
Ὁ Ἀναστημένος Ἰη-
σοῦς, λίγο πρίν ἀναλη-
φθεῖ στόν οὐρανό,
ἔδωσε στούς μαθη-
τές του τήν τελευ-
ταία του παραγγε-
λία. 

Τούς εἶπε: «Ἔσε-
σθέ μοι μάρτυρες ἔν
τε Ἱερουσαλήμ καί
ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ
καί Σαμαρείᾳ καί
ἕως ἐσχάτου τῆς
γῆς» (Πράξ. 1, 8).
Θά εἶστε μάρτυρες τῆς
ζωῆς μου καί τῆς διδα-
σκαλίας μου καί στήν Ἱε-
ρουσαλήμ καί σέ ὅλη τήν
Ἰουδαία καί στή Σαμά-
ρεια καί μέχρι τό τελευ-
ταῖο καί πιό μακρινό ση-
μεῖο τῆς γῆς. 

Καί ἐκεῖνοι ἔκαναν,
ὅπως τούς παράγγειλε ὁ
Κύριος. Ἔγιναν μάρτυ-
ρες. Μάρτυρες τῆς ζωῆς
του. Ἀλλά καί μάρτυρες
τῆς διδασκαλίας του.
Παντοῦ, ὅπου ἔφεραν τά

βήματά τους, ἔδωσαν τή
μαρτυρία γιά τή ζωή καί

τή διδασκαλία τοῦ Κυρί-
ου. Καί τό ἔκαναν αὐτό
μέ τή γλώσσα τους. Μέ
τό λόγο τους. Ἀλλά καί
μέ τήν καλή τους ζωή.
Ἀπό τήν ἴδια μάλιστα
ἡμέρα, κατά τήν ὁποία
«ἐπλήσθησαν ἅπαντες
Πνεύματος Ἁγίου»
(Πράξ. 2, 4). Γέμισε τό
ἐσωτερικό ὅλων μέ
Πνεῦμα Ἅγιο. Ἀπό τήν
ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς.
Αὐτή τήν ἡμέρα ὁ Ἀπ.
Πέτρος, ἀλλά καί οἱ
ἄλλοι μαθητές, μέσα στή

θεοκτόνο πόλη, τά Ἱερο-
σόλυμα, μέ τή γλώσσα

τους ἔδωσαν τή
μαρτυρία τους γιά
τή ζωή καί τή διδα-
σκαλία τοῦ Χρι-
στοῦ. 

Ἡ πρώτη μαρτυ-
ρία δόθηκε μέσα
στά Ἱεροσόλυμα.
Κι ὕστερα στήν
Ἰουδαία, στή Σα-
μάρεια. Καί σέ ὅλο
τόν κόσμο πού

ἦταν ἐκεῖνο τόν καιρό
γνωστός. Καί δόθηκε ἡ
μαρτυρία αὐτή ἀπό
ὅλους τούς μαθητές.
Ὅλοι κήρυξαν τόν Χρι-
στό «ἕως ἐσχάτου τῆς
γῆς». Ὁ Ἰωάννης στή Μ.
Ἀσία καί Πάτμο. Ὁ Πέ-
τρος στή Μεσοποταμία,
τόν Εὔξεινο Πόντο καί
τή Ρώμη. Ὁ Ἀνδρέας στή
Βιθυνία, Σκυθία, Βυζά-
ντιο, Θράκη, Μακεδο-
νία, Θεσσαλία καί Ἀχαΐα.
Ὁ Ἰάκωβος στήν Ἰου-
δαία. Ὁ Φίλιππος στή Μ.

ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
«Ἔσεσθέ μοι μάρτυρες... ἕως ἐσχά-

του τῆς γῆς» (Πράξ. 1, 8)
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Ἀσία. Ὁ Θωμᾶς στή Μεσοποταμία, Περ-
σία, Ἰνδία. Ὁ Ναθαναήλ στήν Ἀρμενία
καί Ἰνδία. Ὁ Ματθαῖος στήν Αἰθιοπία,
Συρία, Περσία καί Μακεδονία. Ὁ Ἰάκω-
βος «ὁ τοῦ Ἀλφαίου» στήν Αἴγυπτο. Ὁ
Σίμων ὁ Κανανίτης στήν Αἴγυπτο, Ἀφρι-
κή καί Βρετανία. Ὁ Θαδδαῖος στή Μεσο-
ποταμία καί Ἀραβία. Καί ὅλοι οἱ ἀπό-
στολοι μέ τόν ἴδιο ζῆλο. Μέ τόν ἴδιο
παλμό. Μέ τήν ἴδια παρρησία. Μέ τήν
ἴδια ἀποφασιστικότητα. Μέ τήν ἀπόφα-
ση νά πεθάνουν γιά τό Χριστό. Νά πεθά-
νουν μαρτυρικά. Καί μέ τό πιό σκληρό
μαρτύριο, ὅπως ἔγινε μέ τούς περισσότε-
ρους. 

Οἱ  μαθητές τοῦ Ἰησοῦ ἦταν οἱ μοναδι-
κοί πού μποροῦσαν νά δώσουν τήν
αὐθεντική μαρτυρία γιά τή ζωή καί τή δι-
δασκαλία τοῦ Ἰησοῦ. Κι αὐτό, γιατί ἦταν
αὐτόπτες μάρτυρες καί τῆς ζωῆς καί τῆς
διδασκαλίας του. Τρία χρόνια ἦταν μαζί
του. Καί σ’ αὐτά τά τρία χρόνια τόν γνώ-
ρισαν ὅσο κανείς ἄλλος. Καί ἄκουσαν,
μέ προσοχή καί ἀφοσίωση, ὅσα κήρυξε σ’
αὐτούς καί στό λαό. Κι αὐτά ἀκριβῶς
πού εἶδαν κι ἄκουσαν, αὐτά καί κήρυξαν.
«Ὅ ἑωράκαμεν καί ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλ-
λομεν ὑμῖν» (Α΄ Ἰωάν. 1, 3). Αὐτό πού
ἔχουμε δεῖ καί ἀκούσει ὡς αὐτόπτες καί
αὐτήκοοι μάρτυρες ἀναγγέλλουμε σέ
σᾶς, πού δέν τό εἴδατε μέ τά σωματικά
σας μάτια καί δέν τό ἀκούσατε μέ τά σω-
ματικά σας αὐτιά. 

Οἱ μαθητές, μέ πολλή χαρά, ἔδιναν
στόν κόσμο τή μαρτυρία γιά τή ζωή τοῦ
Ἰησοῦ. Μιά ζωή, πού ἦταν ἀσύγκριτα
ἀνώτερη ἀπό τή ζωή ὅλων τῶν ἀνθρώ-
πων. Ὅλων τῶν ποιητῶν. Ὅλων τῶν φι-
λοσόφων. Γιατί ὁ Ἰησοῦς ἦταν ὁ μοναδι-
κός στόν κόσμο ὅλο. Καί στούς αἰῶνες
ὅλους. Ἦταν καλός. Ἦταν πρᾶος. Ἦταν

γλυκύς. Ἦταν ἀναμάρτητος. 

Ἀλλά καί ἡ διδασκαλία του ἦταν μο-
ναδική. Πάνω στό ὄρος τῶν «Μακαρι-
σμῶν» ἔδωσε τόν αἰώνιο καταστατικό
χάρτη, μέ τόν ὁποῖο μποροῦν νά ζοῦν
ἁρμονικά ἄνθρωποι, λαοί καί ἔθνη. Καί
μόνον ἕνας κανόνας ἀπό αὐτή, τήν «ἐπί
τοῦ ὄρους ὁμιλία», φτάνει νά κάνει τή
ζωή μας ὡραία καί καλή. Γιατί εἶναι
πραγματικά «χρυσοῦς» κανόνας. Ἄς τόν
ἀντιγράψουμε κι ἐδῶ: «Ὅσα ἄν θέλητε
ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω καί
ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς» (Ματθ. 7, 12). Ὅσα
θέλετε νά σᾶς κάνουν οἱ ἄνθρωποι, τά
ἴδια νά κάνετε καί σεῖς σ’ αὐτούς.

Ἀδελφοί,

Ἡ παραγγελία τοῦ Ἰησοῦ ἀφορᾶ καί
ἑμᾶς ὅλους. Ὅλους τούς Χριστιανούς.
Γιατί καί σήμερα ὑπάρχουν πολλές ψυ-
χές πού ζοῦν μακριά ἀπό τό Χριστό. Μέ-
σα στήν ἁμαρτία. Κάτω ἀπό τή σκλαβιά
τῶν παθῶν.

Αὐτή ἀκριβῶς ἡ διαπίστωση μᾶς δεί-
χνει τό χρέος μας. Τό καθῆκον μας. Τήν
ἀποστολή μας. Νά γίνουμε καί ἡμεῖς
Ἀπόστολοι. Νά γίνουμε μάρτυρες Χρι-
στοῦ. Νά μιλήσουμε στίς ψυχές αὐτές
γιά τό Χριστό. Γιά τή χριστιανική ζωή.
Νά ὑποδείξουμε τό δρόμο τῆς ἐπι-
στροφῆς στό Θεό. Τί πιό ὡραῖο ἀπό
αὐτό ὑπάρχει; Ἡ πιό σημαντική προσφο-
ρά μας θά εἶναι αὐτή. 

Ἄς θελήσουμε, λοιπόν, νά ἐργασθοῦμε
ἱεραποστολικά στό περιβάλλον μας. Νά
κηρύξουμε τό Χριστό μέ ὅλη τή δύναμη
τῆς ψυχῆς μας. Ἔτσι ἡ ζωή πολλῶν
ἀνθρώπων θά γίνει πιό καλή καί πιό
ὡραία, ἀφοῦ θά ζοῦν στό ἑξῆς μαζί μέ τό
Χριστό. Μαζί μέ τό Θεό. 

ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥ192 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»
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§8
Ο ΤΡΙΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥ
«Ἰησοῦς οὖν ἰδών τήν μητέρα

καί τόν μαθητήν παρεστῶτα ὅν
ἠγάπα, λέγει τῇ μητρί αὐτοῦ· γύναι,
ἴδε ὁ υἱός σου. Εἶτα λέγει τῷ μα-
θητῇ· Ἰδού ἡ μήτηρ σου. Καί ἀπ’
ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητής
αὐτήν εἰς τά ἴδια» (Ἰωάν. 19, 26-27)

Ὁ Ἰησοῦς βρίσκεται ἐπάνω στό σταυ-
ρό στερειωμένος μέ ἕνα καρφί καρφω-
μένο στό δεξί του χέρι, μέ ἄλλο καρφί
στό ἀριστερό του χέρι καί δυό ἄλλα
καρφιά στά πόδια του καρφωμένα τό
ἕνα δίπλα στό ἄλλο. Τό αἷμα ρέει ἀπ’
ὅλες τίς πληγές πού ἄνοιξαν τά καρφιά.
Ἐπιπλέον καί ἀπό τήν ἁγία του κεφαλή
μέ τό ἀκάνθινο στεφάνι. Τό ἄφθονο
αἷμα πού ρέει ἀσταμάτητα ἔχει ἀλλοιώ-
σει τή μορφή Του. Καί ὁ πόνος πού δο-
κιμάζει ὁ Ἰησοῦς ἐπάνω στό σταυρό
εἶναι δριμύτατος. Ἄν σκεφτοῦμε μάλι-
στα ὅτι στή θέση αὐτή ἔπρεπε νά ἔπα-
σχαν ὅλοι οἱ ἁμαρτωλοί ἄνθρωποι τῆς
γῆς, ἀφοῦ «ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν
Χριστός ὑπέρ ἡμῶν ἀπέθανε» (Ρωμ. 5,
8), τότε ἴσως μπορέσουμε νά προσεγγί-

σουμε τήν ἀσύλληπτη ὀδύνη πού δοκι-
μάζει ὁ Ἰησοῦς, ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου
καί προσωπικός μας Σωτήρας, ἐπάνω
στό σταυρό!

Ἐξάλλου γνωρίζει ὁ ματωμένος καί
πονεμένος Ἰησοῦς ὅτι πλησιάζει ὁ θά-
νατός του. Γι’ αὐτό καί, πρίν ἐκπνεύσει,
συγκεντρώνει ὅλη τή δύναμη πού τοῦ
ἀπομένει καί στρέφοντας τό βλέμμα του
πρός τή θλιμμένη Παναγία Μητέρα του
νεύει πρός τόν παρεστώτα Ἰωάννη καί
τῆς λέγει: «Γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου». Δέν
τήν προσφωνεῖ ὡς Μητέρα, γιά νά μήν
τῆς πληγώσει βαθύτερα τήν καρδιά τίς
σκληρές αὐτές στιγμές μέ μιά τρυφερή
προσφώνησή του, ὅπως παλιότερα ὁ
Ἰσαάκ πλήγωσε βαθύτατα τήν καρδιά
τοῦ πατέρα του Ἀβραάμ τή στιγμή πού,
ἐνῶ ἦταν ἕτοιμος νά προσφέρει θυσία
στό Θεό τό μονάκριβό του παιδί, ἐκεῖνο
τόν προσφώνησε «Πατέρα μου»!

Καί τί τῆς εἶπε ὁ Ἰησοῦς; 
Ὅ,τι τῆς εἶπε ἦταν ἡ διαθήκη του.

Θά περίμενε ἴσως κανείς νά τῆς πεῖ γιά
τήν περιουσία πού τῆς ἀφήνει σάν κλη-
ρονομιά. Ἀλλά ποιά περιουσία; Χρυσά-
φι καί ἀσήμι δέν εἶχε ὁ Ἰησοῦς νά τῆς
ἀφήσει. Οὔτε ἄλλα ὑπάρχοντα. Δέν εἶχε
τίποτε νά τῆς προσφέρει. Κι αὐτά τά
ροῦχα πού φοροῦσε μέχρι λίγη ὥρα
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«ΟΠΟΙΟΣ μισεῖ τόν ἀδελφό του, βγαίνει, πηγαίνει, ἐπι-
στρέφει, ἀπομακρύνεται, δέν εἶναι δεμένος μέ ἁλυσίδες, δέν
εἶναι κλεισμένος στή φυλακή, καί ὅμως εἶναι ἁλυσοδεμένος
ἀπό τήν ἁμαρτία του. Μή νομίζεις ὅτι δέν εἶναι στή φυλακή.
Ἡ ἴδια ἡ καρδιά του εἶναι ἡ φυλακή του» 

(Ἱερός Αὐγουστῑνος).
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πρίν, οἱ σταυρωτές του τά μοιράστηκαν
μεταξύ τους. «Γύναι», τήν προσφώνησε
ὁ Ἰησοῦς καί γιά ἕναν ἄλλο λόγο. Μέ
αὐτή τήν προσφώνηση θέλησε νά διδά-
ξει ὅτι δέν εἶναι ἁπλῶς ἄνθρωπος,
ἀλλά Θεός, ὁ ὁποῖος ἔγινε ἄνθρωπος.
Ἀπευθύνεται λοιπόν στή Μητέρα του
μέ τήν προσφώνηση «Γύναι», ὡς Θεός.
Δέν εἶχε δικά της παιδιά ἡ Παναγία,
ὅπως ἀναίσχυντα ἰσχυρίζονται οἱ Προ-
τεστάντες καί οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ,
γιά νά ἐμπιστευθεῖ σ’ αὐτά τήν Πανα-
γία Μητέρα του ὁ Ἰησοῦς. Γι’ αὐτό καί
τήν ἐμπιστεύεται στόν Ἰωάννη, τό μα-
θητή «ὅν ἐφίλει».

Ὑπέροχο παράδειγμα υἱϊκῆς στοργῆς
μᾶς παρέδωσε ὁ Ἰησοῦς! Ὅλα τά παι-
διά πρέπει νά προνοοῦν, νά φροντίζουν
γιά τή συντήρηση καί στήριξη τῶν ἡλι-
κιωμένων γονιῶν τους. Ἐκεῖνοι κοπία-
σαν ὑπέρμετρα γιά τή συντήρηση καί
προστασία τῶν παιδιῶν τους. Σειρά
τους τώρα νά νοιαστοῦν αὐτά γιά τήν
προστασία τῶν γονιῶν τους. Στίς ἔσχα-
τες ὅμως ἡμέρες πού ζοῦμε ὄχι μόνο λι-
γόστεψε ἡ ἀγάπη τῶν παιδιῶν πρός
τούς ἡλικιωμένους γονεῖς τους, ἀλλά σέ
πολλά παιδιά ἔσβησε ἐντελῶς ἡ ἀγάπη
αὐτή!!

Παράδειγμα; 

Πολύτεκνος ἡλικιωμένος πατέρας μέ
πέντε παιδιά, ἀγόρια καί κορίτσια, μή
μπορώντας νά ζήσει μόνος του μετά τήν
κοίμηση τῆς γυναίκας του, ζήτησε στέ-
γη καί τροφή, ποῦ ἀλλοῦ; στά πέντε
παιδιά τους. Καί ἐδῶ ἀρχίζει τό μαρτύ-
ριο καί ἡ τραγωδία τοῦ γέροντα πατέ-
ρα! Τό πρῶτο του παιδί στό ὁποῖο κα-
τέφυγε, ὕστερα ἀπό λίγο καιρό, μέ τή
δικαιολογία ὅτι τό σπίτι του εἶχε πολλά
σκαλιά καί θά «κουραζόταν» ὁ γέρος νά
τά ἀνεβαίνει, τόν ἔστειλε στό δεύτερο
παιδί του. Καί ἐδῶ ἀρχίζει ὁ χορός τοῦ
τραγικοῦ τέλους τοῦ πατέρα! Μέ κά-
ποια δικαιολογία κι αὐτό τόν στέλνει
στό ἄλλο παιδί του καί ἐκεῖνο στό
ἄλλο, ὥσπου ἔφτασε στό πέμπτο ἀπό
τά παιδιά του. Ἐπειδή κι αὐτό δυσφο-
ροῦσε ἀπό τήν παρουσία τοῦ πατέρα
του καί ἤθελε νά τόν στείλει στό πρῶτο
του παιδί, ὁ γέρος πατέρας δέν ἄντεξε
τήν ἀπονιά καί τήν ἀσπλαχνία τῶν
παιδιῶν του. Βαθιά πικραμένος καί
ἀπαρηγόρητος ἔγειρε τό κεφάλι του καί
μέ ἕνα βαθύ ἀναστεναγμό ἄφησε τήν
τελευταία του πνοή δίνοντας τέλος
στήν ὀδύσσεια τῶν γηρατιῶν του.
Ἀλλοίμονο, δέν βρέθηκε ἐδῶ ἕνας «Ἰω-
άννης» νά τόν πάρει μαζί του ἀπό ἀγά-
πη μέχρι τόν φυσιολογικό του θάνατο!

Ζητεῖται ἕνας ΙΩΑΝΝΗΣ γιά κάθε

* Γιά νά γνωρίσετε
τό ἔργο τῆς χριστια-
νικῆς ἀγάπης.

* * *
* Γιά νά διαπιστώσε-

τε τήν καρποφορία
τῆς Διακονίας μας. 

* Γιά νά προβληματι-
σθεῖτε στόν εὐαίσθητο
χῶρο τῶν κρατουμένων.

* * *
*  Γιά νά νιώσετε τόν

κρατούμενο ἀδελφό ὡς
ἀδελφό τοῦ Xριστοῦ. 

(Mατθ. 25, 40)

Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Λη-
στής τοῦ Γολγοθᾶ» ΣTO ΔIAΔIKTYO

\EπιισκεφθεÖτε τήν îστοσελίδα μ ας:  http://www.diakonia-filakon.gr

Ἡ ζωή μας εἶναι σύντομη, ἄς βιαστοῦμε νά κάνουμε τό καλό στόν κόσμο.
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ἡλικιωμένο γονιό, Πατέρα καί Μητέρα. 
Ἄχ, Ἰωάννη, σέ ζηλεύουν ὅλοι οἱ ἡλι-

κιωμένοι γονεῖς. Σέ ζήλεψα κι ἐγώ πού
ἀποτυπώνω τή γραφή μου σ’ αὐτό ἐδῶ
τό χαρτί. Γιατί ζήλεψα εἰλικρινά καί
πολύ τή μεγάλη τιμή πού σοῦ ἐπιφύλα-
ξε ὁ Ἰησοῦς ἐπάνω στό σταυρό, νά σοῦ
ἐμπιστευθεῖ τή Μητέρα του. Ὅπως πα-
ρατηρεῖ ὁ ἑρμηνευτής Ζιγαβηνός, ἐμπι-
στεύθηκε «τή Μητέρα του στό μαθητή
του. Τήν ἀγαπημένη του στόν ἀγαπημέ-
νο του. Τήν παρθένο στόν παρθένο μα-
θητή του». Κι ἔγινε ἡ μητέρα τοῦ Ἰησοῦ
μητέρα καί τοῦ Ἰωάννη. Ἀλλά ἡ μητέρα
τοῦ Ἰησοῦ εἶναι καί δική μας μητέρα.
Εἶναι καί μητέρα ὅλων τῶν πιστῶν. Καί
ὁ μέν Ἰωάννης, ὅπως σημειώνει ὁ ἑρμη-
νευτής μακαριστός Νικόλαος Σωτηρό-
πουλος, εἶχε τή μητέρα τοῦ Χριστοῦ
γιά νά τήν προστατεύει, ἡμεῖς ὅμως τήν
ἔχουμε γιά νά μᾶς προστατεύει. Ἰδού
καί ὁ ὕμνος μας: «Πάντων προστατεύ-
εις, ἀγαθή, τῶν καταφευγόντων ἐν πί-
στει τῇ κραταιᾷ σου χειρί...».

Ὁ ἀγαπημένος μαθητής Ἰωάννης
ἔκανε αὐτό πού τοῦ ὑπέδειξε ὁ Ἐσταυ-
ρωμένος Ἰησοῦς. «Καί ἀπ’ ἐκείνης τῆς
ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητής αὐτήν εἰς τά
ἴδια». Καί ἡ ὥρα ἐκείνη ἦταν ὅταν ὁ Ἰη-
σοῦς «ἐξέπνευσεν» (Λουκ. 23, 46). Καί
μετέπειτα. Μετά τήν ἀποκαθήλωση καί
τόν ἐνταφιασμό τοῦ Μεγάλου Νεκροῦ
στό «καινό μνημεῖο τοῦ Ἰωσήφ» (Ματθ.
27, 60), ὅταν ἔφυγαν ὅλοι οἱ δικοί Του.
Τότε ὁ Ἰωάννης «ἔλαβεν αὐτήν εἰς τά
ἴδια». Ὄχι στό σπίτι του, γιατί ὡς Γαλι-

λαῖος ὁ Ἰωάννης δέν εἶχε δικό του σπίτι
στήν Ἱερουσαλήμ, ἀλλά στό κατάλυμα
ὅπου ἔμενε μέ τή μητέρα του, τή Μυρο-
φόρο Σαλώμη, ὅσο καιρό ἔμεινε στήν
Ἁγία Πόλη. 

Ἀλλά πόσο καιρό ἔμεινε 
στήν Ἱερουσαλήμ; 

Σύμφωνα μέ τή μαρτυρία τοῦ Νικη-
φόρου Καλλίστου, μέχρι τήν κοίμηση
τῆς Παναγίας Μητέρας τοῦ Ἰησοῦ σέ
ἡλικία 59 ἐτῶν, ἡ ὁποία ἐτάφη στή
Γεθσημανῆ. Ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχει μέχρι
σήμερα ὁ τάφος της. 

Ἡ Παναγία μητέρα τοῦ Ἰησοῦ ἔμεινε
στό κατάλυμα τῆς Ἱερουσαλήμ μαζί μέ
τόν μαθητή τῆς ἀγάπης καί τή μητέρα
του Σαλώμη περίπου 8-10 χρόνια. Τί
εὐλογία γιά τόν Ἰωάννη καί τή μητέρα
του, νά ἔχουν μαζί τους τήν Παναγία
μητέρα! Μποροῦμε νά φαντασθοῦμε
τήν πνευματική ὀμορφιά τῆς κοινῆς
τους ζωῆς. Ἡ κοινή ἀγάπη καί λατρεία
στή μοναδική καί ἀποκλειστική ἀγάπη
τους, τόν Ἰησοῦ, ἔκανε τή ζωή τους πα-
ραδεισένια. Τό θέμα καθημερινά γιά τό
ὁποῖο ἔκαναν λόγο ἦταν -ποιό ἄλλο;-
Ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος «ἀνελθών εἰς τούς
οὐρανούς, καί καθεζόμενος ἐκ δεξιῶν
τοῦ Πατρός», ἀποτελοῦσε τή γλυκιά
τους προσδοκία. Μιά προσδοκία πού
τούς ἔκανε νά μετροῦν τίς ἡμέρες καί
τίς ὧρες, ὥσπου νά ἔλθει ἡ εὐλογημένη
ἐκείνη στιγμή πού θά ἄφηναν τή γῆ, γιά
νά βρεθοῦν κοντά Του, στήν ἀνέσπερη
οὐράνια βασιλεία, στόν πνευματικό καί
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«Ἕνας ληστής, ὁ ἐκ δεξιῶν τοῦ Χριστοῦ στό Γολγοθᾶ,
πού τήν ψυχή του δέν μπόρεσε νά δαμάσει ὅλη ἡ ρωμαϊκή
αὐτοκρατορία, ξαφνικά δέχεται θεία μεταβολή, κι ἀπό
τήν καρδιά του βγαίνει ἡ προσευχή τῆς μετανοίας· «Μνή-
σθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» (Λουκ.
23, 42). Τό θηρίο, πού ζοῦσε μέσα του, δέχθηκε θανάσιμο
χτύπημα, ἐξέπνευσε ἐμπρός στό σταυρό, καί γεννήθηκε
ἕνας νέος ἄνθρωπος. Μεταβολή ὑπερφυσική».
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οὐράνιο πιά παράδεισο. Καί σήμαναν οἱ
ὧρες αὐτές. Πρῶτα γιά τήν Παναγία Μη-
τέρα, ὕστερα γιά τή Μυροφόρο Σαλώμη.
Καί πολύ ἀργότερα καί γιά τόν ἀγαπημέ-
νο Του Ἰωάννη. Καί βρέθηκαν γιά πάντα
μαζί οἱ τρεῖς ἀγαπημένες ψυχές μέ τόν με-
γάλο ἀγαπημένο καί λατρευτό τους Ἰη-
σοῦ. 

Ὤ Ἰησοῦ μου,
Μέ ὅση ἀγάπη καί λατρεία φλογίζεται

καί ἡ δική μου καρδιά ἀπό τήν ἡμέρα πού
σέ γνώρισα, σέ πίστεψα καί σέ ἀγάπησα,
μέ τήν ἴδια προσδοκία συνέχεται καί ἡ
ψυχή μου. Ἄν καί δέν ἤμουν κι ἐγώ στό
ἀγγελικό ἐκεῖνο κατάλυμα καί κοινόβιο
τῆς Ἁγίας Πόλεως, στή δική τους ἀγαπη-
τή συντροφιά, γιά νά συμμετέχω κι ἐγώ
στίς ὡραῖες καί ἅγιες σκέψεις πού ἀντάλ-
λασαν καθημερινά οἱ τρεῖς ἀγαπημένες
σου ψυχές, ἡ Μητέρα σου, ἡ Σαλώμη καί
ὁ Ἰωάννης, τολμῶ ὤ Ἰησοῦ, τολμῶ καί νά
τό σκεφτῶ καί νά τό ἀποτυπώσω καί
γραπτά, νά σοῦ ζητήσω νά βρεθεῖ καί ἡ
δική μου ψυχή, μέ ὅση μετριότητα κι ἄν
τή διακρίνει, «κοντά σέ Σένα» καί στήν
τρισευλογημένη ἐκείνη σύναξη τῶν τριῶν
ἀγαπημένων Σου, ἀλλά καί ὅλων τῶν
καλῶν ψυχῶν αὐτῆς τῆς γῆς πού Σέ πί-
στεψαν, Σέ ἀγάπησαν καί Σέ λάτρεψαν.
Αὐτή ἡ γλυκιά προσδοκία θά συνέχει τήν
ψυχή μου ὥς τή στιγμή πού ἡ κουρασμένη
μου καρδιά θά χτυπήσει τόν τελευταῖο
της χτύπο, ὅπου κι ἄν βρίσκομαι ἀσκώ-
ντας τή διακονία πού μοῦ ἀνέθεσες στήν
ἀπαξιωμένη κοινωνία τῶν «ἐλαχίστων
ἀδελφῶν» Σου (Ματθ. 25, 36). Ἀρκεῖ μέχρι
τότε νά μπορῶ νά ψιθυρίζω τά τελευταῖα
λόγια τοῦ μαθητῆ τῆς ἀγάπης στήν Ἀπο-
κάλυψή του: «Ἀμήν, ναί ἔρχου, Κύριε Ἰη-
σοῦ» (Ἀποκ. 22, 20). Ἀμήν.

Σεβαστιανός
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Αὐτή εἶναι ἡ Νέα Τάξη. Δηλαδή ἡ Πα-
γκοσμιοποίηση. Μόνο πού ἐδῶ, στή γελοι-
ογραφία πού βλέπετε, εἶναι λάθος ἡ πρό-
σκληση νά ἀκολουθήσουμε καί νά συμμε-
τέχουμε ὅλοι μας στήν Παγκοσμιοποίηση.
Εἶναι λάθος καί ὁ λόγος πού ἀναγράφεται. 

Αὐτός ὁ λόγος εἶναι τοῦ Χριστοῦ. Ὅταν
ὁ Χριστός κατέβηκε ἀπό τόν οὐρανό στή
γῆ, γιά νά ἐγκαθιδρύσει τή δική του
βασιλεία στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων,
κάλεσε τούς ἀνθρώπους μέ τόν ἑξῆς
λόγο: «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολου-
θεῖν...» (Μάρκ. 8, 34). Ἤ, ὅπως γράφει ὁ
Εὐαγγελιστής Λουκᾶς: «Εἴ τις θέλει ὀπί-
σω μου ἔρχεσθαι...» (Λουκ. 9, 23). 

Αὐτό ἔκανε ὁ Ἰησοῦς.

Ἄφησε τόν καθένα ἀπόλυτα ἐλεύθε-
ρο νά τόν ἀκολουθήσει ἤ νά μή τόν ἀκο-
λουθήσει στήν ἵδρυση τῆς βασιλείας του
πάνω στή γῆ. Δέν κρατοῦσε ὁ Ἰησοῦς στήν
πρόσκλησή του αὐτή οὔτε σπαθιά οὔτε
ὅπλα ἤ, ὅπως ἔλεγε ὁ πρύτανις τῶν ἱερο-
κηρύκων μακαριστός ἤδη π. Αὐγουστῖνος
Ν. Καντιώτης, ὁ Χριστός δέν εἶχε πάνω

του οὔτε σουγιά. Ἦταν τελεί-
ως ἄοπλος χωρίς κανένα ἀπο-
λύτως ὁπλικό ἐξάρτημα. 

Ἐκεῖνος ἕνα μόνο ὅπλο εἶχε,
ὑπερόπλο θά ἔλεγα. Τήν ἀγά-
πη. Παρακολουθῆστε τήν τριε-
τή του περιοδεία καί θά δεῖτε
αὐτή τήν ἀγάπη. Σέ τυφλούς
ἄνοιγε τά μάτια. Ἀρρώστους
θεράπευε. Λεπρούς καθάριζε.
Παράλυτους τούς σήκωνε ὄρθι-
ους. Σέ πεθαμένους ἔδινε τή
ζωή. Καί ὅλα δωρεάν. Καί χωρίς
φάρμακα. Κι αὐτή του τήν ἀγά-
πη τήν ἐπικύρωσε μέ τό σταυ-

ρικό του θάνατο, μέ ἁπλωμένα τά χέρια
του ἐπάνω στό σταυρό, γιά νά δείξει
ὅλη του τήν ἀγάπη σέ ὅλους τούς
ἀνθρώπους τῆς γῆς. 

Στή γελοιογραφία ἡ Νέα Τάξη ἤ Παγκο-
σμιοποίηση, τήν ὁποία εἰκονίζει ὁ πάνο-
πλος αὐτός ἰσχυρός τῆς γῆς, δέν ἀρκεῖται
στό περίστροφο πού ἔχει στή θήκη καί στό
ὅπλο πού φέρει στόν ὦμο, ἀλλά ἔχει καί
ἕνα χοντρό σκοινί, μέ τό ὁποῖο δένει τούς
ἀνθρώπους πού εἴτε θέλουν εἴτε δέν θέ-
λουν, πρέπει νά τόν ἀκολουθήσουν,
ἀλλιῶς τούς περιμένει ὁ τουφεκισμός! Καί
ἡ πρόσκληση; Ἕνα μεγάλο ψέμα. 

Ὁποία διαφορά μέ τό Χριστό! Ἐκεῖνος
καλεῖ μέ τήν ἀγάπη. Ἡ παγκοσμιοποίηση
ἀπειλεῖ μέ τή βία καί τόν τουφεκισμό!
Ἀλλά τελικά ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ θά νική-
σει ὅλα τά ὁπλικά συστήματα. Ἡ ἀγάπη θά
νικήσει τή βία. Κανείς ἀληθινά χριστιανός
Ὀρθόδοξος δέν θά ὑποκύψει στήν παγκο-
σμιοποίηση. Καλύτερα ὁ θάνατος γιά
τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, παρά ἡ τυραν-
νία τῆς σατανικῆς παγκοσμιοποίησης.
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Η ΑΓΑΠΗ  ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΤΗ ΒΙΑ
ENA KAΘE ΦOPA

«ΜΥΡΙΑΚΙΣ θά εὐχόμουν ὁ ἴδιος νά τυφλωθῶ, ἄν ἦταν δυνατόν μέ
αὐτό νά σώσω τίς ψυχές σας. Ναί. Ἔτσι, εἰλικρινά, καί ἀπό τό ἴδιο τό φῶς
πιό γλυκιά μοῦ εἶναι ἡ σωτηρία σας» (Ἱερός Χρυσόστομος)

selEna_™ÎÔ˘Ï¿  6/7/15  1:35 PM  Page 1



§17

- Ὁ Θεός νά σ’ εὐλογήσει, Περπέτουά
μου. Ἔχε θάρρος κι ἀνδρεία, καλό μου
παιδί. Δείξου ἄξια τοῦ Χριστοῦ, τοῦ μο-
ναδικοῦ Λυτρωτοῦ μας, τοῦ Θεοῦ μας. Δέ
θά σταματήσω νά προσεύχομαι γιά σένα,
ἕως ὅτου τελειώσει ὁ ἀγώνας σου.

Καί τῆς ἔδωσε τό ματωμένο πέπλο πού
φοροῦσε ἄλλοτε ἡ Ποταμίαινα. Ἡ Περπέ-
τουα τό ἀσπάσθηκε εὐλαβικά καί τό ἔβα-
λε στό κεφάλι της. Ἐκείνη τή στιγμή βλέ-
πει τή Ρουφίνα. Πιάνοντάς της
τό χέρι τῆς λέει: 

- Χαῖρε, ἀγαπητή μου ἀδελ-
φή. Πηγαίνω νά μαρτυρήσω γιά
τό Χριστό, ὅπως μοῦ εἶχες πεῖ
κάποτε.

Ἀλλά ἐν τῷ μεταξύ τό ἀγριε-
μένο πλῆθος ἄρχισε νά ἀνυπο-
μονεῖ καί χιλιάδες φωνές κραύ-
γασαν: «Στά λιοντάρια τούς
Χριστιανούς!».

-Δόξα καί τιμή στούς εὐγενικούς μάρ-
τυρες!

Ὁ ἄνθρωπος πού τόλμησε νά πεῖ τά λό-
για αὐτά στεκόταν ὄρθιος γιά νά μιλήσει
στό λαό. Ἕνα σεβαστό γεροντάκι γλί-
στρησε κοντά του καί τόν ξανακάθησε
κάτω. Ὁ Τερτυλλιανός θά πλήρωνε τά
παράτολμα αὐτά λόγια μέ τή ζωή του, ἄν
ἡ προσοχή τοῦ πλήθους δέν ἦταν στραμ-
μένη ἐκείνη τή στιγμή στά ὅσα γίνονταν
στήν εἴσοδο τοῦ ἀμφιθεάτρου. Οἱ Χρι-
στιανοί ἔφεραν πεισματάρικη ἀντίσταση
σέ κείνους πού ἤθελαν νά τούς ἀναγκά-
σουν νά φορέσουν τά σήματα πού ἔβαζαν
ὅσοι λάβαιναν μέρος στούς δημόσιους
ἀγῶνες. Οἱ ἄνδρες φοροῦσαν ἕνα βαμμένο
χιτῶνα, ἐπίσημη στολή τῶν ἱερέων τοῦ

Κρόνου· οἱ γυναῖκες μιά ταινία γύρω ἀπό
τό μέτωπο, τό διακριτικό σημάδι πού
εἶχαν οἱ ἱερεῖς τῆς Περσεφόνης.

-Ἤρθαμε ἐδῶ, ἐπειδή εἴμαστε Χρι-
στιανοί, καί σάν τέτοιοι καταδικασθήκα-
με σέ θάνατο. Θά θυσιάσουμε τή ζωή μας,
ἀλλά ζητᾶμε τό δίκαιο-δίκαιο πού δέν θά
μᾶς τό ἀρνηθεῖ κανείς-νά μήν ἐξαναγκα-
σθοῦμε μέ τή βία νά κάνουμε κάτι ἐνάντιο
στή θρησκεία μας. Ὄχι. Δέν θά φορέσου-
με ποτέ τά σήματα πού φοροῦν οἱ ψεύτι-

κοι θεοί σας, γιατί αἰσθανόμα-
στε ἀηδία. Θά μποῦμε στήν
παλαίστρα ὅπως βγήκαμε ἀπό
τή φυλακή. Θά πεθάνουμε,
ἀλλά θά φυλάξουμε τή θρη-
σκεία μας ἀνέπαφη! 

Ὁ ἀνθύπατος δέν θέλησε νά
χρησιμοποιήσει βία, κι ἔτσι οἱ
Χριστιανοί μῆκαν στήν παλαί-
στρα χωρίς τά εἰδωλολατρικά
σήματα. 

«Ἐπί τῷ Θεῷ πέποιθα, τίνα
φοβηθήσομαι καί ἀπό τίνος δειλιάσω;».
Δέν ἀρνήθηκα τό Χριστό μπρός στούς
ἀνθρώπους. Ὁμολόγησα τ’ Ὄνομά του·
γι’ Αὐτόν θά πολεμήσω κι Αὐτός θά μέ
ἀνταμείψει μέ τό στεφάνι τῆς νίκης. Βλέ-
πω τούς οὐρανούς ἀνοιγμένους καί τό
Χριστό νά μέ κοιτάζει καί νά μοῦ δίνει
θάρρος. Ἡ καρδιά μου χαίρεται γιατί ἡ
πολυπόθητη ὥρα ἦρθε. Σ’ αὐτήν τήν ὥρα
θά μπορέσω νά δώσω, νά προσφέρω σ’
Αὐτόν πού ἀγαπῶ, γιά θυσία τό αἷμα μου
κι αὐτήν ἀκόμη τή ζωή μου. 

Ἔτσι ἔψελνε ἡ Περπέτουα μέ δυνατή
φωνή τή στιγμή πού ἔμπαινε στόν τόπο
τῆς μάχης. Κρατοῦσε ἀπό τό χέρι τή Φη-
λικιτάτη, πού ἔψελνε κι αὐτή μαζί μέ τήν
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ἀγαπημένη της κυρία τό τραγούδι αὐτό
τοῦ χαρούμενου θριάμβου. Τό πλῆθος
ἄκουγε μέ σιωπηλή κατάπληξη. Παρατη-
ροῦσε μέ θαυμασμό τίς δυό γυναῖκες, νέ-
ες καί ὡραῖες, νά βαδίζουν γιά τόν πιό
σκληρό θάνατο μέ χαρά καί ἀγαλλίαση.

-Ὁ Θεός, γιά τόν ὁποῖο πάσχουμε, εἶναι
ὁ μόνος μεγάλος καί δυνατός! Τό αἷμα
τῶν μαρτύρων του κράζει. Τώρα σεῖς χαί-
ρετε μέ τά βασανιστήριά μας, ἀλλά σέ λί-
γο θά ξεσπάσει ἡ δικαιοσύνη καί ἡ ὀργή
τοῦ Θεοῦ. Δέν πεθαίνουμε, ὅπως σεῖς νο-
μίζετε, ἀλλά θά ζοῦμε μέχρι τή φοβερή
μέρα τῆς κρίσεως. Θά δώσετε λόγο γιά τίς
σκληρές κι ἄδικες πράξεις σας κι εἶναι
φοβερή ἡ ἐκδίκηση τοῦ Θεοῦ σ’ ὅποιον
βλασφημεῖ τ’ ὄνομά Του καί θανατώνει
τούς δούλους Του. Ὅσο γιά σένα, Ἱλα-
ρίων, πού μέ τήν κατάχρηση τῆς ἐξουσίας
σου, πού σοῦ ἐμπιστεύθηκαν, μᾶς καταδί-
κασες, θά καταδικασθεῖς καί σύ μπρός
στόν Ὕψιστο. 

Αὐτά ἦταν τά λόγια πού εἶπε ὁ Σατού-
ριος τή στιγμή πού περνοῦσε μπροστά
ἀπό τή στοά, ὅπου καθόταν ὁ ἔπαρχος. Ὁ
Ἱλαρίων στό ἄκουσμα αὐτῶν τῶν λόγων
ἔγινε κατακίτρινος ἀπ’ τή μανία του, καί
μαζί του ὅλος ὁ λαός ἄρχισε νά φωνάζει: 

-Ὁ αὐθάδης αὐτός νά ξυλοκοπηθεῖ καί
σεῖς κυνηγοί μήν τόν λυπηθεῖτε!

Ὅσοι εἶχαν καταδικασθεῖ γιά τή θηριο-
μαχία πέρναγαν μέσα ἀπό δυό σειρές
ἀνθρώπων πού τούς ἔλεγαν κυνηγούς, κι
ἐκείνοι μέ τά μαστίγια τούς χτυποῦσαν
ἀλύπητα. 

Ὁ Σατούριος, πού τό μαστίγωμα τοῦ
προξένησε μεγάλα τραύματα στά πόδια,
προσευχήθηκε στό Λυτρωτή, πού κι
Ἐκεῖνος μαστιγώθηκε γιά μᾶς. 

-Ἀφῆστε τά θηρία νά ὁρμήσουν κατε-
πάνω τους, ξεφώνιζε τό πλῆθος, μεθυσμέ-
νο ἀπ’ τό αἷμα πού χυνόταν ἀπ’ τίς πλη-
γές τοῦ Σατουρίου. 

Οἱ τίγρεις καί οἱ λεοπαρδάλεις, μέ τά
μάτια πού ἔβγαζαν φωτιές, ἄνοιγαν τά
ἀπαίσια στόματά τους κι ἔτριζαν τά φο-
βερά τους δόντια. Ἀνυπομονοῦσαν πότε
θά ἐρχόταν ἡ στιγμή γιά νά κατασπαρά-

ξουν τή λεία τους. Τά εἶχαν ἀφήσει νηστι-
κά, γιά νά τά κάνουν ἀκόμη ἀγριότερα.
Τά κεντοῦσαν μέ τή λόγχη κι ἐκεῖνα ἀνα-
πηδοῦσαν, βγάζοντας πνιγμένες φωνές, κι
ἔδειχναν τά φοβερά τους νύχια μέσα ἀπ’
τά σιδερένια τους κλουβιά. 

Τό σύνθημα δόθηκε. Ἡ πόρτα τῶν
κλουβιῶν ἄνοιξε. 

Μιά λεοπάρδαλη καί μιά ἀρκούδα πή-
δηξαν ἔξω καί ρίχτηκαν πάνω στά δυό
θύματα, τόν Σατουρνίνο καί τόν Ρεβοκά-
το. Τούς ἔριξαν κάτω καί τούς κυλοῦσαν
συνεχῶς. Μποροῦσε κανείς τότε νά δεῖ τά
μέλη τους νά γίνονται κομμάτια, τίς σάρ-
κες τους νά καταξεσχίζονται, ἐνῶ τό αἷμα
χυνόταν ἄφθονο ἀπ’ τά τραύματά τους.
Ὅσες φορές προσπαθοῦσαν νά σηκωθοῦν
ἐπάνω κατακόκκινοι ἀπ’ τό αἷμα τους, τ’
ἄγρια θηρία τούς ξανάριχναν. 

-Ἀρκετά μ’ αὐτούς, φώναξαν ἐπιτέλους
οἱ ἄγριοι θεατές. Τώρα ἡ σειρά τοῦ Σα-
τουρίου!

Γιά ποικιλία ἄφησαν ἕναν ἀγριόχοιρο.
Τό αἱμοβόρο θηρίο ἔπεσε πάνω στό φύλα-
κα καί, μέ τούς χαυλιόδοντές του, τόν ξε-
κοίλιασε. Κατόπιν ρίχνει κάτω καί τόν
Σατούριο χωρίς νά τοῦ προξενήσει κανέ-
να σοβαρό τραῦμα. Σέ λίγα λεπτά γύρισε
στό κλουβί, γιά νά μήν ξαναβγεῖ πιά πα-
ρόλες τίς προκλήσεις. 

-Τίς ἀρκοῦδες, τίς ἀρκοῦδες! ξεφώνισε
τό μανιασμένο πλῆθος. Αὐτές ξέρουν κα-
λύτερα τή δουλειά τους!

Ὁ Σατούριος αἰσθάνθηκε ρῖγος μόλις
εἶδε τήν ἀρκούδα καί χρειάσθηκε νά ἐπι-
στρατεύσει ὅλη τή δύναμη τῆς πίστης του
γιά νά πνίξει τόν φυσικό του αὐτό φόβο.
Ὁπωσδήποτε ἡ ἀρκούδα πού εἶχε χτυπή-
σει τόσο σκληρά τούς δυό ἄλλους, τό Σα-
τουρνίνο καί τόν Ρεβοκάτο, δέν θέλησε νά
κουνηθεῖ, σάν κάποια μυστηριώδης κι ἀό-
ρατη δύναμη νά τήν βάσταγε. 

-Σ’ εὐχαριστῶ, Θεέ μου, γιά τή συμπά-
θεια πού ἔδειξες στήν ἀδυναμία τοῦ δού-
λου σου!

(Συνεχίζεται)
«ΒΙΒΙΑ ΠΕΡΠΕΤΟΥΑ» Ἔκδοση «ΖΩΗΣ», 1990 
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Ὁ δρόμος τῆς ἀγάπης, τόν ὁποῖο ἄνοιξε ἡ
ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ
Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» πρίν ἀπό 38
χρόνια μέ τήν πρώτη ἐκείνη ἐπίσκεψη στήν
Ἀγρ. Φυλακή Κασσάνδρας, παραμένει ἀκό-
μη ἀνοιχτός. Καί μᾶς καλεῖ καθημερινά νά
τόν διαβαίνουμε. Νά αὐξάνουμε τά χιλιό-
μετρα τῆς ἀγάπης γιά τόν ἀδελφό πού
ὑποφέρει, χωρίς ὅμως αὐτά νά τελειώ-
νουν ποτέ. Ἄν ποτέ τελειώσουν οἱ πόνοι
καί τά βάσανα τοῦ ἀνθρώπου, τότε θά τε-
λειώσουν καί οἱ πορεῖες ἀγάπης πρός αὐτόν.

Θά τελειώσουν ἄραγε κάποτε;

Τούς ἀνθρώπους πού βρίσκονται σέ ἀνά-
γκη, διαβεβαίωσε ὁ Κύριος, θά τούς ἔχουμε
πάντοτε κοντά μας. Μαζί μας. Δίπλα μας.
Αὐτούς «πάντοτε ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν»
(Ματθ. 26, 11). Καί τό λόγο αὐτό τοῦ Κυρίου
ποιητικά τόν ἀπέδωσε ὁ Παπαδιαμάντης μέ
τή φράση: «Σάν νά ’χαν ποτέ τελειωμό τά
πάθια καί οἱ καημοί τοῦ κόσμου»! «Σάν
νά ’χαν»! Δέν θά ἔχουν ποτέ. Πάντα θά
ὑπάρχουν ἄνθρωποι κουρασμένοι καί φορ-
τωμένοι τά βάρη τῆς ζωῆς, πού θά ἀνεβαί-
νουν τό Γολγοθᾶ τους ἄλλοτε μέ Κυρηναῖο
κι ἄλλοτε μόνοι, χωρίς κανέναν «παρε-
στῶτα» (Ἰωάν. 19, 26) στό μαρτύριό τους.
Σωματικό καί ψυχικό.

Στούς «κοπιῶντες καί πεφορτισμένους»
(Ματθ. 11, 28) ἀσθενεῖς νεαρούς κρατουμέ-
νους τοῦ Νοσοκομείου Κρατουμένων Κο-
ρυδαλλοῦ ὁδηγήσαμε τά βήματα τῆς ἀγά-
πης μας στίς 31 Μαρτίου.

Ὁ π. Γερβάσιος καί ἡ συνοδεία τῶν συ-
νεργατῶν του ἐπισκεφθήκαμε γιά δεύτερη
φορά τούς χώρους αὐτούς, γιά νά φέρουμε
τό μήνυμα τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία
ἀγκαλιάζει ὅλον τόν κόσμο χωρίς ἐξαίρεση.
«Πάντας ἀνθρώπους» (Α΄ Τιμ. 2, 4).

Τά ἁπλωμένα χέρια τοῦ Χριστοῦ ἐπάνω
στό σταυρό αὐτή τήν ἀγάπη συμβολίζουν.

Τήν ἀπέραντη. Τήν ἀνέκφραστη. Τήν ἀσύλ-
ληπτη. Γι’ αὐτήν τήν ἀγάπη, πού δίνει δύνα-
μη στόν ἄνθρωπο νά σηκώνεται ἀπό τό
βοῦρκο καί τήν ἁμαρτία καί νά γυρίζει
μέ ἀποφασιστικότητα καί συντριβή κο-
ντά στόν Θεό, στόν μόνο πού τόν ἀγαπᾶ
ἀληθινά, μίλησε ὁ π. Γερβάσιος στούς κρα-
τουμένους παροτρύνοντάς τους σέ νέες
ἀποφάσεις καί νέες ἐπιδιώξεις πλέον στή
ζωή τους, τήν ὁποία εὐχήθηκε νά κοσμοῦν
στό ἑξῆς ὁ ἀγώνας γιά τήν ἀρετή καί ὁ
φόβος τοῦ Θεοῦ, πού θά γίνεται προσοχή,
ἐντιμότητα, καθῆκον καί ἀγάπη. Γιά τό Θεό
καί τό συνάνθρωπό τους. 

Ἐπειδή ὅμως ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι μόνον
ψυχή, πού πάντα θέλει τό λόγο τῆς παρα-
κλήσεως καί τῆς ἐλπίδας, ἀλλά καί σῶμα, ὁ
π. Γερβάσιος δέν πῆγε χωρίς δῶρα στούς
προσφιλεῖς του κρατουμένους. 

Ποιός πατέρας πηγαίνει ἐπίσκεψη
στά παιδιά του μέ ἄδεια χέρια; Γεμάτα τά
χέρια του μέ ἀγάπη. Μέ εἴδη ἀπαραίτητα
στήν καθημερινότητά τους. Κάποιοι κρα-
τούμενοι ἔσπευσαν νά φορέσουν τίς και-
νούριες ἀθλητικές φόρμες, δῶρο τοῦ π. Γερ-
βασίου, καί νά φωτογραφηθοῦν μαζί του μέ
πολλή χαρά!

Στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς νέας πτέ-
ρυγας τοῦ Νοσοκομείου Κρατουμένων Κο-
ρυδαλλοῦ ἔσπευσαν νά τιμήσουν μέ τήν πα-
ρουσία τους καί νά ἐκφράσουν τίς εὐχαρι-
στίες τους στόν π. Γερβάσιο, τοῦ ὁποίου
τήν ἀγάπη εἰσπράττουν ἐπί πολλά χρό-
νια στό δύσκολο ἔργο τους μέσα στούς
χώρους τῶν Φυλακῶν, ἡ Προϊσταμένη τῆς
Κοινωνικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Καταστήματος
Κράτησης Κορυδαλλοῦ κ. Β. Φραγκαθού-
λα, μέ ὅλους τούς Κοινωνικούς Λειτουρ-
γούς, ὁ Ὑποδιευθυντής τοῦ Καταστήματος
κ. Χριστόφορος Γιαννακόπουλος    καί ἡ
Διευθύντρια τοῦ Ψυχιατρείου Κορυδαλλοῦ
κ. Κωνσταντίνα Γέρου. 
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ
1. Στό Νοσοκομεῖο Κρατουμένων Κορυδαλλοῦ

( 31 Μαρτίου 2015 )
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Ἡ Διευθύντρια τοῦ Νοσοκομείου Κρα-
τουμένων Κορυδαλλοῦ κ. Μαίρη Στέφη
προσφώνησε τόν π. Γερβάσιο καί τή συνο-
δεία του ἐκφράζοντας μέ λίγα λόγια τή με-
γάλη χαρά ὅλων γιά τήν ἐπίσκεψη αὐτή. 

Εἶπε ἡ κ. Μ. Στέφη μεταξύ ἄλλων:

«Μεγάλη μας τιμή καί
χαρά σήμερα νά ἔχουμε
ἀνάμεσά μας τόν π. Γερ-
βάσιο, τοῦ ὁποίου τήν
ἀγάπη εἰσπράττουμε
ἐδῶ καί πολλές δεκαε-
τίες, καθώς εἶναι κο-
ντά μας σέ κάθε μας
ἀνάγκη. Ὅλοι τόν
ἀγαποῦμε πολύ. Καί

προσωπικό καί κρατούμενοι. 

Ἡ παρουσία του στούς χώρους μας δίνει
δύναμη, κουράγιο καί στήριξη σέ ὅλους μας,
γιατί ἡ ἀγάπη του εἶναι πάντα δεδομένη καί
πολύ πλούσια. Τόν παρακαλοῦμε νά μή μᾶς
ξεχνᾶ στίς προσευχές του. Ὅλοι τόν ἔχουμε
ἀνάγκη...».

Στή συνέχεια, ἐκ μέρους τῆς Κοινωνικῆς
Ὑπηρεσίας, ἔλαβε
τό λόγο ἡ κ. Θεοδο-
σία Κατσαλούλη,
Κοινωνική Λειτουρ-
γός, καί εἶπε: 

«Πατέρα Γερβά-
σιε,

Σᾶς καλωσορί-
ζουμε, ἐσᾶς καί τούς
συνοδοιπόρους σας,
στήν καινούρια πτέ-
ρυγα τοῦ Νοσοκο-

μείου Κρατουμένων. Στό χῶρο πού βρισκό-
μαστε κρατοῦνται νέοι ἄνθρωποι πού ἀντι-
μετωπίζουν θέματα μέ τήν ὑγεία τους. Εἶναι
μεγάλη χαρά γιά τά μέλη τοῦ προσωπικοῦ,
ὅσο καί γιά τούς κρατούμενους, ἡ σημερινή

σας ἐπίσκεψη, πού δίνει ἀλλιώτικη τροπή
στήν καθημερινότητα τῆς φυλακῆς. 

Εἶναι γνωστή ἡ οἰκονομική σας συνεισφο-
ρά στίς ἀποφυλακίσεις πληρώνοντας τά δι-
καστικά ἔξοδα ἀπόρων κρατουμένων καί
βοηθώντας τους νά βρεθοῦν ἔξω ἀπό τά κε-
λιά τους γιά σχεδόν σαράντα χρόνια τώρα,
ἀλλά καί ἡ ἄμεση ἀνταπόκρισή σας σέ παρο-
χή βασικῶν εἰδῶν (ροῦχα, παπούτσια, εἴδη
καθαριότητας) καί σέ χρήματα γιά τό Φιλό-
πτωχο Ταμεῖο κάθε φυλακῆς, ὥστε νά κα-
λύπτονται τά μικροέξοδα ἐκείνων πού
ἔχουν ἀνάγκη.

Περισσότερο ἀπό τήν ὑλική συνεισφορά
σας στή διευκόλυνση τοῦ ἔργου μας, μέσα
στούς χώρους κράτησης, αἰσθανόμαστε τήν
ἀνάγκη νά σᾶς εὐχαριστήσουμε γιά τή συναι-
σθηματική προσφορά σας. Γιά τό γεγονός ὅτι
μᾶς ἔχετε στή σκέψη σας, στήν προσευχή
σας, ὅλους ἐμᾶς πού ἐργαζόμαστε σ’ αὐτούς
τούς χώρους καί περισσότερο τούς κρατού-
μενους, πού εἶναι ἀναγκασμένοι νά ζοῦν μα-
κριά ἀπ’ τούς δικούς τους ἀγαπημένους.

Μιά τέτοια συναισθηματική συνεισφορά
καί ἐνθάρρυνση γιά τίς ψυχές μας εἶναι ἡ ση-
μερινή μας συνάντηση, τήν ὁποία ἐσεῖς
ἐμπνεύσατε, ἐκμαιεύσατε, ὀργανώσατε καί
πραγματοποιήσατε. Χαιρόμαστε πού κατα-
φέρατε νά ἔρθετε νά μᾶς ἀνταμώσετε. 

Σᾶς εὐχαριστοῦμε!»

* * *

Ἀποχαιρετώντας κρατουμένους καί προ-
σωπικό ὁ π. Γερβάσιος ὑποσχέθηκε τήν
ἀμέριστη συμπαράστασή του στά προβλή-
ματά τους καί στό μέλλον, ὅσο ὁ Θεός ἐξα-
κολουθήσει νά εὐλογεῖ τή ΔΙΑΚΟΝΙΑ αὐτή
τῆς ἀγάπης καί τῆς προσφορᾶς. ΤΙ
ΔΥΝΑΜΗ ΚΡΥΒΕΙ ΜΕΣΑ ΤΗΣ Η ΑΓΑΠΗ!
Εἴθε νά μή λείπει ποτέ ἀπό τίς καρδιές
μας!

«Σεβάσμιε π. Γερβάσιε, 
Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ πού μοῦ δίνετε κουράγιο. Μέ στηρίζετε καί μέ

κρατᾶτε στή ζωή. Εὔχεσθε ὁ δρόμος μου νά εἶναι φωτεινός» 
(Α. Α., Κρατούμενος)

Ἡ κ. Μ. Στέφη

Ἡ κ. Θ. Κατσαλούλη
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Ὁ π. Γερβάσιος προβληματίζει τούς κρατουμένους
μέ τόν προτρεπτικό του λόγο γιά μιά νέα ζωή.

Καί μετά τό λόγο, ἡ πράξη.  Ὁ π. Γερβάσιος προ-
σφέρει τά δῶρα τῆς ἀγάπης του. Τήν ἀγάπη του ὅλη.

« Ἀντίο, ἀδελφοί μου κρατούμενοι.
Εὔχομαι ὁ Θεός νά εἶναι μαζί σας» .

Ὁ π. Γερβάσιος μέ τίς Δ ιευθύντριες καί τούς
Κοινωνικούς Λειτουργούς τοῦ Κορυδαλλοῦ.
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Πασχαλινό τό ὁδοιπορικό μας αὐτό. Ἡ ἐπί-
σκεψή μας, γιά δεύτερη φορά, στό Κατάστημα
Κράτησης Ἰωαννίνων. Μετά ἀπό ἕνα προσκυ-

νηματικό διήμερο στά ἁγιασμένα χώματα τῆς
Ἱερᾶς Πόλεως τοῦ Μεσολογγίου, ἡ Θυσία τού
ὁποίου κατά τήν ἱστορική καί αἱματόβρεχτη
Ἔξοδο στίς 10 Ἀπριλίου 1826 συγκίνησε ὅλη
τήν Εὐρώπη, πραγματοποιήσαμε ὁδοιπορικό
ἀγάπης στήν Ἠπειρώτικη αὐτή φυλακή.

Ἡ συνεργασία τῆς Διακονίας μας μ’ αὐτήν
ἀριθμεῖ πολλές δεκαετίες. Πάντα προσπαθού-
σαμε νά εἴμαστε ἀρωγοί καί συμπαραστάτες
στίς ποικίλες ἀνάγκες τῆς Φυλακῆς, ὅσο τό
ἐπέτρεπαν οἱ σχετικοί νόμοι καί οἱ δικές μας
δυνατότητες. Συχνά ἡ ἀγάπη ἔμπαινε στή Φυ-
λακή αὐτή κομίζοντας λύσεις σέ διάφορα
προβλήματα. Ἡ ἑκάστοτε Διεύθυνση καί τό
Προσωπικό, ἀλλά καί οἱ κρατούμενοι, μέ θέρ-
μη ἐξέφραζαν τίς εὐχαριστίες τους γιά τήν
παρουσία τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ μας στό πλευρό
τους. Τούς «ἔλυνε τά χέρια» σέ δύσκολες στιγ-
μές. Ἔτσι εἶναι ἡ ἀγάπη. Δυνατή. Ἐφευρετι-
κή. Πάντοτε παροῦσα. 

Στόν προαύλειο χῶρο τῆς παλιᾶς αὐτῆς

Φυλακῆς συγκεντρώθηκαν ὅλοι οἱ κρατούμε-
νοι, ἐπειδή ἤθελαν νά δοῦν τόν π. Γερβάσιο
καί νά πάρουν τήν εὐχή του. Τό ὄνομά του,

εἶπαν ἄνθρωποι τῆς φυλακῆς,
εἶναι διαρκῶς στά χείλη τους. Τόν
ξέρουν ἀπό τήν ἀγάπη του, ὄχι
προσωπικά. Καί χαίρονταν πού θά
τόν δοῦν προσωπικά.

Μετά τούς πασχαλινούς ὕμνους
ἀπό τή χορωδία μας καί τήν Ἀκο-
λουθία «ὑπέρ τῶν ἐν φυλακαῖς
ὄντων», τό λόγο εἶχε ἡ Διευθύ-
ντρια τοῦ Καταστήματος κ. Ἑλένη
Ἀγαπητοῦ, ἡ ὁποία μέ λίγες μόνο
φράσεις ἔδωσε τό νόημα τῆς ἐπί-
σκεψης αὐτῆς καί τοῦ ὅλου ἔργου
πού ἐπιτελεῖται στούς χώρους τῶν
Φυλακῶν ἀπό τόν π. Γερβάσιο.

Εἶπε ἡ κ. Ἀγαπητοῦ: 

«Μετά ἀπό τά ὄμορφα λόγια πού
μ ᾶ ς

εἶπε ὁ π. Γερβά-
σιος, ἐγώ δέν ἔχω
νά σᾶς πῶ πολλά.
Θέλω πρῶτα νά
ε ὐ χ α ρ ι σ τ ή σ ω
ὅλους ὅσοι ἤρθατε
σήμερα ἐδῶ, κυ-
ρίως ὅμως θέλω
νά εὐχαριστήσω
τόν π. Γερβάσιο,
πού ἦλθε κοντά
μας γιά ἄλλη μιά φορά. Πού μᾶς ἐπισκέφθηκε καί
πάλι.

Ὁ π. Γερβάσιος, ὅπως ὅλοι ξέρετε καλά, εἶναι
κάθε μέρα μαζί μας. Εἶναι «ὁ πατέρας μας». Ἕνας
πατέρας πού ἔχει ἀνοιχτή τήν ἀγκαλιά του γιά
ὅλους ἐσᾶς. Γιά ὅλους ἐμᾶς. Κι ἐμεῖς πολλές φο-
ρές τόν χρειαζόμαστε καί τόν ρωτᾶμε γιά διάφο-
ρα πράγματα. Γιατί κι ἐμεῖς ἔχουμε τήν ἀνάγκη
του, κι ἐμεῖς θέλουμε γαλήνη στήν ψυχή μας.

Ἡ φυλακή μας εἶναι πολυπολιτισμική. Ἔχου-

2. Στό Κατάστημα Κράτησης Ἰωαννίνων
(16 Ἀπριλίου 2015)

ΗΡΩΟΝ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: Μπροστά στόν τύμβο

τῶν θυσιασθέντων Μεσολογγιτῶν κατά τήν Ἔξοδό τους

ἀπό τήν Ἱερή Πόλη.

Ἡ κ. Ἑλένη Ἀγαπητοῦ.
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με ἀνθρώπους ἀπό πολλά κράτη (Ἰράν, Ἰράκ, Συ-
ρία, Μογγολία, Ἰαπωνία κ.ἄ.). Μέσα στή Φυλακή
ἔχω δεῖ πολύ κακούς ἀνθρώπους. Ἀλλά καί πολύ
καλούς, στούς ὁποίους καί θά σταθῶ. Πιστεύω
ὅτι θά γίνουν καλύτεροι, γιατί αὐτό περιμένουμε
ἀπό αὐτούς.

Πρέπει νά ξέρετε, ἀγαπητοί μου, πώς ὅ,τι δίνε-
τε, εἶναι πλοῦτος γιά μᾶς. Καί ἕνα ἀκόμη εὐρώ.
Εἶναι πάρα πολύ χρήσιμα ὅλα. Ἔχουμε ἀνθρώ-
πους πού ὑποφέρουν πολύ... Εὔχομαι ἡ Ἀνάσταση
τοῦ Χριστοῦ νά ἔλθει καί στίς δικές σας ψυχές».

Στή συνέχεια ὁ κ. Παναγιώτης Τζαβέλλας,
Κοινωνικός Λειτουργός τοῦ Καταστήματος
ἐπί σειρά πολλῶν ἐτῶν, μέ ἀνύστακτη τή
φροντίδα του γιά τούς κρατουμένους καί «ζη-

τιάνος» κυριολε-
κτικά γιά τήν ἀγά-
πη τους, εἶπε:

«Πανοσιολογιώ-
τατε π. Γερβάσιε,
ἀπευθυνόμενος τό-
σο σέ σᾶς ὅσο καί
στούς συνεργάτες
σας, σᾶς δηλώνω μέ
χαρά ὅτι ἡ παρουσία
σας στό Κ.Κ. Ἰωαν-
νίνων μᾶς τιμᾶ.

Εἶναι γνωστό τό
φιλανθρωπικό σας

ἔργο τόσο στήν Ἑλλάδα, ὅσο καί στό ἐξωτερικό,
ἀναφορικά μέ τήν ἠθική, πνευματική καί ὑλική
συμπαράσταση στούς κρατουμένους συμπολίτες
μας, σέ μιά πορεία 38 ἐτῶν...

Προσφέρατε θετική ματιά σέ συνανθρώπους
πού ἡ ζωή τους δέν ἦταν στρωμένη μέ ροδοπέτα-
λα, κι ὁ κόσμος πραγματικά ἀλλάζει ὅταν ἀλλά-
ζει καί ἡ ματιά μας!

Ὅλοι, σέ κάποια χρονική στιγμή τῆς ζωῆς
μας, ἔχουμε εὐχηθεῖ νά εἴχαμε μιά δεύτερη
εὐκαιρία, τή δυνατότητα νά ξεκινήσουμε καί πά-
λι ἀπό τήν ἀρχή. Γιά κάποιους ὅμως ἡ εὐχή αὐτή
εἶναι κραυγή ἀπόγνωσης καί ἀπελπισμένη
ἔκκληση βοήθειας. 

Κατά τήν παρούσα χρονική περίοδο ὁ λαός μας
διέρχεται μιά κρίση κοινωνικοοικονομική καί
ἠθική. Τά συναισθήματα τῆς χαρᾶς καί τῆς συ-

γκίνησης ἀποτελοῦν τήν κοινή μας ἐμπειρία, κα-
θώς βρισκόμαστε στόν τόπο τῆς δοκιμασίας τῶν
ἀνθρώπων αὐτῶν πού ἀντιμετωπίζουν τίς συνέ-
πειες τῶν λανθασμένων ἐπιλογῶν τους.

Καί βέβαια οἱ φυλακισμένοι, ὅσοι βρίσκονται
ἔγκλειστοι στά Σωφρονιστικά Καταστήματα,
ἔχουν ἀπολέσει ὄχι μόνο τήν ἐλευθερία τους,
ἀλλά καί τήν οἰκογένειά τους, τούς φίλους τους,
τήν ἀξιοπρέπειά τους, τά στοιχειώδη καί αὐτο-
νόητα γιά ὅλους μας ἀγαθά διαβίωσης καί, πάνω
ἀπό ὅλα, τήν πίστη τους καί τήν ἐλπίδα τους γιά
ἕνα καλύτερο αὔριο...

38 ὁλόκληρα χρόνια πνευματικοῦ ἀγώνα καί
ἔκδηλης καί ἔμπρακτης χριστιανικῆς ἀγάπης
πρός τόν συνάνθρωπο στολίζουν ἐσᾶς  καί τούς
συνεργάτες σας ὡς τούς ἀνθρώπους τῆς συνε-
χοῦς θυσίας καί τῆς ἀδιάκοπης προσφορᾶς.

Ὡστόσο τό μήνυμά σας πρός ὅλους εἶναι πλέ-
ον σαφές:

Ἡ ἀγάπη πρός τό Χριστό, ἡ ἀγάπη πρός τούς
συνανθρώπους μας εἶναι τό κλειδί πού ἀνοίγει
τίς πόρτες τῶν Φυλακῶν καί αὐτή ἡ ἔμπρακτη
ἀγάπη σας ἔχει βοηθήσει χιλιάδες συνανθρώ-
πους μας στήν Ἑλλάδα καί στό ἐξωτερικό νά
βροῦν τό δρόμο πρός τήν ἐλευθερία. Αὐτή εἶναι ἡ
εὐλογημένη προσπάθεια τῶν Χριστιανῶν μέ κε-
φαλή ἐσᾶς, νά βοηθήσουν αὐτούς «πού δέν ἀγα-
πήθηκαν», νά βοηθήσουν τούς «ἐλάχιστους
ἀδελφούς» τοῦ Χριστοῦ, ὅπως ὁ ἴδιος τούς ἀποκα-
λεῖ, νά βοηθήσουν ἐμᾶς τούς ὑπολοίπους νά συ-
νειδητοποιήσουμε ἐάν στό πρόσωπο τοῦ κάθε
κρατούμενου βλέπουμε τόν Ἰησοῦ «ἐν ἑτέρᾳ μορ-
φῇ», καθώς Χριστολογικά ὁ κάθε πλησίον μας
εἶναι τελικά ὁ Χριστός «ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ». Ὁ
Ἀββᾶς Ἀπολλώ λέγει: «Εἶδες τόν ἀδελφό σου,
εἶδες Κύριον τόν Θεόν σου». Ἄλλωστε «Ὁ Θεός
θέλει πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι καί εἰς ἐπί-
γνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν». 

Εὐχόμαστε τό φωτεινό παράδειγμά σας νά
βρεῖ καί ἄλλους μιμητές, διότι «τοιαύταις θυ-
σίαις εὐαρεστεῖται ὁ Θεός».

Ἀκολούθησε ὁ λόγος ἀγάπης ἀπό τόν π.
Γερβάσιο, ὁ ὁποῖος μαζί μέ τίς ἀναστάσιμες
εὐχές του προέτρεψε ὅλους τούς κρατουμέ-
νους νά προχωρήσουν στό ἑξῆς «ἐν καινότητι
ζωῆς», σέ μιά καινούρια ἀναστημένη πορεία
διώχνοντας μακριά τους ὅλα τά ἐμπόδια πού

ΣΤΟ ΚΑΤΆΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 204 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»

Ὁ κ. Παν. Τζαβέλλας
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ἐμποδίζουν τό Χριστό νά πάρει θέση μέσα
στήν καρδιά τους καί νά γίνει ὁ μεγάλος Ἀγα-
πημένος τῆς ψυχῆς τους. Τούς παρότρυνε νά
κόψουν ὁριστικά κάθε σχέση μέ τό θυμό, τόν
ἐγωισμό, τή μνησικακία, τή βλασφημία, καί νά
γίνουν νέοι ἄνθρωποι, μέ γενναῖο φρόνημα
μπροστά στίς προκλήσεις τῶν πειρασμῶν μέ
σθεναρή ἀντίσταση ἀπέναντι στό κακό καί μέ
ζωντανή πίστη καί θερμή ἀγάπη σ’ Ἐκεῖνον, ὁ
ὁποῖος ἐνῶ ἀκόμη ἐμεῖς ἤμασταν ἁμαρτωλοί
«ὑπέρ ἡμῶν ἀπέθανε», ἐπειδή «αὐτός πρῶτος
ἠγάπησεν ἡμᾶς» (Α΄ Ἰωάν. 4, 19). 

«Ἀναστηθεῖτε, ἀδελφοί μου κρατούμε-
νοι. Ἀναστηθεῖτε μαζί μέ τόν Ἀναστημένο
Χριστό καί ἡ ζωή σας ὅλη θά ἀλλάξει. Χω-
ρίς θυμούς καί ἐγωισμούς καί βλασφημίες,
τά χείλη σας θά ψάλλουν διαρκῶς «Χρι-
στός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν» καί μαζί του κι
ἐμεῖς ἀπό τά μνήματα τῶν παθῶν μας καί
τῶν ἁμαρτιῶν μας».

Στό τέλος, ὅλοι οἱ κρατούμενοι, Ἕλληνες
καί ἀλλοδαποί, τσούγκρισαν κόκκινο αὐγό μέ
τόν π. Γερβάσιο, δίνοντας καί παίρνοντας
ἀμοιβαῖα τήν εὐχή τῆς νίκης καί τῆς δόξας:
«ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ», «ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ» ὁ
Κύριος. Καί ἐνῶ ἡ χορωδία μας ὀμόρφηνε με-
λωδικά τό χῶρο τῆς Φυλακῆς μέ τά ἀναστάσι-

μα τραγούδια, οἱ κρατούμενοι ἔπαιρναν καί
τά δῶρα τῆς ἀγάπης μας, τά ὁποῖα τούς φέρα-
με ἀπό τή Θεσσαλονίκη. Ὅλοι ἐπέστρεφαν
στά κελιά τους μέ ἕνα πλατύ χαμόγελο στό
πρόσωπό τους, δεῖγμα τῆς χαρᾶς καί τῆς ἐλπί-
δας πού πῆραν ἀπό τήν ἐπικοινωνία τους μέ
τούς ἐπισκέπτες, οἱ ὁποῖοι κινοῦνταν μόνον
ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ γιά τόν ἄνθρωπο,
καί μέ κανένα ἄλλο ἐλατήριο. 

* * *

Κρατούμενη γιά μιά μόνο βραδιά καί πρώ-
τη φορά στή ζωή της σέ Κρατητήριο Ἀστυνο-
μικοῦ Τμήματος, τῆς ὁποίας τήν ὑπόθεση
ἔσπευσε καί τακτοποίησε νομικά ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ
μας σέ μιά μόνο μέρα, συγκινημένη βαθιά γιά
τήν ἀνέλπιστη βοήθεια, εἶπε: 

«Ἄν δέν μπεῖ κάποιος στή φυλακή, δέν
μπορεῖ νά καταλάβει τί σημαίνει νά βοηθάει
κανείς κρατούμενο στήν ἀνάγκη του. Ἐγώ
σήμερα κατάλαβα ὅτι τό ἔργο αὐτῆς τῆς
ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ εἶναι θεϊκό. Πρέπει ὅλοι  οἱ
Ἕλληνες νά μποῦν μιά νύχτα σέ κελλί, γιά νά
καταλάβουν τήν ἀξία τοῦ ἔργου τοῦ π. Γερβα-
σίου. Τήν ἐλευθερία μου τή χρωστάω στήν
ἀγάπη του. Τόν εὐχαριστῶ πολύ»!

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ Κ.Κ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ἀκολουθία « Ὑπέρ τῶν ἐν
φυλακαῖς ὄντων»  στόν προ-
αύλειο χῶρο τῆς Φυλακῆς.

Οἱ ἐπισκέπτες τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ
στήν εἴσοδο τοῦ Κ. Κρ. Ἰωαννίνων.
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Κρατούμενοι καί ἐπισκέπτες παρακολουθοῦν τήν ὁμιλία τοῦ π. Γερβασίου γιά μιά
ἀναστημένη πορεία ζωῆς.

Ὁ π. Γερβάσιος μέ τήν ἐξωτερική
Φρουρά τῆς Φυλακῆς.

Ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

νοιάζεται γιά

« πᾶν ἔθνος

ἀνθρώπων ... ὡς

γένος ὑπάρχο-

ντες τοῦ Θεοῦ»

(Πράξ. 17, 26.29).

Γιά ὅλους τούς

κρατουμένους,

Ἕλληνες καί

ἀλλοδαπούς.

Γιατί ἡ ἀγάπη

τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀσύνορη. Παγκόσμια. Σταυρωμένη.
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17 Μαΐου. Κυριακή πρωί. Ὁ π. Γερβάσιος μέ
συνεργάτες του εἰσέρχεται στόν Ἱ. Ν. Ἀπ. Πέ-
τρου καί Παύλου τοῦ Καταστήματος Κράτησης
Γκέρλα, στήν ὁμόδοξη Ρουμανία, γιά νά συλ-
λειτουργήσει μέ τούς ὀρθόδοξους Ρουμάνους
ἱερεῖς π. Ἀδριανό καί π. Ἰωάννη. 

Ἡ Ἐκκλησία κατάμεστη ἀπό κρατουμένους,
οἱ ὁποῖοι τακτικά ξεκουράζουν τίς ψυχές τους
μέσα στόν οἶκο τοῦ Θεοῦ μέ τούς ὕμνους καί τίς
προσευχές τους. Ἡ χορωδία τῶν Κρατουμένων
ἔψαλλε βυζαντινά. Καί ἦταν κάτι τό ὑπέροχο.
Τό μεγαλειῶδες. Σπάνιο φαινόμενο μιά τέτοια
ψαλμωδία μέσα σέ Φυλακή. Καί ἡ Θ. Λειτουρ-
γία ἔγινε δίγλωσση. Ἑλληνικά καί Ρουμάνικα,
ἀφοῦ ὁ Θεός καταλαβαίνει ὅλες τίς γλῶσσες
τοῦ κόσμου. 

Τή Θ. Λειτουργία ἀκολούθησε τό ἱερό κήρυγ-
μα ἀπό τόν π. Γερβάσιο, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε
στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά ὅλους τούς ἀνθρώ-
πους, τούς ὁποίους δέχεται κοντά του, ἄν κό-
ψουν κάθε σχέση μέ τήν ἁμαρτία καί τό κακό.

Ὁ Παράδεισος θά εἶναι γεμάτος ἀπό ἀληθινά
μετανοημένους ἁμαρτωλούς. Γι’ αὐτό δέν πρέ-
πει κανείς νά χάνει τήν ἐλπίδα του γιά τή σω-
τηρία τῆς ψυχῆς του. Ὅλοι ἔχουμε ἐλπίδα νά
δοῦμε τό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ καί νά γευτοῦμε
τήν ἀπέραντη εὐφροσύνη τῆς οὐράνιας πολι-
τείας μέσα στήν ἀβράδυαστη μέρα τοῦ Παραδεί-

σου, ἀρκεῖ τό ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς μας νά εἶναι
μέ μετάνοια καί προσπάθεια νά εἴμαστε ἀρεστοί
στό Θεό καί παράδειγμα καλό στούς ἀνθρώ-
πους. 

Καί, ὅπως πάντα καί παντοῦ, ἀκολούθησαν
ἔμπρακτες ἐκδηλώσεις ἀγάπης ἀπό τόν π. Γερ-
βάσιο πρός τούς ἐκκλησιαζόμενους κρατουμέ-
νους μέ προσφορά δώρων πού τούς ξάφνιασαν
πολύ. Βαρυποινίτες κρατούμενοι, ξεχασμένοι
ἀπό ὅλους,  καί νά εἰσπράττουν ἀγάπη ἀνιδιο-
τελή ἀπό ἀνθρώπους; Δέν τό ἔπιανε τό μυαλό
τους. 

Καί εἶπαν:

«Σοκαριστήκαμε ἀπό αὐτό πού ζήσαμε.
Ὑπάρχουν ἀκόμη ἄνθρωποι πού μποροῦν νά
μᾶς ἀγαπήσουν;». Ἀσφαλῶς ὑπάρχουν, ἀφοῦ
ὑπάρχει ὁ Θεός μέ ἀπέραντη ἀγάπη γιά ὅλους.
Γιά ὅλους. Χωρίς ἐξαίρεση.

Δόξα τῇ μακροθυμία Σου, Κύριε!
* * *

Τελειώνοντας τήν ἐπίσκεψη ἀγάπης μας στή
Φυλακή αὐτή τῶν Βαλκανίων, τά χείλη μας ψι-
θύρισαν τήν προσευχή τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ: «Κύριε,
Μάθε μας νά ἀγαποῦμε αὐτούς πού δέν ἀγαπή-
θηκαν. Μήν ἐπιτρέψεις πιά νά εὐτυχοῦμε μόνοι
μας. Δός μας τήν ἀγωνία τῆς παγκόσμιας δυ-
στυχίας, γιά νά κάνουμε πάντα τό καλό στόν
κόσμο». ΑΜΗΝ.

3. Στό Κατάστημα Κράτησης Γκέρλα Ρουμανίας
(17 Μαΐου 2015)

Ὁ π. Γερβάσιος  μέ τό Διευθυντή τῆς Φυλακῆς Ἀνη-
λίκων στήν Τίργκου-Ὄκνα Ἀνατ. Ρουμανίας κ. Δημή-

τριο Μαρκούτσα, ὁ ὁποῖος ἧλθε στή Γκέρλα οἰκογενει-
ακῶς, γιά νά ἐκφράσει τήν εὐγνωμοσύνη του γιά τήν

πολλαπλή βοήθεια τοῦ π. Γερβασίου στά « παιδιά του» .
Τούς νεαρούς κρατουμένους.

Εὐλογία τοῦ π. Γερβασίου σέ συνερ-
γάτιδα τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ στή Ρουμανία.

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ Φ. ΓΚΕΡΛΑ
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ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
«Ὀ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»«Ὀ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»

Tό�σύνθημα:

^H�ζωή�μας�εrναι�σύντομη.�‰Aς�βιαστοÜμε�νά�κά-
νουμε�τό�καλό�στόν�κόσμο.

^H�προσευχή:�

«Kύριε,

Mάθε�μας�ν\�àγαποÜμε�αéτούς�πού�δέν�àγαπήθη-
καν.�Kάνε� μας�νά� •ποφέρουμε� μέ� τόν�πόνο� τ΅ν
ôλλων.� Mήν� âπιτρέψεις� πιά� νά� εéτυχοÜμε� μόνοι
μας...�Δός�μας�τήν�àγωνία�τÉς�παγκόσμιας�δυστυ-
χίας�καί�φύλαξέ�μας�àπό�τή�λησμονιά�τ΅ν�ôλλων».�

Ὁ ≈μνος:�

«Tόν�ληστήν�αéθημερόν,�τοÜ�Παραδείσου�äξίωσας,�Kύριε·�κàμέ�τῷ ξύλῳ
τοÜ�ΣταυροÜ�φώτισον�καί�σ̈́ σόν�με».�(Ἐξαποστειλάριο�Μ.�Παρασκευῆς)

Ἡ εὐθύνη�μας:

«Ἄν�δέν�σωθεῖ ὁ κόσμος,�ἐγώ�φταίω».

Στιγμιότυπο 

ἀπό τή Θ. Λειτουργία.

Ἡ ὀρθόδοξη πίστη καί ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ
ἑνώνουν τούς Ὀρθόδοξους Χριστιανούς 

σ᾽ ὅλο τόν κόσμο.
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Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ
Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ», τούς μῆνες

Ἀπρίλιο-Μάϊο, παρουσίασε νέες ἐκδηλώσεις

ἀγάπης καί προσφορᾶς στό χῶρο τόν ὁποῖο
διακονεῖ ἐδῶ καί 38 χρόνια.

Οἱ Ἕλληνες χριστιανοί ὀρθόδοξοι δέν ἀπέ-

καμαν τόσα χρόνια νά συνδράμουν τή διακο-

νία μας μέ τίς προαιρετικές τους συνδρομές,

ἀκόμα καί σέ αὐτά τά χρόνια τῆς οἰκονο-
μικῆς κρίσης πού ἀντιμετωπίζει ἡ πατρί-
δα μας. Ἔτσι, χάρη στήν ἔμπρακτη ἀγάπη

τῶν συνδρομητῶν μας, συνεχίζει ἀκώλυτα

καί ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ μας νά συμπαραστέκεται

ἠθικά καί ὑλικά τήν ἀπαξιωμένη κοινωνία

τῶν κρατουμένων, ὄχι μόνο στήν πατρίδα
μας, ἀλλά καί σέ διάφορες χῶρες τοῦ κό-
σμου.

Ἔτσι, λοιπόν, σέ στενή καί θαυμάσια συ-

νεργασία μέ τά Καταστήματα Κράτησης τῆς

πατρίδος μας, ἀποστείλαμε στά Φιλόπτωχα

Ταμεῖα τῶν παρακάτω Καταστημάτων τά

ἀντίστοιχα ποσά γιά τίς μικροανάγκες τῶν

ἀπόρων κρατουμένων:

1.  Φ.Τ.  Ε.Κ.Κ. Νέων Βόλου  εὐρώ 1.000,00.  

2.  Φ.Τ. Κ. Κρ. Ἰωαννίνων      εὐρώ 1.000,00.

3.  Φ.Τ. Ἀγρ. Κ. Κρ. Κασσάνδρας 

εὐρώ 500,00.

4.  Φ.Τ. Κ. Κρ. Χανίων               εὐρώ 1.000,00.

5.  Φ.Τ. Κ. Κρ. Νιγρίτας εὐρώ 1.000,00.

6. Φ.Τ. Κ. Κρ. Μαλανδρίνου εὐρώ 1.000,00.

7.  Φ.Τ. Κ. Κρ. Νεάπολης        εὐρώ 1.000,00.

8.  Φ.Τ. Κ. Κρ. Πατρῶν             εὐρώ    500,00.

9.  Φ.Τ. Κ. Κρ. Τρικάλων        εὐρώ 1.000,00.

10.  Φ.Τ. Ψυχιατρείου Κρ. Κορ/λλοῦ

εὐρώ 1.000,00.

Ἐπίσης ἐνισχύσαμε ὑλικά καί οἰκονομικά

τίς παρακάτω περιπτώσεις προσφέροντας: 

1. Οἰκον. ἐνίσχυση σέ μεμονωμένους ἀπό-

ρους κρατουμένους Καταστημάτων  Κράτη-

σης Ἑλλάδος                                     εὐρώ 8.056,00.

2.  Οἰκον. ἐνίσχυση σέ ἀπόρους Ἕλληνες

Κρατουμένους Φυλακῶν ξένων χωρῶν 

εὐρώ 1.020,00.

3.  Οἰκον. ἐνίσχυση σέ ἀπόρους Φυγοποί-

νους                                                       εὐρώ 1.275,00.

4.  Οἰκον. ἐνίσχυση σέ ἀποφυλακισθέντες

ἀπόρους κρατουμένους εὐρώ 6.830,00.

5.  Οἰκον. ἐνίσχυση σέ οἰκογένειες ἀπόρων

κρατουμένων                                   εὐρώ 6.112,00.

6.  Οἰκον. ἐνίσχυση σέ ἄπορους ἀποφυλα-

κισθέντες Ἕλληνες Φυλακῶν ξένων χωρῶν  

εὐρώ 350,00.

7.  Δαπάνη συνεργατῶν Ἑλλάδος 

εὐρώ     330,00.

8.  Δαπάνη συνεργατῶν Ἐξωτερικοῦ 

εὐρώ 1.197,00.

9.  Συμβολή σέ ἔξοδα ὀδοντοστοιχίας κρα-

τουμένου                                        εὐρώ 300,00.

10.  Ἀεροπορικά εἰσιτήρια ἀνηλίκων παι-

διῶν ἄπορης κρατούμενης            εὐρώ 290,00.

11.  Δαπάνη γιά ἀποστολή δεμάτων στίς

Φυλακές Ἰωαννίνων, Πατρῶν, Νοσοκομείου

Κρατουμένων Κορυδαλλοῦ      εὐρώ 6.960,00.

12.  Λοιπά ἔξοδα                       εὐρώ 3.680.00.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:     εὐρώ 45.400,00. 

Ἐξάλλου κατά τήν ἐπίσκεψη τῆς

ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ μας στό Κατάστημα Κράτησης

Ἰωαννίνων τήν Πέμπτη τῆς Διακαινησίμου

ἑβδομάδος, 16 Ἀπριλίου 2015, ὁ ὑπεύθυνος

τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ
Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ», Ἀρχιμ. π. Γερ-

βάσιος Ἰωάν. Ραπτόπουλος, ἔδωσε συνέντευ-

ξη στούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς Ἰωαννίνων

TV1 καί ΒΗΜΑ TV, στίς Ἐφημερίδες

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΥΠΟΣ καί

στήν Ἐφημερίδα τῆς Βορείου Ἠπείρου, τοῦ κ.

Θεοδώρου Βεζιάννη, «ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΑΙΩΝΑ».

«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»

«ΑΝΤΙ νά καταριέσαι τό σκοτάδι, ἄναψε ἕνα κερί».

209
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Νά ζήσετε, Σεβάσμιε Γέροντα,
μές στῆς ζωῆς τό διάβα

κι ἡ Θεία Χάρις νά σᾶς κερνᾶ
ἀπ’ τή δική Της κάβα

τό νάμα τῆς Ἁγιότητος, πού
ὅλους χαριτώνει 

καί ἡ ἱεροσύνη μυστικά τούς
λειτουργούς Της τούς ἑνώνει.

Ν’ ἀφήνετε τή φαντασία σας μ’
αὐτό νά ταξιδεύει, 

στά ἔσχατα πέλαγα τῆς γῆς πι-
στούς νά ἁλιεύει. 

Διανύσατε χιλιόμετρα στά μέρη
τῆς ὑφηλίου,

φθάσατε στά γήινα ἀπόμακρα,
εἰς τήν πηγήν τοῦ ἡλίου.

Μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, μέ θεία πανοπλία,
ἀκάματη προσπάθεια νά δώστε θεραπεία

σάν τό γιατρό μέ ἀκουστικά, ἀφουγκραζόμενος τόν πόνο,
δρασκέλισες τίς φυλακές μέ μιά ἐλπίδα μόνο.

Σάν περιστέρι γοργόφτερο, σάν ἀστραπή θυσίας, 
πέταξες στήν ὑδρόγειο κομίζων εὐλογίας

σέ ἀνθρώπους ζωντανούς-νεκρούς, στόν πόνο βουτηγμένους
κι ἀπό τή μοίρα τή σκληρή ἀνηλεῶς δαρμένους.

Σάν μάννα καί δή ἐξ οὐρανοῦ ἔλυσες τά δεσμά τους
κι ἔνιωσαν τή φλόγα τῆς στοργῆς νά καίει τά σωθικά τους. 

Νά δοξαστεῖ ὁ Κύριος, ὁ Πλάστης μας μέ ἔργα!
Σάν Μωυσής στήν ἔρημο ἐκούναγες τή βέργα

τῆς κινητοποιήσεως γιά ἀνεύρεση χρημάτων, 
νά βροῦν ἱκανοποίηση χιλιάδες αἰτημάτων

ἀνήμπορων συνανθρώπων μας ἐν φυλακαῖς διαβιούντων,
αὐτῶν τῶν ζωντανῶν-νεκρῶν καί ἐν πολλοῖς νοσούντων. 

Συγκλονιστικές προσπάθειες καί θεῖες παρορμήσεις,
ἡ δύναμις ἐξ οὐρανοῦ γιά νέες ἐξορμήσεις.

«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI» 211ΠΟΙΗΜΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

Πρός τόν ἀκάματο ἐργάτη θεραπείας τοῦ ἐν Φυλακαῖς παραγομένου
ἀνθρωπίνου πόνου,

σεβάσμιον Γέροντα Γερβάσιον Ραπτόπουλον

Τό καραβάκι μου αὐτό, πού εἶναι τό
ἐννενηκοστό ἔργο τῶν χειρῶν μου, χαρίζεται
στήν Ὑμετέρα ταπεινότητα μετά πολλῶν
εὐχῶν μου.                   Παν. Ἀλεξόπουλος
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Τόν θεῖο ἐναγκαλισμό ποθεῖ ὁ Γέροντάς μας
καί ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ νά βρίσκεται κοντά μας. 

Οἱ ἄποροι οἱ ἐν φυλακῇ εὐχές γι’ αὐτόν ἐκπέμπουν,
θεία ἀμοιβή τοῦ εὔχονται καί αἴνους ἀναπέμπουν. 

Κύριε, προστάτευε αὐτόν καί ἐνδυνάμωσέ τον, 
ἀδυναμίες του θεράπευσον, τέλος ἁγίασέ τον.

Τό Πανελλήνιο ἐκσταστικό στά ψυχικά του μεγαλεῖα.
Τῆς εὐαισθησίας χειριστής μέ θεῖα ἐργαλεῖα,

στήν ἐσχατιά τῆς χαραυγῆς ἀκούραστα ταξιδεύει,
«μάρτυς ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» τήν πίστη ἀναδεύει. 

Στά Φίτζι, στόν Εἰρηνικό, κατέφθασε ἀσθμαίνων,
ξεφόρτωσε τά δῶρα του καί εὐχήθηκε ποιμαίνων. 

Ὀργιώδης ἡ προσπάθεια, ἀσύλληπτα τά ἔργα,
τίς διακηρύξεις τοῦ Χριστοῦ τίς εἶχε σάν μιά βέργα,

νά τόν κτυπᾶ, νά τοῦ ξυπνᾶ τά αἰσθήματα φιλανθρωπίας
καί σάν γιατρός φιλόστοργος νά δίδει θεραπείας. 

Πηγαία ἡ διάθεση, καρδιά λεονταρίσια
καί τίς ψυχές ἐδρόσιζε σάν τή βρύση τή βουνίσια.

Οἱ Φυλακές ἀνοίχτηκαν στήν τόση εὐσπλαγχνία
καί οἱ θωπεῖες τῆς ψυχῆς ἄγγιξαν εὐτυχία. 

Ποινές ἐξαγοράσθηκαν, κρατήσεις μειωθήκαν, 
δικαστικά ἔξοδα πληρώθηκαν, εὐχές εὐοδωθῆκαν.
Κύριε, ὅπλισε τόν Γέροντα μέ δύναμη ψυχῆς,
γιγάντωσε τήν πίστη του μέ κάλυψη εὐχῆς.

Ἀγάπη ἁπαλή πνοή-ὕμνος εὐαισθησίας
ἰδανικό καί ἀρωγή-ἀληθινῆς θρησκείας.
Συναίσθημα βελούδινο-στοῦ κόσμου τήν πορεία
μοσχοβολιά σάν τόν ἀνθό-σέ κάθε κοινωνία. 

Ἀγάπα τόν πλησίον σου-συγχώρα τόν ἐχθρό σου
πού, ἔστω καί ἄν ἐγκλημάτισε, συγγνώμη, φίλε, δός του.

Ἡ ἀγάπη ἀγαπήθηκε-σάν τή δροσιά στή λάβα
ὄαση μές στήν ἔρημο-καί τό λιοπύρι αὔρα.

Εἶναι ἡ ἀγάπη ἤρεμη πνοή στῆς φυλακῆς τή φρίκη,
κλάδος ἐλιᾶς στόν πόλεμο, στούς κρατουμένους λήθη.

Ἡ ἀρωγή σου, Γέροντα, ἐλπίδα πού φεγγοβολᾶ, δροσοσταλιά τοῦ ὀνείρου,
σωσίβια τῶν ἐγκλείστων ναυαγῶν στό χάος τοῦ ἀπείρου.

Παναγιώτης Ἀλεξόπουλος
πρ. Διευθυντής Φυλακῶν Πάτρας, ΠΑΤΡΑ
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«Κύριε, κάνε μας καλύτερους γονεῖς.
Δίδαξέ μας νά καταλαβαίνουμε τά παι-

διά μας.
Νά ἀκοῦμε ὑπομονετικά

ὅ,τι ἔχουν νά μᾶς ποῦν καί
νά ἀπαντᾶμε εὐγενικά,
ὅταν μᾶς ρωτοῦν. 

Προφύλαξέ μας ἀπό
τόν κίνδυνο νά φερόμα-
στε ἀπότομα. Βοήθησέ
μας νά μήν πληγώνουμε
τά αἰσθήματά τους, νά
μήν τραυματίζουμε τή φι-
λοτιμία τους, νά μήν τά
τιμωροῦμε σέ ὧρες ἐξάψε-
ως καί θυμοῦ. 

Φώτισέ μας νά τά νουθετοῦμε μέ ἠρε-
μία καί πραότητα καί σέ κάθε στιγμή νά
τά ἐμπνέουμε μέ τό παράδειγμά μας. Κάνε
μας νά παραβλέπουμε τά μικρά καί ἀσή-
μαντα σφάλματα τῶν παιδιῶν μας καί
βοήθησέ μας νά κοιτάζουμε τά προτερή-

ματά τους καί τά καλά ἔργα πού κάνουν. 
Δῶσε μας τήν κατάλληλη λέξη γιά ἕναν

δίκαιο ἔπαινο. Βοήθησέ μας νά τά συμπα-
ραστεκόμαστε, νά τούς φε-

ρόμαστε ὅπως ταιριάζει
στήν ἡλικία τους καί νά
μήν ἔχουμε ὑπερβολικές
ἀπαιτήσεις ἀπό αὐτά.

Νά τά βοηθᾶμε στήν
πραγμάτωση ὅλων τῶν
καλῶν τους ἐπιθυμιῶν.
Κάνε μας καλούς καί δί-
καιους, συνετούς καί κοι-
νωνικούς. Κάνε μας νά
εἴμαστε ἀγαπητοί καί νά
τά προσφέρουμε ἕνα ἀλη-

θινό χριστιανικό παράδειγ-
μα. 

Κάνε τέλος μέ τή ζωή μας καί ὅλες τίς
ἐκδηλώσεις μας, νά τούς δείχνουμε τόν
δρόμο πού ὁδηγεῖ σέ ΣΕΝΑΣΕΝΑ». Ἀμήν.   

(Ἀπό τό Διαδίκτυο)

Ἕνας πατέρας προσεύχεταιἝνας πατέρας προσεύχεται

«Δέν ὑπῆρξε ποτέ μεγαλύτερο ἔγκλημα κατά τῆς ἀνθρωπότητος
ἀπό τήν Τέταρτη Σταυροφορία. Ὄχι μόνο προξένησε τήν καταστροφή
ὅλων τῶν θησαυρῶν τοῦ παρελθόντος, τούς ὁποίους τό Βυζάντιον
εἶχεν εὐλαβικῶς ἀποθηκεύσει, καί τόν θανάσιμον τραυματισμόν ἑνός
πολιτισμοῦ, ὁ ὁποῖος ἦτο ἀκόμη ἐνεργός καί μέγας, ἀλλά ἦτο ἐπίσης
μιά γιγαντιαία πολιτική ἀνοησία... εἶχε καλλιεργήσει ἔντονο μῖσος με-
ταξύ Ἀνατολικῆς καί Δυτικῆς χριστιανοσύνης. Οἱ ἀφελεῖς ἐλπίδες τοῦ
Πάπα Ἰννοκεντίου ΙΙΙ καί οἱ αὐτάρεσκοι κομπασμοί τῶν Σταυροφό-
ρων, ὅτι εἶχαν τερματίσει τό σχίσμα καί εἶχαν ἑνώσει τήν Ἐκκλησία,
ποτέ δέν ἐξεπληρώθησαν. Ἀντιθέτως ἡ βαρβαρότης των ἄφησε μίαν
ἀνάμνησιν πού ποτέ δέν θά τούς συγχωρεθῆ...» 

(Σέρ Στήβεν Ράνσιμαν, «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΩΝ» Τομ. 3ος, σελ. 130-
131, ἔκδ. 1951)
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Ὁ προκείμενος  στίχος  τοῦ  Ἁγ.
Εὐαγγελιστῆ  Ἰωάννη  εἶναι  λόγος
τοῦ Κυρίου  μας  Ἰησοῦ,  τόν  ὁποῖο
ἀνέφερε γιά τόν ἑαυτό του. Αὐτός
ἦταν  ὁ  ποιμένας  Ἰησοῦς.  Γνώριζε
καί γνωρίζει τό καθένα ἀπό τά λογι-
κά του πρόβατα, δηλαδή τούς πι-
στούς  του  χριστιανούς.  Ἀλλά  κι
αὐτοί οἱ πιστοί του μαθητές καί μα-
θήτριες,  αὐτά τά λογικά πρόβατα
γνωρίζουν, πιστεύουν καί λατρεύ-
ουν τό Σωτήρα τους ποιμένα. 
Ἕνας ἄλλος ποιμένας εἶναι καί ὁ

νέος μας Ἐπίσκοπος κ. κ. ΔΑΒΙΔ,
τόν ὁποῖο «ἔδωκεν» ὁ Θεός, μέ τίς
ψήφους τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς
Ἁγιωτάτης  Ἐκκλησίας  τῆς  Ἑλλά-
δος, στήν Ἐκκλησιαστική Περιφέ-
ρεια  τῶν  Γρεβενῶν.  Ἔτσι,  ὅπως
ἀποφαίνεται  ὁ  Ἀπ.  Παῦλος:  «Καί αὐτός
ἔδωκε τούς... ποιμένας... πρός τόν καταρ-
τισμόν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς
οἰκοδομήν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ»
(Ἐφεσ. 4, 11-12). Αὐτός, λοιπόν, ὁ Χριστός,
ἔδωσε τούς πνευματικούς ποιμένες, μέ σκο-
πό  νά  καταρτίζουν πνευματικά  τούς  χρι-
στιανούς τῆς Θεόσωστης Ἐπαρχίας τους καί
νά ἐπιτελοῦν τό ἔργο τῆς διακονίας μέ τό
ὁποῖο οἰκοδομεῖται τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ. 
Μέ ὅλη τή συναίσθηση τῆς εὐθύνης του,

ὁ  Μητροπολίτης  Γρεβενῶν  κ.κ. ΔΑΒΙΔ,
χωρίς νά ὑπολογίζει κόπο, ταλαιπωρία καί
ἰδιαίτερα τό κρύο τοῦ περασμένου χειμώνα
στά ὀρεινά Γρεβενά, μέ χωριά-Ἐνορίες νά
βρίσκονται στίς πλαγιές τῆς ἱστορικῆς Πίν-
δου, κυκλοφόρησε πρόγραμμα ἐπισκέψεων
σέ ὅλες τίς Ἐνορίες τῆς Ἐπαρχίας του, μέ

λήξη  τῶν  συνεχῶν  πε-
ριοδειῶν του τό Πάσχα
τοῦ  2015!  Ἕνα πρό-
γραμμα διάρκειας ἕξι
μηνῶν! Ξεκίνησε  τό
πρόγραμμα  αὐτό  λίγες
ἡμέρες μετά τήν πανη-
γυρική, ἰδιαίτερη, ἰδιά-
ζουσα  καί  πρωτοφανή
στά χρονικά τῶν ἐνθρο-
νίσεων Μητροπολιτῶν
ἐνθρόνισή του στό Μη-
τροπολιτικό θρόνο τῶν
Γρεβενῶν, μέ τόν ἀντί-
λαλο ἀκόμη τοῦ· «Ἐσεῖς
βουνά, βουνά τῶν Γρε-
βενῶν...», πού ἔπαιξαν
βιολιά καί κλαρίνα τῶν
Γρεβενῶν,  σέ  ἔνδειξη

μεγάλης χαρᾶς γιά τό πανηγυρικό γεγονός
τῆς ἡμέρας, 12 Ὀκτωβρίου 2014, ὥστε οἱ
ἐκδηλώσεις αὐτές νά ἀφήσουν ἄφωνο καί
συγκινημένο τόν Ἅγιο Προκαθήμενο τῆς
Ἐκκλησίας τῆς πατρίδος μας, τόν Μακα-
ριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης
Ἑλλάδος Κύριον Κον ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ. 
Ἐπιβεβλημένη ἡ διακονία αὐτή τοῦ νέου

Ἐπισκόπου. Ἔπρεπε νά γνωρίσει ὅλους τούς
χριστιανούς τῶν 98 Ἐνοριῶν του καί νά τόν
γνωρίσουν  κι  αὐτοί.  Κι  ἔγινε  αὐτό  ἀφοῦ
πρῶτα, τίς πρῶτες ἡμέρες, ἐπισκέφθηκε τίς
Ἀρχές τῶν Γρεβενῶν καί τούς εὐλόγησε στό
ἔργο τους, καθώς καί ὅλα τά Σχολεῖα, καί
ἔγινε παντοῦ δεκτός μέ χαρά καί ἐνθουσια-
σμό. Τά στιγμιότυπα ἀπό τίς ἐπισκέψεις
του πολλά. Καί στά Γρεβενά, καί στήν ὅλη
Ἐπαρχία Του. Μαθητής τῆς Α΄ Γυμνασίου,
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μετά τήν ἐπίσκεψη καί ὁμιλία τοῦ Ἐπισκό-
που στό Γυμνάσιο, τόν ἀκολούθησε στήν
ἔξοδο καί τοῦ εἶπε: «Σεβασμιώτατε, νά πη-
γαίνετε καί στά χωριά καί ὄχι μόνο σέ
μᾶς... Καί ὄχι μόνο μιά φορά»! Μιά εὐσε-
βής χριστιανή εἶπε στόν Μητροπολίτη: «Σε-
βασμιώτατε, εἶσθε μεγάλος κλέφτης. Δέν
προλάβατε νά ρθεῖτε στά Γρεβενά καί κλέ-
ψατε τίς καρδιές ὅλων τῶν Γρεβενιωτῶν»! 
Γιά νά προλάβει, μέχρι τήν Κυριακή τῶν

Βαΐων, νά ἐπισκεφθεῖ ὅλα τά χωριά, συν-
δύαζε  τήν  ἴδια  μέρα  3-4  χωριά  τελώντας
Προηγιασμένη  Θ.  Λειτουργία  στό  ἕνα,
Εὐχέλαιο στό ἄλλο, Παράκληση στό τρίτο,
Ἀκολουθία  Χαιρετισμῶν  στό  τελευταῖο.
Καί πέτυχε τόν ἆθλο!  Ἐπισκέφθηκε ὅλη
τήν Ἐπαρχία του, μέχρι καί τούς οἰκισμούς
μέ δυό-τρεῖς κατοίκους μόνο!

Καί τό ἑσπέρας; 
Τό ἑσπέρας, ἄν καί ἐπέστρεφε στά Γρεβε-

νά κατάκοπος καί νηστικός, ἐξομολογοῦσε
στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό μέχρι τά μεσά-
νυχτα. Πολλοί οἱ ἐξομολογούμενοι! Σπάνιο
φαινόμενο. Στήν περίπτωση αὐτή λές ἤ δέν
λές τόν στίχο· «Τοιοῦτος γάρ ἡμῖν ἔπρεπεν
ἀρχιερεύς»; (Ἑβρ. 7, 26). Χωρίς ὡστόσο νά
παύει νά εἶναι «ὅσιος, ἄκακος». Πιστεύω ὅτι
ὁ Μητροπολίτης κ. ΔΑΒΙΔ δέ θά διαψεύσει
τίς προσδοκίες κανενός πιστοῦ τῆς Ἐπαρ-
χίας Του. Καί αὐτό, γιατί γνωρίζω τόν
ἐκκλησιαστικό ἄνδρα.

Καί οἱ ἐκδηλώσεις στά χωριά; 
Τήν πρώτη του ἐπίσκεψη τήν ἔκανε στό

χωριό Ἐλεύθερο, ἀπό τό ὁποῖο, χωρίς νά τό
γνωρίζει, καταγόταν ὁ μικρός μαθητής τοῦ
Γυμνασίου, πού τοῦ ζήτησε νά πηγαίνει καί
στά χωριά. Τόν εἶδε καί στήν Ἐκκλησία τοῦ
χωριοῦ ὁ Μητροπολίτης καί χάρηκε. Οἱ δέ
σκηνές πού ἀκολούθησαν στό χωριό Ἐλεύ-
θερο, ὅπως τό ἴδιο, σχεδόν, καί σέ ὅλα τά
χωριά, ἦταν τό κάτι ἄλλο. Οἱ χριστιανοί δέν
ἄφηναν νά φύγει ὁ Μητροπολίτης τους.

Τόν ἤθελαν ὅλοι δικό τους.
Ἔφθασαν νά τόν πιάνουν ἀπό τό ράσο,

γιά νά μή τούς φύγει.
Σκηνές πολύ συγκινητικές!
Αἰώνιο Ράσο τῆς φυλῆς μας! Πάντα

ἤσουν δεμένο μέ τόν Ἕλληνα Ὀρθόδοξο χω-
ρίς διάκριση. Γιατί αὐτό τό ράσο πού σήμε-
ρα εἶναι ἀπαξιωμένο ἀπό κάποιους «προο-
δευτικούς» διανοητές ἤ ψευτοδιανοητές,
κράτησε τήν ἐθνική συνείδηση ἀκέραιη 400
χρόνια καί 500 χρόνια στήν Ἤπειρο, Μακε-
δονία καί Θράκη!

Ἐξάλλου  εἶναι  χαρακτηριστικό  καί  τό
τηλεφώνημα  Γρεβενιώτισσας  πού  μένει
στήν Ἀθήνα στόν Σεβασμιώτατο Μητροπο-
λίτη Γρεβενῶν: «Σεβασμιώτατε, Σᾶς εὐχα-
ριστῶ πολύ πού ἐπισκεφθήκατε καί τό
ὀρεινό χωριό μου. Πολλά χρόνια εἶχε νά
δεῖ Δεσπότη».
Ὁ Ἅγιος  Γρεβενῶν  ἔχει  μιά  ἁπλότητα.

Ἕνα ταπεινό φρόνημα. Εἶναι ἐργατικός καί
εὐχάριστος. Ἔχει τό χάρισμα τῆς ἐπικοινω-
νίας σέ μεγάλο βαθμό. Ἀγαπᾶ νά εἶναι πά-
ντα ἀνάμεσα στό λαό. Ἔτσι ἐξηγεῖται καί τό
γεγονός ὅτι κάθε Παρασκευή πού γίνεται
λαϊκή ἀγορά στά Γρεβενά, ὁ καλός ποιμέ-
νας τῶν Γρεβενῶν εἶναι ἐκεῖ. Ἀνάμεσα
στούς πωλητές καί ἀγοραστές δίδοντας
τήν πατρική του εὐλογία ἁπλόχερα στά
λογικά του πρόβατα. Στά ἀγαπημένα του
πνευματικά παιδιά. Εἶναι ἐκεῖ μέ ὅλη του
τήν  καρδιά.  Καί  νοερά  σέ  ὅλα  τά  χωριά.
Ἐκεῖ στά Γρεβενά, γιά τά ὁποῖα εἶπε: «Ἦρθα
νά πεθάνω καί νά ταφῶ στά Γρεβενά».

Σεβασμιώτατε, Ἅγιε Γρεβενῶν,
Μείνετε γιά πάντα Ἐπίσκοπος. Μείνετε

ἕνας πατέρας ἁπλός, στοργικός καί ἕνας
«Σίμων Κυρηναῖος» στόν κάθε ἠθικά καί
πνευματικά πληγωμένο πιστό πού δοκιμάζε-
ται στή ζωή του. Μείνετε ἕνας «παρεστώς»
κάτω ἀπό τούς σταυρούς τῶν παιδιῶν σας
πού Σᾶς ἐμπιστεύθηκε ὁ Ἰησοῦς, τό «γλυκύ
ἔαρ» τῶν ψυχῶν μας. Καί νά φέρετε μιά
ἄνοιξη Θεοῦ στά Γρεβενά Σας.

Ἀρχιμ. Γερβάσιος Ἰω. Ραπτόπουλος 
Διάκονος τῶν Κρατουμένων 
(Αἰμιλιανός-Γρεβενῶν)
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Μεριμνοῦσε καί ἐργαζόταν γιά
ὅλα τά θέματα μόνος κοπιάζοντας
νυχθημερόν. Συνήθιζε νά σηκώνε-
ται πολύ πρωί καί νά ἐργάζεται ἀπό
τίς 5 τά ξημερώματα ὥς τίς 10 τό
βράδυ σχεδόν ἀδιάλειπτα. Μόνο με-
τά τό λιτότατο δεῖπνο του ἔβγαινε
πεζός γιά ἕναν περίπατο, ἀλλά καί σ’
αὐτό τό διάστημα προσπαθοῦσε κάτι
νά διορθώσει, κάποιον νά ἐνθαρρύ-
νει, κάποια κακή κατάσταση νά θε-
ραπεύσει. 

Πολύ συχνά ἐπισκεπτόταν αἰφνί-
δια ὅλα τά γραφεῖα, γιά νά διαπι-
στώσει ἄν οἱ ὑπάλληλοι ἐκτελοῦν τά
καθήκοντά τους. Πρῶτος ὅμως ἔδινε
ὁ ἴδιος τό παράδειγμα μέ τήν ἀκατα-
πόνητη ἐργατικότητά του καί τή
θαυμαστή λιτότητα καί ἀφιλοκέρ-
δειά του. Ὡς ὅρο ἀπαράβατο εἶχε τό
νά ἀποφεύγει καθετί τό περιττό. Ἡ
τροφή καί τά ἐνδύματά του ἀποτε-
λοῦνταν ἀπό ποσότητα καί ποιότητα
ὅση ἦταν ἀρκετή γιά νά διατηρεῖ τίς
δυνάμεις του καί νά προφυλάγεται
ἀπό τίς καιρικές μεταβολές. Ἀκόμα
καί ὅταν ὁ γιατρός του τόν συμβού-
λεψε νά βελτιώσει τήν τροφή του,
γιατί ἀπό τήν ὑπερβολική ἐργασία

εἶχε ἀδυνατίσει πολύ, ἀπάντησε: «Τότε
μόνο θά βελτιώσω τήν τροφή μου, ὅταν
θά εἶμαι βέβαιος ὅτι δέν ὑπάρχει οὔτε
ἕνα Ἑλληνόπουλο πού θά πεινάει».

Δυό φορές ἡ Συνέλευση ψήφισε νά δί-
νεται ἕνα σεβαστό ποσό ὡς μισθός στόν
Κυβερνήτη. Καί τίς δυό φορές ἀρνήθηκε
λέγοντας: «Ἀποστρέφομαι τό νά προμη-
θεύω στόν ἑαυτό μου τίς ἀναπαύσεις τῆς
ζωῆς πού προϋποθέτουν τήν εὐπορία,
ἐνῶ βρισκόμαστε ἀνάμεσα σέ ἐρείπια,
περικυκλωμένοι ἀπό πλῆθος ἀνθρώπων
βυθισμένων σέ ἔσχατη ἀμηχανία... Ἐλπί-
ζω ὅτι ὅσοι ἀπό σᾶς συμμετέχουν στήν
κυβέρνηση θά γνωρίσουν μ’ ἐμένα ὅτι
στίς παροῦσες περιπτώσεις ὅσοι βρίσκο-
νται σέ δημόσια ὑπουργήματα δέν εἶναι
δυνατό νά παίρνουν μισθούς ἀνάλογους
μέ τόν βαθμό τοῦ ὑψηλοῦ ὑπουργήματός
τους καί μέ τίς ἐκδουλεύσεις τους, ἀλλά
οἱ μισθοί αὐτοί πρέπει νά ἀναλογοῦν
ἀκριβῶς μέ τά χρηματικά μέσα τά ὁποῖα
ἔχει ἡ κυβέρνηση στήν ἐξουσία της».

Ἐνδεικτικό τῆς ἀκατάπαυστης δρα-
στηριότητας τοῦ Καποδίστρια εἶναι καί
τό γεγονός ὅτι δέν ἄφησε νά πάει χαμένη
οὔτε μιά στιγμή καί στό διάστημα πού
δέν εἶχε ἀναλάβει ἀκόμη τά καθήκοντά
του. Ἐνῶ βρισκόταν στήν Ἀγκώνα τῆς
Ἰταλίας, περιμένοντας νά στείλουν οἱ
Εὐρωπαϊκές Δυνάμεις καράβι γιά νά τόν
μεταφέρει στήν Ἑλλάδα, ἔγραψε παντοῦ
ζητώντας βοηθήματα γιά τήν Ἑλλάδα.
Περιμάζεψε πολλά ἑλληνόπουλα ὀρφα-
νά ἤ ἀπροστάτευτα, πού περιφέρονταν
στή Δύση καί τά ἐγκατέστησε, ἄλλα στό

ΥΠΟΘΗΥΠΟΘΗ
ΠΡΟΓΟΝΙΠΡΟΓΟΝΙ

Ἀκαταπόνητη δραστηριότητα
(γ)
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ἑλληνικό ἐκπαιδευτήριο τῆς Τεργέστης,
ἄλλα στή Γενεύη, ἄλλα στήν Ἀγκώνα
καί ὅπου ἀλλοῦ μποροῦσε. Φρόντισε ἐπί-
σης νά καλέσει Ἑλβετούς στρατιωτικούς,
γιά νά διδάξουν στούς Ἕλληνες τή χρή-
ση τῶν ὅπλων καί τήν πειθαρχία, γιά νά
μπορέσει νά δημιουργηθεῖ τακτικός
στρατός. Παράλληλα κάλεσε ἀπό τήν
Ἀγκώνα καί ἕναν γεωπόνο, γιά νά καλ-
λιεργήσει στήν Ἑλλάδα τήν πατάτα καί
νά μπορέσει νά θρέψει ἔτσι τούς πεινα-
σμένους Ἕλληνες.

Ἡ δραστηριότητα τοῦ Κυβερνήτη δέν
ἔπαυσε, οὔτε κἄν μειώθηκε, καί ὅταν
ἀκόμη οἱ εὐρωπαϊκές Δυνάμεις ἐξέλεξαν
στά 1830 τόν Λεοπόλδο τοῦ Σάξ-Κοβούρ-
γου ὡς βασιλέα τῆς Ἑλλάδας. Εἶναι
ἐνδεικτικό ὅτι ἐνῶ εἶχε ἤδη γίνει ἀνεπί-
σημα γνωστή ἡ ἐκλογή τοῦ Λεοπόλδου, ὁ
Καποδίστριας ἀγωνιζόταν νά ἐξασφαλί-
σει δάνειο πολλῶν ἑκατομμυρίων φρά-
γκων γιά τήν Ἑλλάδα. Γιατί ὁ Κυβερνή-
της δέν ἐργαζόταν γιά τήν ἀτομική του
προβολή, παρά μόνο γιά τό καλό τῆς
«φιλτάτης» του πατρίδας. 

Ἐν κατακλεῖδι: Κανένας πολιτικός τῆς
νεότερης Ἑλλάδας δέν ἀντιμετώπισε κι
οὔτε θ’ ἀντιμετωπίσει ποτέ τήν τραγικό-
τητα τῆς κατάστασης πού βρῆκε ὁ
πρῶτος Κυβερνήτης τῆς χώρας. Γιατί
ἐκεῖνος παρέλαβε στήν κυριολεξία τό
χάος γιά νά τό μετατρέψει σέ κράτος. Καί
τό κατόρθωσε. Μέ τήν ἀκαταπόνητη
ἐργατικότητά του. Μέ τόν λιτότατο τρό-
πο τῆς ζωῆς του. Μέ τήν ἀφιλοκέρδειά
του καί κάτι περισσότερο. Μέ τό πνεῦμα

τ ῆ ς
θ υ -
σίας,
π ο ύ
χρω-
μάτι-
ζε ὅλη
του τή
ζωή. Ὄχι
μόνο δέν
πῆρε οὔτε
ὀβολό ἀπό τόν
νόμιμο μισθό του,
ἀλλά διέθεσε καί τήν ἀτομική του περι-
ουσία μέχρι ὀβολοῦ γιά νά ἀνακουφίσει
τούς πάσχοντες συμπατριῶτες του, γιά
νά θρέψει καί νά μορφώσει τά πεινασμέ-
να παιδιά τῆς Ἑλλάδας.

Ὅλες αὐτές οἱ ἀρετές ὅμως πήγαζαν
ἀπό τό κεφαλόβρυσο τῆς βαθιᾶς πίστεώς
του στό Θεό· στόν προσωπικό Θεό τῆς
ὀρθόδοξης Ρωμιοσύνης. Αὐτές ἦταν οἱ
ρίζες τοῦ Καποδίστρια. Καί τά θαυμαστά
του ἐπιτεύγματα, οἱ γλυκόχυμοι καρποί
του. 

Ἄν σήμερα μᾶς λείπουν παρόμοιοι
καρποί, ἄς μή ψάχνουμε δικαιολογίες.
Γιατί εἶναι ἀδιανόητο μέ τό ἕνα χέρι νά
ξεριζώνουμε τά ἱερά καί τά ὅσια τῆς
φυλῆς μας καί νά πριονίζουμε τόν κορμό
τῆς ἐθνικῆς μας παράδοσης, καί μέ τό
ἄλλο νά περιμένουμε τό ξεριζωμένο καί
πριονισμένο αὐτό δέντρο νά δώσει καρ-
πούς. 

ΥΠΟΘΗΥΠΟΘΗ
ΠΡΟΓΟΝΙΠΡΟΓΟΝΙ

ΚΕΣΚΕΣ
ΚΗΣΚΗΣ ΑΡΕΤΗΣΑΡΕΤΗΣ

Ἰ. Καποδίστριας

«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΠΡΟΓΟΝΙΚΗΣ ΑΡΕΤΗΣ

Μ.Ε.
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218 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI» ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Ἡ Ἀπόφαση τῆς Ἐξόδου γράφτηκε

τό πρωί τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου,

μέ τούς στοχασμούς τῶν καπεταναίων

καί τῶν προεστῶν τοῦ Μεσολογγίου.

Τή διατύπωση ἔκανε ὁ Ἐπίσκοπος

Ρωγῶν Ἰωσήφ καί ὑπαγόρευε στό

Γραμματέα Νικόλα Κασομούλη. Τό κεί-

μενο μοιράστηκε καί γνωστοποιήθηκε

στά στέκια τοῦ λαοῦ. Ὁ γέρο-Καψά-

λης, ὡς ἡλικιωμένος καί μέ κινη-

σιακό πρόβλημα, δέν θά ἀκολου-

θοῦσε στήν Ἔξοδο. Κατανόησε ὅμως

ὅτι μπαίνοντας οἱ Τοῦρκοι στό Μεσο-

λόγγι δέν θά ἄφηναν ζωντανούς ὅσους

θά εὕρισκαν. Τό σπίτι του διέθετε καί

μπαρουταποθήκη. Κάλεσε ἀμέσως

ὅσους δέν θά ἀκολουθοῦσαν τήν Ἔξο-

δο νά πᾶνε στό σπίτι του γιά νά ἀνατι-

ναχθοῦν. Πράγματι, ἀργά τό βράδυ

σάν ἔφτασαν κοντά στό σπίτι του οἱ

Τοῦρκοι, πρόβαλαν ἀξιώσεις νά τούς

παραδοθοῦν οἱ γυναῖκες καί οἱ

ἄνδρες ἄοπλοι νά βγοῦν φωνάζοντας

«νά ζεῖ ὁ Ἀλλάχ». Τότε ὁ γέρο-Καψά-

λης, μέ σύμφωνη γνώμη τῶν 400 συ-

ντρόφων του, φώναξε: «Πρός δόξαν

τοῦ Γένους, θυσίαν τελῶ»! Πρίν

ὅμως πυροδοτήσει τήν μπαρουταπο-

θήκη, ξαναφώναξε σάν προσευχή:

«Μνήσθητί μου, Κύριε». Ἡ ἀνατίνα-

ξη σκότωσε Τούρκους καί Ἕλληνες. Ἡ

φλόγα, ὅμως, φάνηκε ἀπό τά παρα-

πλέοντα Ἑλληνικά καί Βρετανικά

πλοῖα τοῦ Ἰονίου. Ἔτσι πέρασε τό

μήνυμα τῆς θυσίας τοῦ Μεσολογγί-

ου στήν Εὐρώπη.

Νικόλαος Σπ. Βούλγαρης
Καθηγητής Θεολογίας

Πρ. Δήμαρχος Ἱ.Π. Μεσολογγίου

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΜΕΣΟΛΟΓΓΙ:
«Πρός δόξαν τοῦ Γένους, θυσίαν τελῶ!...

Γιά νά μήν ξεχνᾶμε!...
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§9

«Γι’ αὐτό σᾶς λέω, παιδιά», κατέληγε
μέ θέρμη ὁ ἅγιος, «ἡ πιό μεγάλη ἁμαρτία
καί ἡ πιό χαζή εἶναι ἡ ἀπελπισία. Γιατί
κανείς ν’ ἀπελπιστεῖ; Ὅ,τι κι ἄν ἔκανε, τόν
καθαρίζει ἡ μετάνοια κι ἡ ἐνοχή του γίνε-
ται χαρά. Εἶναι μαῦρος; Γίνεται ἄσπρος
σάν τό χιόνι, ὅπως λέει κι ὁ Δαβίδ. Εἶναι
κακοῦργος; Γίνεται ἅγιος. Νά, νά σᾶς τό
πῶ μ’ ἕνα παράδειγμα νά τό θυμᾶστε: τί
εἶναι ὅλη ἡ ἁμαρτία πού μπορεῖ νά κάνει ὁ
ἄνθρωπος; Κάρβουνο˙ κάρβουνο ἀναφτό.
Καί τί ’ναι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ; Ὠκεανός.
Ρίξτε τό κάρβουνο μές στόν ὠκεανό. Θά
σβήσει, θά χαθεῖ».

«Εἴδατε, κύριε Ἐπιθεωρητά;», ψιθύρισε
συγκινημένα ὁ κυρ-Χρῆστος.

«Εἶδα, Χρῆστο, καί νά πιστέψω δέν
μπορῶ. Πρώτη φορά μου μοῦ συμβαίνει
αὐτό. Κάθονται σάν κοριτσάκια τοῦ παρ-
θεναγωγείου βρέ κι ἀκοῦν. Κοίτα ἐκεῖ, δί-
πλα στόν ἅγιο, ἐκεῖνο τό γίγαντα μέ τό
σκουφί· μέ τά ἀχτένιστα μαλλιά καί μέ τά
γένεια. Κλαίει βρέ! Ἔχει πλαντάξει στό
κλάμα αὐτός!».

«Ποιόν λέτε; Νά δῶ!», ἔκανε ὁ φύλακας
καί τέντωσε τό λαιμό νά δεῖ καλύτερα.
«Ἄ, ὁ Ζερβός... ὁ «ὑποτακτικός!».

«Ὁ Ζερβός!», ἀναφώνησε ὁ ἐπιθεωρη-
τής, «ὁ λήσταρχος μέ τά ριφιφί! Δίκιο
ἔχεις, αὐτός εἶναι. Ἐδῶ τόν φέρανε κι
αὐτόν;».

«Μή φοβᾶσθε, κύριε Ἐπιθεωρητά», γέ-
λασε ὁ φύλακας, «αὐτός εἶναι ὅπως λέει ἡ
παροιμία: «Σκυλί πού γαβγίζει, δέ δαγκώ-
νει». Ὅλο ἀγριοφωνάρες καί θυμούς, μά
μέσα του εἶναι εὐαίσθητος καί τρυφερός
σάν τό μωρό. Θυμώνει καί λές πώς θά χα-
λάσει ὁ κόσμος μά εἶναι σάν τό μπου-
μπουνητό· κάνει ἕνα «μπάμ» στόν οὐρανό
κι ὕστερα τίποτα. Νά, δέν τόν βλέπετε τώ-

ρα; Κλαίει! Συγκινήθηκε!».
«Παράξενα μοῦ τά λές, βρέ Χρήστο. Δη-

λαδή ἄν κατάλαβα καλά, μέ δαύτους δέ
θά ’χουμε κανένα πρόβλημα».

«Πρόβλημα; Μπά, δέ νομίζω! Ὅσο εἶναι
ὁ ἅγιος ἐδῶ, μπορεῖτε νά κοιμᾶσθε ἥσυχα.
Κι ἀπ’ ὅσο ξέρω, θά ’ναι καμιά δεκαριά
χρόνια ἀκόμα, ἐκτός ἄν τόν βγάλουνε νω-
ρίτερα λόγῳ καλῆς διαγωγῆς».

«Καί δέ μοῦ λές; Αὐτός ὁ «ἅγιος» γιατί
βρίσκεται ἐδῶ; Τί ἔκανε; Αὐτός φαίνεται
ἥμερος, γλυκός, ὅπως τό λές. Φεγγοβολοῦν
τά μάτια του».

«Αὐτό ἀναρωτιόμουνα κι ἐγώ, κ. Ἐπι-
θεωρητά. Τί ἔκαμε ὁ ἄνθρωπος αὐτός;
Καταδικάστηκε γιά φόνο ἐν βρασμῷ
ψυχῆς. Ἀγάπησε, ἔμαθα, μιά κοπελιά, σάν
ἤτανε παιδί, καί σκότωσε τόν ἄντρα της.
Κακιά στιγμή, κύριε Ἐπιθεωρητά!». 

«Κακιά στιγμή, πραγματικά!», ἔκαμε
σκεφτικά ὁ Ἐπιθεωρητής. «Κρίμα τόν
ἄνθρωπο! Τόν ἀκοῦς καί σύ βλέπω, Χρή-
στο».

«Ὁπωσδήποτε, κύριε Ἐπιθεωρητά. Κά-
θε μέρα!».

* * *
Γύριζαν στά κελιά τους ἥσυχα. Τώρα ἡ

μέρα θά κυλοῦσε πιό εὐχάριστα. Ἡ ἡμε-
ράδα τῆς ψυχῆς, ἡ γλύκα πού τούς ἄφησε
ὁ ἅγιος, τούς ἄνοιξε τήν ὄρεξη. Μπουκώ-
νανε τό στόμα τους καί χωρατεύανε.

Μονάχα ὁ Ζερβός δέν ἄγγιξε τό γεῦμα
του. Ἀνακάτωνε μέσα στό πιάτο τίς πατά-
τες σιωπηλά καί κάθε λίγο καί λιγάκι ξε-
φυσοῦσε ἀνασηκώνοντας τούς φαρδιούς
ὤμους του: «Ἄχ!... Ἄχ, Θεέ μου!».

Ὁ ἅγιος τόν παρατηροῦσε καί περίμενε.
Τόν ἤξερε τό φίλο του. Ὁ Ζερβός δέν μπο-
ροῦσε νά κρατήσει ὥρα πολλή μές στήν
ψυχή του κάτι πού τόν πίεζε. Πάλευε νά

ΟΟ ΑΑ ΓΓ ΙΙ ΟΟ ΣΣ

*  Ἀπό τό βιβλίο τῆς Μαρίας Παστουρματζῆ, Φιλολόγου, «Ο ΑΓΙΟΣ».
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σιωπήσει μά ὕστερα ἀπό ὥρα ἔλεγε ’κεῖνο
τό χαρακτηριστικό «Βρέ, ἅγιε» καί λυνό-
τανε.

Σήμερα βέβαια ἡ σιωπή του βάσταξε
περισσότερο. Σουρούπωσε· ἔκαμε ὁ ἅγιος
ἑσπερινό. Ἔπεσε ἡ νύχτα· ἔκαμε ἀπόδει-
πνο, χαιρετισμούς, πέσαν νά κοιμηθοῦν. 

Μά ὁ Ζερβός στριφογυρνοῦσε στό κρε-
βάτι του γκρινιάζοντας: 

«Κρεβάτι εἶναι αὐτό; Οὔτε χέρια νά βο-
λέψεις, οὔτε πόδια. Γιά νάνους τό φτιάξα-
νε!».

Τέλος ἀπόκαμε καί ξάπλωσε ἀνάσκελα,
πάλι ἀναστενάζοντας.

«Βρέ, ἅγιε», ἔκαμε μετά ἀπό λίγο, αὐτή
ἡ ἱστορία πού μᾶς εἶπες σήμερα, μέ τό λη-
στή... κι ἀπότομα σταμάτησε. 

«Ναί», τόν ἐνθάρρυνε ὁ ἅγιος. 
«Καλά τό εἶπες. Μεγάλο κρῖμα θά ’κα-

με καί τόν σταυρώνανε. Σίγουρα θά ’χε
σκοτώσει ἄνθρωπο ἀπάνω στή ληστεία
του, σίγουρα· ἀλλιῶς γιατί νά πεῖ τό «μνή-
σθητι»;

«Δέν ξέρω, Ζερβό. Ἔτσι τό εἶπα. Δέ
γράφει στό Εὐαγγέλιο ἄν σκότωσε ἄνθρω-
πο».

«Ἔτσι ἦταν, ἅγιε. Ἄκου με ἐμένα, ξέρω
ἐγώ. Ἄχ, ἀναστέναξε μέ πίκρα, σάν ἐμένα
θά ’τανε αὐτός ὁ δόλιος· σάν ἐμένα».

«Τί λές, βρέ Γιάννη; Σκότωσες ποτέ σου
ἐσύ ἄνθρωπο; Ἐσύ μόνο ληστεῖες ἔκανες».

«Ἄχ, ἅγιε», ξεφύσηξε καί πάλι ὁ Ζερ-
βός. «Δέ μέ ξές καλά. Δέ σοῦ τό εἶπα οὔτε
καί σέ σένα. Σέ ντρεπόμουνα. Μά τώρα δέ
βαστάω ἄλλο. Δέ μπορῶ. Ναί, σκότωσα
καί ἄνθρωπο. Ναί ἅγιε, ὁ Ζερβός εἶναι φο-
νιάς», ἔκαμε ἐπίσημα, «ὅπως ὁ ἀδελφός
σου», ἀπόσωσε καί μιά χαρακιά πόνου τοῦ
ἀλλοίωσε τό πρόσωπο.

Ὁ ἅγιος κοίταξε μέ προσοχή αὐτόν τόν
πονεμένο μορφασμό. Ἡ εὐαισθησία τοῦ
φίλου του, σκέφτηκε, εἶχε παραμορφώσει
τίς πραγματικότητες. 

«Τί λές βρέ; Σύνελθε!», τόν μάλωσε.
«Σοῦ εἶπα γιά τόν ἀδελφό μου κι ἄρχισες
νά φαντάζεσαι. Σέ τάραξα, Ζερβό».

«Ὄχι, ὄχι, ἅγιε. Κάτσε νά τά πάρουμε

ἀπό τήν ἀρχή. Νά σοῦ τά πῶ μέ τή σειρά,
νά καταλάβεις», ἀπάντησε ὁ Ζερβός τώρα
πιό ἤρεμος. «Λοιπόν ἐγώ, ὅπως τό ξέρεις,
ἔκλεβα· κι ἄν δέν ἔκλεψα, ἅγιε...». Σώπα-
σε γιά λίγο καί τά μάτια του πῆραν μιά
ἔκφραση ὀνειροπόλα καί σχεδόν νοσταλγι-
κή. «Μεγάλες δουλειές, Βασίλη! Ποῦ νά
σοῦ τά λέω! Ἐμένα πού μέ βλέπεις, ξέρεις
πόσες τράπεζες ἔχω ληστέψει; Οὔτε μιά
οὔτε δυό· δεκαπέντε· ναί, δεκαπέντε κατα-
στήματα! Ἤμουν ὁ φόβος καί ὁ τρόμος
τους. Σκάβαμε λαγούμια ὁλόκληρα κάτω
ἀπ’ τή γῆ καί σερνόμουν ἀπό κάτω σάν τό
φίδι. Αὐτοί φτιάχνανε πόρτες, βάζανε συ-
ναγερμούς, στήνανε κάμερες, πληρώνανε
φρουρούς νά μήν μπεῖ μέσα ὁ Ζερβός καί
τσούπ! νά σου ὁ Ζερβός μές στά κονάκια
τους βγαλμένος ἀπ’ τή γῆ. Καί τά ταμεῖα
ἄδειαζαν· καί ἄντε πιάσ’ τον τόν Ζερβό
μετά, ἅμα μπορεῖς!

Μεγάλα πράγματα σοῦ λέω! Ἐπαγγελ-
ματικά! Τό ἴδιο καί στά πλουσιόσπιτα. Ξέ-
ρω τό Κολωνάκι σπίτι-σπίτι. Μονάχα ἐκεῖ
χτυπούσαμε· τούς πλούσιους· ποτέ τήν
ἔρμη τή φτωχολογιά οὔτε κἄν τούς μικρο-
μεσαίους, τούς ἀστούς. Τό ’χα ἀρχή μου
αὐτό: Μονάχα τράπεζες, ὅπου οἱ πλούσιοι
μαζεύουν τά λεφτά τους ἤ τά σπίτια τους,
πού ζοῦνε σάν σεΐχιδες. Ποτέ δέν πῆρα
ἀπό φτωχό. Αὐτή ἤτανε ἀρχή μου ἀπαρά-
βατη. Κι ἡ δεύτερη: ποτέ νά μήν πειράξω
ἄνθρωπο οὔτε φτωχό οὔτε πλούσιο, κανέ-
ναν. Ἡ ζωή καί ἡ ὑγεία, ἔλεγα, εἶναι πρά-
ματα ἱερά κι ἀνήκουν σ’ ὅλους. Δέ θά μο-
λέψω ἐγώ τά χέρια μου μ’ αὐτά. Καί πρό-
σεχα. Νά φανταστεῖς, μιά φορά εἴπανε οἱ
δικοί μου νά ἁρπάξουν ἕνα γεροντάκι, με-
γαλοβιομήχανο, καί νά ζητᾶνε μετά λύτρα
ἀπ’ τά παιδιά του. «Καλή δουλειά», λέγα-
νε, «Μεγάλα κέρδη, λίγος κίνδυνος». Μά
ἐγώ, μόλις τό ἄκουσα, φοβήθηκα. «Τί λέτε,
μωρέ;», ἀγρίεψα, «καί νά μοῦ μείνει ἐμένα
ὁ παππούς στά χέρια καί νά καίγομαι μιά
ζωή ὁλόκληρη; Μήτε νά τό τολμήσετε!
Εἰδαλλιῶς θά σᾶς δώσω ἐγώ ὁ ἴδιος στήν
ἀστυνομία, κι ἄς μέ πιάσουνε». Λούφαξαν
ἀπ’ τό φόβο τους, γιατί μέ σκιάζονταν πο-
λύ κι ἔτσι σταμάτησα ἐκείνη τήν παλαβο-
μάρα τους».                        (Συνεχίζεται)

«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»220 Ο ΑΓΙΟΣ
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Δ I A K O N I A ΤΩΝ KPATOYMENΩN
«ὉἍγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»

THΛ. 23920-22252 καί 25866, ΦAΞ  23920-25.391, 23920-25.478

T.Θ. 10 147, 541 10 ΘEΣΣAΛONIKH

e-mail: Info@diakonia-filakon.gr

***

«\Eν φυλακFÉ ¦μην, καί ¦λθετε πρός με» (Mατθ. 25, 36)

^HΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος
Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» πληρώνειστόΔημόσιοΤαμεῖο

μέροςμικροποινῶνπούἐξαγοράζονταικαίἀποφυλακίζονταιἄμεσαἄποροικρα-
τούμενοι.\Aπότό1978àποφυλακίσθηκαν15.801 ôποροιμικροποινίτεςκρατού-
μενοι.Kαίàποφυλακίζονταισχεδόνκάθεμέρα≤νας-δυόκρα-
τούμενοι¦καίπερισσότεροι,μέπροσωπικήμαςâπιστολή
στάχέριατουςτήν™μέρατÉςàποφυλακίσεως,πούàποτελεÖ
≤ναχαιρετισμόàγάπηςπρόςαéτούςκαίμίαπρόσκλησηγιά
τήνàρχήμιÄςνέαςζωÉςμέσαστήνκοινωνία.

***
«\Eφ\ ¬σον âποιήσατε ëνί τούτων τ΅ν àδελφ΅ν μου τ΅ν

âλαχίστων, âμοί âποιήσατε» (Mατθ. 25, 40).

***

AΔEΛΦOTHΣ «H OΣIA ΞENH»

Kαί ™ ¬ποια συνδρομή γιά àποφυλάκιση àπόρων

κρατουμένωνεrναι κι αéτή âπίσκεψη στή φυλακή.

ΣTEIΛETE τόνçβολόσας,¬πως™χήρατοÜEéαγγε-

λίου μέ τό δίλεπτο, στή διεύθυνση: \Aδελφότητα «H
OΣIA ΞENH», T.Θ. 10 147, 541 10 ΘEΣΣAΛONIKH, μέ
τή σημείωση γιά τή Διακονία Φυλακ΅ν ¦ KATAΘEΣTE
τόνçβολόσαςστούςπαρακάτωΛογαριασμούςTρα-

πεζ΅ν:

1. \Eθνική Tράπεζα ^Eλλάδος: 217/296145-82.
IBAN: GR5001102170000021729614582-SWIFT CODE (BIC): ETHNGRAA

2. Τράπεζα Πειραιῶς: 2200-5200-070510-348

IBAN: GR16 0172 2000 0052 0007 0510 348    BIC:PIRBGRAA

BENEFICIARY: AΔEΛΦOTHΣHOΣIAΞENH-ΔIAKONIAΦYΛAKΩN

μέτήσημείωσηïκαταθέτηςνά μÄς στέλλει τό àντίγραφο τÉς καταθέσεως,
γιά νά τοÜ âκδίδουμε τή σχετική àπόδειξη.

«Mακάριοι οî âλεήμονες, ¬τι αéτοί
âλεηθήσονται» (Mατθ. 5, 7).

^Yπέρ τ΅ν âν ΦυλακαÖς ùντων καί τ΅ν διακο-
νούντων αéτοÖς, τοÜ Kυρίου δεηθ΅μεν. 

(Aἴτησηîερέως)

uΩρες περισυλλογÉς...
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ΝΕΕΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ222 «XPIΣTIANIKOI ΠAΛMOI»

NEEΣ AΠOΦYΛAKIΣEIΣ
(’Aπό 20-3-2015)

Nέες àποφυλακίσεις àπόρων κρατουμένων καταχωροÜμε στή στήλη μας. Nέους
«âλαχίστους àδελφούς» (Mατθ. 25, 40) τοÜ XριστοÜ μας. ^H àγάπη ¬λων τ΅ν συνδρο-
μητ΅ν τÉς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «ὉἍγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ», τÉς
\Aδελφότητος «H OΣIA ΞENH», ôνοιξε καί πάλι τίς πόρτες τ΅ν Φυλακ΅ν, γιά νά γυρί-
σουν στά σπίτια τους, âλεύθεροι πιά, συνάνθρωποί μας πού παρέμεναν âκεÖ γιά λίγα
χρήματα, πού οî ἴ διοι δέν εrχαν νά πληρώσουν. 

Α\Α Α΄ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΡΑΤΟΥΜ. ΕΥΡΩ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Ἁγιά Χανίων: Ἀγροτικό Κατάστημα Κράτησης 

Ἀθήνα: Πλημμελειοδικεῖο

Αὐλώνας: Ε.Κ.Κ. Νέων

Θεσσαλονίκη: Ἐφετεῖο

Θεσσαλονίκη: Κατάστημα Κράτησης

Θεσσαλονίκη: Πλημμελειοδικεῖο

Θεσσαλονίκη: Πρωτοδικεῖο

Θεσσαλονίκη: Πταισματοδικεῖο

Κορυδαλλός: Κατάστημα Κράτησης

Κῶς: Κατάστημα Κράτησης

Λαμία: Ὑπηρ. Ἐπιμ. Κοινωνικῆς Ἀρωγῆς

Λάρισα: Κατάστημα Κράτησης

Μαλανδρίνο: Κατάστημα Κράτησης     

Ναύπλιο: Κατάστημα Κράτησης 

Τίρυνθα: Ἀγροτικό Κατάστημα Κράτησης  

Τρίκαλα: Κατάστημα Κράτησης   

ΣΥΝΟΛΟ: 

1

1

3

2

2

1

5

1

7

1

5

1

1

14

1

1

47

323,00

100,00

800,00

500,00

394,00

300,00

1.770,00

280,00

2.000,00

80,00

1.544,00

205,00

345,00

960,00

200,00

300,00

10.101,00

ΓENIKO ΣYNOΛO:  AΠOΦYΛAKIΣΘENTEΣ:  15.801
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