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Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
«Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ;...»
(Ρωμ. 8, 35)

Ὁ Χριστός ἀγάπησε
τόν Σαῦλο. Δέν ἤθελε νά
ζεῖ μέσα στό σκοτάδι καί
στήν πλάνη. Ἔτσι μιά
ἡμέρα ἔξω ἀπό τή Δαμασκό τόν κάλεσε μέ μιά
οὐράνια ὀπτασία
κοντά Του. Καί
ἐκεῖνος δέν ἔγινε
«ἀπειθής
τῇ
οὐρανίῳ ὀπτασίᾳ» (Πράξ. 26,
19). Ἀκολούθησε
τόν Χριστό. Καί Τόν
ἀγάπησε δυνατά. Μέ μιά
ἀγάπη πού δοκιμάσθηκε
σκληρά. Πόσα δέν ὑπέφερε ὁ Παῦλος γιά τόν
Χριστό! «Θλῖψις, στενοχωρία, διωγμός, λιμός,
γυμνότης, κίνδυνος, μάχαιρα...» εἶναι ἐκεῖνα πού
δοκίμασε στή ζωή του.
Κανένα ὅμως ἀπό αὐτά
δέν στάθηκε ἱκανό νά
τόν χωρίσει ἀπό Ἐκεῖνον.
Γι’ αὐτό μποροῦσε νά

γράψει ἀνεπιφύλακτα
στούς χριστιανούς τῆς
Ρώμης: «Τίς ἡμᾶς χωρί-

σει ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ
Χριστοῦ;».
Ποιός
ἄνθρωπος, ποιός κίνδυνος, ποιό πράγμα; Κανείς
καί τίποτε.
Ἐμεῖς ἀγαποῦμε τόν
Χριστό;
Λέμε ὅτι Τόν ἀγαποῦμε. Αὐτό ὅμως μόνο
του δέν λέει τίποτε.
Μπορεῖ νά εἶναι ψέμα.
Γιά νά εἶναι ἀλήθεια, νά

ἀνταποκρίνεται
στήν
πραγματικότητα, πρέπει
νά ὑπάρχουν δείγματα.
Ἀγάπη χωρίς δείγματα
δέν εἶναι ἀγάπη. Καί τά
δείγματα στήν περίπτωσή μας εἶναι βασικά
δύο:
Τό πρῶτο εἶναι
αὐτό πού εἶπε ὁ
Κύριος:
«Ἐάν
ἀγαπᾶτέ με, τάς
ἐντολάς τάς ἐμάς
τηρήσατε». Κι αὐτό σημαίνει πνευματική καλλιέργεια τοῦ ἑαυτοῦ μας.
Σημαίνει προσευχή πολλή καί θερμή. Σημαίνει
ἐξομολόγηση καί Θεία
Κοινωνία. Ὄχι μόνο μιά
καί δυό φορές τό χρόνο,
ἀλλά πολλές. Κάθε μήνα.
Καί ἀκόμη συχνότερα.
Σημαίνει
σεμνότητα
στήν ἐνδυμασία μας καί
προσοχή στά λόγια μας.
Σημαίνει ἀγάπη σέ
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ὅλους. Σημαίνει πραότητα. Ταπεινοφροσύνη. Ἐγκράτεια. Καλοσύνη. Σημαίνει τελειότητα σέ ὅλα. «Ἐν μηδενί
λειπόμενοι» (Ἰακ. 1, 4). Ἔτσι, ἀγαπῶ
τόν Χριστό σημαίνει ἀγωνίζομαι νά
γίνω τέλειος καί ἅγιος.
Τό δεύτερο τό λέει ἡ ἱστορία ἑνός
μοναχοῦ. Προσευχόταν στό κελλί του
ὁ μοναχός, ὅταν εἶδε μπροστά του νά
παρουσιάζεται σέ ὅραμα ἡ μορφή τοῦ
Χριστοῦ. Ὁ μοναχός παρατηροῦσε τό
θεῖο πρόσωπο ἐκστατικός. Ἔμεινε ἐκεῖ
ἀκίνητος γιά πολλή ὥρα, ὥσπου ἄκουσε τό χτύπο τοῦ ρολογιοῦ, πού τοῦ θύμισε ὅτι ἔπρεπε νά δώσει τό καθιερωμένο συσσίτιο σέ κάποιους φτωχούς πού
συντηροῦσε τό Μοναστήρι. Εἶχε μπροστά του τό θεῖο ὅραμα, ἀλλά ἡ σκέψη
τοῦ καθήκοντος ἦταν τόσο δυνατή,
ὥστε σηκώθηκε
καί πῆγε νά κάνει
τήν ὑπηρεσία του. Ὅταν ὕστερα ἀπό
μιά περίπου ὥρα ξαναγύρισε στό κελλί
του, βρῆκε τόν θεῖο ἐπισκέπτη στήν
ἴδια θέση νά τόν περιμένει. Κοίταξε ὁ
Χριστός τόν μοναχό καί μέ γλυκύτητα
τοῦ εἶπε: -Ἐάν ἔμενες, θά ἔφευγα!
Ἀγάπη στό Χριστό σημαίνει καί
ἀγάπη στόν πλησίον. Ἀγάπη ὄχι μόνον
μέ ψωμί, νερό καί ροῦχα. Ἀγάπη ὄχι μόνο μέ φάρμακα καί στέγη. Ἀλλά ἀγάπη
καί μέ λόγο Θεοῦ. Ὅταν ὁ Κύριος ζήτησε ἀπό τόν Πέτρο νά ἀπαντήσει ἄν τόν
ἀγαπᾶ, καί ὁ Πέτρος ἀπάντησε καταφατικά μέ ἐκεῖνο τό «φιλῶ σε», ὁ Ἰησοῦς τοῦ ἀνέθεσε τή βοσκή τῶν προβάτων του. «Βόσκε τά ἀρνία μου. Ποίμαινε τά πρόβατά μου», τοῦ εἶπε. Ἀγάπη
στό Χριστό χωρίς ἱεραποστολή εἶναι
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ἀδιανόητη. Καί δέν εἶναι ἡ μόνη φορά
πού ἔκανε λόγο γιά ἱεραποστολή ὁ Κύριος. Πάντοτε τόνιζε τήν ἀνάγκη αὐτή.
Ἰδιαίτερα τίς τελευταῖες ἡμέρες. Ἡ τελευταία του ἐντολή ἦταν: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη»
(Ματθ. 28, 10). Μιά ἐντολή, ἡ ὁποία
ἀφορᾶ ὅλους τούς πιστούς. Καί τούς
ἄνδρες καί τίς γυναῖκες. Καί τούς νέους
καί τίς νέες.
Κάποιος εἶπε: «Ὁ Θεός εἶχε μόνον
ἕνα Υἱό καί αὐτός ἦταν ἱεραπόστολος».
Παιδιά καί ἡμεῖς τοῦ Χριστοῦ, «τεκνία»
του (Ἰωάν. 23, 33), πρέπει, παράλληλα
μέ τόν πνευματικό μας καταρτισμό, νά
ἀσκοῦμε καί τήν ἱεραποστολή. Ἔτσι μόνο θά δείξουμε ὅτι ἀγαποῦμε πραγματικά τόν Χριστό. Μόνον ἔτσι. Ἀλλά ὁ δεσμός αὐτῆς τῆς ἀγάπης συχνά δοκιμάζεται σκληρά. Δοκιμάζεται μέ θλίψεις,
μέ στενοχώριες, μέ διωγμούς καί μέ
ἀπειλές. Ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού πολεμοῦν ποικιλοτρόπως τόν οὐράνιο
αὐτό δεσμό.
Καί αὐτοί εἶναι:
* Οἱ ἄνθρωποι τῆς ἀπιστίας. Αὐτοί
ἰδιαίτερα μισοῦν τό δεσμό μέ τό Χριστό. Καί κάνουν τό πᾶν νά χωρίσουν
τίς ψυχές ἀπό τόν Κύριο. Καί τό κάνουν αὐτό μέ τά λόγια. Μέ τήν πειθώ.
Δέν ἀπειλοῦν. Δέν μαλώνουν. Δέν
εἰρωνεύονται. Εἴπαμε. Αὐτοί μόνο μιλοῦν. Μόνο συζητοῦν. Καί συζητοῦν
ἀκαδημαϊκά. Φιλοσοφικά. Κάθονται,
λοιπόν, καί ἀραδιάζουν διάφορα ἐπιχειρήματα, γιά νά ἀποδείξουν ὅτι δέν
ὑπάρχει Θεός οὔτε ἄλλη ζωή καί ἄλλος
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κόσμος.
Τό πᾶν
εἶναι τούτη
μόνον ἡ ζωή. Τακτική πού θυμίζει αὐτό
πού ἔγινε μέ τήν Ἁγία Αἰκατερίνη στήν
Ἀλεξάνδρεια. Συνάχτηκαν ὅλοι οἱ φιλόσοφοι τῆς πόλης γιά νά πείσουν, μέ
τά φιλοσοφικά τους ἐπιχειρήματα, τή
χριστιανή κόρη πώς ἡ χριστιανική πίστη εἶναι ψεύτικη. Δέν πέτυχαν ὅμως
νά τήν πείσουν. Ἀντίθετα μάλιστα. Πείστηκαν αὐτοί πώς ὁ ἀληθινός Θεός
εἶναι ἕνας καί μόνον. Αὐτός πού πίστευε καί ἀγαποῦσε ἡ καλλιπάρθενος
αὐτή κόρη τῆς Ἀλεξάνδρειας. Ὁ Χριστός. Καί ἔγιναν τότε ὅλοι τους χριστιανοί. Ὡστόσο ὅμως καλύτερα εἶναι
νά ἀποφεύγουμε τέτοιες συνεντεύξεις.
Τέτοιες ἀκαδημαϊκές συζητήσεις. Γιατί
θά μποροῦσε κι ἐδῶ νά ἔχει ἐφαρμογή ἡ
προτροπή τοῦ Ἀπ. Παύλου: «Μωράς δέ
ζητήσεις... περιΐστασο» (Τίτ. 3, 9). Συζητήσεις ἀνόητες, χωρίς νόημα, νά τίς
ἀποφεύγετε.
* Οἱ κοσμικοί καί οἱ «μοντέρνοι». Οἱ
ἄνθρωποι αὐτοί προσπαθοῦν νά χωρίσουν τούς πιστούς ἀπό τόν Χριστό μέ
ἄλλο τρόπο. Μέ τά ἀπατηλά καί ἁμαρτωλά θέλγητρα τοῦ κόσμου χωρίς Θεό.
Μέ τίς ἐφήμερες χαρές καί διασκεδάσεις. Μέ τή μοντέρνα καί γελοία ἐνδυμασία. Μέ τά ἔξαλλα τραγούδια καί
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τούς χορούς. Μέ τήν καλοπέραση. Μέ
τίς σύγχρονες ἀνέσεις. Μέ τά ὑλικά
ἀγαθά. Μέ τούς ψεύτικους καί κίβδηλους θησαυρούς, πού δέν μποροῦν νά
ἱκανοποιήσουν τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου. Μέ τίς κοσμικές δόξες. Μέ τίς ποικίλες ἡδονές. Καί μέ καθετί τό ἐπίγειο,
πού μόνον ἀληθινή χαρά δέν μπορεῖ νά
δώσει στόν ἄνθρωπο. Ἀλλά τί εἶναι ὅλα
αὐτά μπροστά στό μεγαλεῖο τοῦ Χριστοῦ; Τίποτε! Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
συγκρίνοντας ὅλα αὐτά καί ἄλλα πολλά μέ τόν Χριστό, τά ὀνομάζει σκύβαλα. Καί λέγει: «Πάντα ἡγοῦμαι σκύβαλα εἶναι ἵνα Χριστόν κερδήσω» (Φιλιπ.
3, 8).
Ἀδελφοί,
Ἀποφεύγετε τίς «μωρές συζητήσεις». Περιφρονῆστε τά σκύβαλα τοῦ
κόσμου καί μείνετε πιστοί καί ἀφοσιωμένοι, μέ ὅλη σας τήν καρδιά, κοντά στό Χριστό. Κανείς νά μή σᾶς χωρίσει ἀπό τόν Χριστό. Κανείς ἄνθρωπος. Κανένα πράγμα. Καμιά ἀπειλή.
Καί κανένας κίνδυνος. «Πιστοί ἄχρι
θανάτου» (Ἀποκ. 2, 10). Γιά νά ζήσουμε μέ εἰρήνη καί χαρά, δῶρα ἀκριβά
πού ἔφερε ὁ Χριστός στό ἀγαπημένο
Του πλάσμα, τόν ἄνθρωπο, μέ τόν
ἐρχομό Του κάτω στή γῆ. «Καί ἐπί γῆς
εἰρήνη», ἔψαλλαν ἀκατάπαυστα οἱ κήρυκες τῆς ἐνανθρώπησής Του, οἱ
οὐράνιοι ἄγγελοί Του.
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!
ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑ!
ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!
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ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΛΗΣΤΗ

§6

ΔΙΑΛΟΓΟΣ
ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΛΗΣΤΗ
«Καί ἔλεγε τῷ Ἰησοῦ· μνήσθητί μου, Κύριε,
ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23, 42)

Ὁ ληστής συνεχόμενος ἀπό τόν πόθο καί τή λαχτάρα νά εἶναι πλάι στόν
Ἰησοῦ γιά πάντα, τό ζητᾶ αὐτό μέ τή
σκέψη του καί μέ τήν καρδιά του. Μόνο; Ὄχι. Τό ζητᾶ καί μέ τήν προσευχή
του. Μιά προσευχή, ἡ ὁποία ἐξέρχεται
ἀπό τά τρίσβαθα τῆς καρδιᾶς του.
Μιά προσευχή, ἡ ὁποία εἶναι κραυγή.
Φωνή μέ ὅλη τή δύναμη τῶν πνευμόνων του. Μιά φωνή πού θαρρεῖς καί
φθάνει μέχρι τά ἄστρα καί ἀκόμα πιό
πέρα. Μέχρι τό θρόνο τοῦ Θεοῦ, στήν
οὐράνια βασιλεία του. Ὄχι. Δέν θέλει
ὁ ληστής νά χωρισθεῖ ἀπό τό Σωτήρα
Χριστό. Θέλει νά εἶναι μαζί του,
ἀκριβῶς ἔτσι, ὅπως εἶναι καί τώρα,
ὅσο κρατάει ὁ σταυρικός του θάνατος.
Γιατί ἀντιλαμβάνεται ὁ προσευχόμενος
ληστής ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἀπό στιγμή σέ
στιγμή τελειώνει τήν ἐπί γῆς ζωή του.
Τό βλέπει. Εἶναι πιά ὁλοφάνερο. Δέν
χρειάζεται καμιά ἄλλη σκέψη. Μόνο
βία χρειάζεται. Ἔτσι ὥστε, πρίν
ἐκπνεύσει πάνω στό σταυρό τοῦ Γολγοθᾶ, πρίν προλάβει νά προφέρει τήν
τελευταία του λέξη ἐδῶ κάτω στή γῆ,
πρίν φωνάξει μέ φωνή δυνατή τό «τετέλεσται», νά μπορεῖ ὁ ληστής νά τοῦ
ἐκφράσει τήν τελευταία του ἱκεσία,
τήν τελευταία του προσευχή, τήν τε-

λευταία του λαχτάρα, νά τόν πάρει
μαζί του στόν οὐρανό, στήν οὐράνια
Πολιτεία του, στόν Παράδεισο. Στή
βασιλεία του.
Καί προλαβαίνει ὁ ληστής.
Ὁ πόθος πού φλογίζει τήν καρδιά
καί τήν ψυχή του γίνεται ὁλόθερμη
προσευχή, ὁλόθερμη δέηση καί ἱκεσία,
μέ τοῦτα τά καρδιακά του λόγια:
«Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν
τῇ βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23, 42).
Ναί. Ἦταν ὡραῖα ἐδῶ πάνω στό
βράχο τοῦ Γολγοθᾶ μαζί μέ τόν
Ἐσταυρωμένο Ἰησοῦ τίς λίγες ὧρες
πού τόν ἔβλεπε καί τόν ἄκουγε νά
ὁμιλεῖ. Νά λέγει τούς ἑπτά λόγους
του, μέ πρῶτον ἐκεῖνον μέ τόν ὁποῖο
φανέρωσε ὅτι δέν εἶναι μόνον ἄνθρωπος ὁ Ἰησοῦς, ἀλλά εἶναι καί Θεός.
Γιατί μόνον ὁ Θεός μποροῦσε νά προφέρει τό λόγο αὐτό: «Πάτερ, ἄφες
αὐτοῖς· οὐ γάρ οἴδασι τί ποιοῦσι»
(Λουκ. 23, 34). Πάτερ, συγχώρησέ
τους, γιατί τυφλωμένοι ἀπό τήν ἐμπάθειά τους, δέν ξέρουν τί κάνουν. Συλλογισθεῖτε τό ἠθικό μεγαλεῖο τοῦ
Ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ! Ἄν καί ὑποφέρει, ἄν καί δοκιμάζει τόν μεγαλύτερο
καί πιό ἐπώδυνο πόνο ἀπό τά τρυπη-
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μένα του χέρια καί πόδια, ἀλλά καί
ἀπό τό ἀκάνθινο στεφάνι πού πληγώνει τήν ἁγία του κεφαλή, ἔχει ὄχι μόνο
τή θέληση ἀλλά καί τή δύναμη νά
προφέρει τόν μεγάλο αὐτό λόγο: «Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γάρ οἴδασι τί
ποιοῦσι»! Δέν εἶναι λοιπόν Θεός ὁ Ἰησοῦς; Ἄν δέν εἶναι Θεός, τότε τί ἄλλο
εἶναι;
Καί καθώς πλησιάζει τό τέλος τῆς
ζωῆς τοῦ Ἰησοῦ κάτω στή γῆ, πρίν πεῖ
τήν τελευταία του λέξη· «τετέλεσται»,
ὁ ληστής ἤδη προλαβαίνει καί ἀπευθύνει τήν προσευχή του στόν συσταυρωμένο του Ἰησοῦ: «Μνήσθητί μου,
Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ
σου».
Καί μόνον ὅτι πρόλαβε ὁ ληστής νά
ἀπευθύνει τήν τελευταία του ἱκεσία
στόν ἐπιθανάτιο ἐσταυρωμένο Ἰησοῦ,
αὐτό ἀνέπαυσε τήν ψυχή του. Ἄλλωστε πιστεύει ὅτι ἦταν ἀδύνατο νά μή
δεχθεῖ ὁ Ἰησοῦς τή δέησή του αὐτή.
Γιατί τίνος ἀνθρώπου δέν δέχθηκε ὁ
Ἰησοῦς τήν ὅποια προσευχή; Μόνο νά
σκεφθοῦμε τά θαύματα πού ἔκανε σέ
καθημερινή βάση περιοδεύοντας τή
Γαλιλαία, τή Σαμάρεια, τήν Ἰουδαία
καί κάθε τόπο ἀπό ὅπου περνοῦσε
κατά τήν τριετή ἱεραποστολική του
δράση, αὐτό καί μόνο μᾶς κάνει νά πιστεύουμε ἀπόλυτα ὅτι καί τήν προσευχή τοῦ ληστῆ τή δέχθηκε ὁ Ἰησοῦς
μέ τήν ἴδια ἀγάπη καί τό ἴδιο ἐνδιαφέρον μέ τά ὁποῖα δέχθηκε κάθε ἱκεσία,
κάθε προσευχή πού τοῦ ἀπηύθυνε
ἄνθρωπος στήν ἐπί γῆς ζωή του. Αὐτό
τό αἰσθανόταν ὁ ληστής, τό πίστευε.
Τό πότε ὅμως ὁ Ἰησοῦς θά ἀποκρινόταν στό ληστή, ἦταν στή βουλή τοῦ
ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ. Ἕνα ἦταν βέβαιο. Ὅτι σίγουρα θά ἀποκρινόταν.
Καί πράγματι ἀποκρίθηκε ὁ Ἰησοῦς
στό αἴτημα τοῦ ληστῆ. Ἀποκρίθηκε
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λίγο πρίν ἀφήσει τήν τελευταία του
πνοή. Ἀποκρίθηκε ὅμως ἀμέσως ὁ Ἰησοῦς στό ληστή; Βράδυνε, ἔστω λίγα
λεπτά; Δέν τό γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε
ὅμως ὅτι ὁ ληστής ἔλαβε ἀπάντηση
στή θερμή του ἱκεσία. Καί μάλιστα
ἀπάντηση θετική.
Ἄν βεβαίως ὁ Ἰησοῦς βράδυνε, ὅσο
εἶχε βραδύνει στήν ἀπάντησή του
πρός τό ληστή, αὐτό εἶχε ἕνα βαθύτερο νόημα. Ὄχι μόνο γιά τό ληστή,
ἀλλά καί γιά κάθε προσευχόμενη ψυχή. Ὀ Ἰησοῦς ἀκούει τήν προσευχή
μας καί δίνει τήν ἀπάντησή του.
Ἄλλοτε ἀμέσως. Κι ἄλλοτε ἀργότερα.
Γιατί ὁ Κύριος μᾶς δοκιμάζει συχνά
στήν προσευχή μας. Δοκιμάζει τήν πίστη μας καί τήν ἐμπιστοσύνη μας σ’
Ἐκεῖνον. Τήν ἐπιμονή μας καί τήν
ὑπομονή μας. Κι ὅταν αὐτά τά διαπιστώσει, τότε ἀνταποκρίνεται στά
αἰτήματα τῆς προσευχόμενης ψυχῆς.
Ἀνάλογα βεβαίως μέ τό πνευματικό
της συμφέρον. Γι’ αὐτό, ὅπως ἀναφέρει κάποιος, ὁ Θεός ἀπαντᾶ στίς προσευχές μας μέ μιά ἀπό τίς τρεῖς ἀπαντήσεις: «Ναί. Ὄχι. Περίμενε».
Κι ἐμεῖς ὅλοι, ὅσοι πιστεύουμε καί
ἀγαποῦμε τό Θεό, ἄς ἐμπιστευόμαστε
στήν πρόνοια καί τήν ἀγάπη του τά
θέματά μας καί τά προβλήματά μας,
μέ τή βεβαιότητα καί τήν πίστη ὅτι ὁ
Ἰησοῦς ἀργά ἤ γρήγορα θά δώσει
ἀπάντηση στά αἰτήματά μας.
Ὤ, Ἐσταυρωμένε μου Ἰησοῦ,
Ποτέ δέν δίστασα νά σοῦ ἐμπιστευθῶ κάποιο προσωπικό μου θέμα
ἤ καί θέμα ἀδελφῶν μου. Γιατί αὐτός
ὁ δισταγμός ποτέ δέν εἰσχώρησε στήν
προσωπική μου ζωή. Ἀφότου, Κύριε,
σέ γνώρισα συνειδητά ἐκεῖνα τά εὐλογημένα μαθητικά μου χρόνια, ἐκεῖ στά
ἀπόμερα Γρεβενά κοντά στήν Πίνδο,
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τότε πού δονοῦσε τόν ἄμβωνα τῶν Γρεβενῶν ἐκεῖνος ὁ διακεκριμένος καί θρυλικός π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης, ποτέ
δέν εἰσχώρησε στήν ψυχή μου ἴχνος δισταγμοῦ. Σέ ἀγάπησα, Ἰησοῦ, καί σέ
πίστεψα δυνατά, μέ ὅλη τή δύναμη τῆς
ψυχῆς μου, ὥστε ποτέ δέν γνώρισα τί
σημαίνει δισταγμός γιά τήν ἀγάπη σου.
Γιά τήν πρόνοιά σου. Γιά τή βοήθειά
σου. Ποτέ. Γιατί Σύ ἤσουν γιά τή μετριότητά μου τό πᾶν. Γι’ αὐτό καί σέ
ὅλη τήν πορεία τῆς ζωῆς μου, ὅπου μέ
ἔφερε ὁ θεῖος λόγος σου, μέχρι κι ἐκεῖ
στά νησιά τοῦ Εἰρηνικοῦ Ὠκεανοῦ, στά
ἔσχατα τῆς γῆς, ὅπως παρήγγειλες μέ
τήν πένα τοῦ Εὐαγγελιστῆ Λουκᾶ στίς
Πράξεις τῶν Ἀποστόλων· «Καί ἔσεσθέ
μοι μάρτυρες... καί ἕως ἐσχάτου τῆς
γῆς» (Πράξ. 1, 8), ποτέ δέν γνώρισα τί
θά πεῖ δισταγμός γιά Σένα, γιά τήν
ἀγάπη σου, γιά τή θεία σου φροντίδα
καί πρόνοια γιά μένα, ὤ Ἰησοῦ μου.
Ποτέ. Ποτέ.
Σέ ἀγάπησα καί σέ ἐμπιστεύθηκα,
ὅπως τό μικρό παιδί στήν ἀγκαλιά τῆς
μητέρας του. Καί ἐξακολουθῶ, ὅπως
τότε, νά σέ ἐμπιστεύομαι ἀπόλυτα. Τόσο, ὥστε τολμῶ καί λέω: Ἰησοῦ, εἶσαι
δικός μου. Γιά πάντα. Στή γῆ καί στόν
οὐρανό. Γιά Σένα ζῶ. Γιά Σένα ἀναπνέω καί γιά Σένα κινοῦμαι, ὅπου καί
ὅσο κινοῦμαι. Τά πάντα γιά Σένα. Γιά
τό δικό σου ὄνομα. Τό γλυκύτατο ὄνομά Σου, Ἰησοῦ μου. Ἀμήν.
(Συνεχίζεται)

«Ἔχεις λύπη;
Ὁ Θεός σοῦ λείπει».
(π. Παΐσιος)
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«Καί ἐγένετο ἐν τῷ ὁμιλεῖν αὐτούς καί συζητεῖν
καί αὐτός ὁ Ἰησοῦς ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς»
(Λουκ. 24, 15)

§4
Οἱ δυό συνοδοιπόροι Λουκᾶς καί Κλεόπας συνεχίζουν τήν πορεία τους πρός
Ἐμμαούς μέ τήν κουβέντα τους γύρω
ἀπό τό θέμα τῆς ἀνάστασης ἤ ὄχι τοῦ νεκροῦ καί
ταφέντος Ἰησοῦ στό καινό μνῆμα τοῦ Ἰωσήφ τοῦ
ἀπό Ἀριμαθαίας. Αὐτό
ἀκριβῶς τό θέμα εἶχαν
μεταξύ τους, ὅταν προστέθηκε ὁ ξένος ὁδοιπόρος στήν πορεία τους
αὐτή. Αὐτό μᾶς ἀναφέρει
ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς
στό Εὐαγγέλιό του. «Καί
ἐγένετο ἐν τῷ ὁμιλεῖν
αὐτούς καί συζητεῖν καί
αὐτός ὁ Ἰησοῦς ἐγγίσας
συνεπορεύετο αὐτοῖς» (Λουκ. 24, 15).
Ἀλλά οἱ δυό συνοδοιπόροι, ὅσο καί ἄν
πρόσεξαν τόν ξένο, δέν τόν ἀναγνώρισαν! Δέν ἦταν ἕνας ὁποιοσδήποτε ξένος.
Ἦταν αὐτός ὁ ἴδιος ὁ ἀναστημένος Ἰησοῦς. Ἀλλά ἦταν, ὅπως ἀναφέρει ὁ Εὐαγγελιστής Μᾶρκος στό Εὐαγγέλιό του, «ἐν
ἑτέρᾳ μορφῇ» (Μάρκ. 16, 12). Ἔτσι,
ὅπως συνέβη καί μέ δυό ἀγρότες, οἱ
ὁποῖοι βάδιζαν καί πήγαιναν στό χωράφι
τους, ὅταν φανερώθηκε σ’ αὐτούς μέ
ἄλλη μορφή ἀπό ἐκείνη πού εἶχε πρίν
σταυρωθεῖ . «Μετά δέ ταῦτα δυσίν ἐξ

αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη ἐν
ἑτέρᾳ μορφῇ πορευομένοις εἰς ἀγρόν»
(Μάρκ. 16, 12).Ἔτσι ὅπως φανερώθηκε
καί στή Μυροφόρο μαθήτριά του, τή Μαρία
τή Μαγδαληνή. Μετά
τό μήνυμα τῆς ἀναστάσεως τοῦ Ἰησοῦ, πού
ἄκουσε ἀπό τόν καθήμενο στά δεξιά τοῦ μνημείου ἄγγελο, ἡ Μαρία
Μαγδαληνή δέν πῆρε τό
δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς,
ἀλλά παρέμεινε πλάι
στόν ἄδειο τάφο. Τότε
λοιπόν ἀκούει πάλι φωνή πού τῆς λέει· «Γύναι,
τί κλαίεις; τίνα ζητεῖς;
Ἐκείνη δοκοῦσα ὅτι ὁ κηπουρός ἐστι, λέγει αὐτῷ· Κύριε, εἰ σύ ἐβάστασας αὐτόν,
εἰπέ μοι ποῦ ἔθηκας αὐτόν, κἀγώ αὐτόν
ἀρῶ» (Ἰωάν. 20, 15). Ἡ Μαγδαληνή βλέπει αὐτόν πού τῆς ὁμιλεῖ καί νομίζει ὅτι
αὐτός εἶναι ὁ κηπουρός στόν κῆπο πού
ὑπῆρχε ἀνάμεσα στό Γολγοθᾶ καί τόν
τάφο. Θεωρώντας τον ὡς κηπουρό τοῦ
λέγει: Κύριε, ἄν τόν πῆρες ἐσύ, πές μου
ποῦ τόν ἔβαλες κι ἐγώ θά τόν πάρω. Ἡ
μαθήτριά του δέν τόν γνώρισε, γιατί παρουσιάστηκε «ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ». Ἔτσι
φανερώνεται καί στούς δυό συνοδοιπόρους Λουκᾶ καί Κλεόπα. Καί ἔτσι συνεχί-
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ζεται ἡ ὡραία πορεία τους πρός Ἐμμαούς. Καί μέ τή συζήτηση τοῦ ἐπίκαιρου
θέματος: Ἡ ἀνάσταση ἤ ὄχι τοῦ Χριστοῦ.
Ἀλλά τώρα ἔχει τό λόγο καί ὁ νέος συνοδοιπόρος, ὁ ὁποῖος σχεδόν κυριαρχεῖ
στή συζήτηση γιά τήν ἀνάσταση τοῦ
Χριστοῦ, χωρίς αὐτό νά σημαίνει πώς οἱ
δυό ἄλλοι συνοδοιπόροι σιωποῦσαν παντελῶς. Ἔχει ὁ ἐπίκαιρος αὐτός λόγος
καί τίς ἐνστάσεις τῶν δύο συνοδοιπόρων, οἱ ὁποῖοι δέν εἶχαν τήν πρόθεση νά
πιστέψουν, ὅσα ἐπιχειρήματα καί ἀποδείξεις κι ἄν ἀνέφερε ὁ τρίτος συνοδοιπόρος. Ἔτσι ὁ διάλογος αὐτός κράτησε
ἀρκετή ὥρα ἐνῶ προχωροῦσαν πρός
Ἐμμαούς.
Τό περίεργο εἶναι ὅτι, ὅσο μιλοῦσε
καί μέ τόν πειστικό τρόπο μέ τόν ὁποῖο
μιλοῦσε ὁ τρίτος συνοδοιπόρος, τίποτε
δέν ὑποπτεύθηκαν οἱ δυό ἄλλοι. Ἀκόμα
οὔτε κι αὐτή ἡ ἄνετη ὁμιλία του καί τά
πολλά ἁγιογραφικά ἐπιχειρήματα πού
παρέθετε, γεγονός ἐντυπωσιακό, κίνησε
τήν παραμικρή ὑποψία στόν Λουκά καί
στόν Κλεόπα ὅτι ἴσως ὁ ἄγνωστος συνοδοιπόρος τους ἦταν κάτι περισσότερο
ἀπό ἄνθρωπος. Ἔτσι ὁ «ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ» τρίτος συνοδοιπόρος παρέμεινε
στά μάτια καί στή σκέψη τῶν δυό ἕνας
ἁπλός ξένος ἄνθρωπος. Τίποτε περισσότερο! Κι ὅμως ἦταν ὁ ἀναστημένος Ἰησοῦς, νικητής καί θριαμβευτής, πάντα συνοδοιπόρος στή ζωή τοῦ
ἀνθρώπου.
Ἔτσι ἀκριβῶς συμβαίνει καί σήμερα
μέ ἡμᾶς. Ὅπως ἀκριβῶς συνέβη μέ τούς
δυό μαθητές πρός Ἐμμαούς. Ἔχουμε συνοδοιπόρο στή ζωή μας Ἐκεῖνον πού,
πρίν τήν ἀνάληψή του, εἶχε ὑποσχεθεῖ
στούς ἕνδεκα μαθητές του: «ἰδού ἐγώ
μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας τάς ἡμέρας ἕως
τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. 28,
20). Δηλαδή: Ἰδού ἐγώ θά εἶμαι μαζί σας

ὅλες τίς ἡμέρες, μέχρις ὅτου λάβει τέλος
ὁ αἰώνας αὐτός. Θά εἶναι μαζί μας πάντοτε, γιατί αὐτός εἶναι ὁ Ἐμμανουήλ,
τοῦ ὁποίου τό ὄνομα σημαίνει: ὁ Θεός
μαζί μας. Μαζί μας ἀπό τή γέννησή μας
μέχρι καί τήν ὥρα τῆς κοίμησης, τοῦ θανάτου. Μαζί μας στή γῆ, ἀλλά καί στόν
οὐρανό, ἀρκεῖ νά εἴμαστε δικοί του πιστοί μαθητές πάντα.
Πάντα μαζί μας ὁ Ἰησοῦς.
Ὁ προφήτης Δαβίδ πιστεύοντας στήν
παρουσία τοῦ Κυρίου πλάι του σέ ὅλη
του τή ζωή, ἔγραφε: «Προῳρώμην τόν
Κύριον ἐνώπιόν μου διά παντός, ὅτι ἐκ
δεξιῶν μού ἐστιν, ἵνα μή σαλευθῶ»
(Ψαλμ. 15, 8). Μέρα καί νύχτα βλέπω
τόν Κύριό μου πάντοτε μπροστά μου. Κι
αὐτό, γιά νά μή ταραχθῶ ἀπό κανένα
φόβο ἤ κίνδυνο.
Ὁ λόγος αὐτός ἰσχύει καί γιά τόν καθένα μας. Ὁ Ἰησοῦς εἶναι πάντα μαζί μας
εἴτε τόν βλέπουμε εἴτε δέν τόν βλέπουμε. Μάλιστα αὐτό τό ἐπιβεβαιώνει καί ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος στήν ἐπιστολή του
πρός Ἑβραίους, ὅπου ὑπενθυμίζει τήν
ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ: «Οὐ μή σέ ἀνῶ οὐδ’
οὐ μή σε ἐγκαταλίπω» (Ἑβρ. 13, 5). Δέν
θά σέ ἀφήσω ποτέ καί δέν θά σέ ἐγκαταλείψω. Νομίζουμε συχνά ὅτι εἴμαστε
μόνοι. Ἀλλά δέν ἰσχύει αὐτό. Ποτέ. Εἶναι
ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ. Κι ἑπομένως εἶναι
ἀλήθεια. Ὁ Ἀπ. Παῦλος εἶναι πεπεισμένος ὅτι ὁ Θεός εἶναι πάντα μαζί μας καί
τό βεβαιώνει μέ τό στίχο πού προσθέτει: «Κύριος ἐμοί βοηθός, καί οὐ φοβηθήσομαι· τί ποιήσει μοι ἄνθρωπος;»
(Ἑβρ. 13, 6). Ὁ Κύριος εἶναι βοηθός μου
καί δέν θά φοβηθῶ τίποτε. Τί νά μοῦ κάνει ὁ ὁποιοσδήποτε ἄνθρωπος;
Ἡ παρουσία τοῦ Ἰησοῦ πλάι μας σέ
ὅλη τή ζωή μᾶς ἐξασφαλίζει τήν προσωπική μας ἀσφάλεια. Ἔχοντας μαζί μας
τό Χριστό εἴμαστε πραγματικά θωρακι-
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σμένοι. Καί θωρακισμένοι μέ τήν παρουσία τοῦ Ἰησοῦ μποροῦμε νά λέμε τό λόγο τοῦ προφήτη: «Ἐάν καί πορευθῶ ἐν
μέσω σκιᾶς θανάτου οὐ φοβηθήσομαι
κακά, ὅτι σύ μετ’ ἐμοῦ εἶ» (Ψαλμ. 22, 40.
Ἄν βαδίσω καί περάσω ἀνάμεσα ἀπό
σκοτεινές καί ἀπόκρημνες περιοχές καί
ἄν ἀκόμη ἀντικρύσω τό θάνατο, δέν θά
φοβηθῶ μήπως πάθω κάτι κακό, γιατί
σύ εἶσαι μαζί μου. Καμιά ἀνθρώπινη
ἀσφάλεια δέν εἶναι ἀνώτερη ἀπό τήν
ἀσφάλεια πού ἐγγυᾶται ἡ παρουσία τοῦ
Χριστοῦ πλάι μας. Ἀσφάλεια φυσική καί
ἀσφάλεια πνευματική.
Καί ὄχι μόνον αὐτό.
Μᾶς ἀσφαλίζει καί ἀπό κάθε ἁμαρτία.
Γιατί ὅπου ὁ Ἰησοῦς, ἐκεῖ φυγαδεύεται
κάθε ἁμαρτία. Ὁ διάβολος δέν μπορεῖ νά
σταθεῖ ἐκεῖ πού στέκεται ὁ Χριστός. Ὤ,
πόσα καλά μᾶς ἐξασφαλίζει ἡ συνεχής
παρουσία Ἐκείνου κοντά μας, πλάι μας,
σέ κάθε βῆμα τῆς ζωῆς μας, ὅπου κι ἄν
φέρουμε τά βήματά μας! Ὅλα τά καλά.
Ὅλα τά ἅγια καί τά πνευματικά. Τά πάντα!
Ὤ, γλυκέ μου Ἰησοῦ,
Νά γιατί σέ ἀναζητῶ πλάι μου, δίπλα μου, στήν προσωπική μου ζωή
γιά πάντα. Ὥς τό τέλος τῆς παρουσίας μου ἐδῶ κάτω στήν παροικία
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τῆς γῆς. Γιατί αὐτή ἐδῶ ἡ ζωή ἔχει
τέλος. Ἀργά ἤ γρήγορα τελειώνει.
Δέν συμβαίνει ὅμως τό ἴδιο καί μέ τή
ζωή στήν οὐράνια πολιτεία σου, τήν
ὁποία ζητοῦμε μέ πόθο πολύ ὅλοι
ἡμεῖς πού σέ ἀγαποῦμε καί σέ λατρεύουμε.
Ἐκεῖ, Ἰησοῦ, ὅπως σύ δίδαξες, ἡ
ζωή μας ἔχει μέν ἀρχή, δέν ἔχει ὅμως
τέλος. «Καί τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ
ἔσται τέλος» (Λουκ. 1, 33). Ἐδῶ στή
γῆ ὅλοι περιμένουμε τό τέλος, σέ
ὅποια ἡλικία κι ἄν σημάνει αὐτό. Ἡ
βασιλεία σου ὅμως δέν ἔχει τέλος.
Καί γι’ αὐτό τό λόγο «τήν μέλλουσαν
πόλιν ἐπιζητοῦμεν». Γιά μᾶς, πού σέ
πιστέψαμε καί σέ ἀγαπήσαμε πολύ
καί μέ ὅλη μας τήν καρδιά, εἶναι ἡ
πιό γλυκιά μας προσδοκία, ὅσο ζοῦμε
ἐδῶ στή γῆ. Γι’ αὐτό καί μέσα στίς
πιό πικρές στιγμές καί ὧρες μας ἐδῶ
στή γῆ, μέσα βαθιά στήν ψυχή μας
προγευόμαστε κάποια γλυκύτητα,
ὅταν σκεφτόμαστε τήν οὐράνια πατρίδα μας. Τά οὐράνια σκηνώματα.
Ἐκεῖ πού εἶναι ὅλα τέλεια. Ὅλα ὄμορφα. Ὅλα ἀγγελικά. Κι αὐτή ἡ γλυκιά
προσδοκία τῆς αἰώνιας πατρίδας
ὀμορφαίνει τήν ἐδῶ ζωή μας καί τή
γεμίζει μέ ἐλπίδα καί χαρά.
(Συνεχίζεται).

«Κύριε,
δίδαξέ με νά γνωρίσω Ἐσένα, γιά νά γνωρίσω τόν
ἑαυτό μου».
(Ἱερός Αὐγουστῖνος)
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Β΄
Μιά λαμπρή σελίδα στήν ἱστορία τῆς
Μακεδονίας καλύπτουν οἱ νεαρές δασκάλες τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα.
Χρόνια φωτιᾶς καί σφαγῆς. Ἡ γῆ τῆς
Μακεδονίας καθημερινά ματώνει ἀπό τίς
βιαιότητες τῶν βουλγάρων κομιτατζήδων,
πού πασχίζουν μέ κάθε τρόπο νά κάνουν
τή Μακεδονία δική τους. Ἀπό τό 1870
ἔχουν ἱδρύσει τή σχισματική βουλγαρική
Ἐξαρχία καί προσπαθοῦν διά πυρός καί
σιδήρου νά ἐντάξουν σ’ αὐτήν τούς σλαβόφωνους προπαντός Μακεδόνες, οἱ
ὁποῖοι ὅμως μέ τήν πέρα γιά πέρα ἑλληνική τους συνείδηση ἀντιδροῦν καί κα-

θημερινά βάφουν τόν ἀγώνα τους
μέ τό αἷμα τους.
Συλλογιζόμαστε μέ πίκρα: Ἄν
στίς μέρες μας, πού βιώνουμε τούς
πιό ἐπαίσχυντους συμβιβασμούς,
συνέβαινε κάτι παρόμοιο, τί ἐπρόκειτο νά γίνει; Δέν θ’ ἀκούγαμε ἄραγε ἀπό τούς πολιτικούς καί πνευματικούς μας ταγούς φωνές πού θά
ὑποστήριζαν ὅτι δέν ἔχει σημασία
σέ ποιά ἐκκλησία ἀνήκει κανείς,
ἀφοῦ στόν ἴδιο Χριστό πιστεύουν
καί οἱ μέν καί οἱ δέ; Αὐτό ἄλλωστε
ἦταν καί τό ἐπιχείρημα τῶν κομιτατζήδων προκειμένου νά ἐντάξουν
τούς Μακεδόνες στή δική τους σχισματική Ἐξαρχία. Ὅμως μιά τέτοια
προσχώρηση θά σήμαινε καί τήν
ἀλλοίωση τῆς ἐθνικῆς συνείδησης
τῶν Μακεδόνων, ἐφόσον ἐξαρχικός
σήμαινε Βούλγαρος, ἐνῶ οἱ Ἕλληνες
ἀνῆκαν στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί χαρακτηρίζονταν πατριαρχικοί. Ἡ σχισματική δηλαδή βουλγαρική Ἐξαρχία δροῦσε ὡς δούρειος
ἵππος γιά τήν τελική προσάρτηση τῆς
Μακεδονίας στή Βουλγαρία.
Πόσοι δούρειοι ἵπποι σήμερα ἔχουν
εἰσχωρήσει στήν ταλαίπωρη πατρίδα μας
μέ τίς εὐλογίες ἀσπόνδυλων ἡγετῶν, πού
ἐθελοτυφλώντας τρέχουν δεμένοι στό
ἅρμα τῆς παγκοσμιοποίησης! Προδοσία
πάνω στήν προδοσία! Καί ὁ καταπροδομένος λαός ὑψώνει τά μάτια μέ ἀπόγνωση...
Σ’ αὐτές τίς δύσκολες, τίς τραγικές γιά
τήν πατρίδα μας στιγμές ἄς στρέψουμε
τό βλέμμα στίς φωτεινές μορφές, πού
χωρίς νά ἔχουν ἀξιώματα, χωρίς νά τούς
ἀναθέσει κανείς τό ρόλο πού ἔπαιξαν,
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ἀνέλαβαν αὐτοβούλως ἕναν ἀγώνα τρομερά δυσανάλογο γιά τίς μικρές τους δυνάμεις. Τό ὑλικό μας προέρχεται ἀπό τό
ἐξαιρετικό βιβλίο τῆς ἀείμνηστης Ἀθηνᾶς
Τζινίκου «Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΣΣΑ ΣΤΟ
ΘΡΥΛΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ».
Στά χρόνια ἐκεῖνα, τοῦ Μακεδονικοῦ
Ἀγώνα, σχολεῖο καί ἐκκλησία ἔγιναν
ἔννοιες ταυτόσημες. Γι’ αὐτό καί οἱ ἱερεῖς καί οἱ δάσκαλοι ἦταν στό στόχαστρο τῶν βουλγάρων κομιτατζήδων, ὡς
τά πρόσωπα ἐκεῖνα, πού κρατοῦσαν ζωντανή τήν ἐθνική συνείδηση τῶν Μακεδόνων.
Μέσα σ’ ἕνα τέτοιο κλίμα τρομοκρατίας δραστηριοποιοῦνται οἱ νεαρές δασκαλίτσες τῶν δεκαεπτά μέ εἴκοσι χρόνων, οἱ ὁποῖες μεταμορφώνονται σέ
πραγματικές ἐθναποστόλους. Φτάνουν
μέχρι τά πιό ἀπομακρυσμένα Μακεδονικά χωριά, πραγματικά μέσα στό στόμα
τοῦ λύκου, γιά νά στηρίξουν τόν ἑλληνισμό. Ἀποκομμένες ἀπό κάθε κοσμική
χαρά, ζώντας στήν κυριολεξία ἀσκητικά,
ζυμώνονται μέ τόν κίνδυνο, τό αἷμα καί
τό δάκρυ καί ἐπιτελοῦν τό χρέος τους
ἀκέραια. Ἐνθαρρύνουν πρῶτα τούς
σκιαγμένους γονεῖς κι ἔπειτα στέκονται
μπροστά στά παιδιά, τούς μαθαίνουν τή
γλώσσα τῶν προγόνων καί μέ τή γλύκα
τοῦ λόγου τους ξαναζωντανεύουν τήν
ἱστορία:
«Μιά φορά κι ἕναν καιρό σέ τοῦτα τά
δοξασμένα χώματα ζοῦσε ὁ βασιλιάς
Ἀλέξανδρος, πού σκόρπισε τό φῶς καί
τόν ἑλληνικό πολιτισμό στά πέρατα τοῦ
κόσμου... Μιά φορά κι ἕναν καιρό ἀπό
τοῦτα τά ἅγια χώματα διάβηκε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, σάν ἦρθε νά φέρει τόν
χριστιανισμό στήν ἤπειρό μας...».

Καί τά παιδόπουλα τίς κοίταζαν μ’ ὀρθάνοιχτα μάτια.
Κι ἔνιωθαν στά φυλλοκάρδια τους πρωτόγνωρη φλόγα καί ἀνείπωτη περηφάνεια. Κι ἀνέκραζαν μ’ ἐνθουσιασμό μαζί
τους:
«Εἶμαι Ἕλλην! Τό καυχῶμαι!
Ξέρω τήν καταγωγήν μου.
Ἡ ἑλληνική ψυχή μου
ἐλευθέρα πάντα ζεῖ!»
Μόνες κι ἀβοήθητες οἱ δασκαλίτσες
ἔδιναν τή μάχη γιά τά ἰδανικά τους. Μ’
ἕνα περίστροφο κρυμμένο στόν κόρφο,
στητές κι ὁλόρθες στίς ἐπάλξεις τους,
ἀντιμετώπιζαν τίς ὀρδές τῶν κομιτατζήδων, πού γύρευαν νά τίς ἐξοντώσουν,
γιατί θαρροῦσαν πώς ἄν ἀποκεφάλιζαν
πνευματικά τόν τόπο, θά ἀφάνιζαν καί
καθετί τό ἑλληνικό. Τρυφερά καί εὐαίσθητα πλάσματα ἔρχονταν νά σπείρουν
τόν σπόρο τόν ἀγαθό σέ ψυχές πού
σφυροκοποῦσε ἡ προπαγάνδα καί ἡ
τρομοκρατία. Λεπτεπίλεπτες κι εὔθραυστες ὑπάρξεις σάν ὅλα τά κορίτσια τῆς
ἡλικίας τους σέ κάθε τόπο καί καιρό,
ἔνιωθαν τήν καρδούλα τους νά φτεροκοπᾶ ἀπό φόβο. Μά δέν λύγιζαν. Κι
αὐτή ἦταν ἡ μεγαλοσύνη τους. Φοβοῦνταν, μά δέν ἔφευγαν. Δέν ἐγκατέλειπαν τό σχολειό, τό ὀχυρό πού τάχθηκαν
νά ὑπερασπίζουν. Ἀπεναντίας ἄδραχναν
τά ὅπλα καί ἀμύνονταν μέχρι θανάτου.
Μερικές πέρασαν ἔτσι στό πάνθεο τῶν
ἡρώων. Καί ἡ θυσία τους δέν πῆγε χαμένη. Προστάτεψε τήν ἑλληνοσύνη. Μέστωσε τά παιδόπουλα. Ἔγινε σηματοδότης ἀξιῶν.
Αὐτές τίς νεαρές δασκάλες τῆς Μακεδονίας θά γνωρίσουμε στά ἑπόμενα
ἄρθρα μας.
(Συνεχίζεται)
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

«XPIΣTIANIKOIΠAΛMOI»

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»
«Τήν διακονίαν σου πληροφόρησον» (Β΄ Τιμοθ. 4, 5)

Στό τελευταῖο τρίμηνο τοῦ τρέχοντος
ἔτους ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ μας συμπαραστάθηκε
πολύ περιορισμένα καί μέ πολλή προσοχή
ἀπόρους κρατουμένους καί τίς οἰκογένειές τους, καθώς καί Φιλόπτωχα Ταμεῖα Φυλακῶν, πού πασχίζουν νά βοηθήσουν
τούς ἀπόρους φυλακισμένους πού στεροῦνται καί τά πλέον ἀπαραίτητα στήν
καθημερινή τους ζωή.
ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ πρός τούς συνδρομητές τοῦ ἔργου αὐτοῦ τῆς ἀγάπης
τοῦ Χριστοῦ νά συνδράμετε ὅλοι, καί ἀπό
τό ὑστέρημα καί ἀπό τό περίσσευμά σας,
τό ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ, γιά νά ἀνταποκριθοῦμε, ὅσο τό δυνατόν περισσότερο,
στά αἰτήματα τῶν Φυλακῶν γιά βοήθεια.
Ὑπάρχει μεγάλη ἀνάγκη. Πολλές ἀνάγκες.
***
Μετά ἀπό αἰτήματα Κοινωνικῶν Λειτουργῶν ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ μας ἔστειλε σέ διάφορες Φυλακές ἐσώρουχα, κάλτσες, παπούτσια, εἴδη καθαρισμοῦ καί τηλεκάρτες. Φυσικά δέν καλύφθηκαν ὅλες οἱ ἀνάγκες.
Ὡς οἰκονομική ἐνίσχυση σέ Φιλόπτωχα
Ταμεῖα Φυλακῶν προσφέραμε τά παρακάτω ποσά:

1. 2ο Σ.Δ.Ε. Ἁγιᾶς Χανίων
2. Κατ. Κράτ. Ἁλικαρνασοῦ
3. Κατ. Κράτ. Δομοκοῦ
4. Κατ. Κράτ. Κομοτηνῆς
5. Κατ. Κράτ. Κορυδαλλοῦ Ι
6. Κατ. Κράτ. Κορυδαλλοῦ ΙΙ
7. Ψυχιατρεῖο Κρατ. Κορ/λλοῦ
8. Κατ. Κράτ. Πατρῶν
9. Κατ. Κράτ. Τρικάλων

500,00 εὐρώ.
1.500,00 εὐρώ.
1.000,00 εὐρώ.
1.500,00 εὐρώ.
1.000,00 εὐρώ.
1.000,00 εὐρώ.
1.000,00 εὐρώ.
600,00 εὐρώ.
1.000,00 εὐρώ.

Σύνολο: 9.100,00 εὐρώ
***
1. Ἀποφυλακίσεις ἀπόρων κρατ/νων
5.845,00 εὐρώ.
2. Οἰκον. ἐνίσχυση κρατ/νων Ἑλλάδος
1.500,00 εὐρώ.
3. Οἰκον. ἐνίσχυση κρατ/νων ἐξωτερικοῦ
2.200 εὐρώ.
4. Οἰκον. ἐνίσχυση πρώην κρατ/νων
2.350,00 εὐρώ.
5. Οἰκον. ἐνίσχυση οἰκογ. ἀπόρ. κρατ/νων
6.250,00 εὐρώ.
5. Οἰκον. ἐνίσχ. Συλλόγου Πολ/κνων
2.000,00 εὐρώ.
«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ»
6. Λοιπά ἔξοδα

4.798,00 εὐρώ.
Σύνολο: 24.943,00 εὐρώ.

Γενικό Σύνολο: 34.043,00 εὐρώ.

Μνησθείη Κύριος ὁ Θεός τῶν συνδρομητῶν καί συνδρομητριῶν τῆς
ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» ἐν
τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ, πάντοτε· νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
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§27
Ὁ Ζερβός τέντωσε τό σῶμα του προσμένοντας.
«Νά προσεύχεσαι μέρα-νύχτα, νύχτα-μέρα,
νά μετανιώσει ὁ ἀδελφός μου. Δέν εἶναι ζωή
αὐτή! Δέν τό βαστῶ νά καίγεται!», εἶπε κι
ἕνας λυγμός ἔσπασε πάλι τή φωνή του ἀπότομα.
«Ἐντάξει, ἅγιε!», μουρμούρισε συγκινημένα ὁ Ζερβός.
«Μακάρι νά σέ ἀξιώσει ὁ Θεός», εἶπε ὁ
ἅγιος ἀργά, «ἐσύ νά μοῦ τόν φέρεις κάποτε
μετανιωμένο, νά τόν δῶ».
Ὁ Ζερβός βούρκωσε. Χαμήλωσε τά μάτια
του. Χτύπησε φιλικά τόν ἅγιο στόν ὦμο καί
ἀργά βγῆκε ἀπό τό κελί.
Ἔξω ὁ Λάσκος ἔτριβε ἀκόμη τά πατώματα....
Στήν ἐκκλησία τοῦ Μονοδενδρίου, στά Ζαγοροχώρια τοῦ νομοῦ Ἰωαννίνων, κάθε
πρωί, σάν χτύπαγε ἡ ὀρθρινή καμπάνα,
ἔμπαινε ὁ Γιάννης ὁ Ζερβός, ὁ ἀδελφός τῆς
Λένας, ὁ κουνιάδος τοῦ Μιχάλη. Ὅλοι τό ξέρανε τό χούι του αὐτό. Πήγαινε ὀρθρινά στήν
ἐκκλησιά, πρίν τή δουλειά, κι ἄναβε στό
ἄδειο ἀκόμα μανουάλι δυό κεριά. «Τά δίδυμα», τά ἔλεγε. Ἕνα γιά τό Βασίλη, τόν ἀθῶο,
τόν ἅγιο, καί ἕνα γιά τόν Παναγιώτη, τό φονιά.
Μουρμούριζε τήν προσευχή του κι ἡ φλόγα τῶν κεριῶν ἔκαιγε σάν λιβάνι στό Θεό.

«ΘΑ ΕΛΕΗΣΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ»
ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ, οἱ φυλακές πού
φιλοξένησαν τόν ἅγιο καί τόν Ζερβό ἀναστατώνονταν. Ἡ εἴδηση ἔπεσε αἰφνίδια σάν κεραυνός. «Ὁ ἅγιος ἀποφυλακίζεται». Τό λέγανε στόμα μέ στόμα, κελί μέ κελί, τό συζη-

τοῦσαν στήν αὐλή, στά λουτρά, στό διάδρομο.
«Ἀποφυλακίζεται; Καλά, πῶς;», ρώτησε ὁ
Φωτίου. «Ἑπτά χρόνια δέν ἔχει ἀκόμα;».
«Ναί, ἀλλά τόν βγάζουνε νωρίτερα λόγῳ
ἀμέμπτου διαγωγῆς. Τό εἰσηγήθηκε ὁ Διευθυντής τῶν φυλακῶν. Ρώτησα τόν κυρ-Χρήστο
καί μοῦ τά ’πε», ἀποκρίθηκε ὁ Πυλαρινός. «Τί
ἑπτά χρόνια, βρέ Χάρη;», ἀπάντησε κάπως
καθυστερημένα ὁ Πέτκος στόν συγκάτοικό
του. «Αὐτός οὔτε μιά μέρα δέ θά ἔπρεπε νά
μείνει ἐδῶ. Ἀκόμα κι ἄν ἔκανε κάποιο κακό,
λέω «ἄν», μετάνιωσε ἀπό τό πρῶτο δευτερόλεπτο». Κατέβασαν ὅλοι τά κεφάλια τους λυπημένα, σκεφτικά.
«Κοίτα μωρέ! Τί τέρατα πού εἴμαστε!»,
μουρμούρισε ὁ Δανιηλίδης. «Ὁ ἄνθρωπος
λευτερώνεται κι ἐμεῖς στενοχωριόμαστε».
«Δέ στενοχωριόμαστε γιά ’κεῖνον, Κώστα»,
ἀπάντησε σιγά ὁ Λάσκος, πού εἶχε πιά χωρέσει στήν παρέα τους. «Γιά μᾶς στενοχωριόμαστε, πού θά ἀπομείνουμε ὀρφανοί». «Γιά
μᾶς», γνέψανε ὅλοι καταφατικά καί πάλι
σκύψαν τά κεφάλια τους στενάζοντας.
Ἡ μέρα πού θά ἔφευγε ὁ ἅγιος ξημέρωσε
συννεφιασμένη, σκυθρωπή. Μάζεψε τά λιγοστά του πραματάκια ἀπ’ τό κελί, ἕναν Ἐσταυρωμένο ἀπό τόν τοίχο, μιά Καινή Διαθήκη,
ἕνα προσευχητάρι, λίγα ροῦχα πού τοῦ ’χε
ἀφήσει ὁ Ζερβός γιά θυμητάρια του. Τά τακτοποίησε προσεκτικά στό μικρό σάκκο του.
«Ποῦ θά πάω;», ἔλεγε μέσα του, «ἤ μᾶλλον
πῶς;». Δέν εἶχε τίποτα δικό του, οὔτε ἕνα
εὐρώ στό πορτοφόλι του. Σκέφτηκε τήν
προηγούμενη νά τηλεφωνήσει στόν Ζερβό,
νά τοῦ μηνύσει κι ὅτι ἀποφυλακίζεται. Ἤξερε πώς ὁ φίλος του θά ’ρχόταν ὁ ἴδιος νά τόν
πάρει μέ τό τζίπ, θά τοῦ ’δινε τά ἀπαραίτητα
καί ὄχι μόνο αὐτά. Μά ὕστερα μετάνιωσε. Ὁ
Γιάννης θά τόν ἤθελε μαζί του, τουλάχιστον
κανένα μήνα στά Ζαγοροχώρια, κι ἔπειτα θά

* Ἀπό τό βιβλίο τῆς Μαρίας Παστουρματζῆ, Φιλολόγου, «Ο ΑΓΙΟΣ».
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Ο ΑΓΙΟΣ

Ἐπίσκεψη στό ΜΟΥΣΕΙΟ τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ
«Κατάπληκτος ἔμεινα ἀπό τήν ἐπίσκεψη καί θέαση τοῦ πρωτοτύπου
καί καταπληκτικοῦ αὐτοῦ Μουσείου. Ἐθαύμασα τά ἔργα τῶν κρατουμένων
ἀδελφῶν μας: ἁγιογραφίες, καλλιτεχνίες καί εὑρεσιτεχνίες πολύ ἀξιόλογες
καί περισπούδαστες.
Θερμότατα καί ἐγκάρδια συγχαρητήρια εἰς τόν ἀκάματον ἐργάτην τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου, τόν μέγαν καί σύγχρονον Ἱεραπόστολον «τῶν ἐν φυλακαῖς
καί ἐξορίαις ἀδελφῶν ἡμῶν», τόν πολυσέβαστον καί προσφιλέστατον Γέροντα καί πολιόν Ἱεροκήρυκα Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην π. Γερβάσιον Ραπτόπουλον διά τό τεράστιο καί ἀνεκτίμητο διακόνημά του εἰς τάς φυλακάς
καί τούς φυλακισμένους, τό ὁποῖον εἶναι παγκοσμίου ἐκτάσεως καί ἀκτινοβολίας.
Εἴησαν τά ἔτη τοῦ πανσεβάστου Γέροντος Γερβασίου Ἱερομονάχου ὡς
πλεῖστα, καρποφόρα, εὐλογημένα, εἰρηνικά καί κεχαριτωμένα».
† Ὁ Κυθήρων ΣΕΡΑΦΕΙΜ
τόν ψιλορωτοῦσε «τί» καί «πῶς». Μά ὁ Βασίλης βιαζότανε. Ἀπό μικρό παιδί σχεδόν περίμενε ἐτούτη τή στιγμή, κι ἄς μήν τό ἔνιωθε·
καί δέν ἤθελε κανείς νά ξέρει «τί» καί «πῶς»,
μήτε ὁ Ζερβός. Κάθε δεσμός μ’ αὐτό τόν κόσμο ἔπρεπε νά πεθάνει πιά...
«Ἄς εἶναι», μουρμούρισε συνειδητοποιώντας τήν ἀπόλυτη πενία του. «Ἔχει ὁ Θεός!
Αὐτός φροντίζει καί τά πετεινά». Ἔβαλε τό
δισάκι του στόν ὦμο κι ἔκαμε νά βγεῖ. Μήτε
πού πρόσεξε σκυμμένος πάνω ἀπό τό σάκκο

του ὅτι στεκότανε ἀπέναντί του ὁ κυρΧρῆστος καί τον κοίταζε μέ ἀγάπη, μέ στοργή.
«Φεύγεις, ἅγιε!», εἶπε σιγά.
«Φεύγω, κυρ-Χρῆστο. Μά θά σᾶς θυμᾶμαι,
ὅπου κι ἄν βρίσκομαι».
«Ἐμεῖς νά δεῖς», ψιθύρισε ὁ φύλακας.
Ἔβγαλε ἀπό τήν τσέπη του ἕνα φάκελο, τόν
ἔβαλε μέ γρήγορες κινήσεις μές στά χέρια τοῦ
Βασίλη:
«Πάρε!», εἶπε ἁπλά.
(Συνεχίζεται)

Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» ΣTO ΔIAΔIKTYO
\EπιισκεφθεÖτε τήν îστοσελίδα μ ας: http://www.diakonia-filakon.gr
* Γιά νά γνωρίσετε
τό ἔργο τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης.
***
* Γιά νά διαπιστώσετε τήν καρποφορία
τῆς Διακονίας μας.

* Γιά νά προβληματισθεῖτε στόν εὐαίσθητο
χῶρο τῶν κρατουμένων.
***
* Γιά νά νιώσετε τόν
κρατούμενο ἀδελφό ὡς
ἀδελφό τοῦ Xριστοῦ.
(Mατθ. 25, 40)

Ἡ ζωή μας εἶναι σύντομη, ἄς βιαστοῦμε νά κάνουμε τό καλό στόν κόσμο.
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AΔEΛΦOTHΣ «H OΣIA ΞENH»

Δ I A K O N I A ΤΩΝ KPATOYMENΩN
«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»
THΛ. 23920-22252 καί 25866, ΦAΞ 23920-25391, 23920-25478
T.Θ. 10 147, 540 12 ΘEΣΣAΛONIKH

e-mail: Info@diakonia-filakon.gr

***
^Yπέρ τ΅ν âν ΦυλακαÖς ùντων καί τ΅ν διακονούντων αéτοÖς, τοÜ Kυρίου δεηθ΅μεν.
(Aἴτησηîερέως)
«\Eν φυλακFÉ ¦μην, καί ¦λθετε πρός με» (Mατθ. 25, 36)

^HΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος
Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» πληρώνειστόΔημόσιοΤαμεῖομέροςμικροποινῶνπούἐξαγοράζονταικαίἀποφυλακίζονταιἄμεσαἄποροι
κρατούμενοι.\Aπότό1978àποφυλακίσθηκαν16.467 ôποροιμικροποινίτεςκρατούμενοι.Kαίἐξακολουθοῦννάàποφυλακίζονταικρατούμενοιἔχονταςπροσωπικήμαςâπιστολήστάχέριατουςτήν
™μέρατÉςàποφυλακίσεως,ἡ ὁποίαàποτελεÖ≤ναχαιρετισμό
àγάπηςπρόςαéτούςκαίμίαπρόσκλησηγιάτήνàρχήμιÄς
νέαςζωÉςμέσαστήνκοινωνία.

***
«\Eφ\ ¬σον âποιήσατε ëνί τούτων τ΅ν àδελφ΅ν μου τ΅ν
âλαχίστων, âμοί âποιήσατε» (Mατθ. 25, 40).

***

uΩρες μετανοίας ...

Kαί ™ ¬ποια συνδρομή γιά àποφυλάκιση àπόρων
κρατουμένωνεrναι κι αéτή âπίσκεψη στή φυλακή.
ΣTEIΛETE τόνçβολόσας,¬πως™χήρατοÜEéαγγελίου μέ τό δίλεπτο, στή διεύθυνση: \Aδελφότητα «H
OΣIA ΞENH», T.Θ. 10 147, 540 12 ΘEΣΣAΛONIKH, μέ
τή σημείωση γιά τή Διακονία Φυλακ΅ν ¦ KATAΘEΣTE
τόν çβολό σας στούς παρακάτωΛογαριασμούς Tρα«Mακάριοι οî âλεήμονες, ¬τι αéτοί πεζ΅ν:
âλεηθήσονται» (Mατθ. 5, 7).
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.
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«XPIΣTIANIKOI ΠAΛMOI»

ΝΕΕΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ

NEEΣ AΠOΦYΛAKIΣEIΣ
(Ἀπό 16/9/2019)
Nέες àποφυλακίσεις àπόρων κρατουμένων καταχωροÜμε στή στήλη μας. Nέους
«âλαχίστους àδελφούς» (Mατθ. 25, 40) τοÜ XριστοÜ μας. ^H àγάπη ¬λων τ΅ν συνδρομητ΅ν τÉς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ», τÉς
\Aδελφότητος «H OΣIA ΞENH», ôνοιξε καί πάλι τίς πόρτες τ΅ν Φυλακ΅ν, γιά νά γυρίσουν στά σπίτια τους, âλεύθεροι πιά, συνάνθρωποί μας πού παρέμεναν âκεÖ γιά λίγα
χρήματα, πού οî ἴδιοι δέν εrχαν νά πληρώσουν.

Α΄ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

Α\Α

ΚΡΑΤΟΥΜ.

ΕΥΡΩ

1.

Ἀθήνα:

Ἐφετεῖο

1

250,00

2.

Αἴγιο:

Πρωτοδικεῖο

1

500,00

3.

Βέροια:

Πρωτοδικεῖο

1

150,00

4.

Δράμα:

Πρωτοδικεῖο

1

200,00

5.

Θεσσαλονίκη:

Κατάστημα Κράτησης

1

295,00

6.

Θεσσαλονίκη:

Πρωτοδικεῖο

1

80,00

7.

Κασσαβέτεια:

Ε.Α.Κ.Κ. Νέων

1

300,00

8.

Κατερίνη:

Πρωτοδικεῖο

1

200,00

9.

Λαμία:

Ὑπηρεσία Κοιν. Ἀρωγῆς

14

3.870,00

ΣΥΝΟΛΟ:

22

5.845,00

ΓENIKO ΣYNOΛO: AΠOΦYΛAKIΣΘENTEΣ: 16.467

