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Ἦταν προφητικός ὁ λόγος τοῦ Κυρί-
ου πρός τούς μαθητές του ἕξι ἡμέρες
πρίν ἀπό τό Πάσχα, ἐνῶ βρισκόταν φι-
λοξενούμενος στό σπίτι τοῦ φίλου του
Λαζάρου, ἐκεῖ στή Βηθανία. Εἶπε τότε ὁ
Κύριος ἀπευθυνόμενος στούς μαθητές
του: «Τούς πτωχούς πάντοτε ἔχετε μεθ’
ἑαυτῶν» (Ἰωάν. 12, 8). Τούς φτωχούς
ἀνθρώπους πάντοτε θά τούς ἔχετε μαζί
σας. Γύρω σας. Κοντά σας. Κι αὐτή
εἶναι ἡ ἀλήθεια, ἐδῶ καί χιλιάδες χρό-
νια.Δέν ὑπῆρχε, δέν ὑπάρχει καί δέν θά
ὑπάρξει ἐποχή χωρίς φτωχούς ἀνθρώ-
πους. Ἀνθρώπους πού θά εἶχαν ἀποφύ-
γει μίζερες καταστάσεις στή ζωή τους,
ἄν εἶχαν χρήματα. Κι αὐτό, γιατί ὑπάρ-
χει κοινωνική ἀνισότητα. 

Ἀνάμεσα στούς φτωχούς πιό φτωχός
εἶναι πάντοτε ὁ κρατούμενος στή φυλα-
κή ἄνθρωπος. Καί μάλιστα, ὁ μικροποι-
νίτης κρατούμενος. Γιατί δέν θά ἔχανε
τήν ἐλευθερία του, ἄν εἶχε χρήματα νά
ἐξαγοράσει τή μικροποινή του, ἐξαιτίας
τῆς ὁποίας βρέθηκε πίσω ἀπό τά σίδε-
ρα. 

Ὑπάρχουν πάντα φτωχοί, γιά νά δο-
κιμάζεται ἡ ἀγάπη τῶν ἄλλων. Τῶν λι-
γότερο φτωχῶν. Καί τῶν πλουσίων. Γιά
νά δοκιμάζεται ἡ ἀγάπη τῶν ἀνθρώπων
γιά τόν ἄνθρωπο. Καί κανείς βεβαίως
δέν μπορεῖ νά πεῖ ὅτι εἶναι τόσο φτω-
χός, ὥστε νά μήν ἔχει νά δώσει μιά γλυ-
κιά καλημέρα καί ἕνα πηγαῖο χαμόγελο
σ’ ἐκεῖνον πού τά χρειάζεται.

Αὐτό κάνει ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ
Γολγοθᾶ» ἐδῶ καί 39 χρόνια. Πηγαίνει
στόν φτωχό κρατούμενο κάθε φυλακῆς
τοῦ κόσμου, γιά νά τοῦ δώσει κάτι ἀπό
τόν πλοῦτο της. Κάτι ἀπό «τό ἔχειν»
της. Μιά «καλημέρα, ἀδελφέ». Ἕνα

«κουράγιο, παιδί μου». Ἕνα χαμόγελο,
πού σκορπίζει τή μαυρίλα τῆς ψυχῆς
καί τονώνει τό πεσμένο ἠθικό. «Μέ
ἀγαποῦν», λέει μέσα του ὁ θλιμμένος
καί ξαστερώνει ὁ λογισμός του. Καί χα-
μογελᾶ. Ἄραγε μετά ἀπό πόσο καιρό;
Κι ἕνα δέμα ἀγάπης, ἔμπρακτης ἀγά-
πης, φροντίδα καί μέριμνα γιά τήν κα-
θημερινότητα.

Ἄ, πολύ σπουδαῖο πράγμα νά κάνεις
πλούσιο τόν φτωχό ἀδελφό. Πρῶτα
πνευματικά. Κι ὕστερα ὑλικά. Ἔμπρα-
κτα. Ἀρχίζεις κιόλας νά ζεῖς παραδεισέ-
νια. 

Αὐτό ἦταν τό κίνητρό μας γιά τή νέα
ἐπίσκεψη ἀγάπης στίς Κεντρικές Φυλα-
κές Βελιγραδίου τήν Παρασκευή, 25
Νοεμβρίου, φέτος. 16 συνεργάτες τῆς
ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ἀκολούθησαν τόν π. Γερ-
βάσιο στή νέα του εὐλογημένη πορεία,
γιά νά ἐπισκεφθοῦν 300 Σέρβους μι-
κροποινίτες κρατουμένους στήν παρα-
πάνω φυλακή. Ὅλοι, Διοίκηση, Προσω-
πικό καί κρατούμενοι, ὀρθόδοξοι χρι-
στιανοί! Καί μέ πολλή ἀγάπη καί θαυ-
μασμό γιά τήν Ἑλλάδα καί τήν Ὀρθο-
δοξία της. 

Μέ τήν ἄμεση εὐλογία τοῦ Μακαριω-
τάτου Πατριάρχου Σερβίας κ. ΕΙ-
ΡΗΝΑΙΟΥ, τή σημαντική βοήθεια τοῦ
Μητροπολίτου Μαυροβουνίου κ. ΑΜΦΙ-
ΛΟΧΙΟΥ καί τίς γρήγορες  καί  συντονι-
σμένες ἐνέργειες τοῦ δραστήριου καί
εὐλαβοῦς π. Γρηγορίου Μάρκοβιτς,
Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Κωνσταντί-
νου καί Ἑλένης Βελιγραδίου καί πνευ-
ματικῶς ὑπευθύνου τῶν Κεντρικῶν
αὐτῶν Φυλακῶν, τό Ὑπουργεῖο Δικαιο-
σύνης Σερβίας ἔδωσε τήν ἀπαιτούμενη
ἄδεια γιά τήν ἐπίσκεψη στίς Φυλακές.
Ὅλα ἦταν ἕτοιμα. 
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Καί ἡ ὑποδοχή γιά τό Ἑλληνικό Κλι-
μάκιο μέ τόν π. Γερβάσιο ἦταν πολύ
ἐντυπωσιακή. Τούς Ἕλληνες ἐπισκέ-
πτες ὑποδέχθηκαν ἔξω ἀπό τή Φυλακή
ὁ Ἀναπληρωτής Διοικητής Φυλακῶν
Σερβίας, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Ὑπουρ-
γείου Δικαιοσύνης, κ. Velimir Vidic. Ὁ
Διευθυντής τῆς Φυλακῆς κ. Zvonko
Grulovic. Ὁ ἑλληνομαθής Διάκονος τοῦ
Πατριαρχείου π. Μπρανισλάβ Τζόσιτς.
Ὁ π. Γρηγόριος Μάρκοβιτς. Φυλακτικό
καί Διοικητικό Προσωπικό. Ὅλοι μαζί
ὑποδέχθηκαν μέ χαρά τούς Ἕλληνες,
φίλους καί ἀδελφούς ὁμοδόξους. 

Στήν αἴθουσα ὑποδοχῆς ὅπου πορευ-
θήκαμε, ὁ π. Γερβάσιος ἀναφέρθηκε
στούς σκοπούς καί τό ἔργο τῆς μακρό-
χρονης αὐτῆς Διακονίας καί εὐχήθηκε ἡ
ἐπίσκεψη αὐτή νά εἶναι ὠφέλιμη καί
ἐποικοδομητική κυρίως γιά τούς κρα-
τουμένους. Ὁ Ἀναπληρωτής Διοικητής
κ. Vidic εὐχαρίστησε πολύ γιά τήν ἐπί-
σκεψη αὐτή, ἐξέφρασε τό θαυμασμό του
γιά τά ἔργα ἀγάπης τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος καί εὐχήθηκε ἡ πρώτη αὐτή
ἐπίσκεψη νά γίνει ἀρχή μιᾶς στενότερης
συνεργασίας τῶν Φυλακῶν τους μέ τή
ΔΙΑΚΟΝΙΑ μας αὐτή. Ὡς ἔκφραση
τιμῆς καί σεβασμοῦ γιά τό φιλάνθρωπο
αὐτό ἔργο ὁ κ. Vidic ἀπένειμε στόν π.
Γερβάσιο τιμητική πλακέτα ἀπό τό
Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης. 

Στή συνέχεια ὁ π. Γερβάσιος μέ ὅλη
τή συνοδεία κατευθύνθηκε στό Ἱ. Π.
«Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου», ὅπου κρα-
τούμενοι περίμεναν τούς Ἕλληνες ἐπι-
σκέπτες. Μετά τήν προσλαλιά τοῦ Διευ-
θυντῆ κ. Grulovic, ὁ π. Γερβάσιος ἔλαβε
τό λόγο καί ἀπευθυνόμενος στό ἀγαπη-
μένο του ἀκροατήριο, τούς νεαρούς
κρατουμένους, τούς μίλησε γιά τήν ἀγά-
πη τοῦ Θεοῦ καί τήν ὀμορφιά τῆς ζωῆς
ἐκείνου πού βρίσκεται στό δρόμο τοῦ
Θεοῦ. Τά συννεφιασμένα πρόσωπα σι-
γά-σιγά ξαστέρωσαν. Κάποιοι χαμογε-
λοῦσαν ἱκανοποιημένοι. Ἄλλοι χειρο-
κροτοῦσαν. Κι ἄλλοι ἔχυναν δάκρυα.
Ποιός μποροῦσε νά διαβάσει τίς ψυχές
τους ἐκείνη τήν ὥρα; Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ
εἶχε ἀρχίσει τό ἔργο του μέσα τους.
Μακάρι νά καρποφορήσει μετάνοια καί
ἀρετή. 

Κι ἄλλοι ὅμως κρατούμενοι περίμε-
ναν τόν π. Γερβάσιο ἔξω. Στόν προαύ-
λειο χῶρο, ἀνάμεσα σέ πανύψηλα τείχη,
πού σοῦ κρύβουν τόν ἐλεύθερο κόσμο,
ὄχι ὅμως καί τόν οὐρανό. Αὐτός εἶναι
δικός σου, ἀρκεῖ νά σηκώνεις τά μάτια
τῆς ψυχῆς σου ψηλά. 

Ἕνας στενός κύκλος σχηματίσθηκε
γύρω ἀπό τόν π. Γερβάσιο, ὁ ὁποῖος δέν
ἔχασε τήν εὐκαιρία νά τούς μιλήσει γιά
μιά νέα ζωή, τή χριστιανική ζωή, χωρίς
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«Δέν μοῦ ἄρεσε ὁ τρόπος τῆς ζωῆς μου. Δέν μέ ὁδηγοῦσε κά-
που. Δέν μέ ἄφηνε νά προοδεύσω, καί ἔτσι πῆγα σέ πνευματικό.
Ὁ π. Ἰωάννης μοῦ ἄλλαξε ὅλη μου τή ζωή, βάζοντάς με στή δια-
δικασία νά γίνω καλύτερος ἄνθρωπος, νά ἀποβάλω τό ἐγώ μου.
Μέχρι τότε θεωροῦσα ὅτι τά κάνω ὅλα καλά καί δέν σκεφτό-
μουν τίποτε ἄλλο πέρα ἀπό ἐμένα. Παλιά ἤθελα νά κάνω λε-
φτά, νά γίνω πλούσιος. Σήμερα θέλω νά εἶμαι ἀξιοπρεπής καί
νά βγάζω τόσα ὅσα χρειάζονται γιά νά ζήσω. Ὁ μόνος πού μπο-
ρεῖ νά θεραπεύσει τήν ψυχή ἑνός ἀνθρώπου εἶναι ὁ Θεός καί ἐν
συνεχείᾳ ἕνας καλός πνευματικός. Μιά φορά τό χρόνο ἐπισκέ-
πτομαι τό Ἅγιο Ὄρος γιά νά προσευχηθῶ καί νά ἠρεμήσω».

(Νίκος Ἀναδιώτης, Ἠθοποιός)
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παρεκτροπές καί πάθη, ἀλλά μέ νηφα-
λιότητα, μέ ἐγκράτεια, μέ σωφροσύνη,
μέ πίστη καί φόβο Θεοῦ. Στό τέλος ὅλοι
πῆραν τήν ἱερατική εὐλογία τοῦ π. Γερ-
βασίου, μαζί μέ μιά εἰκόνα μέ μηνύματα
τῆς Διακονίας, καί ἀποχώρησαν προ-
βληματισμένοι γιά τήν παραπέρα πο-
ρεία τῆς ζωῆς τους. 

Γιά ὅλους τούς κρατουμένους παρα-
δώσαμε στόν κ. Διευθυντή σοκολάτες
ἑλληνικές, ἕνα κέρασμα ἀπό τήν Ἑλλά-
δα, καί στό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Φυ-
λακῆς 1.500,00 εὐρώ γιά τίς ἀνάγκες
τῶν ἀπόρων κρατουμένων, πού δέν
εἶναι λίγοι. Ἡ χώρα βρίσκεται σέ οἰκο-
νομική κρίση ἐδῶ καί 20 χρόνια. Ἀλλά ἡ
θρησκευτική τους κρίση εἶναι πιό βαθιά.
Βγῆκαν ἀπό ἕνα μακροχρόνιο κομμου-
νιστικό καθεστώς καί ἡ Ἐκκλησία ἔχει
πολύν ἀγώνα μέ τό λαό της, ὥσπου μέ
τή διδασκαλία της νά γνωρίσουν τίς
ἀλήθειες τῆς ὀρθόδοξης πίστης, γιά νά

ἀντιστέκονται στούς ποικίλους προβα-
τόσχημους λύκους, τούς αἱρετικούς κά-
θε εἴδους, πού ζητοῦν νά τούς παρασύ-
ρουν στήν πλάνη τους. Δέν φοβᾶται
ὅμως. Ἡ Ἐκκλησία πολεμουμένη νικᾶ
πάντα. Νίκησε ὅλους τούς πολεμίους
της στό πέρασμα τῶν αἰώνων. Νικᾶ καί
σήμερα. Καί θά νικήσει. Γιατί ὁ Χρι-
στός, τόν ὁποῖο πιστεύουμε καί ἀγα-
ποῦμε, ἦταν καί εἶναι ὁ ἴδιος πάντα.
Παντοδύναμος. «Χθές καί σήμερα ὁ
αὐτός. Καί εἰς τούς αἰῶνας» (Ἑβρ. 13,
8 ).

Εὔχεσθε, ἀδελφοί, ὅσοι διαβάσατε τή
μικρή αὐτή ἀναφορά, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ
νά καρποφορήσει στή ζωή τῶν κρατου-
μένων μετάνοια καί ἀρετή. Μακριά ἀπό
τά πάθη τά περασμένα. Καί κοντά μόνο
στήν Ἐκκλησία καί στούς ἀνθρώπους
τοῦ Θεοῦ. Στό δρόμο τοῦ Θεοῦ μόνον
ὑπάρχει προκοπή καί πνευματική ἐλευ-
θερία, πού ὁ κάθε ἄνθρωπος ἐπιθυμεῖ.
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Ἡ Α.Μ. ὁ Πατριάρχης
Σερβίας κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
εὐλογεῖ τήν ἐπίσκεψη

ἀγάπης τοῦ π. Γερβασίου
στίς Φυλακές τοῦ Βελι-

γραδίου καί δίδει τήν Πα-
τριαρχική του εὐχή. 

Ὁ Πατριάρχης κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ μέ τούς συ-
νεργάτες τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ πού συνοδεύουν
τόν π. Γερβάσιο στή νέα εὐλογημένη πορεία

πρός τόν Χριστό «ἐν φυλακῇ» (Ματθ. 25, 36).

Κεντρικές Φυλακές Βελιγραδίου: Τόν π.
Γερβάσιο καί τό Κλιμάκιο τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

ὑποδέχθηκαν οἱ κ.κ. Velimir Vidic καί Zvonko
Grulovic.

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤ0 ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
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Στό Ἱ. Π. Ἀναστάσεως τοῦ
Κυρίου ὁ π. Γερβάσιος μίλησε
στούς κρατουμένους γιά τή δύ-
ναμη τῆς πίστης καί τῆς ἀγά-
πης στό Θεό, πού φέρουν σάν
καρπό ζωῆς τή μετάνοια, τήν
ἀρχή μιᾶς νέας ζωῆς. 

Διερμηνεῖς ἦταν ὁ π. Γρηγό-
ριος Μάρκοβιτς καί ὁ π. Μπρα-
νισλάβ Τζόσιτς.

Στόν προαύλειο χῶρο τῆς Φυλακῆς ἄλλη μεγάλη ὁμάδα ὀρθοδόξων Σέρβων κρατουμένων
ἄκουσαν προσηλωμένοι τό λόγο τοῦ Θεοῦ. Καί χάρηκαν. Καί πῆραν δύναμη. Μᾶς ἑνώνει

ὅλους ἡ ὀρθόδοξη πίστη μας.

Μιά ἀναμνηστική φω-
τογραφία μέ τούς κρα-

τουμένους ἀκροατές, κα-
τά τήν ἐπιθυμία τους.

 


