
(Παρακάτω ἀναδημοσιεύεται ἄρθρο τῆς
Ἐφημερίδας «ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», τό
ὁποῖο ἀναφέρεται στήν ὁμιλία τοῦ π. Γερβασίου
γιά τή Διακονία τῶν Κρατουμένων πού πραγ-
ματοποιήθηκε στό Αἴγιο, μετά ἀπό πρόσκληση
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη Καλαβρύτων καί Αἰγια-
λείας κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ. Ἦταν μιά ἀκόμη εὐκαιρία
γιά νά γνωρίσουν περισσότεροι χριστιανοί τή
δύναμη, ἀλλά καί τήν ὀφειλή τῆς ἀγάπης τοῦ
Χριστοῦ γιά τόν πάσχοντα συνάνθρωπό μας).

«Ἀγάπη στούς ἀνθρώπους πού δέν 
ἀγαπήθηκαν».

«Ἀκόμη μιά Κυριακάτικη Ἑσπερινή Ὁμιλία
πραγματοποιήθηκε στό Κέντρο Νεότητας
«Νέοι Ὁρίζοντες» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας τήν Κυ-
ριακή 18 Ἰανουαρίου, ὅπου ὁμιλητής ἦταν
ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Γερβάσιος Ραπτόπου-
λος, Ἱεροκήρυκας τῆς Ἐκκλησίας  τῆς Ἑλλά-
δος καί Διάκονος τῶν Κρατουμένων, μέ θέ-
μα: «Ἡ ἀπαξιωμένη κοινωνία τῶν κρα-
τουμένων».

Ὁ ὁμιλητής ἀναφέρθηκε στήν πολυετή
διακονία του στόν τομέα τῶν φυλακισμένων
συνανθρώπων μας καί τίς ἐμπειρίες πού ἔχει
ἀποκομίσει μέ τούς συνεργάτες του τῆς
Ἀδελφότητος «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» ὅλα αὐτά τά
χρόνια, καθώς ἔχουν ἐπισκεφθεῖ φυλακές σέ
ὅλον τόν κόσμο, προσφέροντας ὑλική, ἀλλά,
τό σημαντικότερο, πνευματική βοήθεια καί
ἕνα λόγο παρηγοριᾶς σέ αὐτούς τούς ἀνθρώ-
πους, «τούς ἐλαχίστους ἀδελφούς», κατά
τόν λόγο τοῦ Κυρίου, οἱ ὁποῖοι ἀντιμετωπί-
ζονται, τίς περισσότερες φορές, μέ καχυπο-
ψία καί ὡς πολίτες δεύτερης κατηγορίας ἀπό
τό ὑπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. 

Ἡ Ἀδελφότητα προσφέρει τήν ἀγάπη

«στούς ἀνθρώπους πού δέν ἀγαπήθηκαν»,
ὅπως χαρακτηριστικά ἀνέφερε ὁ ὁμιλητής,
ἔχοντας ὡς σύνθημα «ἡ ζωή μας εἶναι σύ-
ντομη, ἄς βιαστοῦμε νά κάνουμε τό καλό
στόν κόσμο», ἀλλά καί ὡς προσευχή τήν
ἑξῆς: «Κύριε, μάθε μας νά ἀγαπήσουμε αὐτούς
πού δέν ἀγαπήθηκαν. Κάνε μας νά ὑποφέρου-
με μέ τόν πόνο τῶν ἄλλων. Μήν ἐπιτρέψεις
πιά νά εὐτυχοῦμε μόνοι μας... Δῶσε μας τήν
ἀγωνία τῆς παγκόσμιας δυστυχίας καί φύλα-
ξέ μας ἀπό τή λησμονιά τῶν ἄλλων», ἀνέφερε
ὁ ὁμιλητής.

Τιμητική ἐκδήλωση
Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας πραγματοποι-

ήθηκε τιμητική ἐκδήλωση πρός τιμήν τοῦ
ὁμιλητῆ, ὁ ὁποῖος ἔχει προσφέρει τά μέγιστα
στόν τομέα τῶν φυλακισμένων, ἀλλά καί
στήν Ἐκκλησία. Στήν προσωπικότητα καί τό
ἔργο του, καθώς καί στίς διακρίσεις πού ἔχει
λάβει ὁ π. Γερβάσιος, ἀναφέρθηκε ἐκτενῶς ὁ
Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰωακείμ Βενιανάκης,
Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας. Ὁ Μητρο-
πολίτης κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ, ἐμφανῶς βαθύτατα
συγκινημένος, εὐχαρίστησε τόν π. Γερβάσιο
πού ἀποδέχτηκε τήν πρόσκλησή του καί βρέ-
θηκε στήν Ἱερά Μητρόπολη, ἐξῆρε τήν διακο-
νία του καί τήν ἐν γένει προσφορά του σέ
ἕναν τόσο δύσκολο τομέα καί τοῦ ἀπένειμε
ἀναμνηστικό δίπλωμα καί τιμητική πλα-
κέτα, ὡς ἕνα ἀντίδωρο εὐγνωμοσύνης γιά
τήν παρουσία του. 

Ἐκ μέρους τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Μητρο-
πόλεως, ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Χρῆστος
Τσάκαλος, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Αἰγί-
ου, παρέδωσε στόν π. Γερβάσιο εἰκόνα τῆς
Παναγίας Τρυπητῆς καί τόν εὐχαρίστησε
γιά τήν τόσο ἐνδιαφέρουσα ὁμιλία του».
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1. ΣΤΗΝ Ι. Μ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ1. ΣΤΗΝ Ι. Μ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
(18-1-2015)(18-1-2015)

ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ:ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ:
Κατά τό α´ Τρίμηνο τοῦ 2015, ὁ π. Γερβάσιος, ὑπεύθυνος τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ

ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ», ἔδωσε μιά σειρά διαλέξεων σέ
διάφορες πόλεις τῆς Ἑλλάδος, ἀπό ὅπου τόν προσκαλοῦσαν. Σκοπός του ἦταν νά
εὐαισθητοποιήσει τούς χριστιανούς ἔναντι τῆς ἀπαξιωμένης, περιθωριοποιημένης
καί ἀπόβλητης κοινωνίας τῶν κρατουμένων, οἱ ὁποῖοι ὡς παιδιά τοῦ Θεοῦ καί
«ἀδελφοί» (Ματθ. 25, 36) τοῦ Χριστοῦ, ἔχουν ἀνάγκη ἀπό πνευματική βοήθεια.
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Ὁ Πρωτ/ρος π. Χρῆστος Τσάκαλος,

Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος Αἰγίου, προσφέρει

στόν π. Γερβάσιο, ἐξ ὀνόματος ὅλων τῶν

κληρικῶν, ὡς εὐλογία, τήν ἱερή εἰκόνα

Παναγίας Τρυπητῆς. 

Ὁ π. Γερβάσιος, ὁ ὁμιλητής τῆς ἑσπε-

ρινῆς σύναξης, ὁμιλεῖ γιά τήν ἔμπρακτη

ἀγάπη στήν ὁποία ἔχει ἀναλώσει τή ζωή

του ὡς διάκονος τοῦ Θεοῦ. 

Τό εὐσεβές ἀκροατήριο, κληρικοί καί λαϊκοί, παρακολουθοῦν μέ ἐντυπωσιακή προσοχή τήν ὁμιλία. 

Ὁ Ἅγιος Καλαβρύτων κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ἐπιδίδει στόν π.

Γερβάσιο τιμητική πλακέτα γιά τήν ἄοκνη ἐκκλησιαστική

προσφορά του ἐπί 38 χρόνια στούς χώρους τῶν φυλακῶν. 
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Ἡ Γεν. Γραμματέ-
ας τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι. κ.
Κατερίνα Παπα-
κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ
ἀναφέρθηκε μέ συ-
ντομία στή ζωή καί
τό ἔργο τοῦ π. Γερ-
βασίου κατά τή

διάρκεια τῆς μα-
κροχρόνιας δια-

δρομῆς του στό δρόμο τῆς ἀγάπης καί τῆς
προσφορᾶς, πλάι στόν πονεμένο καί περι-
θωριοποιημένο Χριστό «ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ»,

πλάι στόν «φυλακι-
σμένο» Χριστό
(Ματθ. 25, 40).

Στή συνέχεια, ἡ
Πρόεδρος τοῦ Συλ-
λόγου κ. Μαρία Γε-
ωργούλα, Θεολό-
γος-Φιλόλογος, δρα-
στήρια καί δημιουρ-
γική διακόνισσα τῆς

ἱεραποστολῆς καί ὅλων τῶν στόχων τοῦ
Π.Χ.Ο.Ο.Ι., ἀναφερόμενη μέ θαυμασμό καί
ἐκτίμηση στή ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥ-
ΜΕΝΩΝ εἶπε μεταξύ ἄλλων: 

«...Εὐτυχῶς μέσα σ’ αὐτήν τήν ὁμίχλη τοῦ
παραλόγου τῆς ἐποχῆς μας ὁ Θεός ἀναδει-
κνύει ὁδοδεῖχτες, ἀναδεικνύει φῶτα καί ἁγί-
ους, πού στηρίζουν καί δίνουν θάρρος καί
παρηγοριά στούς ἀνθρώπους. Ἕνα ἀπό
αὐτά τά φῶτα εἶναι καί ὁ π. Γερβάσιος Ρα-
πτόπουλος. Τό ὄνομά του εἶναι γνωστό σέ
ὅλον τόν κόσμο. Ἡ ζωή του εἶναι ἕνα συνε-
χές ταξίδι ἀπό τή μιά φυλακή στήν ἄλλη.
Ὅσο μακριά κι ἄν εἶναι κάποιος, ἄν χρειάζε-
ται τή βοήθειά του, θά σπεύσει νά τόν ἐπι-
σκεφθεῖ χωρίς νά ἐξετάσει χρῶμα, φυλή καί
θρησκεία. Ὅπως ξέρουμε, ἡ φυλακή εἶναι
μιά ἰδιότυπη κοινωνία μέσα στήν ὁποία δε-
σμεύεται ἡ ἐξωτερική ἐλευθερία τοῦ
ἀνθρώπου, ἀλλά συγχρόνως δίδεται ἡ δυνα-
τότητα νά ἀναπτυχθεῖ ἑνός ἄλλου εἴδους

ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ»162 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»

2. ΣΤΟΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ»«ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ»
(28-1-2015)(28-1-2015)

Ὁ «Πανελλήνιος Χριστιανικός Ὅμι-
λος Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς»
(Π.Χ.Ο.Ο.Ι.), πού ἑδρεύει στήν Ἀθήνα, μέ
τήν εὐλογία τοῦ πνευματικοῦ του πατρός
Σεβ. Μητροπολίτη Κυθήρων κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ,
προσκάλεσε τόν π. Γερβάσιο νά ἀπευθύνει
ὁμιλία στά μέλη τοῦ Συλλόγου του μέ θέμα:
«Ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ στό χῶρο τῆς ἀπαξιωμέ-
νης κοινωνίας τῶν κρατουμένων ἐντός
καί ἐκτός Ἑλλάδος».

Ἡ ἐκδήλωση πραγματοποιήθηκε στήν
Αἴθουσα τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου
«ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» στίς 28-1-2015. Ἐκτός
ἀπό τά Μέλη τοῦ Συλλόγου, τά ὁποῖα κατέ-
κλυσαν τόν «ΠΑΡΝΑΣΣΟ», ἦταν ἰδιαίτερη
τιμή καί εὐλογία γιά τήν ἐκδήλωση ἡ πα-
ρουσία τοῦ Ἐπισκόπου Νεοχωρίου κ.
ΠΑΥΛΟΥ, ἐκπροσώπου τοῦ Ἀρχιεπισκό-
που Ἀθηνῶν κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ, τοῦ Μητρο-
πολίτη Γουϊνέας καί πάσης παραθαλασ-
σίας Ἀφρικῆς κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ἐξάρχου τοῦ
Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, Καθηγητῶν
Πανεπιστημίου, Ἐκπαιδευτικῶν κ.ἄ.

Τό τριμηνιαῖο Περιοδικό «ΙΕΡΑΠΟΣΤΟ-
ΛΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ» ἐκφράζει καί ἀπει-
κονίζει μέ φωτογραφίες καί κείμενα ὅλη
τήν ἱεραποστολική διακονία τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.
στά Κλιμάκια Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς
ἀνά τόν κόσμο. Ἀξίζουν θερμά συγχαρη-
τήρια σέ ὅλον τόν Σύλλογο, Διοικητικό
Συμβούλιο καί Μέλη, γιά τήν ἀνιδιοτελή
του προσφορά, τό ζῆλο καί τήν ἀγωνία
τους γιά τά «Ἱεραποστολικά Μέτωπα»,
ὅπου ἅγιοι τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας Ἱε-
ραπόστολοι κηρύττουν τήν Ἀλήθεια καί μέ
τό φῶς τοῦ Εὐαγγελίου διαλύουν αἰώνων
σκοτάδια πλάνης καί εἰδωλολατρίας. Ὁ Θε-
ός νά εὐλογεῖ τούς κόπους τῆς ἀγάπης τους
καί νά πραγματώνει τά ὁράματά τους. Ὁ
Χριστός ἔχει πάντα δικές του ὡραῖες ψυ-
χές, πού μέ τήν παρουσία τους ὀμορφαί-
νουν τόν κόσμο καί σκορπίζουν τήν ἐλπίδα
πώς δέν χάθηκαν ὅλα. Ζεῖ ὁ Θεός. Καί μαζί
Του ζοῦν ἡ ἀγάπη καί ἡ ὀμορφιά στή ζωή. 

Ἡ κ. Κ. Παπακωνσταντίνου

Ἡ κ. Μ. Γεωργούλα
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ἐλευθερία, ἡ πνευματική, ἐσωτερική ἀνασυ-
γκρότηση καί ἀνάνηψη. Σ’ αὐτούς πού μέσα
στή φυλακή ἀπογοητεύονται καί βιώνουν
τήν κοινωνική  μοναξιά καί ἐγκατάλειψη, ὁ
π. Γερβάσιος μέ τό ἐπιτελεῖο του προσφέρει
τίς ἱεραποστολικές του φροντίδες. Ἀγαπᾶ
τόν κάθε κρατούμενο ὡς δημιούργημα τοῦ
Θεοῦ καί ἀγωνίζεται γιά τήν πνευματική
του ἐσωτερική ἀνασυγκρότηση καί ἐλευθε-
ρία. 

Ἐλάχιστα δείγματα τοῦ ἔργου του θά μᾶς
παρουσιάσει ὁ π. Γερβάσιος ἀπόψε στά
πλαίσια χρόνου μιᾶς ὁμιλίας...».

Ὅταν ὁ π. Γερβάσιος ἀνέβηκε στό
βῆμα, ὁ λόγος του ἦταν ἕνας ὕμνος στή με-
γαλύτερη δύναμη πού ὑπάρχει στόν κόσμο,
τήν ἀγάπη. Ἡ ἔλλειψή της ὁδηγεῖ σέ πολέ-
μους· σέ καταστροφές· σέ ἀφανισμό. Ἡ πα-
ρουσία της φέρνει τόν παράδεισο στή γῆ.
Μαζί της συνοδοιποροῦν πάνω στή γῆ ἡ
εἰρήνη, ἡ χαρά, ἡ δημιουργία, ὁ πολιτισμός.
Μαζί της περπατᾶ πάνω στή γῆ ὁ ἴδιος ὁ
Θεός. Γιατί ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη. Ἀπέραντη.
Ἀσύνορη. Σταυρική. Ἀπ’ αὐτήν τή θεϊκή
ἀγάπη ἐμπνεύσθηκε ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ τήν ἀγά-
πη γιά τόν ἄνθρωπο, χωρίς σύνορα. Χωρίς
διακρίσεις. Μεγάλη καί βαθιά. Πανανθρώ-
πινη. Θυσιαστική. Τήν ἀγάπη πού συνοδεύ-

εται ἀπό «τήν ἀγωνία γιά τήν παγκόσμια
δυστυχία». Ἔτσι ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ δέν περιορί-
στηκε μέσα στόν ἑλλαδικό χῶρο. Ἄνοιξε τά
φτερά τῆς ἀγάπης της καί πέταξε σέ τό-
πους ὀδύνης καί πικρίας, σέ θλιβερές φυ-
λακές, ἀπό τό Βορρά μέχρι τό Νότο κι ἀπό
τήν Ἀνατολή μέχρι τή Δύση. Στά τέσσερα
σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα. Γιά νά φέρει τό μήνυ-
μα τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ γιά τόν ἁμαρ-
τωλό ἄνθρωπο καί τήν ἀνάγκη τῆς ἐπι-
στροφῆς κάθε «ἀσώτου υἱοῦ» στό σπίτι
τοῦ Πατέρα. Στή στοργική πατρική ἀγκα-
λιά τοῦ Θεοῦ. 

Γλυκόπικρες οἱ ἐμπειρίες του ἀπό τά 38
αὐτά χρόνια πλάι στόν κάθε κρατούμενο.
Ἐμπειρίες καί βιώματα, πού συγκίνησαν τό
ἀκροατήριο καί ἔφεραν στά μάτια πολλῶν
δάκρυα, τούς πόνους τῆς καρδιᾶς τους, πού
χτύπησε μέ ἄλλους χτύπους ἐκείνη  τή βρα-
διά.

* * *

Εἶπε κάποια ψυχή φεύγοντας ἀπό
τόν «ΠΑΡΝΑΣΣΟ»: «Ἀπόψε γυρίζω στό
σπίτι μου καλύτερη»! Νά τό μεγάλο
κέρδος τῆς ἐκδήλωσης τοῦ Π.Χ.Ο.Ο.Ι.! 

Εἴθε νά μήν ἦταν ἡ μοναδική ψυχή
πού τόσο ὠφελήθηκε!

«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI» 163ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ»

« ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» :« ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» : « Χωρίς ἀγάπη ἡ ζωή εἶναι κόλαση. 
Μέ ἀγάπη ἡ ζωή γίνεται παράδεισος. Καί στή γῆ. Καί στόν οὐρανό» .
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Ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος
Σχοινᾶς,  Προϊστάμενος τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικο-
λάου Φιλοπάππου, ἀλλά καί τοῦ ἱστορικοῦ
καί θαυματουργοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου
Λουμβαρδιάρη, ἔχει μεταβάλει τήν Ἐνορία
του σέ μιά ζωντανή κυψέλη, μέ πολλές
εὐκαιρίες πνευματικῆς οἰκοδομῆς καί κοι-
νωνικῆς προσφορᾶς γιά μικρούς καί μεγά-
λους. Μέ συνεργάτη καί συνοδοιπόρο του
τόν Ἀρχιμ. π. Νεκτάριο Στογιάννο καί
πολλούς φλογερούς νέους τῶν πνευμα-
τικῶν του συνάξεων ἐργάζονται ἱεραπο-
στολικά στίς τριτοκοσμικές ἀφρικανικές
χῶρες Μπουρούντι καί Ρουάντα, ἔχοντας
ἀποκομίσει ἀνεπανάληπτες ἐμπειρίες. 

Ὁ π. Γεώργιος, στήν ἐπιθυμία του νά
ἀνανεώνει διαρκῶς τό ἱεραποστολικό φρό-
νημα τῶν νέων του στίς νεανικές τους συ-
νάξεις καί νά αὐξάνει τήν ἀγάπη τους γιά
τόν ἄνθρωπο, οἱ ὁποῖοι σάν διψασμένα
ἐλάφια ξεδιψοῦν στίς ἀλήθειες τοῦ Εὐαγ-
γελίου, κάλεσε τόν π. Γερβάσιο νά παρα-
βρεθεῖ στήν ἑβδομαδιαία σύναξη νέων, ἡ
ὁποία γίνεται στό Ναό κάθε Τρίτη, στίς
9.00΄ τό βράδυ, καί νά τούς μεταδώσει ἀπό
τή φλόγα τῆς ψυχῆς του, ἀλλά καί ἀπό τήν
ἀγάπη του γιά τόν πάσχοντα ἄνθρωπο,
πού δέν εἶναι ξένος, ἀλλά παιδί τοῦ Θεοῦ,
ὅπως κι ἐμεῖς. 

Στό κάλεσμα τοῦ π. Γεωργίου 250 νέοι
καί νέες, μέ ἔντονα πνευματικά ἐνδιαφέ-
ροντα καί ἱεραποστολικά ὁράματα, κατέ-
κλυσαν τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου, παρά τό
κρύο καί βροχερό βραδινό, στίς 10-2-2015,
καί μέ ἀμείωτη τήν προσοχή τους παρακο-
λούθησαν τόν βιωματικό λόγο ἀγάπης τοῦ
π. Γερβασίου γιά τόν περιθωριοποιημένο
ἀπό τήν κοινωνία μας, ὄχι ὅμως καί ἀπό
τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, κρατούμενο ἀδελ-

φό (Ματθ. 25, 40). Ἐκεῖνος ἔθεσε τήν ἀγά-
πη καί πρός τούς φυλακισμένους ὡς
αὐστηρή προϋπόθεση γιά τή σωτηρία τήν
ἡμέρα τῆς παγκόσμιας κρίσης. Ἄν ἡ καρδιά
τοῦ ἀνθρώπου γίνει καρδιά Χριστοῦ, τότε ἡ
ἀγάπη γιά τόν πλησίον του θά εἶναι καθο-
λική. Ἀσύνορη. Θυσιαστική. Σάν τήν ἀγάπη
τοῦ Ἐσταυρωμένου, πού ἔφερε τή μεγάλη
ἐπανάσταση στήν παγκόσμια κοινωνία. 

Προβληματίστηκαν οἱ νέοι. Τό εἶπαν. Τό
ἔδειξαν. Στά «πηγαδάκια» τους τούς προ-
βληματισμούς τους συζητοῦσαν. Τι μπο-
ροῦν οἱ ἴδιοι νά κάνουν; Πῶς νά ὑπηρετή-
σουν τήν ἀγάπη; Πῶς γίνεται κανείς θυσία
γιά τόν ἄλλο;... Νεανικές εὐαισθησίες, τίς
ὁποῖες ζοῦν πλέον στίς μέρες μας μόνο τά
νιάτα τοῦ Χριστοῦ, τά ζωντανά μέλη τῆς
Ἐκκλησίας, στά ὁποῖα ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ
καλλιεργεῖ τή φιλαδελφία. Ὄχι τή φιλαυ-
τία. Τήν ἐπιείκεια. Ὄχι τήν αὐστηρότητα.
Τόν κόπο τῆς θυσίας. Ὄχι τήν ἄνεση τῆς
καλοπέρασης. Στά νιάτα τοῦ Χριστοῦ στη-
ρίζει ἡ Ἐκκλησία μας τήν ἐλπίδα γιά τό
αὔριο τῶν ἔργων ἀγάπης πού ἐπιτελεῖ. Γι’
αὐτό, ὅπου δίνεται προσοχή στά νιάτα, ἐκεῖ
ὑπάρχει μέλλον. Ἐκεῖ ἡ ἔμπρακτη ἀγάπη
δέν θά περάσει ποτέ κρίση. Δέν θά πάψει
νά σώζει τόν κόσμο. 

Εἴθε ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ νά διαφυλάξει
στίς νεανικές αὐτές ψυχές τόν ἐνθου-
σιασμό καί τό ζῆλο γιά τήν ἀγάπη στόν
πλησίον, ὡς «ἀδελφό» τοῦ Χριστοῦ «ἐν
ἑτέρᾳ μορφῇ». Ἀλλά καί νά στηρίζει
τούς πνευματικούς τους ὁδηγούς, τούς
καλούς ἱερεῖς, νά προπορεύονται ὡς
ὁδοδεῖκτες στό δρόμο τῆς προσφορᾶς
καί τῆς θυσίας. «Γένοιτο, Κύριε, τό ἔλε-
ός σου ἐφ’ ἡμᾶς». Ἀμήν.

ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ164 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»

3. ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ3. ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ-ΚΟΥΚΑΚΙ ΑΘΗΝΩΝΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ-ΚΟΥΚΑΚΙ ΑΘΗΝΩΝ

(10-2-2015)(10-2-2015)

Ὁ Θεός δέν μετράει τά χρόνια τῆς ζωῆς μας, τά ζυγίζει!
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«...Τό Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέ-
ντρο, ὅπου ἔγινε ἡ ἐκδήλωση, κατακλύ-
στηκε ἀπό πολλούς πολίτες τῆς Ἱερᾶς Πό-
λεως  τοῦ Μεσολογγίου, οἱ ὁποῖοι
προσῆλθαν ἀναγνωρίζοντας τό ποιμαντικό
ἔργο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί γιά
νά στηρίξουν μέ τήν παρουσία τους τίς φι-
λανθρωπικές δραστηριότητες τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως.

Ὁμιλητής στήν ἐκδήλωση ἦταν ὁ γνω-
στός σέ ὅλους γιά τό ποιμαντικό ἔργο πού
ἀναπτύσσει στόν τομέα τῶν Φυλακῶν Πα-
νοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Γερβάσιος Ρα-
πτόπουλος, ὁ ὁποῖο ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ἡ
διακονία στήν ἀπαξιωμένη κοινωνία
τῶν κρατουμένων».

Ὁ π. Γερβάσιος, μέ λόγο ἁπλό καί κατα-
νοητό, μετέφερε τίς ἐμπειρίες πού ἔχει
ἀποκτήσει στά 38 χρόνια τῆς διακονίας

του στόν εὐαίσθητο χῶρο τῶν φυλακῶν,
ὄχι μόνο στήν Ἑλλάδα, ἀλλά καί σέ ὁλόκλη-
ρο τόν κόσμο.

Μέσω τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑ-
ΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολ-
γοθᾶ» τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς
Ἀδελφότητος «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ», κατάφερε
νά ἀποφυλακίσει 16.000 περίπου ἀπό-
ρους μικροποινίτες κρατουμένους κα-
ταβάλλοντας τό ποσό τῶν 5.000.000,00
εὐρώ πού συγκέντρωσε ἀπό τίς εἰσφορές
τῶν χριστιανῶν. Ὁ π. Γερβάσιος τόνισε ὅτι
στή νοοτροπία τῶν ἀνθρώπων ὑπάρχει ἡ
ἀντίληψη ὅτι εἶναι δίκαιο οἱ ἄνθρωποι
αὐτοί νά βρίσκονται στίς φυλακές καί ὅτι
καλά παθαίνουν γι’ αὐτά πού ἔχουν κάνει,
ὅμως δέν θά πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι στό
πρόσωπο τοῦ κάθε κρατουμένου συνα-
ντᾶμε τόν Χριστό «ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ».

«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI» 165ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Ὁ π. Γεώργιος παρουσιάζει στό νεανικό ἀκροατήριο τόν ὁμιλητή
π. Γερβάσιο, τόν διάκονο τῶν κρατουμένων ἐντός καί ἐκτός Ἑλλά-

δος ἀπό τό 1978.

Νέες καί νέοι τοῦ
Χριστοῦ παρακολου-

θοῦν μέ ἐνδιαφέρον τόν
π. Γερβάσιο καί τό λόγο

του γιά τήν ἀγάπη. 
Τήν αἰώνια δύναμη.

4. ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
(18-2-2015)(18-2-2015)
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Ἐπίσης ἀναφερόμενος στήν παρουσία
του στήν Ἱερά Πόλη τοῦ Μεσολογγίου ἀνέ-
φερε ὅτι ἀποτελοῦσε ὄνειρό του νά ἐπισκε-
φθεῖ τό Μεσολόγγι, πού εἶναι ποτισμένο μέ
τό αἷμα τῶν Ἡρώων τῆς Πατρίδος μας. Ἀξί-
ζει νά σημειωθεῖ ὅτι πρίν τήν ἐκδήλωση
ἐπισκέφθηκε τόν Κῆπο τῶν Ἡρώων καί τέ-
λεσε Τρισάγιο στούς Πεσόντες τῆς Ἐξόδου,
ἐνῶ πῆρε χῶμα ἀπό τόν Κῆπο γιά νά φυτέ-
ψει ἕνα λουλούδι ἔξω ἀπό τό Παρεκκλήσι
τοῦ Ἁγίου Ληστῆ τοῦ Γολγοθᾶ.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αἰ-
τωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. ΚΟΣΜΑΣ, στή
συνέχεια, ἀπένειμε τιμητική πλακέτα
στόν π. Γερβάσιο Ραπτόπουλο «εἰς ἔνδειξη
ἀναγνωρίσεως τοῦ ποιμαντικοῦ καί φιλαν-
θρωπικοῦ του ἔργου».

Στήν προσφώνησή του ὁ Σεβασμιώτα-
τος εὐχαρίστησε τόν π. Γερβάσιο γιά τήν
παρουσία του καί τήν τόσο ἐμπεριστατω-

μένη ὁμιλία του καί ἐξῆρε τήν προσωπικό-
τητα καί τό σημαντικό ἔργο πού ἐπιτελεῖ.
Ἐπίσης εὐχαρίστησε ὅλους ἐκείνους πού μέ
ὁποιονδήποτε τρόπο στηρίζουν καί συμπα-
ρίστανται στό φιλανθρωπικό καί ποιμαντι-
κό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, στή δύ-
σκολη ἐποχή πού διέρχεται ἡ πατρίδα μας...

Τήν ὅλη ἐκδήλωση ἔκλεισε ἡ χορωδία
τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Μεσολογγίου
«Ἀρχιδιάκονος Ἄνθιμος», ὑπό τήν διεύθυν-
ση τοῦ πρωτοψάλτου κ. Ἰωάννου Δακαλά-
κη, παρουσιάζοντας ἐπίκαιρους βυζαντι-
νούς ὕμνους. 

Τόν γενικό συντονισμό τῆς ἐκδήλωσης
εἶχε ὁ Ἀρχιμ. π. Ἰωσήφ Ζωγράφος καί τήν
παρουσίαση τοῦ προγράμματος ὁ Πρωτ.
π. Κωνσταντῖνος Δημητρίου».

(Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου καί Ἐπικοινωνίας

τῆς Ἱ. Μ. Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας)

ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ166 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»

Ὁ Ἅγιος Αἰτωλίας καί Ἀκαρνα-

νίας κ. ΚΟΣΜΑΣ ἐπιδίδει τιμητική

πλακέτα στόν π. Γερβάσιο, ὡς ὑπό-

δειγμα « ἀκραδάντου ἀφοσιώσεως

καί ἀνεξαντλήτου φιλανθρωπίας

πρός τούς ἀναξιοπαθοῦντας...» .

Οἱ Μεσολογγίτες ἀκροατές παρακολουθοῦν τήν ἐκδήλωση μέ ἔντονο ἐνδιαφέρον καί συγκίνηση πολλή.

π. Γερβάσιος: « Ἄς βιαστοῦμε ὅλοι

νά κάνουμε τό καλό στόν κόσμο.

Γιατί ἡ ἀγάπη μόνο θά τόν σώσει» .
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Ἡ Ἀδελφότητα «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» εἶναι
πνευματικό δημιούργημα καί κληρονομιά
στήν πόλη τῶν Γρεβενῶν τοῦ παγκόσμια
γνωστοῦ ὡς π. Αὐγουστίνος Καντιώτης.
Εὐλαβεῖς ψυχές, ἁπλές καί ταπεινές, οἱ ἀφιε-
ρωμένες ἀδελφές τῆς Ἀδελφότητας αὐτῆς,
κράτησαν «τό φῶς τῶν Γρεβενῶν» ἀναμμέ-
νο, γιά νά φωτίζει τά πνευματικά σκοτάδια
γύρω τους. Γιά πολλές δεκαετίες ἦταν ὁ μο-
ναδικός πνεύμονας πνευματικῆς ζωῆς, ἀπό
τόν ὁποῖο μποροῦσαν οἱ Γρεβενιῶτες νά παίρ-
νουν δύναμη καί ἐλπίδα. Τά μαρτυρικά Γρεβε-
νά εἶχαν τό πνευματικό τους ἀποκούμπι. 

Ἐκεῖ, στήν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ τους
Κέντρου, ὅπου κάθε Τρίτη διακονεῖται ὁ λό-
γος ὀρθοδόξου οἰκοδομῆς τοῦ Εὐαγγελίου, μέ
ὑπεύθυνη τήν δ. Εὐδοξία Αὐγουστίνου, φιλό-
λογο ἐκπαιδευτικό, μέ ἦθος ἀρετῆς καί γνώ-
σεις πολλές, μετά ἀπό πρόσκληση τῆς Ἀδελ-
φότητας καί τήν εὐλογία ἀπό τόν ἤδη λαοφί-
λητο νέο Μητροπολίτη Γρεβενῶν κ. ΔΑΒΙΔ, ὁ
π. Γερβάσιος ἦταν στίς 24-2-15 ὁ ὁμιλητής τῆς
ἑσπερινῆς ἐκείνης ὁμιλίας.

Θέμα του; «Τό χρέος τῆς ἀγάπης πρός τούς
«ἐν φυλακαῖς ὄντας» πάσχοντες συνανθρώ-
πους μας»,  ἔργο ζωῆς γιά τόν ἴδιο ἐπί 38 συ-
νεχῆ χρόνια. Μιά ἀδιάσειστη μαρτυρία πώς ἡ
ἀγάπη, ὅταν προσφέρεται στόν πλησίον, δέν
κουράζει. Ἀντίθετα μάλιστα. Ξεκουράζει.
Ἀναπαύει. Δίνει χαρά στόν προσφέροντα.
Αὐτό εἶναι τό μεγαλεῖο τῆς ἀγάπης πού
ἐμπνέεται ἀπό τό Σταυρό. Ἀπό τό Γολγοθά.
Εἶναι ἀγάπη Θεοῦ! 

Κατάμεστη ἡ αἴθουσα ὁμιλιῶν ἀπό τούς
Γρεβενιῶτες, οἱ ὁποῖοι προσῆλθαν γιά νά
ἀκούσουν τόν συμπατριώτη τους ὁμιλητή,
τόν ὁποῖο ὁ Θεός ἀξίωσε νά βρεθεῖ ἀπό τόν
μικρό Αἰμιλιανό Γρεβενῶν στά τέσσερα ση-
μεῖα τοῦ ὁρίζοντα. Γιά νά κάνει τό καλό. Γιά
νά μιλήσει γιά τό Θεό. Γιά νά ὁδηγήσει πλα-
νεμένα πρόβατα στή μάνδρα τοῦ Θεοῦ. Στήν
Ἐκκλησία. Γι’ αὐτό καί ἀπό ποιμένα προβά-
των, τόν ἀνέδειξε σέ ποιμένα λογικῶν προβά-
των. Ἀνθρώπων «ὑπέρ ὧν Χριστός ἀπέθανε».

* * *
Ἦταν μιά ἀκόμη εὐκαιρία γιά τόν π. Γερβά-

σιο νά προσπαθήσει μέ τό λόγο του καί τό πα-
ράδειγμά του νά εὐαισθητοποιήσει τούς χρι-
στιανούς ἀπέναντι στήν ἀπαξιωμένη καί πε-
ριφρονημένη κοινωνία τῶν κρατουμένων,
ὥστε «ἀντί λίθον ἀναθέματος» νά κρατοῦν
στά χέρια τους ἀγάπη καί ἐπιείκεια γι’ αὐτούς
πού τά στερήθηκαν. Εἶναι τόσο γλυκύς ὁ λό-
γος τοῦ Μ. Βασιλείου: «Νά εἶσαι φιλάνθρω-
πος μέ τούς περιφρονημένους. Νά παρηγο-
ρεῖς ὅσους ταλαιπωροῦνται, νά ἐπισκέπτεσαι
ὅσους ὑποφέρουν, νά συζητᾶς μέ γλυκύτητα,
νά ἀπαντᾶς μέ χαμόγελο, νά εἶσαι προσιτός
σέ ὅλους... Μέ τά λάθη τῶν ἄλλων νά μήν
εἶσαι αὐστηρός... Νά στηρίζεις ψυχολογικά
ὅσους ἔσφαλαν καί νά τούς καθοδηγεῖς πνευ-
ματικά...»!

Νά ὁδηγός γιά τήν ἀγάπη!

«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI» 167ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»

5. ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
«Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» ΓΡΕΒΕΝΩΝ

(24-2-2015)(24-2-2015)

Στήν « ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»  Γρεβενῶν: Ὁ λόγος γιά
τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο. Στήν εἰκόνα Του.
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Ὁμάδα Ὀρθοδόξων Ἀμερικανῶν Φοι-
τητῶν, πού ἦρθαν γιά πρώτη φορά στή Θεσ-
σαλονίκη μέ τήν ἐπιθυμία νά γνωρίσουν ἀπό
κοντά τήν παρουσία τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος πλάι στόν πάσχοντα ἄνθρωπο,
ἀλλά καί τήν πνευματική ζωή τῶν ἀνθρώ-
πων τοῦ Θεοῦ, ἐπισκέφθηκαν τήν
Ἀδελφότητά μας συνοδευόμενοι ἀπό
τόν π. Σπυρίδωνα Καλαϊτζόγλου, ἱερέα
τοῦ Ἱ.Ν. Παναγίας Ἀχειροποιήτου, ὁ
ὁποῖος καί διοργάνωσε τήν παραμονή
τῶν φοιτητῶν στή Θεσσαλονίκη. 

Ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ γιά τόν κάθε
ἄνθρωπο, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν εἰκόνα
τῆς ψυχῆς του, πού ἐκφράζεται καί μέ-
σα ἀπό τή ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥ-
ΜΕΝΩΝ, ἐντυπωσίασε βαθιά τούς νέ-
ους. Οἱ προβληματισμοί τους ἔγιναν
ἐρωτήσεις στόν π. Γερβάσιο. Ὥς ποῦ
μπορεῖ νά φτάσει ἡ ἀγάπη γιά τόν
πλησίον; Πόσο μεγάλη εἶναι ἡ δύναμή

της; Κι ἄλλες ἐρωτήσεις, πού δείχνουν τίς
ὄμορφες εὐαισθησίες τῶν νέων πού ζοῦν μέ-
σα στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἔφυ-
γαν προβληματισμένοι ἀπό τήν παγκοσμιό-
τητα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιά τόν πάσχοντα
ἄνθρωπο. Καί γιά τόν κρατούμενο.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ168 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»

7. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΜΑΣ

(3-3-2015)(3-3-2015)

ΠΑΣΧΑ
ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(16 Ἀπριλίου 2015)

Μέ τή ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολ-
γοθᾶ» θά κάνουμε Πάσχα στό Κατάστημα Κράτησης Ἰωαννίνων. Ἐκεῖ μέ
τούς κρατουμένους, Ἕλληνες καί ἀλλοδαπούς, θά ψάλουμε ἀναστάσιμους
ὕμνους καί πασχαλινά τραγούδια. 

Ἡμέρα ἐκδήλωσης: Πέμπτη τῆς Διακαινησίμου, 16 Ἀπριλίου 2015.
Ὥρα ἐκδήλωσης: 9.30΄ π.μ.
Πρόγραμμα: 
Προσφώνηση τῆς Διευθύντριας τοῦ Καταστήματος Κράτησης Ἰωαννίνων.

Ἀντιφώνηση τοῦ Ἀρχιμ. π. Γερβασίου Ἰωάν. Ραπτοπούλου καί ὁμιλία μέ
θέμα ἐπίκαιρο. Προσφορά δεμάτων στόν κάθε κρατούμενο χωριστά. Συγ-
χρόνως ἡ Χορωδία τῆς Διακονίας θά ψάλλει ὕμνους σχετικούς μέ τή μεγά-
λη γιορτή τοῦ Πάσχα. 

Τό δέμα τῆς ἀγάπης στοιχίζει περίπου 50,00 εὐρώ. 
Πληροφορίες στό τηλ. τῆς Ἀδελφότητος 23920-22252, 7-9 μ.μ. κάθε μέρα.  

Ὁ π. Γερβάσιος ἀπαντᾶ στούς προβληματισμούς
τῶν νέων γιά τή δύναμη τῆς προσφορᾶς στόν πλησίον.
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