
Ἀγαπητοί μου ἀδελ-
φοί,

Εὐχαριστῶ πολύ τόν
Διευθυντή τῆς Φυλακῆς
γιά τά λόγια τῆς ἀγά-
πης, τά ὁποῖα δέν
εἶναι τυπικά, ὅπως
ἀκούσαμε, εἶναι τῆς
καρδιᾶς του λόγια. 

Ὅπως ἀκριβῶς κι
ἐμεῖς, πού 42 χρόνια
τώρα, ἀπό τό 1978
μέχρι σήμερα, ἐπι-
σκεπτόμαστε ὅλες τίς
Φυλακές τῆς Ἑλλά-
δος καί πολλῶν
κρατῶν τοῦ ἐξωτερι-
κοῦ καί πάντα μιλᾶμε
ἀπό τήν καρδιά μας.
Γιατί; Διότι πιστεύ-
ουμε στήν ἀποστολή
μας. Καί διότι σᾶς ἐπι-
σκεπτόμαστε στό ὄνομα
τοῦ Χριστοῦ μας. Μέ πό-
ση ἀγάπη Ἐκεῖνος κατέ-
βηκε στή γῆ, μᾶς ἀγκά-
λιασε, μᾶς ἔδειξε τό δρό-
μο τόν ὁποῖο πρέπει νά
περπατοῦμε! Ἐμπνεόμε-

νοι ἀπό τή δική Του ἀγά-
πη κι ἐμεῖς προσπαθοῦμε
νά ἀνταποκριθοῦμε σ’
αὐτό πού ὁ Χριστός καί

μᾶς δίδαξε καί μᾶς φανέ-
ρωσε μέ τό παράδειγμά
Του. Γι’ αὐτό θά σᾶς μι-
λήσω σήμερα γι’ αὐτόν
τό δρόμο, τόν ὁποῖο μᾶς
ὑπέδειξε ὁ Χριστός. Γιά
τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο
πρέπει νά ἐνεργοῦμε καί
νά ἐκδηλωνόμαστε σέ

κάθε βῆμα τῆς ζωῆς μας. 
Καί πρῶτα θέλω, καί

ἀρέσκομαι πολύ, νά σᾶς
ἀποκαλῶ «ἀγαπητοί

ἀδελφοί μου κρατού-
μενοι». Φαίνεται λίγο
σάν εἰρωνεία. Ἀδελφοί
οἱ κρατούμενοι; Κι
αὐτοί πού ἔκαναν σο-
βαρές παρανομίες;
Πού κανονικά πρέπει
νά τούς φτύνουμε; Για-
τί ἔτσι σκέφτεται ὁ κό-
σμος ἔξω. Δέν ἀγαπάει
τούς κρατουμένους.
Τούς ἀπαξιώνει. Δέν
θέλει ν’ ἀκούσει γιά
φυλακές. Περνοῦν ἔξω
ἀπό τίς φυλακές καί
προσπαθοῦν νά μή
στρέψουν οὔτε τό

βλέμμα τους πρός τά
ἐκεῖ. Ἐμεῖς, ξεκινήσαμε
ἀπό χθές τόσα χιλιόμε-
τρα δρόμο ἀπό τή Θεσ-
σαλονίκη καί μέ τόσο
ἄσχημες καιρικές συν-
θῆκες, γιά νά ρθοῦμε στή
Φυλακή τῆς Χαλκίδας.
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Ἄν μᾶς ρωτοῦσε κάποιος «ποῦ πᾶτε μέ
τέτοιον καιρό;» καί τοῦ λέγαμε «πᾶμε
στ’ ἀδέλφια μας», θά μᾶς ἔλεγε τρε-
λούς. Θά ἔλεγε: «καλά νά πάθουν
αὐτοί γι’ αὐτά πού ἔκαναν!». Ἐμεῖς δέν
τό λέμε αὐτό. Διότι ὅλοι μας ἔχουμε
καί μερικά, πού ἄν τά ἤξερε ἡ ἀστυνο-
μία, οἱ μισοί ἀπό μᾶς, ἄν ὄχι ὅλοι, θά
ἤμασταν στίς φυλακές!

Εἶστε ἀδελφοί μας. Προσέξτε! Δέν
τό λέω γιά νά σᾶς καλοπιάσω. Δέν τό
λέω γιά νά σᾶς ἐπαινέσω. Τό λέω, γιατί
εἶστε ἀδελφοί μας. Νά σᾶς τό ἐξηγήσω.
Μέσα στίς φλέβες μας ρέει τό ἴδιο
αἷμα. Ἔχουμε τούς ἴδιους γονεῖς, τούς
ἴδιους προπάππους καί φτάνουμε στόν
πρῶτο παππού μας, τόν Ἀδάμ, καί
στήν πρώτη γιαγιά μας, τήν Εὔα. 

Ἤρθαμε μέ ἀγάπη, ὅπως θά πηγαί-
ναμε στ’ ἀδέλφια μας. Καί κάθε τόσο
ἐνοχλοῦμε τή Φυλακή. Ρωτᾶμε ἄν
ἔχουν ἀνάγκες οἱ κρατούμενοι. Καί
στέλνουμε. Δέν εἶναι μόνο τά δέματα
πού θά πάρετε. Εἶναι καί πολλές ἄλλες
ἀνάγκες, πού καλύπτουμε. Καί παρόλο
πού ὑποφέρει πολύς κόσμος ἐξαιτίας
τῆς κρίσης πού μαστίζει τή χώρα μας,
ὡστόσο πάλι μᾶς στέλνουν οἱ ἄνθρω-
ποι. Μισό εὐρώ κατέθεσε κάποιος. Ἕνα
εὐρώ ἄλλος. Ἕνα εὐρώ καί τριάντα λε-
πτά ἄλλος. Δύο, τρία, πέντε, δέκα. Κά-
ποιοι καί περισσότερα βεβαίως. Ἀνά-
λογα μέ τή δυνατότητα πού ἔχει ὁ κα-
θένας. Καί τά εὐλογεῖ ὁ Θεός. Ἔτσι γί-
νονται τά δέματα. «Πάρτε κι ἀπό μένα
ἕνα πενηντάρικο καί κάντε ἕνα δέμα
γιά κάποιον κρατούμενο», μᾶς λένε.
Τό παίρνουμε καί κάνουμε τό δέμα τοῦ
ἀδελφοῦ μας κρατούμενου. Ἔτσι ἐνερ-
γοῦμε. Ἡ πορεία μας εἶναι πορεία

Χριστοῦ. Ὅπου κι ἄν πᾶμε, προσπα-
θοῦμε νά κάνουμε τό καλό. Τό καλό μ’
ἕναν καλό λόγο. Τό καλό καί μέ δῶρα.
Ἐγώ ἔρχομαι στή θέση σας. Σήμερα
χαίρομαι πραγματικά μέ τά δῶρα πού
ἐσεῖς μοῦ προσφέρατε. Πολύ χαίρομαι.
Καί εἶναι τυλιγμένα ὡραῖα, χριστου-
γεννιάτικα. Θά τά ’χω μαζί μου. Καί τό
κομπολόι καί τό σταυρό στό στῆθος
μου. Νά ζήσετε, βρέ παιδιά! Τό ἴδιο πι-
στεύω ὅτι θά χαρεῖτε κι ἐσεῖς μέ τά
δῶρα τά δικά μας. 

Καί τώρα τό πνευματικό μας δῶρο:
Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Ὁ καλύτερος λό-
γος. Ἦρθε ὁ Χριστός καί μᾶς δίδαξε
πῶς πρέπει νά πορευόμαστε στή ζωή
μας. Καί εἶπε: «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός». Ἐγώ
εἶμαι ὁ δρόμος. Ἄν θέλετε νά ἀξιοποιή-
σετε τό χρόνο καί νά κάνετε τό καλό
στόν κόσμο, δεῖτε πῶς ἔζησα ἐγώ.

Πῶς ἔζησε ὁ Χριστός;
Ὅταν ἄρχισε τό δημόσιο κήρυγμα,

τότε, ὅπου κι ἄν πήγαινε μέ τούς μαθη-
τές, πάντα ἔκανε τό καλό. Δέν προ-
σπερνοῦσε κανέναν φτωχό, κανέναν
ἄρρωστο, κανέναν παράλυτο. 

Ἔβλεπε ἕναν τυφλό. Δέν περνοῦσε
ἀπό μπροστά του ἀδιάφορος. Ὄχι.
Στεκόταν ἐκεῖ. «Φέρτε μου τόν τυ-
φλό», ἔλεγε στούς μαθητές. Ἐκεῖνοι
ἔλεγαν στόν τυφλό: «Σιώπα, μή φωνά-
ζεις, ἐνοχλεῖς τόν Διδάσκαλο». Ὁ Χρι-
στός πάλι ἔλεγε: «Φέρτε τόν τυφλό
κοντά μου». Κι ἐρχόταν ὁ τυφλός, ὁ
ὁποῖος φώναζε συνέχεια: «Ἰησοῦ, Υἱέ
Δαβίδ, ἐλέησόν με». Καί τοῦ ἔλεγε ὁ
Ἰησοῦς: «Τί θέλεις νά σοῦ κάνω;». «Νά
δῶ, Χριστέ! Ν’ ἀνοίξουν τά μάτια μου
καί νά δῶ τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ. Νά
δῶ τή μάνα μου καί τόν πατέρα μου.
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Νά δῶ τ’ ἀδέλφια μου, νά δῶ τή δημι-
ουργία σου, νά δῶ τούς ἀνθρώπους, νά
δῶ τ’ ἀστέρια, τόν ἥλιο καί τό φεγγάρι
καί νά σέ δοξολογήσω μ’ ὅλη μου τήν
καρδιά». Καί ὁ Χριστός μ’ ἕνα του λό-
γο, χωρίς φάρμακα, ἔλεγε: «Ἀνάβλε-
ψον!». Ἄνοιξε τά μάτια! Ἄνοιγε τά μά-
τια ὁ τυφλός καί ἔβλεπε ὅλο τόν κόσμο
καί δόξαζε τό Θεό. 

Παραπέρα ἔβλεπε ἄλλον πού δέν
ἄκουγε. Ἦταν κωφός. Τό ἴδιο κι ἐδῶ.
«Τί θέλεις νά σοῦ κάνω;». «Τ’ αὐτιά
μου, Κύριε, τήν ἀκοή μου! Θέλω ν’
ἀκούσω. Ὅταν ἡ μάνα μου μοῦ λέει
«παιδί μου», θέλω ν’ ἀκούω τή φωνή,
τῆς καρδιᾶς της τή φωνή». Τότε ὁ Χρι-
στός ἀπαντοῦσε: «Ν’ ἀνοίξει ἡ ἀκοή
σου!». Ἄνοιγαν τ’ αὐτιά του κι ἄκουγε
καί τό κῦμα τῆς θάλασσας ἀκόμα.
Ἔπιανε καί τούς πιό λεπτούς ἤχους. 

Πήγαινε παρακάτω. Ἔβλεπε ἄλλον,
πού δέν μιλοῦσε. Δέν τόν προσπερ-
νοῦσε. Ὄχι. Ἄν ἀγαπᾶς, ἄνθρωπε, δέν
θά προσπερνᾶς κανέναν φτωχό, κανέ-
ναν τυφλό, κανέναν κωφό. Θά σταθεῖς
καί θά τοῦ πεῖς δυό λόγια. Ἄν μπορεῖς
νά τόν κάνεις καλά, κάνε τον. Ἄν δέν
μπορεῖς, πές του ἕναν καλό λόγο. 

Ἕνα ἀνέκδοτο: Ζητιάνευε ἕνας ζη-
τιάνος. Περνοῦσαν οἱ ἄνθρωποι καί
κάτι τοῦ ἔριχναν. Ἕνας φτωχός, πού
ἔτυχε νά περνάει, δέν εἶχε οὔτε δεκάρα
νά τοῦ δώσει. Τί ἔκανε; Διέκοψε τήν
πορεία του. Στάθηκε. Πῆγε κοντά του
καί τοῦ λέει: «Ἀδελφέ, κρυώνεις;». Κι
ἐκεῖνος τοῦ ἀπάντησε: «Κρύωνα,
ὥσπου μοῦ μιλήσατε. Τώρα ζεστάθη-
κα. Δέν κρυώνω πιά»! Ὁ λόγος ὁ καλός
ζεσταίνει τόν ἄνθρωπο. 

Προχωράει ὁ Χριστός. Βλέπει ἕναν

παράλυτο. Δέν μποροῦσε νά σηκωθεῖ.
Ἦταν πλάι σέ μιά κολυμβήθρα, ἐκεῖ
στά Ἱεροσόλυμα, πού λεγόταν Βηθεσ-
δά. Τί γινόταν ἐκεῖ; Κάθε φορά πού
κατέβαινε ἕνας ἄγγελος καί τάραζε τά
νερά, ὁ πρῶτος πού ἔμπαινε μέσα γινό-
ταν καλά. Ἀλλά αὐτός ὁ παράλυτος
δέν μποροῦσε νά μπεῖ μέσα στήν κο-
λυμβήθρα, γιατί δέν κινοῦνταν τά πό-
δια του. Ἔτρεχαν ἄλλοι πιό μπροστά
ἀπό αὐτόν κι ἐκεῖνος ἔμενε ἐκεῖ γιά
χρόνια παράλυτος. Πόσα χρόνια ἔμει-
νε παράλυτος; Τριάντα ὀχτώ! Ὁ Χρι-
στός τόν εἶδε. Τόν πλησιάζει καί τοῦ
λέει: «Ἄνθρωπε, τί θέλεις νά σοῦ κά-
νω;». «Κύριε, θέλω νά μπῶ στήν κο-
λυμβήθρα, ὅταν κατεβαίνει ὁ ἄγγελος
καί ταράζει τό νερό, ἀλλά ἄνθρωπο
δέν ἔχω». «Ἄνθρωπο δέν ἔχεις; Ἐγώ
εἶμαι ὁ ἄνθρωπος πού ζητᾶς. Ἀφοῦ θέ-
λεις νά γίνεις καλά, μπρός, σήκω
ὄρθιος! Πάρε τό κρεβάτι σου καί πή-
γαινε στό σπίτι σου!». Σηκώνεται,
παίρνει τό κρεβάτι, τό βάζει στόν ὦμο
καί φεύγει!

Αὐτός ὁ παράλυτος λέγεται ὅτι,
ἀφοῦ ἔγινε καλά, ἔπιασε δουλειά στήν
αὐλή τῶν ἀρχιερέων Ἄννα καί Καϊάφα.
Ὅταν ἔφεραν τό Χριστό μπροστά τους
καί αὐτοί οἱ μεγάλοι ἀρχιερεῖς Τόν
ἀνέκριναν, κάποια στιγμή ἐρωτώμενος
ὁ Χριστός ἀπάντησε. Ἀλλά στόν
δοῦλο αὐτόν, ὁ ὁποῖος εἶχε θεραπευτεῖ
ἀπό τήν παραλυσία, δέν ἄρεσε ἡ ἀπά-
ντηση τοῦ Χριστοῦ. Θύμωσε ὁ δοῦλος
κι ἔδωσε ἕνα χαστούκι στό Χριστό καί
Τοῦ λέει: «Ἔτσι μιλοῦν στόν ἀρχιε-
ρέα;». Ὁ Χριστός ἤρεμος, πολύ ἤρε-
μος, τοῦ λέει: «Ἄνθρωπε, ἄν δέν μίλη-
σα καλά, πές τί κακό εἶπα. Ἄν ὅμως μί-
λησα καλά, γιατί μέ δέρνεις;». Τό με-
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γαλεῖο τοῦ Χριστοῦ! Νά σέ χαστουκί-
ζουν, καί νά μιλᾶς ὅπως ὁ Χριστός.
Αὐτό λέει ἀλλοῦ ὁ Κύριος στό Εὐαγγέ-
λιο: Ὅποιος σέ χαστουκίσει ἀπό τά δε-
ξιά, γύρνα νά σέ χαστουκίσει καί ἀπό
τά ἀριστερά. Μή τόν δέρνεις κι ἐσύ.
Νά φανεῖς ἀνώτερος. Ἄνθρωπος τῆς
ἀγάπης. 

Κάποτε πῆγε σ’ ἕνα χωριό. Ναΐν τό
ἔλεγαν. Βλέπει μιά νεκρική πομπή νά
πηγαίνει πρός τό νεκροταφεῖο. Καί μιά
μάνα νά κλαίει καί νά ὀδύρεται. Πλη-
σίασε ὁ Χριστός καί λέει στή μάνα:
«Γυναίκα, μή κλαῖς». «Πῶς νά μή κλά-
ψω, ἄνθρωπε-ποιός εἶσαι, δέ σέ γνωρί-
ζω-πῶς νά μή κλάψω; Ἕνα παιδί τό
εἶχα. Οὔτε ἄντρα ἔχω οὔτε ἄλλο παιδί.
Πῶς λοιπόν νά μή κλάψω; Μάνα
εἶμαι». Τότε ὁ Ἰησοῦς, γιά νά τῆς ἀπο-
δείξει ὅτι ὁ λόγος πού εἶπε ἦταν ἀληθι-
νός, πλησιάζει τόν νεκρό καί τοῦ λέει:
«Νεανίσκε, ἐγώ σοῦ μιλάω! Σήκω
ὄρθιος!». Οἱ ἄνθρωποι παραξενεύτη-
καν. Ποιός ὄρθιος; Ὁ πεθαμένος; 

Τό παιδί ἀνακάθησε. Ἦρθε ἡ ψυχή
τῆς μάνας στόν τόπο της. Καί ἀντί νά
τόν θάψουν, γύρισε πίσω ἡ πομπή καί
ἔγινε γλέντι στό σπίτι τῆς χήρας.  

Ἡ πορεία συνεχίζεται γιά τρία ὁλό-
κληρα χρόνια. Μπαίνει σέ ἕνα ἄλλο
χωριό. Πρίν ἀπό τό χωριό ἀκούει φω-
νές: «Υἱέ Δαβίδ, ἐλέησον ἡμᾶς! Υἱέ Δα-
βίδ, ἐλέησον ἡμᾶς!». Τί ἦταν αὐτό;
Ἦταν δέκα λεπροί, ἀπομονωμένοι ἀπό
τήν κοινωνία. Κι ἀπό κεῖ πού ἦταν ὁ
Χριστός τούς φώναξε: «Πηγαίνετε
στούς ἱερεῖς!». Αὐτό τί σήμαινε; Νά
πᾶνε στούς ἱερεῖς, πού ἦταν οἱ μόνοι
ἁρμόδιοι τότε νά διαπιστώσουν ὅτι
ἔγιναν καλά, καί νά τούς δώσουν τό

σχετικό πιστοποιητικό ὅτι εἶναι ἐλεύ-
θεροι νά ζήσουν μέσα στήν κοινωνία. 

Νά πᾶνε στούς ἱερεῖς. Ἀλλά ἀφοῦ
εἶναι λεπροί; Παραδόξως ἄκουσαν τόν
Χριστό. Καί καθώς πήγαιναν, ἔγιναν
καλά! Ἕνας ἀπό τούς δέκα γύρισε πίσω
καί εἶπε: «Σ’ εὐχαριστῶ, Χριστέ, πού μ’
ἔκανες καλά». Ἀπό τούς ὑπόλοιπους
ἐννέα δέν γύρισε κανείς. Καί τότε πα-
ραπονέθηκε ὁ Χριστός, ὄχι γιατί ἤθελε
τό εὐχαριστῶ τους, ἀλλά γιατί ἤθελε
τήν ἀνθρωπιά. Ἄν εἶχαν ἀνθρωπιά, ἄν
εἶχαν λίγη εὐγένεια, θά ἔλεγαν: «Σ’
εὐχαριστῶ πού μ’ ἔκανες καλά». Ἕνας
μόνο γύρισε. Κι αὐτός δέν ἦταν Ἰου-
δαῖος. Κανονικά δέν ἔπρεπε νά τοῦ
δώσει σημασία ὁ Χριστός. Κι ὅμως τόν
ἔκανε καλά. 

Ἀρρωσταίνει ὁ Λάζαρος. Τί νά κά-
νουν οἱ ἀδελφές του, Μαρία καί Μάρ-
θα; Ποιόν γιατρό νά καλέσουν στή Βη-
θανία; Δέν εἶχαν τίποτα ἄλλο νά κά-
νουν, παρά νά στείλουν μήνυμα στό
Χριστό, πού ἦταν μακριά, σ’ ἄλλο μέ-
ρος. Καί εἶπαν: «Ἰησοῦ, ὅν φιλεῖς ἀσθε-
νεῖ». Αὐτός πού ἀγαπᾶς εἶναι ἄρρω-
στος. Σάν νά ἔλεγαν: Τρέχα γρήγορα!
Ὁ Χριστός ὅμως δέν πῆγε αὐθημερόν.
Οὔτε τήν ἄλλη μέρα. Οὔτε τήν τρίτη.
Πέθανε ὁ Λάζαρος. Τόν ἔθαψαν. Ἡ
Μάρθα καί ἡ Μαρία ἦταν ἀπαρηγόρη-
τες. Ἕναν ἀδελφό εἶχαν. Ἐκεῖ στό σπίτι
τόν ἔκλαιγαν μέρα καί νύχτα.

Τήν τέταρτη μέρα ἔρχεται ὁ Χρι-
στός. Τό ἔμαθαν οἱ ἀδελφές. Ἡ Μαρία
τρέχει γρήγορα νά Τόν ὑποδεχθεῖ
στήν εἴσοδο τῆς Βηθανίας. Πέφτει στά
πόδια Του καί λέει: «Ἄχ, Χριστέ, ἄν
ἤσουν κοντά μας, ὁ Λάζαρος δέν θά
πέθαινε. Γιατί ἄργησες;». Τῆς λέει τότε
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ὁ Ἰησοῦς: «Μαρία, ἐγώ εἶμαι ἡ ἀνάστα-
ση καί ἡ ζωή». Δέν τά κατάλαβε αὐτά ἡ
Μαρία. Ὅταν ἔφτασαν στόν τάφο, δά-
κρυσε ὁ Ἰησοῦς. Κι ὅλοι ἔλεγαν: «Γιά
κοιτάξτε, πόσο τόν ἀγαποῦσε!».

Ἐκεῖ, μπροστά στόν τάφο, ἔκανε ὁ
Ἰησοῦς μιά δέηση πρός τόν Πατέρα
Του. Ὄχι γιά νά τόν βοηθήσει νά κάνει
τό θαῦμα. Ἀλλά γιά νά δείξει ὅτι συ-
νεργάζεται μέ τόν Πατέρα. Θεός ὁ Πα-
τέρας, Θεός καί ὁ Χριστός. Καί μετά
φώναξε δυνατά: «Λάζαρε, δεῦρο ἔξω!».
Ἔλα ἔξω! Αὐτό ἦταν. Βλέπουν οἱ ἀδελ-
φές νά βγαίνει ὁ Λάζαρος τυλιγμένος
μέ τά ὀθόνια. «Λύστε τούς ἐπιδέ-
σμους!», προστάζει ὁ Χριστός. Τόν
ἔλυσαν καί ἔφυγαν ἀπό τόν τάφο. Καί
τό βράδυ ἔγινε δεῖπνο στό σπίτι τοῦ
Λαζάρου. Ἐκεῖ ὁ Χριστός, ἐκεῖ οἱ μαθη-
τές, ἐκεῖ καί ὁ Λάζαρος. Ἔφαγαν καί
χάρηκαν ὅλοι γιά τήν ἀνάσταση τοῦ
Λαζάρου.

Αὐτή ἦταν ἡ πορεία τοῦ Χριστοῦ.
Πορεία ἀγάπης. Ὁ Χριστός δέν χα-
στούκισε κανέναν. Δέν ἔδειρε κανέ-
ναν. Δέν καταράστηκε κανέναν. Δέν
ἔβρισε κανέναν. Ἦταν μόνον ἀγάπη. Ἡ
ἀγάπη δέν βρίζει. Ἡ ἀγάπη δέν κατα-
ριέται. Ἡ ἀγάπη μόνο δίνει. Ἐδῶ ἔδωσε
ζωή στόν πεθαμένο. Καί δέν εἶναι ἡ
μόνη περίπτωση, ὅπως ἀναφέραμε. 

Τί καλό δέν ἔκανε ὁ Χριστός στή γῆ!
Καί πόσα ἄλλα ἀκόμη ἔκανε, πού δέν
εἶναι γραμμένα μέσα στά Εὐαγγέλια!
Λέει ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης: «Ὑπάρ-
χουν καί ἄλλα πολλά πού δίδαξε καί
ἔκανε ὁ Ἰησοῦς, τά ὁποῖα ἄν τά γράφα-
με ἕνα πρός ἕνα, θά γέμιζαν τόσα βι-
βλία, πού δέν θά τά χωροῦσε ὁλόκλη-
ρος ὁ κόσμος. Καί αὐτά πού γράψαμε,

γράφτηκαν γιά νά πιστέψετε ὅτι ὁ Χρι-
στός εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ». Θεός
ἀληθινός. Εἶναι ὁ Θεός πού κατέβηκε
στή γῆ, γιά νά μᾶς δείξει πώς στή ζωή
μας πρέπει νά προχωροῦμε μέ μόνο
ὅπλο τήν ἀγάπη. Ὄχι μέ μίσος. Πολ-
λοί, ἄν τούς κάνει κάποιος κακό, παίρ-
νουν τό ὅπλο καί πᾶνε νά τόν σκοτώ-
σουν. Δέν μᾶς δίδαξε αὐτόν τό δρόμο
ὁ Χριστός. Δέν μᾶς ὅπλισε μέ ὅπλα.
Μᾶς ὅπλισε μόνο μέ τήν ἀγάπη. Ὁπλι-
σμένοι μέ τήν ἀγάπη πρέπει νά βαδί-
ζουμε στό δρόμο τῆς ζωῆς. Πόσα χρό-
νια θά ζήσουμε; Ἕνα ὅπλο θά φέρουμε.
Αὐτό πού λέγεται ἀγάπη. Ὅταν
ἀγαπᾶς, θυσιάζεσαι γιά τόν ἄλλον.
Πεθαίνεις γιά τόν ἄλλον.

Μά θά πεῖτε, αὐτά γίνονται σήμερα;
Ἀσφαλῶς καί γίνονται. Ὅπως ὑπάρ-
χουν κακοί, ὑπάρχουν καί καλοί. Ἄν
ἀγαπήσουμε τό Χριστό, δέν μποροῦμε
νά κρατήσουμε οὔτε ἕνα σουγιά κολο-
κοτρωναίικο. Ὄχι μαχαίρι. Ὄχι ὅπλο.
Ἔτσι πρέπει νά βαδίζουμε κι ἐμεῖς. Τό
ὅπλο τό κρατᾶμε μέσα στήν καρδιά.
Εἶναι ἡ ἀγάπη. Μέ τήν ἀγάπη θά ἀντι-
μετωπίσουμε καί τούς μεγαλύτερους
ἐχθρούς. 

Ἦταν δυό ἀδέλφια. Ὁ Ἀλέκος καί ὁ
Πάνος. Ὁ Ἀλέκος ἦταν ἄνθρωπος τοῦ
Θεοῦ. Ἦταν καλός χριστιανός. Προ-
σευχόταν, διάβαζε εὐαγγέλιο κάθε μέ-
ρα, πήγαινε στήν Ἐκκλησία, ἐξομολο-
γοῦνταν σέ πνευματικό πατέρα, κοι-
νωνοῦσε καί ζοῦσε μέ τήν καρδιά του
τό Εὐαγγέλιο. Ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ. 

Δυστυχῶς ὁ Πάνος, ὁ ἀδελφός του,
πῆρε κακό δρόμο. Ἔμπλεξε. Ἄχ, αὐτά
τά μπλεξίματα! Μάταια τόν συμβού-
λευε ὁ Ἀλέκος. Ὁ Πάνος δέν ἄκουγε
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τίποτα καί κανέναν. Ἄρχισε λοιπόν νά
κλέβει. Σήμερα τοῦτο, αὔριο ἐκεῖνο,
σιγά-σιγά ἔφτασε δυστυχῶς μέχρι τό
ἔγκλημα. Σκότωσε ἄνθρωπο. Εἰδοποι-
ήθηκε ἡ ἀστυνομία. Ποῦ νά πάει τώρα;
Ἔτσι ὅπως ἦταν μέσα στά αἵματα, ἀπό
τό φόνο πού εἶχε κάνει, τρέχει στόν
ἀδελφό του. 

-Ἀλέκο, Ἀλέκο, βοήθα με!
-Τί ἔγινε; 
-Ἔκανα κακό. Ἀδελφέ μου, σᾶς

ντρόπιασα. Σκότωσα ἄνθρωπο! Ἀλέ-
κο, βοήθα με, σέ παρακαλῶ! Θά μέ
σκοτώσουν κι ἐμένα (ἴσχυε τότε ἡ θα-
νατική ποινή). 

Ὁ Ἀλέκος τοῦ λέει: 
-Βγάλε γρήγορα τά ροῦχα σου καί

φόρεσε τά δικά μου. 
Τώρα ὁ Πάνος, στήν κατάσταση

πού ἦταν, κάνει ὅ,τι τοῦ λέει ὁ Ἀλέκος.
Βγάζει τά ροῦχα τά δικά του, φοράει
τοῦ Ἀλέκου καί ὁ Ἀλέκος φοράει τά
ματωμένα ροῦχα τοῦ Πάνου. 

Νά καί ἡ ἀστυνομία. Πιάνουν ἀμέ-
σως τόν Ἀλέκο. Γιατί πάνω του ἦταν
τά αἵματα. Δέν χρειάζονταν ἄλλες
ἀποδείξεις. Τόν καταδίκασαν εἰς θάνα-
τον. Τήν ὥρα λοιπόν πού ἔφευγαν, λέ-
ει ὁ Ἀλέκος στόν ἀδελφό του:

-Πάνο μου, πρίν πεθάνω, δυό λόγια
ἔχω νά σοῦ πῶ, καί αὐτά νά τά θυμᾶσαι
πάντα: Ὁ ἀδελφός σου, ὁ Ἀλέκος, πέ-
θανε γιά τή ζωή σου. Ἀλλά πρίν ἀπό
τόν Ἀλέκο πέθανε ὁ Χριστός γιά τήν
ψυχή σου. 

Αὐτή εἶναι ἡ ἀγάπη. Δέν μποροῦσε ὁ
Ἀλέκος ν’ ἀφήσει τό φονιά τόν Πάνο
νά πεθάνει ἀμετανόητος καί νά χαθεῖ ἡ
ψυχή του. Πέθανε αὐτός, γιά νά τοῦ
δώσει καιρό μετανοίας. Ἄν ἀγαπᾶς,

δέν σοῦ κάνει καρδιά ν’ ἀφήσεις τόν
ἄλλο ἀβοήθητο. Ἄν πεινάει, θά τοῦ
δώσεις ψωμί. Ἄν διψάει, θά τοῦ δώσεις
νερό. Ἄν κρυώνει, θά τοῦ δώσεις
ροῦχα. Ἄν δέν ἔχει ποῦ νά μείνει, θά
τόν πάρεις στό σπίτι σου. Αὐτό θά πεῖ
ἀγάπη. Ἀγάπη θά πεῖ νά σοῦ δώσω
ὅ,τι σοῦ λείπει. Ἡ ἀγάπη δέν κάνει
κακό. Ἀγάπησε, καί θά γίνεις εὐτυχι-
σμένος. Ἀγάπησε, καί θά σ’ ἀγαπήσει
κι ἐσένα ὁ Θεός. Ἀγάπησε, καί μέ τήν
ἀγάπη θά ἀγοράσεις τόν παράδεισο,
γιατί -μή τό ξεχνᾶμε- εἴμαστε περαστι-
κοί ἀπό τή ζωή αὐτή καί μιά μέρα ὅλοι
μας θά φύγουμε. Κι ἐγώ ἀπό χρόνο σέ
χρόνο φεύγω. Δέν θά ὑπάρχω γιά νά
γυρίζω ἀπό φυλακή σέ φυλακή. Ἀπό
τίς φυλακές τῆς Σιβηρίας μέχρι τά νη-
σιά τοῦ Εἰρηνικοῦ Ὠκεανοῦ. Νά συνα-
ντήσω κρατουμένους καί νά τούς πῶ
δυό λόγια ἀγάπης. Αὐτά πού εἶπα καί
σ’ ἐσᾶς. Θέλω νά κάνω τό καλό στόν
κόσμο. Ἄν χρειαστεῖ, θά πουλήσω καί
τά ράσα μου ἀκόμη. Θά τά πουλήσω,
γιά νά ἀγοράσω τόν Παράδεισο.

Ἀγαπητά μου παιδιά,
Ἄχ, ἡ ἀγάπη! Αὐτό ἦρθα νά σᾶς πῶ

σήμερα. Ἄν μποροῦσα νά βγάλω τίς
καρδιές σας καί νά σᾶς βάλω τήν καρ-
διά τοῦ Χριστοῦ, θά εἶχε πετύχει ἡ
ἀποστολή μου σήμερα! Τή φυλακή μή
τή φοβᾶστε. Περνᾶνε οἱ μέρες σάν
νερό. Θά ρθεῖ ἡ μέρα πού θά φύγετε
ἀπό δῶ. Τό θέμα ὅμως εἶναι νά φύγε-
τε μέ ἄλλη καρδιά. Μέ καρδιά Χρι-
στοῦ, γεμάτη ἀγάπη. 

Καί πρίν φύγω, θέλω νά φωνάξω
γιά μιά ἀκόμη φορά: Ἡ ζωή μας εἶναι
σύντομη. Ἄς βιαστοῦμε νά κάνουμε
τό καλό στόν κόσμο! Ἀμήν.
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Μετά τήν ὁμολογία τοῦ ἐκ δεξιῶν λη-
στῆ· «οὗτος (ὁ Ἰησοῦς) οὐδέν ἄτοπον
ἔπραξε», θά περίμενε κανείς μιά ἀπό-
κριση ἀπό τόν ἐσταυρωμένο Ἰησοῦ.
Ἐκεῖνος ὅμως δέν ἀποκρίθηκε μέ λόγο,
ἀλλά μέ τό μεγαλειῶδες ἦθος Του. Ἕνα
ἦθος, πού ἄφησε ἄφωνο τόν κόσμο
ὅλο. Καί σέ ὅλους τούς αἰῶνες! Καί
προσέξτε πῶς ἀποκρίθηκε! Πῶς «μίλη-
σε» στήν ψυχή τοῦ ληστῆ!. «Μίλησε»: 

Μέ τό αἷμα τῆς ἁγίας κεφαλῆς του. 

Καθώς οἱ σταυρωτές του πίεζαν μέ
ὅλη τους τή δύναμη τό ἀκάνθινο στε-
φάνι στήν ἁγία κεφαλή τοῦ Ἰησοῦ, τά
μυτερά καί σκληρά ἀγκάθια κατέσχιζαν
τό δέρμα τῆς κεφαλῆς του, μέ ἀποτέλε-
σμα ἄφθονο τό αἷμα νά ρέει σέ ὅλο τό
πανάγιο σῶμα Του! Ἔτσι πλήγωσαν βα-
θιά τήν ἁγία κεφαλή τοῦ Ἰησοῦ, πού
ποτέ δέν συλλογίσθηκε τό κακό, ἀλλά
μόνο τό καλό. Ποτέ δέν συλλογίσθηκε
τό μίσος, ἀκόμα καί στόν πιό μεγάλο
ἐχθρό του, ἀλλά μόνο τήν ἀγάπη. Μιά
κεφαλή ἁγία, πού μέσα της καθρεπτι-
ζόταν ὁ οὐρανός μέ ὅλη τήν ὀμορφιά
καί τή μεγαλοσύνη του. Μιά κεφαλή,
πού μέσα της εἶχε μιά καί μόνο σκέψη.
Πῶς θά σώσει τό παραστρατημένο δη-
μιούργημά του, πού εἶναι ὁ ἄνθρωπος.
Ἔτσι, ὅπως συχνά τό διακήρυττε:
«Ἦλθε καλέσαι ἁμαρτωλούς εἰς μετά-

νοιαν» (Ματθ. 9, 13). Καί τό ἄλλο:
«Ἦλθε γάρ ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου
ζητῆσαι καί σῶσαι τό ἀπολωλός»
(Λουκ. 19, 10). Καί ἄς θυμηθοῦμε καί τή
σχετική παραβολή τοῦ ἀσώτου. Ἀλλά
καί ἄλλες μέ τό ἴδιο περιεχόμενο. 

Μέ τό αἷμα τῶν χεριῶν του.

Τά καρφωμένα χέρια τοῦ Ἰησοῦ ἦταν
πηγή αἵματος, τό ὁποῖο ἔρεε πάνω στό
βράχο τοῦ Γολγοθᾶ. Κι αὐτό τό αἷμα
ἦταν μιά δυνατή φωνή τοῦ Ἰησοῦ, πού
ἡ ἠχώ της ἔφθασε σέ ὅλη τήν Ἱερουσα-
λήμ. Κι ἀκόμα πιό μακριά. Σέ ὅλη τή γῆ
καί μέχρι τά ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ. Καί
μέχρι σήμερα. Καί σέ ὅλους τούς
αἰῶνες. Καθώς βλέπουμε καί σήμερα
τήν εἰκόνα τοῦ Ἰησοῦ μέ τά τρυπημένα
χέρια πάνω στό σταυρό, ἡ φωνή τοῦ
Ἰησοῦ ἀντηχεῖ καί σήμερα στήν ἀκοή
μας. Φωνή ἔχουν τά τρυπημένα χέρια
του. Μιά ἄλλη φωνή. Μυστική φωνή.
Μιά φωνή ἡ ὁποία, μέ τόν πιό ἐκφρα-
στικό τρόπο, μᾶς θυμίζει τίς εὐλογίες
πού σκόρπισαν τά χέρια τοῦ Ἰησοῦ σέ
ὅσους ἀρρώστους συναντοῦσε στίς συ-
νεχεῖς πορεῖες του ἐπί τρία ὁλόκληρα
χρόνια. Εὐλογοῦσε καί γίνονταν ὑγιεῖς
μέ τό λόγο του τυφλοί. Κωφοί. Ἄλαλοι.
Κυρτωμένοι. Παράλυτοι. Λεπροί. Ἀλλά
ἀνασταίνονταν καί πεθαμένοι. Θυμη-
θεῖτε τήν κόρη του Ἰαείρου. Ὁ πονεμέ-
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sel157-159DialogMeListi_¶ÚÔÛÎÏ.EÓ.  3/14/19  11:01 PM  Page 1



«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»158 ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΛΗΣΤΗ

νος πατέρας κάλεσε τόν Ἰησοῦ στό
σπίτι του νά δεῖ τήν πεθαμένη κόρη
του! Καί τί ἔγινε τότε; Ὁ Ἰησοῦς «ἐκρά-
τησε τῆς χειρός αὐτῆς, καί ἠγέρθη τό
κοράσιον» (Ματθ. 9, 25). Ἡ κόρη ἄνοιξε
τά μάτια της καί σηκώθηκε ὄρθια! «Καί
ἐξῆλθεν ἡ φήμη αὕτη εἰς ὅλην τήν γῆν
ἐκείνην». Τό ἴδιο ἔπραξε ὁ Ἰησοῦς στό
χωριό Ναΐν τῆς Γαλιλαίας. Καθώς ὁ Ἰη-
σοῦς μέ τούς μαθητές του περνοῦσε
ἀπό τή Ναΐν, εἶδε νεκρική πομπή μέ τή
μητέρα τοῦ νεκροῦ μοναχογιοῦ νά κλαί-
ει ἀπαρηγόρητη! Καί ὁ Ἰησοῦς τί ἔπρα-
ξε τότε; Πλησίασε καί εἶπε στήν πονε-
μένη μητέρα: «Μή κλαῖε»! Καί ὕστερα;
«Προσελθών ἥψατο τῆς σοροῦ καί
εἶπε: «Νεανίσκε, σοί λέγω, ἐγέρθητι».
Καί ἀνεκάθησεν ὁ νεκρός καί ἤρξατο
λαλεῖν, καί ἔδωκεν αὐτόν τῇ μητρί
αὐτοῦ» (Λουκ. 7, 13-15). Εὐλογημένα
καί πανάγια χέρια τοῦ Ἰησοῦ! Φωνή δυ-
νατή δέν ἔχετε. Ἀλλά φωνή μυστική
ἔχετε, πού φθάνει στήν ἀκοή τῆς
ψυχῆς μας. Κι αὐτό μᾶς εἶναι ἀρκετό. 

Μέ τό αἷμα τῶν ποδιῶν του. 
Εἶναι καί τό αἷμα τῶν ποδιῶν τοῦ

Ἰησοῦ μιά μυστική φωνή, τήν ὁποία
συλλαμβάνουν οἱ εὐαίσθητες ψυχές. Οἱ
ψυχές πού ἔχουν «νοῦν Χριστοῦ» (Α΄
Κορ. 2, 14). Οἱ καλές ψυχές. Οἱ ψυχές
τοῦ Ἰησοῦ. 

Ὤ, αὐτά τά πόδια τοῦ Χριστοῦ μας,
πού ἦταν ἄλλοτε γυμνά καί ἄλλοτε μέ
σανδάλια! Ποιό δρόμο δέν πῆραν καί
δέν διάβηκαν! Ὅλη τή Γαλιλαία. Ὅλη
τήν Ἰουδαία. Καί τή Σαμάρεια. Καί πέ-
ραν τοῦ Ἰορδάνη. Καί σ’ αὐτά ἀκόμη τά
μέρη τῆς ἐρήμου καί ἐκεῖνα τῆς Τύρου
καί Σιδῶνος, ὅπου τόν ἐντόπισε ἡ πο-
νεμένη Χαναναία μητέρα μέ τή δαιμονι-
σμένη κόρη, τῆς ὁποίας τή θεραπεία
πέτυχε ἀπό Ἐκεῖνον. 

Ὤ, αὐτά τά πόδια τοῦ Ἰησοῦ μας μέ
τά ὁποῖα, ὅπως ἀναφέρει ὁ Εὐαγγελι-
στής Ματθαῖος, «περιῆγεν τάς πόλεις
πάσας καί τάς κώμας διδάσκων καί κη-

ρύσσων τό εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας
καί θεραπεύων πᾶσαν νόσον καί
πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ» (Ματθ. 9,
35)! Τρία χρόνια, μέρα καί νύχτα, ὁδοι-
πορώντας ὁ Ἰησοῦς δέν προσπερνοῦσε
κανέναν ἄρρωστο δίχως νά τόν θερα-
πεύσει. Γιά ὅλους εἶχε ἕνα διδακτικό
καί σωτήριο λόγο νά πεῖ. Δίκαια ἀκόμα
κι αὐτοί οἱ κατάσκοποι-ἐχθροί του ὁμο-
λόγησαν στούς Γραμματεῖς καί Φαρι-
σαίους, πού τούς ἔστειλαν νά κατασκο-
πεύσουν τό Χριστό, καί εἶπαν: «Οὐδέ-
ποτε οὕτως ἐλάλησεν ἄνθρωπος, ὡς
οὗτος ὁ ἄνθρωπος!» (Ἰωάν. 7, 46).
Εὐλογημένα καί ἅγια πόδια τοῦ Ἰησοῦ!
Τάχα τά δικά μας πόδια πῶς θά μπο-
ροῦσαν νά χαρακτηρισθοῦν; Ἀπα-
ντῆστε μου, πῶς; 

Μέ τό αἷμα τῆς καρδιᾶς του.
Ὅταν ὁ Ἰησοῦς μας εἶπε «τετέλε-

σται, καί κλίνας τήν κεφαλήν παρέδω-
κε τό πνεῦμα» (Ἰωάν. 19, 30), οἱ μοχθη-
ροί σταυρωτές του συνέχισαν τήν κακία
τους καί μετά τό θάνατό του! Τί ἔκα-
ναν;  Κάτι ἀπάνθρωπο. Κάτι βάρβαρο!
Ἀκοῦστε: Πρόσταξαν «καί εἷς τῶν
στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τήν πλευράν
ἔνυξε, καί εὐθέως ἐξῆλθεν αἷμα καί
ὕδωρ» (Ἰωάν. 19, 34). Ἕνας στρατιώτης
τοῦ τρύπησε τήν πλευρά μέ τή λόγχη.
Καί ἀμέσως ἔτρεξε ἀπό ἐκεῖ αἷμα καί
νερό καθαρό, πράγμα παράδοξο καί
πρωτοφανές γιά νεκρό.

Μίλησε στό ληστή ὁ Ἰησοῦς καί μέ
τό αἷμα τῆς θεϊκῆς καρδιᾶς του. Τό πα-
νάγιο καί πανακήρατο αἷμα του. Μίλη-
σε μέ στεντόρια φωνή, πού καί σήμερα
ἠχεῖ σέ κάθε καλοπροαίρετο ἄνθρωπο
αὐτῆς τῆς γῆς. Αὐτή ἡ φωνή εἶναι ἡ
ἀπόκριση τοῦ ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ στό
ληστή. Φωνή ἀγάπης. Θεϊκῆς ἀγάπης.
Γιατί τέτοια ἀγάπη ποτέ δέν χτύπησε
σέ ἀνθρώπινη καρδιά. Στίς ἀνθρώπινες
καρδιές ἄλλες ἀγάπες χτυποῦν. Ἀγά-
πες ἁμαρτωλές. Συμφεροντολογικές.
Ἐρωτικές. Ἀγάπη ἁγνή, κρυστάλλινη,
θυσιαστική ἀγάπη, εἶναι μιά καί μονα-
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δική. Εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μας.
Ἦταν πάντα. Εἶναι τώρα. Ἡ ἴδια θά
εἶναι καί στό μέλλον. Καί ὅσο πάνω στή
γῆ θά ὑπάρχει ἄνθρωπος. Μέχρι τή συ-
ντέλεια τοῦ κόσμου. Καί τό ἄλλο. Καμιά
ἀπό τίς ψυχές πού ἀγάπησαν τόν Ἰησοῦ
δέν μετανόησε γιά τήν ἀγάπη της. Δέν
ἀπογοητεύθηκε. Ἀλλά ἔμεινε κοντά στόν
μεγάλο Ἀγαπημένο τῆς καρδιᾶς της ἐδῶ
κάτω στή γῆ. Καί ὅταν σήμανε ἡ ἔξοδός
της ἀπό τή γῆ, ὁ Ἰησοῦς τήν πῆρε καί
στόν οὐρανό μαζί του, ἐκεῖ «ἔνθα οὐκ
ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός,
ἀλλά ζωή ἀτελεύτητος».

Ἀλλά δέν μίλησε στό ληστή ὁ Ἰησοῦς
μόνο μέ τό αἷμα τῆς ἁγίας κεφαλῆς του.
Οὔτε μόνο μέ τό αἷμα τῶν χεριῶν του.
Οὔτε πάλι μόνο μέ τό αἷμα τῶν ποδιῶν
του. Ἀλλά οὔτε καί μοναδικά μέ τό αἷμα
τῆς καρδιᾶς του. Ὑπῆρξαν καί κάποια
φαινόμενα, ὑπερφυσικά φαινόμενα, τά
ὁποῖα ἀκολούθησαν ὅταν ὁ Ἰησοῦς
«κράξας φωνῇ μεγάλῃ ἀφῆκε τό πνεῦμα»
(Ματθ. 27, 50). 

Γι’ αὐτά τά ὑπερφυσικά φαινόμενα,
τά ὁποῖα συγκλόνισαν ὄχι μόνον τόν ἐκ
δεξιῶν ληστή ἀλλά καί ὅλους τούς εὑρι-
σκόμενους πάνω στό Γολγοθᾶ, Ρωμαίους
καί Ἰουδαϊκό ὄχλο, θά κάνουμε λόγο στό
ἑπόμενο τεῦχος. 

(Συνεχίζεται)
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ΧΡΙΣΤΟΣ, ἡ συγκλονιστική σχέση

«Νά πιστεύεις ὅτι δέν ὑπάρχει τίποτε
πιό ἐξαίσιο, βαθύτερο, συμπαθητικότερο,
πιό συνετό, πιό γενναῖο καί πιό τέλειο ἀπό
τόν Χριστό, κι ὄχι μόνο δέν ὑπάρχει ἀλλά
καί μέ θερμή ἀγάπη λέω στόν ἑαυτό μου
ὅτι δέν μπορεῖ καί νά ὑπάρξει. Ἀκόμα πε-
ρισσότερο, ἄν κάποιος μοῦ ἀποδείκνυε ὅτι
ὁ Χριστός εἶναι ἐκτός ἀλήθειας κι ἄν
πράγματι ἡ ἀλήθεια ἦταν ἐκτός Χριστοῦ,
τότε θά προτιμοῦσα νά παραμένω μέ τόν
Χριστό, παρά μέ τήν ἀλήθεια» 

(Φ. Ντοστογιέφσκι)
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Ἡ γελοιογραφία τοῦ ἀειμνήστου Ἠλία
Σκουλᾶ ἀναφέρεται στή νέα ἐποχή ἤ παγκο-
σμιοποίηση. Μέ τήν ἐντυπωσιακή αὐτή γε-
λοιογραφία ἐκφράζει τίς σκληρές συνθῆκες
καταπίεσης κάτω ἀπό τίς ὁποῖες θά ζοῦν οἱ
ἄνθρωποι ὅλης τῆς γῆς στήν πολυσυζητημέ-
νη καί πολυδιαφημιζόμενη παγκοσμιοποίη-
ση. Θά ὑπάρχει μία μόνο κοινωνία σέ ὅλο τόν
πλανήτη μας. Μέ τόν ἴδιο τρόπο ζωῆς γιά
ὅλους. Μέ τίς ἴδιες προτιμήσεις παντοῦ. Μέ
τίς ἴδιες συνήθειες καταργώντας ἤθη καί ἔθι-
μα τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν, ἀφοῦ θά ὁδηγη-
θοῦμε στήν κατάργηση τῶν συνόρων καί ἑπο-
μένως στήν κατάργηση τῆς ἔννοιας τῆς πα-
τρίδος καί τῆς ὑπεράσπισής της. Καί μέ ἕνα
μόνον κυβερνήτη, τόν πλανητάρχη τῆς πα-
γκόσμιας διακυβέρνησης, μέ ὄργανά του
ἀνθρώπους τῆς ἀπολύτου ἐπιλογῆς του. 

Παρά τίς πολλές ὑποσχέσεις γιά μιά παρα-
δεισένια κοινωνία χωρίς ἔριδες, πολέμους,
κλοπές, ἀδικίες καί μέ χίλια δυό καλά, ἡ
πραγματικότητα θά εἶναι διαφορετική. Θά
εἶναι ὅπως τήν παρουσιάζει ὁ γελοιογράφος.
Κοιτάξτε προσεκτικά τό σκίτσο. Θά ὑπάρχει
τέτοια ἀφόρητη πίεση στόν τρόπο τῆς ζωῆς,
ὥστε ὁ πολίτης τῆς νέας παγκόσμιας κοινω-
νίας δέν θά ἔχει ἄνεση καί ἐλευθερία νά ἀπο-
φασίζει καί νά ρυθμίζει τή ζωή του ὅπως
ἐκεῖνος ἐπιθυμεῖ. Ἔτσι ἡ «καλή», ὅπως δια-
φημίζεται, παγκοσμιοποίηση μετατρέπεται σέ
θανάσιμη παγκοσμιο-πίεση! 

Προσέξτε τά ἐπί μέρους σημεῖα. Ἡ σφαίρα

συμβολίζει τήν παγκόσμια ἐπίγεια κοινωνία.
Τά χέρια, μέ τεντωμένα τά δάκτυλα, μαρτυ-
ροῦν τή μεγάλη πίεση πού ὑφίστανται. Τά πό-
δια μέ τίς κινήσεις τους, μάρτυρες τῆς ἀνυπό-
φορης ζωῆς καί τῆς βασανιστικῆς καταπίεσης
σέ ὅλα τά ἐπίπεδα: οἰκονομικά, ἠθικά, θρη-
σκευτικά, ἐθνικά, ἐργασιακά, καθημερινότη-
τας. Καί ὁ σφιγκτήρας στήν τελευταία δυνατή
στροφή! Κάτι πού μπορεῖ νά εἶναι ἀλήθεια.
Γιατί ἡ παγκοσμιοποίηση, χρόνο μέ τό χρόνο,
θά ἐξελιχθεῖ σέ ἕνα σκληρό δικτάτορα. Τύπου
Χίτλερ; Πολύ πιό σκληρό. Πολλά ἔθνη ἔχουν
ἐμπειρία ἀπό δικτάτορες. Δικτατορία σημαί-
νει δέν εἶμαι ἐλεύθερος. Καί ἀφοῦ δέν εἶμαι
ἐλεύθερος, εἶμαι σκλάβος. Εἶμαι καταπιεσμέ-
νος. Εἶμαι δυστυχής. Πολύ δυστυχής. Καί σέ
μιά τέτοια κατάσταση, καλύτερος εἶναι ὁ θά-
νατος παρά ἡ ζωή. 

Ἐλᾶτε ὅμως τώρα νά φανταστοῦμε κάτι
ἄλλο. Νά φανταστοῦμε μιά κοινωνία μέ
«πλανητάρχη» τόν Χριστό, τή σαρκωμένη
ἀγάπη, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνο δέν ἀναγκάζει τόν
ἄνθρωπο νά τόν ἀκολουθήσει ὑποχρεωτικά
μέ τόν τρόπο τῆς ζωῆς του, ἀλλά ἀπεναντίας
τόν ἀφήνει ἐλεύθερο νά διαλέξει αὐτό πού
θέλει. Εἶναι περίφημη ἡ πρόσκληση ἐλευθε-
ρίας τοῦ Χριστοῦ πρός τόν ἄνθρωπο: «Εἴ τις
θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι...» (Λουκ. 9,23). Ἄν
κανείς θέλει νά μέ ἀκολουθήσει... Ἄν θέλει...
Ὅποιος θέλει...! Τί σεβασμός στήν ἐλευθερία
τοῦ ἀνθρώπου! Καί δέν μπορεῖ νά γίνει δια-
φορετικά. Γιατί ὁ Χριστός εἶναι ἡ σαρκωμένη
ἀγάπη. Ἀγάπησε τόν ἄνθρωπο σέ τέλειο βαθ-
μό. Τόν ἀγάπησε «μέχρι θανάτου, θανάτου δέ
σταυροῦ», γιά νά τόν κερδίσει κοντά του μέ
τήν ἀγάπη, ὄχι μέ τή βία καί τήν ἀπειλή. Καί
νά τοῦ δώσει ὡς Σύνταγμα στή ζωή του το
Εὐαγγέλιο, πού καθορίζει τίς σχέσεις του μέ
τούς ἄλλους ἀνθρώπους καί μέ τό Θεό μέ
πνεῦμα ἀγάπης καί ἐλευθερίας. 

Ἡ παγκόσμια αὐτή κοινωνία μέ «πλανη-
τάρχη» τό Χριστό δέν θά εἶναι ἄριστη; Γιά
σκεφτεῖτε το! 
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Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ-ΠΙΕΣΗ
ENA KAΘE ΦOPA
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Ἡ ἡμέρα πού δύο μαθητές τοῦ Χριστοῦ
ἐκ τῶν ἑβδομήκοντα, οἱ ὁποῖοι ἀποτε-
λοῦσαν τόν εὐρύτερο κύκλο τῶν μα-
θητῶν του, πῆραν τό
δρόμο τῆς ἐπι-
στροφῆς ἀπό τά Ἱερο-
σόλυμα γιά τήν κώμη
τους Ἐμμαούς, εἶναι ἡ
ἡμέρα πού ἀναστήθη-
κε ὁ ἐπί τρεῖς ἡμέρες
νεκρός Ἰησοῦς, πού
ἦταν θαμμένος στό
σκαλισμένο μέσα σέ
βράχο νέο μνημεῖο. 

Ποιός πρῶτος
διαπίστωσε τήν
ἀνάσταση τοῦ Χρι-
στοῦ; Οἱ Μυροφόρες
γυναῖκες, οἱ πιστές
καί ἀφοσιωμένες
ἐκεῖνες ψυχές πού
ἀγάπησαν τόν γλυκύ-
τατο Ραββί τους, τόν
Ἰησοῦ, σέ τέτοιο βαθμό,
ὥστε νά ξεπεράσουν κι αὐτούς τούς μα-
θητές καί Ἀποστόλους οἱ ὁποῖοι, ὅταν οἱ
Γραμματεῖς καί Φαρισαῖοι συνέλαβαν τόν
Διδάσκαλό τους στόν κῆπο τῆς Γεθση-
μανῆ, «πάντες ἀφέντες αὐτόν ἔφυ-
γον!» (Ματθ. 26, 56). Κι αὐτή ἡ μεγάλη
τους ἀγάπη καί λατρεία πρός τόν Ἰησοῦ
τίς ἔκανε ἀνδρεῖες καί ἀποφασιστικές,
ὥστε νά μήν ὑπολογίζουν τόν κίνδυνο
ἀπό τά Ρωμαϊκά περίπολα μέσα στή νύ-

χτα, ὥρα πού πῆραν τό δρόμο πρός τό
μνημεῖο τοῦ Ἰησοῦ, ἀφοῦ πρῶτα ἀγόρα-
σαν ἀρώματα «ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν

αὐτόν». Ἦσαν οἱ
Μ υ ρ ο φ ό ρ ε ς
«Μαρία ἡ Μα-
γδαληνή καί
Μαρία ἡ τοῦ
Ἰακώβου καί
Σ α λ ώ μ η »
(Μάρκ. 16, 1)
«καί αἱ λοιπαί
σύν αὐταῖς»
(Λουκ. 24, 10).

Στό δρόμο
ἕνα πρόβλημα
τίς ἀπασχο-
λοῦσε. Κι αὐτό
ἦταν ὁ μεγά-
λος καί βαρύ-
τατος λίθος,
πού σκέπαζε

τό μνημεῖο.
Ἔπρεπε αὐτός νά

κυλισθεῖ, γιά ν’ ἀνοίξει τό μνῆμα κι αὐτές,
οἱ εὐλαβεῖς καί σεπτές Μυροφόρες, νά
προσφέρουν τήν ὕστατη πράξη ἀγάπης
καί λατρείας πρός τόν Ἰησοῦ. Ἦταν συνή-
θεια, ἐκεῖνον τόν καιρό, νά ἀλείφουν τόν
νεκρό μέ πολύτιμα ἀρώματα πού ἀγόρα-
ζαν γιά τό σκοπό αὐτό. 

Καί νά ἡ πρώτη ἔκπληξη, ὅταν ἔφθα-
σαν στόν τάφο! Ἔγινε σεισμός. Καί εἶδαν
τά μάτια τους. Τί εἶδαν! «Καί ἀναβλέψα-
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«Καί ἰδού δύο ἐξ αὐτῶν ἦσαν πορευόμενοι ἐν
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σαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λί-
θος· ἦν γάρ μέγας σφόδρα»! (Μάρκ. 16,
4). Ἐπιτέλους ἔγινε τό πρῶτο θαῦμα. Νά
ἀκολουθήσει ἄραγε καί ἄλλο; Γιατί σί-
γουρα τόν λίθο δέν τόν ἀποκύλισε
ἀνθρώπινο χέρι. Δέν ἀποτελείωσαν τό
λογισμό τους, καί τί βλέπουν; «Ἄγγελος
Κυρίου καταβάς ἐξ οὐρανοῦ προσελθών
ἀπεκύλισε τόν λίθον ἀπό τῆς θύρας καί
ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ» (Ματθ. 28, 2).
Ἕνας ἄγγελος Κυρίου, ἀφοῦ κατέβηκε
ἀπό τόν οὐρανό καί ἦλθε στό μνημεῖο, κύ-
λισε τήν πέτρα ἀπό τήν εἴσοδο καί καθό-
ταν ἐπάνω σ’ αὐτήν. Καί ὁ ἄγγελος μίλησε
στίς Μυροφόρες καί εἶπε: «Μή φοβεῖσθε
ὑμεῖς· οἶδα γάρ ὅτι Ἰησοῦν τόν ἐσταυρω-
μένον ζητεῖτε· οὐκ ἔστιν ὧδε· ἠγέρθη
γάρ καθώς εἶπε. Δεῦτε ἴδετε τόν τόπον
ὅπου ἔκειτο ὁ Κύριος» (Ματθ. 28, 5-6).
Ἐσεῖς μή φοβᾶστε. Γιατί γνωρίζω ὅτι
ζητᾶτε μέ πόθο καί εὐλάβεια τόν Ἰησοῦ
τόν ἐσταυρωμένο. Δέν εἶναι πιά ἐδῶ. Για-
τί ἀναστήθηκε, ὅπως σᾶς εἶχε πεῖ.

Καί συνέχισε ὁ ἄγγελος νά λέει στίς
Μυροφόρες: Πηγαίνετε ὅμως γρήγορα
καί πεῖτε στούς μαθητές του ὅτι ἀνα-
στήθηκε ἐκ νεκρῶν. Καί ἰδού, πηγαίνει
πρίν ἀπό σᾶς στή Γαλιλαία· ἐκεῖ θά τόν
δεῖτε. Νά λοιπόν, σᾶς εἶπα αὐτά πού εἶχα
ἐντολή νά σᾶς πῶ. Καθώς οἱ Μυροφόρες
πήγαιναν νά ποῦν αὐτά στούς μαθητές
του, χωρίς νά τό περιμένουν, τίς συνάντη-
σε ὁ Ἰησοῦς καί τούς εἶπε: «Χαίρετε».
Καί οἱ σεπτές Μυροφόρες τότε, ἀφοῦ
πλησίασαν, μέ βαθιά εὐλάβεια ἔπιασαν
τά πόδια του καί τόν προσκύνησαν. Καί
τότε ὁ Ἰησοῦς τούς εἶπε: Μή φοβᾶσθε.
Πηγαίνετε καί ἀναγγείλετε στούς
ἀδελφούς μου ὅτι μέ εἴδατε, γιά νά
πᾶνε στή Γαλιλαία κι ἐκεῖ θά μέ δοῦν. 

Ὅλα ὅσα ἐκθέσαμε παραπάνω

εἶχαν φθάσει καί στήν ἀκοή τῶν δυό
ὁδοιπόρων στό δρόμο πρός Ἐμμαούς.
Καί ἦταν φυσικό ὁ λόγος τους νά ἀνα-
φέρεται σ’ αὐτό τό θέμα. Στό πρόσω-
πο τοῦ Ἰησοῦ καί τήν ἀνάστασή Του.
Ἄλλωστε ὁ Ἰησοῦς ὑπῆρξε ἡ πιό μεγάλη
τους ἀγάπη, ἀφοῦ καί οἱ δυό τους ἦταν
δικοί του μαθητές, ἔστω καί ἀπό τόν
εὐρύτερο κύκλο τῶν μαθητῶν τοῦ Ἰησοῦ.
Δέν ἔπαυε ὁ Ἰησοῦς νά εἶναι καί ὁ δικός
τους θεῖος Διδάσκαλος. Καί ἡ ἀνάστασή
του ἦταν τό θέμα τους. Ἕνα θέμα ἀτέλει-
ωτο...

Ἦταν ἡ πιό εὐχάριστη εἴδηση αὐτό πού
ἄκουσαν ἀπό τίς Μυροφόρες γυναῖκες
γιά τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Καί μονα-
δική γιά ὅλο τόν κόσμο. Ἡ ἀνάσταση ἑνός
νεκροῦ, ὅποιος καί νά ἦταν ὁ νεκρός,
ἦταν πρωτοφανές γεγονός. Οὐδέποτε σέ
ὅλη τήν ἱστορία ἀκούσθηκε κάτι τέτοιο.
Ἄνθρωπος θαμμένος ὄχι σέ χωμάτινο
ἀλλά σέ βραχώδη τάφο, κατάκλειστο μέ
βαρύτατο λίθο, νά ἀναστηθεῖ! Ἀδύνατον
γιά κάθε λογικό ἄνθρωπο. Ναί. Ἀλλά τότε
πῶς οἱ σεπτές καί ἀφοσιωμένες Μυροφό-
ρες, πού φλόγιζε τίς καρδιές τους ἡ μεγά-
λη ἀγάπη τους γιά τόν Ἰησοῦ, ἔλεγαν μέ
κάθε σοβαρότητα καί πανευτυχεῖς καί
χαρούμενες ὅτι αὐτή ἡ μεγάλη τους ἀγά-
πη, ὁ ἔρως τῶν ψυχῶν τους, ἀναστήθηκε;
Καί μάλιστα ὅτι τόν εἶδαν ὁλοζώντανο μέ
τά ἴδια τους τά μάτια στό δρόμο πού
ἔτρεχαν πρός τούς μαθητές του, γιά νά
τούς ἀναγγείλουν αὐτό πού τούς εἶπε ὁ
ἄγγελος καί ὁ ἴδιος ὁ ἀναστημένος Ἰη-
σοῦς; 

Οἱ εὐχάριστες αὐτές εἰδήσεις, ὅσο χα-
ροποίησαν τούς δυό ὁδοιπόρους πρός
Ἐμμαούς, τόσο τούς ἔκαναν καί νά ἀμφι-
βάλλουν. Ὁ λόγος; Ἦταν γυναῖκες πού
ἔφεραν αὐτήν τή χαρούμενη καί εὐχάρι-
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«Ἄν δέν ὑπάρχει ὁ Θεός, τά πάντα ἐπιτρέπονται».
(Φ. Ντοστογιέφσκι)
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στη ἀγγελία. Καί λοιπόν; Ἔλεγαν οἱ δυό
ἄνδρες ὁδοιπόροι: Οἱ γυναῖκες εὔκολα
βλέπουν ὁράματα, ὅταν μάλιστα ἡ προσ-
δοκία τους γιά κάτι τό εὐχάριστο εἶναι
ὑπερβολική. Καί γρήγορα τά ὁράματά
τους διαψεύδονται. Αὐτή ἡ ἀντίληψη
ὑπῆρχε πάντα γιά τή γυναίκα, ὅπως τό
ἴδιο καί σήμερα. Ἀσφαλῶς γιά πάντα.
Ὅμως δέν παραλείπουμε νά σημειώσου-
με καί τό ἄλλο γεγονός. Πολλά ὁράματα
ἀποδεικνύονται καί ἀληθινά. Ἐκφράζουν
τήν πραγματικότητα, ὅπως στήν περί-
πτωση τῶν Μυροφόρων. Δέν ἦταν ὁρά-
ματα τῆς φαντασίας τους, ἀλλά ἡ πραγ-
ματικότητα. 

Αὐτό ἀποδείχθηκε καθώς περνοῦσαν
οἱ ὧρες καί ὁ ἀναστημένος Ἰησοῦς πα-
ρουσιαζόταν ἐπανειλημμένα στούς μαθη-
τές του. Κι αὐτός ἀκόμη ὁ «ἄπιστος»
Θωμᾶς δέν πίστευε, ἄν καί τόν διαβεβαί-
ωναν ὅλοι οἱ ἄλλοι μαθητές μέ χαρά ὅτι
«ἑωράκαμεν τόν Κύριον». Ὁ Θωμᾶς δέν
εἶχε καί ἀπόλυτα ἄδικο, ἀφοῦ δέν ἀκού-
στηκε ποτέ ἄνθρωπος νεκρός νά ἀναστη-
θεῖ μόνος του. Ἔτσι ὁ Ἰησοῦς, πού ἀγα-
ποῦσε καί τό Θωμᾶ, σέ μιά δεύτερη ἐμφά-
νισή του σέ ὅλους τούς μαθητές «κεκλει-
σμένων τῶν θυρῶν», εἶπε στό Θωμᾶ:
«Φέρε τόν δάκτυλόν σου ὧδε καί ἴδε τάς
χεῖράς μου, καί φέρε τήν χεῖρά σου καί
βάλε εἰς τήν πλευράν μου, καί μή γίνου
ἄπιστος, ἀλλά πιστός» (Ἰωάν. 20, 27). Τό-
τε μόνον ὁ Θωμᾶς πίστεψε στήν ἀνάστα-
ση τοῦ Χριστοῦ. Καί ἀναφώνησε μάλιστα
καί εἶπε: «Ὁ Κύριός μου καί ὁ Θεός
μου» (στίχ. 28).

Οἱ δυό ὅμως ὁδοιπόροι, πού δέν εἶχαν
μάθει ἀκόμη γιά τίς ἐμφανίσεις τοῦ ἀνα-
στημένου Ἰησοῦ στούς μαθητές του,

ὅπως ἀναφέρονται στήν Καινή Διαθήκη,
καθώς καί γιά τή δυσπιστία τοῦ Θωμᾶ,
ἀλλά μέ μόνη διαβεβαίωση τή μαρτυρία
τῶν Μυροφόρων τό πρωί τῆς ἀναστάσε-
ως, εἶχαν τίς ἐπιφυλάξεις τους γιά τήν
ἀληθινή ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ. Ἔτσι
ἀκριβῶς εἶναι δικαιολογημένη ἡ ἀσταμά-
τητη συζήτηση μεταξύ τους στήν πορεία
τους πρός Ἐμμαούς, εὐχόμενοι ὡστόσο οἱ
πληροφορίες τῶν Μυροφόρων νά εἶναι
ἀληθινές. Ὅμως παρά τήν εὐχή καί τήν
ἐλπίδα ὅτι εἶναι ἀλήθεια ἡ ἀνάσταση τοῦ
Διδασκάλου τους, οἱ λογισμοί ἀπιστίας
στήν πληροφορία τῶν Μυροφόρων ἐπα-
νέρχονται καί πάλι στίς σκέψεις τους, μέ
ἀποτέλεσμα νά εἶναι σκυθρωποί. 

Ἐκείνη τή στιγμή «ἐγένετο ἐν τῷ ὁμι-
λεῖν αὐτούς καί συζητεῖν καί αὐτός ὁ Ἰη-
σοῦς ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς· οἱ δέ
ὀφθαλμοί αὐτῶν ἐκρατοῦντο τοῦ μή ἐπι-
γνῶναι αὐτόν» (Λουκ. 24, 15). Καί ἐνῶ
αὐτοί συνομιλοῦσαν καί συζητοῦσαν πε-
ρί τοῦ Ἰησοῦ, ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς τούς πλη-
σίασε καί προχωροῦσε μαζί τους. Τά μά-
τια τους ὅμως ἐμποδίζονταν ἀπό κάποια
ὑπερφυσική δύναμη, γιά νά μήν τόν ἀνα-
γνωρίσουν. Κι αὐτό, γιατί ὁ Ἰησοῦς κοντά
στούς δυό ὁδοιπόρους «ἦταν ἐν ἑτέρᾳ
μορφῇ» (Μάρκ. 16, 12). Γιατί ἡ μορφή
τοῦ ἀναστημένου Κυρίου εἶχε ἀλλάξει τήν
ὥρα ἐκείνη. Εἶχε τή μορφή τοῦ ὁδοιπό-
ρου. Ἄλλωστε αὐτό τό ἔκανε καί σέ ἄλλες
περιπτώσεις. Ὅπως, γιά παράδειγμα, πα-
ρουσιάσθηκε στή Μαρία Μαγδαληνή σάν
κηπουρός. Καί ἄλλοτε σέ ἀγρότες-μαθη-
τές του σάν ἀγρότης.

Ἀλλά ἡ συνέχεια στό προσεχές
τεῦχος.
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«Ἐνῶ ὁ λαός καθ’ ὅλη τήν ἱστορική διαδρομή τοῦ
ἔθνους ἐπιδεικνύει τό ἑλληνικό φιλότιμο, οἱ πολιτικοί του
καί ἡ ἰθύνουσα τάξη παρέμειναν μέ τά ἐλαττώματά του» 

(Βασίλειος Κόκκινος, ἐπίτιμος Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου)
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έσα στό Δωδεκαήμερο τῶν
ἑορτῶν, καί συγκεκριμένα
στίς 4 Ἰανουαρίου 2019, ἡ
Διακονία μας πραγματοποί-
ησε ἐπίσκεψη ἀγάπης στό

Κατάστημα Κράτησης Χαλκίδας.

Παρά τίς δυσμενεῖς καιρικές συνθῆκες
-ἐνῶ μαινόταν ἡ κακοκαιρία- φτάσαμε
στή Χαλκίδα ἑξήντα περίπου χριστιανοί,
συνδρομητές τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ
Γολγοθᾶ», μέ ἐπικεφαλῆς τόν π. Γερβά-
σιο. Συγκλονιστική ἡ εἰκόνα: Ὁ σεβά-
σμιος Γέροντας πάνω στό ἁμαξίδιο, μέ τό
ὁποῖο τώρα τελευταῖα μετακινεῖται, βρί-
σκεται στό χῶρο τῆς φυλακῆς ἔχοντας
διανύσει 270 χιλιόμετρα! Μέσα στήν
καρδιά τοῦ χειμώνα καί ἐν μέσω τέτοιας
κακοκαιρίας, πού ἔπληττε ἰδιαιτέρως τήν
Εὔβοια, ὁ ἀκάματος Γέροντας εἶχε ἀφή-
σει τή ζεστασιά καί τήν ἀσφάλεια τοῦ
κελλιοῦ του, γιά νά βρεθεῖ κοντά «στά
ἀγαπημένα του παιδιά» μετά ἀπό ἕνα πο-
λύωρο καί κουραστικό γι’ αὐτόν ταξίδι.
Αὐτή εἶναι ἡ ἀγάπη. Ἡ ἀγάπη πού ἐμπνέει
ὁ Χριστός ἔχει πάντα τή σφραγίδα τῆς
γνησιότητας, πού λέγεται θυσία. 

Στό χῶρο πού εἶχε διαμορφωθεῖ κα-
τάλληλα μέ τή φροντίδα τοῦ Διευθυντῆ
καί τοῦ προσωπικοῦ τῆς Φυλακῆς συγκε-
ντρωθήκαμε, ἐπισκέπτες καί κρατούμε-
νοι. Ἔστω γιά ἐκείνη τήν ὥρα, χάθηκε ἡ
αἴσθηση τῆς φυλακῆς. Ἔνιωσαν οἱ κρα-
τούμενοι ἀδελφοί μας ὅτι βρίσκονταν μέ-
σα σέ ἕνα ἐλεύθερο κομμάτι τῆς κοινω-
νίας, τό ὁποῖο τούς ἀγαπᾶ καί δέν ὑπολο-
γίζει κόπους καί κινδύνους προκειμένου
νά φτάσει κοντά τους. 

Ἡ ἐκδήλωση ἄρχισε μέ τή δέηση
«ὑπέρ τῶν ἐν φυλακαῖς ὄντων ἀδελ-

φῶν ἡμῶν». Ἀκολούθησαν χριστιανικά
τραγούδια καί τά πρωτοχρονιάτικα κά-
λαντα μέ συνοδεία μουσικῶν ὀργάνων.
Στή συνέχεια ὁ Διευθυντής τῆς Φυ-
λακῆς, κ. Σπυρίδων Ἀθανασίου, ἀπηύ-
θυνε ἕναν ἐγκάρδιο χαιρετισμό τονίζο-
ντας μεταξύ ἄλλων τά ἑξῆς:

« Σήμερα, ἀγαπητοί κρατούμενοι, μέ
μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε τόν π. Γερ-
βάσιο μέ ὅλη τή συνοδεία του, οἱ ὁποῖοι
διακονοῦν τούς κρατουμένους ἐδῶ καί 42
χρόνια. Δηλαδή ὅλη τους ἡ ζωή εἶναι ἀφιε-
ρωμένη σ’ ἐσᾶς. Καί εἶναι μεγάλη χαρά κά-
θε φορά πού ἔρχονται στή φυλακή μας
(καί εἶμαι σίγουρος ὅτι καί σέ ἄλλες φυλα-
κές πού πηγαίνουν, βοηθοῦν), γιατί δέν ξέ-
ρετε πόση ἀνάγκη ἔχουμε ἀπό τή βοήθεια
αὐτῶν τῶν ταπεινῶν ἀνθρώπων. Ἴσως
κάποιοι νά τά θεωροῦν εὔκολα. Δέν εἶναι
εὔκολα, εἶναι πάρα πολύ δύσκολα. Καί
εἰδικά στή σημερινή κατάσταση, πού -ὄχι
μόνον ἡ χώρα μας- ὅλες οἱ χῶρες τοῦ κό-
σμου περνοῦν δύσκολες στιγμές, καί τό
γνωρίζετε πολύ καλά. Ἄρα ἡ βοήθειά τους
ἐδῶ εἶναι γιά μᾶς πάρα πολύ σημαντική
και δέν μποροῦμε νά τήν ὑπολογίσουμε.
Ἀλλά τό πιό μεγάλο, τό πιό βασικό γιά μᾶς
εἶναι ἡ ψυχολογική ὑποστήριξη πού μᾶς
δίνουν. Ξέρετε, αὐτή ἡ στήριξη πού μᾶς
προσφέρει ὁ π. Γερβάσιος μᾶς κάνει νά
νιώθουμε διαφορετικά ἐμεῖς οἱ ὑπάλληλοι,
ὄχι μόνο τῆς Χαλκίδας, γιατί καί στίς ἄλλες
Φυλακές τήν ἴδια βοήθεια προσφέρει.

Γι’ αὐτό εἶναι μεγάλη χαρά σήμερα πού
ἔρχεται ἐδῶ μέ τή συνοδεία του, ὄχι μόνο
γιά νά σᾶς παρουσιάσουν ἕνα γιορταστικό
πρόγραμμα, ἀλλά γιά νά σᾶς προσφέρουν
καί τά δῶρα τους, πολύ βασικά γιά ἕναν
κρατούμενο. Γι’ αὐτά τά δῶρα θέλω νά
τούς εὐχαριστήσω, ἐκ μέρους ὅλων τῶν

ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

(4-1-2019)
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ὑπαλλήλων, ἀλλά πιό πολύ, θεωρῶ, ἐκ μέ-
ρους τῶν κρατουμένων. Γιατί κι ἐμεῖς, ἄν
δέν ἔχουμε βοήθεια, δέν μποροῦμε νά κά-
νουμε τίποτα. Καί ξέρετε τί δύσκολη κα-
τάσταση περνᾶμε... Θέλω νά σᾶς πῶ ἀκό-
μη ὅτι οἱ τρεῖς Μάγοι, ὅταν πῆγαν καί
εἶδαν τό Χριστό στή φάτνη, ἔφυγαν ἀπό
ἄλλο δρόμο. Γιά νά ποῦν καί νά διδάξουν
τό μεγάλο θαῦμα. Αὐτός εἶναι ὁ σκοπός,
πιστεύω, τοῦ σωφρονιστικοῦ συστήμα-
τος. Οἱ κρατούμενοι νά ἔρχονται, κι ὅταν
φεύγουν, νά φεύγουν ἀπ’ τόν ἄλλο δρόμο,
τό δρόμο τοῦ ἀνθρωπισμοῦ...

Πατέρα Γερ-
βάσιε,

Ἐκ μέρους
τῆς Φυλακῆς θέ-
λουμε νά προ-
σφέρουμε μέ με-
γάλη χαρά καί
πολλή ἀγάπη δύο
ταπεινά δῶ-ρα,

τά ὁποῖα ἔχουν φτιάξει κρατούμενοι τῆς
Φυλακῆς ἀπό ξύλο. Σᾶς εὔχομαι χρόνια
καλά, χρόνια πολλά νά συνεχίζετε μέ τόν
ἴδιο ζῆλο τό ἔργο τῆς ἀγάπης σας, γιατί
σᾶς ἔχουμε ἀνάγκη πάρα πολύ. Αὐτό μο-
νάχα μπορῶ νά εὐχηθῶ κι αὐτό μονάχα
μπορῶ νά ζητήσω. Νά εἶστε καλά. Σᾶς
εὐχαριστοῦμε πάρα πολύ».

Ἀκολούθησε ἡ ὁμιλία τοῦ π. Γερβασί-
ου, ὁ ὁποῖος μέ ἀνάγλυφο τρόπο παρου-
σίασε στούς κρατουμένους τό δρόμο τῆς
ἀγάπης πού μᾶς δίδαξε ὁ Χριστός μέ τήν
ἐπί γῆς ζωή Του. Ἡ ὁμιλία του ἀποτελεῖ
τό κύριο ἄρθρο τοῦ τεύχους αὐτοῦ.

* * * 

Κατά τή διάρκεια τῆς ὁμιλίας βλέπαμε
τά πρόσωπα τῶν κρατουμένων νά μαλα-
κώνουν, ν’ ἀλλάζουν. Ποιός ξέρει τί ἀπερ-
γαζόταν στίς ψυχές ἐκείνη τήν ὥρα ὁ λό-
γος τοῦ Θεοῦ!

Στό τέλος πέρασαν ὅλοι οἱ κρατούμε-

νοι καί σεβαστικά ἀσπάστηκαν τό χέρι
τοῦ «δικοῦ τους πατέρα» παίρνοντας τήν
εὐχή του. Ἀρκετοί ἔσκυβαν γιά νά τοῦ
ἐμπιστευθοῦν κάποιο πρόβλημα ἤ κά-
ποιο αἴτημά τους. Καί ὁ πατέρας ἄκου-
γε ὅλα τά παιδιά του...

Καθώς παίρναμε τό δρόμο τῆς ἐπι-
στροφῆς γιά τή Θεσσαλονίκη, ἕνα κομμά-
τι τῆς καρδιᾶς μας νιώθαμε πώς ἔμεινε
νά κοιτάζει πίσω, σ᾽ ἐκεῖνες τίς πονεμέ-
νες ψυχές πού - ποιός ξέρει γιατί; - λάθη
τῆς ζωῆς τούς ἔφεραν σ᾽ αύτόν τόν τόπο
τῆς μοναξιᾶς καί τῆς σιωπῆς, γιά νά πλη-
ρώσουν γι᾽ αὐτά. Καί εἶναι βαρύ τό τίμη-
μα νά μήν εἶσαι ἐλεύθερος! Κρατούμενος
ἑλληνικῆς φυλακῆς τηλεφωνοῦσε ἀνελ-
λιπῶς κάθε ἀπόγευμα στή ΔΙΑΚΟΝΙΑ,
χωρίς νά ἔχει κάποιο ἰδιαίτερο θέμα. Κι
ὅταν ρωτήσαμε γιά τό λόγο τοῦ καθημε-
ρινοῦ τηλεφωνήματός του, ἀπάντησε:
«Σᾶς τηλεφωνῶ, γιατί θέλω, ὅταν τό
βράδυ κλείνομαι στό κελλί μου, νά
μπορῶ νά πῶ στόν ἑαυτό μου ὅτι σήμε-
ρα μίλησα μέ τόν ἐλεύθερο κόσμο!» 

Τόση ἡ θλίψη τῆς μοναξιᾶς! Καί τῆς
ἐγκατάλειψης ἀπό ὅλους! Γι᾽ αὐτό, κάνα-
με τόν πόνο μας προσευχή, ἀπό ἀγάπη
γιά τόν πονεμένο συνάνθρωπό μας, καί
εἴπαμε σ᾽ Ἐκεῖνον πού μπορεῖ νά γλυκαί-
νει τά βάσανα τῶν ἀνθρώπων: «Κύριε, σ᾽
εὐχαριστοῦμε πού μᾶς ἀξίωσες νά Σέ ἐπι-
σκεφθοῦμε στά πρόσωπα τῶν κρατου-
μένων ἀδελφῶν μας τῆς Φυλακῆς Χαλκί-
δας σήμερα, γιά τό χρέος τῆς ἀγάπης πού
ἔχουμε πρός τόν πλησίον μας.  Δῶσε ὁ
πύρινος λόγος τῆς ἀγάπης τοῦ Γέροντα
νά φέρει καρπούς μέσα στίς ψυχές τους.
Καρπούς μετανοίας. Καρπούς καινούριας
ζωῆς καί σωτηρίας.  Γιά νά θυμοῦνται
τή φυλακή σάν τήν πιό εὐχάριστη
ἀνάμνηση τῆς ζωῆς τους, γιατί ἐκεῖ
γνώρισαν Ἐσένα. Στή φυλακή Σέ συ-
νάντησαν. Κι ἔγινε ἡ ζωή τους καινού-
ρια. Ζωή ἁγία. Ζωή Χριστοῦ. ΑΜΗΝ.

Κρατούμενος: «Δέν μέ ἀπασχολεῖ σέ ποιά φυλακή θά μεταφερθῶ. Μόνο χαίρομαι,
γιατί ἐδῶ, στή Φυλακή Γρεβενῶν, ἐγώ γνώρισα τό Χριστό»!    (π. Χρ. Κούρτης)
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

Ἑορταστική ἐπίσκεψη ἀγάπης ἀπό συνεργάτες τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥ-
ΜΕΝΩΝ στό Κατάστημα Κράτησης Χαλκίδας ὑπακούοντας στή φωνή τοῦ Χριστοῦ «ἐν
φυλακῇ ἤμην, καί ἤλθετε πρός με» (Ματθ. 25, 36).

π. Γερβάσιος: «Ἀγαπητοί μου κρα-
τούμενοι, εὔχομαι νά φύγετε ἀπό τή
φυλακή μέ καρδιά Χριστοῦ, γεμάτη

ἀγάπη!».

-Καλή δύναμη, ἀδελφέ! Προσεύχομαι
γιά σᾶς καθημερινά. Ὁ Θεός νά εἶναι

μαζί σας!
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«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI» 167ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΑΤ. ΚΡΑΤ.  ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Ἐπισκέπτες καί προσωπικό τῆς Φυλακῆς μαζί, σέ ἀνάμνηση τῆς καλῆς ἐπίσκεψης
στούς κρατουμένους.

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� äξίω-
σας,�Kύριε·�κàμέ�τῷ ξύλῳ τοÜ�ΣταυροÜ�φώτισον�καί�σ̈́ σόν�με».�(Ἐξαποστειλά-
ριον�Μ.�Παρασκευῆς)

Ἡ εὐθύνη�μας:

«Ἄν�δέν�σωθεῖ ὁ κόσμος,�ἐγώ�φταίω».
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ168 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»

Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἡ
ΔΙΑΚΟΝΙΑ μας εἰσῆλθε στό 42ο ἔτος
προσφορᾶς καί ἀγάπης στόν κρατού-
μενο συνάνθρωπό μας παίρνοντας δύ-
ναμη ἀπό τό λόγο τοῦ Κυρίου· «ἐφ’
ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἀδελ-
φῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιή-
σατε» (Ματθ. 25, 40). Ὅ,τι κάνετε σ’
αὐτούς τούς φτωχούς ἀδελφούς μου,
σέ μένα τό κάνετε. Καί τό κάνουμε μέ
ἀγάπη πολλή, «ὡς τῷ Κυρίῳ». Μέ
πολλές δυσκολίες βεβαίως, γιατί οἱ
ἀνάγκες τῶν Φυλακῶν εἶναι πολλές
καί οἱ οἰκονομικές δυνατότητες τῆς
ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ πλέον πολύ περιορισμέ-
νες. Παρακαλοῦμε τούς ἀγαπητούς
συνδρομητές τοῦ ὡραίου αὐτοῦ ἔργου
νά μή τό ξεχνοῦν ποτέ. Κάθε συνδρο-
μή τους ἐνισχύει τή συνέχισή του. Γί-
νεται ἀγάπη. Γίνεται προσφορά.

* * *

Στό τρίμηνο αὐτό ἐνισχύσαμε Φιλό-
πτωχα Ταμεῖα Φυλακῶν, ἀπόρους
κρατουμένους καί οἰκογένειές τους
στήν Ἑλλάδα, Ἕλληνες ἀπόρους κρα-
τουμένους στό ἐξωτερικό κ. ἄ., ὡς
ἑξῆς:

1. Κατ. Κράτ.  Δομοκοῦ             1.000,00 εὐρώ.

2. Κατ. Κράτ. Θεσ\νίκης              3.000,00 εὐρώ.

3. Κατ. Κράτ. Ἀγρ. Κασσάνδρας   650,00 εὐρώ. 

4. Κατ. Κράτ. Κομοτηνῆς             1.000,00 εὐρώ.

5. Κατ. Κράτ. Τρίπολης (γιά 

Ἱ. Π. Ἁγ. Ἐλευθερίου)        4.500,00 εὐρώ.

6. Ψυχ. Κρατ. Κορυδαλλοῦ        1.000,00 εὐρώ.

Σύνολο:  11.150,00 εὐρώ

* * *

1. Ἀποφυλακίσεις ἀπόρων κρατ/νων 
8.020,00 εὐρώ.

2. Δέματα σέ Φυλακές               6.400 ,00 εὐρώ.

3. Οἰκον. ἐνίσχυση κρατ/νων Ἑλλάδος 
5.765,00 εὐρώ.

4. Οἰκον. ἐνίσχυση κρατ/νων ἐξωτερικοῦ    
2.045,00 εὐρώ.

5. Οἰκον. ἐνίσχυση πρώην  κρατ/νων
6.960,00 εὐρώ.

6. Οἰκον. ἐνίσχυση οἰκογ. ἀπόρ. κρατ/νων 
12.718,00 εὐρώ.

7. Ἔξοδα συνεργατῶν ἐξωτερικοῦ 
210,00 εὐρώ.

8. Ἔξοδα συνεργατῶν ἐσωτερικοῦ
150,00 εὐρώ.

9. Οἰκ. ἐνίσχ. πολυτέκνων        1.000,00 εὐρώ

10. Οἰκον. ἐνίσχ. Φυλακῶν Ἱ. Ἐπισκο-

πῆς Μαδαγασκάρης  1.500,00 εὐρώ.

11. Λοιπά ἔξοδα                           6.510,00 εὐρώ.

Σύνολο:    51.278,00 εὐρώ.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»
«Τήν διακονίαν σου πληροφόρησον» (Β΄ Τιμοθ. 4, 5)

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».

Γενικό Σύνολο:    62.428,00 εὐρώ.
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ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΜΕ ΤΟ ΠΑΣΧΑ;

Ἐννοοῦμε οἱ φίλοι καί συνεργάτες τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ
Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ».

Ποῦ θά πᾶμε τό Πάσχα; 

Ποῦ ἀλλοῦ; Ἐκεῖ ὅπου μᾶς περιμένουν «ἀδελφοί ἐλάχιστοι» (Ματθ. 25, 40) τοῦ
Ἀναστημένου μας Χριστοῦ. Ἐκεῖ ὅπου μπαίνουν μόνον ὅσοι ἀγαποῦν. Ὅσοι ἀγα-
ποῦν τόν πάσχοντα ἄνθρωπο ὡς ἀδελφό τους καί «ὡς τῷ Κυρίῳ». Χωρίς σχόλια γιά
τά λάθη του. Γιά τά κρίματά του. «Οὐδέ ἐγώ σέ κατακρίνω» γι’ αὐτό πού ἔκανες,
ἀδελφέ, γιατί φοβᾶμαι καί γιά τή δική μου πτώση. Καί γιά τή δική μου κρίση. 

Ποῦ θά πᾶμε φέτος τό Πάσχα; 

Στό Κατάστημα Κράτησης Ἁγ. Στεφάνου Πατρῶν γιά δεύτερη φορά.

Ἡ ἐπίσκεψη θά πραγματοποιηθεῖ τήν Παρασκευή τῆς Διακαινησίμου,
γιορτή τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, στίς 3 Μαΐου 2019, 11 π.μ. περίπου. 

Τό πρόγραμμα περιλαμβάνει ἀναστάσιμη ὁμιλία τοῦ π. Γερβασίου στούς κρατου-
μένους. Χορωδία μέ πασχαλινούς ὕμνους καί τραγούδια μέ συνοδεία μουσικῶν
ὀργάνων. Διανομή ἀτομικῶν δεμάτων στόν κάθε κρατούμενο μέ εἴδη πρώτης ἀνά-
γκης. Πασχαλινά τσουρέκια καί κόκκινα αὐγά γιά τό παραδοσιακό τσούγκρισμα.

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ: Ὅσοι μπορεῖτε, στεῖλτε τή συνδρομή σας, γιά
νά ἑτοιμάσουμε τά 550 δέματα πού χρειάζονται νά προσφέρουμε στή
Φυλακή. Καί ἡ συνδρομή ἐπίσκεψη ἀγάπης στόν φυλακισμένο εἶναι! 

Ἱερό Παρεκκλήσιο Ἁγίου Ἐλευθερίου
Κατά τήν ἐπίσκεψη τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ μας στό παρελθόν

στό Κατάστημα Κράτησης Τρίπολης διαπιστώσαμε τήν
ἔλλειψη ἑνός ἔστω Ναϋδρίου, στό ὁποῖο θά μποροῦσαν οἱ
κρατούμενοι νά καταφεύγουν σέ ἰδιαίτερα δύσκολες στιγμές
τῆς φυλακισμένης τους ζωῆς καί νά ἀποθέτουν μέ ἐλπίδα
τούς καημούς τους στό Θεό. Ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ μας ἔκανε διά-
φορες προσπάθειες γιά τήν ἀνεύρεση λύσης στό θέμα. Τό με-
γάλο πρόβλημα ἦταν ἡ εὕρεση κατάλληλου χώρου, ὥστε οἱ
κρατούμενοι νά ἔχουν εὔκολη πρόσβαση σ’ αὐτό. Λύση δέν
βρισκόταν. 

Τελευταῖα ὅμως, μέ ἐντολή τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης
γιά εὕρεση λύσης, τό θέμα τοῦ χώρου τακτοποιήθηκε καί ἡ

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ἔσπευσε νά κάνει τή δωρεά της. Ἐστάλη, λοι-
πόν, ἀπό τή Θεσσαλονίκη ἕνα πλήρως ἐξοπλισμένο ἠλεκτρολογικά καί ἁγιογραφη-
μένο Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου ὡς δωρεά τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ στό Κα-
τάστημα Κράτησης Τρίπολης, μέ τήν εὐχή νά συντελεῖ στήν πνευματική ἀναγέννη-
ση ὅλων τῶν προσευχομένων σ’ αὐτό.  

«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI» 169ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΜΕ ΤΟ ΠΑΣΧΑ-Ἱερό Παρεκκλήσιο
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ170 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»
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Ὁ Σύλλογος Πολυτέκνων Θεσσαλονίκης
«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ», μέ μέλη του 10.000
πολύτεκνες καί ὑπερπολύτεκνες οἰκογένει-
ες, εἶναι ὁ μεγαλύτερος Σύλλογος στή Βό-
ρεια Ἑλλάδα καί 3ος στή Συνομοσπονδία
Πολυτέκνων Ἑλλάδος. Ἀποτελεῖ ὑπόδειγμα
νοικοκυρεμένου Συλλόγου μέ πολλές δρα-
στηριότητες καί ἀνύστακτο τό ἐνδιαφέρον
καί ἀτέλειωτη τή μέριμνα γιά τά παιδιά, χά-
ρη στόν ἀκούραστο καί ἀεικίνητο Πρόεδρό
του κ. Ἐρωτόκριτο Θεοτοκάτο, ὁ ὁποῖος
παλεύει καθημερινά γιά τή στήριξη τῆς δει-
νοπαθούσης πολύτεκνης οἰκογένειας. Γιά
τήν πολύτεκνη οἰκογένεια, ποτέ γιά τόν
ἑαυτό του, χτυπᾶ πόρτες, ζητᾶ, παρακα-
λεῖ, ἀπαιτεῖ, γιά νά πετύχει ὀφέλη γιά τό
Σύλλογο. Γιά τούς ἥρωες πολύτεκνους
οἰκογενειάρχες. Γι’ αὐτούς πού δίνουν
ζωή στή γηρασμένη Ἑλλάδα. 

Τό ἔργο του συνδράμουν πολλοί παρά-
γοντες, γιατί εἶναι πολύ ἀξιόλογο. Εἶναι
ἔργο ἐθνικό καί τό ἔχει ἀνάγκη ἡ πατρίδα
μας. Σ’ αὐτό συμβάλλει μέ ὅση ἀγάπη μπο-
ρεῖ καί ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥ-
ΜΕΝΩΝ ἐπί σειρά ἐτῶν. Θέλοντας νά
ἐκφράσει τήν
εὐγνωμοσύνη του
στή ΔΙΑΚΟΝΙΑ γιά
τήν παρουσία της
κοντά του, στίς 12
Ἰανουαρίου, κατά
τήν κοπή τῆς βασι-
λόπιττας, ὁ Σύλ-
λογος τίμησε τή
ΔΙΑΚΟΝΙΑ γιά τήν
προσφορά της μέ
τιμητική πλακέ-
τα καί χρυσό στε-
φάνι, τά ὁποῖα ὁ
Πρόεδρος κ. Θεο-
τοκάτος παρέδω-
σε στόν ἐκφραστή
αὐτῆς π. Γερβάσιο
«γιά τή μοναδική

καί ἀνεπανάληπτη προσφορά του στούς φυ-

λακισμένους ὅλου τοῦ κόσμου, ἀλλά καί τήν

ἰδιαίτερη ἀγάπη του καί προσφορά του

στούς πολύτεκνους καί τό Σύλλογο». 

Ὁ π. Γερβάσιος εὐχαριστώντας γιά τήν
τιμητική ἐκδήλωση  εἶπε μεταξύ ἄλλων:
«...Συγχαίρω τούς πολυτέκνους γονεῖς καί

τούς ὀνομάζω ἥρωες, γιατί σέ μιά ἐποχή τό-

σο δύσκολη, κυρίως ἀπό πνευματικῆς ἀπό-

ψεως, πηγαίνουν κόντρα στό ἄθεο πνεῦμα

τῆς ἐποχῆς μας, πού περιφρονεῖ ἀξίες καί

ἀρχές μέ τίς ὁποῖες μεγαλώσαμε, καί φέρ-

νουν στόν κόσμο ὅσα παιδιά τούς δώσει ὁ

Θεός. Μέ εὐγνωμοσύνη στήν καρδιά μου γιά

τήν πολύτεκνη οἰκογένεια πού προσφέρει

στήν Πατρίδα μας στρατιωτικούς καί δα-

σκάλους, γιατρούς, δικηγόρους καί ὅ,τι ἄλλο

καί συντελεῖ στό νά συνεχίζει ἡ Ἑλλάδα μας

νά ζεῖ, προσκυνώ καί ἀσπάζομαι τήν πολύ-

τεκνη μητέρα, τόν πολύτεκνο πατέρα!...

Εὔχομαι ὁ Σύλλογος τῶν Πολυτέκνων

«ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ» μέ τόν ἀκαταπόνητο πρό-

εδρό τους κ. Θεοτοκάτο, νά συνεχίζουν τό

ἔργο τους δυνατά, γιά νά ζεῖ ἡ Ἑλλάδα μας

καί νά μεγαλουργεῖ».

171«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ»

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ἀπό τό Σύλλογο Πολυτέκνων «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ»

Ὁ Σύλλογος «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ» τίμησε τόν π. Γερβάσιο γιά τή μα-
κρόχρονη διακονία του στούς κρατουμένους ὅλου τοῦ κόσμου καί γιά τήν

ἀγάπη του στήν πολύτεκνη οἰκογένεια.
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172

Εἰς αἰώνιον ὄνειδος
480 π.Χ. Θερμοπύλες. Ὁ Ξέρξης ζητᾶ ἀπό τό Λεωνίδα

νά παραδώσει τά ὅπλα. Καί παίρνει τήν ἀπάντηση: «Μο-
λών λαβέ». «Ἔλα νά τά πάρεις!». Σέ λίγο πέφτει μαζί μέ
τούς τριακόσιους του, πιστός στίς ἐπιταγές τῆς Σπάρτης,
«τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενος». Μιά θαυμαστή ὁμο-
ψυχία ἡγέτη, λαοῦ καί στρατοῦ. 

1453μ.Χ. Κωνσταντινούπολη. Ὁ Μωάμεθ ὁ πορθη-
τής ὑποβάλλει τίς δελεαστικές του προ-
τάσεις στόν Κωνσταντίνο Παλαιολόγο:
«Θέλεις νά ἐγκαταλείψεις τήν Πόλη καί
νά φύγεις ὅπου θέλεις, μαζί μέ τούς ἄρχο-
ντές σου καί τά ὑπάρχοντά σου, ἀφήνο-
ντας ἀζήμιο τό λαό κι ἀπό μένα καί ἀπό
σένα; Ἤ θέλεις νά ἀντισταθεῖς καί νά χά-
σεις τή ζωή σου καί τά ὑπάρχοντά σου
καί σύ καί ὅσοι εἶναι μαζί σου, καί ὁ λαός
σου, ἀφοῦ αἰχμαλωτιστεῖ ἀπό τούς Τούρ-
κους, νά διασκορπιστεῖ σ’ ὅλη τή γῆ;».

Ἀλήθεια, γιατί ὁ Παλαιολόγος δέν
ἔσπευσε νά πείσει τό λαό του ὅτι εἶναι γιά

τό συμφέρον του νά δεχτεῖ τίς προτάσεις τοῦ Μωάμεθ; Ἀντίθετα ἔσπευσε νά ἀπαντήσει:
«τό δέ τήν πόλιν σοι δοῦναι, οὔτ’ ἐμόν ἐστιν οὔτ’ ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν ταύτῃ· κοινῇ
γάρ γνώμῃ πάντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν καί οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν».Μ’
ἐκεῖνο τό «αὐτοπροαιρέτως» διερμήνευε ὁ τελευταῖος αὐτοκράτορας τή βούληση
τοῦ λαοῦ του. Ἦταν, θά λέγαμε, τό ἄτυπο δημοψήφισμα πού διενεργήθηκε τότε στήν
Κωνσταντινούπολη.

1801μ.Χ. Σούλι. Ὁ Ἀλή Πασάς, ἀφοῦ δέν κατά-
φερε νά νικήσει τούς Σουλιῶτες μέ τά ὅπλα, κα-
ταφεύγει στήν ἐξαγορά. Τούς προσφέρει χρήμα-
τα πολλά, γιά νά μπορέσουν νά ζήσουν καλά σέ
ὅποιον τόπο διαλέξουν, μακριά ἀπό τό Σούλι. Οἱ
Σουλιῶτες τοῦ ἀπαντοῦν: «Ἡ πατρίδα μας εἶναι
πολύ πιό γλυκιά ἀπό τά ἄσπρα σου (=τά χρήματά
σου) καί ἀπό ὅλους τούς καλούς τόπους τοῦ κό-
σμου. Μάθε ὅτι μάταια κοπιάζεις, γιατί ἡ ἐλευθε-

ρία μας οὔτε πουλιέται οὔτε ἀγοράζεται μέ ὅλους τούς θησαυρούς τῆς γῆς, ἀλλά μέ
αἷμα καί μέ θάνατο τοῦ τελευταίου Σουλιώτου. Θέλεις τό Σούλι; Ἔλα νά τό πάρεις.
Σούλι, 11 Μαρτίου 1801. Οἱ Σουλιῶται, μικροί καί μεγάλοι».

Ἐκεῖνο τό «οἱ Σουλιῶται, μικροί καί μεγάλοι» εἶναι τό δημοψήφισμα τῶν Σου-
λιωτῶν, πού ἐκφράστηκε μέσω τῶν ἀρχηγῶν τους. Κι ὅταν ὁ Ἀλής θέλησε νά δωροδο-
κήσει ὁρισμένους ἀρχηγούς τῶν Σουλιωτῶν, ὥστε νά πάρουν τή φάρα τους καί νά φύ-
γουν μακριά ἀπό τό Σούλι, γιά νά διασπαστεῖ ἔτσι ἡ δύναμη τῶν ὑπερασπιστῶν τοῦ
Σουλίου, πῆρε ἀπαντήσεις σάν κι αὐτήν: «Σ’ εὐχαριστῶ πολύ γιά τήν ἀγάπη πού ἔχεις
γιά μένα· καί τά πουγγιά πού μοῦ γράφεις νά μοῦ στείλεις, νά μή μοῦ τά στείλεις, για--
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τί δέν ξέρω νά τά μετρήσω καί δέν ξέρω τί νά τά κάνω. Μά καί ἄν ἤξερα, πάλι δέν εἶμαι
εὐχαριστημένος νά σοῦ δίνω οὔτε ἕνα λιθάρι ἀπ’ τούς βράχους τῆς πατρίδος μου,
καί ὄχι νά φύγω ἀπό τό Σούλι γιά τά πουγγιά σου, καθώς πού φαντάζεσαι. Τιμές καί δόξες
πού μοῦ ὑπόσχεσαι νά μοῦ δίνεις δέν μοῦ χρειάζονται, γιατί εἰς ἐμένα πλοῦτος, δόξες καί
τιμές εἶναι τ’ ἄρματά μου, ὁπού μ’ ἐκεῖνα φυλάω τήν πατρίδα μου, τήν ἐλευθερία μου καί
τά παιδιά μου καί τιμῶ τό ὄνομα τοῦ Σουλιώτου καί ἀπαθανατίζω καί τό ἰδικό μου ὄνομα.
Σούλι, 4 Μαΐου 1801, Καπετάν Τσήμας Ζέρβας».

1940 μ.Χ. Ἀθήνα. Ὁ ἰταλός πρέσβης ἐπιδίδει στόν
πρωθυπουργό τῆς χώρας, Ἰωάννη Μεταξά, τελεσίγραφο,
μέ τό ὁποῖο ἡ Ἰταλία ζητᾶ -ὡς ἐγγύηση γιά τήν οὐδετερό-
τητα τῆς Ἑλλάδας καί τήν ἀσφάλεια τῆς Ἰταλίας ἀπό τά
ἀγγλικά στρατεύματα- νά τῆς ἐπιτραπεῖ νά καταλάβει
στρατηγικά σημεῖα τοῦ ἑλληνικοῦ ἐδάφους. Διευκρινίζει
μάλιστα πώς ἡ προσωρινή αὐτή κατοχή δέν ἔχει σκοπό
σέ καμιά περίπτωση νά θίξει τήν κυριαρχία καί τήν ἀνε-
ξαρτησία τῆς Ἑλλάδας. Σέ διαφορετική περίπτωση ὅμως
ὁ πόλεμος μεταξύ τῶν δύο χωρῶν εἶναι ἀναπόφευκτος
καί ἡ ἑλληνική κυβέρνηση πρέπει νά ἀναλογιστεῖ τίς

εὐθύνες της. Ἡ ἀπάντηση τοῦ Ἕλληνα πρωθυπουργοῦ: «Λοιπόν, ἔχουμε πόλεμο». Μιά
ἀπάντηση, πού ἔγινε τό θρυλικό ΟΧΙ καί ὑπογράφτηκε ἀπό σύσσωμο τόν ἑλληνικό λαό,
πού δημιούργησε τό ἡρωικό ἔπος τῆς Πίνδου. Ὁ ἡγέτης εἶχε διερμηνεύσει τήν ἀπάντηση
τοῦ λαοῦ του.

2019 μ.Χ. Ἀθήνα. Οἱ κυβερνῶντες τήν Ἑλλάδα δέχτηκαν πιέσεις νά παραδώσουν τό
ὄνομα, τήν ἱστορία καί, κατά συνέπεια, καί τά ἐδάφη τῆς Μακεδονίας. Κανείς δέν κατά-
λαβε γιατί αὐτό θά ἦταν τό συμφέρον τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὅπως ἔσπευδαν νά τόν διαβε-
βαιώσουν μέσα ἀπό ψεύτικα χαμόγελα. 

Κάποιοι εἶπαν πώς κι αὐτοί, οἱ σύγχρονοι κυβερνῆτες, ἔδωσαν τήν ἀπάντησή τους
στούς προξενητάδες τῆς συμφορᾶς. Τούς εἶπαν: «Ἔλα... νά τά δώσεις» κι ἄνοιξαν τά
πουγγιά τους. Κι ἀφοῦ τά γέμισαν χρυσάφι, λένε, θεώρησαν ὑποχρέωσή τους νά βάλουν
κι αὐτοί μιά ὑπογραφή... Δέν εἶναι καί σπουδαῖο πράγμα, βρέ ἀδελφέ! Εἶχαν βέβαια νά
ἀντιμετωπίσουν κι ἕνα ἀπρόβλεπτο ἐμπόδιο. Αὐτός ὁ λαός!
Τί τούς ἔπιασε καί βγῆκαν στούς δρόμους; Ἄκου, λέει,
δημοψήφισμα! Καί ποιός τούς εἶπε ὅτι θά τούς ρωτή-
σουμε; Ἔννοια τους ὅμως καί ἡ δημοκρατία τοῦ 2019
ἔχει τούς τρόπους της νά βάζει τό λαό στή θέση του.
Μέ ἄκρως «δημοκρατικές» διαδικασίες: Διαστρέ-
βλωση τῆς ἀλήθειας, δυσφήμιση, μάτ, ξύλο, συλλή-
ψεις, προσαγωγές καί μπόλικα χημικά. 

Καί μπῆκαν οἱ κατάπτυστες ὑπογραφές. Μιά ὑπό-
κωφη βοή γεμάτη κατάρες κι ἀναθέματα ἀντήχησε
ἀπό τά βάθη τῶν χρόνων. Οἱ μεγάλες μορφές τῆς
Ἱστορίας γύρισαν μέ περιφρόνηση τήν πλάτη στούς
κυβερνῶντες τοῦ 2019. Καί ἡ Ἱστορία βούτηξε τό
κοντύλι της στό πιό μαῦρο μελάνι καί σημείωσε 153
ὀνόματα. Εἰς αἰώνιον ὄνειδος!

Τραγική κατάληξη ἑνός ἔνδοξου παρελθόντος!... 
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20-1-2019.
Ἐκεῖ ὅπου γεννήθηκε ἡ δημοκρατία...
Ἐκεῖ ὅπου ὁ λαός
ἀπαίτησε τό Σύνταγμα
κι ἄφησε τή σφραγίδα τῆς ἰαχῆς του
στήν ἱστορική πλατεία...
Ἐκεῖ 
ντυμένη γαλανόλευκα
συνάχθηκε ἡ ψυχή τοῦ λαοῦ.
Κι ἦταν πιό πέρα
ταμπουρωμένοι μέσα στή Βουλή
οἱ δολοφόνοι της. 

* * *
Ἡ ψυχή τοῦ λαοῦ φώναζε: 
-Ἀκοῦστε μας!
Κι αὐτοί ἀπαντοῦσαν μέ ἐκρήξεις.
Ἡ ψυχή τοῦ λαοῦ κραύγαζε:
-Ἀκοῦστε μας! Σῶστε τή Μακεδονία!
Κι αὐτοί τήν ἔπνιγαν στά χημικά.
Περίφοβες σκιές
ταμπουρωμένες
βεβήλωναν τό ναό τῆς δημοκρατίας.

* * *
20-1-2019.
Στραγγάλισαν τή δημοκρατία.
Ἔπνιξαν τή φωνή τοῦ λαοῦ
στίς δυσώδεις ἀναθυμιάσεις τους. 

* * *

Μά ἡ ψυχή τοῦ λαοῦ
γίγαντας πού δέ νικιέται.
Πέφτει στίς Θερμοπύλες
μά δέν τίς ἐγκαταλείπει.
Αὐτό φοβοῦνται οἱ Ἐφιάλτες.

* * *
Καί ἡ ψυχή τοῦ λαοῦ
πορεύεται καί τραγουδᾶ:
«Μακεδονία ξακουστή».

* * *
Μόνο γιά μιά στιγμή
ἐκεῖ κάτω ἀπ’ τόν ἱερό βράχο
σταματᾶ.
Στρέφει τό βλέμμα 
κι ἀναπολεῖ 
μέ δακρυσμένα μάτια:
-Ὤ, ποῦ εἶσαι, Περικλή,
νά κλάψεις τή δημοκρατία σου
πού ἔγινε κομμάτια!
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Ἡ «Διακονία τῶν Κρατουμένων», πού
ἀσκεῖται συστηματικά σέ ὅλα τά Καταστή-
ματα Κράτησης Ἑλλάδος καί ἀρκετῶν
χωρῶν τοῦ κόσμου ἐπί 42 συνεχῆ χρόνια,
προκειμένου νά ἐργάζεται τό ἔργο της συ-
στηματικότερα καί ἄμεσα, χωρίς χρονο-
τριβή, ἔχει, ὅπου ὑπάρχει ἀνάγκη, ἀντι-
προσώπους καί ἐδῶ στήν Ἑλλάδα καί ἔξω
ἀπό αὐτήν. Ὅπως  π.χ. στήν Πάτρα.

Ὁ λόγος γιά τήν κ. Ἑλένη Διαμαντο-
πούλου, συνεργάτιδά μας στό Κατάστημα
Κράτησης Ἁγίου Στεφάνου, στήν Πάτρα.
Ἡ κ. Ἑλένη Διαμαντοπούλου εἶναι ἄνθρω-
πος ἀνιδιοτελοῦς προσφορᾶς σέ συναν-
θρώπους μας πού βρίσκονται σέ κατάστα-
ση ἀνάγκης. Εἶναι ὁ ἄλλος Καλός Σαμαρεί-
της τοῦ Εὐαγγελίου μέ πνεῦμα θυσιαστικό,
ὅπως καί ἐκεῖνος. Γιά χρόνια τώρα. Ὁλό-

κληρη ζωή. Γυναίκα χω-
ρίς παιδιά δικά της, ἔχει
γιά δικά της παιδιά τά παι-
διά τοῦ κόσμου πού δέν
ἔχουν στήριγμα στή ζωή
τους. Ἐπί 18 χρόνια ἐργά-
ζεται ἀκούραστα ὡς ἐθε-
λόντρια στήν ὁμάδα Κοι-
νωνικῆς Πρόνοιας τοῦ
Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ
Σταυροῦ, ἀφήνοντας πίσω
της τό ἄρωμα τῆς ἀγάπης
της ἀπ’ ὅπου κι ἄν περνά-
ει, χωρίς νά κάνει διάκρι-
ση φυλῆς ἤ θρησκείας ἤ
ἐθνικότητας στή θυσιαστι-
κή της ἀγάπη.

Ἀπό αὐτήν τήν ἀγάπη
παρακινούμενη ἔκανε γιά
τά πεινασμένα παιδιά τῆς
Ἀφρικῆς δύο ταξίδια στήν
Κένυα, στή χώρα στήν
ὁποία λειτουργοῦν ἐπί

πολλά χρόνια Κέντρα Ὀρθοδόξου Ἐξωτε-
ρικῆς Ἱεραποστολῆς.  Σχετική εἶναι ἡ φω-
τογραφία πού παραθέτουμε. Μέ τό ζεστό
μητρικό της χαμόγελο, ἀνάμεσα σέ παιδιά
τῆς χώρας αὐτῆς. 

Ἡ ἐφημερίδα τῆς Πάτρας «ΠΕΛΟ-
ΠΟΝΝΗΣΟΣ» ἀφιέρωσε πρός τιμήν της
δύο σελίδες. Ἐκεῖ σημειώνονται καί οἱ
πρόσφατες βραβεύσεις της: «ΕΠΑΙΝΟΣ»
καί «ΑΡΓΥΡΟΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ» γιά τήν κοι-
νωνική της προσφορά. Βραβεύτηκε ἐπίσης
ἀπό τήν «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ» στά «Πρόσωπα
τῆς χρονιᾶς» ὡς «ἡ μάνα τῆς καρδιᾶς» μέ
ἦθος καί σεβασμό γιά τούς ἀλλοδαπούς,
τούς φυλακισμένους, τούς μοναχικούς,
τούς ἀπόρους καί τά ἐγκαταλελειμμένα
παιδιά. Ἡμεῖς τή γνωρίσαμε καί συνδεθή-

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΑΣ: 

ΕΛΕΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, «ἡ μάνα τῆς καρδιᾶς»
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καμε μαζί της τό 2007, ὅταν ἐπισκεφθήκα-
με τή Φυλακή τῆς Πάτρας μέ δυό λεωφο-
ρεῖα συνεργάτες τῆς «ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ» μας.

Ἡ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» μέ πηχυαῖο τίτ-
λο: «Ἡ ζωή μας εἶναι σύντομη, ἄς βια-
στοῦμε νά κάνουμε τό καλό στόν κόσμο»,
ὅταν κάνει ἀναφορά, σέ συνέντευξη μαζί
της, στή συνεργασία μας ὡς «Διακονία τῶν
Κρατουμένων» μέ τήν κ. Ἑλένη Διαμαντο-
πούλου, γράφει μεταξύ τῶν άλλων: 

* Ἐρώτηση: 

Ταυτόχρονα, εἶστε καί ὁ φύλακας ἄγγε-
λος τῶν κρατουμένων στίς φυλακές τοῦ
Ἁγ. Στεφάνου. Πῶς σᾶς ὑποδέχονται καί τί
ζητοῦν ἀπό ἐσᾶς; Ποιά ἀνάγκη σᾶς ὤθησε
νά συμβάλλετε, μέσω τοῦ ἐθελοντισμοῦ,
σέ αὐτές τίς περιθωριοποιημένες ὁμάδες;

Ἀπάντηση:

Ἡ ἐπικοινωνία μας γίνεται δύο φορές τόν
μήνα κατόπιν συνεννόησης μέ τήν Κοινωνι-
κή Ὑπηρεσία τῶν φυλακῶν τοῦ Ἁγ. Στεφά-
νου. Προσφέρουμε εἴδη ἔνδυσης καί καθαριό-
τητας, καθώς καί ἐπικοινωνίας τῶν κρατου-
μένων μέ τόν ἔξω κόσμο, ὅπως γραμματόση-
μα καί τηλεκάρτες. Μᾶς ζητοῦν ἀπό καθαρά
ροῦχα μέχρι βιβλία. Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι μᾶς
ἀντιμετωπίζουν ὡς οἰκογένειά τους. Ἐμένα
μέ φωνάζουν «μητέρα». Κυρίως οἱ ἀλλοδαποί
μᾶς βλέπουν ὡς οἰκογένεια καί πατρίδα. Περι-
μένουν τό ἐπισκεπτήριο μέ μεγάλη χαρά.
Ἐκεῖνο πού μέ ἔχει ἀγγίξει καί μοῦ δίνει δύνα-
μη νά συνεχίσω, εἶναι τό σφίξιμο τοῦ χεριοῦ
ὅταν φεύγουμε λέγοντάς μας ὅτι μᾶς περιμέ-
νουν μέ ἀνυπομονησία στήν ἑπόμενη ἐπίσκε-
ψη. Τούς προσφέρουμε καί ψυχολογική στήρι-
ξη. Εἶναι πολύ σκληρό νά βρίσκεσαι μακριά
ἀπό τήν πατρίδα σου καί τούς δικούς σου.
Στήν ἀρχή εἶναι σκεπτικοί, μαζεμένοι, μετά
ὅμως «ἀνοίγονται», μιλοῦν ἀκατάπαυστα μέ-
χρι νά ἠρεμήσουν ἀπό τό πρόβλημά τους.
Ἐμεῖς τούς ἀκοῦμε προσεκτικά. Βγάζοντας τά
ἐσώψυχά τους, τά μάτια τους λάμπουν καί ἡ
ψυχή τους ἠρεμεῖ. Ἀκόμη τούς συνοδεύουμε
στά νοσοκομεῖα καί σέ συνεργασία μέ ἄλλους

φορεῖς, ἀνεβάζουμε θεατρικές παραστάσεις
καί πραγματοποιοῦμε καί πολλές ἄλλες ἐκδη-
λώσεις γιά τήν ψυχαγωγία τους. Κάνουμε,
ἐπίσης, καί ὁμαδικές βαπτίσεις κρατουμένων.
Τελευταῖα, κατορθώσαμε μιά ἀλλαγή: Ἀρχι-
κά, τούς βλέπαμε μέσα ἀπό ἕνα διαχωριστικό
πλαίσιο. Αὐτό δέν μᾶς ἄρεσε, καί παρακαλέ-
σαμε τόν διευθυντή τῶν φυλακῶν νά ἔχουμε
μιά πιό ζεστή ἐπικοινωνία μαζί τους, μέ ἀπο-
τέλεσμα ἕνας-ἕνας κρατούμενος νά μπαίνει
στό δωμάτιο πού βρισκόμαστε ἐμεῖς καί νά
μιλᾶμε πρόσωπο μέ πρόσωπο. Αὐτό ἦταν ἕνα
ἐπίτευγμα γιά ἐμᾶς, τούς ἐθελοντές τῆς Κοι-
νωνικῆς Πρόνοιας τοῦ ΕΕΣ. 

* Ἐρώτηση:

Καλύπτετε βασικές ἀνάγκες ἀνθρώπων.
Ἔχετε χορηγούς σέ αὐτό τό θεάρεστο
ἔργο;

Ἀπάντηση: 

Ὑπάρχουν πολλοί πολίτες, ὀργανώσεις καί
Ὑπηρεσίες πού ἐμπιστεύονται τή δουλειά μας
καί μᾶς ἐνισχύουν οἰκονομικά καί ὑλικά (σέ
εἴδη). Μέ αὐτό τόν τρόπο ἐπιτελοῦμε τό ἔργο
μας. Ἰδιαίτερη μνεία θέλω νά κάνω στόν
Ἀρχιμ. π. Γερβάσιο Ραπτόπουλο, ἱδρυτή τῆς
Ἀδελφότητας «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» τῆς Θεσσαλονί-
κης, τόν «Ἅγιο τῶν Φυλακῶν», ὅπως συνηθί-
ζεται νά λέγεται, γιά τή μέγιστη ἀναγνώριση
στό πρόσωπό μου στέλνοντας 5 φορές τό χρό-
νο μεγάλα χρηματικά ποσά καί κατόπιν ἐπι-
κοινωνίας μέ τήν Κοινωνική Ὑπηρεσία τῶν
φυλακῶν, γίνονται ἀγορές γιά τούς κρατου-
μένους... 

* Ἐρώτηση:

Τί παρακαταθήκη ἀφήνετε στούς νεό-
τερους; 

Ἀπάντηση: 

«Ἡ ζωή μας εἶναι σύντομη. Ἄς βιαστοῦμε
νά κάνουμε τό καλό στόν κόσμο», λόγια τοῦ
π. Γερβασίου. Ἡ ἀγάπη καί ἡ στοργή νά φω-
λιάσει στίς καρδιές μας, νά τίς ζεστάνει καί
νά μᾶς δώσει αὐτό τό κάτι πού χρειαζόμαστε
γιά νά εἴμαστε εὐτυχισμένοι στή δύσκολη κα-
θημερινότητα τῆς ἐποχῆς πού ζοῦμε. 
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«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI» 177Σαράντος Καργάκος

Οἱ Σιατί-
στης Παῦλος
καί Σαράντος
Κ α ρ γ ά κ ο ς
ἔχουν ἀρκετά
κοινά χαρα-
κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά .
Καί οἱ δύο
ὑπῆρξαν ἄρι-
στοι χειριστές
τοῦ λόγου. Καί
οἱ δύο
ὑπῆρξαν περι-

ζήτητοι ὁμιλητές ἀνά τήν Ἑλλάδα καί τόν
κόσμο. Καί τούς δύο ἐνδιέφερε πρωτίστως
τό καλό τῆς πατρίδος, στήν ὑπηρεσία τῆς
ὁποίας ἔθεσαν τή γραφίδα τους. Καί οἱ δύο
ὑπῆρξαν φίλοι τῶν πολυτέκνων καί τῆς
Ἀνώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων
Ἑλλάδος. Ὁ Θεός θέλησε νά πεθάνουν τήν
ἴδια ἡμέρα, τήν ἴδια ὥρα καί νά ταφοῦν
ἐπίσης τήν ἴδια ἡμέρα. Γιά νά αἰσθητοποι-
ηθεῖ τό δυσαναπλήρωτο κενό πού ἀφήνει
ἡ ἀπώλειά τους. Ἡ ἀπώλεια δύο εὐπα-
τριδῶν, πού μέ τήν πάροδο τῶν χρόνων
γίνονται σπάνιο εἶδος στήν πατρίδα μας.

Τόν μακαριστό Σιατίστης τόν γνωρίσα-
με ὡς συμφοιτητή στή Θεολογική
Ἀθηνῶν. Τόν Σαράντο Καργάκο τόν γνω-
ρίσαμε ὡς εἰσηγητή καί ὁμιλητή σέ δύο συ-
νέδρια τῆς Ἀνώτατης Συνομοσπονδίας Πο-
λυτέκνων Ἑλλάδος, τό ἕνα στήν Ἀλεξαν-
δρούπολη (1998) καί τό ἄλλο στή Μυτιλή-
νη (2005). Ἐκεῖνο πού σέ συνάρπαζε καί σέ
ἔκανε νά κρέμεσαι κυριολεκτικά ἀπό τά
χείλη του ἦταν ἡ καλλιέπεια τοῦ λόγου
του, ἡ σωστή ἄρθρωση, ἡ ἀκριβολογία του,

ἡ ἐτυμολογία τῶν λέξεων πού ἀρεσκόταν
νά χρησιμοποιεῖ, τά ἱστορικά παραδείγμα-
τα πού προσκόμιζε καί κατοχύρωναν τά
ἐπιχειρήματά του. Θυμᾶμαι τό παράδειγμα
πού χρησιμοποίησε στό συνέδριο τῆς Ἀλε-
ξανδρούπολης (πού εἰσηγήθηκε τό θέμα:
«Ὑπογεννητικότητα: Προτάσεις-παρεμβά-
σεις»). Μίλησε γιά τήν δικαστική τιμωρία
πού εἶχαν καθιερώσει οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες
στούς ἀρνούμενους νά νυμφευθοῦν. Τούς
θεωροῦσαν κάκιστο καί ἀρνητικό παρά-
δειγμα γιά τή δημογραφική εὐρωστία τῆς
χώρας. Ὁ λόγος του στό συνέδριο ἦταν
προφητικός. «Ὅταν θά φύγει ἀπό τή ζωή ἡ
γενιά τῶν ἐχόντων σήμερα ἡλικία ἄνω
τῶν 60 ἐτῶν, οἱ ἐναπομείναντες Ἕλληνες
θά εἶναι μειοψηφία ἐν μέσῳ Ἀλβανῶν,
Ἀθιγγάνων καί τῶν κάθε λογῆς Μουσουλ-
μάνων. Σήμερα κυριαρχοῦν ἀριθμητικά οἱ
ἡλικιωμένοι. Αὐτοί καθορίζουν καί τό
ἐκλογικό ἀποτέλεσμα. Μέ ἄλλα λόγια ἡ
πολιτική μας ἐλέγχεται ἀπό αὐτούς πού
ἔχουν προοπτική νά πεθάνουν καί ὄχι ἀπό
αὐτούς πού ἔχουν προοπτική νά ζήσουν.
Ἀλλά μιά κοινωνία πού τό στοιχεῖο τοῦ
παρελθόντος ξεπερνᾶ τό στοιχεῖο τοῦ πα-
ρόντος δέν ἔχει μέλλον».1

Στό συνέδριο τῆς Μυτιλήνης εἰσηγήθη-
κε τό θέμα: «Ἡ ἀπαιδεία καί ὀλιγανθρω-
πία κύρια αἰτία τῆς παρακμῆς τοῦ ἑλληνι-
σμοῦ». Ξεκίνησε τήν εἰσήγησή του μέ τή
θέση· «Οἱ πολύτεκνοι εἶναι τό μεγαλύτερο
ἐθνικό κεφάλαιο τῆς χώρας μας», 2 τό
ὁποῖο θά ἤθελε νά προβάλλεται ἀπό τήν
τηλοψία καί τά σχολικά ἐγχειρίδια, κάτι
πού δέν συμβαίνει. «Σέ ποιό ἀναγνωστι-
κό», ἀναρωτήθηκε, «ἐξαίρεται ἡ πολύτε-

ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΙΩΝΙΟΝ 

Σαράντος Καργάκος

Σαράντος Καργάκος
«Ἀνάπαυσον, Κύριε, μετά δικαίων τόν δοῦλον

σου, ὡς φιλάνθρωπος» (Νεκρώσιμο Ἰδιόμελο)

1. Οἰκογένεια καί δημογραφικό (Εἰσηγήσεις), Ἀθήνα 1999, σ. 115

sel177-178Nekrologia_BibiaPerpetua  3/14/19  10:45 PM  Page 1



κνη οἰκογένεια; Στά παλιά ἀναγνωστικά
βλέπαμε τή μάνα, τόν πατέρα νά κάθονται
στό τραπέζι, ἐκεῖ κι ὁ παππούς καί ἡ γιαγιά
καί ὁλόγυρα στό τραπέζι τέσσερα καί πέ-
ντε παιδιά. Καλή ἡ πολιτική τῶν κινή-
τρων, ἀλλά καλή εἶναι καί ἡ πολιτική τῶν
προτύπων. Τό λέγω αὐτό διότι κατά κανό-
να καί ὄχι κατ’ ἐξαίρεση ἡ τηλοψία στόν
τόπο μας σπιλώνει τήν πολύτεκνη οἰκογέ-
νεια».

Ὁ Σαράντος Καργάκος εἶχε συνείδηση
τοῦ τί εἶναι ὠφέλιμο καί τί βλαβερό γιά
τήν πατρίδα. Σέ κάθε εὐκαιρία μέ τίς συνε-
ντεύξεις πού παραχωροῦσε καί μέ τή δυ-
ναμική του ἀρθρογραφία δέν παρέλειπε
νά ψέγει ἐνέργειες καί ἀποφάσεις τῶν
κρατούντων πού δέν ἐξυπηρετοῦσαν τό
ἐθνικό συμφέρον. Τήν ἐκχώρηση τοῦ ὀνό-
ματος τῆς Μακεδονίας στούς Σκοπιανούς,
τήν ὁποία θεωροῦσε πρόδρομο «τοῦ τεμα-
χισμοῦ τῆς Ἑλλάδος», ἀπέδιδε στήν ἔλλει-
ψη ἑνιαίας γραμμῆς τῶν ἑλληνικῶν κομ-
μάτων σέ θέματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς.
Ἐνῶ ἡ σκοπιανή πλευρά παρέμενε ἀμετα-
κίνητη στή θέση της, στήν ἑλληνική πλευ-

ρά κάθε ἑλληνικό κόμμα παρουσιαζόταν
καί μέ διαφορετική θέση, πράγμα πού
ἐκμεταλλεύτηκαν οἱ ξένοι διαμεσολαβη-
τές. 

Ὁ Σαράντος Καργάκος ὑπῆρξε ἀπό τούς
σημαντικότερους ἱστορικούς καί φιλολό-
γους τῆς ἐποχῆς μας. Τά 75 βιβλία πού συ-
νέγραψε καί βρῆκαν μεγάλη ἀνταπόκριση
στό ἑλληνικό ἀναγνωστικό κοινό τόν κα-
τέστησαν ἕνα ἀπό τούς πλέον ἀναγνωρι-
σμένους Ἕλληνες συγγραφεῖς. Πολλά
κόμματα ἐπεδίωξαν νά τόν ἐντάξουν
στούς κόλπους τους, προσφέροντάς του
θέση βουλευτῆ ἤ εὐρωβουλευτῆ. Ἀρνήθη-
κε νά ἐνδώσει στίς προτάσεις τους. Προτί-
μησε τήν ἀδέσμευτη μαχητική ἀρθρογρα-
φία καί δοκιμιογραφία, μέ τίς ὁποῖες πί-
στευε ὅτι βοηθοῦσε περισσότερο τούς νεα-
ρούς Ἕλληνες πολίτες. Ἡ πνευματώδης
ἀρθρογραφία του θά μᾶς λείψει στό μέλ-
λον.

Εἴθε ὁ Κύριος νά τόν ἀναπαύσει καί νά
τόν κατατάξει μέ τούς ἐκλεκτούς του. 

Δρ. Γεώργιος Τσακαλίδης
Θεολόγος-Θρησκειοπαιδαγωγός

Σαράντος Καργάκος178 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»

2. Πρακτικά 8ου Συνεδρίου, Ἀθήνα 2006, σ. 25

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ

Τ.Θ. 10 147, Τηλ. 23920/22252, FAX 23920/25391
540 12 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τό Μουσεῖο τῆς Διακονίας
Κρατουμένων λειτουργεῖ δωρεάν
γιά τό κοινό κάθε Κυριακή καί
ὧρες 12-2 μ.μ.

Τό Μουσεῖο παρουσιάζει ὁλό-
κληρη τή Διακονία μας, 42 χρό-
νων, στήν ἀπαξιωμένη κοινωνία
τῶν Κρατουμένων στά Καταστή-
ματα Κράτησης τῆς πατρίδος
μας καί πολλῶν Φυλακῶν σέ
ἄλλες χῶρες.
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«Φαμίλια;», ἀναφώνησε ὁ ἅγιος. «Ἔχει
οἰκογένεια, παιδιά; Πόσα;», ρωτοῦσε ἀπανωτά
κι ἡ ἔγνοια φούσκωνε τίς φλέβες του. Ἔκανε
ἕνα γύρο στό δωμάτιο. «Πόσα;», ξαναρώτησε.
«Ἡ γυναίκα; Εἶναι καλή ἡ γυναίκα του;».

Ὁ Γιάννης ἀναστέναξε μέ κούραση. Μάντε-
ψε πού ὁ φίλος του θά τόν ρωτοῦσε ἀραδιαστά
τά πάντα: ἐπάγγελμα, ἡλικίες, ὀνόματα, χαρα-
κτηριστικά, διεύθυνση. Καί ἀποφάσισε νά τ’
ἀραδιάσει πρῶτα ἐκεῖνος σέ περίληψη, γιά νά
τελειώνουν καί νά προχωρήσει στό ζουμί. 

«Λοιπόν», ἄρχισε ὁ Ζερβός, «ὁ ἀδελφός σου
εἶναι ξυλέμπορας. Κάνει καλές δουλειές καί
κόβει χρῆμα μέ τή σέσουλα», σχολίασε κάπως
χαιρέκακα. «Μένουνε στή Χαλκιδική. Ἡ γυ-
ναίκα του, ἡ Παρασκευή, εἶν’ ἕνας ἄγγελος.
Γλυκιά, πονετική, πού δέν τοῦ ἄξιζε. Καί τά
παιδιά του οὔτε αὐτά τοῦ ἄξιζαν! Ὁ Σταῦρος,
ὁ μεγάλος, ἴσα μέ 11 χρονῶν, φέρνει σ’
ἐκεῖνον. Ζωηρός καί σκανδαλιάρης μά πανέ-
ξυπνος -ἀστράφτουνε τά μάτια του. Τό κορι-
τσάκι, ἡ Φωτεινή, εἶναι ἴδια ἡ μάνα της. Εὐαί-
σθητο καί τρυφερό, λίγο μυγιάγγιχτο. Τό τρί-
το, ὁ Ἀργυράκης, θά ’ναι καμιά τριώ χρονῶν»
-σταμάτησε ὁ Ζερβός καί τά μεγάλα μάτια του
γλυκάνανε. «Τί νά σοῦ πω, βρέ ἅγιε», συνέχι-
σε μέ τρυφερότητα, «τ’ ἀγάπησα ἐκεῖνο τό
παιδί. Σάν νά ’βλεπα ἐσένα, ὅταν ἤσουνα μι-
κρός. Γλυκό, μέ μιά ἁπαλάδα στό μικρό του
πρόσωπο, σάν ἄγγελος. Νά φανταστεῖς, τοῦ
’φερα ἕνα ποτήρι μέ νερό καί μοῦ ’πε ἀπό μό-
νο του “εὐχαριστῶ”».

Τά μάτια τοῦ Βασίλη εἶχαν γεμίσει δάκρυα. 

«Ἀργύρης, Φωτεινή... οἱ γονιοί μας», ψιθύ-
ρισε, «οἱ γονιοί μας. Καί σοῦ ’πε τό μικρό
“εὐχαριστῶ”. Θά ’ναι καλός πατέρας ὁ ἀδελ-
φός μου! Τ’ ἀγαποῦσε τά παιδιά!».

«Θά ’ναι καλή μητέρα ἡ Παρασκευή, θέλεις

νά πεῖς», γρύλισε μέ θυμό ὁ Ζερβός, «γιατί ὁ
ἀδελφός σου μέ τά χάλια πού ’χει ἀμφιβάλλω
ἄν τοῦ καίγεται καρφί γιά τά παιδιά!».

«Τί ἐννοεῖς;», ρώτησε ταραγμένα ὁ ἅγιος. 

«Ἐννοώ αὐτό πού ἐννοεῖς», ἀπάντησε κά-
πως προκλητικά ὁ Ζερβός. «Καίγεται ὁ ἀδελ-
φός σου! Τόν τρῶνε σά σαράκι οἱ Ἐρινύες του!
Λιώνει σάν τό κερί. Ἅμα τόν δεῖς, εἶναι χλω-
μός σάν ἄρρωστος, μέ ρουφηγμένα μάγουλα.
Καί κάθε χρόνο, 16 τοῦ Δεκέμβρη, τρέχει
ἀλλοπαρμένος σ’ Ἀμπελάκια. Στριφογυρνάει
μές στή νύχτα ἔξω ἀπό ’κεῖνο τό καταραμένο
σπίτι σάν τρελός, σάν μανιακός πές».

Τό χρῶμα τοῦ Βασίλη κέρωσε. Κοιτοῦσε τόν
Ζερβό μέ βλέμμα πέτρινο. 

«Καί σύ;», μουρμούρισε, «ἐσύ ποῦ τά γνω-
ρίζεις ὅλα αὐτά;», εἶπε κι ὁ τόνος τῆς φωνῆς
ἀνέβαινε. «Ποῦ ξέρεις ἐσύ τί κάνει κάθε 16 Δε-
κέμβρη, ἔ;».

«Νά σέ χαρῶ!», εἶπε ἱκανοποιημένος ὁ Ζερ-
βός. «Τώρα ἐπιτέλους ἔκαμες μία σωστή ἐρώ-
τηση».

Κι ἀμέσως ἔβγαλε ἀπ’ τήν τσάντα του τήν
τυλιγμένη βιντεοκασσέτα. 

«Τό βλέπεις αὐτό;», εἶπε μέ νόημα. «Εἶναι
πεσκέσι, δῶρο ἀπό τόν ἀδελφό σου καί τόν φί-
λο σου».

«Τί εἶν’ αὐτό;».

Ὁ Ζερβός ἔβγαλε τό χρωματιστό χαρτί. 

«Σωστά», μουρμούρισε. «Τά δῶρα τά ἀνοί-
γουμε. Βιντεοκασσέτα», εἶπε δείχνοντας στόν
ἅγιο, «ἀπό αὐτά πού βάζουνε στήν τηλεόραση
καί βλέπουνε. Λοιπόν, μόλις τό δεῖ αὐτό ἡ
Ἀστυνομία κι ὁ εἰσαγγελέας, ὁ ἀδελφός σου
θά ’ρθει ἐδῶ πού κάθεσαι τώρα ἐσύ κι ἐσύ θά
’ρθεις μαζί μου στά Ζαγοροχώρια.  

Θά σέ βάλω, μάτια μου, στήν πιό πολυτελή
σουίτα μας καί κεῖ, δίπλα στό τζάκι, βουλιαγ-
μένος ἀναπαυτικά στήν πολυθρόνα, θά χαζεύ-

ΟΟ ΑΑ ΓΓ ΙΙ ΟΟ ΣΣ

*  Ἀπό τό βιβλίο τῆς Μαρίας Παστουρματζῆ, Φιλολόγου, «Ο ΑΓΙΟΣ».
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εις τ’ ἀδελφάκι σου», κατέληξε μέ εὔθυμη
εἰρωνία ὁ Ζερβός.

Μά ὁ Βασίλης ἔτρεμε. Οἱ μύες τοῦ προσώ-
που του συσπάστηκαν μέ ἀγωνία καί μέ ταρα-
χή. Γραμμές ἱδρώτα ἄρχισαν νά γυαλίζουν
στούς κροτάφους του. 

«Τί ἔκαμες;», ρώτησε ἄγρια καί βαθιά. «Τί
ἔκαμες, ἀθεόφοβε;», εἶπε ξανά καί χτύπησε μέ
τή γροθιά τό κάγκελο τοῦ κρεβατιοῦ. 

Ὁ Ζερβός τρόμαξε. Πρώτη φορά τόν ἔβλεπε
ἔτσι χολωμένο κι ἄγριο. Μά γρήγορα ἀμύνθηκε.

«Τί ἔκανα, βρέ ἅγιε;», φώναξε. «Παρακο-
λούθησα τόν ἀδελφό σου, αὐτό ἔκανα!», δή-
λωσε σταθερά. «Τόν πῆρα ἀπό πίσω, 16 τοῦ
Δεκέμβρη. Ὅλη τή μέρα ὁδηγοῦσα. Κόντεψα
νά σκοτωθῶ, μέχρι τήν Πελοπόννησο. Καί κεῖ
τόν εἶδα πού γυρνοῦσε σάν τρελός ἔξω ἀπ’ τό
ρημαδόσπιτο. Καί ἤμουν τυχερός! Μ’ ἀγάπησε
ὁ Θεός κι ἔφερε ἐκεῖ τήν ἄλλη τήν κριματισμέ-
νη, τήν Ἀρχοντή. Τά ’λέγαν τά πουλάκια μου!
Καί ’γω τούς πῆρα μέ τήν κάμερα, κρυφά.
Αὐτό ἔκαμα! Ὑπερασπίστηκα τό δίκιο σου,
ὅπως τό ὅριζε καί ἡ συνείδησή μου κι ἡ φιλία
μας!», κατέληξε ὁ Ζερβός μέ παρρησία καί μέ
σταθερότητα. 

«Τό δίκιο!», τινάχτηκε καί πάλι ὁ ἅγιος.
«Ἄντε πάλι μέ τό δίκιο! Τόσες φορές τά εἴπα-
με, μά δέν ἀλλάζει αὐτό τό πεισματάρικο τό
κεφάλι σου! Τό δίκιο! Καί ποιός σοῦ εἶπε ὅτι σέ
πῆρα δικηγόρο μου;», φώναξε ἀγανακτισμένα

ὁ Βασίλης μ’ ἀναμμένο πρόσωπο. Ὁ Ζερβός
σάστισε ἀκόμα πιό πολύ μά δέν τό ’χε σκοπό
του νά παραιτηθεῖ. 

«Ἄ, σέ παρακαλῶ, ἅγιε!», φώναξε μέ τή
σειρά του καί αὐτός. «Ἐντάξει, μοῦ τά ἔλεγες
γιά τήν κλεψιά κι ἦταν σωστά καί ’γώ δέν ἤξε-
ρα. Μά τώρα ὄχι! Τώρα ἐσύ δέν ξές! Δέν εἶναι
δίκαιο, τελεία καί παύλα, δέν τό θέλει οὔτε ὁ
Θεός οὔτε οἱ ἄνθρωποι, νά τριγυρνᾶ ἐκεῖνος
ἔξω, διακοπές μέ τή φαμίλια του, κι ἐσύ νά μα-
ραζώνεις μές σέ τοῦτο τό κλουβί, νά λιγοστεύ-
εις μέρα-μέρα σά φιτίλι στό καντήλι του. Ὄχι!
Δηλαδή ἐσύ δέν εἶσαι ἄνθρωπος; Δέ δικαι-
οῦσαι τή ζωή; », φώναξε ὁ Ζερβός.

«Εἶναι πολύ ὡραῖα ἐκεῖ ἔξω, ἅγιε, ἀκοῦς;
Ἐγώ, ὅταν ἔφευγα, καιγόμουνα. Εἶχα πλαντά-
ξει στούς λυγμούς πού σέ ἀφήνω πίσω μου καί
τώρα σέ θυμοῦμαι μέρα-νύχτα, μά ἄν μοῦ  ᾽λε-
γαν νά ἔρθω πάλι ἐδῶ, δέ θά ἐρχόμουνα. Ξέ-
ρεις πόσο ὡραῖα εἶναι ἐκεῖ ἔξω; Ξέρεις πῶς
εἶναι νά ξυπνᾶς πρωί-πρωί στό πουπουλένιο
κρεβατάκι σου καί νά πηγαίνεις στήν κουζίνα,
γιά νά φτιάξεις τόν καφέ; Νά χαίρεσαι τήν
ἅπλα τοῦ σπιτιοῦ κι ὕστερα νά πηγαίνεις στή
δουλειά, ὅλη τή μέρα νά ἱδρώνεις, πήγαινε-
ἔλα καί τρεχαλητό, καί τό βραδάκι νά βουλιά-
ζεις ἀναπαυτικά στήν πολυθρόνα σου, νά
βουτᾶς τά κουρασμένα πόδια σου στό ζεστό νε-
ρό καί νά χαζεύεις τήν ἐφημερίδα σου, φχαρι-
στημένος πού ἔβγαλες τό ψωμί  καί σήμερα»;    

(Συνεχίζεται)

«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»180 Ο ΑΓΙΟΣ

* 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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Δ I A K O N I A ΤΩΝ KPATOYMENΩN
«ὉἍγιος 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
***

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

^HΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος
Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» πληρώνειστόΔημόσιοΤα-
μεῖομέροςμικροποινῶνπούἐξαγοράζονταικαίἀποφυλακίζονταιἄμεσαἄποροι
κρατούμενοι.\Aπότό1978àποφυλακίσθηκαν16.393 ôποροιμικροποινίτεςκρα-
τούμενοι.Kαίἐξακολουθοῦννάàποφυλακίζονταικρατούμε-
νοιἔχονταςπροσωπικήμαςâπιστολήστάχέριατουςτήν
™μέρατÉςàποφυλακίσεως,ἡ ὁποίαàποτελεÖ≤ναχαιρετισμό
àγάπηςπρόςαéτούςκαίμίαπρόσκλησηγιάτήνàρχήμιÄς
νέαςζωÉςμέσαστήνκοινωνία.

***
«\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, 540 12 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 μετανοίας ...
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ΝΕΕΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ182 «XPIΣTIANIKOI ΠAΛMOI»

NEEΣ AΠOΦYΛAKIΣEIΣ
(Ἀπό 3/12/2018)

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.

1.
2.

Ἀθήνα: Εἰσαγγελία
Βόλος: Ε.Κ.Κ. Νέων
Δράμα: Πλημμελιοδικεῖο
Ἐλεώνας: Κατάστ. Κράτ. Γυναικῶν 
Θεσσαλονίκη: Εἰσαγγελία
Θεσσαλονίκη: Κατάστημα Κράτησης
Θεσσαλονίκη: Πλημμελιοδικεῖο
Θεσσαλονίκη: Πταισματοδικεῖο
Λαμία: Ὑπηρεσία Κοιν. Ἀρωγῆς
Λάρισα: Κατάστημα Κράτησης 
Μαλανδρίνο: Κατάστημα Κράτησης
Πειραιάς: Εἰσαγγελία
Σπάρτη: Πρωτοδικεῖο
Χαλκίδα: Κατάστημα Κράτησης

ΣΥΝΟΛΟ:

Ἴασμος: Ἀστ. Τμῆμα

Νιγρίτα: Ἀστυν. Τμῆμα Βισαλτίας 

ΣΥΝΟΛΟ

1
1
1
1
4
1
5
1

16
1
2
1
1
1

37

1
1

2

150,00
210,00
200,00
200,00
755,00
100,00
600,00
100,00

4.365,00
190,00
215,00
200,00
255,00
100,00

7.640,00

80,00
300,00

380,00

ΓENIKO ΣYNOΛO:  AΠOΦYΛAKIΣΘENTEΣ:  16.393

Β΄ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
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