
Πολλές γενιές πε-
ρίμεναν τή γέννηση
τοῦ Σωτήρα καί Λυ-
τρωτῆ τοῦ κό-
σμου. Δεκατέσ-
σερες γενιές
ἀπό τόν Ἀβρα-
άμ μέχρι τό Δα-
βίδ. Ἄλλες τόσες
ἀπό τό Δαβίδ
μέχρι τήν ἐξορία
τῶν Ἰουδαίων
στή Βαβυλώνα.
Κι ἄλλες, πάλι, δε-
κατέσσερες ἀπό τήν
ἐξορία αὐτή μέχρι
τήν παραμονή πού
γεννήθηκε ὁ Ἰησοῦς.
Τόσοι ἄνθρωποι πε-
ρίμεναν! Καί περίμε-
ναν τόσα χρόνια!

Κάποτε «ἦλθε τό
πλήρωμα τοῦ χρό-
νου». Ἦρθε ἡ μέρα
πού ὅρισε ἡ πανσο-
φία τοῦ Θεοῦ. Καί
τότε «ἐξαπέστειλεν ὁ
Θεός τόν υἱόν αὐ-

τοῦ». Τότε γεννήθηκε
ὁ Ἰησοῦς. «Τοῦ δέ
Ἰησοῦ γεννηθέ-

ντος...» (Ματθ. 1, 1),
σημειώνει ὁ ἱ. Εὐαγ-
γελιστής Ματθαῖος.
Ὁ Ἅγ. Γρηγόριος ὁ
Θεολόγος ἔγραψε
ἀργότερα: «Μέ τή
γέννησή Του ὁ ἄσαρ-
κος παίρνει σάρκα.
Ὁ Λόγος ἑνώνεται μέ
τήν ὕλη. Ὁ ἀόρατος
γίνεται ὁρατός.
Ἐκεῖνος τόν ὁποῖο
δέν μποροῦσε νά
ἐγγίσει κανείς, μπο-
ρεῖ τώρα νά ψηλα-

φηθεῖ. Ὁ ἄχρονος
ἀποκτᾶ ἀρχή. Ὁ
Υἱός τοῦ Θεοῦ γίνε-

ται Υἱός ἀνθρώ-
που, γιά νά μᾶς
χαρίσει τήν
εὐτυχή ὕπαρξη,
ἐκεῖνος ὁ
ὁποῖος μᾶς
ἔδωσε τήν
ὕπαρξη. Ἤ, κα-
λύτερα, γιά νά
μᾶς ἐπαναφέ-

ρει, μέ τή σάρκωσή
του, στήν εὐτυχή
ὕπαρξη ἀπό τήν
ὁποία εἴχαμε ἀπομα-
κρυνθεῖ ἐξαιτίας τῆς
κακίας μας». 

Ἀλλά μέ τή γέννη-
ση τοῦ Ἰησοῦ συνέβη
τότε αὐτό πού ἐξα-
κολουθεῖ νά συμβαί-
νει καί σήμερα. Καί
θά συμβαίνει πάντο-
τε. Ἄλλοι τότε δέ-
χθηκαν τό Χριστό κι
ἄλλοι τόν ἀπέρρι-

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ
«Τοῦ δέ Ἰησοῦ γεννηθέντος...» (Ματθ. 1, 1)
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ψαν. Ἄλλοι τόν ἀγάπησαν κι ἄλλοι τόν
πολέμησαν. Ἄλλοι τοῦ πρόσφεραν δῶρα κι
ἄλλοι τόν καταδίωξαν. 

* Οἱ Μάγοι:
Αὐτοί ἐκπροσωποῦν τήν πρώτη κατηγορία τῶν

ἀνθρώπων. Αὐτοί, οἱ Ἀνατολίτες ἀστρολόγοι. Οἱ σο-
φοί αὐτοί ἄνθρωποι. Ποθοῦσαν τή λύτρωση οἱ
ἐκλεκτές αὐτές ψυχές τῆς Ἀνατολῆς καί περίμεναν
τό Λυτρωτή τοῦ κόσμου. Καί ὁ Θεός ἱκανοποίησε
αὐτόν τόν εὐγενή πόθο τους. Στήν ὡραία τους
πορεία τούς ἔστειλε ἀσφαλή ὁδηγό. Τούς ἔστει-
λε τό λαμπρό ἄστρο, τό ὁποῖο «προῆγεν
αὐτούς, ἕως ἐλθών, ἔστη ἐπάνω οὗ ἦν τό
παιδίον» (Ματθ. 2, 9). Πήγαινε μπροστά
ἀπ’ αὐτούς, ὥσπου ἦλθε καί στάθηκε πά-
νω ἀπό τό σπίτι, ὅπου ἦταν τό θεῖο παιδί. 

Ἔτσι γίνεται πάντα μέ τίς καλές ψυχές, πού στή ζωή
τους ἀναζητοῦν τόν Ἰησοῦ. Ὁ Θεός στέλνει σ’ αὐτές φωτισμένους
ὁδηγούς, πού τίς ὁδηγούν κοντά Του. 

Από τότε καί μέχρι σήμερα μυριάδες ψυχές,  σ’ ὅλη τή γῆ ἀγάπη-
σαν καί ἀγαποῦν τό Χριστό. Μέ ὅλη τους τήν καρδιά. Μέ ὅλη τους
τήν ψυχή. Καί τοῦ προσφέρουν, σάν δῶρα, τή λατρεία τους. Τήν ἀφο-

σίωσή τους. Τήν ὑποταγή τους. Καί τόν πλοῦτο τῶν
ἀρετῶν τους. Ζοῦν καί πεθαίνουν γι’ Αὐτόν. Μέ χα-
ρά. Μέ ἐνθουσιασμό. Ὁ Μ. Ναπολέων πικραμένος
βαθιά γιά τήν ἐξορία του καί τή μοναξιά του,

ἔγραφε: «Ὁ Ἰησοῦς θεμελίωσε αὐτοκρατορία
στό θεμέλιο τῆς ἀγάπης καί αὐτήν ἀκόμη
τήν ὥρα χιλιάδες ἄνθρωποι θά ἐπιθυ-
μοῦσαν νά πεθάνουν γι’ Αὐτόν... Σέ κάθε
γωνιά τῆς γῆς Τόν ἀγαποῦν, Τόν λατρεύ-
ουν καί Τόν δοξάζουν»! 

* Ὁ Ἡρώδης:
Αὐτός ἐκπροσωπεῖ τή δεύτερη κατηγο-

ρία τῶν ἀνθρώπων. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί
στό ἄκουσμα τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ τα-
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ράσσονται. Ἀντιδροῦν. Ἐπαναστατοῦν. Καί
πολεμοῦν τόν Ἰησοῦ ἄλλοτε μέ τόν ἕνα τρόπο

κι ἄλλοτε μέ τόν ἄλλο. Ἄλλοτε μέ τό σπαθί κι
ἄλλοτε μέ τήν πένα. Ἄλλοτε μέ τό αἷμα κι ἄλλοτε
μέ τή μελάνη, τά βιβλία. 

Ἀλλά οἱ ἄνθρωποι αὐτοί εἶναι κακοί. Σάν τόν
Ἡρώδη. Τρία παιδιά του ἔσφαξε ὁ Ἡρώδης. Δυό
γυναῖκες του. Μιά πεθερά του. Τά 14.000 νήπια
τῆς Βηθλεέμ. Καί πολλούς ἄλλους. Ὁ αὐτοκράτο-

ρας εἶπε γι’ αὐτόν: «Προτιμότερο νά εἶσαι χοῖρος
τοῦ Ἡρώδη παρά γιός του». Μαύρη ἦταν ἡ ψυχή
τοῦ Ἡρώδη. Καί ἀνάλογο ἦταν καί τό τέ-

λος του. Σκουλήκιασε ζωντανός καί
πέθανε.
Παρόμοια κακία ἔχουν στήν καρδιά

τους καί ὅλοι οἱ ἐχθροί τοῦ Ἰησοῦ. Γι’
αὐτό καί τόν πολεμοῦν. Ἀλλά μπορεῖ τό ψέμα νά
νικήσει τήν ἀλήθεια; Μπορεῖ τό σκοτάδι νά νι-
κήσει τό φῶς; 

Ἀδελφέ, 
Πάντα θά ὑπάρχουν ἄνθρωποι σάν τόν Ἡρώ-

δη, πού θά πολεμοῦν τόν Ἰησοῦ μας. Σύ ὅμως
ποτέ μήν παύσεις νά εἶσαι ἕνας εὐλαβικός
προσκυνητής Του. Σάν τούς Μάγους. Καί πρό-
σφερε πάντα στήν ἀγάπη Του τά καλύτερα
δῶρα. Τή λατρεία σου. Τή σκέψη σου. Τή ζωή
σου ὅλη. Καί θά εἶσαι εὐτυχής «τοῦ Ἰησοῦ
γεννηθέντος»!

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

Εὐχόμαστε στούς ἀγαπητούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς τό Θεῖο
Παιδί τῆς Βηθλεέμ νά εὐλογεῖ τίς πορεῖες τῆς ζωῆς ὅλων μας

καί νά τίς κατευθύνει πάντοτε σέ ἔργα ἀγάπης καί κάθε
ἀρετῆς. ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ
Ἀδελφότης «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ»«Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ»
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«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»270 ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ

§10
Ο ΠΕΜΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
«Θεέ μου, Θεέ μου, ἱνατί μέ

ἐγκατέλιπες;» (Ματθ. 27, 46)
Ὁ Ἰησοῦς καί κατά τό τρίτο ἔτος, τό τε-

λευταῖο τῆς ἐπί γῆς παρουσίας του, ἐξακο-
λουθεῖ νά εὐεργετεῖ τόν κόσμο μέ τό θεῖο λό-
γο, τή διδαχή τῆς ἀγάπης, καί μέ τή θεραπεία
κάθε ἀρρώστου. Ὅπως ἐπιγραμματικά ση-
μειώνει ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς στίς
«ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ», «Ὁ Ἰησοῦς...
διῆλθεν εὐεργετῶν* καί ἰώμενος πάντας
τούς καταδυναστευομένους ὑπό τοῦ διαβό-
λου, ὅτι ὁ Θεός ἦν μετ’ αὐτοῦ» (10, 38). Ὁ Ἰη-
σοῦς περιόδευε καί πήγαινε ἀπό τόπο σέ τό-
πο εὐεργετώντας καί θεραπεύοντας ὅλους
ὅσοι ἦταν δαιμονισμένοι καί κατατυραν-
νοῦνταν ἀπό τό διάβολο. Καί ἔκανε τά ἀνα-
ρίθμητα καί ὑπερφυσικά αὐτά ἔργα, τά θαύ-
ματα, γιατί ὁ Θεός ἦταν μαζί του. 

Ἄχ καί νά ἦταν καί ἡ δική μου, ἡ προσω-
πική μου ζωή, ὅλη ἡ ζωή μου, μιά εὐεργεσία
στόν κάθε ἄνθρωπο, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ!
Μέ τή συνδρομή τοῦ Ἰησοῦ! Γιατί γνωρίζω
τό λόγο του, ὅτι «χωρίς ἐμοῦ οὐ δύνασθε
ποιεῖν οὐδέν» (Ἰωάν. 15, 5). Συχνά οἱ ἄνθρω-
ποι πού συναντῶ στήν πορεία τῆς ζωῆς μου
ἔχουν ἄλλος τή μιά καί ἄλλος τήν ἄλλη ἀνά-
γκη. Ἀνάγκη πού θά μποροῦσα νά θεραπεύ-
σω. Ὤ πεφιλημένε μου Ἰησοῦ, κάνε ὥστε νά
διέλθω καί ἐγώ τή ζωή μου «εὐεργετῶν»!
Ὅπως Σύ. Ἄλλωστε Σύ εἶπες: «Ἐγώ εἰμι ἡ
ὁδός» (Ἰωάν. 14, 6). Ὁδός γιά μένα. Ἀλλά
ὁδός καί γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους πού σέ
γνώρισαν, σέ πίστεψαν καί σέ ἀγάπησαν. 

Ὅλος ὁ λαός, ἀπ’ ὅποια περιοχή κι ἄν περ-
νοῦσε ὁ Ἰησοῦς, τόν «συνέπνιγε». Ἦταν τό-
σος ὁ συνωστισμός, πού καθιστοῦσε προβλη-
ματική τήν πορεία Του! Καί ὅλοι ἐκπλήσσο-
νταν καί δόξαζαν τό Θεό διακηρύττοντας:
«Οὐδέποτε οὕτως εἴδομεν» (Μάρκ. 2, 12).
Ποτέ μέχρι τώρα δέν εἴδαμε κάτι τέτοιο,
ἕνας παράλυτος μέ μιά καί μόνο προσταγή
νά σηκώνεται ἀμέσως ὑγιής καί νά περπατᾶ. 

Ἀκόμη καί αὐτοί οἱ ὑπηρέτες-κατάσκοποι

τῶν τότε Ἀρχιερέων καί Φαρισαίων, τούς
ὁποίους ἀπέστειλαν γιά νά συλλάβουν τόν
Ἰησοῦ καί νά τόν ὁδηγήσουν μπροστά τους,
ὄχι μόνο δέν τόλμησαν νά ἁπλώσουν τά χέ-
ρια τους πάνω του καί νά τόν συλλάβουν,
ἀλλά γύρισαν στούς ἀρχιερεῖς καί Φαρισαί-
ους ἄπρακτοι. Στήν ἐρώτησή τους, «διατί
οὐκ ἠγάγετε αὐτόν;» (Ἰωάν. 7, 46), ὁμολόγη-
σαν καί εἶπαν: «Οὐδέποτε οὕτως ἐλάλησεν
ἄνθρωπος, ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος» (Ἰωάν. 7,
46). Ποτέ ἄλλοτε μέχρι σήμερα δέν δίδαξε
ἄλλος ἄνθρωπος μέ τόση σοφία καί δύναμη
καί χάρη μέ ὅση διδάσκει αὐτός ὁ ἄνθρωπος. 

Καί σάν νά μήν ἔφθανε ἡ συρροή τοῦ λα-
οῦ σέ κάθε περιοχή, πού αὐτό ἦταν κανόνας,
ἔφθασε νά γίνει τό ἴδιο καί σέ προάστιο τῆς
Ἁγίας Πόλεως, στή Βηθανία, τήν ἡμέρα πού
ἔφθασε ἐκεῖ ὁ Ἰησοῦς ἀπό τήν περιοχή πέραν
τοῦ Ἰορδάνου, γιά νά ἀναστήσει τόν νεκρό
καί ἐνταφιασμένο φίλο του Λάζαρο. «Ἔγνω
οὖν ὄχλος πολύς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ὁ Ἰη-
σοῦς ἐκεῖ ἐστι, καί ἦλθον» (Ἰωάν. 12, 9). Πό-
τε τό ἔμαθε ὅλος ἐκεῖνος ὁ λαός, ὁ «ὄχλος»,
καί κατέφθασαν στή Βηθανία; Καί ὄχι μόνον
ἦλθαν νά δοῦν τόν Ἰησοῦ, ἀλλά καί «πολλοί
ἐκ τῶν Ἰουδαίων, οἱ ἐλθόντες καί θεασάμε-
νοι ἅ ἐποίησεν, ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν». Μά-
λιστα «τινές ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον πρός τούς
Φαρισαίους καί εἶπον αὐτοῖς ἅ ἐποίησεν ὁ
Ἰησοῦς» (Ἰωάν. 11, 45 καί 46). Μετά, λοιπόν,
ἀπό τό θαῦμα τῆς ἀνάστασης τοῦ Λαζάρου,
πολλοί ἀπό τούς Ἰουδαίους, αὐτοί πού εἶχαν
ἔλθει νά ἐπισκεφθοῦν τή Μαρία καί εἶχαν
δεῖ μέ τά μάτια τους ὅσα θαυμαστά ἔκανε ὁ
Ἰησοῦς, πίστεψαν σ’ αὐτόν. 

Καί τό ἄλλο:

Μερικοί ἀπ’ αὐτούς πού βρέθηκαν ἐκεῖ,
μοχθηροί καί ἄπιστοι, πού δέν συμπαθοῦσαν
τόν Ἰησοῦ, πῆγαν στούς Φαρισαίους πού
ἦταν στά Ἱεροσόλυμα καί τούς ἀνέφεραν
ὅλα τά περιστατικά καί τίς λεπτομέρειες τοῦ
θαύματος πού ἔκανε ὁ Ἰησοῦς. 

Μποροῦμε νά ἀντιληφθοῦμε τά αἰσθήμα-
τα τῶν Φαρισαίων, ὕστερα ἀπ’ ὅσα ἄκουσαν
καί ἔμαθαν! Πῆγαν νά τρελλαθοῦν ἀπό τήν
κακία τους  καί μάλιστα ἀπό τό φθόνο, πού
χρόνια τούς κατέτρωγε, ὅπως ἡ σκουριά τό

sel270-273AgioiGolgotha_¶ÚÔÛÎÏ.EÓ.  12/3/15  11:31 PM  Page 2



σίδερο, μέ ἀποτέλεσμα νά θέλουν νά βγά-
λουν τό ἄχτι τους πάνω του μέ τά πιό σκλη-
ρά, βάρβαρα καί ἐπώδυνα βασανιστήρια!!
Ποῦ θά πήγαινε; Ἀργά ἤ γρήγορα θά ἔπεφτε
στά χέρια τους. Καί ὁ χρόνος ἦταν μέ τό μέ-
ρος τῶν τότε Φαρισαίων καί Γραμματέων!

Τήν ἑπομένη ἀπό τό δεῖπνο τῆς Βηθανίας
«ὄχλος πολύς ὁ ἐλθών εἰς τήν ἑορτήν, ἀκού-
σαντες ὅτι ἔρχεται Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυ-
μα...», πῆραν στά χέρια τους κλαδιά ἀπό φοί-
νικες καί βγῆκαν ἀπό τήν πόλη γιά νά τόν
προϋπαντήσουν καί ἔκραζαν: Δόξα καί τιμή
σ’ αὐτόν πού ὑποδεχόμαστε! Εὐλογημένος
καί δοξασμένος νά εἶναι αὐτός πού ἔρχεται
ἀπεσταλμένος ἀπό τόν Κύριο ὡς ἀντιπρόσω-
πός του. Αὐτός εἶναι ὁ ἔνδοξος βασιλιάς τοῦ
Ἰσραήλ, πού τόσον καιρό περιμέναμε. Καί
προσέξτε: Ὁ λαός, οἱ ἁπλοί ἄνθρωποι, παρά
τίς λίγες γνώσεις τους, ἐννόησαν καί τή φύ-
ση καί τήν ἀποστολή τοῦ Ἰησοῦ, σάν νά
σπούδασαν θεολόγοι!

Ἀλλά οἱ Φαρισαῖοι;

Δέν ἔπαιρνε ἄλλη ἀναβολή. Τελείωσε.
Δέν ἄντεχαν ἄλλο νά ἀκοῦν τόν Ἰησοῦ καί
νά βλέπουν αὐτήν τήν ἀπίστευτη συρροή
τοῦ λαοῦ πίσω Του. Ἔπρεπε πιά νά πεθάνει.
Πῶς;    Ὁ διάβολος ἁλώνιζε τά μυαλά τους.
Βρῆκαν τόν τρόπο. Πέτυχαν νά δωροδοκή-
σουν ἕναν ἀπό τούς μαθητές του, τόν φιλάρ-
γυρο Ἰούδα. Τοῦ ἔταξαν τριάντα ἀργύρια. Κι
αὐτός, ὁ «Ἐφιάλτης», ὁ «Πήλιος Γούσης», ὁ
«Νενέκος» τῶν 12 μαθητῶν, ἀνέλαβε νά
τούς Τόν παραδώσει, μέ τρόπο πού νά μή γί-
νει γνωστό στό λαό, μέσα στή νύχτα. 

Ἔτσι καί ἔγινε.

Μετά τή σύλληψή του, τή νύχτα τῆς Μ.
Πέμπτης, ὁ Ἰησοῦς βρισκόταν πιά δεμένος
μπροστά τους. Ἔγινε αὐτό πού περίμεναν
χρόνια! Καί μέσα στήν τραγική ἐκείνη νύχτα
μέ ἀλλεπάλληλες ταπεινώσεις καί ἐξευτελι-
σμούς τό Μέγα Συνέδριο τόν δίκασε καί τόν
καταδίκασε σέ σταυρικό θάνατο. Τήν κατα-
δικαστική τους ἀπόφαση ἔπρεπε νά ἐπικυ-
ρώσει καί ὁ Ρωμαῖος Ἔπαρχος τῆς Ἰουδαίας,
ὁ Πόντιος Πιλᾶτος. Ἀλλά ὁ Πιλᾶτος «ἐγίνω-
σκεν ὅτι διά φθόνον παραδεδώκεισαν αὐτόν

οἱ ἀρχιερεῖς» (Μάρκ. 15, 10). Ἤξερε ὅτι ἀπό
φθόνο τόν παρέδωσαν οἱ Ἀρχιερεῖς!

Καί τί ἔπραξε;

Ἔκανε χρήση ἑνός ἐθίμου πού ὑπῆρχε: Νά
ἀπολύει γιά χάρη τοῦ λαοῦ ἕναν φυλακισμέ-
νο, ὅποιον ἤθελαν. Ἔθεσε ὑπόψη τους δυό
φυλακισμένους, τόν Ἰησοῦ καί τόν διάσημο
κακοῦργο, τό Βαραββά. Καί τούς εἶπε, σέ μιά
προσπάθεια νά ἀπολυθεῖ ὁ ἀθῶος Ἰησοῦς
καί νά σταυρωθεῖ ὁ κακοῦργος Βαραββᾶς:
«Τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν; Βαραββᾶν ἤ Ἰη-
σοῦν τόν λεγόμενον Χριστόν;» (Ματθ. 27,
17). Οἱ Ἀρχιερεῖς καί ὁ ὄχλος, πού τόν ἔπει-
σαν οἱ Ἀρχιερεῖς νά ζητήσει τήν ἀπόλυση
τοῦ Βαραββᾶ, ἀπάντησαν: «Βαραββᾶν». Καί
σέ μιά νέα προσπάθεια νά σώσει τόν Ἰησοῦ,
«λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· τί οὖν ποιήσω Ἰη-
σοῦν τόν λεγόμενον Χριστόν;». Καί ἡ ἀπά-
ντησή τους!!! «Λέγουσιν αὐτῷ πάντες· σταυ-
ρωθήτω»!

Ὁ Ἰησοῦς στό Σταυρό!!!

Ἔτσι καί ἔγινε. «Τόν δέ Ἰησοῦν φραγγε-
λώσας παρέδωκεν ἵνα σταυρωθῇ» (Ματθ. 27,
26). Ἀλλά στό μεταξύ ὑπέστη μαρτύρια, ὅσα
δέν ὑπέφερε οὔτε ποτέ θά ὑποφέρει ἄνθρω-
πος στόν αἰώνα. Μαρτύρια σωματικά καί
ψυχικά. Τό κάλλος τοῦ Ἰησοῦ, τό ὁποῖο γιά
τήν Παναγία Μητέρα του ἦταν μιά «γλυκιά
ἄνοιξη», χάθηκε μέ τά βάρβαρα χτυπήματα
καί τό αἷμα, πού ἔτρεχε συνέχεια. Οὔτε πρό-
σωπο φαινόταν οὔτε κάτι ἀπό τή μορφή του.
Οἱ ἀγροῖκοι Ρωμαῖοι στρατιῶτες τόν καταξέ-
σχισαν. Τά φτυσίματα πού δεχόταν δέν περι-
γράφονται. Οἱ εἰρωνεῖες, τά βασιλικά ἐνδύ-
ματα καί διαδήματα, μέ τά ὁποῖα τόν περιέ-
παιζαν, ἦταν ψυχικό μαρτύριο. Καί ὕστερα
τοῦ φόρτωσαν τό βαρύτατο σταυρό στήν
ἀνηφορική πορεία. Σέ κάποιο σημεῖο ὅμως
ἀπέκαμε! Βαρύς ὁ σταυρός, ἀπελέκητος κορ-
μός δένδρου. Καί τότε τόν φόρτωσαν στό γε-
ροδεμένο Σίμωνα τόν Κυρηναῖο, πού τόν
ἔφερε μέχρι τό Γολγοθά, γιά νά ἔχουν ἐκεῖ τή
χαρά νά τόν σταυρώσουν.

Προσέξτε ὅμως. Δέν τόν ἔδεσαν πάνω στό
ξύλο τοῦ σταυροῦ, ὅπως ἔκαναν στούς δυό
ληστές, ἀλλά ἐξαιτίας τοῦ φθόνου, τοῦ μί-
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σους καί τῆς κακίας τῶν τότε Ἀρχιερέων,
τόν κάρφωσαν! Τό αἷμα ἔτρεχε ἀπό τά δυό
του χέρια, ἀπό τά δυό του πόδια καί ἀπό τό
κεφάλι μέ τό ὀδυνηρό ἀκάνθινο στεφάνι.
Καί μετέπειτα τρύπησαν καί τήν πλευρά του!
Καί ἦταν τόσο πολύ τό αἷμα πού ἔτρεξε, ὥστε
ὁ Ἰησοῦς νά μήν ἀναγνωρίζεται! Καί νά κά-
νει τήν Παναγία Μητέρα του νά θρηνήσει μέ
τοῦτο τό λόγο της: «Ὦ γλυκύ μου ἔαρ, γλυ-
κύτατόν μου τέκνον, ποῦ ἔδυ σου τό κάλ-
λος;» (Ἐπιτ. Θρῆνος). Ὤ γλυκιά μου ἄνοιξη,
γλυκύτατο παιδί μου, ποῦ ἔδυσε καί χάθηκε
ἡ ὀμορφιά Σου; 

Καί ὁ πόνος τοῦ Ἰησοῦ!

Ποιός ποτέ θά μπορέσει νά συλλάβει τό
βάθος καί τό πέλαγος τοῦ πόνου, τόν ὁποῖο
δοκίμασε ὁ Ἰησοῦς καρφωμένος πάνω στό
Σταυρό τοῦ Γολγοθᾶ! Ποιά χαρισματική πέν-
να συγγραφέα θά ἐπιτύχει νά μᾶς περιγράψει
τή φρίκη τοῦ πόνου τοῦ Ἰησοῦ πάνω στό
Σταυρό! Ποιός θρῆνος; Ποιός κοπετός; Καί
ἀπό ποῦ ὁ πόνος; Ἀπό τό βάρος τῶν ἁμαρ-
τιῶν ὅλων τῶν ἀνθρώπων τῆς γῆς. Ἀπό τόν
πρῶτο ἄνθρωπο μέχρι καί τόν τελευταῖο
πρίν ἀπό τή γενική κρίση, ὅταν θά ἔλθει μέ
δόξα «κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς». Καί χάρη
σ’ αὐτόν τόν ἀπύθμενο πόνο καί σ’ αὐτήν
καθ’ ἑαυτήν τή θυσία Του, ἔδωσε τή δυνατό-
τητα στόν καθένα μας νά σώσουμε τήν ψυχή
μας μέ τή μετάνοια. 

Ἀλλά πόνεσε πολύ! Ἔφθασε στά ὅρια, τά
ὁποῖα ἐκφράζει ἡ ἐπίκλησή του «φωνῇ με-
γάλῃ· Θεέ μου Θεέ μου, ἱνατί με ἐγκατέλι-
πες;» (Ματθ. 27, 46). Σύμφωνα μέ τούς Πατέ-
ρες τῆς Ἐκκλησίας μας, τούς Μ. Ἀθανάσιο,
Δίδυμον Ἀλεξανδρείας, Βίκτωρα Ἀντιοχείας,
Ἰωάννη Δαμασκηνό, Θεοφύλακτο κ.ἄ., ἐπι-
κρατεῖ ἡ ἄποψη ὅτι ὁ Ἰησοῦς ὁμιλεῖ ὡς
ἄνθρωπος πού ἐκπροσωπεῖ ὅλη τήν ἀνθρω-
πότητα στή σημαντική αὐτή στιγμή, μέ τήν

ἔννοια ὅτι  οἱ  ἄνθρωποι ἕνεκα τῆς ἁμαρτίας
εἶναι ἐγκαταλελειμμένοι ἀπό τό Θεό· τούς
λυτρώνει ὅμως ὁ Ἰησοῦς μέ τή θυσία του στό
σταυρό. Χαρακτηριστικά ὁ Ἰ. Δαμασκηνός
λέει: «Τό ἡμέτερον οἰκειούμενος πρόσωπον
ταῦτα προσηύξατο». Καί πάλι. «Ἡμεῖς μέν οἱ
ἄνθρωποι ἦμεν οἱ ἐγκαταλελειμμένοι,
ἐκεῖνος δέ οὐκ ἐγκατελείφθη ποτέ παρά τοῦ
Πατρός» (Βλ. καί τό κατά Μάρκον Εὐαγγέ-
λιον Ἰ. Καραβιδοπούλου). 

Ὤ Ἰησοῦ τῆς καρδιᾶς μου, 

Συλλογίζομαι τόν ἑαυτό μου. Τή δική μου
ζωή. Τή δική μου ψυχή. Ἀπό τότε πού γνώρι-
σα τή ζωή ἐκεῖ πάνω στό μικρό ὀρεινό γενέ-
θλιο χωριό μου, τόν Αἰμιλιανό Γρεβενῶν. Τά
χρόνια τῆς ἄγνοιας. Ἔκανα, πάνω στήν
ἄγνοιά μου, ἀρκετές ἀταξίες, παιδικές ἀτα-
ξίες, πού δέν εἶχα τή δυνατότητα νά τίς ἀξιο-
λογήσω. Ἄκουγα λόγια μεγάλων ἄπρεπα. Τά
χέρια μου ἄγγιζαν καί ξένα ἔστω μικροπράγ-
ματα. Τά μάτια μου δέν ἔκαναν καλή ἐπιλο-
γή θεάματος πάντα. Οἱ γονεῖς μου, χωρίς
γνώσεις, μᾶς ἐφιστοῦσαν τήν προσοχή σέ
ὁρισμένα μόνο πράγματα, ὅπως νηστεία, κα-
λά λόγια, ἐκκλησιασμό καί σχετικά παρό-
μοια. Ἀλλά Σύ, Ἰησοῦ, μοῦ ἐπιφύλαξες κάτι
πολύ μεγάλο. Ἔστειλες καί σέ μένα τόν θρυ-
λικό ἐκεῖνο πατέρα Αὐγουστῖνο στά Γυμνα-
σιακά μου χρόνια στά Γρεβενά καί μίλησε σέ
ὅλους καί στή μετριότητά μου γιά τό δικό
σου ὄνομα, ὤ «γλυκύ μου ἔαρ».

Τότε ἐκείνη ἡ διδαχή Σου, μέ τή χαρισμα-
τική του γλώσσα, σημάδεψε τήν παραπέρα
ζωή μου. Ἄλλος δρόμος ἀνοίχτηκε τότε
στήν προσωπική μου ζωή. Δρόμος μέ τή δική
σου θεϊκή διδαχή. Γιά νά ὁμιλῶ γιά Σένα, ὤ
μεγάλη μου ἀγάπη, σάν μαθητής, σάν φοιτη-
τής στή γύρω περιοχή τῆς Θεσσαλονίκης,
σάν θεολόγος. Καί ἡ χαρά μου γινόταν ὁλοέ-
να καί πιό μεγάλη, ὅταν ἔβλεπα καλές ψυχές

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ272 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ: «Ἕλληνες, τώρα θά ἀποδείξωμεν ἐάν εἴμεθα
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νά σέ ἀγαποῦν καί νά σέ ἀκολουθοῦν. Ὥσπου
ἔκανα τή μεγάλη ἐπιλογή τῆς ζωῆς μου  ἀνά-
μεσα στίς ἀγάπες τῆς νεανικῆς μου καρδιᾶς
καί προέκρινα, ὕστερα ἀπό σκέψη πολλή καί
τό θεϊκό Σου φωτισμό, τή δική σου μεγάλη,
θεϊκή ἀγάπη, γιά νά λάβω στή συνέχεια «τήν
τῆς ἱερατείας χάριν» καί νά σέ διακονῶ ὄχι
μόνο στόν Ἄμβωνα, ἀλλά καί μπροστά στό
Ἱερό Θυσιαστήριο «εἰκονίζων τά Χερουβείμ
καί τά Σεραφείμ...» καί δεόμενος ἀπό τήν
καρδιά μου ἱεραρχικά γιά ὅλες τίς καλές ψυ-
χές πού Σέ ἀγάπησαν. 

Ἀλλά καθώς σέ βλέπω πάνω στό Σταυρό μέ
τόν πόνο νά φθάνει στά ὅριά του, ὤ μεγάλε
μου Ἀγαπημένε, συλλογίζομαι καί πάλι ὅτι
μέσα στό μεγάλο σου πόνο εἶμαι κι ἐγώ μέ τά
λάθη μου ἄλλα μικρά καί ἄλλα μεγαλύτερα. 

Μέ τήν πένα τοῦ Ἀδελφοθέου Ἰακώβου
εἶπες: «Ὅστις ὅλον τόν νόμον τηρήσῃ, πταίσῃ
δέ ἐν ἑνί, γέγονεν πάντων ἔνοχος» (Ἰακ. 2,
10). Ὅποιος τηρήσει ὅλο τό νόμο τοῦ Θεοῦ,
παραβεῖ ὅμως μιά ἐντολή Του, ἔγινε ἔνοχος
παραβάσεων ὅλου τοῦ νόμου. Πῶς, Ἰησοῦ,
μπορῶ νά πῶ ὅτι δέν παρέβηκα ἔστω καί μιά
ἐντολή Σου; Νά πού ἐκείνη τή δραματική καί
τραγική Μεγ. Παρασκευή σοῦ πρόσθεσα πόνο
κι ἐγώ! Πῶς, λοιπόν, νά τολμήσω νά σηκώσω
κεφάλι καί νά πῶ ὅτι κάτι εἶμαι; Πῶς νά ὑπε-
ρηφανευθῶ; Πῶς νά κρίνω τόν ἀδελφό; Πῶς;
Μέ τί πρόσωπο; Γι’ αὐτό, ὤ πονεμένε μου Ἰη-
σοῦ, γονυπετής κάτω ἀπό τό Σταυρό τοῦ Γολ-
γοθᾶ, Σέ θερμοπαρακαλῶ μέ ὅλη μου τήν
ὕπαρξη καί μέ ὅση δύναμη μοῦ ἀπόμεινε τώ-
ρα στό γῆρας μου: Κύριε, ἐλέησε τήν ἁμαρτω-
λότητά μου γιά ὅλα μου τά πταίσματα. Καί
σάν τόν Ἅγιο Εὐγνώμονα Ληστή τῆς Διακο-
νίας μου στήν ἀπαξιωμένη κοινωνία τῶν
Κρατουμένων, «τῶν ἐλαχίστων ἀδελφῶν
Σου» (Ματθ. 25, 40),  τήν ὁποία μοῦ ἀνέθεσες
πρίν 38 χρόνια, κράζω: «Μνήσθητί μου, Κύριε,
ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23, 42).
«Μή ἀποστῇς ἀπ’ ἐμοῦ» (Ψαλμ. 21, 12), ὤ πα-
ντοδύναμε ὡραῖε Ἰησοῦ, μέχρι νά μέ ἀνακα-
λέσεις σέ μιά ἀπό τίς «μονές» σου «ἐν τῇ
οἰκίᾳ τοῦ πατρός» σου (Ἰωάν. 14, 2). Χάρη
στό ἄπειρο ἔλεός σου.
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ΔIAΛOΓOΣ  TOY IHΣOY 
ME TΗ ΧΑΝΑΝΑΙΑ

§ 2
«Καί ἰδού γυνή Χαναναία ἀπό τῶν

ὁρίων ἐκείνων...» (Ματθ. 15, 22).
«Ἀκούσασα γάρ γυνή περί αὐτοῦ...» 

(Μάρκ. 7, 25)

Πόσες ὧρες ἤ καί ἡμέ-
ρες ἔμεινε μυστική ἡ πα-
ραμονή τοῦ Ἰησοῦ μας
στό φιλικό αὐτό σπίτι τοῦ
Ἰουδαίου, πού πρόθυμα
καί ὁλόψυχα φιλοξένησε
τόν θεῖο Ραββί μέ τούς δι-
κούς του μαθητές; Μᾶς
εἶναι ἄγνωστο αὐτό.
Ὡστόσο λογικά πρέπει νά
πέρασαν ἡμέρες. Καί σ’
αὐτόν τό χρόνο ἠρέμησαν
ὅλοι τους, προσευχήθη-
καν τό ἴδιο ὅλοι μέ ἐπικε-
φαλῆς τόν ἀγαπημένο
τους Ραββουνί, ὅπως θά
τόν προσφωνήσει ἡ πιστή
καί ἀφοσιωμένη μαθή-
τρια καί μυροφόρος του,
Μαρία ἡ Μαγδαληνή, τό πρωί τῆς ἀνάστασής
του ἀπό τήν τριήμερη ταφή του (Ἰωάν. 20,
16). Καί ἀσφαλῶς στή μυστική ἐκείνη σύναξη
μέ τούς δικούς του θά τούς ἀνέφερε ὅλα, ὅσα
ἔμελλε νά πάθει κατά τήν τελευταία τους
ἀνάβαση στήν προσφιλή του Ἱερουσαλήμ. 

Εἶναι σχεδόν βέβαιο ὅτι ἡ μακρά παραμο-
νή τοῦ Ἰησοῦ μέ τούς δικούς του δέν εἶχε
ἀκόμη τελειώσει ἐκεῖ στά «ὅρια Τύρου καί
Σιδῶνος», γιά νά γυρίσει καί πάλι «παρά τήν
θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας» ὅταν, σύμφωνα μέ
τόν Εὐαγγελιστή Μάρκο, «ἀκούσασα γυνή
περί αὐτοῦ...» (Μάρκ. 7, 25), ἤ, ὅπως λέει ὁ

Εὐαγγελιστής Ματθαῖος χαρακτηριστικά,
«καί ἰδού γυνή Χαναναία ἀπό τῶν ὁρίων
ἐκείνων ἐξελθοῦσα...» (Ματθ. 15, 22).

Στήν περίπτωση αὐτή ἀνακύπτουν δυό
παρατηρήσεις:

Ἡ πρώτη: Ἡ παρουσία τοῦ λαοφιλοῦς Ἰη-
σοῦ μέχρι καί τή Φοινίκη, δέν μποροῦσε νά

μείνει μυστική, ἀπαρατή-
ρητη. Ἄλλωστε ὁ ἴδιος ὁ
Ἰησοῦς εἶπε ἐπανειλημ-
μένα: «οὐ γάρ ἐστι κρυ-
πτόν ὅ οὐ φανερόν γενή-
σεται, οὐδέ ἀπόκρυφον ὅ
οὐ γνωσθήσεται καί εἰς
φανερόν ἔλθῃ» (Λουκ. 8,
17). Δέν ὑπάρχει τίποτα
τό κρυφό πού δέν θά γίνει
φανερό καί τίποτα τό μυ-
στικό πού δέν θά μαθευ-
τεῖ καί δέν θά φανερωθεῖ.
Ἄν σκεφθοῦμε τά σπίτια
ἐκείνης τῆς ἐποχῆς μέ τή
διάταξη ὅλων τῶν βοηθη-
τικῶν χώρων, ἀντιλαμ-
βανόμαστε ὅτι ἦταν ἀδύ-
νατον νά μή φανερωθοῦν
εἴτε ὁ ἕνας μαθητής εἴτε ὁ

ἄλλος εἴτε καί ὁ ἴδιος ὁ πεφιλημένος Ραββί.
Γιά νά ἐννοήσουμε τά σπίτια μέ τούς βοηθη-
τικούς χώρους τους, ἀρκεῖ νά σκεφθοῦμε τά
δικά μας σπίτια στά χωριά πρίν ἀπό χρόνια,
ἀκόμα καί σήμερα στά μικρά καί ἀπομακρυ-
σμένα χωριά, ἀλλά κι αὐτά ἀκόμη πού βρί-
σκονται στά σύνορα μέ τό ἕνα ἤ τό ἄλλο κρά-
τος. Ὑποτυπώδεις πάντα ἐκεῖ ὅλες οἱ ὑποδο-
μές. Ἔτσι ἄθελα ἤ θεληματικά τά μάτια τῶν
γειτόνων θά ἔβλεπαν καί θά παρατηροῦσαν
τήν ἀσυνήθιστη κίνηση στό σπίτι πού ἐπέλε-
ξε γιά κατάλυμα ὁ Ἰησοῦς μέ τή σεπτή καί
ἁγία Συνοδεία του. 
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Ἕνα καί μόνο μάτι, ἰδιαίτερα γυναικεῖο,
νά εἶχε ἐντοπίσει στό χωριό της τούς μαθητές
μέ τόν ξακουστό Ραββί τῆς Γαλιλαίας καί
ὅλης τῆς Ἰουδαίας, τόν προσφιλέστατο Ἰη-
σοῦ, ἀρκοῦσε γιά νά τό μάθει ὅλο τό χωριό.
Γιατί ἡ γυναίκα ἔχει μεγάλη ἀδυναμία αὐτό
πού βλέπει ἤ ἀκούει, νά τό λέει, νά τό διαλα-
λεῖ, ὡς ἄλλος ραδιοφωνικός σταθμός πα-
ντοῦ, ὅπου συναντᾶ οἰκείους, συγγενεῖς καί
συγχωριανούς. 

Ἀσφαλῶς τό συνοριακό χωριό, κοντά στίς
πόλεις Τύρο καί Σιδώνα, ἦταν μικρό. Ἔτσι τό
καλό νέο μαθεύτηκε πάραυτα σέ ὅλο τό χω-
ριό. Καί ἀνάμεσα σέ ὅλους τό ἔμαθε καί ἡ πο-
νεμένη καί θλιμμένη Μάνα, τῆς ὁποίας «τό
θυγάτριον εἶχε πνεῦμα ἀκάθαρτον» (Μάρκ. 7,
25)! Ἤ, ὅπως τό λέει ὁ πρῶτος Εὐαγγελιστής,
ὁ Ματθαῖος, «ἡ θυγάτηρ αὐτῆς κακῶς δαιμο-
νίζεται» (Ματθ. 15, 22).

Ἄχ! Ὁ πόνος τῆς Μάνας δέν ἔχει μέτρο.
Ὅλα μπορεῖ νά μετριοῦνται. Ἀλλά ὁ πόνος
μιᾶς Μάνας φυσιολογικῆς, λογικῆς, πραγμα-
τικῆς, δέν μετριέται μέ κανένα μέτρο. Δέν
εἶχε οὔτε ἔχει ποτέ μέτρο. Γι’ αὐτό καί ὁ πό-
νος της εἶναι δριμύτατος. Τή διαλύει κυριο-
λεκτικά ὁ πόνος γιά τό ἀγόρι της ἤ γιά τήν
κόρη της πού κινδυνεύει. Ἔτσι μόνον ἐξη-
γεῖται ἡ φράση τοῦ Εὐαγγελιστῆ Ματθαίου·
«καί ἰδού γυνή Χαναναία ἀπό τῶν ὁρίων
ἐκείνων ἐξελθοῦσα...». Ἡ φράση ὁμοιάζει
σάν κεραυνός. Σάν ἄκουσε ἡ Χαναναία Μάνα
γιά τήν παρουσία τοῦ Ἰησοῦ στά ὅρια τῆς
Φοινίκης, δέν ἄφησε νά περάσει οὔτε στιγμή,
ἀλλά ἀμέσως σάν βολίδα ἔτρεξε νά συναντή-
σει Αὐτόν, γιά τόν ὁποῖο ἔγραψε ὁ Ματθαῖος,
πρίν ἀπό καιρό μάλιστα, ὅτι «ἀπῆλθεν ἡ ἀκοή
αὐτοῦ εἰς ὅλην τήν Συρίαν, -συνεπῶς καί σέ
ὅλη τή Φοινίκη-, καί προσήνεγκαν αὐτῷ πά-
ντας τούς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις
καί βασάνοις συνεχομένους, καί δαιμονιζο-
μένους καί σεληνιαζομένους καί παραλυτι-
κούς, καί ἐθεράπευσεν αὐτούς» (Ματθ. 4, 24).
Σκεφτεῖτε! Ἡ φήμη τοῦ ἀγαπημένου μας Ἰη-
σοῦ ἁπλώθηκε σέ ὅλη τή Συρία!

Καί ἡ δεύτερη: 

Αὐτό κι ἄν εἶναι θαυμαστό! Αὐτό κι ἄν δέν
προκαλεῖ μεγάλη συγκίνηση σέ ὅλους ὅσοι

ἔβλεπαν τή συγκλονιστική αὐτή εἰκόνα!
Ποιά εἰκόνα; Τόν Ἰησοῦ, ὅπου κι ἄν βρισκό-
ταν, μέ τό πέλαγος τῆς ἀγάπης του πρός κάθε
ἄνθρωπο, ὅποιος κι ἄν ἦταν αὐτός. Τί εἶπα;
Μέ τό πέλαγος τῆς ἀγάπης; Λάθος. Μέ τόν
ὠκεανό τῆς ἀγάπης πρός τόν ἄνθρωπο. Πρός
ὅλο τόν κόσμο! Ἀλλά τί λέγω πάλι; Ὅλες οἱ
ἀνθρώπινες ἀγάπες μετριοῦνται. Ἀλλά ἡ
ἀγάπη τοῦ λατρευτοῦ μας Ἰησοῦ δέν ἔχει μέ-
τρο. Δέν μετριέται. Δέν ὑπάρχει σέ ὅλη τή γῆ
καί σέ ὅλους τοῦ αἰῶνες μέτρο πού νά μπορεῖ
νά μετρήσει τήν ἀγάπη τοῦ Σωτήρα μας Χρι-
στοῦ.

Ὤ ἀγάπη τοῦ Ἰησοῦ μας!  Ἄμποτε νά μπο-
ροῦσε νά τήν προσεγγίσει καί ἡ δική μας
φτωχή ψυχή! Πῶς ὅμως, ἀφοῦ ἡ δική Σου
ἀγάπη, Κύριε, ξεπερνᾶ τά ὅρια αὐτῆς τῆς γῆς
καί ἐπεκτείνεται πάνω ἀπό τά ἄστρα, πάνω
ἀπό τούς γαλαξίες; Μέχρι μέσα στήν αἰωνιό-
τητα; Μέχρι ἐκεῖ πού ἔχεις τήν οὐράνια βασι-
λεία Σου, «ὅπου ὅλα εἶναι ὄμορφα, ὅλος ὁ κό-
σμος εἶναι καλός, ὅπου εἶναι Ἄγγελοι,
Ἀρχάγγελοι..., Σεραφείμ καί ὅλες οἱ καλές
ψυχές τῆς γῆς»; Ἔτσι τώρα μένουμε μέ τό
βλέμμα τῆς ψυχῆς μας στραμένο πάνω στό
φρικτό Γολγοθᾶ. Ἐκεῖ ὅπου πνιγμένος στό
αἷμα καί στόν δριμύτατο πόνο, μέ τό ἅπλωμα
τῶν ἁγίων χειρῶν Σου πάνω στό Σταυρό, δή-
λωνες, μαζί μέ ἐκείνη τή δέηση τῆς ἀπέρα-
ντης ἀγάπης Σου· «Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς...»,
ἐκεῖνο πού ἦταν ἡ ἀρχή καί τό τέλος τῆς ζωῆς
Σου. Τό λόγο: «Ὤ ἄνθρωποι αὐτῆς τῆς γῆς,
σᾶς ἀγαπῶ»!

Καί νά τώρα! Αὐτός ὁ Ἰησοῦς τῆς ἀγάπης,
ἡ σαρκωμένη ἀγάπη, βρίσκεται στά σύνορα
τῆς Φοινίκης ἤ, ὅπως ἀλλιῶς λεγόταν τότε,
τῆς Συροφοινίκης, ἀφοῦ ἕνα μέρος τῆς Συ-
ρίας ἦταν ἑνωμένο μέ τή Φοινίκη καί μάλι-
στα πολύ πιθανόν ἤ σχεδόν βέβαιο μέ τό ἴδιο
τό χωριό τῆς Χαναναίας γυναίκας. Θά ἀφήσει
τή χρυσή αὐτή εὐκαιρία ἡ Μάνα χωρίς νά τήν
ἀξιοποιήσει, γιά νά βρεῖ τήν τέλεια ὑγεία ἡ
κόρη της; Τί λέτε; Μόλις ἤχησε στήν ἀκοή
της ἡ εἴδηση γιά τήν παρουσία τοῦ Ἰησοῦ
στόν ἴδιο τόν τόπο της, λές κι ἔβγαλε φτερά
καί ἔτρεξε νά συναντήσει Ἐκεῖνον πού ἀγά-
πησαν καί λάτρεψαν ὅλοι οἱ αἰῶνες. Ἄχ! κα-
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λή μου Μάνα Χαναναία, νά ἤξερες πόσο σέ
ζηλεύω! Ναί, γιά σένα, Χαναναία Μάνα, θά
εἶμαι αἰώνια μιά ψυχή ἀθεράπευτα ζηλότυ-
πη!! Νά ἤμουνα κι ἐγώ στό χωριό σου καί νά
ἔτρεχα μαζί σου, γιά νά βρεθῶ κοντά στόν
μεγάλο ἀγαπημένο τῆς καρδιᾶς μας στή γῆ
καί στόν οὐρανό!

Ὤ Ἰησοῦ τῆς καρδιᾶς μου,

Τό μυαλό μου δέν φεύγει ἀπό τήν εὐλο-
γημένη ἐκείνη Χαναναία γυναίκα. Σάν νά
«κόλλησε» σ’ αὐτήν τήν ὑπέροχη ψυχή τῆς
Φοινίκης, τοῦ σημερινοῦ Λιβάνου. Κι ἐκεῖνο
πού συνεπαίρνει τήν ψυχή μου εἶναι οἱ λέ-
ξεις τῶν δυό Ἁγίων Εὐαγγελιστῶν, Ματθαί-
ου καί Μάρκου, πού κατέγραψαν στό κείμε-
νό τους. Ἡ μιά: «Καί ἰδού». Καί ἡ ἄλλη:
«Ἀκούσασα». Λέξεις πού σημαίνουν ὅτι χω-
ρίς νά χάσει τόν παραμικρό χρόνο ἡ Χανα-
ναία θλιμμένη Μάνα ἔτρεξε νά συναντήσει
τόν Ἰησοῦ καί νά τόν θερμοπαρακαλέσει νά
κάνει καλά τήν κόρη της. 

Αὐτό ἀκριβῶς εἶναι ἐκεῖνο πού, μέ τή δι-
κή Του χάρη, συνέχει καί τή δική μου ψυχή.
Μέ θέλγει κυριολεκτικά τό νά θέλω νά τρέ-
χω κι ἐγώ, σάν ἄλλη Χαναναία ψυχή, γιά νά
κάνω τό ὅποιο καλό, μέ τή θερμή μου ἱκεσία
στό Χριστό, στόν κάθε συνάνθρωπό μου,
ὅποιος κι ἄν εἶναι αὐτός καί ὅποιο χρῶμα κι
ἄν ἔχει, μαῦρο, λευκό, κίτρινο, ἀλλά καί ἀπ’
ὅπου κι ἄν κατάγεται, ἀκόμη καί ἀπό φυλή
ἀνθρωποφάγων, ὅπως ὁ Ἅγιος Χριστοφό-
ρος. Ἀρκεῖ πού εἶναι ἄνθρωπος. Γιατί ὁ κάθε
ἄνθρωπος εἶναι «ἐλάχιστος ἀδελφός τοῦ
Χριστοῦ» (Ματθ. 25, 40). Κάτι περισσότερο:
Εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς «ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ»

(Μάρκ. 16, 12).

Καί τό ἄλλο:

Εἶναι καί δικός μου, προσωπικός μου
ἀδελφός, ὅπως διακήρυξε ὁ Ἀπ. Παῦλος ἐδῶ
στήν πατρίδα μας, στήν Ἀθήνα, πάνω στόν
Ἄρειο Πάγο, μέ ἀκροατήριο τήν «ἀφρόκρε-
μα», τήν «ἐλίτ» τῶν τότε Ἑλλήνων φιλοσό-
φων! Τί διακήρυξε; Ἀκοῦστε: «Ὁ Θεός...
ἐποίησέ τε ἐξ ἑνός αἵματος πᾶν ἔθνος
ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπί πᾶν τό πρόσωπον
τῆς γῆς» (Πράξ. 17, 24-26). Ὁ Θεός... ἔκανε
ἀπό ἕνα αἷμα-τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας-ὅλα τά
ἔθνη τῶν ἀνθρώπων, γιά νά κατοικοῦν πά-
νω σ’ ὅλη τή γῆ.

Ὤ Ἰησοῦ τῆς καρδιᾶς μου,

Σύ γνωρίζεις πόση γλυκύτητα κατακλύζει
ὅλη μου τήν ψυχή, ὅλη μου τήν ὕπαρξη,
ὅταν ἐπισκέπτομαι τίς Φυλακές ἐδῶ στή μι-
κρή μας Ἑλλάδα, ἀλλά κι ὅταν πετῶ, μέ τά
σύγχρονα ἀεροσκάφη, ἀπό χώρα σέ χώρα,
γιά νά μιλήσω γιά τή δική σου καί μόνον
ἀγάπη στούς «ἐλαχίστους ἀδελφούς Σου»
(Ματθ. 25, 40) κάποιας ἄλλης Φυλακῆς. Καί
τό σύνθημα, τό ὁποῖο προσθέτει φτερά στά
φτερά τῆς ψυχῆς μου, σάν ἄλλο φλάμπουρο,
σάν ἄλλη σημαία μέ τήν ἁγία εἰκόνα Σου πά-
νω σ’ αὐτήν, εἶναι: «Ἡ ζωή μας εἶναι σύντο-
μη. Ἄς βιαστοῦμε, σάν ἄλλη Χαναναία, νά
κάνουμε τό καλό στόν κόσμο». Νά τό ξα-
ναπῶ; Ἡ ζωή μας εἶναι σύντομη. Ἄς βια-
στοῦμε νά κάνουμε τό καλό στόν κόσμο. Ἄς
τό πῶ καί μιά τρίτη, τελευταία φορά: «Ἡ
ζωή μας εἶναι σύντομη. Ἄς βιαστοῦμε νά κά-
νουμε τό καλό στόν κόσμο». ΑΜΗΝ.

ΤΕΡΤΙΟΣ 
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Ἡ Ἑρμιόνη Πρίγκου,Ἡ Ἑρμιόνη Πρίγκου, ἡ «Μάνα» τῶν Πεσό-
ντων», ἡ γυναίκα ἀπό τή Χειμάρα τῆς Βορείου Ἠπεί-
ρου, ἐπί 75 χρόνια φροντίζει τά μνήματα ἕξι Ἑλλήνων
στρατιωτῶν, πού σκοτώθηκαν καί εἶναι ἐνταφιασμέ-
νοι στήν αὐλή τοῦ σπιτιοῦ της. Κοριτσάκι τότε, τό

1940, 83χρονη σήμερα, ἡ Ἑρμιόνη δέν σταμάτησε ποτέ νά κλαίει τούς πε-
σόντες στό τελευταῖο ὀχυρό καί νά λέει: «Ἔ μά διάολε, τράβα τό δρόμο
σου. Ἐγώ τούς νεκρούς μου δέν θά τούς προδώσω». Ὁ Ὑπουργός Ἐθνικῆς
Ἀμύνης κ. Δημήτριος Ἀβραμόπουλος τήν τίμησε γιά τήν προσφορά της.
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Ἡ ἀντίδραση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Μόλις πληροφορήθηκε ὁ κ. Ἱερώνυμος

τίς σχετικές δηλώσεις τῆς κ. Σίας Ἀναγνω-
στοπούλου, Ὑφυπουργοῦ Παιδείας καί Θρη-
σκευμάτων, περί ἁπλοποίησης τῆς διδασκα-
λίας τῶν θρησκευτικῶν ὅσων μαθητῶν τό
ἐπιθυμοῦν, δήλωσε ἐμφανῶς ἐνοχλημένος:
«Δέν εἶναι τοῦ Ὑπουργείου ἀλλά κάποιας κυ-
ρίας πού ἔχει ὁρισμένες ἰδέες στό μυαλό της.
Ἁρμόδιο εἶναι τό Σύνταγμα. Πρέπει οἱ Ἕλληνες
ἐπιτέλους νά σοβαρευτοῦμε καί νά μήν ἀκοῦμε
τίς ἀνοησίες τοῦ ἑνός καί τοῦ ἄλλου», ἀνέφερε
χαρακτηριστικά. «Το Σύνταγμα κανονίζει ποιά
εἶναι ἡ πορεία αὐτοῦ τοῦ κράτους, καί λέει τό
Σύνταγμα ὅτι ἡ παιδεία μας πρέπει νά εἶναι
ἐθνική, χριστιανική, ἑλληνοχριστιανική παι-
δεία. Δέν μπορεῖ ὁ καθένας νά λέει ὅ,τι θέλει.
Ἄν θέλουμε νά τά ἀλλάξουμε αὐτά τά πράγμα-
τα, θά ἀλλάξει τό Σύνταγμα. Ἀλλά στό Σύ-
νταγμα δέν ἀλλάζει μιά λέξη, θά περάσει
πρῶτα ἀπό τίς καρδιές μας καί τίς καρδιές τῶν
Ἑλλήνων. Ἄν δέν θέλουν παπάδες, ἀρχιερεῖς,
ἄν δέν θέλουν θρησκευτικά, ἄν δέν θέλουν
ὅλον αὐτόν τόν πολιτισμό πού ἔχουμε, τήν
ἱστορία μας κ.τ.λ., οἱ Ἕλληνες λοιπόν θά ἀπο-
φασίσουν καί, ἄν τό ἀποφασίσουν στήν ἀλλα-
γή τοῦ Συντάγματος, τότε θά κουβεντιάσουμε
πάλι», ὑπογράμμισε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος. 

Σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές πληροφο-
ρίες σχετικά μέ τόν διαχωρισμό τοῦ κρά-
τους ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἡ Ἐκκλησία θά τη-
ρήσει στάση ἀναμονῆς, γιά νά δεῖ τά πρῶτα
δείγματα γραφῆς τοῦ νέου ὑπουργοῦ, παρά

τό ἐπεισόδιο μέ τίς δηλώσεις Ἀναγνωστο-
πούλου. Εἶναι ἐν ἐγρηγόρσει, ἀλλά πάντα
μέ νηφαλιότητα, ψυχραιμία καί βοηθό τήν
πολυετή πείρα χειρισμοῦ τέτοιων προβλη-
μάτων, ἀναμένει τίς ἐξελίξεις. Ἀπό τόν πα-
ρελθόντα Μάιο, ἄλλωστε, ὁ κ. Ἱερώνυμος
εἶχε δηλώσει, μέ ἀφορμή τούς τότε ψιθύ-
ρους καί δηλώσεις, ὅτι ὅσοι σκέφτονται τέ-
τοια θέματα, θά τό μετανιώσουν...

* * *
Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τό μάθημα τῶν Θρησκευ-

τικῶν, ὁ Μακαριώτατος ἀνέφερε πώς «τό
τραγικό εἶναι ὅτι οἱ ἐχθροί μας δέν εἶναι
πλέον πέρα καί μακριά. Εἶναι ἐντός τῶν
τειχῶν μας. Τό βλέπουμε. Τό ὀσφραινόμα-
στε».

* * *
«Φαίνεται ὅτι οἱ φίλοι μας, οἱ Εὐρωπαῖοι,

ἐκμεταλλευόμενοι τή δεινή μας οἰκονομι-
κή κατάσταση, στό πλαίσιο τῆς ρυθμίσεως
τῶν οἰκονομικῶν μας σχέσεων, δέν θά πα-
ραλείψουν, ἀλλά ἀντιθέτως θά ἐπιδιώξουν
μέ κάθε τρόπο, τήν ἀλλοίωση τῆς ἑλλη-
νικῆς κοινωνίας ἀρχίζοντας ἀπό τή σχολική
μας ἐκπαίδευση».   

Ἀλλά ἐκεῖ πού ὁ κ. Ἱερώνυμος ἦταν ξε-
κάθαρος καί ἀπόλυτος ἦταν, ὅταν διαβεβαί-
ωσε ὅτι θά ὑπάρξει ἀνάχωμα στά ὅσα ἐπι-
βουλεύονται οἱ κατακτητές μας. 

Προειδοποίησε, λοιπόν, ὅτι «ἐάν ὑπάρ-
χουν δεσμεύσεις καί σχεδιασμοί πού ἀπο-
σκοποῦν-ὅπως ψιθυρίζεται ζωηρά-στήν
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«Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν καί ἡ ἀλήθεια
ἐλευθερώσει ὑμᾶς». (Ἰωάν. 8, 32)

«Ὅταν πεθάνω, θά ἀναλάβετε ἐσεῖς ὑπεύθυνα
καί θά κάνετε ἐκκλησιαστική κηδεία. Δέν θά ἀφή-
σετε ἄλλους ἀνθρώπους νά ἀναμιχθοῦν σέ αὐτό
τό θέμα». (Μανώλης Γλέζος πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπο)
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ἀλλοίωση τῆς μορφῆς τῆς κοινωνίας μας
καί μάλιστα στήν ὑποτίμηση τῆς Ἱστορίας
καί τῶν παραδόσεών μας, στό ξεθεμελίωμα
τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας καί τήν ἐπιβολή
τῆς διαστροφῆς, στήν περαιτέρω ὑποβάθμι-
ση τῆς γλώσσας μας καί τήν περιφρόνηση
τοῦ ἀπό αἰῶνες Πολιτισμοῦ μας, τῆς πατρί-

δος μας, τῶν ὁσίων καί ἱερῶν μας, ἄν ὅλα
αὐτά εἶναι μέσα στά «προαπαιτούμενα»-
πράγμα ἀκατανόητο-τότε ἡ Ἱεραρχία, ὁ
κλῆρος, ὁ εὐσεβής καί ὁ πιστός ἑλληνικός
λαός, θά γίνουμε ἀνάχωμα, τείχη, ὀχυρά».

(Ἀπό τόν Τύπο) 
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« Ἔ ρ χ ε -
ται ἡ ἀναρ-
χία. Αὐτό
ἐ π ι δ ι ώ -
κουν οἱ
σκοτεινές
δ υ ν ά μ ε ι ς .
Θά κλονί-
σουν ὅλα
τά καθε-
στῶτα, εἴτε
δεξιά εἴτε
ἀ ρ ι σ τ ε ρ ά
εἴτε κε-

ντρῶα, θά τ’ ἀπαξιώσουν στά μάτια τοῦ λα-
οῦ, γιά νά φέρουν τήν ἀναρχία. 

Τί θά πεῖ ἀναρχία; Ἄς ὑποθέσουμε ὅτι
αὐτή τήν ὥρα δέν ὑπάρχει στρατός, δέν
ὑπάρχει χωροφυλακή, δέν ὑπάρχει καμιά
ἐξουσία. Φαντάζεστε τί μπορεῖ νά γίνει; Θά
ἐπικρατήσουν ἀμέσως τά ἄτακτα στοιχεῖα.
30, 40, 50, τά πλέον ἀπίθανα ἄτομα, θά
ἔρθουν ἐπάνω στήν ἐπιφάνεια καί θά δημι-
ουργήσουν μιά χαώδη κατάσταση. Θά στή-
σουν στήν πλατεῖα καρμανιόλα καί θά κό-
βουν κεφάλια, ἐν ὀνόματι κάποιας ἀγνώστου
δυνάμεως.

Θά πέσουν, λοιπόν, τά καθεστῶτα καί θά
δημιουργηθεῖ μία ἀναρχία παγκόσμια. Θά γί-
νει αὐτό πού ἐπιδιώκουν οἱ σκοτεινές δυνά-
μεις. Καί μέσα στό κλίμα αὐτό τῆς ἀναρχίας
θά ἐκπηδήσει ὁ ἀντίχριστος. Αὐτός θά
εἶναι ὁ παγκόσμιος δικτάτωρ. 

Βλέπουμε σήμερα ἡ ἀναρχία νά ἐπεκτείνε-
ται. Θά στραφοῦν οἱ γονεῖς κατά τῶν τέκνων,
τά τέκνα κατά τῶν γονέων. Οἱ γυναῖκες κατά

τῶν ἀνδρῶν, οἱ ἄνδρες κατά τῶν γυναικῶν.
Οἱ ἐργάτες κατά τῶν πλουσίων, οἱ πλούσιοι
κατά τῶν ἐργατῶν, οἱ μικροί κατά τῶν μεγά-
λων. Οἱ ἱερεῖς κατά ἱερέων, οἱ ἀρχιερεῖς κατά
τῶν ἀρχιερέων... 

Τό ἴδιο τό παιδί σου θά σέ σκοτώσει· καί
θά ἔχει τό σπίτι σου ξενοδοχεῖο ὕπνου καί
φαγητοῦ. Καί δέ θά τολμᾶς νά τοῦ μιλήσεις. 

Μέσα ἀπό τήν ἀναρχία θά ξεπηδήσει ὁ
Ἀντίχριστος. 

Θά ἔρθει λοιπόν μιά ἀναρχία στόν κόσμο.
Καί αὐτή ἡ ἀναρχία θά εἶναι τό κατάλληλο
κλίμα, πού θά γεννηθεῖ ὁ Ἀντίχριστος. Αὐτός
θά συγκεντρώσει ἐπάνω του πᾶσαν ἐξουσίαν
καί θά διοικεῖ κατά τρόπον ἀπαίσιον καί ἐλε-
εινόν. 

Αὐτός θά καταργήσει ὅλες τίς ἐξουσίες καί
θά μείνει μονοκράτωρ καί κοσμοκράτωρ
στόν κόσμο. Τί μυστήρια πράγματα θά γί-
νουν!

Στά Ἡνωμένα Ἔθνη εἶναι τώρα 145 ση-
μαῖες. Θά φύγουν ὅλες αὐτές καί θά ὑψωθεῖ ἡ
σημαία τοῦ Ἀντιχρίστου. Καί θά εἶναι φοβερά
καί τρομερά τά πράγματα. Καί δέν θά συγκρί-
νεται σέ φρίκη ἡ δουλεία αὐτή οὔτε μέ τή
δουλεία τοῦ Νέρωνος οὔτε μέ τοῦ Στάλιν ἤ
τοῦ Χίτλερ. Ἀλλά ἄξια ὧν ἐπράξαμεν ἀπο-
λαμβάνομεν. 

Ὡς τιμωρία τῆς ἀνθρωπότητος θά ἐπέλθει
αὐτή ἡ κατάσταση».

(Λόγοι πού εἶπε ὁ ἀγωνιστής ἱεράρχης π.
Αὐγουστῖνος Καντιώτης πρίν ἀπό 40 χρόνια σέ Κύ-
κλο Ἀνδρῶν ἑρμηνεύοντας τήν Β΄ πρός Θεσσαλο-
νικεῖς Ἐπιστολή τοῦ ἀπ. Παύλου).

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ»

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΡΧΙΑ
ΜΕΣΑ ΑΠ’ ΑΥΤΗΝ ΘΑ ΕΚΠΗΔΗΣΕΙ Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΙΚΤΑΤΩΡ, Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ

Ὁ π. Αὐγουστῖνος
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Ὁ Θεός ἔπλασε τόν ἄνθρωπο «κατ’ εἰκό-
να καί ὁμοίωσιν αὐτοῦ» (Γεν. 1, 26). Τό
«κατ’ εἰκόνα» ἀναφέρεται στήν ψυχή πού
ὑπάρχει μέσα στό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, ἡ
ὁποία εἶναι ἡ θεία πνοή, τό θεῖο φύσημα.
Στοιχεῖο δέ τῆς θείας παρουσίας στόν
ἄνθρωπο εἶναι ἡ λογική φύση τῆς ψυχῆς,
τήν ὁποία ἐκπροσωπεῖ ὁ νοῦς, τό μυαλό.
Κι αὐτό σημαίνει ὅτι ὁ ἄνθρωπος μέ τή λο-
γική του ψυχή ἔχει ἀπό τό Θεό τό δῶρο τῆς
λογικῆς, τῆς ἠθικῆς ἐλευθερίας, τό λεγόμε-
νο αὐτεξούσιο, πού σημαίνει ὅτι εἶναι τελεί-
ως ἐλεύθερος νά ρυθμίζει τή ζωή του ὅπως
αὐτός ἐπιλέγει, χωρίς νά ἀναγκάζεται ἀπό
κανέναν ἀπολύτως. 

Ἔτσι, ἄν θέλει, κάνει τό καλό. Τό ἴδιο πά-
λι, ἄν θέλει, κάνει τό κακό. Εἶναι ἀπόλυτα
ἐλεύθερος νά κάνει τό ἕνα ἤ τό ἄλλο. Τήν
ἀρετή ἤ τήν ἁμαρτία. Τό δίκαιο ἤ τό ἄδικο.
Νά ἀγαπᾶ τόν πλησίον ἤ νά τόν ἐχθρεύεται.
Νά δίνει ψωμί στόν φτωχό ἤ, κι αὐτό πού
ἔχει, νά τοῦ τό παίρνει μέ τόν ἕνα ἤ τόν
ἄλλο τρόπο. Νά διατηρεῖ τήν ἁγνότητά του
ἤ νά σπιλώνει, νά μολύνει τό λευκό χιτώνα

τῆς ψυχῆς του. Νά ἐπιλέγει τόν
ἁγιασμό του ἤ νά ἀφήνει νά παρα-
σύρεται σέ κολάσιμες πράξεις καί
στήν κόλαση. 

Ἄν ἐπιδιώκει τό πρῶτο, θά ἐπι-
τύχει τήν ἁγιότητα, ἀφοῦ Ἅγιος
εἶναι καί ὁ Θεός. Τό ζητᾶ αὐτό ὁ
ἴδιος ὁ Θεός, ὅπως ἔχει γραφεῖ
στήν Ἁγ. Γραφή: «Ἅγιοι γίνεσθε,
ὅτι ἐγώ ἅγιός εἰμι» (Α΄ Πέτρ. 1,
16). Ἄν ἐπιτύχει τό πρῶτο, τότε
κάνει πράξη τό «καθ’ ὁμοίωσιν
αὐτοῦ». Γίνεται θεός κατά χάριν.
Εἶναι προσωπικότητα μέσα στή

γῆ, πού τιμᾶ τήν κοινωνία καί τιμᾶται ἀπό
αὐτήν. Εἶναι ἄρχοντας μέσα στήν ὅλη δημι-
ουργία τοῦ Θεοῦ. 

Ὅμως μέ τήν παγκοσμιοποίηση πού
ἐπιδιώκουν οἱ «μεγάλοι» τῆς γῆς ἤ μέ τή
Νέα Τάξη πραγμάτων, ὅπως ἀλλιῶς λέγε-
ται, ὁ ἄνθρωπος θά εἶναι ἁπλῶς ἕνα νού-
μερο μέ σημειωμένο τόν ἀριθμό στό μέ-
τωπο. Τίποτε ἄλλο. Ὁ ἀριθμός αὐτός θά
εἶναι ὅλα τά στοιχεῖα του καί ὅλο τό
βιογραφικό του. Οὔτε ψυχή. Οὔτε ἀρετή.
Οὔτε ἁγιότητα. Οὔτε ὁ Θεός. Ἕνας πλανη-
τάρχης πολιτικός θά ὑπάρχει. Ἕνας πλανη-
τάρχης θρησκευτικός. Τό σύστημα δικτα-
τορικό. Καί ὁ λαός ἕνα ἄθροισμα ἀριθμῶν.
Λένε γιά 500 ἑκατομμύρια  ἀνθρώπους ὅλο
κι ὅλο στή γῆ. 

Ἀλλά δέν θά ἀφήσει ὁ Θεός νά πετύχει
τό πείραμα αὐτό. Μπορεῖ νά εἶναι αὐτοί
δυνατοί. Ὁ Θεός ὅμως εἶναι παντοδύνα-
μος. Κι αὐτός ὁρίζει τά πάντα. ΝΑΙ.
Αὐτός καί μόνο.

«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΣ; ΕΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ!!

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΣ; ΕΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ!!

ENA KAΘE ΦOPA

ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ Ο ΜΥΡΟΒΛΗΤΗΣ: «Θά ῤθει ἕνας καιρός πού θά γίνουν
οἱ ἄνδρες γυναῖκες καί οἱ γυναῖκες ἄνδρες. Τότε θά πέσει μεγάλη κατάρα
στόν κόσμο.

Θά γίνει πόλεμος στήν Κωνσταντινούπολη καί ὁ Ρῶσος θά νικᾶ. Θά πάει
ὡς τόν Εὐφράτη ποταμό. Ἕνας ἑξαδάκτυλος βασιλιάς θά εἶναι τότε».
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§19
Οἱ τρεῖς ξεψύχησαν στό πρῶτο χτύπημα

τοῦ ξίφους. Ἀλλά ἡ Περπέτουα ἔπεσε στά χέ-
ρια ἑνός ἀδέξιου ξιφομάχου, πού δέν εἶχε
ἀκόμη συνηθίσει στό αἱματηρό του ἔργο.
Ταραγμένος καί νευρικός, δέν κρατοῦσε γε-
ρά τό μαχαίρι καί δέν ἤξερε ποῦ νά δώσει τό
θανατηφόρο χτύπημα. Ἡ Περπέτουα
αἰσθάνθηκε τό ξίφος νά διαπερνᾶ τίς σάρκες
της. 

-Φίλε, τοῦ εἶπε, φαίνεσαι πρωτόπειρος σ’
αὐτή τή δουλειά. Μήν τρομάζεις,
κάνε καί δεύτερη ἀπόπειρα. Δέν
ἔχεις οὔτε τό μισό ἀπό τό δικό
μου θάρρος. 

-Τέλειωνε! κραύγασε τό
πλῆθος. Θά περιμένουμε δῶ ὅλη
τή νύχτα γιά νά τή σφάξεις; 

Ὁ πρωτάρης δήμιος ἀποπει-
ράθηκε γιά δεύτερη φορά. Τό μα-
χαίρι του ξέσχισε τίς σάρκες της,
ἀλλά μπήχτηκε σέ κάποιο κόκα-
λο. Ἡ μάρτυς ἔβγαλε μιά φωνή ἀγωνίας.
Κλονίστηκε κι ἔπεσε. Ἀλλά μέ μιά μεγάλη
προσπάθεια ἀνασηκώθηκε λιγάκι καί τοῦ
εἶπε: «Χτύπα ἐδῶ!» καί μέ πιό δυνατή φω-
νή: «Ὤ, Κύριέ μου! Τί χαρά νά πεθαίνει
κανείς γιά Σένα!».

Τή φορά αὐτή τό ξίφος ἔκοψε τό λαιμό
της. Τό ἅγιο σῶμα της κυλίσθηκε στό ἔδα-
φος, ἐνῶ ἡ ψυχή της ἀνέβαινε συνοδευο-
μένη ἀπό ἀγγέλους στό βασίλειο τῆς πα-
ντοτινῆς μακαριότητας. 

-Δόξα στούς ἀθάνατους θεούς! Δόξα στό
θεῖο μας αὐτοκράτορα!, φώναξαν τά πλήθη. 

-Δόξα στό Χριστό! Δόξα στούς ἁγίους
μάρτυρες!, ψιθύριζε ὁ Τερτυλλιανός, ἐνῶ
ἀπέστρεφε τό πρόσωπο ἀπό τό τρομερό καί

αἱματηρό θέαμα. 

-Ἐπιτέλους ἐκδικήθηκα. Τό αἷμα της χύ-
θηκε πιά..., μούγκριζε ὁ ἄγριος Σιλβανός. 

-Ἀλλοίμονο, εὐγενέστατη Περπέτουα!
Συγχώρεσέ με, συγχώρεσέ με, ψιθύριζε ὁ Γι-
ουβάλης, ὅταν ἀφοῦ μπῆκε στήν παλαίστρα,
στάθηκε κοντά στό ὡραῖο της σῶμα καί μέ
λύπη τό κοίταζε. Τήν ἴδια στιγμή ἡ μητέρα
τῆς μάρτυρος ἔπαιρνε τόν πέπλο τῆς κόρης
της καί τόν ἔκρυβε στόν κόρφο της. 

Ἔλειπε ὅμως ὁ Οὐλπιανός κι ἔτσι δέν εἶδε
μέ τά ἴδια του τά μάτια τό θάνα-
το τῶν ἐχθρῶν του. Ὀργισμένος
τρομερά, γιατί τοῦ εἶχε ξεφύγει ὁ
Τερτυλλιανός, καί φοβούμενος
τή σκληρή ἐκδίκηση τοῦ Γουβά-
λη, πού εἶχε λυσσάξει γιατί ἔπεσε
θῦμα ἀπάτης, ὁ ἐλεεινός γέρος
ἀπελπίσθηκε κι αὐτοκτόνησε
παίρνοντας δηλητήριο. 

Τό ἀμφιθέατρο σέ λίγο ἦταν
ἄδειο. Βαθιά σιωπή βασίλευε στό
μέρος ὅπου πρίν ἀπό λίγο ἀντη-

χοῦσαν οἱ κραυγές τοῦ ὄχλου. Ἡ ὑπόλοιπη
μέρα πέρασε μέ θορυβώδη μεθύσια καί δια-
σκεδαστικά συμπόσια. Οἱ πρωινές σκηνές
γρήγορα λησμονήθηκαν. 

Ἡ χάρις θριαμβεύει

Δυό χρόνια πέρασαν ὕστερα ἀπ’ τά γεγο-
νότα πού διηγηθήκαμε στό περασμένο κε-
φάλαιο, καί ξαναῆρθε ἡ ἐπέτειος τοῦ μαρτυ-
ρίου τῆς ἁγίας Περπέτουας καί τῆς ἁγίας
Φηλικιτάτης. Αὐτά τά δυό χρόνια ἡ εὐσεβής
μητέρα τῆς Περπέτουας κάθε μέρα σχεδόν
κουβέντιαζε μέ τήν ἀγαπημένη της δούλη
Ρουφίνα, πού τήν εἶχε ἀπελευθερώσει ἀπό
πολύ καιρό. Τίς περισσότερες φορές συζη-
τοῦσαν γιά τόν ἡρωικό θάνατο τῆς κόρης

«XPIΣTIANIKOI ΠAΛMOI» ΒΙΒΙΑ ΠΕΡΠΕΤΟΥΑ280

BIBIA ΠEPΠETOYABIBIA ΠEPΠETOYA
«E¨ âμέ âδίωξαν, καί •μÄς διώξουσιν»   

(\Iωάν. 15, 20)

XPONIA MAPTYPΩN
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της. Ἡ  Ἰουλία εἶχε πολλές ἐλπίδες ὅτι θά τή
συναντοῦσε στούς οὐρανούς, ἀφοῦ θά περ-
νοῦσε ἀπό τήν ἴδια πάλη καί θά εἶχε τήν ἴδια
νίκη. 

Ἡ Ρουφίνα συμμεριζόταν κι αὐτή τίς
ἐλπίδες της καί τούς πόθους της. Ἐπιθυ-
μοῦσε κι αὐτή νά δεῖ τό πρόσωπο τοῦ
Κυρίου. Αὐτόν ἀγαποῦσε καί σ’ Αὐτόν
εἶχε ἀφιερώσει ὁλόκληρο τόν ἑαυτό της.
Ἡ Βίβια Περπέτουα, πού χρειαζόταν τίς συμ-
βουλές της καί τήν ἐνίσχυσή της, ὁ φίλος
τῶν παιδικῶν της χρόνων, ὁ σύντροφος τῆς
δυστυχίας της, κι αὐτός δέν ὑπῆρχε πιά. Μο-
νάχα ἕνας δεσμός ἀπέμενε στή γῆ αὐτή-ἡ
ἀγάπη της πρός τήν τόσο καλή καί εὐγενική
κυρία Ἰουλία, πού τήν ἀγαποῦσε σάν ἀδελ-
φή της. 

* * *

Μιά νέα δούλη, πού ἡ Ἰουλία εἶχε πάρει
στήν ὑπηρεσία της μετά τό θάνατο τῆς Περ-
πέτουας, ἐπειδή ἦταν Χριστιανή, σήκωσε μέ
προσοχή τό βαρύ παραπέτασμα πού ἦταν
στήν πόρτα τοῦ δωματίου της καί πλησίασε
δειλά τήν κυρία της. 

-Εὐγενεστάτη κυρία, εἶπε, ἕνας φτωχός
γέρος ζητᾶ νά σᾶς δεῖ. Φαίνεται πολύ κουρα-
σμένος καί λυπημένος. Ξέρω ὅτι ἡ σημερινή
μέρα ἀποτελεῖ ἐπέτειο γιά σᾶς. Ἀλλά ἐπειδή
πάντοτε βοηθᾶτε τούς θλιμμένους, δέν
μοῦ φάνηκε καλό νά διώξω τόν ἄνθρωπο
αὐτό. Ἔτρεμε ἀπό τό κεφάλι μέχρι τά πόδια
καί τό πρόσωπό του τό ἔβρεχαν ἄφθονα δά-
κρυα. Τόν λυπήθηκα πολύ καί τοῦ εἶπα νά
περιμένει. Ἔτρεξα ὅμως ἀμέσως νά σᾶς ρω-
τήσω τί θέλετε νά γίνει γι’ αὐτόν. 

-Ἔκανες πολύ καλά, Θέσβα, ἀποκρίθηκε ἡ
κυρία, πού δέν ἔδιωξες τό γέρο. Φαίνεται,
ὅπως εἶπες, φτωχός καί βαριά λυπημένος.
Αὐτό ἀρκεῖ γιά νά προσελκύσει τήν προσοχή
μας. Ξέρεις ὅτι θέλω νά εἶμαι καλή σ’
ὅσους ἔχουν ἀνάγκη καί στενοχώρια.
Πήγαινε γρήγορα καί φέρε τον ἐδῶ. 

-Κυρία μου, θά τοῦ κάνετε μεγάλο καλό.
Ὅταν σᾶς δεῖ, θά φύγει παρηγορημένος. 

Ἔσκυψε, φίλησε τό χέρι τῆς κυρίας της κι
ἔτρεξε γιά νά φέρει τό γέρο. 

Ὕστερα ἀπό λίγες στιγμές μπῆκε ὁ γέρο-
ντας. 

-Λυπήσου με! φώναξε, ἀφοῦ γονάτισε κι
ἔσκυψε τό κεφάλι ὥς τό πάτωμα! Λυπήσου
ἕναν ἄθλιο γέρο! 

-Σήκω πάνω, καλέ ἄνθρωπε, εἶπε ἡ Ἰου-
λία. Σήκω καί πές μου τί ἔχεις ἀνάγκη. 

-Ἐν ὀνόματι Ἐκείνου πού συγχώρεσε
τούς σταυρωτές Του, ἐν ὀνόματι τῶν
εὐλογημένων μαρτύρων, πού μεσιτεύ-
ουν γιά μένα στόν οὐρανό, ζητῶ ἔλεος
καί συγγνώμη!

-Ὅποιος κι ἄν εἶσαι κι ὅποια ἀδικία κι
ἄν μοῦ ἔκανες, εἶμαι πρόθυμη νά σέ συγ-
χωρέσω γιά τή δόξα τοῦ Χριστοῦ. 

Κι ἡ Ἰουλία τοῦ ἔδωσε τό χέρι της. Ὁ ξένος
ὅμως δέν τό πῆρε. 

-Ἀλλοίμονο! φώναξε. Ὄχι, τό χέρι μου δέν
πρέπει νά ἀγγίξει τό χέρι τῆς εὐγενικιᾶς μη-
τέρας τῆς Περπέτουας. Καλή κυρία, βλέπω
ὅτι δέν ἀναγνωρίζεις τόν ἄθλιο ἁμαρτωλό,
πού σέρνεται τώρα στά πόδια σου. 

Ἔκλαιγε δυνατά καί χτυποῦσε τά πόδια
του. Ἡ Ἰουλία δέν μποροῦσε νά μήν αἰσθαν-
θεῖ συμπάθεια γιά τήν ἀπαρηγόρητη καί
κουρελιασμένη αὐτή καρδιά. Καί μέ τόνο φι-
λικό τοῦ λέει:

-Ἀδελφέ-ἔτσι μπορῶ νά σέ πῶ, ἀφοῦ φαί-
νεται ἀπό τά λόγια σου ὅτι εἶσαι Χριστιανός-
σοῦ εἶπα, ὅτι ἄν ὑπάρχει κάτι γιά τό ὁποῖο
πρέπει νά σέ συγχωρέσω, θά τό κάνω εὐχα-
ρίστως, ὅποια κι ἄν εἶναι ἡ ἀδικία πού μοῦ
ἔκανες. 

-Οἱ δήμιοι πού ἔχυσαν τό αἷμα τῆς ἁγίας
σου κόρης στό ἀμφιθέατρο δέν εἶναι τόσο
ἔνοχοι, ὅσο εἶμαι ἐγώ. Καί ἡ παρουσία μου
θά ‘πρεπε νά σοῦ προξενεῖ ἀποστροφή. Βλέ-
πεις μπροστά σου τόν ἄκαρδο πατέρα,
πού καταράστηκε τή μοναχοκόρη του,
γιατί ἔγινε Χριστιανή. Τό μοχθηρό καί
ἐκδικητικό γέρο, πού καταδίωξε μέ τό
μῖσος του καί τήν ἀσπλαγχνία του τήν
ὕπαρξη πού σύ ἀγαποῦσες περισσότερο
ἀπό κάθε ἄλλη στή γῆ!

(Συνεχίζεται)
«ΒΙΒΙΑ ΠΕΡΠΕΤΟΥΑ» Ἔκδοση «ΖΩΗΣ», 1990

281«XPIΣTIANIKOI ΠAΛMOI»ΒΙΒΙΑ ΠΕΡΠΕΤΟΥΑ
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Καί ὅταν ἀνέλαβε τή διακυβέρνηση
τῆς χώρας καί ἦρθε ἀντιμέτωπος μέ τήν
τραγική πραγματικότητα, μέ τήν ἴδια
συναίσθηση τῆς εὐθύνης ὁμολόγησε:
«Δέν λυποῦμαι, δέν ἀπελπίζομαι, προ-
τιμῶ αὐτό τό σκῆπτρο τοῦ πόνου
καί τῶν δακρύων παρά ἄλλο. Ὁ Θεός
μοῦ τό ’δωσε, τό παίρνω· θέλει νά μέ δο-
κιμάσει. Εἶμαι ἀπό τή φυλή σας. Εἰς ἕνα
μνῆμα μαζί μέ σᾶς θά θαφτῶ... Ὅ,τι
ἔχω, ζωή, περιουσία, φιλίες εἰς τήν
Εὐρώπη, κεφάλαιο γνώσεων... τά
ἀφιερώνω εἰς τήν κοινήν πατρίδα.
Ἄς ὑψώσω τό μεγαλεῖον της, ὥστε
ὅποιος θελήσει, δυσκόλως νά τήν
ταπεινώσει· στερεωμένο εἰς ρίζες
ἀρετῆς εἶναι ἀκαταμάχητο».

Στήν ἀρχαία ἑλληνική γλώσσα ὑπάρ-
χει τό ρῆμα «ὑπουργῶ», πού σημαίνει
«ὑπηρετῶ». Ἕνας τέτοιος ὑπουργός,
δηλαδή ὑπηρέτης τῆς Ἑλλάδας, ἦταν σέ
ὅλη του τή ζωή καί σέ ὅποια θέση κι ἄν
βρέθηκε ὁ Καποδίστριας. Μέ τό χέρι
ἁπλωμένο κυριολεκτικά, ὁ εὐγενής

αὐτός ἀξιωματοῦχος δέν ντρεπόταν νά κά-
νει τό ἔργο τοῦ «ζητιάνου», ὅπως καί ὁ ἴδιος
τό ὁμολογεῖ, γιά τόν ἑλληνικό λαό. 

Γράφει ὁ ἴδιος στό Δημήτριο Ἰγγλέση
στήν Ὀδησσό: «Ὅσον τά κατ’ ἐμέ, ἄν καί
ἔχω λιγοστή περιουσία, ἔγραψα ἤδη στόν
ἀδελφό μου νά προσφέρει χωρίς ἀναβολή
στό ἔθνος ὅ,τι μοῦ βρίσκεται, ἀλλά ἀτυχῶς
τό ποσό δέν ὑπερβαίνει τά 50.000 φρά-
γκα...».

Σέ ἐπώνυμους Ἕλληνες ἐμπόρους στή
Μόσχα καί στήν Ἁγία Πετρούπολη γράφει:
«Σᾶς ὁρκίζω, ἀγαπητοί φίλοι, εἰς τό ὄνομα
τῆς ἁγίας μας πίστεως. Βοηθῆστε τήν πα-
τρίδα, βοηθῆστε την χωρίς ἀναβολή συ-
ντρέχοντας μέ ὅλες σας τίς δυνάμεις στό δά-
νειο καί στέλνοντάς το εὐθύς στήν Κέρκυ-
ρα. Ἄν εἶστε χριστιανοί, ἄν εἶστε Ἕλλη-
νες, ἄν ἀγαπᾶτε τό Γένος μας καί τόν
ἑαυτό σας, βοηθῆστε ταχέως... Μή χάνε-
τε καιρό... Αὐτός πού πεινάει δέν μπορεῖ
νά περιμένει. Ἄν θέλετε οἱ βοήθειές σας νά
βροῦν ζωντανούς τούς ἀνθρώπους καί νά
τούς σώσουν, νά εἶναι φτασμένες ἐκεῖ σέ
διάστημα σαράντα ἡμερῶν. Καί δέν ἀγνο-
εῖτε τί κακό ἔκαμε ἡ ἔλλειψη τροφίμων.
Ἐξαιτίας της ἔπεσε τό Μεσολόγγι καί παρα-
δόθηκε ἡ Ἀκρόπολις τῶν Ἀθηνῶν. Μήν ὑπο-
φέρετε νά χαθεῖ ἡ Ἑλλάς τήν παραμονή τῆς
σωτηρίου ἡμέρας...».

Μόνιμη μέριμνά του ἦταν τά ἑλληνόπου-
λα, πού περιπλανιοῦνταν στήν Εὐρώπη

ΥΠΟΘΗΥΠΟΘΗ
ΠΡΟΓΟΝΙΠΡΟΓΟΝΙ

Ἰσόβιος διάκονος
(β)

ΙΔ´

ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΠΡΟΓΟΝΙΚΗΣ ΑΡΕΤΗΣ«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»

ΠΙΛΟΤΟΣ F-16: (Σμηναγός Λουκᾶς Θεοχαρόπουλος)
«Καλημέρα στή Θεσσαλονίκη. Τό «ΟΧΙ» συμ-

βολίζει τήν ἑνότητα καί τήν ἀποφασιστικότη-
τα τῶν Ἑλλήνων. Ἑνωμένοι δυνατοί καί περή-
φανοι ἀκολουθώντας τά χνάρια τῶν προγό-
νων μας ἄς ἀτενίσουμε τό μέλλον μέ αἰσιοδο-
ξία. Χρόνια πολλά, Ἑλλάδα!».
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πάμφτωχα καί κινδύνευαν νά ἀφομοιω-
θοῦν ἀπό τίς ξένες χῶρες ὅπου ζοῦσαν.
«Σῶστε τό Ἔθνος!», φώναζε ὁ Καποδί-
στριας στούς πλούσιους Ἕλληνες τῆς
διασπορᾶς, προσπαθώντας νά τούς εὐαι-
σθητοποιήσει νά βοηθήσουν τά παιδιά
αὐτά. Μέ τά χρήματα πού συγκέντρωνε
ἵδρυε ἑλληνικά σχολεῖα καί ἔχτιζε ὀρθόδο-
ξες ἐκκλησίες. Ὁ ἴδιος μάλιστα σπούδασε μέ
δικά του χρήματα πολλά ὀρφανά παιδιά
τῶν ἀγωνιστῶν. 

Ἡ ἀλλαγή τοῦ κλίματος στήν Εὐρώπη
ὑπέρ τῆς Ἑλλάδας καί ἡ ἄνοδος τοῦ φιλελ-
ληνικοῦ κινήματος ὀφείλεται κατά μεγάλο
μέρος στήν προσωπικότητα καί στίς ἐνέρ-
γειες τοῦ Ἰ. Καποδίστρια. Ξεχωριστός ἀνά-
μεσα στούς φιλέλληνες ὁ ἑλβετός τραπεζί-
της Ἐυνάρδος, ὁ ὁποῖος συνδέθηκε μέ στενή
φιλία μέ τόν Καποδίστρια. Αὐτός ὁ εὐαίσθη-
τος καί χαρισματικός ἄνθρωπος ξόδεψε τό
μεγαλύτερο μέρος τῆς δραστηριότητάς του
ἀλλά καί πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά γιά
τήν ὑπόθεση τῆς Ἑλλάδας. Σ’ αὐτόν ἀπευθύ-
νεται πάντα ὁ Καποδίστριας ἔχοντας ἀπό-
λυτη ἐμπιστοσύνη στή γενναιόδωρη καρδιά
του καί στό εἰλικρινές ἐνδιαφέρον του γιά
τή σωτηρία τοῦ νεοσύστατου ἑλληνικοῦ
κράτους, πού κλυδωνίζεται ἐπικίνδυνα. Ὁ
Ἐυνάρδος θά ἐξακολουθήσει νά βοηθᾶ τήν
Ἑλλάδα ἀκόμη καί μετά τόν ἄδικο θάνατο
τοῦ Καποδίστρια δείχνοντας ἔτσι τή βαθιά
ἀφοσίωσή του στόν ἀλησμόνητο φίλο του. 

Ἐκλεγμένος πλέον Κυβερνήτης τῆς Ἑλλά-
δας ὁ Καποδίστριας, προτοῦ ἀποβιβαστεῖ

στή
ρ η -
μ α γ -
μ έ ν η
χ ώ ρ α
πού ἐπρό-
κειτο νά κυ-
βερνήσει, περιό-
δευσε τά κράτη τῆς
Εὐρώπης, ἀπ’ ὅπου
συγκέντρωσε 300.000 φράγκα καί πολύ με-
γάλες ποσότητες τροφίμων. Κι ὅταν ἦρθε,
ὀργάνωσε συσσίτια, γιά νά θρέψει
ὅσους πέθαιναν ἀπό τήν πείνα. Ἀπό δῶ
καί πέρα θά ἐργάζεται ἀκατάπαυστα ἀπό
τίς 5 τό πρωί ὥς τίς 10 τό βράδυ, γιά νά δη-
μιουργήσει κράτος ἐκ τοῦ μηδενός. 

Αὐτός ἦταν ὁ Καποδίστριας. Ἕνας
ἰσόβιος διάκονος τῶν φτωχῶν, τῶν
ἀρρώστων, τῶν ὀρφανῶν, τῶν ἀδικου-
μένων. Ἕνας ἰσόβιος διάκονος τῶν ἀνα-
γκῶν τοῦ Ἔθνους. Ὄχι μέ μεγαλόστομες
διακηρύξεις καί ψεύτικες ὑποσχέσεις,
ἀλλά μέ τήν καθημερινή ἀνάλωση τοῦ
ἑαυτοῦ του στό βωμό τοῦ χρέους. Δίχως
καμιά ἀπολαβή-οὔτε αὐτήν τοῦ νόμιμου
μισθοῦ του-θυσίασε ὅλα τά δικά του
προσφέροντας τελική θυσία καί τόν ἴδιο
τόν ἑαυτό του.

ΥΠΟΘΗΥΠΟΘΗ
ΠΡΟΓΟΝΙΠΡΟΓΟΝΙ

ΚΕΣΚΕΣ
ΚΗΣΚΗΣ ΑΡΕΤΗΣΑΡΕΤΗΣ

Ἰ. Καποδίστριας

«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΠΡΟΓΟΝΙΚΗΣ ΑΡΕΤΗΣ

Μ.Ε.

Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας: (Προκόπης Παυλόπουλος)
«Κύριε Σμηναγέ, τά φτερά σας σκεπάζουν τή χώρα

καί τό λαό μας. Νά εἶστε ὑπερήφανος γιά τήν ἀποστο-
λή σας. Ὁ Θεός μαζί σας. Χρόνια πολλά, καί τοῦ χρό-
νου».                             (28 Ὀκτωβρίου 2015)
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Μέχρι τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου
1826 ἡ τύχη τῆς ἐξέγερσης τοῦ Ἔθνους
βρισκόταν σέ κρίση. Τό θριαμβευτικό
πέρασμα τοῦ Ἰμπραήμ ἀπό τήν Πελο-
πόννησο ἀποθάρρυνε πολλές περιοχές.
Ἡ μετατροπή τῆς ἐξέγερσης σέ Ἐπανά-
σταση ἀναγνωρισμένη ἦταν ἕνα ἁπλό
ζητούμενο. Ἡ Ἱερή Συμμαχία ἀναδεί-
χτηκε σέ ἀτσάλινο τεῖχος καί βρυχᾶται
ἐναντίον κάθε ἐξέγερσης καταδυνα-
στευμένων λαῶν. Ὁ κίνδυνος νά χαθεῖ
ὁ ἀγώνας ἐπικρέμεται ὁλοφάνερος.
Καμιά δύναμη δέν μποροῦσε νά ἀντι-
δράσει καί καμιά σκέψη δέν στέκεται
ἀνθρώπινα γιά τήν τύχη τοῦ Μεσολογ-
γίου. Τότε ἀκριβῶς μιά θυσιαστική
ἧττα σάν βούληση καί σάν ἀπόφαση
ἀνατρέπει ἀπρόσμενα τά πάντα. Ἡ ἐξέ-
γερση μετατρέπεται σέ Ἐπανάσταση,
ἡ ἡττοπάθεια γίνεται προσδοκία

θριάμβου καί οἱ λεγόμενες «Συμμα-
χίες» ἀναδιπλώνονται. Τό Μεσολόγγι
πεσμένο, θριαμβεύει. Ἀναγκάζονται οἱ
πιό ἀδίστακτοι πολέμιοι νά ὁμολογή-
σουν τήν ἀλήθεια τῆς φλόγας ἀπό βρο-
ντές καί θυσία. Ὁ Μέττερνιχ τῆς ἀντί-
δρασης ἀναγκάζεται νά ἀναδιπλώσει
τή θέση μιᾶς ἠπείρου, τῆς Εὐρώπης.
Ὁμολογεῖ στό δυνάστη τῶν λαῶν, τό
συνεταῖρο του Σουλτάνο Μαχμούτ Β΄:
«Δέν μπορῶ νά σέ βοηθήσω ἄλλο.

Προηγήθηκε τό Μεσολόγγι»!!! Ἡ
Εὐρωπαϊκή ἀδιαφορία γκρεμίστηκε μέ
τή θυσία τοῦ Μεσολογγίου. Ἡ ἐλευθε-
ρία ἐγκαταστάθηκε στήν Ἑλλάδα χάρις
στό Μεσολόγγι.

Νικόλαος Σπ. Βούλγαρης
Καθηγητής Θεολογίας

Πρ. Δήμαρχος Ἱ.Π. Μεσολογγίου

Γιά νά μήν ξεχνᾶμε!...

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΜΕΣΟΛΟΓΓΙ:
«Δέν μπορῶ!.. Προηγήθηκε τό Μεσολόγγι!!..»
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Ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ
Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ», τούς παρελθό-
ντες μῆνες Ὀκτώβριο, Νοέμβριο καί Δεκέμ-
βριο τοῦ τρέχοντος ἔτους, σημείωσε νέες
ἐκδηλώσεις ἀγάπης καί προσφορᾶς στούς
«ἀνθρώπους πού δέν ἀγαπήθηκαν», ἤτοι
στήν ἀπαξιωμένη Κοινωνία τῶν Καταστημά-
των Κράτησης τῆς πατρίδος μας καί Ἐξωτερι-
κοῦ, σέ ἄπορες οἰκογένειες κρατουμένων, κα-
θώς καί ἄλλες ἐκδηλώσεις, πού ἀναφέρονται
στά 38 ἔτη τῆς Διακονίας μας αὐτῆς. 

Ἀρχικά εἶναι ὄχι μόνον ἐντυπωσιακό,
ἀλλά καί ἄξιο θαυμασμοῦ ὅτι καί σέ αὐτή τήν
ἐποχή τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, πού ὁλοένα
γίνεται καί πιό πιεστική, Ἕλληνες φιλάνθρω-
ποι καί ἐλεήμονες ἀπό τή μεσαία τάξη καί
Ἕλληνες πού ζοῦν κάτω ἀπό τά ὅρια τῆς
φτώχειας, ἀλλά μέ ὑπέροχα αἰσθήματα πρός
τούς πάσχοντες συνανθρώπους τους πού δια-
βιώνουν στόν πληκτικό χῶρο τῶν Φυλακῶν
ἄσχετα μέ τό ὅποιο ἀδίκημα τούς βαραίνει,
ἐξακολουθοῦν νά συμπαραστέκονται στή
ΔΙΑΚΟΝΙΑ μας μέ ὁποιοδήποτε ποσό χρημά-
των: 1 εὐρώ, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200,
300 κλπ! Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι ὁ Θεός εὐλογεῖ
τή ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΜΑΣ. 

1. Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Βίλνας
καί πάσης Λιθουανίας Κύριος κος Ἰννοκέ-
ντιος πρόσφερε στή ΔΙΑΚΟΝΙΑ μας, γιά τίς
βασικές ἀνάγκες ἀπόρων κρατουμένων, τρια-
κόσια (300) εὐρώ. 

2. Μητροπολίτης τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλη-
σίας ὅρισε κάθε μήνα νά κατατίθεται ἀπό τή
μισθοδοσία του ἕνα ποσό στό Λογαριασμό
μας: 2200 5200 070510 348 στήν Τράπεζα Πει-
ραιῶς γιά τούς ἄπορους φυλακισμένους. 

3. Σέ συνεργασία μέ ὅλα τά Καταστήματα
Κράτησης καί ἀνταποκρινόμενοι σέ ἔγγραφα
πού μᾶς ἔστειλαν, ὅσα Καταστήματα μᾶς
ἔστειλαν, ἀποστείλαμε τά κάτωθι χρηματικά
ποσά:

1.  Σέ μεμονωμένους ἄπορους κρατούμε-
νους Καταστημάτων Κράτησης   

εὐρώ 3.350,00

2. Σέ ἄπορους Ἕλληνες κρατούμενους φυ-
λακῶν ξένων χωρῶν                         εὐρώ 450,00

3.  Σέ ἄπορους Ἕλληνες φυγόποινους
εὐρώ 400,00

4. Σέ ἀποφυλακισθέντες ἄπορους κρατού-
μενους                                                   εὐρώ 4.465,00

5.  Σέ ἄπορες οἰκογένειες ἀπόρων κρατου-
μένων                                                    εὐρώ 3.650,00

6.  Σέ συνεργάτες τῆς Διακονίας μας             
εὐρώ 510,00

7.  Δαπάνη ἀποστολῆς Δεμάτων στίς Φυλα-
κές Θεσ\νίκης, Κορυδαλλοῦ, Κασσαβέτειας   

εὐρώ 12.537,00

8. Βράβευση ἀριστούχων μαθητῶν πολυτέ-
κνων οἰκογενειῶν                           εὐρώ 2.000,00

9.  Στίς Φυλακές Μαλάουϊ Ἀφρικῆς                                                       
εὐρώ 500,00

10.  Λοιπά ἔξοδα                            εὐρώ 3.512,00

ΣΥΝΟΛΟ: Εὐρώ 41.174,00

Ἐπιπλέον ἀποστείλαμε, κατόπιν ἐγγρά-
φων, στά παρακάτω Καταστήματα Κράτησης
Ἑλλάδος τά ἑξῆς χρηματικά ποσά γιά τά Φι-
λόπτωχα Ταμεῖα τους:

1.  Κατ. .Κράτησης Ἁγιᾶς           εὐρώ 1.000,00

2. Κατ. Κράτ. Νέων Βόλου          εὐρώ 500,00

«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI» 285ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

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.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»
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3.  Ἀγροτικό Κατ. Κράτησης Νέων Κασσα-
βέτειας                                                       εὐρώ 500,00

4.  Κατ. Κράτ. Κέρκυρας                εὐρώ 800,00

5.  Κατ. Κράτ. Κορυδαλλοῦ      εὐρώ 1.000,00

6.  Νοσοκομεῖο Κορυδαλλοῦ  εὐρώ 1.000,00

7.  Κατ.Κράτ. Λαρίσης εὐρώ 1.000,00

8.  Κατ.Κράτ. Μαλανδρίνου:   εὐρώ 1.000,00

9.  Κατ.Κράτ. Νεάπολης:           εὐρώ 1.000,00

10.  Κατ.Κράτ. Τρικάλων:         εὐρώ 1.000,00

11.  Κατ.Κράτ. Χαλκίδος:          εὐρώ 1.000,00

ΣΥΝΟΛΟ:      Εὐρώ 9.800,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: Εὐρώ 50.974,00 

Ἐξάλλου ὁ Κρατικός Ραδιοφωνικός Σταθ-
μός Ε.Ρ.Α ζήτησε καί ἔλαβε τηλεφωνική συ-
νέντευξη ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ.
Γερβάσιο Ἰωάν. Ραπτόπουλο, ὁ ὁποῖος παρου-
σίασε τό ὅλο ἔργο τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολ-
γοθᾶ» στά 38 χρόνια δράσης του. 

Ἐπίσης ὁ παραπάνω Ἀρχιμανδρίτης ἔδωσε
συνέντευξη γιά τή ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολ-
γοθᾶ» στή Μηνιαία Ἐκκλησιαστική Ἐφημερί-
δα «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΘΕΙΑ», ἡ ὁποία καί δη-
μοσιεύεται στό φύλλο τοῦ τρέχοντος μηνός
Δεκεμβρίου.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ στό Κατ. Νέων Κασσαβέτειας286 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»

Στίς 28 Δεκεμβρίου, ἡμέρα Δευτέρα, ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥ-
ΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ», μαζί μέ συνεργάτες καί
συνδρομητές της, θά ἐπισκεφθεῖ τό Κατάστημα Κράτησης Νέων Κασ-
σαβέτειας, σάν μιά ἐκδήλωση χριστιανικῆς ἀγάπης πρός τούς κρατου-
μένους, νεαρά παιδιά, τῆς Φυλακῆς αὐτῆς τοῦ Βόλου. 

Μετά τό πνευματικό μέρος τοῦ προγράμματος καί ἐνῶ ἡ Χορωδία
μας θά ψάλλει χριστουγεννιάτικους ὕμνους καί Κάλαντα, ὁ κάθε νεα-
ρός κρατούμενος θά παραλάβει ἕνα δέμα ἀγάπης μέ διάφορα εἴδη
πρώτης ἀνάγκης γιά τήν καθημερινή του ζωή. Γιά νά περάσει μέ ἀξιο-
πρέπεια τίς ἅγιες ἡμέρες.

Ἀναχώρηση ἀπό τόν ἀνδριάντα τοῦ Ἐλ. Βενιζέλου, στήν Ἐγνατία:
7.30΄ π.μ.

Ὥρα ἐκδήλωσης: Περίπου 11.00΄ π.μ.

Δήλωση συμμετοχῆς: Τηλ. 23920-22252 (7-9 μ.μ.). Κιν. 6947
428177. Φαξ: 23920-25478. e-mail: osiaxeni@hotmail.com

Ὅσοι ἐπιθυμεῖτε νά συμμετέχετε στήν προσφορά τῶν δεμάτων
ἀγάπης πρός τούς κρατουμένους, μπορεῖτε νά στείλετε τόν ὀβολό
σας στή Διακονία μας. Τό κόστος τοῦ δέματος εἶναι περίπου 50,00
εὐρώ.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Στό Ἀγροτικό Κατάστημα Κράτησης ΝΕΩΝ Κασσαβέτειας

(Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015)
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§11

«Μά τόν Παράδεισο, ἀκριβῶς τόν Παράδει-
σο κέρδισα μέ τίς δουλειές μου, ἅγιε! Τί νομί-
ζεις; Πώς τά ’θελα γιά μένα τά λεφτά πού
ἔκλεβα; Ὁ Ζερβός μισεῖ τό χρῆμα, τό περιφρο-
νεῖ. Τά μοίραζα στούς φίλους μου· κι ἔκανα κι
ἐλεημοσύνες. Ξέρεις πόση φτωχολογιά βοή-
θησα; Ὅλοι αὐτοί, ἅγιε, θά ’ρθουνε στή Δευτέ-
ρα Παρουσία, θά τά ποῦνε στό Θεό καί θά βά-
λουνε τό Γιάννη στόν Παράδεισο!», τελείωσε
μέ μιά παιδιάτικη ἱκανοποίηση στόν τόνο τῆς
φωνῆς. 

«Τί λές, βρέ ἀθεόφοβε;», ἀντέδρασε ὁ
ἅγιος. «Ἔκαμες ἐλεημοσύνη μέ κλεμμένα καί
παινεύεσαι; Αὐτός πού δίνει στό φτωχό, δα-
νείζει στό Θεό, πού θά πεῖ παίρνει ἀπ’ τά δικά
του, ἀπό τόν κόπο του, καί τά προσφέρει στό
Θεό. Ἐσύ βρέ, τί ἔδινες στό Θεό; Τά κλοπιμαῖα
σου· τέτοια ἐλεημοσύνη θέλει τό Εὐαγγέλιο;
Τί λέει ὁ ἀπ. Παῦλος; «Αὐτός πού κλέβει ἄς
μήν τό κάνει πιά, ἀλλά νά δουλεύει μέ τά χέ-
ρια του» -γιατί;- «γιά νά μπορεῖ νά δίνει καί σ’
αὐτόν πού δέν ἔχει». Ἔτσι τό θέλει ὁ Θεός: μέ
τόν ἱδρώτα σου νά βγάζεις τά λεφτά σου καί
μετά νά ξεχωρίζεις καί γιά τόν φτωχό. Δέν
εἶδες ἐκεῖ πού ὁ Χριστός μας παίνεψε τή χήρα
πού ἔριξε δυό λεπτά, δίφραγκο δηλαδή γιά τό
ταμεῖο τοῦ ναοῦ; «Αὐτή», εἶπε, «ἔβαλε περισ-
σότερα ἀπό ὅλους τούς πλούσιους μαζί. Τό
ὑστέρημά της ἔδωσε. Ὅ,τι εἶχε». Δέν εἶπε ἡ
χήρα: «Ἄς πάω νά κλέψω, γιά νά δώσω περισ-
σότερα»... Πῶς τ’ ἄλλαξες ὅλα μέσα στό κεφά-
λι σου, Ζερβό;». 

Ὁ ἄλλος τόν κοιτοῦσε σοβαρά. Φαινότανε
πώς σκέφτεται. Ὁ ἅγιος τό πρόσεξε κι ἄρχισε
πάλι νά μιλᾶ.

«Ἄκου, Ζερβό, νά σοῦ τά πῶ μέ δυό λόγια
καθαρά, νά καταλάβεις: δίκαιο καί σωστό
στόν κόσμο εἶναι αὐτό πού ὁρίζει ὁ Θεός στό
Εὐαγγέλιο. Τίποτα ἄλλο· γιατί ὁ Θεός εἶναι ὁ

μόνος Δίκαιος. Κι ἄν ὁ κόσμος τηροῦσε τό
Εὐαγγέλιο, θά ἤτανε Παράδεισος. Κι ὁ νόμος ὁ
ἀνθρώπινος, ἄν τό καλοσκεφτεῖς, στό νόμο
τοῦ Θεοῦ στηρίζεται. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀπο-
φασίζει: «Δέν εἶναι δίκαιο αὐτό. Ἐγώ θά κάμω
ἀλλιώτικα!», τότε εἶναι σάν νά λέει στό Θεό:
«Κοίτα νά δεῖς! Ἐσύ δέν τά ’καμες καλά. Δέν
ξές. Ἐγώ θά τά ταιριάξω πιό σωστά». Αὐτό
στίς ἱστορίες πού ’γραφαν οἱ ἀρχαῖοι, τίς σο-
φές, λέγεται «ὕβρις», δηλαδή βρίζει ὁ ἄνθρω-
πος, προσβάλλει τό Θεό. Περνᾶ τά ὅριά του
καί βάζει τόν ἑαυτό του πάνω ἀπ’ τό Θεό.
Εἶναι ὑπερηφάνεια αὐτό, Ζερβό, κι ἄς μήν τό
νιώθει ὁ ἄνθρωπος. Κι ἡ ὑπερηφάνεια ἔριξε
τόν Ἑωσφόρο, πού ’ταν ἄγγελος, στήν κόλα-
ση˙ καί ἔγινε ὁ διάβολος».

Ὁ Ζερβός ἄνοιξε τρομαγμένα τά μεγάλα
μάτια του. Κοιτοῦσε τόν Βασίλη φοβισμένα κι
ἔκπληκτα. 

«Τί λές, ἅγιε;», μουρμούρισε μέ δέος. «Ὑπε-
ρηφάνεια! Κι ὅμως σωστά τό λές, ἔτσι εἶναι!
Ἔβαλα ἐγώ τήν ἀφεντιά μου πάνω ἀπό τό
Θεό...».

«Τήν ἔβαλες, μόνο πού δέν τό ἔνιωθες»,
εἶπε ὁ ἅγιος μέ ἱκανοποίηση καί σάν εἶδε πώς
πηγαίνανε καλά, συνέχισε: «Καί δέ μοῦ λές,
βρέ Γιάννη, δέ ντράπηκες ἐσύ, κοτζάμ ἄντρας,
δυό μέτρα πάνω ἀπό τή γῆ, γερός καί δυνατός
σάν ταῦρος, πού νά στίψεις τήν πέτρα καί νά
βγάλει ζουμί, νά πᾶς νά κλέβεις ἀντί νά βρεῖς
μιά τίμια δουλειά καί νά προκόψεις, ὅπως ἄξι-
ζες; Καί νά σέ καμαρώνει ὁ κύρης σου-μέ πόσα
ὄνειρα θά σέ μεγάλωνε-καί νά σέ χαίρεται κι ἡ
ἀδελφούλα σου, πού τόσο ἐσύ τήν ἀγαπᾶς;
Γιατί τούς πλήγωσες, μωρέ Ζερβό; Ἐσύ εἶσαι
φιλότιμο παιδί! Καί πῶς τό βάσταξες νά ἀδι-
κήσεις ἔτσι τόν ἑαυτό σου; Τόσα χαρίσματα
ἔχεις μωρέ! Τόσο μυαλό τί τό ’βαλε ὁ Θεός μές
στό κεφάλι σου; Γιά νά σκάβεις λαγούμια κά-
τω ἀπό τή γῆ σάν τυφλοπόντικας; Ὄχι! Γιά νά

ΟΟ ΑΑ ΓΓ ΙΙ ΟΟ ΣΣ

*  Ἀπό τό βιβλίο τῆς Μαρίας Παστουρματζῆ, Φιλολόγου, «Ο ΑΓΙΟΣ».
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σπουδάσεις τό ’βαλε, νά γίνεις ἐπιστήμονας
σωστός καί ἄξιος. Ξέρεις τί θά ’σουν σήμερα
ἐσύ, ἄν σπούδαζες; Γιατρός! νά δίνεις τήν
ὑγειά στόν κόσμο καί νά σέ εὐλογοῦνε μέχρι
τρίτης γενεᾶς. Ἤ δικηγόρος, νά ὑπερασπίζε-
σαι τό δίκαιο, πού τόση ζέση ἔχεις μέ τό δί-
καιο. Κι ἄς εἶχες τότε καί λεφτά καί θά τά μοί-
ραζες καί στή φτωχολογιά».

Ὁ Ζερβός εἶχε κατεβάσει τό κεφάλι του. 

«Εἶδες, ἅγιε;», μουρμούρισε μέ λύπη. «Χά-
λασα τή ζωή μου! Σωστά λές! Νά σπουδάσω·
νά σπουδάσω ἤθελα κάποτε καί  ̕γώ! Ξέρεις τί
καλός μαθητής ἤμουνα στό σχολεῖο, ἅγιε;»,
ρώτησε, καί τά λυπημένα μάτια του ζωήρε-
ψαν. «Πρῶτος, πάντα πρῶτος! Ἐκεῖνα τά μα-
θηματικά... Δέ μ’ ἔπιανε κανείς. Ξεφτέρι ὁ Ζερ-
βός! Ὁ δάσκαλος δυσκολευόταν καί  ̕γώ τά λ̕υ-
να. Καί σ’ ὅλα τά μαθήματα «ἄριστα!». Ὅλα μέ
10 τά  ̕παιρνα!», ἔκαμε μέ καμάρι σάν τό σχο-
λιαρόπαιδο πού  ̕δειχνε στούς γονεῖς του τό
ἐνδεικτικό. 

Τόν κοίταξε ὁ Βασίλης μέ συμπάθεια. «Παι-
δί εἶναι μωρέ», μουρμούρισε ἀπό μέσα του.
«Ἕνα παιδάκι ἀγαθό, πού δέ μεγάλωσε. Κι ἄς
ἔχει κλέψει, ὅπως λέει, δεκαπέντε τράπεζες».

«Καί δέ μοῦ λές, βρέ Γιάννη;», ρώτησε πιό
μαλακά. «Ἐσύ ἤσουν φρόνιμο παιδί καί γνω-
στικό. Πῶς μπῆκαν μέσα στό κεφάλι σου
ἐτοῦτες οἱ παράξενες ἰδέες γιά τό δίκιο καί τό
ἄδικο κι ἔμπλεξες στίς κλεψιές;».

«Εἶχα ἄχτι μέ τούς πλούσιους!», ἔκαμε
ἀγριεμένα ὁ Ζερβός. 

«Γιατί βρέ; Σέ πείραξε κανένας πλούσιος;».

Ὁ Ζερβός σώπασε γιά λίγο. Ἡ ὄψη του τα-
ράχθηκε. 

«Δώδεκα χρονώ ἤμουνα», εἶπε ἀργά, «ὅ,τι
εἶχα τελειώσει τό δημοτικό, ὅταν ἡ μάνα μας
μᾶς ἄφησε, γιά νά πάει μ’ ἕναν πλούσιο, βιο-
μήχανο. Δέν ἄντεχε, ἔλεγε, ἄλλο τή μιζέρια κι
ἐκεῖνος θά τή ζοῦσε σάν πριγκίπισσα. Κι ἄφη-
σε ἐμένα καί τήν ἀδελφή μου, κοριτσάκι ὀκτώ
χρονώ. Ὁ κύρης μου δέν ἄντεξε. Ἔνιωσε
ἄχρηστος, μηδενικό, καί βρῆκε καταφύγιο στό
ποτό. Μπεκρόπινε στά καπηλειά κι ἐρχότανε
στό σπίτι ξημερώματα τρεκλίζοντας. Ἔβριζε
καί τά ἔσπαγε. Κι ἄν ἔβρισκε ἐμᾶς μπροστά
του-πού μᾶς ἔβρισκε, γιατί τόν περιμέναμε, τά
δύστυχα-μᾶς καταχέριζε. Ἡ Λένα τρόμαζε μο-
νάχα πού τόν ἔβλεπε ἔτσι μέ τά μάτια κόκκινα
ἀπ’ τό κρασί-τί νά σοῦ κάμει ὀκτώ χρονῶν
παιδί-καί ἔβαζε τά κλάματα. Κι ἐκεῖνος θύμω-
νε. Ἅπλωνε τό χέρι του νά τή χτυπήσει καί
ἐγώ ἔμπαινα μπροστά. «Καλύτερα», ἔλεγα,
«νά δείρει ἐμένα, ὄχι τό παιδί», εἶπε κι ἔφερε
ἀπότομα τά χέρια του στά μάτια του, σάν νά ̕
θελε νά διώξει τίς εἰκόνες πού ζωήρευαν στή
μνήμη του. 

«Τί λές, βρέ Γιάννη;», ἔκαμε στενοχωρημέ-
νος ὁ ἅγιος. «Ποτέ σου δέ μοῦ μίλησες γι’
αὐτά».                                       (Συνεχίζεται)

«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»288 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  23920-25.391, 23920-25.478

T.Θ. 10 147, 541 10 ΘEΣΣAΛONIKH

e-mail: Info@diakonia-filakon.gr

***

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

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

μέροςμικροποινῶνπούἐξαγοράζονταικαίἀποφυλακίζονταιἄμεσαἄποροικρα-
τούμενοι.\Aπότό1978àποφυλακίσθηκαν15.955 ôποροιμικροποινίτεςκρατού-
μενοι.Kαίàποφυλακίζονταισχεδόνκάθεμέρα≤νας-δυόκρα-
τούμενοι¦καίπερισσότεροι,μέπροσωπικήμαςâπιστολή
στάχέριατουςτήν™μέρατÉςàποφυλακίσεως,πούàποτελεÖ
≤ναχαιρετισμόàγάπηςπρόςαéτούςκαίμίαπρόσκλησηγιά
τήνàρχήμιÄςνέαςζωÉςμέσαστήνκοινωνία.

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

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

***

AΔEΛΦOTHΣ «H OΣIA ΞENH»

Kαί ™ ¬ποια συνδρομή γιά àποφυλάκιση àπόρων

κρατουμένωνεrναι κι αéτή âπίσκεψη στή φυλακή.

ΣTEIΛETE τόνçβολόσας,¬πως™χήρατοÜEéαγγε-

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

πεζ΅ν:

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

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

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

BENEFICIARY: AΔEΛΦOTHΣHOΣIAΞENH-ΔIAKONIAΦYΛAKΩN

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

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

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

(Aἴτησηîερέως)

uΩρες περισυλλογÉς...
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ΝΕΕΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ290 «XPIΣTIANIKOI ΠAΛMOI»

NEEΣ AΠOΦYΛAKIΣEIΣ
(’Aπό 20-9-2015)

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

Α\Α Α΄ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΡΑΤΟΥΜ. ΕΥΡΩ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Ἀθήνα: Εἰρηνοδικεῖο

Ἀθήνα: Εἰσαγγελία Ἐφετῶν

Ἀθήνα: Πρωτοδικεῖο

Αὐλώνας: Εἰδ. Κατ. Κράτησης Νέων

Θεσσαλονίκη: Εἰρηνοδικεῖο

Θεσσαλονίκη: Ἐφετεῖο

Θεσσαλονίκη Πταισματοδικεῖο

Καλαμάτα: Εἰσαγγελία

Κασσάνδρα: Ἀγροτ. Κατ. Κράτησης

Κορυδαλλός: Κατάστημα Κράτησης

Κῶς: Κατάστημα Κράτησης

Λαμία: Ὑπηρ. Ἐπιμ. Κοινωνικῆς Ἀρωγῆς 

Μαλανδρίνο: Κατάστημα Κράτησης     

Πειραιάς:   Εἰρηνοδικεῖο

ΣΥΝΟΛΟ: 

1

1

1

2

1

2

1

1

1

10

2              

9

1

1

34

500,00

100,00

300,00

50,00

100,00

400,00

45,00

120,00

323,00

743,00

560,00

2.745,00

1.000,00

150,00

7.136,00

ΓENIKO ΣYNOΛO:  AΠOΦYΛAKIΣΘENTEΣ:  15.955

sel290DiakoniaApofylak_¢IAK.A¶OºY§.279�  12/3/15  11:51 PM  Page 2


	sel267-269Κ.Αt_K.A.
	sel270-273AgioiGolgotha_¶ÚÔÛÎÏ.EÓ.
	Sel274-276BiblDialog_BÈ‚Ï.¢.
	sel277-278Αρχιεπ_™ÎÔ˘Ï¿
	sel279Ena_™ÎÔ˘Ï¿
	sel280-281BibiaPerpetua_BibiaPerpetua
	selProgonAreti282-283_¶ÚÔÁÔÓÈÎ‹
	sel284Mesologgi_™ÎÔ˘Ï¿
	sel285-286Enimerosis2_™ÎÔ˘Ï¿
	sel287-288AGIOS_¶ÚÔÛÎÏ.EÓ.
	sel289DiakFylakon_¢È·Î.A.1
	sel290DiakoniaApofylak_¢IAK.A¶OºY§.279Ł

