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ΣΤΟ ΘΑΒΩΡ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ
(Ἀφιερώνεται στούς Θαβωρίτες καί τίς Θαβωρίτισσες
τῆς Κατασκήνωσης «ΘΑΒΩΡ», στήν Ἑλάνη Χαλκιδικῆς)
« Καί μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν... Καί ἰδού φωνή ἐκ
τῆς νεφέλης λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν
ᾧ ηὐδόκησα· α ὐ τ ο ῦ ἀκούετε»(Ματθ. 17, 1-8)

Ὁ Ἰησοῦς διανύει τό
τρίτο ἔτος τῆς ἱεραποστολικῆς διακονίας του
ἐδῶ στή γῆ. Καί στόχος τῆς ὅλης διακονίας
του εἶναι ἕνας καί μοναδικός. Νά δημιουργήσει καί στή γῆ μιά
βασιλεία
ἀγάπης,
ὅμοια μέ ἐκείνην τοῦ
οὐρανοῦ. Αὐτό ἐξάλλου ὑπογράμμισε καί
στήν ἀρχή τῆς δημόσιας διακονίας του. Ἄς
τό
ἀντιγράψουμε:
«Ἀπό τότε ἤρξατο ὁ
Ἰησοῦς κηρύσσειν καί
λέγειν· ἤγγικε γάρ ἡ
βασιλεία
τῶν
οὐρανῶν» (Ματθ. 4, 17).
Ἀπό πότε «τότε»; Μετά
τή φυλάκιση τοῦ Ἰωάννου
τοῦ Προδρόμου, μέ διαταγή τοῦ Ἡρώδου τοῦ Ἀντίπα. Τότε ὁ Ἰησοῦς «καταλιπών τήν Ναζαρέτ
ἐλθών κατῴκησεν εἰς Κα-

περναούμ». Ἀπό τότε.
Ἡ ἀγάπη τοῦ Ἰησοῦ γιά

ὅλους τούς ἀνθρώπους
τῆς γῆς δέν ἔχει μέτρο.
Κανείς δέν ἀγάπησε τόν
κόσμο, ὅσο τόν ἀγάπησε ὁ
Ἰησοῦς. Κι αὐτή τήν ἀγάπη του θά τήν προσδιορίσει στό τέλος μέ τή σταυρική του θυσία στό Γολ-

γοθᾶ. Γιατί ὅποιος ἀγαπᾶ
ἀληθινά, αὐτός πεθαίνει
γιά τό ἀγαπημένο του
πρόσωπο.
Ἡ ψυχή τῆς βασιλείας τήν ὁποία ἦρθε στή
γῆ νά δημιουργήσει ὁ
Ἰησοῦς εἶναι ἡ ἀγάπη.
Γιατί μέ τήν ἀγάπη δέν
κάνεις καί οὔτε σκέπτεσαι τό κακό. Μόνο τό
καλό καί σκέπτεσαι καί
κάνεις. Κι ἔτσι ὅλη ἡ
γῆ γίνεται μιά ἀπέραντη βασιλεία ἀγάπης.
Αὐτήν τήν οὐράνια
βασιλεία τοῦ Ἰησοῦ τῆς
δόξης καί τῆς ἀγάπης
τήν εἶδαν οἱ τρεῖς μαθητές του. Ὁ Πέτρος, ὁ
Ἰωάννης καί ὁ Ἰάκωβος.
Τί εἶδαν οἱ τρεῖς μαθητές;
Εἶδαν τή θεότητα τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐνῶ ἀρχικά ἔβλεπαν τόν Ἰησοῦ ὡς
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ἄνθρωπο, ξαφνικά βλέπουν μιά καταπληκτική ἐξωτερική ἀλλαγή του. Τί ἀκριβῶς
συνέβη; Ὁ Ματθαῖος γράφει: «Ἔλαμψε
τό πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τά δέ
ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκά ὡς τό φῶς».
Ἔγινε τό πρόσωπό του λαμπρό σάν τόν
ἥλιο, καί τά ἐνδύματά του σάν τό φῶς. Ὁ
Μᾶρκος σημειώνει: «Καί τά ἱμάτια αὐτοῦ
ἐγένετο στίλβοντα, λευκά λίαν ὡς χιών,
οἷα γναφεύς ἐπί τῆς γῆς οὐ δύναται οὕτω
λευκᾶναι» (Μάρκ. 9, 3). Καί τά ἐνδύματά
του ἔγιναν ἀστραφτερά καί ἀκτινοβόλα,
λευκά πάρα πολύ, σάν τό χιόνι, ὅσο κανένας ἔμπειρος στίς βαφές τῶν ὑφασμάτων
ἐδῶ στή γῆ δέν μπορεῖ νά τά λευκάνει
ἔτσι. Καί ὁ Λουκᾶς προσθέτει: «Καί ἐγένετο ἐν τῷ προσεύχεσθαι αὐτόν τό εἶδος
τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἕτερον καί ὁ ἱματισμός αὐτοῦ λευκός ἐξαστράπτων» (Λουκ.
9, 29). Καί ἐνῶ προσευχόταν, ἡ ἐξωτερική
μορφή τοῦ προσώπου του ἔγινε διαφορετική, καθώς ἔλαμψε σάν τόν ἥλιο, καί ἡ
ἐνδυμασία του ἔγινε λευκή καί λαμπρή
καί ἀπαστράπτουσα. Ὁ ἕνας Εὐαγγελιστής συμπληρώνει τόν ἄλλο, ἔτσι ὥστε
νά ἔχουμε πλήρη τή μαρτυρία γιά τήν
οὐράνια λαμπρότητα. Μιά λαμπρότητα,
τήν ὁποία οἱ τρεῖς μαθητές δέν μπόρεσαν
νά ἀντέξουν καί «ἔπεσαν ἐπί πρόσωπον
αὐτῶν καί ἐφοβήθησαν σφόδρα» (Ματθ.
17, 6), ὅπως χαρακτηριστικά τό εἰκονίζει
ὁ ἁγιογράφος.
Καί τί σημαίνει ἡ λαμπρότητα αὐτή;
Τό εἴπαμε σχεδόν. Σημαίνει τή θεότητα τοῦ Ἰησοῦ. Τήν ἴδια λαμπρότητα θά
ἀπολαμβάνουν στόν οὐρανό καί οἱ μαθητές του, ὅταν ἀποδημήσουν ἀπό τή γῆ
στόν οὐρανό. Στήν οὐράνια βασιλεία του.
Καί μαζί μέ τούς μαθητές τοῦ Ἰησοῦ, τήν
ἴδια αὐτή λαμπρότητα θά ἀπολαμβάνουν
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καί ὅλες οἱ καλές ψυχές τοῦ Ἰησοῦ, πού ἡ
ζωή τους ἐδῶ στή γῆ ἦταν λαμπρή καί
καθαρή ἀπό κάθε ἁμαρτία.
Καί τί εἶναι ὁ παράδεισος;
Τό εἴπαμε. Αὐτή ἡ λαμπρότητα σέ μιά
ἀνέκφραστη περιγραφή. Μόνο μέ εἰκόνες
εἶδαν τόν παράδεισο οἱ μαθητές του. Ὁ
Εὐαγγελιστής Ἰωάννης στό ὅραμά του
στήν Πάτμο γράφει: «Καί εἶδα θρόνο καί
Ἐκεῖνον πού καθόταν πάνω σ’ αὐτόν».
Στόν δέ Ἐπίσκοπο τῆς λυχνίας τῶν Σάρδεων γράφει: «Ἔχεις ὀλίγα ὀνόματα, ἅ
οὐκ ἐμόλυναν τά ἱμάτια αὐτῶν, καί περιπατήσουσι μετ’ ἐμοῦ ἐν λευκοῖς, ὅτι ἄξιοί εἰσιν» (Ἀποκ. 3, 4). Στίς Σάρδεις, στήν
ἐπισκοπή σου, ἔχεις λίγους πιστούς, πού
δέν μόλυναν τά ἐνδύματά τους μέ ἁμαρτίες. Αὐτοί θά περπατήσουν καί θά ζήσουν μαζί μου ντυμένοι στά λευκά, πού
συμβολίζουν τήν ἁγνότητά τους. Ὁλόλευκοι στή γῆ, ὁλόλευκοι καί στόν οὐρανό καί πάντα μαζί μέ τόν Ἰησοῦ. Πῶς, λοιπόν, νά μή γράψει ὁ χριστιανός ποιητής:
«Συντροφιά μέ τό Χριστό λαχτάρησα νά
ζήσω»; Καί στή γῆ καί στόν οὐρανό πάντα μαζί Του. Ἐρωτῶ: Πῶς;
Καί τό ἄλλο:
«Ὁ νικῶν οὕτως περιβαλεῖται ἐν ἱματίοις λευκοῖς, καί οὐ μή ἐξαλείψω τό ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς βίβλου τῆς ζωῆς, καί
ὁμολογήσω τό ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ
πατρός μου καί ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων
αὐτοῦ» (Ἀποκ. 3, 5). Ὁ νικητής κάθε
ἁμαρτίας καί κάθε ἁμαρτωλοῦ πάθους,
αὐτός λοιπόν θά περιβληθεῖ ὁλόλευκα,
λαμπρά, ἐνδύματα. Καί δέν θά σβήσω
ποτέ τό ὄνομά του ἀπό τό βιβλίο τῆς αἰώνιας καί οὐράνιας ζωῆς. Καί θά ὁμολογήσω τό ὄνομά του μπροστά στόν Πατέρα
μου καί μπροστά στούς ἀγγέλους του,
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διακηρύσσοντας τίς ἀρετές του καί τήν
ὁλόθερμη πίστη του σέ μένα καί ἀναγνωρίζοντάς τον ὡς πρόσωπο δικό μου καί
ἀγαπητό μου. Ἄν ἔτσι πολιτευθοῦμε σ’
αὐτή τή ζωή ἐδῶ στή γῆ καί ἔτσι μᾶς
ἀναγνωρίσει ὁ Ἰησοῦς μας σάν δικούς
του, αὐτό τό γεγονός δέν θά εἶναι ἡ πιό
μεγάλη χαρά καί εὐφροσύνη πού θά βιώσουμε ἐκεῖ στήν ἀπερίγραπτη ὀμορφιά
τοῦ παραδείσου, τῆς βασιλείας του τῆς
οὐράνιας;
Τί ἄλλο εἶδαν οἱ τρεῖς μαθητές του;
Εἶδαν καί διαπίστωσαν, ὅσο ἀγράμματοι κι ἄν ἦταν οἱ τρεῖς Θαβωρίτες μαθητές του, ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀθάνατη
ὕπαρξη. Πῶς ὅμως τό εἶδαν αὐτό καί πῶς
τό διαπίστωσαν; Ἀπό τήν παρουσία πάνω στό Θαβώρ τῆς Γαλιλαίας δεξιά καί
ἀριστερά τοῦ Ἰησοῦ, τῶν δυό προφητῶν
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης· τοῦ Μωυσῆ καί
τοῦ Ἠλία, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἀποδημήσει
ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό πολλά χρόνια
πρίν. Ὁ μέν Μωυσῆς ἔζησε στά 1.500π.Χ.
καί πέθανε στό Ὄρος Ναβαῦ, λίγο πρίν
περάσουν τόν Ἰορδάνη ποταμό, γιά νά
ἐγκατασταθοῦν οἱ Ἑβραῖοι στή γῆ Χαναάν. Ὁ δέ προφήτης Ἠλίας ἔζησε τόν 9ο
αἰ. π.Χ. καί ἀνηρπάγη πάνω σέ πύρινο
ἅρμα, στόν Ἰορδάνη ποταμό.
Ἡ παρουσία τοῦ Μωυσῆ καί τοῦ Ἠλία
στό Θαβώρ σημαίνει τήν ἀθάνατη ὕπαρξη τῶν ἀνθρώπων. Ἡ ζωή τῶν ἀνθρώπων δέν τελειώνει στόν τάφο. Ὄχι. Συνεχίζεται ὡς ψυχή, καί, ὅπως δείχνει ἡ περίπτωση τοῦ προφήτη Ἠλία, καί ὡς σῶμα
καί ψυχή, καί μετά τό θάνατο. Καί διερωτῶμαι: Ὕστερα ἀπό τήν παρουσία τῶν
δυό προφητῶν πλάι στόν Ἰησοῦ πάνω
στό ὄρος Θαβώρ, μπορεῖ νά ὑπάρξει
ἄνθρωπος λογικός, πού νά ἀμφισβητεῖ
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τήν ἀθάνατη ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου;
Ἐξάλλου καί ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ὁμολογεῖ καί λέει στό Σύμβολο τῆς Πίστεως:
«ΠΡΟΣΔΟΚΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΝΕΚΡΩΝ». Ὑπάρχουν ὅμως ἐπίσης καί γεγονότα στήν Κ. Διαθήκη, πού μαρτυροῦν
τήν ἀθάνατη ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου.
Ὁ Χριστός, ὅταν στάθηκε μπροστά
στό φέρετρο ἑνός μονογενοῦς υἱοῦ χήρας γυναίκας τῆς Ναΐν, ἡ ὁποία τόν πήγαινε στό τάφο, πρόσταξε στόν νέο: «Νεανίσκε, σοί λέγω ἐγέρθητι». Καί ἀμέσως
ὁ νεανίσκος ἀνακάθισε, ἄρχισε νά ὁμιλεῖ
καί τόν παρέδωσε στή Μητέρα του.
Ὅταν στάθηκε μπροστά στήν πεθαμένη
κόρη ἑνός ἄρχοντα, ὁ Ἰησοῦς «ἐκράτησε
τῆς χειρός αὐτῆς, καί ἠγέρθη τό κοράσιον» (Ματθ. 9, 25). Μόλις ἔπιασε τό χέρι της, ἡ κόρη ἀναστήθηκε. Στήν περίπτωση τοῦ νεκροῦ Λαζάρου, ἐκεῖ πιά δέν
ἔχουμε ἁπλῶς νεκρόν πού τώρα πέθανε,
ἀλλά πού πέθανε πρίν τέσσερις ἡμέρες!
Μάλιστα ἡ Μάρθα λέγει: «Κύριε, ἤδη
ὄζει· τεταρταῖος γάρ ἐστι» (Ἰωάν. 11,
39). Ἀλλά τί μέ αὐτό; Ὁ Ἰησοῦς «φωνῇ
μεγάλῃ ἐκραύγασε· ΛΑΖΑΡΕ, δεῦρο
ΕΞΩ». Καί ὁ Λάζαρος βγῆκε ἔξω ἀπό τόν
τάφο.
Ἐξάλλου ὁ Ἀπ. Παῦλος ἀναφέρει
στούς Κορινθίους τήν ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καί γράφει: «Νυνί Χριστός ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο» (Α΄ Κορ. 15, 20). Μόνο νά
πεθάνουμε πιστοί καί ἀφοσιωμένοι στή
λατρεία τοῦ Ἰησοῦ. Ἔτσι, ὅπως τό διαβάζουμε στήν Ἀποκάλυψη: «Μακάριοι οἱ
νεκροί οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες ἀπ’
ἄρτι» (Ἀποκ. 14, 13). Εἶναι μακάριοι ἀπό
τώρα οἱ νεκροί πού πεθαίνουν πιστεύοντας στόν Κύριο καί ἑνωμένοι μέ
Αὐτόν.
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***
Καί τό τελευταῖο.
«Ἰδού νεφέλη φωτεινή ἐπεσκίασεν
αὐτούς, καί ἰδού φωνή ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα· Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα· αὐτοῦ ἀκούετε».
Ξαφνικά ὁλόφωτη νεφέλη τούς σκέπασε
καί μιά φωνή ἀκούστηκε ἀπό τή νεφέλη,
πού ἔλεγε: Αὐτός εἶναι ὁ μονογενής υἱός
μου, πού ἐξαιρετικά τόν ἀγαπῶ καί στόν
ὁποῖο εὐαρεστήθηκα γιά τήν ἀπόλυτη
ἀναμαρτησία του καί ἁγιότητά του. Σ’
αὐτόν νά ὑπακούετε. Ἡ φωνή πού ἀκούστηκε ἀπό τή νεφέλη εἶναι φωνή τοῦ
οὐράνιου Πατέρα. Φωνή ἀπό τόν οὐρανό. Φωνή πού ἀπευθυνόταν στούς τρεῖς
μαθητές του, ἀλλά καί σέ ὅλους τούς
ἀνθρώπους τῆς γῆς κάθε ἐποχῆς καί μέχρι τή συντέλεια τοῦ κόσμου. Σέ μένα
καί σέ σένα, ἀγαπητέ μου ἀναγνώστη
καί ἀγαπητή ἀναγνώστρια. Ἰδιαίτερα σέ
σᾶς, τούς Θαβωρίτες καί τίς Θαβωρίτισσες. Δηλαδή, τούς κατασκηνωτές καί
τίς κατασκηνώτριες τῆς Κατασκήνωσής
μας «ΘΑΒΩΡ», στήν Ἑλάνη Χαλκιδικῆς.
Νά ἀκοῦμε τόν Ἰησοῦ. Νά ὑπακούουμε σέ ὅ,τι αὐτός μᾶς λέγει μέ τήν ὑπέροχη
διδαχή του μέσα στίς σελίδες τοῦ Εὐαγγελίου, τό ὁποῖο πρέπει νά μελετοῦμε καθημερινά. Ἐπιλέγουμε λοιπόν μερικές βασικές διδαχές του.
Ἡ πρώτη εἶναι ἡ ταπείνωση.
Ἡ ταπείνωση εἶναι ὅ,τι τό θεμέλιο γιά
ἕνα σπίτι. Ἔτσι καί γιά μᾶς, θεμέλιο στήν
πνευματική μας ζωή, τή ζωή τῆς ἠθικῆς
καθαρότητας, τῆς ἁγιότητας καί τοῦ
ἁγιασμοῦ μας, εἶναι ἡ ταπείνωση. Ψυχή
χωρίς ταπείνωση εἶναι ἀδύνατο νά προκόψει πνευματικά. Ἐξάλλου ἄς μή ξεχνοῦμε ὅτι καί ὁ Ἰησοῦς, γιά νά κατεβεῖ
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στή γῆ ὡς Θεάνθρωπος, πῆρε τήν
ἀνθρώπινη σάρκα ἀπό τά παρθενικά
αἵματα τῆς «ἄσπιλης, ἀμόλυντης, ἄφθορης, ἁγνῆς» Μαρίας τῆς Ναζαρέτ καί
γεννήθηκε σ’ ἕνα σταῦλο βρώμικο τῆς
Βηθλεέμ. Αὐτό δέν εἶναι ταπείνωση, μάλιστα ἔσχατη ταπείνωση; Ποῦ ἦταν
πρῶτα καί ποῦ καί πῶς ἦρθε ἀνάμεσά
μας; Γι’ αὐτό εἶχε ὅλο τό δικαίωμα νά
προβάλλει τή δική του ταπείνωση ὡς παράδειγμα γιά μίμηση μέ τό λόγο πού εἶπε.
Καί τί εἶπε; Ἀκοῦστε: «Μάθετε ἀπ’
ἐμοῦ». Τί νά μάθουμε, ὤ Ἰησοῦ, ἀπό σένα; «Ὅτι ταπεινός εἰμι τῇ καρδίᾳ»
(Ματθ. 11, 29).
Ταπείνωση! Ὅσες ψυχές δέν ἔχουν μέσα τους ἀνάπαυση, εἰρήνη καί πνευματική γλυκύτητα ἤ παρασύρονται στό κακό
ἤ σέ κάποια ἠθική παρεκτροπή, αὐτό
παρέχει τή βεβαιότητα ὅτι ἡ ταπείνωση
δέν ὑπάρχει μέσα τους. Εἶναι ἀλήθεια
αὐτό. Χωρίς ταπείνωση, δέν πρόκειται νά
σημειώσουν καμιά ἀπολύτως προκοπή
καί θά ἀποτελοῦν πρόβλημα στό περιβάλλον ὅπου ζοῦν. Πρόβλημα μεγάλο.
Καί τό πιό μεγάλο: Δέν εἶναι δυνατόν νά
σωθοῦν. Γιατί ὁ Ἰησοῦς τό ὑπογράμμισε
μέ ἔμφαση στήν «ἐπί τοῦ ὄρους» ὁμιλία
του, ὅτι μοναδικά οἱ ταπεινές ψυχές θά
σωθοῦν. Γιατί ὅ,τι κι ἄν κάνουμε μέ ὑπερηφάνεια μηδενίζεται ἀπό τό Θεό.
Ἡ δεύτερη εἶναι ἡ πραότητα.
Ἡ πραότητα πάει μαζί μέ τήν ταπείνωση. Ἕνας ταπεινός εἶναι ἀδύνατον νά
θυμώνει, νά ὀργίζεται, ἀκόμη καί νά
ὑψώνει τή φωνή του. Ὁ πρᾶος παραμένει
σιωπηλός καί εἰρηνικός κι ὅταν τόν θίγουν κι ὅταν τόν προσβάλλουν ἤ τόν
ὑβρίζουν, γιατί ἔχει πρότυπό του τόν Κύριο. Τό μεγαλεῖο τῆς πραότητας τοῦ Ἰη-

sel91-96Κ.Αt_K.A. 9/22/16 1:49 AM Page 5

ΣΤΟ ΘΑΒΩΡ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ

σοῦ. Θυμᾶσθε; Ὅταν τόν ὁδήγησαν δεμένο μπροστά στούς Ἀρχιερεῖς Ἄννα καί
Καϊάφα, ἕνας δοῦλος, λένε πώς ἦταν ὁ
ἐπί 38 χρόνια παράλυτος τῆς Βηθεσδά
πού θεράπευσε ὁ Ἰησοῦς, σέ κάποια στιγμή τῶν ἀνακρίσεων, χαστούκισε τόν Ἰησοῦ, γιατί μίλησε ἄπρεπα, κατ’ αὐτόν,
στόν Ἀρχιερέα. Καί ὁ Ἰησοῦς; Ἤρεμα,
ταπεινά, τοῦ εἶπε μόνο: «εἰ κακῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον περί τοῦ κακοῦ· εἰ δέ
καλῶς, τί με δέρεις;» (Ἰωάν. 18, 23). Ἄν
εἶπα κάτι κακό, μαρτύρησε γι’ αὐτό. Ἄν
ὅμως μίλησα καλά, γιατί μέ δέρνεις;
Ὕστερα σέ ὅλα τά μαρτύρια πού ὑπέστη,
τίς προκλήσεις, τίς εἰρωνεῖες, τούς γέλωτες, τούς ἐμπαιγμούς, τούς χλευασμούς,
τά μαστιγώματα, ὁ ταπεινός καί πρᾶος
Ἰησοῦς, πῶς ἀντιδροῦσε; Ἀπαντᾶ ὁ Ματθαῖος καί λέγει στό Εὐαγγέλιό του: «Ὁ δέ
Ἰησοῦς ἐσιώπα» (Ματθ. 26, 63). Μπροστά στό μεγαλεῖο αὐτό τοῦ ταπεινοῦ καί
πράου Ἰησοῦ, ἡμεῖς πῶς θά ἀπολογηθοῦμε; Ἐρωτῶ· Πῶς;
Ἡ τρίτη διδαχή τοῦ Ἰησοῦ: Ἡ ὑπακοή.
Καί πάλι μέ παράδειγμα τόν Ἰησοῦ
ἀναφερόμαστε καί στήν ἀρετή τῆς ὑπακοῆς. Ἀντιγράφω: «Ὁ Ἰησοῦς ἐταπείνωσεν ἑαυτόν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι
θανάτου, θανάτου δέ σταυροῦ». Ταπείνωσε τόν ἑαυτό του δείχνοντας τέλεια
ὑπακοή μέχρι θανάτου, καί μάλιστα θανάτου σταυρικοῦ, πού εἶναι ὁ πλέον ὀδυνηρός καί ἀτιμωτικός θάνατος. Καί ἐγώ
συλλογίζομαι αὐτήν τήν τέλεια ὑπακοή
τοῦ Ἰησοῦ καί λέγω πρός ὅλους: Ὅσοι
ἀπό μᾶς λέμε ὅτι πιστεύουμε στό Χριστό
καί ὅτι τόν ἀγαποῦμε, μάλιστα πολύ, σᾶς
παρακαλῶ, πῶς θά σταθοῦμε μπροστά
Του σέ ὁμολογία πίστης καί ἀγάπης,
ὅταν ἡμεῖς δέν δείχνουμε ὑπακοή στή
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ζωή μας; Καί ποῦ ὑπακοή; Στό Χριστό.
Σέ ὅ,τι Ἐκεῖνος μᾶς διδάσκει μέ τό Εὐαγγέλιό του. Ἄς βάλουμε τό χέρι στήν καρδιά μας καί ἄς ὁμολογήσουμε: Ὑπακοῦμε
στόν Ἰησοῦ σέ ὅλα, ὅσα μᾶς προστάζει,
ἀκόμα καί μέχρι τό μαρτύριο;
Ἔπειτα εἶναι καί ἄλλες περιπτώσεις:
Ὑπακοῦν τά παιδιά στούς χριστιανούς
γονεῖς τους; Οἱ μαθητές στούς χριστιανούς Δασκάλους τους; Οἱ μοναχοί στούς
Ἡγουμένους τους; Οἱ στρατιῶτες στούς
ἀξιωματικούς τους; Τά πνευματικά τέκνα στούς πνευματικούς τους πατέρες,
πού ἔγιναν οἱ χειραγωγοί τους στήν
ἀγάπη καί τή λατρεία τοῦ Ἰησοῦ;
Ἡ τέταρτη διδαχή: Ἡ ἁγνότητα!
Διδαχή τοῦ Χριστοῦ μέ τό στόμα τοῦ
Ἀπ. Παύλου. Γράφει ὁ μεγάλος Ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ καί λέγει στόν «ἰσόψυχο» μαθητή του Τιμόθεο καί σέ κάθε «Τιμόθεο»: «Σεαυτόν ἁγνόν τήρει» (Α΄ Τιμ.
5, 22).
Τί, λοιπόν, εἶναι ἡ ἁγνότητα στή χριστιανική ζωή μας; Ὅ,τι ὁ χρυσός ἀνάμεσα σέ ὅλα τά ἄλλα μέταλλα. Εἶναι ὁ βασιλιάς τῶν μετάλλων. Λάμπει ὁ χρυσός
σάν τόν ἥλιο. Ἔτσι ἀκριβῶς νά λάμπει καί
ἡ δική μας ἁγνότητα σέ ὅλη μας τή ζωή.
Ἁγνότητα στούς νέους καί στίς νέες. Σωφροσύνη στά ἀνδρόγυνα. Καί στόν
ἄνδρα καί στή γυναίκα. Μακριά ἀπό μᾶς
τούς πιστούς χριστιανούς ἡ ὅποια ἁμαρτία μολύνει τήν ἠθική καθαρότητα τοῦ
σώματος, τό ὁποῖο εἶναι «ναός Θεοῦ καί
Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ἐν αὐτῷ» (Α΄
Κορ. 3, 16). Ὅσο γίνεται πιό μακριά. Καί
συμπληρώνει ὁ Ἀπ. Παῦλος: «Εἴ τις τόν
ναόν τοῦ Θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τοῦτον ὁ
Θεός» (Α΄ Κορ. 3, 17). Ὅποιος καταστρέφει τό ναό τοῦ Θεοῦ μέ τήν ὅποια ἁμαρ-
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τία καί πλάνη, αὐτόν θά τόν καταστρέψει
ὁ Θεός. Καί τό πιό μεγάλο: Αὐτοί δέν θά
κληρονομήσουν τήν αἰώνια ζωή. Ὁ ἴδιος
ὁ Ἀπόστολος τό λέει στή συνέχεια:
«Οὔτε πόρνοι οὔτε μοιχοί οὔτε μαλακοί
οὔτε ἀρσενοκοῖται... βασιλείαν Θεοῦ οὐ
κληρονομήσουσι» (Α΄ Κορ. 6, 9). Οὔτε
πόρνοι καί πόρνες οὔτε μοιχοί καί μοιχαλίδες οὔτε θηλυπρεπεῖς οὔτε ἀρσενοκοῖτες, δηλαδή ὁμοφυλόφιλοι, ἀλλά καί
μέ κάθε ἄλλη ἀκατονόμαστη σαρκική
ἀνωμαλία!! δέν θά κληρονομήσουν τή
βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Θεέ μου, σέ τί χρόνια ζοῦμε!! Χρόνια μέ τήν πιό μεγάλη
διαφθορά! Χρόνια Σοδόμων καί Γομόρρας, τίς ὁποῖες ὁ Θεός κατέκαυσε «διά τό
εἶναι τούς ἀνθρώπους σάρκας».
Ἀλλά μακρύναμε τό λόγο πολύ. Ὥρα
νά τελειώνουμε.
Ἀγαπητοί μου Θαβωρίτες καί Θαβωρίτισσες, ἀγαπημένα μου παιδιά, ἀγόρια καί κορίτσια,
Τά παραπάνω γράφτηκαν ἀρχικά γιά
σᾶς. Ἀλλά καί γιά ὅλους τούς χριστιανούς, κάθε ἡλικίας. Τό ὄρος Θαβώρ
εἶναι αἰώνιος κήρυκας τοῦ θείου λόγου.
Ἐλᾶτε νά κάνουμε ζωή καί πράξη τά
πολλά μηνύματά του. Ἐλᾶτε νά βιώσου-

ΣΤΟ ΘΑΒΩΡ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ

με τή Θαβώρια διδαχή. Τά ὑψηλά νά
μᾶς μαγνητίζουν πάντοτε. Ψηλότερα,
ὁλοένα ψηλότερα, ἐκεῖ πάνω στό Θαβώρ τῆς Γαλιλαίας καί στό δικό μας
«ΘΑΒΩΡ» τῆς Ἑλάνης, τό ὁποῖο σάν
ἀπόηχος μᾶς ὑπενθυμίζει ὅσα ἔζησαν οἱ
τρεῖς μαθητές τοῦ Ἰησοῦ, ὥστε ἔκαναν
τόν Ἀπ. Πέτρο νά πεῖ στόν Ἰησοῦ μας
ἐκεῖνον τόν ὡραῖο λόγο: «Κύριε, καλόν
ἐστιν ἡμᾶς ὦδε εἶναι» (Ματθ. 17, 4).
Ναί, καλά μας παιδιά καί καλοί μας
ἀδελφοί χριστιανοί, μπροστά στό μεγαλεῖο τοῦ ΘΑΒΩΡ τῆς Γαλιλαίας, ὅλα
εἶναι χῶμα, σκόνη, λάσπη, βοῦρκος. Οἱ
ἁμαρτίες ποτέ δέν ἔκαναν εὐτυχισμένη
καμία ψυχή. Ἀπολύτως καμία. Μπορεῖ ἡ
ὅποια ἁμαρτία στήν ἀρχή νά εἶναι πολύ
γλυκιά, μεθυστική, ἀλλά μετά ἡ ζωή
εἶναι σκέτη δυστυχία. Εἶναι φαρμάκι
πιό φοβερό ἀπό ἐκεῖνο τῆς ὀχιᾶς, πού
φέρνει τό θάνατο. Καί στούς σαρκολάτρες καί σέ ὅποιους ἄλλους ἁμαρτωλούς, φέρει τήν αἰώνια κόλαση, ἐκτός κι
ἄν ἀκολουθήσει μετάνοια σάν τῆς Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στή
βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἀμήν.
Σεβαστιανός

«Πολλά τά κύματα καί φοβερή ἡ τρικυμία, ἀλλά δέν φοβόμαστε μήπως βουλιάξουμε, γιατί ἔχουμε στηριχθεῖ πάνω στήν πέτρα. Ἄς λυσσομανᾶ ἡ θάλασσα. Τήν πέτρα δέν μπορεῖ νά τή διαλύσει. Ἄς σηκώνονται τά κύματα. Τό πλοῖο τοῦ Ἰησοῦ δέν μποροῦν
νά τό βουλιάξουν. Ὁ Χριστός εἶναι μαζί μου. Ποιόν, λοιπόν, νά φοβηθῶ; Κι ἄν ἀκόμη σηκώνονται ἐναντίον μου καί κύματα καί πελάγη καί θυμοί τῶν ἀρχόντων, γιά μένα ὅλα αὐτά εἶναι πιό ἀσήμαντα κι ἀπό τόν ἱστό τῆς ἀράχνης».
(Ἱερός Χρυσόστομος)

sel97-101AgioiGolgotha_¶ÚÔÛÎÏ.EÓ. 9/22/16 2:18 AM Page 1

Ο Ι Α Γ Ι Ο Ι Τ ΟΥ Γ ΟΛ Γ Ο ΘΑ

§13

ΟΙ ΑΚΡΟΑΤΕΣ ΤΟΥ
ΙΗΣΟΥ
ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΓΟΛΓΟΘΑ
«Τότε σταυροῦνται σύν
αὐτῷ δύο λησταί, εἷς ἐκ
δεξιῶν καί εἷς ἐξ εὐωνύμων» (Ματθ. 27, 35)
Ἀπό τήν ἡμέρα πού ὁ Ἰησοῦς ἄρχισε
τή δημόσια δράση του διαρκῶς ὁμιλοῦσε. Ὁ πρῶτος λόγος, τόν ὁποῖο πρόφερε μέ τήν ἁγία γλώσσα καί τά ἅγια
χείλη του ἦταν τό μήνυμα τῆς μετανοίας
τῶν ἀνθρώπων. Ἀντιγράφουμε τό μήνυμα: «Μετανοεῖτε· ἤγγικε γάρ ἡ βασιλεία
τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. 4, 17).
Ἦρθε στή γῆ ὁ Θεός, τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὡς ἄνθρωπος,
γιά νά ἱδρύσει καί στή γῆ μιά βασιλεία,
ὅμοια μέ ἐκείνη τῆς βασιλείας τῶν
οὐρανῶν, ὅπου ὅλα εἶναι ὄμορφα, ὅλος
ὁ κόσμος εἶναι καλός. Ὅπου εἶναι
Ἄγγελοι, Ἀρχάγγελοι..., Σεραφείμ καί
ὅλες οἱ καλές ψυχές τῆς γῆς. Αὐτή τή
βασιλεία, τήν ὁποία ζητοῦμε καί ἡμεῖς,
ὅταν στήν Κυριακή προσευχή προφέρουμε: «Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τό θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ, καί
ἐπί τῆς γῆς». Ὅμως γι’ αὐτό ἔπρεπε
ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νά μετανοήσουν ἀπό
τήν ὅποια πλάνη καί ἁμαρτία. Ὅρος βασικός καί ἀπαραίτητος γιά τήν ἵδρυση
πάνω στή γῆ μιᾶς βασιλείας, σάν τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ἦταν, εἶναι καί θά
εἶναι ἡ μετάνοια, τήν ὁποία ἀκολουθεῖ
μιά καθαρή καί ἁγία ζωή.
Ἔτσι, πρός τοῦτο, ὁ Ἰησοῦς «πε-
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ριῆγεν ὅλην τήν Γαλιλαίαν διδάσκων ἐν
ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καί κηρύσσων
τό εὐαγγέλιον» (Ματθ. 4, 23). Περιόδευε καθημερινά ὁ Ἰησοῦς ὅλη τήν περιοχή τῆς Γαλιλαίας καί δίδασκε στίς
συναγωγές, στούς χώρους δηλαδή τῆς
λατρείας τοῦ Γιαχβέ, ὅπως ἀποκαλοῦσαν οἱ Ἑβραῖοι τό Θεό, τό χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς πνευματικῆς βασιλείας,
τήν ὁποία θά ἐγκαθίδρυε στή γῆ. Τόπος
ὁμιλίας τοῦ Ἰησοῦ οἱ συναγωγές. Καί
ὕστερα, ὅπως τό ἐπέτρεπαν οἱ περιστάσεις. Τά ὄρη. Οἱ πεδιάδες. Οἱ παραθαλάσσιες περιοχές. Οἱ δρόμοι τῶν πόλεων. Τά σπίτια. Τά φρέατα. Καί ὅπου
ἀλλοῦ. Καί πάντα μέ τελικό στόχο
αὐτόν πού εἴπαμε: Τήν ἵδρυση μιᾶς
πνευματικῆς βασιλείας. Ποτέ δέ σίγησε
τό πανάγιο στόμα τοῦ Ἰησοῦ μας.
Ὥσπου ἡ κακία καί ὁ φθόνος τῶν Γραμματέων, Πρεσβυτέρων καί Φαρισαίων,
τόν συνέλαβαν καί τόν καταδίκασαν σέ
σταυρικό θάνατο!!
Ἀλλά καί πάνω ἀπό τό σταυρό, μέ
ματωμένο ὅλο του τό σῶμα ἀπό τίς
πληγές τῶν καρφιῶν στά χέρια καί στά
πόδια, ἀπό τό ἀγκαθωτό στεφάνι στήν
ἁγία κεφαλή του καί μέ δριμύτατους
τούς πόνους, δέν ἔπαυσε νά ὁμιλεῖ. Κι
ἔκανε ἄμβωνα τό σταυρό του. Συνοπτική ἡ ὁμιλία του. Μόνον ἑφτά λόγια εἶπε,
ὅπως τά ἀναλύσαμε.
Καί ἀκροατές;
Οἱ πρῶτοι ἀκροατές τοῦ Ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ μας ἦταν οἱ δυό ληστές, ὅπως
ἀναφέρουν οἱ δυό Ἅγιοι Εὐαγγελιστές
Ματθαῖος καί Μάρκος, ἤ, ὅπως ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Εὐαγγελιστής Λουκᾶς, οἱ
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δυό κακοῦργοι, οἱ ὁποῖοι ἦταν
πλησιέστερα στόν Ἐσταυρωμένο
μας Σωτήρα Χριστό.
Οἱ δυό αὐτοί ληστές ἤ κακοῦργοι ἦταν ἄνθρωποι μέ πολλές
ἀξιόποινες πράξεις. Σέ τέτοιο μάλιστα βαθμό, ὥστε νά εἶναι ἀπεχθεῖς, ἀντιπαθητικοί, στά μάτια
τῶν ἀνθρώπων. Προκαλοῦσαν τήν
ἀποστροφή τους. Ἦταν οἱ δυό
αὐτοί κακοῦργοι στυγνοί, ἀδίστακτοι ἐγκληματίες, πού δέν γνώριζαν κανέναν ἀπολύτως φραγμό.
Ἦταν ἄνθρωποι τοῦ ὑποκόσμου,
τῆς παρανομίας. Ἄνθρωποι πού
προκαλοῦσαν τό φόβο τῆς κοινωνίας, ἀλλά καί τήν περιφρόνηση
καί τήν ὀργή τῶν ἀνθρώπων.
Ἀποκομμένοι τελείως ἀπό τήν
κοινωνία, τήν ὁποία ἀντιμάχονταν
ὡς κακοῦργοι, ἀντικοινωνικοί πάντα, τέλεσαν τέτοιες ἐγκληματικές πράξεις, πού ἐπέσυραν τήν
ποινή τοῦ σταυρικοῦ θανάτου.
Καί νά τώρα εἶναι σταυρωμένοι
στόν τόπο τῆς ἐκτέλεσης, πάνω
στό φρικτό Γολγοθά. Ὁ ἕνας ἀπό
τό δεξιό μέρος τοῦ Ἐσταυρωμένου μας Ἰησοῦ καί ὁ ἄλλος ἀπό
τό ἀριστερό. Μιά εἰκόνα ἔσχατης
ταπείνωσης γιά τόν ἀναμάρτητο
Ἰησοῦ μας, νά βρίσκεται ἀνάμεσα
σέ δυό ληστές ἤ κακούργους!
Κι ὅμως ὁ Ἰησοῦς, ἄν καί καρφωμένος πάνω στό σταυρό, πνιγμένος μέσα στό αἷμα του καί μέ
ἀφόρητους πόνους, συνεχίζει καί
ἀπό τόν ἐπώδυνο αὐτόν ἄμβωνα

Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας
κ. Προκόπης Παυλόπουλος προσεύχεται γονατιστός στόν Ἱερό Ναό γιά τήν Πατρίδα του.
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τοῦ Γολγοθᾶ τή διδαχή του. Οἱ δυό ληστές
καί ὅλοι οἱ ἄλλοι ἀκροατές ὄχι μόνο τόν
ἀκοῦνε, ἀλλά καί θαυμάζουν αὐτόν τόν
καταπληγωμένο ὁμιλητή τοῦ Γολγοθᾶ!
Καί ὁ πρῶτος λόγος εἶναι συγκλονιστικός.
Ὑπερκόσμιος. Λόγος πού δέν ἀκούστηκε
ἄλλοτε πάνω στή γῆ. Λόγος πού «τσακίζει
κόκκαλα». Λόγος πού σημαίνει ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι Θεός. Γιατί μέ τό λόγο αὐτό
δέν καταριέται τούς σταυρωτές του. Δέν
τούς βλασφημεῖ. Δέν τούς λέει τόν παραμικρό κακό λόγο. Ἴδιος πάντα ὁ Ἰησοῦς.
Ἐκφράζει κι ἐδῶ ἐπάνω στό σταυρό τήν
ἀγάπη. Ἀγάπη στούς ἐχθρούς του! Εἶναι ἤ
δέν εἶναι μεγαλεῖο ψυχῆς; Καί ἀπευθυνόμενος στόν Πατέρα του λέγει: «Πάτερ,
ἄφες αὐτοῖς· οὐ γάρ οἴδασι τί ποιοῦσι»
(Λουκ. 23, 34). Οὐράνιε Πατέρα μου, σέ
παρακαλῶ, συγχώρεσε τούς σταυρωτές
μου γιατί, τυφλωμένοι ἀπό τήν ἐμπάθειά
τους καί τό φθόνο τους, δέν ξέρουν τί κάνουν.
Καί οἱ δυό ἀκροατές του;
Ὁ μέν ἕνας, αὐτός πού εἶναι ἀπό τό
ἀριστερό μέρος, μένει ἀδιάφορος! Σκληρή
ἡ καρδιά του. Γρανίτης ἡ ψυχή του. Κακοπροαίρετος ἄνθρωπος. Ὅπως ἦταν ἀπό
τήν πρώτη στιγμή, ὁ ἴδιος παραμένει καί
τώρα. Ὑβριστής τοῦ Χριστοῦ μας! Μέ πόνο καταγράφει τό γεγονός αὐτό ὁ Ἅγιος
Εὐαγγελιστής Λουκᾶς: «Εἷς δέ τῶν κρεμασθέντων κακούργων ἐβλασφήμει αὐτόν
λέγων· εἰ σύ εἶ ὁ Χριστός, σῶσον σεαυτόν
καί ἡμᾶς» (Λουκ. 23, 39). Ἄν σύ εἶσαι ὁ
Χριστός, τότε σῶσε τόν ἑαυτό σου καί
ἐμᾶς. Καμιά συγκίνηση. Κανένας ἐντυπωσιασμός. Εἴπαμε· πέτρινη ἡ καρδιά του.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας κ. Βλαδίμηρος Πούτιν κοινωνεῖ τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.
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Ὁ ἄλλος ὅμως;
Ὁ στά δεξιά τοῦ Ἐσταυρωμένου ληστής, ὅταν ἄκουσε τήν πρωτόγνωρη καί
ὑπερκόσμια ἱκεσία τοῦ Ἰησοῦ πρός τόν
οὐράνιο Πατέρα του, συγκινήθηκε κατάβαθα. Ὄχι. Χίλιες φορές ὄχι. Δέν μπορεῖ
ὁ ἄνθρωπος αὐτός νά εἶναι μόνον
ἄνθρωπος. Ἕνας σάν ἐμᾶς. Σίγουρα
εἶναι καί Θεός. Εἶναι Θεάνθρωπος. Μόνον ἕνας θεάνθρωπος μπορεῖ νά ἔχει τήν
ὑπεράνθρωπη αὐτή δύναμη νά παρακαλεῖ τό Θεό Πατέρα του, νά τοῦ ζητᾶ νά
συγχωρήσει τούς σταυρωτές του!
Αὐτούς πού τόν καταδίκασαν σέ σταυρικό θάνατο. Αὐτούς πού τόν χαστούκιζαν ἀλλεπάλληλα, τόν ἔφτυναν, τόν μαστίγωναν μέ ὅλη τήν κακία καί τή μανία
τους, ὥστε νά καταντήσει ὁλόκληρος μία
πληγή. Καί Ἐκεῖνος; Ὤ, Ἐκεῖνος! «Ὁ δέ
Ἰησοῦς ἐσιώπα καί οὐδέν ἀπεκρίνατο»
(Μάρκ. 14, 61). Ὁ Ἰησοῦς σιωποῦσε καί
δέν ἔδωσε καμιά ἀπάντηση!! Εἶναι, λοιπόν, ὁ ἄνθρωπος αὐτός μόνον ἄνθρωπος,
ὅπως ἡμεῖς, καί ὄχι καί Θεός;
Βαθιά συγκινημένος καί συνεπαρμένος ὁ ἐκ δεξιῶν ληστής ἀπό τό ἠθικό μεγαλεῖο τοῦ Ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ, ἐπέπληξε ἔντονα τόν ἄλλο ληστή, πού ὄχι
μόνον ἔμεινε ἀδιάφορος καί ἀσυγκίνητος, ἀλλά καί τόν βλασφημοῦσε. Τόν
παρατήρησε σκληρά καί τοῦ εἶπε:
«Οὐδέ φοβῇ σύ τόν Θεόν, ὅτι ἐν τῷ
αὐτῷ κρίματι εἶ;» (Λουκ. 23, 40). Σύ, ὁ
ἐγκληματίας καί ἔνοχος, δέν φοβᾶσαι τό
Θεό, πού ὑφίστασαι τήν ἴδια καταδίκη
μέ αὐτόν τόν ἀθῶο; Καί συνεχίζοντας τό
λόγο προχώρησε σέ μιά βαθύτατη ἐξομολόγηση μπροστά στόν Ἐσταυρωμένο
Σωτήρα Χριστό καί δικό του Σωτήρα.
Νά ἡ ἐξομολόγησή του: «Καί ἡμεῖς μέν
δικαίως· ἄξια γάρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν» (Λουκ. 23, 41). Καί ἡμεῖς
βέβαια δίκαια τιμωρούμαστε, γιατί
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ἀπολαμβάνουμε ἄξια γιά ἐκεῖνα πού
κάναμε στή ζωή μας.
Ὕστερα προβαίνει σέ μιά θαυμαστή
ὁμολογία γιά τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ
μας καί ἀποδεικνύεται ὁμολογητής.
Ἀκοῦστε καί θαυμᾶστε τήν ὁμολογία
του: «...Οὗτος δέ οὐδέν ἄτοπον ἔπραξε»
(Λουκ. 23, 41). Ἄτοπο θά πεῖ ἀνάρμοστο, παράλογο. Ὁ δέ Ἰησοῦς ἀντίθετα
μέ μᾶς τούς δυό δέν ἔκανε τίποτε τό
ἄτοπο καί ἀπρεπές. Καί πολύ περισσότερο, δέν ἔκανε τίποτε τό ἐγκληματικό.
Καί μετά τήν ὁμολογία αὐτή ὁ ἐκ δεξιῶν
ληστής, ὅλος συντριβή καί βαθιά μετάνοια, τόλμησε καί ζήτησε ἀπό τό Σωτήρα Χριστό τή δική του σωτηρία λέγοντας στραμμένος πρός τόν Κύριο, τό
Θεό του: «Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν
ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23,
42). Θυμήσου καί μένα τόν ἁμαρτωλό,
Κύριε, ὅταν θά ἔλθεις μέ δόξα καί δύναμη στή Βασιλεία σου, ὥστε νά ἀπολαύσω κι ἐγώ τή χαρά καί τή μακαριότητά
της.
Καί ἡ ἀπόκριση τοῦ Ἰησοῦ;
Ὁ Χριστός, πού κρίνει μερικῶς τόν
ἄνθρωπο ἀμέσως μετά τήν κοίμησή του,
καί γενικῶς κατά τή δεύτερη ἔλευσή του
στή γῆ, ὅταν θά κρίνει ὅλο τόν κόσμο,
τοῦ ἀποκρίθηκε καί τοῦ εἶπε: «Ἀμήν λέγω σοι, σήμερον μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ
παραδείσῳ» (Λουκ. 23, 43). Ἀληθινά σέ
διαβεβαιώνω ὅτι σήμερα, ἀπό τή στιγμή
πού θά πεθάνουμε, θά εἶσαι μαζί μου
στόν παράδεισο. Ἔτσι ὁ ληστής αὐτός,
πού σταυρώθηκε στά δεξιά τοῦ Χριστοῦ, χάρη στήν εἰλικρινή καί ὁλοκληρωμένη μετάνοιά του καί μετά τή διακήρυξη τῆς ἀναμαρτησίας τοῦ Ἰησοῦ, «οὐδέν
ἄτοπον ἔπραξε», τῆς Θεότητός του,
«Κύριε», καί τῆς ὁμολογίας του καί μετά τή μερική καί γενική κρίση τοῦ Σω-

«Πιστεύω ὅτι δέν ὑπάρχει τίποτε πιό ὄμορφο, πιό βαθύ, πιό συμπαθητικό, πιό λογικό, πιό ζωντανό καί τέλειο ἀπό τό Χριστό»
(Φιόντορ Ντοστογιέφσκι)

sel97-101AgioiGolgotha_¶ÚÔÛÎÏ.EÓ. 9/22/16 2:18 AM Page 5

Ο Ι Α Γ Ι Ο Ι Τ ΟΥ Γ ΟΛ Γ Ο ΘΑ
τήρα Χριστοῦ, ἀπό τότε, πρῶτος αὐτός
ἀπ’ ὅλους τούς ἀνθρώπους τῆς γῆς, ἤδη
βρίσκεται μέ τό Χριστό στόν παράδεισο.
Καί ὁ ἄλλος ληστής, πού ἔμεινε ἀμετανόητος ἀσφαλῶς, μετά τή γενική κρίση,
θά βρεθεῖ στήν κόλαση. Ἔτσι ἐνῶ μαζί,
οἱ δυό τους, ἄρχισαν τίς ληστεῖες καί
ὅλα τά πιθανά ἐγκλήματά τους, πρίν
ἀπό τό θάνατό τους χώρισαν γιά πάντα.
Ὁ ἕνας στόν παράδεισο καί ὁ ἄλλος στήν
κόλαση. Καρποφόρησε ὁ πρῶτος κιόλας
λόγος τοῦ Ἰησοῦ ἀπό τόν ἄμβωνα τοῦ
Σταυροῦ. Καί καρπός πνευματικός ὁ μετανοημένος ληστής.
Ὤ, Ἰησοῦ,
Ἀναλογίζομαι καί τή δική μου, προσωπική, ζωή. Στά πρῶτα παιδικά καί λίγα τῆς ἐφηβικῆς ζωῆς μου χρόνια δέν σέ
γνώριζα συνειδητά. Οἱ στοιχειώδεις χριστιανικές ἀρχές, ὅπως τίς διδάχθηκα
ἀπό τούς ἁπλούς γονεῖς μου καί τούς
Δασκάλους μου στό γενέθλιο χωριό μου,
καί μετέπειτα στίς πρῶτες τάξεις τοῦ
Γυμνασίου τῶν Γρεβενῶν, μέ βοήθησαν
νά μήν παρεκτραπῶ σέ σοβαρά ἀτοπήματα.
Ὥσπου ἐξαπέστειλες στά Γρεβενά καί
στή δική μου ζωή ἐκεῖνον τόν μακαριστό
θρυλικό πατέρα Αὐγουστῖνο Καντιώτη.
Τό δικό σου στόμα. Καί τότε ἔγινε ἡ μεγάλη ἠθική καί πνευματική μου ἀλλαγή.
Ὁ λόγος του μέ καθήλωσε. Μέ δάκρυα
καυτά ἄκουγα τά δικά σου αἰώνια ρήματα ζωῆς, ὤ Ἰησοῦ, πού μέ βοήθησαν
σέ ὅλη τήν μετέπειτα πορεία τῆς ζωῆς
μου νά γίνω ἕνας ταπεινός δοῦλος Σου.
Καί νά τώρα, μέ τήν πέννα στό χέρι,
γράφω γιά Σένα καί μέ στόχο τήν ἠθική
καί πνευματική ὠφέλεια ὅλων ἐκείνων
τῶν ψυχῶν πού θά ἐγκύψουν στή μελέτη
τῆς ταπεινῆς μου γραφῆς, ἡ ὁποία εἴθε
νά συνδράμει στή μετάνοια ὅσων σέ
ἀγνοοῦν καί νά γίνουν ὁλότελα δικοί
σου, ὅπως καί ἡ ταπεινότητά μου. Ἀμήν.

Σεβαστιανός
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ΔIAΛOΓOΣ TOY IHΣOY
ME TΗ ΧΑΝΑΝΑΙΑ
§5
«Καί ἰδού γυνή Χαναναία ἀπό τῶν
ὁρίων ἐκείνων...» (Ματθ. 15, 22).

Εἶναι πολύ ἐνδιαφέρον νά προσεγγίσουμε τίς σκέψεις τῆς πονεμένης Μητέρας μέ τή δαιμονισμένη κόρη, τῆς
Χαναναίας γυναίκας, ὅταν ἀποφάσισε νά τρέξει πρός
συνάντηση τοῦ Ἰησοῦ. Καί ὄχι μόνο
τίς σκέψεις, ἀλλά
καί τά αἰσθήματά
της. Αὐτήν τήν ἴδια
τή μητρική καρδιά
της.
Σίγουρα
δέν
πῆρε τήν ἀπόφαση
νά
παρακαλέσει
ἁπλῶς τόν Ἰησοῦ νά τῆς κάνει καλά τήν
κόρη της, ἀλλά νά θεραπεύσει τήν ἄρρωστη θυγατέρα της ὁπωσδήποτε. Ἄν αὐτό
δέν γινόταν, ἄν αὐτό δέν τό πετύχαινε,
δέν θά ἤθελε ποτέ νά γυρίσει σπίτι της.
Νά κάνει τί στό σπίτι της δίχως τό σπλάχνο της νά ἀπαλλαγεῖ τελικά ἀπό τή διαβολική τυραννία;
Γνώριζε ἄραγε ὅτι ὁ Ἰησοῦς θά θεράπευε τή δαιμονισμένη κόρη της ἀπό μακριά, χωρίς νά ἐπισκεφθεῖ τό σπίτι της;
Ὄχι μόνο τό γνώριζε, ἀλλά καί τό πίστευε
ἀκράδαντα. Ἄλλωστε χωρίς αὐτήν τήν
ἀκράδαντη πίστη δέν θά ἔπαιρνε τό δρόμο γιά νά συναντήσει τόν Ἰησοῦ. Πρέπει

νά γνώριζε ἀρκετά γιά τή θεραπευτική
δύναμη τοῦ Χριστοῦ. Αὐτό πρέπει νά θεωρεῖται βέβαιο. Ἄλλωστε γιά κάθε θαῦμα
ἡ φήμη του «ἐξήρχετο εἰς ὅλην τήν γῆν
ἐκείνην» (Ματθ. 9, 26). Ἔμποροι τῆς Φοινίκης καί τῆς Συρίας συχνά περνοῦσαν
ἀπό τή Γαλιλαία, στή μετάβαση καί στήν
ἐπιστροφή τους μέ τά ἐμπορεύματά τους
ἀπό τά Τελωνεῖα τῆς Καπερναούμ καί ἀπό
ἐκείνη,
τήν
ἄλλη πόλη, τήν
Ἱεριχώ, καί μάθαιναν γιά ὅλες
τίς θαυματουργίες τοῦ Ἰησοῦ.
Αὐτό τό μετέδιδαν καί στίς δικές τους χῶρες,
τή Φοινίκη καί
τή Συρία. Ἔτσι ἡ
Χαναναία πονεμένη Μητέρα ἔμαθε γιά τίς θεραπεῖες πού
ἔκανε ὁ μεγάλος καί θεῖος ἐπισκέπτης,
ἔχοντας συνοδοιπόρους παντοῦ καί τούς
δώδεκα μαθητές του. Ἴσως νά εἶχε ἀκούσει καί γιά τόν ἑκατόνταρχο τῆς Καπερναούμ, πού εἶπε στό Χριστό· «εἰπέ λόγῳ,
καί ἰαθήσεται ὁ παῖς μου» (Ματθ. 8, 8).
Ἔτσι, μόλις ἔφθασε στήν ἀκοή τῆς Μητέρας
τό μεγάλο αὐτό νέο, ἁπαλύνθηκε ὁ πόνος της
καί μιά ἐλπίδα γεννήθηκε μέσα της, ἡ ὁποία μέρα μέ τή μέρα θέριευε.Ἀλλά πότε θά ἐρχόταν ἡ
εὐλογημένη αὐτή ἡμέρα πού θά ἔφθανε ὁ Ἰησοῦς μέ τούς μαθητές του στήν περιοχή της,
ἐκεῖ στά ὅρια Τύρου καί Σιδώνας τῆς Φοινίκης;
Ἡ ἐλπίδα δέν πεθαίνει ποτέ. Μέ τήν
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ἐλπίδα αὐτή ἡ προσδοκία τῆς Χαναναίας
ὁλοένα γινόταν καί πιό μεγάλη. Ἄραγε
πόσος καιρός νά πέρασε μέ τή γλυκιά
αὐτή προσδοκία; Ἀπροσδιόριστος αὐτός
ὁ χρόνος. Ἴσως ἔτσι ἔπρεπε νά γίνει, γιατί
ἡ προσδοκία τῆς πονεμένης Χαναναίας
καλλιεργοῦσε μέσα στήν καρδιά της τήν
πίστη στό θαῦμα, ὅποτε κι ἄν ἐρχόταν ἡ
καλή αὐτή ὥρα τῆς παρουσίας τοῦ Ἰησοῦ
στήν περιοχή της.
Καί ἦρθε ἡ ἡμέρα αὐτή!
Ὁ Κύριός μας κουρασμένος ψυχικά
ἀπό τήν ἐχθρότητα, τήν ἐμπάθεια καί τό
φθόνο τῶν Γραμματέων καί Φαρισαίων,
ζήτησε ἕναν ἀπόμερο καί ἥσυχο χῶρο γιά
μιά σύντομη ψυχική ἀνάπαυση. Κι αὐτή
τή φορά δέν ἐπιδίωξε ἕνα χῶρο μέσα
στήν καρδιά τοῦ Ἰσραήλ, ὅπως ἄλλοτε.
Προτίμησε ἕνα πιό μακρινό μέρος, ἐκεῖ
στά ὅρια τῶν πόλεων Τύρου καί Σιδώνας
τῆς Φοινίκης, πού τότε ὑπαγόταν στή
Συρία, γι’ αὐτό καί ὁ Εὐαγγελιστής Μάρκος ἀποκαλεῖ τή Χαναναία Συροφοινίκισσα. Πέρα ἀπό τήν ψυχική ἀνάπαυση πρέπει νά θεωρεῖται βέβαιο ὅτι στή σκέψη
του ἦταν καί ἡ πονεμένη Μητέρα τῆς δαιμονισμένης κόρης, ἡ Χαναναία γυναίκα.
Ἀλλά πῶς νά συναντήσει αὐτήν τήν ταλαίπωρη μητέρα, ἀφοῦ «εἰσελθών εἰς
οἰκίαν οὐδένα ἤθελε γνῶναι» (Μάρκ. 7,
24); Μπῆκε σέ κάποιο σπίτι καί δέν ἤθελε
κανείς νά μάθει ποῦ βρίσκεται. Τήν ἀπόκριση τή σημειώνει ὁ ἴδιος Ἅγιος Εὐαγγελιστής Μάρκος. Καί τί λέει; Ἀντιγράφω.
«Καί οὐκ ἠδυνήθη λαθεῖν» (Μάρκ. 7, 24).
Ἀλλά δέν μπόρεσε νά ξεφύγει τήν προσοχή τοῦ κόσμου. «Ἀκούσασα ἡ γυνή περί
αὐτοῦ, ἧς εἶχε τό θυγάτριον αὐτῆς
πνεῦμα ἀκάθαρτον» (Μάρκ. 7, 25). Ἔτσι
τό ἔμαθε καί ἡ Χαναναία μας. Ἐπιτέλους!
Ὁπλισμένη τώρα, ὅπως ἦταν, μέ βαθιά
καί ἀκράδαντη πίστη, τρέχει κυριολεκτικά γιά νά συναντήσει τό μεγάλο γιατρό,
πού γιάτρευε «πολλούς ἀπό νόσων καί
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μαστίγων καί πευμάτων πονηρῶν»
(Λουκ. 7, 21). Θεράπευε πολλούς ἀπό
ἀσθένειες, ἀπό βαριές, βασανιστικές
ἀρρώστιες καί ἀπό πονηρά πνεύματα.
Κάποια στιγμή βρέθηκε ἀντιμέτωπη μέ
τό Σωτήρα Χριστό. Ὥρα μεγάλη καί ἀποφασιστική. «Ἐλθοῦσα προσέπεσε πρός
τούς πόδας αὐτοῦ» (Μάρκ. 7, 25). Ἔπεσε
στά πόδια τοῦ Ἰησοῦ καί ἔκραξε: Χριστέ,
τήν κόρη μου. Ἔχει δαιμόνιο καί «κακῶς
δαιμονίζεται». Βασανίζεται φρικτά. «Ἐλέησόν με, Κύριε, υἱέ Δαυΐδ».
Καί τώρα ἀρχίζει ἡ δοκιμασία!
Σκληρή δοκιμασία. Ἄκουσε ὁ Ἰησοῦς
τήν κραυγή τῆς πονεμένης μητέρας. Κι
ὅμως Ἐκεῖνος δέν τῆς εἶπε οὔτε μιά κουβέντα. «Οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον». Σιώπησε μπροστά στόν πόνο μιᾶς γυναίκας!
Ἀπογοητεύθηκε ἡ Χαναναία; Ὄχι. Γιατί;
Τό εἴπαμε. Πίστευε στήν ἀγάπη Του, κι
ἄς σιώπησε. Οὔτε πάλι ἀπογοητεύθηκε κι
ὅταν οἱ μαθητές του τόν παρακάλεσαν νά
διώξει τή Χαναναία, γιά νά φύγει, γιατί μέ
τίς κραυγές της θά μαζευόταν πολύς λαός. Ἐκεῖνος καί πάλι σιωπᾶ. Πονεμένη
Μητέρα, ἐξακολουθεῖς νά ἐλπίζεις στή
γιατριά τῆς κόρης σου ἀπό τό Χριστό;
Ναί, ἐλπίζει καί πιστεύει, ὅπως κι ἄν τῆς
φερθεῖ ὁ Ἰησοῦς. Ἦταν ἀποφασισμένη νά
ἐπιμείνει στό αἴτημά της, ἀκόμη κι ἄν ὁ
Κύριος τῆς ἔλεγε τόν πιό ὑβριστικό λόγο.
Καί ἐπαναλάμβανε συνέχεια: «Κύριε,
βοήθει μοι». Καί ὁ Κύριος τῆς εἶπε ὑβριστικό λόγο. «Οὐκ ἔστι καλόν λαβεῖν τόν
ἄρτον τῶν τέκνων καί βαλεῖν τοῖς κυναρίοις» (Ματθ. 15, 26). Πιό ἁπλά. Δέν εἶναι
σωστό νά πάρει κανείς τό ψωμί τῶν παιδιῶν τοῦ Ἰσραήλ καί νά τό ρίξει στά σκυλάκια.
Γυναίκα τῆς Χαναάν, πληγωμένη Μητέρα ἀπό τό φρικτό μαρτύριο τῆς κόρης
σου, πῶς ἀνέχεσαι νά σέ ὀνομάζει ὁ Χριστός σκυλάκι; Ὑπάρχει πιό σκληρή κουβέντα ἀπ’ αὐτήν; Καί δέν σηκώνεσαι νά
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φύγεις, γεμάτη ὀργή καί μῖσος γι’ αὐτόν
πού ξεστόμισε αὐτή τήν ὕβρη; Ὥστε σύ
δέν εἶσαι ἄνθρωπος γιά τόν ἀπόγονο τοῦ
Δαβίδ, ἀλλά ἕνα ἀκάθαρτο σκυλάκι; Τί
πίστη εἶναι αὐτή πού ἔχεις; Ὕστερα ἀπό
τήν ὕβρη αὐτή, πῶς πιστεύεις ὅτι θά κάνει καλά τήν κόρη σου; Δέν ἔχεις οὔτε λίγη ἀξιοπρέπεια; Δέν ἔχεις οὔτε ἐλάχιστη
ἀξία στή ζωή αὐτή; Ὤ, Χαναναία γυναίκα, μέ ἀφήνεις ἄναυδο. Μοῦ ἔρχεται νά
ἀφήσω τή γραφίδα μου καί νά φύγω ὅσο
μπορῶ πιό μακριά! Μά τί πίστη ἐπιτέλους εἶναι αὐτή πού ἔχεις καί ἀκόμη τόν
ἱκετεύεις σάν σκυλάκι καί τοῦ λές· «Κύριε, βοήθει μοι»; Ἀλλά σύ δέχεσαι στήν
ἱκεσία σου νά γίνεις καί σκυλί, ἀρκεῖ νά
γιατρέψει τήν κόρη σου!
Ὅταν πιά ὁ Ἰησοῦς ἄκουσε τή Χαναναία νά δέχεται τήν ὕβρη ὅτι εἶναι ἕνα
σκυλάκι οἰκόσιτο, γιατί καί τά σπιτίσια
σκυλάκια τρῶνε ἀπό τά ψίχουλα πού πέφτουν ἀπό τό τραπέζι τῶν κυρίων τους,
ἔ, τότε, λύγισε, νικήθηκε ἀπό τή δυνατή
πίστη τῆς πληγωμένης μητέρας, καί ὄχι
μόνο γιάτρεψε τή δαιμονισμένη κόρη
της, ἀλλά καί ἐξέφρασε τό μεγάλο θαυμασμό του γιά τή δυνατή της πίστη.
Ἀντιγράφω τό κείμενο: «Καί ἀποκριθείς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ· Ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις· γενηθήτω σοι ὡς θέλεις.
Καί ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπό τῆς ὥρας
ἐκείνης» (Ματθ. 15, 28). Ὤ, γυναίκα,
εἶναι μεγάλη ἡ πίστη σου. Ἄς γίνει σέ σένα ὅπως τό θέλεις. Καί πράγματι ἀπό τήν
ὥρα ἀκριβῶς ἐκείνη γιατρεύτηκε ἡ κόρη
της.
Ὤ, Ἰησοῦ!
Θαύμασες τήν πίστη τῆς Χαναναίας
συνομιλήτριάς Σου. Καί εἶναι δικαιολογημένος ὁ θαυμασμός Σου. Ποιός
ἄνθρωπος θά διαβάσει γιά τή μεγάλη, τή
δυνατή καί ἀκράδαντη πίστη της καί δέν
θά ἐκφράσει κι αὐτός τό θαυμασμό του;

Κι αὐτό, γιατί τή δοκίμασες σκληρά μέ
τό νά τή χαρακτηρίσεις ὡς ἕνα ἀκάθαρτο
σκυλάκι. Καί συλλογίζομαι ὅτι ὅποιος
σημερινός χριστιανός ἤ χριστιανή ἔνιωθε
τή δοκιμασία σου αὐτή σάν μεγάλη προσβολή, ὄχι μόνο θά ἀπομακρυνόταν ἀπό
κοντά Σου, ἀλλά ὅπου κι ἄν πήγαινε θά
σέ κακολογοῦσε μέ μῖσος πολύ καί ἐκδικητική ἀπέχθεια. Ἡ Χαναναία ὅμως μητέρα ἔμεινε βράχος ἀκλόνητος! Παρέβλεψε τή σιωπή σου στήν ἱκεσία της νά
γιατρέψεις τήν κόρη της. Παρέβλεψε τήν
παράκληση τῶν μαθητῶν Σου νά τή διώξεις, γιατί μέ τή δυνατή κραυγή της θά
μαζευόταν πολύς κόσμος, ἐνῶ σύ βρέθηκες σ’ αὐτή τή μακρινή περιοχή γιά λίγη
ἀνάπαυση. Παρέβλεψε καί τήν ὕβρη, νά
τή χαρακτηρίζεις ὡς ἕνα ἀκάθαρτο σκυλάκι! Κι ὅμως ἡ πονεμένη Χαναναία εἶχε
τή διαίσθηση ὅτι Σύ δέν ἤσουν κακός καί
ἀσυγκίνητος μπροστά στήν ὀδύνη τῆς
ψυχῆς της, ἀλλά ἐξέλαβε τήν ὅλη στάση
Σου ἀπέναντί της σάν μιά δοκιμασία. Γι’
αὐτό ἦταν περισσότερο ἀπό βέβαιη, χάρη στήν ἀκράδαντη πίστη της, ὅτι Σύ
στό τέλος θά γιάτρευες τή δαιμονισμένη
κόρη της. Κι αὐτό τό ἔκανες ὕστερα ἀπό
τό μεγάλο θαυμασμό γιά τήν πίστη
αὐτῆς τῆς γυναίκας. Καί μόνο μέ ἕνα λόγο Σου. Ἔτσι, ὅπως τό ἔκανες καί στό
παιδί τοῦ ἑκατοντάρχου τῆς Καπερναούμ.
Ἰησοῦ,
Αὐτό θέλω νά Σέ παρακαλέσω γιά μένα μέ ὅλη μου τήν καρδιά. Δός μου
αὐτήν τήν πίστη. Τήν πίστη τῆς Χαναναίας. Καί θά εἶμαι κι ἐγώ, ὅπως ἡ Χαναναία. Ἕνα σκυλάκι. Σκυλάκι δικό σου.
Καί θά σέ ἀκολουθῶ πιστά καί ἀφοσιωμένα σέ ὅλες τίς δοκιμασίες τῆς ζωῆς
μου. Μέχρι καί στόν ἐνδεχόμενο Γολγοθᾶ μου. ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. Ἀμήν.
ΤΕΡΤΙΟΣ
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Η Φ ΩΝ
Ω ΝΗ Τ Η Σ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ
«Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν καί ἡ ἀλήθεια
ἐλευθερώσει ὑμᾶς». (Ἰωάν. 8, 32)

Ἔντονη εἶναι ἡ ἀνησυχία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου μετά τά ἀπανωτά περιστατικά ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας σέ Ἀθήνα καί
Θεσσαλονίκη. Στό Μέγαρο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἐκτιμοῦν πώς οἱ... ἀνορθόδοξες καί
διαδοχικές δράσεις περίεργων στοιχείων σέ
κομβικά ἐκκλησιαστικά σημεῖα δέν εἶναι καθόλου τυχαῖες. «Ἡ εἰσβολή στόν Μητροπολιτικό ναό τῆς Θεσσαλονίκης, καί ἀμέσως μετά, τό χτύπημα μέ γκαζάκια στό Διοικητήριο
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας στέλνουν
σαφῶς ἕνα μήνυμα καί καλόν εἶναι γιά τήν
εὐρύτερη ἀσφάλεια τῶν πιστῶν νά τό λάβουμε ὅλοι ὑπόψιν, Ἐκκλησία καί Πολιτεία.
Πρωτίστως ἡ Πολιτεία καί οἱ κοινωνικοί φορεῖς, μέλη τῶν ὁποίων ἀνέχονται καί μερικές
φορές ὑποδαυλίζουν ἀνάλογες συμπεριφορές», μᾶς εἶπε συνεργάτης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὁ ὁποῖος μᾶς ἀποκάλυψε πώς ὁ Μακαριώτατος εἶχε ὀλιγόλεπτη τηλεφωνική ἐπικοινωνία μέ τόν πρωθυπουργό, στόν ὁποῖο
ἐξέφρασε τήν ἀνησυχία του γιά τά συγκεκριμένα κρούσματα, ἀλλά κυρίως γιά τούς κύκλους πού βρίσκονται πίσω ἀπό αὐτά.
Προβληματισμό προκάλεσε στήν Ἱεραρχία
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἡ ἀναφορά τοῦ
πρωθυπουργοῦ, Ἀλέξη Τσίπρα, στίς κυβερνητικές προθέσεις νά περιληφθεῖ στή συζήτηση γιά τήν ἀναθεώρηση τοῦ συντάγματος
καί ὁ πολύκροτος καί πολυσυζητημένος διαχωρισμός κράτους-Ἐκκλησίας.
Στον προβληματισμό προστέθηκε δέ καί ἡ
ἀνησυχία μετά τήν καταφανή ἀπροθυμία τῆς
συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-Α.Ν.ΕΛ. νά καταδικάσει μέ τόν πλέον κατηγορηματικό τρόπο
τήν εἰσβολή ἀντιεξουσιαστῶν στόν Ναό τοῦ
Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ στή Θεσσαλονίκη
καί τούς ἄλλους μικροβανδαλισμούς σέ διάφορες ἐκκλησίες τῆς χώρας.
Ὡστόσο, ἡ δήλωση τοῦ πρωθυπουργοῦ ὅτι

εἶναι ὥριμο τό αἴτημα γιά τή ρητή κατοχύρωση τῆς θρησκευτικῆς οὐδετερότητας τοῦ
κράτους, μέ παράλληλη διατήρηση γιά ἱστορικούς καί πρακτικούς λόγους τῆς ἀναγνώρισης τῆς Ὀρθοδοξίας ὡς κρατούσας θρησκείας, δέν ἐξέπληξε τήν ἄρχουσα Ἐκκλησία.
Ὁ πολύπειρος καί ψύχραιμος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος, Ἱερώνυμος
Λιάπης, ἔχει πολλάκις συζητήσει κατ’ ἰδίαν
μέ τόν κ. Τσίπρα τό ζήτημα αὐτό καί εἶναι σέ
θέση νά γνωρίζει ὅτι πρόθεση τοῦ πρωθυπουργοῦ δέν εἶναι νά προχωρήσει σέ ρήξη ἤ
δημιουργία κλίματος κόντρας, ἀλλά ὅ,τι προκύψει ὡς πρόταση νά εἶναι ἀποτέλεσμα μακρᾶς καί εἰς βάθος συνεργασίας.
***
Ἐξάλλου ὑπενθυμίζεται ὅτι ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος εἶχε πρό ἡμερῶν ζητήσει νά
μή ληφθεῖ βιαστική ἀπόφαση γιά τήν ἀνέγερση τζαμιοῦ καί ἐξέφρασε τήν ἐπιφυλακτικότητά του σημειώνοντας ὅτι ἡ Ἐκκλησία
ἔχει μελετήσει τό ζήτημα: «Ἐπί τοῦ προκατόχου μου μακαριστοῦ Χριστοδούλου εἶχε ληφθεῖ καί ἀπόφαση νά γίνει τό τζαμί. Μάλιστα, ἡ Ἐκκλησία ἔδωσε καί μιά μεγάλη ἔκταση στόν Σκαραμαγκά, γιά νά ἐξυπηρετηθοῦν
αὐτοί οἱ ἄνθρωποι στίς ἀνάγκες τους. Καί
ἐγώ ὅταν εἶχα ἐρωτηθεῖ στήν ἀρχή, εἶχα πεῖ
νά προχωρήσουμε. Τώρα ὅμως, μετά ἀπό ὅλα
αὐτά πού ζοῦμε καί γίνονται, ὀφείλω νά πῶ
ὅτι ἐπιφυλάσσομαι. Δέν πρέπει νά βιαστοῦμε. Διότι σᾶς θέτω γιά παράδειγμα μερικά ἐρωτήματα: Σέ ποιούς κάνουμε τζαμί;
Στούς σουνίτες ἤ στούς σιίτες, πού σφάζονται μεταξύ τους; Τί θά κάνουν αὐτοί οἱ
ἄνθρωποι; Προσευχή ἤ θά γίνουν τά τζαμιά
σχολεῖα τζιχαντισμοῦ καί φονταμενταλισμοῦ; Καί ποιός θά τά ἐλέγξει αὐτά τά πράγματα;».
(MME)
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KΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ!

ΑΡΧΙΣΕ Ο ΔΙΩΓΜΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ;
«Εἰ ἐμέ ἐδίωξαν, καί ὑμᾶς διώξουσιν» (Ἰωάν. 15, 20)

Στίς
ἐνέργειες
αὐτές οἱ λεγόμενοι
«ἀναρχικοί» ἤ «ἀντιεξουσιαστές», ὀνομασίες καί χαρακτηρισμοί πού προέρχονται ἀπό τήν Εὐρώπη,
τή Γαλλία, ἐναντίον
τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς
πατρίδος μας, ἡ ὁποία
θεωρεῖται σέ ὅλα τά
ὀρθόδοξα ἔθνη ὡς ἡ «Μητρόπολη τῆς
Ὀρθοδοξίας», δέν προβαίνουν ἀπό μόνοι τους. Καί εἶναι αὐτό ἀληθινό.
Ἄλλοι τούς προστάζουν.
Τούς προστάζουν ἐγκέφαλοι, οἱ
ὁποῖοι θέλουν νά παραμένουν στήν
ἀφάνεια. Γιά τώρα στήν ἀφάνεια. Στό
μέλλον θά ἀποκαλυφθοῦν. Γιατί ὁ Σωτήρας μας Χριστός εἶπε τή μεγάλη ἀλήθεια: «Οὐδέν ἐστιν κρυπτόν ὅ οὐ γνωσθήσεται» (Λουκ. 12, 2 καί Λουκ. 8,
17). Ναί. Δέν ὑπάρχει τίποτε τό κρυφό,
πού δέν θά γίνει φανερό καί γνωστό.
Τό ξαναλέω, τίποτε.
Καί τότε;
Ἡ Ἐκκλησία θά δείξει τήν ἰσχύ της
καί μόνο πού θά κηρύξει τήν «Ἐκκλησία ἐν διωγμῷ», τό ὁποῖο σημαίνει
κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν σέ ὅλη τήν
Ἑλλάδα. Παύση τῆς κρούσης τῆς καμπάνας. Οὐδέν θά τελεῖται, εἰ μή μόνον
ἡ ἀκολουθία τῆς κηδείας ἀπό ἕναν καί

μόνο ἁπλό ἱερέα. Αὐτό τό ἔκανε τό Πατριαρχεῖο στά χρόνια τῆς Ὀθωμανικῆς
Αὐτοκρατορίας καί ὁ Σουλτάνος ἀναγκάσθηκε νά ὑποχωρήσει στό αἴτημα
τοῦ Πατριαρχείου!!
Ἄς μάθουν ὅλοι οἱ διῶκτες τῆς
Ἐκκλησίας (τύπου Μάο Τσε Τούνγκ,
Στάλιν, Τσαουσέσκου, Χότζα κ.λ.π.),
αὐτό πού εἶπε ὁ Χριστός στό διώκτη
τῶν χριστιανῶν Σαούλ, τόν μετέπειτα
Ἀπ. Παῦλο, καθ’ ὁδόν πρός τή Δαμασκό,
ὅπου κατευθυνόταν γιά νά συλλάβει
Χριστιανούς: «Σαούλ Σαούλ, τί με διώκεις; σκληρόν σοι πρός κέντρα λακτίζειν» (Πράξ. 26, 12-17) Εἶναι σκληρό γιά
σένα, Σαούλ, νά κλωτσᾶς τά καρφιά.
Καί τό ἄλλο τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου:
«Τίποτε δέν εἶναι ἴσο μέ τήν Ἐκκλησία. Μή μοῦ λέγεις τά τείχη καί τά
ὅπλα, γιατί τά τείχη μέ τό χρόνο παλιώνουν, ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία ποτέ δέν γηράσκει. Τά τείχη οἱ βάρβαροι ἐχθροί τά
γκρεμίζουν, τήν Ἐκκλησία ὅμως οὔτε οἱ
δαίμονες μποροῦν νά τήν νικήσουν. Τόσο μεγάλη καί ἀκατάβλητη δύναμη ἔχει
ἡ Ἐκκλησία. Πόσοι πολέμησαν τήν
Ἐκκλησία; Αὐτοί πού τήν πολέμησαν
χάθηκαν. Αὐτή ὅμως ἀνέβηκε πάνω
ἀπό τούς οὐρανούς. Τέτοιο μεγαλεῖο
ἔχει ἡ Ἐκκλησία.
Ὅταν τήν πολεμοῦν, νικᾶ. Ὅταν τήν
ἐχθρεύονται, αὐτή θριαμβεύει. Ὅταν τήν
βρίζουν, γίνεται λαμπρότερη. Δέχεται

Ἀπ᾽ ἐδῶ πέρασαν οἱ ἐχθροί
τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.
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τραύματα καί δέν πέφτει ἀπό τίς πληἩ ΔΙΣ ἀναφέρει, περιγράφοντας τό
γές. Ταλαντεύεται ἀπό τά κύματα, ἀλλά
συμβάν, ὅτι ἡ ὁμάδα ἀγνώστων «ἐπιτέθηκε μέ περίπου δέκα βόμβες μολότοφ
δέν καταποντίζεται. Δοκιμάζεται ἀπό
στόν προαύλιο χῶρο τοῦ κτιρίου τῆς
τρικυμίες, ἀλλά δέν ναυαγεῖ. Παλεύει,
Ἱερᾶς Συνόδου». Τό κτίριο τῆς Ἱερᾶς
ἀλλά μένει ἀήττητη. Ἀγωνίζεται, ἀλλά
δέν νικιέται. Γιατί λοιπόν ἐπέτρεψε τόν
πόλεμο; Γιά νά δείξει πιό λαμπρό τό
τρόπαιο».
***
«Σέ κόκκινο «συναγερμό» βρίσκεται ἡ ἡγεσία τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, μετά τή χθεσινή ἐπίθεση μέ βόμβες μολότοφ ἐναντίον τοῦ κτιρίου τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου, στή Μονή Πετράκη.
Τό περιστατικό, πού ἀποτελεῖ συνέχεια τῶν πρόσφατων ἐπιθέσεων σέ ναούς, προκαλεῖ ἔντονες ἀνησυχίες σέ ἱεράρχες, πού «βλέπουν» τό φαινόμενο
αὐτό νά λαμβάνει ἐπικίνδυνες διαστάσεις.
Γιά τήν ἐπίθεση, ἡ ὁποία σημειώθη- Ὅ,τι ἄφησαν πίσω τους οἱ ἀναρχικοί!!!
κε χθές τά ξημερώματα (03.10), ἐνημεΣυνόδου δέν ἔχει ὁποιαδήποτε ἀστυνορώθηκε ἀμέσως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώμική προστασία. Ἀπό τή νυκτερινή ἐπίνυμος ἀπό τόν Ἀρχιγραμματέα τῆς
θεση καταστράφηκε ἕνα ὑπηρεσιακό
Ἱερᾶς Συνόδου Ἐπίσκοπο Μεθώνης. Ὁ
αὐτοκίνητο καί τό ἰδιωτικό αὐτοκίνητο
κ. Ἱερώνυμος, σύμφωνα μέ πληροφοὑπαλλήλου».
ρίες, ἐξέφρασε στούς στενούς του συνεργάτες τήν πικρία του καί τή μεγάλη
Μπαράζ ἐπιθέσεων
του λύπη γιά αὐτή τήν ἐνέργεια βίας
Πάντως, ὡς φαίνεται ἀπό τά τελευκαί τρομοκρατίας, λέγοντας πώς «σέ
ταῖα γεγονότα, τόσο οἱ ἀστυνομικές
πεῖσμα αὐτῶν πού ἀντιμάχονται τήν
ἀρχές ὅσο καί ἡ ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας
Ἐκκλησία, ἡ Ἐκκλησία θά συνεχίσει νά
ἔχουν νά κάνουν μέ ἕνα μπαράζ ἐπιθέτούς ἀγκαλιάζει ὅλους καί νά στέκεται,
σεων ἐναντίον ἱερῶν ναῶν. Τίς προηὅπως κάνει πάντα, στό πλευρό τῶν
γούμενες ἡμέρες στό στόχαστρο ἀγνώἀδυνάτων».
στων καί ὁμάδων ἀντιεξουσιαστῶν
Στήν ἀνακοίνωση πού ἐξέδωσε ἡ
βρέθηκαν ἐκτός ἀπό τή Μητρόπολη
Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, τό μήνυμά της
Θεσσαλονίκης και ναοί στά Ἐξάρχεια,
ἦταν σαφές: «Μακάρι νά γίνει πλήρως
στήν ὁδό Ἀκαδημίας, στή Νέα Φιλαδέλκατανοητό στήν κοινωνία μας ὅτι οἱ
φεια ἀλλά καί στήν Κρήτη». (Ἀπό τήν
τρομοκρατικές ἐνέργειες δέν ἐξυπηρεἘφημερίδα «Ἐλεύθερος Τύπος»)
τοῦν κανέναν, καί νά ἐπικρατήσει ἡ
Καί ἡμεῖς προσθέτουμε: Ποιός μᾶς
εἰρήνη καί ἡ καταλλαγή τοῦ Θεοῦ μεἐγγυᾶται ὅτι μελλοντικά οἱ ἀναρχικοί ἤ
ταξύ τῶν ἀνθρώπων. Εὐχόμαστε ὁ Θεἀντιεξουσιαστές δέν θά ἀρχίσουν νά
ός νά συγχωρεῖ τούς δράστες...».
καῖνε Ἐκκλησίες;

«Ἄν ὅλος ὁ κόσμος βαδίσει πρός μιά κατεύθυνση, κι ὁ
Χριστός πρός τήν ἄλλη, ἐγώ θά πάω πίσω ἀπό τό Χριστό»
(Φ. Ντοστογιέφσκι)
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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΡΑΚΑ
Προεστῶσα Ἀδελφότητος «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ»
(1937-2016)
«Μακάριοι οἱ νεκροί οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες ἀπ’ ἄρτι» (Ἀποκ. 14, 13)
Μιά ὑπέροχη, ἀγγελική, ἁγία ψυχή, ἡ
ἀδελφή Μαρία Γ.
Τράκα, μέ τόν Ἰησοῦ
στήν παρθενική της
καρδιά, ἔφυγε ἀπό τήν
προσφυγιά τῆς γῆς
γιά τήν οὐράνια πατρίδα, «τήν ἐπουράνιον πόλιν, ἧς τεχνίτης καί δημιουργός
ὁ Θεός» (Ἑβρ. 13, 14.
11,10). Ἑβδομήντα
ἐννέα χρόνια περίμενε
νά μετοικήσει, σάν
ἄλλη μετανάστρια, σ’
αὐτήν τήν οὐράνια πόλη, κοντά στόν μεγάλο
Ἀγαπημένο της Ἰησοῦ,
πού ἦταν ἡ λατρεία
της ἀπό τήν ἐφηβική
της ἡλικία.
Τόν Ὀκτώβριο τοῦ
1953, ὅταν ὁ Θεός ἀπέστειλε στό γενέθλιο
χωριό της, τή Ν. Μεσημβρία Θεσσαλονίκης, τόν ὑποφαινόμενο ὡς κήρυκα τοῦ
θείου λόγου, γιά νά ἀσκήσω τήν ὕψιστη
αὐτή διακονία, ἡ ψυχή τῆς ἀδελφῆς Μαρίας πρόσφορη, ἀπό τήν «παιδεία καί νουθεσία» τῶν γονιῶν της καί περισσότερο
ἀπό τή μάμμη της Χατζέσα Ἄννα, δέχθηκε
ὁλόψυχα τή διδαχή τοῦ Ἰησοῦ. Καί, τόσο
θέλχθηκε ἡ ἁγνή της ψυχή ἀπό τόν Ἰησοῦ,
πού αὐθόρμητα ἔκανε τήν ἐπιλογή της.
Ἐπέλεξε τήν ἀφιέρωση, τήν ἰσόβια παρθενική, ἀγγελική ζωή. Ἡ μεγάλη της ἀγάπη
στό Νυμφίο της Ἰησοῦ δέν ἄφησε στήν
καρδιά της νά πάρει θέση ἄλλη, ὁποιαδήποτε, ἀγάπη. Γιά τή Μαρία ἴσχυε ὁ
λόγος τοῦ Β. Οὐγκώ γιά τόν Ἰωάννη τό

Θεολόγο: «Ὁ Ἰωάννης ἀγάπησε τόν Ἰησοῦ. Ὕστερα δέν
μπόρεσε νά ἀγαπήσει τίποτε ἄλλο περισσότερο». Ἔ, λοιπόν. Καί ἡ Μαρία ἀγάπησε τόν Ἰησοῦ.
Ὕστερα δέν μπόρεσε
νά ἀγαπήσει τίποτε
ἄλλο
περισσότερο.
Ἐκεῖνος, ὁ μεγάλος
θεῖος ἔρωτας, τῆς χάρισε πληρότητα ζωῆς.
Καί οἱ ὕμνοι της; Μόνον ἐκεῖνοι πού ἀνταποκρίνονταν
καί
ἔθελγαν τήν καθαρή
ψυχή της: «Σέ Σένα
πιό κοντά θερμά ποθῶ
νά ’ρθω, Χριστέ, κοντά
Σου
λαχταρῶ...».
«Ἀπόψε θά ’ρθω, Κύριε, ἀπόψε ἀργά τό βράδυ...», «Πάρ’ τήν
καρδιά μου, Κύριε...», «Τόν Νυμφῶνά
Σου βλέπω...», «Τόν ληστήν αὐθημερόν...».
Ἡ θαυμαστή αὐτή ἀλλαγή ἔγινε φανερή
σέ ὅλες τίς συνακροάτριες τῆς θείας διδαχῆς τοῦ Κατηχητῆ τους. Ἔτσι ὅλες σχεδόν ἐπιδίωκαν τή συντροφιά της, ἡ ὁποία
καί τίς ξεκούραζε καί τίς ἀνακούφιζε ψυχικά. Κι ἐκείνη, ὡς νύμφη πλέον τοῦ Ἰησοῦ, μιλοῦσε διαρκῶς γιά Κεῖνον στίς
ἀδελφές ψυχές. Κι ὅταν ἔγινε γνωστή καί
ἔξω ἀπό τά ὅρια τοῦ γενέθλιου τόπου της,
τό σπίτι της ἔγινε σύναξη διψασμένων
ψυχῶν γιά ἕνα γλυκύ λόγο τοῦ Ἰησοῦ. Μαθήτριες Λυκείου καί φοιτήτριες, ἀλλά
καί ἐργαζόμενες νέες, πήγαιναν καθη-
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μερινά γιά νά ἀκουμπήσουν στήν ἀγγελική Μαρία, γιά νά τούς χαρίσει τή χαρά καί
τήν ἐλπίδα στήν πνευματική πορεία τῆς
ζωῆς τους.
Ἔτσι, χρόνο μέ τό χρόνο, συνδέθηκαν
μαζί της ἀρκετές ψυχές, πού κι αὐτές ἐπέλεξαν τήν ἰσόβια παρθενική ζωή, τήν ἀφιέρωση σ’ Ἐκεῖνον, γιά νά πραγματοποιηθεῖ
ὁ λόγος τοῦ Σολομώντα: «Διά τοῦτο νεάνιδες ἠγάπησάν Σε», μεγάλε Ἀγαπημένε, γλυκύτατε Ἰησοῦ (Ἆσμ. Ἀσμ. 1, 3).
Ὅλες αὐτές οἱ καλές ψυχές ἀποτέλεσαν
τή Μοναστική Ὀρθόδοξη Ἀδελφότητα «Η
ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ», ἡ ὁποία ἔλαβε τό ὄνομα
αὐτό ἀπό τό γεγονός ὅτι κι αὐτές ξενιτεύθηκαν, ὅπως ἡ προστάτιδά τους,
στό Ἔρλαγκεν τῆς Δυτ. Γερμανίας,
ὥστε νά μπορέσουν νά ἀνεγείρουν μετέπειτα τίς ἀπαραίτητες οἰκοδομές καί τούς
Ἱερούς Ναούς στήν Ἀδελφότητα μέ τόν
κόπο καί τό μόχθο τους.
Κτιτόρισσα ἡ ἀδελφή Μαρία!, ἐνῶ οἱ
ἀδελφές ἐργάζονταν γιά νά ὁλοκληρωθοῦν οἱ οἰκοδομές. Κι ἔγινε πλέον ἡ ἕδρα
τῆς Ἀδελφότητος ἐδῶ, ἀνάμεσα στά χωριά
Πλαγιάρι καί Περαία, ἕνα χιλιόμετρο ἀπό
τόν ἐπαρχιακό δρόμο, ψηλά στήν κορυφή
τῆς πλαγιᾶς, στό 20ό χιλιόμετρο ἀπό Θεσσαλονίκη. Ἐδῶ πλέον, μέ Προεστῶσα
τήν ἀδελφή Μαρία, σεβαστή σέ ὅλες τίς
ἀδελφές, ἄσκησαν τή φιλανθρωπία, τή
διακονία τοῦ θείου λόγου καί τή διακονία
ἀγάπης καί προσφορᾶς στήν ἀπαξιωμένη
κοινωνία τῶν κρατουμένων, στό χῶρο
τῶν Φυλακῶν ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος,
κάτω ἀπό τήν πνευματική ἐποπτεία τῆς
μετριότητός μου, μέ τίς 16.035 ἀποφυλακίσεις μικροποινιτῶν ἀπόρων κρατουμένων ἀπό 90 χῶρες τῆς γῆς.
Ταπεινή ψυχή ἡ ἀδελφή Μαρία καί
ἄγρυπνη πάνω στήν πνευματική της καλλιέργεια καί τόν ἁγιασμό τῆς ψυχῆς της,
θυμόταν πάντα καί τά τέλη τῆς ζωῆς της.
Γι’ αὐτό καί ἔγραψε ἔγκαιρα τή Διαθήκη
της γιά τίς ἀδελφές, νά προσέχουν πάνω
ἀπ’ ὅλα τόν ἁγιασμό τῶν ψυχῶν τους.
Ἀλλά τά χρόνια κυλοῦν σάν τό νερό. Ἡ
Προεστῶσα μας ἀδελφή Μαρία, κάτω ἀπό τό βάρος τῶν ἑβδομήντα

ἐννέα χρόνων καί κατάκοπη ἀπό τήν ἰδιότητά της ὡς κτιτόρισσα, λύγισε. Καιρός
νά ἀναπαυθεῖ. Καί μετά ἀπό δοκιμασία,
ὡς ἄλλο χωνευτήρι, γιά νά γίνει ἡ ὑπέροχη
ψυχή της χρυσός καθαρός, ἀνήμερα τῆς
ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως «τῆς Ὑπεραγίας
Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου», 7/8 Σεπτεμβρίου, ἦλθε ἡ γλυκιά μας Παναγία καί
τήν πῆρε, γιά νά τήν ὁδηγήσει στή μεγάλη
της ἀγάπη καί λατρεία, τόν Ἰησοῦ, ὅπου
ἀναπαύεται «ἐκ τῶν κόπων αὐτῆς· τά
δέ ἔργα αὐτῆς ἀκολουθεῖ μετ’ αὐτῆς»
(Ἀποκ. 14, 13).
Προσφιλέστατή μου
πνευματική κόρη,
Τώρα πού ἔγειρες τήν κεφαλή σου
καί ἀναπαύεσαι «ἐκ τῶν κόπων σου»
μέσα στή γλυκιά παρουσία τοῦ Νυμφίου σου Ἰησοῦ, πού ἦταν ἡ πιό μεγάλη
ἀγάπη σου, καί βιώνει ἡ ἁγία ψυχή σου
ὅλη τή χαρά καί τήν εὐφροσύνη τοῦ
οὐρανοῦ, τώρα, πρίν ψάλλουμε τήν
Ἐξόδιο Ἀκολουθία σου καί προχωρήσουμε στήν ταφή τοῦ σκηνώματός σου,
θυμόμαστε τή μεγάλη σου ἐπιθυμία: Νά
ταφεῖς πλάι στήν ἀγαπημένη σου ἀδελφή Εὐρυδίκη. Καί κάναμε ἔτσι ὅπως τό
ἤθελες. Ἀλλά καί τήν ἄλλη σου ἐπιθυμία: Νά εἶναι παρόντες μόνον οἱ ἀδελφές καί ὁ ἀδελφός σου Γεράσιμος, πού
ἦταν τό δεξί σου χέρι στίς οἰκοδομές
τῆς Ἀδελφότητος. Καί ἱερεύς στήν προπομπή σου στήν Οὐράνια Πολιτεία τοῦ
Θεοῦ ὁ ὑποφαινόμενος, ὁ πνευματικός
σου πατέρας. Ὅλα ἔγιναν, ὅπως τά ἤθελες, ἀδελφή καί Προεστῶσα Μαρία.
Δέν θά παύσουμε ποτέ νά ἐπισκεπτόμαστε τό μνῆμα σου καί νά δεόμαστε, μέ τήν αἱμάσσουσα ἀπό τόν πόνο
τοῦ χωρισμοῦ καρδιά μας:
Ἰησοῦ,
«Εἰς τήν κατάπαυσίν σου, ὅπου πάντες οἱ ἅγιοί σου ἀναπαύονται, ἀνάπαυσον καί τήν ψυχήν τῆς δούλης σου
Μαρίας, ὅτι μόνος ὑπάρχεις ἀθάνατος». Ἀμήν.
Ἀρχιμ. Γερβάσιος Ἰ. Ραπτόπουλος
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Ἀφιέρωμα

Ἀφιέρωμα
στή σεβαστή μας ἀδελφή ΜΑΡΙΑ,
ΜΑΡΙΑ
Προεστῶσα τῆς Ἀδελφότητος
Ἤσουν ἀπό τίς λίγες
καί ἐκλεκτές.
Καρδιά λαμπαδιασμένη ἀπ’ τήν ἀγάπη Του.
Μαγνήτης, πού τραβοῦσες τίς ψυχές.
Ξεκίνησες τή ματωμένη ὁδό
μ’ ἕνα σταυρό μόνο στό χέρι.
Ἀποταγή...
Πορεία στό ἄγνωστο.
Μέ ὑποταγή
σ’ ἐκεῖνον πού σέ ὁδήγησε στό Φῶς
κι ἔγινε τῆς ζωῆς σου ὁ ὁδηγός
καί ὁ Πατέρας.

«Ἔστω καί μέ σταυρό
καί θάνατο σκληρό,
᾽φτάνει νά εὑρεθῶ
κοντά σέ Σέ.»

Τά ὄνειρά σου δυνατά
σέ παίρνουν στά φτερά τους
καί σ’ ἄλλα χώματα πετᾶς.
Στοῦ παγωμένου τοῦ βορᾶ τή χώρα
θά τρέξει ὁ ἱδρώτας καί τό δάκρυ
μά ἡ καρδιά σου τραγουδᾶ:
«Σέ Σένα, Κύριε, πιό κοντά».
Εἶν’ τά φτερά σου δυνατά
κι ἀπάνω τους σηκώνεις
ψυχές πού λιποψύχησαν
καί τίς φτερώνεις.
Κι ἦρθε ἡ ὥρα νά γενεῖ
τό ὄνειρο ἕνα θαῦμα.
Σκύβεις στό χῶμα τό ἄγονο
καί χτίζεις.
Ποτίζεις μέ τό δάκρυ σου
καί τό καρπίζεις.
Κι ἔγινε ἡ χώρα ἡ ἔρημη
παράδεισος τερπνός
καί λουλουδίζουν οἱ ψυχές τριγύρω σου
πού λαχταροῦν τό Φῶς.
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Κι ἐσύ;
Ἀδιάκοπα τό λέντιο ζωσμένη
νά διακονεῖς ἀκούραστα
στόν ἴσκιο τῆς ταπείνωσης κρυμμένη.
Ἀγάπη, ἀγάπη, ἀγάπη...
Ποῦ τή χωροῦσες τόση;
«Παροξυσμός ἀγάπης»
τῆς ἐλεημοσύνης βρύση.
Τό ἤξερες, τό ἔλεγες:
«ὁ σπείρων ἐπ’ εὐλογίαις
ἐπ’ εὐλογίαις καί θερίσει».
Κι ὅταν ἀγνώμονα
σοῦ μπῆγαν στήν καρδιά μαχαίρι,
τό δάκρυ σου κρουνός
συγγνώμη πού μοιράζει:
-Δέν πειράζει...
Ἤξερες μόνο ν’ ἀγαπᾶς...
Πόδια πού τρέχανε ὁλημερίς
κι ὥς τό ξημέρωμα γονάτιζαν
γιά τούς καημούς ὅλης τῆς γῆς.
Ὁ πόνος τῶν ἀνθρώπων
βωμός, πού σάν θυμίαμα σ’ ἔλιωνε
στῆς προσευχῆς τήν ὥρα.
ψυχή πάντα ἄγρυπνη καί δεομένη.
Ἀγάπη καί λαχτάρα σου ὁ οὐρανός.

Ἦρθε ἡ ὥρα!
Νά ὁ Νυμφίος σου!
Κι ὅ,τι ἀγάπησες:
Ὁ Ἀρχάγγελος!
Ἡ Κυρία Θεοτόκος!
Ἡ Ξένη, ἡ Φοίβη, ὅλοι οἱ Ἅγιοι!
Τό φῶς!....
Μητέρα μας ἀγαπημένη,
γιά τά παιδιά σου, πού ἀναλώθηκες,
στόν Κύριο δεήσου
νά ἀνταμώσουμε ξανά,
Μανούλα μας,
στή χώρα τή γλυκιά
τοῦ Παραδείσου.

Μ.Ε.

Θέλω νά πῶ στή Μαίρη πού ἀγάπησα:
«Θά σέ θυμᾶμαι, κρινολούλουδο, καί τή μεγάλη προσφορά σου. Θά σέ
θυμᾶμαι, τῆς αὐγῆς ροδοπέταλο, μέ τήν οὐράνια εὐωδιά σου. Θά σέ
θυμᾶμαι, ἀστεράκι μου. Σκόρπισες φῶς στό πέρασμά σου. Θά σέ θυμᾶμαι
σάν ἀγέρι μυρωμένο ἁπαλό, πού σάν θυμίαμα εὐωδιαστό ξεχύθηκες στόν
οὐρανό. Ἁγία ψυχή, μ᾽ ἕνα κλάμα βουβό, μ᾽ ἕνα κερί κι ἕνα κλωνί βασιλικό,
σέ χαιρετῶ».
Κ.Σ.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

«XPIΣTIANIKOIΠAΛMOI»

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
(1927-2016)
«Μακάριοι οἱ νεκροί οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες ἀπ’
ἄρτι... ἵνα ἀναπαύσωνται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν· τά δέ
ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ’ αὐτῶν» (Ἀποκ. 14, 13)

Κοντά στήν Ἑλληνική Κυπριακή Ἀμμόχωστο ὑπάρχει τό χωριό, τό ὁποῖο φέρει τό ὄνομα
Ἄχνα. Ποιός θά τό πίστευε ὅτι τό μικρό αὐτό
Κυπριακό χωριό θά περνοῦσε στήν ἱστορία;
Ὄχι γιατί τό 1974 θά περνοῦσε στήν Τουρκική
κατοχή. Ὄχι γι’ αὐτό, ἀλλά γιατί σ’ αὐτό τό
ἱστορικό πλέον χωριό γεννήθηκε μιά ἀπό τίς
πιό μεγάλες μορφές τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μας
ἱστορίας, τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, ἡ
ὁποία ἔμελλε νά ἀφήσει ἀνεξίτηλα τά δημιουργικά της ἴχνη, ἀπ’ ὅπου κι ἄν πέρασε, μέχρι
τήν ὁσιακή της κοίμηση στά 89 της χρόνια.
Χρόνια μεστωμένα σάν τά στάχυα.
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ.
Σεμνός σέ ὅλη του τή βιοτή. Εὐχάριστος. Μετρημένος στά λόγια του. Μιά ὁσιακή μορφή,
ἀφ’ ὅτου εἶχα τήν εὐλογία ἀπό τό Θεό νά τόν
γνωρίσω καί νά συνδεθῶ μαζί του πνευματικά.
Ἁπλός, ἀνεπιτήδευτος, εἵλκυε σάν μαγνήτης
τόν ἄνθρωπο καί τόν ἔκανε νά τόν ἀποζητᾶ καί
νά εἶναι ἕνας ἀφοσιωμένος ἀκροατής του.
Εὐλογημένη καί χαριτωμένη ψυχή, μέ δυό μεγάλες ἀγάπες στήν καρδιά του.
Ἡ μιά ἀγάπη στόν Ἰησοῦ, πρώτη καί βασική
του ἀγάπη, τοῦ ὁποίου βίωνε τή θεία διδαχή
καί ἀκτινοβολοῦσε τό ἤρεμο καί γλυκύ του
πρόσωπο. Εἶναι ἀλήθεια πώς τό πρόσωπο εἶναι
ἡ βιτρίνα τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου. Μία βία
ἔβλεπε κανείς στή ζωή του. Σάν νά ἔλεγε· «ἡ
ζωή μας εἶναι σύντομη. Ἄς βιαστοῦμε νά κάνουμε τό καλό στόν κόσμο». Ἀσίγητη ἡ γλώσσα
του. Οἱ ὁμιλίες του ἦταν, σχεδόν, συνεχόμενες.
Ἰδιαίτερα στά ἀκροατήρια τῶν φοιτητῶν! Μεγάλη του ἡ δράση, προφορική καί γραπτή, μέ τό
ἐξαίρετο περιοδικό «Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ». Ἀλλά καί
ὡς διευθυντής συντάξεως τοῦ περιοδικοῦ «Ο
ΣΩΤΗΡ», τό ὁποῖο ἀπευθύνεται σέ ὅλες τίς ἡλικίες. Ἐκεῖ ὅμως πού πέρασε κάθε μέτρο προσφορᾶς εἶναι τά πολλά του συγγράμματα. Καί
ὅλα γλαφυρά καί καταληπτά. Χαριτωμένος Θεολόγος καί συγγραφέας. Νά, τά μεστωμένα

στάχυα
του. Νά, τά
ἔργα του,
πού
τόν
ἀκολούθησαν στήν
ἐκδημία
του στόν
οὐρανό.
Στήν οὐράνια Βασιλεία τοῦ
Ἰησοῦ τῆς
ἀγάπης καί
Νικόλαος Π. Βασιλειάδης
τῆς λατρείας
του. Καί ἐδῶ μέν βραβεύτηκε ἀπό τήν Ἁγία μας
Ἐκκλησία καί τήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν. Ἐκεῖ πάνω ὅμως, μέ ὅλη τή χαρά καί τήν εὐφροσύνη
τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στή Βασιλεία του.
Ἡ ἄλλη ἀγάπη στήν πατρίδα. Καί στήν Κύπρο καί στή Μητροπολιτική Ἑλλάδα. Μάλιστα
τό βιβλίο του «Ἐθνομάρτυρες τοῦ Κυπριακοῦ
ἔπους 1955-59» βραβεύθηκε ἀπό τήν Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου μέ τό Μετάλλιο τοῦ Ἀπ. Παύλου.
Σεβαστέ μας Δάσκαλε,
Σέ ἀγαπήσαμε πολύ! Ὅπως ταίριαζε στήν ἱερή μορφή σου. Γι’ αὐτό καί πονοῦμε πολύ μέ
τήν ὁριστική πιά ἀπουσία σου ἀπό ἀνάμεσά
μας. Ἀλγεῖ καί ἡ δική μου ψυχή πολύ. Ἀλλά
ἁπαλύνει τόν πόνο μας καί γλυκαίνει τό ἄλγος
ἡ σκέψη ὅτι βρίσκεσαι μέσα στή γλυκιά καί
ἀνέκφραστη χαρά τῆς Βασιλείας Του.
Τέλος, ὁ ὑποφαινόμενος, γονυπετής μπροστά στό νωπό μνῆμα σου, δέομαι μέ ὅλη μου
τήν καρδιά καί τήν ψυχή: «Ἐν τῷ φωτί, Χριστέ, τοῦ προσώπου σου, καί τῷ γλυκασμῷ τῆς
σῆς ὡραιότητος, ὅν ἐξελέξω ἀνάπαυσον, ὡς
φιλάνθρωπος». Ἀμήν.
Ἀρχιμ. Γερβάσιος Ἰωάν. Ραπτόπουλος
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«Ἄφετε τά παιδία ἔρχεσθαι πρός με, καί μή κωλύετε αὐτά·
τῶν γάρ τοιούτων ἐστίν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ» (Μάρκ. 10, 14)

Τά παιδιά! Τό μέλλον μιᾶς χώρας. Οἱ
αὐριανοί ἡγέτες. Πολιτικοί. Στρατιωτικοί. Ἰατροί. Δάσκαλοι. Καθηγητές. Ἀξιωματικοί. Καθηγητές Πανεπιστημίου. Ἀκαδημαϊκοί. Κοινοτάρχες. Περιφερειάρχες
κ.ἄ. Ἡ μέλλουσα πατρίδα μας, γιά νά περιορίσουμε τό λόγο στή δική μας πατρίδα, τήν Ἑλλάδα.
Ποιοί προσέχουν τά παιδιά;
Καί τό ρωτᾶτε; Αὐτοί πού ἀγαποῦν
τήν πατρίδα τους. Οἱ πατριῶτες. Αὐτοί
πού κυβερνοῦν μιά χώρα. Σέ μᾶς
τούς Ἕλληνες, οἱ κυβερνῶντες τήν
Ἑλλάδα. Σήμερα αὐτοί.
Αὔριο ἄλλοι.
Καί μεθαύριο
ἕτεροι, ἀφοῦ
οἱ
κυβερνῶντες δέν
εἶναι ἰσόβιοι.
Ἀναπόφευκτα ὅλοι ἀλλάζουν κάθε τόσο. Δυστυχῶς
ἐδῶ στήν πατρίδα μας, μέ τόν ἑκάστοτε
Ὑπουργό Παιδείας, δέν ὑπάρχει ἡ ἀνάλογη προσοχή στά παιδιά μέ προοπτική τό μέλλον. Ὁ κάθε Ὑπουργός ἐφαρμόζει τό δικό του, προσωπικό, σχέδιο. Οἱ
δέ διδάσκοντες σέ ὅλες τίς βαθμίδες χρόνια τώρα, πολλά χρόνια, ταλαιπωροῦνται
ἀφάνταστα. Πικρή ἡ ἐμπειρία τους.
Ποῦ εἶσαι, Λυκοῦργε τῆς Σπάρτης;
Ἐκεῖνος ὁ σοφός Νομοθέτης ἔδωσε
ὅλη του τήν προσοχή στά παιδιά. Ἄλλωστε εἶναι γνωστό τί ἔπραξε γιά τά Σπαρτιατόπουλα. Ἔτσι πέτυχε μιά κοινωνία

θαυμαστή. Καί ἕνα στρατό ἀνίκητο σέ
κάθε πόλεμο. Αὐτό θέλει καί σήμερα ἡ
Ἑλλάδα μας. Ἕνα Λυκοῦργο! Σπαρτιάτη
Νομοθέτη, ἔλα καί σήμερα στήν πατρίδα!
Καί ἔλα ὅσο πιό γρήγορα γίνεται, πρίν
προλάβουμε νά κάνουμε τό πιό μεγάλο
κακό!
Ἀλλά μέ ποιά ἀφορμή τά γράφουμε
αὐτά;
Μέ ἀφορμή αὐτό πού διαβάσαμε στό
διαδίκτυο. Αὐτό πού ἔκανε ὁ «Λυκοῦργος» Βλαδίμηρος Πούτιν στήν
πατρίδα του, τή
Ρωσία. Καί τί ἔκανε;
Διόρισε μιά πρεσβυτέρα, σύζυγο
ἱερέως, πτυχιοῦχο
Ψυχολογίας, τήν
κ. Ἄννα Κουζνέτσοβα, καί τήν τοποθέτησε «στήν
πανίσχυρη θέση
τοῦ Ἐπιτρόπου
ὑπευθύνου γιά τά
παιδιά καί γιά τήν
οἰκογένεια». Μητέρα ἡ ἴδια μέ δυό ἀγόρια καί τέσσερα κορίτσια, «πρωτοστατεῖ στήν ἀπαγόρευση τῶν ἀμβλώσεων καί στήν ἵδρυση Κατηχητικῶν
Σχολείων σέ ὅλη τή χώρα, ἐνῶ συντονίζει Ἐνορίες καί Μοναστήρια, γιά
τήν περίθαλψη ὀρφανῶν καί τήν
οἰκονομική ἐνίσχυση ἀπόρων οἰκογενειῶν».
Ἄν θέλουμε νά δοῦμε καί νά χαροῦμε
μιά κοινωνία μέ ἀρχές χριστιανικές, δηλαδή μέ μιά τέλεια ἀγάπη, μέ ἀνοχή τοῦ
ἑνός στά λάθη καί σφάλματα τοῦ ἄλλου,
μέ τό πνεῦμα τῆς ἀλληλεγγύης μεταξύ
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τῶν μελῶν της, μέ τήν αὐτοθυσία τοῦ καθενός πρός τόν πλησίον, ὅπως Ἐκεῖνος ὁ
καλός Σαμαρείτης πρός τόν πληγωμένο
ὁδοιπόρο στό δρόμο πρός τήν Ἱεριχώ, μέ
πίστη καί ἀφοσίωση στούς νόμους τῆς πατρίδας μας, μέ σεβασμό στή ζωή τῶν
μελῶν της, τότε δέν μένει παρά νά κάνει
καί ἡ δική μας Πολιτεία τό ἴδιο μ’ αὐτό πού
ἔκανε καί ὁ Πρόεδρος τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας. Νά διορίσει καί ἡ δική μας Κυβέρνηση ἤ ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς
Προεδρίας, ὁ Ἐξοχώτατος κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, Ἐπίτροπο γιά τά
παιδιά
καί
τήν οἰκογένεια, γιά τήν
ἀπαγόρευση
τῶν ἀμβλώσεων καί τήν
ἵδρυση Κατηχητικῶν Σχολείων σέ ὅλη
τήν Ἑλληνική
Ἐπικράτεια.
Ἀλλά ἀλλοίμονο!
Ἀλλοίμονο καί τρισαλλοίμονο! Γιατί;
Γιατί ἐδῶ, στή Μητρόπολη τῆς Ὀρθοδοξίας, οἱ «Ἐθνοπατέρες μας» ψήφισαν νόμο μέ τόν ὁποῖο εἶναι ἐλεύθερες οἱ ἀμβλώσεις ἤ ἐκτρώσεις. Καί γιά νά παράσχουν
ἕνα κίνητρο πρός τοῦτο, ἡ Πολιτεία, τό
Κράτος, ἀναλαμβάνει νά πληρώνει τούς
συνεργούς τῶν ἀμβλώσεων, γιατρό
καί ἀναισθησιολόγο. Ἀναισθησιολόγος
μέ χριστιανική συνείδηση στή Φλώρινα,
πού ἀρνήθηκε νά συμμετάσχει στό θάνατο ἀνυπεράσπιστου βρέφους, παραπέμφθηκε σέ δίκη γιά ἀνυπακοή στό Ἑλληνικό

Κράτος. Ἀκοῦς ἐκεῖ, ὁ γιατρός νά ἀρνηθεῖ νά θανατωθεῖ ἕνα Ἑλληνόπουλο!!!
Καί μόνον αὐτό;
Ἡ Πολιτεία καθιέρωσε καί γάμο ὁμοφυλοφύλων. Ἄνδρα μέ ἄνδρα. Καί γυναίκας
μέ γυναίκα!! Καί τώρα γίνεται λόγος νά
τούς δώσουν τό δικαίωμα νά υἱοθετοῦν
καί παιδιά. Σόδομα, λοιπόν, ἡ Ἑλλάδα;
Ἀλλά τί θά πεῖ ὁμοφυλοφιλία; Μιά ἀκατονόμαστη πράξη πού σέ ὅλο τόν πλανήτη
τή διαπράττουν μόνο τά σκυλιά καί μία

μειονότητα ἀνωμάλων ἀνθρώπων!!!
Καί τό ἄλλο, πού ἀφορᾶ τά Κατηχητικά
Σχολεῖα. Ποιά Κατηχητικά; Νά ἀναλάβει
τό Κράτος νά λειτουργήσουν σέ ὅλη τήν
Ἑλληνική ἐπικράτεια; Καλά, ποῦ ζοῦμε;
Στή γῆ ἤ στό φεγγάρι; Ἐδῶ στήν πατρίδα
μας, στά Σχολεῖα καταργήθηκαν τά Θρησκευτικά καί ἡ πρωινή προσευχή, γιά Κατηχητικά θά μιλοῦμε; Καί ἕνα παράδοξο:
Πῶς ξέφυγε τήν προσοχή τοῦ Κράτους ὁ
Ἁγιασμός μέ τήν ἔναρξη τῆς σχολικῆς χρονιᾶς; Τί θέλει ὁ «παπάς» στά Σχολεῖα;
Ἀφοῦ ἡ πρώην Ὑπουργός Παιδείας τῆς
Νέας Δημοκρατίας κ. Γιαννάκου, ἄν
δέν κάνουμε λάθος, ἔδωσε ἐντολή στό

«Ἦρθαν καί μέ ρέθιζαν καί μ’ ἔταξαν νά μπῶ σέ ξένες
φατρίες καί εἰς κόμματα. Τούς εἶπα: Ὅποιον κόμμα εἶναι
τῆς Πατρίδος μου καί τῆς θρησκείας μου, μέ ἐκεῖνο εἶμαι,
καί μέ τό Σύνταγμα, δηλαδή τό Εὐαγγέλιο τοῦ Θεοῦ»
(Γιάννης Μακρυγιάννης)
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ἑξῆς νά μήν πατήσει
στά Σχολεῖα κανένας
«παπάς». Τί δουλειά
ἔχουν οἱ ἱερεῖς στά Σχολεῖα; Ἔξω οἱ «παπάδες» ἀπ’ ὅλα τά Σχολεῖα! Καί τοῦ χρόνου
περιμένουμε νά καταργηθεῖ καί ὁ Ἁγιασμός.
ΕΞΩ Ο ΘΕΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΑΙΔΕΙΑ! ΕΞΩ! ΕΞΩ!
ΕΞΩ!
Καί γιά ποιά Οἰκογένεια μιλοῦμε, ὅταν
οἱ οἰκογένειες στήν Ἑλλάδα λιγοστεύουν
μέ καταπληκτική ταχύτητα, κι αὐτές πού
ὑπάρχουν διαλύονται; Ποιός νοιάζεται γιά
παιδιά καί οἰκογένεια; Ποιός;
Ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες,
Δέν χρειαζόμαστε πόλεμο. Τόν πόλεμο
τόν κηρύξαμε οἱ ἴδιοι ἀπό χρόνια. Σ’ αὐτό
βοήθησε καί ὁ ἄλλοτε Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α. Χένρυ Κίσσινγκερ. Ὅλα
αὐτά τά εἶπε ὁ ἴδιος. Τή νεολαία τή διαφθείραμε μόνοι μας, μέ χρήματα ἤ χωρίς
χρήματα ἀπό τούς τοκογλύφους, αὐτό δέν
τό ξέρω. Οἱ οἰκογένειες προχωροῦν σέ διάλυση. Νέα παιδιά δέν ἔχουμε. Τά δολοφονοῦμε πρίν γεννηθοῦν. Ἡ ἀναφορά στό
σέξ ἔγινε ψωμοτύρι. Ἡ Ἐκκλησία πού
συμπορεύεται μέ τό Κράτος ἀπό τό Βυζάντιο καί συνέβαλε ἀποφασιστικά στή διατήρηση τῆς Ἑλληνικῆς συνείδησης στά
400 καί 500 χρόνια τῆς Ὀθωμανικῆς κατοχῆς, τῆς τυραννίας, ὅπου νά ’ναι, τό λένε
ἄλλωστε, «θά φάει πόρτα». Ἔξω ἡ
Ἐκκλησία ἀπό τό Κράτος. ΕΞΩ! Οἱ ὀρδές
τοῦ Ἰσλάμ πλημμύρισαν τήν Ἑλλάδα μας.
Ὁ Ὀζάλ, Τοῦρκος Πρόεδρος, ἀπό τόν παράδεισο τοῦ Ἀλλάχ χαίρεται. Πανηγυρίζει.
Ἡ Ἑλλάδα διαλύεται, σβήνει. Τό εἶχε
πεῖ σάν νά ἦταν προφήτης.
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Ὤ, Θεέ μου! Τί ἦταν
νά δοῦν τά μάτια μας!
Ἀδελφοί, ὅσοι καί ὅσες
ἀγαπᾶτε τήν Ἑλλάδα
μας, ἐλᾶτε νά ἀποτελέσουμε ἀντίσταση στή
διάλυσή της. Τό φωνάζει ὁ Θεός. Τό φωνάζει ἡ
Ἱστορία μας. Τό φωνάζουν οἱ νεκροί μας ἀπό
τά πεδία τῶν μαχῶν
τῶν Θερμοπυλῶν. Τοῦ Μαραθώνα. Τῆς Σαλαμίνας. Τοῦ 1821. Καί τοῦ 1940, πάνω
στήν Πίνδο καί τή Βόρειο Ἤπειρο. Τό φωνάζει κι αὐτή ἡ Ἑλληνική γῆ, πού εἶναι ζυμωμένη μέ τά αἵματα τῶν νεκρῶν μας. Τό
φωνάζουν καί τά ἀγέννητα Ἑλληνόπουλα,
τά ὁποῖα πρόλαβε ἡ πατρίδα μας καί τά
δολοφόνησε πρίν γεννηθοῦν.

*

Συνέλληνες,
Ἐλᾶτε νά ἀντισταθοῦμε στή διάλυση τῆς ἔνδοξης Ἑλλάδος, μέ τόν ἄφθαστο κλασικό πολιτισμό πού φώτισε
ὅλο τόν κόσμο, ὅπως τό διαπίστωσε
καί ὁ διάσημος Ἕλληνας κ. Χαράλαμπος Γρύψας μέ τά ἴδια του τά μάτια
ἐπισκεπτόμενος, ὡς Καθηγητής Γερμανικοῦ Πανεπιστημίου, Καθηγητής τοῦ
κλασικοῦ Πολιτισμοῦ, ὅλες τίς χῶρες
στίς πέντε ἠπείρους τῆς γῆς.
Νά ἀντισταθοῦμε μέ τό «ἐν τούτῳ
νίκα» τοῦ Μεγάλου ἱδρυτῆ τῆς χιλιόχρονης Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. Μέ τό «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ἤ
ΘΑΝΑΤΟΣ» τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821.
Μέ τήν ‘Υπέρμαχο Στρατηγό, τήν
ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ, πού σκέπαζε τήν Ἑλλάδα καί τά παλικάρια της τό ἔνδοξο
1940. Νά ἀντισταθοῦμε.
Γερβάσιος Ἰ. Ραπτόπουλος
* Τό σκίτσο εἶναι παρμένο ἀπό τό περιοδικό ΣΠΙΘΑ

«Ἐμεῖς τούς παπάδες τούς εἴχαμε μαζί, εἰς κάθε μετερίζι, εἰς
κάθε πόνον καί δυστυχίαν. Ὄχι μόνον διά νά βλογᾶνε τά ὅπλα
τά ἱερά, ἀλλά καί αὐτοί μέ ντουφέκι καί γιαταγάνι, πολεμώντας
σάν λιοντάρια. Ντροπή, Ἕλληνες!» (Γιάννης Μακρυγιάννης)
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ΤΙ ΛΩΖΑΝΗ ΤΙ ΚΟΖΑΝΗ!

ENA KAΘE ΦOPA

ΤΙ ΛΩΖΑΝΗ ΤΙ ΚΟΖΑΝΗ!
τους σέ ὅλη τή γῆ, θά λέγεται Πλανητάρχης. Αὐτός θά κυβερνᾶ ὅλο τό κράτος. Τό πολύ νά ἔχει λίγους συμβούλους.
Οὔτε κυβέρνηση θά ὑπάρχει οὔτε ἀντιπολίτευση.

Στήν εἰκόνα μας μιά αἴθουσα Σχολείου.
Ἀριστερά ὁ Δάσκαλος μέ τή βέργα, ὅπως τά
παλιότερα χρόνια, δείχνει τόν πίνακα μέ
γραμμένη σ’ αὐτόν τή λέξη ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ. Καί ρωτᾶ τούς μαθητές τοῦ Σχολείου: «Τί θά πεῖ;». Δηλαδή, τί σημαίνει ἡ λέξη
παγκοσμιοποίηση; Ἕνας μαθητής, πολύ ἔξυπνος, σηκώνει τό χέρι καί ἀπαντᾶ στήν ἐρώτηση τοῦ Δασκάλου: «Τί Λωζάνη, τί Κοζάνη...».
Ἀληθινή, ὀρθή, πετυχημένη ἀπάντηση.
Στήν παγκοσμιοποίηση, ὅταν σύντομα αὐτή
θά γίνει πραγματικότητα, δέν ξεχωρίζει τίποτε. Δέν ξεχωρίζει ἡ Λωζάνη ἀπό τήν Κοζάνη.
Οἱ δυό πόλεις εἶναι τό ἴδιο. Ὅλα τά ἔθνη τῆς
γῆς θά γίνουν ἕνα κράτος. Μιά κοινωνία.
Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τότε θά εἶναι τό ἴδιο. Ὅ,τι
θά εἶναι ὁ ἕνας, αὐτό θά εἶναι ὅλος ὁ λαός.
Καί χωρίς ὄνομα, οὔτε ἐπίθετο. Οὔτε ὄνομα
πατρός. Οὔτε ὄνομα μητρός.
Καί πῶς θά ξεχωρίζουν;
Μέ ἀριθμούς πού θά εἶναι γραμμένοι, ὅπως
τό εἴπαμε ἄλλοτε μέ σχετική εἰκόνα, στό μέτωπο τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Δηλαδή οἱ ἄνθρωποι θά εἶναι ἕνα νούμερο. Τίποτε ἄλλο. Τίποτε περισσότερο. Καί ἀρχηγοί πόσοι θά εἶναι;
Ἕνας μόνο. Καί ἐπειδή ἡ γῆ λέγεται πλανήτης, ὁ ἀρχηγός τοῦ ἑνός καί μοναδικοῦ κρά-

Καί θρησκεῖες;
Ὅλες οἱ θρησκεῖες θά ἑνωθοῦν σέ μιά
μόνο θρησκεία. Τή λεγόμενη πανθρησκεία. Δέν θά ξεχωρίζουν οὔτε ἡ Ὀρθοδοξία οὔτε ἡ Παπική «ἐκκλησία». Οὔτε ὁ
Βουδισμός οὔτε ὁ Ἰνδουϊσμός οὔτε ὁ
Κομφουκισμός. Ὅλες θά γίνουν μιά καί
μοναδική. Ἕνας ἀχταρμάς θρησκειῶν. Καί
ἀρχηγοί; Ὄχι ἀρχηγοί. Ἀρχηγός ἕνας καί μόνο. Ἕνα πρόσωπο. Ἀκούγεται πώς θά εἶναι ὁ
Πάπας. Ἀλλά θά τό δοῦμε ὅσοι θά ζοῦμε.
Στήν παγκόσμια αὐτή κοινωνία ἀπαγορεύεται κάθε εἴδους ἀντίδραση. Ἄκρα ὑποταγή.
Ἄκρα σιωπή. Τό λόγο θά ἔχει ἀποκλειστικά ὁ
Πλανητάρχης. Ὅ,τι λέει, αὐτό καί θά κάνουμε.
Καί φαγητό; Μιά γελοιογραφία τοῦ ἀείμνηστου γελοιογράφου Ἠλία Σκουλᾶ λέει, ἄν
καλά κατάλαβα, θά εἶναι τό ἴδιο σέ ὅλους π.χ.
Μακαρόνια.
Αὐτά λένε οἱ μεγάλοι τῆς γῆς. Καί ὄχι ὅλοι.
Οἱ περισσότεροι. Ἐμεῖς πιστεύουμε πώς κάνει
κουμάντο σέ ὅλη τή γῆ καί σέ ὅλους τούς
αἰῶνες μόνον ὁ Δημιουργός Θεός, ὁ ὁποῖος
συντονίζει καί ρυθμίζει τά πάντα. «Ἄλλες οἱ
βουλές τῶν ἀνθρώπων κι ἄλλα ὁ Θεός κελεύει». Καί ὅπως διακηρύττει ὁ προφήτης Δαβίδ:
«Κύριος διασκεδάζει βουλάς ἐθνῶν καί ἀθετεῖ βουλάς ἀρχόντων» (Ψαλμ. 32, 10). Ὁ Θεός
διαλύει καί ἐκμηδενίζει τίς σκέψεις καί τίς
ἀποφάσεις τῶν ἁμαρτωλῶν ἐθνῶν καί ματαιώνει τά κακόβουλα σχέδια τῶν ἁμαρτωλῶν
ἀνθρώπων. Τό μέλλον θά δείξει ἄν αὐτά τά
ἄθεα σχέδια θά γίνουν πραγματικότητα. Γιατί
ὁ Θεός θά ἔχει τόν τελευταῖο λόγο.
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Γιά νά μήν ξεχνᾶμε!...
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
«Κινήσαμε καί στ’ ὄνομα τοῦ Θεοῦ!...»

Ἡ ἀπόφαση τῆς Ἐξόδου ἄγγιξε τίς εὐαίσθητες χορδές τοῦ συνόλου τῶν κατοίκων. Ἄλλωστε, πάρθηκε μέ τή θέληση τοῦ λαοῦ, «σύμφωνα καί ὁμόγνωμα». Στό
ἄκουσμα, «Φεύγουμε! Σημεῖο τῆς διευθύνσεώς μας, θέλει εἶναι ὁ ἅγιος Σιμεός»,
δημιουργήθηκε μιά ἀπροσδιόριστη, πλήν βεβαία, σιγουριά ἐπιτυχίας τοῦ ἐγχειρήματος. Ἦταν στά στόματα ὅλων, ἀπ’ τό ξεκίνημα τῶν πολιορκιῶν, «καλά τά νέα
ἀπ’ τή Διευθυντική, ὁ ἅι-Συμιός, ὅμως, τί λέει;». Ὑπῆρχε προσδοκία ἀπό Ἄρχοντες
καί λαό, γιά καθαρή ἄποψη ἀπό τή Μοναστική πολιτεία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ὅμοια
μ’ ἐκείνη τοῦ Δαυΐδ: «Ἦρα τούς ὀφθαλμούς μου εἰς τά ὄρη, ὅθεν ἥξει ἡ βοήθειά
μου» (Ψαλμ. 121, 1). Ὁ ἕνας ἐνημερώνει καί ἐμψυχώνει τόν ἄλλο καί ὅλοι μαζί
ἑτοιμάζονται καί στρέφονται στόν οὐρανό. Ὅλοι εἶναι πανέτοιμοι «στό γελέκι»,
μέ τό Σταυρό, τήν «πάλα καί τό γιαταγάνι» στό χέρι, καί τραβᾶνε γιά τό γιοφύρι.
Ἀντιπροσωπευτική εἶναι μιά φωνή-κάλεσμα, αὐτή τοῦ Νότη Μπότσαρη. Περνώντας ἀπό τήν καλύβα τοῦ Νικόλα Στουρνάρα, φωνάζει: «Σήκω, Στουρνάρα. Κινήσαμε καί στ’ ὄνομα τοῦ Θεοῦ». Κανένας δέν δειλιάζει μπροστά στήν πλημμύρα τῶν ἀρμάτων, ἕτοιμοι νά φτάσουν «ἐκεῖθε μέ τούς ἀδελφούς». Στά στόματα
ὅλων, Θεός καί Μεσολόγγι!...
Νικόλαος Σπ. Βούλγαρης
Καθηγητής Θεολογίας
Πρ. Δήμαρχος Ἱ.Π. Μεσολογγίου
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ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΠΡΟΓΟΝΙΚΗΣ ΑΡΕΤΗΣ

ΥΠΟΘΗ
ΠΡΟΓΟΝΙ
ΙE´
Ἡ τελική θυσία
(γ)
Τήν ἀνάμιξη τῶν ξένων στήν ἀντίδραση κατά τοῦ Κυβερνήτη μαρτυροῦν
ὅλες οἱ πηγές τῆς ἐποχῆς. Ὁ Κολοκοτρώνης ἀναφέρει: «Μερικοί προύχοντες ἐδυσαρεστήθηκαν. Κοντά εἰς
αὐτούς οἱ Ὑδραῖοι, γιατί δέν τούς ἔδιδε
ὁ Κυβερνήτης εὐθύς τά ὅσα εἶχαν ἐξοδεύσει εἰς τήν Ἐπανάστασιν... Ἐμβῆκε
μέσα καί ξένος δάκτυλος καί ἐρέθιζε
τά πράγματα». Ὁ ἴδιος ὁ Καποδίστριας γράφει στόν Σοῦτσο: «Οἱ μέν
ἄνθρωποι τοῦ Μαυρομιχάλη θέλουν νά
πάρουν τούς φόρους ἀπό τίς ἐπαρχίες,
οἱ δέ Ὑδραῖοι μισθούς καί χρήματα. Ἡ
ἀληθινή ἀρχή τοῦ κακοῦ βρίσκεται
ἀναντίρρητα ἐκτός τῆς Ἑλλάδος».
Ὡστόσο δέ χάνει τό θάρρος του. Σέ
κάποιο γράμμα του ὁμολογεῖ: «Ὁποία
ζωή, ἀγαπητέ μου, ἡ ἐμή! Καί ὁποῖαι δυσκολίαι αἱ πανταχόθεν περιβάλλουσαι
καί πιέζουσαί με. Μακράν ὅμως, πολύ
μακράν εἶμαι τοῦ ἀθυμῆσαι. Ὁ Θεός
εἶναι μετά τῆς Ἑλλάδος καί αὕτη
σωθήσεται. Ἐκ ταύτης τῆς πεποιθήσεως ἀντλῶ πάσας μου τάς δυνάμεις καί πάντας τούς πόρους».
Οἱ ἀντίπαλοί του φυσικά δέ φανερώνουν τούς πραγματικούς λόγους τῆς δυσαρέσκειάς τους. Κρύβονται πίσω ἀπό
προσχήματα. «Ἐζήτησαν Σύνταγμα (λέει ὁ Κολοκοτρώνης). Καί ἔτσι οἱ προύχοντες οἱ παραπονεμένοι, ἑνωμένοι μέ

τούς Ὑδραίους καί ἄλλους δυσαρεστημένους, ἔβγαλαν ἐμπροστά διά πρόφασιν τό
Σύνταγμα. Ἠμπορεῖ μεταξύ τῶν προκομμένων νά ἐπίστευαν ὅτι εἶναι καλό τό Σύνταγμα διά νά ἔμπει εἰς ἐνέργεια εὐθύς, πλήν οἱ
κοτζαμπασῆδες καί μερικοί ἄλλοι τό μεταχειρίστηκαν ὡς πρόσχημα».
Κατά γενική ὁμολογία ὁ Καποδίστριας
ἦταν φύση δημοκρατική. Αὐτό ἄλλωστε
εἶχαν ἀποδείξει οἱ ἀγῶνες του ὡς εὐρωπαίου διπλωμάτη ὅλα τά προηγούμενα χρόνια
τῆς σταδιοδρομίας του. Ἦταν πάντα ὁ ὑπερασπιστής τῶν δικαιωμάτων τῶν φτωχῶν
καί τῶν καταπιεσμένων. Ἀγῶνες ὄχι σέ ἐπίπεδο φιλολογικῶν συζητήσεων, ἀλλά πραγματικῆς μάχης μέ τό θηρίο τῆς Εὐρώπης,
πού λεγόταν Μέττερνιχ. Ὅπως παρατηρεῖ ὁ
Δημ. Βερναρδάκης, «εἷς καί μόνο θνητός
ἐτόλμησε νά ἀντιπαλαίσει τότε ἐπί τῆς
παγκοσμίου διπλωματικῆς σκηνῆς πρός
τόν Μέττερνιχ, ὁ Καποδίστριας». Ἀπέναντι σ’ αὐτόν τόν στραγγαλιστή τῆς ἐλευθερίας τῶν μικρῶν λαῶν ὁ Καποδίστριας ὑποστήριζε τό δικαίωμα ὅλων τῶν λαῶν νά
ἔχουν σύνταγμα καί συνταγματικές ἐλευθερίες. Ὁ ἴδιος ὁ Μέττερνιχ ἐκνευρισμένος
ὁμολογοῦσε: «Ὁ Καποδίστριας μόνο τή
Δημοκρατία σκέφτεται».
Αὐτός λοιπόν πού ἀγωνίστηκε μέ νύχια
καί μέ δόντια γιά νά ἔχουν σύνταγμα ὅλοι οἱ
λαοί ἦταν δυνατό νά μή παραχωρήσει σύνταγμα στήν ἴδια του τή χώρα; Ἀσφαλῶς
καί εἶχε σκοπό νά τό κάνει. Πρός τό παρόν
ὅμως πίστευε-καί αὐτή ἦταν ἡ πραγματικότητα-ὅτι ἡ Ἑλλάδα τοῦ 1828 δέν ἦταν ὥριμη γιά συνταγματικό πολίτευμα. Γιά τήν
ὥρα ὑπῆρχαν ἄλλες προτεραιότητες, ὅπως
ἡ ἀπελευθέρωση τῆς χώρας-πέρα ἀπό τό
μικρό τμῆμα πού εἶχε ἀπελευθερωθεῖ-ἡ διεθνής ἀναγνώρισή της καί ὁ καθορισμός
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Η ΚΕΣ
ΝΙΙ ΚΗΣ ΑΡΕΤΗΣ
ἀσφαλῶν συνόρων, ἡ ἠθική καί πνευματική
βελτίωση τοῦ πληθυσμοῦ-ὁ ὁποῖος μαστιζόταν ἀπό τήν ἀμάθεια καί τήν ἐξαθλίωση,
τή ληστεία καί τήν πειρατεία-ἡ διανομή γῆς
στούς ἀκτήμονες, ὥστε νά πάψουν νά ἐξαρτῶνται ἀπό ἰσχυρούς προστάτες.
Κοντά σ’ αὐτά ἄς σκεφτεῖ κανείς ὅτι οἱ
Ἕλληνες δέν εἶχαν συνηθίσει νά ζοῦν στά
πλαίσια ἑνός ὀργανωμένου καί εὐνομούμενου κράτους, τό ὁποῖο ἀπαιτεῖ ὑπακοή
στούς νόμους καί πειθαρχία, γιά νά ἐπικρατεῖ ἡ ἔννομη τάξη. Τά 400 χρόνια τῆς σκλαβιᾶς καί οἱ ἐμφύλιοι πόλεμοι μέ τό κλίμα τῆς
ἀναρχίας, πού εἶχαν προηγηθεῖ, δημιουργοῦσαν τήν ἀνάγκη ἐπιβολῆς ἀρχικά ἑνός
συγκεντρωτικοῦ κράτους, πού θά ἀπέβλεπε
κυρίως στήν ἐξυπηρέτηση τῶν πολλῶν. Γι’
αὐτό ὁ Καποδίστριας προσπάθησε νά περιορίσει τήν πολιτική δύναμη τῶν προκρίτων καί τῶν ὁπλαρχηγῶν στίς ἐπαρχίες,
ὥστε ὁ λαός νά στηρίζεται στήν Κυβέρνηση
καί ὄχι στίς κατά τόπους φατρίες, μέ ὅλα τά
γνωστά ἐπακόλουθα. Διέκρινε ἑπομένως ὁ
Καποδίστριας τό μελλοντικό πολίτευμα,
πού ποτέ δέν ἀρνήθηκε ὅτι θά εἶχε χαρακτήρα συνταγματικό, ἀπό τό προσωρινό καθεστώς πού ἐγκαθίδρυσε μέ τήν ἄφιξή του.
Ἄλλωστε ἀπό τήν πρώτη στιγμή εἶχε δηλώσει πώς μόλις λήξει ἡ ἑπταετής θητεία τουἀφοῦ γιά ἑφτά χρόνια τόν εἶχε ἐκλέξει ἡ Γ΄
Ἐθνοσυνέλευση-θά διενεργήσει ἐκλογές.
Ὅμως ἡ δημαγωγία καί ἡ συκοφαντία
ἀπό τήν πλευρά τῶν ἀντιπάλων του ὀργίαζε. Τόν ἀποκαλοῦσαν «τύραννο». Ποιόν
ἄλλον ὅμως τύραννο ἔχει νά δείξει ἡ ἱστορία, πού νά ξοδεύει ὅλη του τήν περιουσία
γιά τό λαό, πού νά ἐργάζεται ἄμισθος καί
σχεδόν ἄσιτος ἀπό τή νύχτα ὥς τή νύχτα
γιά τό λαό καί πού νά ἔχει θυσιάσει τίς πιό
λαμπρές θέσεις στήν εὐημεροῦσα Εὐρώπη

γ ι ά
ν ά
τ α λαιπ ω ρεῖται
καθημερινά
π λ ά ι
στόν ἐξαθλιωμένο
του λαό; Αὐτά
δέν εἶναι γνωρίσματα τυράννου, Ἰ. Καποδίστριας
ἀλλά πατέρα. Καί
πραγματικά ὁ λαός ἔτσι τόν ἔνιωθε καί
ἔτσι τόν ἀποκαλοῦσε: «πατέρα». Εἶναι
χαρακτηριστική ἡ ἀπάντηση πού ἔδωσε
ἁπλοϊκός βοσκός, διατυπώνοντας μέ ἀφέλεια τήν αἴσθηση τῆς τάξης καί ἀσφάλειας
πού εἶχε φέρει στή χώρα ὁ Καποδίστριας:
«Δέν ἔχω ἀνάγκη νά φυλάγω τό κοπάδι μου,
γιατί κάτω ἀπό τήν οὐρά τῆς προβατίνας
μου εἶναι ὁ Μπαρμπαγιάννης».
Ἔτσι-ἐπισημαίνει πάλι ὁ Ἀν. Γούδας-παντοῦ ὅπου πήγαινε ὁ Καποδίστριας ὁ μέν
λαός τόν ὑποδεχόταν μέ ἐνθουσιασμό, ἀλλά
οἱ ἄρχοντες τοῦ λαοῦ ἔδιναν δυστυχῶς
ἀκρόαση στίς εἰσηγήσεις τῶν μή Ἑλλήνων.
Ἡ διπλωματία πάλι βρῆκε εὐκαιρία νά ἐκμεταλλευτεῖ τόν πατριωτισμό καί τήν ἀγανάκτηση τοῦ Κων/νου καί Γεωργίου Μαυρομιχάλη καί νά τούς πείσει ὅτι θά γίνουν ἐνδοξότεροι τοῦ Ἁρμοδίου καί τοῦ Ἀριστογείτονος-τῶν ἀρχαίων τυραννοκτόνων-ἄν ἀπαλλάξουν τήν πατρίδα τους ἀπό τόν τύραννο
Καποδίστρια.
(Συνεχίζεται)

Μ.Ε.
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ΚΥΚΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ:

ΚΥΚΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ
«Οὐκ ἀποστήσεται ἡ βίβλος τοῦ νόμου τούτου ἐκ τοῦ
στόματός σου καί μελετήσεις ἐν αὐτῇ ἡμέρας καί νυκτός» (Ἰησ. Ναυῆ 1, 8)

Ὁ Ἀδαμάντιος Κοραῆς (1748-1833),
διακήρυξε ἀπό πολλή ἀγάπη γιά τό Γένος μας: «Μόνο τό
Εὐαγγέλιο δύναται
νά σώσει τό Γένος
μας. Τό βιβλίο
τοῦτο εἶναι ὁ χάρτης τῆς ἐπίγειας
καί τῆς ἐπουράνιας Βασιλείας».
Καί πῶς θά τό σώσει;
Μέ τή θεϊκή ἐπίδραση πού ἀσκεῖ ὁ λόγος
τοῦ Θεοῦ στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου. Κανένα ἄλλο βιβλίο στόν κόσμο δέν ἔχει αὐτή
τή δύναμη πού ἔχει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Σχετικά ἔγραψε κάποιος: «Πλεονέκτες, μέθυσοι, πόρνοι, φιλάργυροι, φονιάδες, βλάσφημοι, ὅταν ἦρθαν σ’ ἐπαφή μέ τό μοναδικό αὐτό βιβλίο τοῦ Θεοῦ, τήν Ἁγία Γραφή, ἄλλαξαν κι ἔγιναν ἅγιοι καί πιστοί μαθητές τοῦ Χριστοῦ. Ἐκεῖ λοιπόν πού νόμοι καί φυλακές, νουθεσίες ἀνθρώπινες καί ἀπειλές ἀστόχησαν, ἡ Ἁγία Γραφή, ὁ αἰώνιος λόγος τοῦ Θεοῦ, ἐπέδρασε μέ ἀποτελέσματα σωτήρια καί θαυμαστά».
Γι’ αὐτόν ἀκριβῶς τό λόγο καί τό Εὐαγγέλιο, ἡ Καινή Διαθήκη, εἶναι τό μόνο βιβλίο πού δέν παλιώνει ποτέ. Δυό χιλιάδες
τώρα χρόνια ὅλοι οἱ λαοί τῆς γῆς τό ἀναζητοῦν καί ὅσοι τό παίρνουν καί τό διαβάζουν, γίνονται ἄλλοι ἄνθρωποι. Κάθε νέα
ἔκδοσή του, ὅπου κι ἄν κυκλοφορήσει, γίνεται ἀνάρπαστη. Αὐτό συνέβη στή Σοβιετική Ἕνωση, ὅπου γιά πολλές δεκαετίες
ἐπικρατοῦσε ἡ ἀθεΐα. Ὅταν ἐπιτράπηκε ἡ
διάθεση τοῦ Εὐαγγελίου σέ μεγάλο ἀριθμό, ἡ ποσότητα ἐξαντλήθηκε σέ λίγες μόνον ἡμέρες.

Τό ἴδιο συνέβη καί πρόσφατα στή γειτονική μας Τουρκία. Ὀκτώ ἑκατομμύρια
Καινές Διαθῆκες μεταφρασμένες στήν
Τουρκική γλώσσα ἀπό τή Μοναχική Ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου
Ὠρωποῦ, ἡ ὁποία ἦταν καί ἡ ἐκδότρια, ἐξαντλήθηκαν σέ ἐλάχιστες ἡμέρες.
Ἐπειδή μέ τή θεία χάρη διακονῶ 39 χρόνια ὅλους τούς φυλακισμένους καί κάνω
ὅ,τι μπορῶ, μέ ὅ,τι προσφέρω, κατά τίς
ἐπισκέψεις μου, στόν κάθε κρατούμενο γιά
τήν ἠθική του ἀλλαγή, τόν λεγόμενο σωφρονισμό του, μέ ἐντυπωσίασε ἡ πρωτοβουλία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γρεβενῶν. Μέ εὐθύνη του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γρεβενῶν κ. κ. ΔΑΒΙΔ, ὕστερα ἀπό
συνεργασία μέ τή Διεύθυνση τῆς Φυλακῆς,
ὅρισε Κυκλάρχη γιά τή μελέτη τῆς
Ἁγίας Γραφῆς σέ κρατουμένους πού θά
ἤθελαν ἀπό μόνοι τους νά παρακολουθοῦν τή μελέτη τοῦ Εὐαγγελίου, τόν
Αἰδεσιμολογιώτατο π. Χρῆστο Κούρτη,
θεολόγο. Τά ἀποτελέσματα ἄριστα. Ὁλοένα καί προστίθενται νέοι κρατούμενοι
στόν Κύκλο καί βιώνουν τά πιό ὡραῖα συναισθήματα γιά ἀλλαγή τῆς ζωῆς τους.
Ταπεινά, ὡς πρεσβύτερος, κάνω
ἔκκληση σέ Μητροπολίτες πού ἔχουν
Φυλακές στίς Ἐπαρχίες τους νά κάνουν ὅ,τι ἔκανε καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γρεβενῶν. Εἶναι καιρός νά στρέψει
τήν ἀγάπη της ἡ Ἐκκλησία περισσότερο
καί σ’ αὐτό τό ποίμνιο τῆς ἀπαξιωμένης
κοινωνίας τῶν κρατουμένων. Καί εἶναι
ὑπερβέβαιο ὅτι ὁ ἀξιότιμος Ὑπουργός Δικαιοσύνης κ. Νίκος Παρασκευόπουλος
θά ἀποδεχθεῖ μέ πολλή χαρά τή συνδρομή αὐτή τῆς Ἐκκλησίας στό σωφρονισμό τῶν κρατουμένων.
Ἀρχιμ. Γερβάσιος Ἰωάν. Ραπτόπουλος
Διάκονος τῶν Κρατουμένων
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»
«Τήν διακονίαν σου πληροφόρησον» (Β΄ Τιμοθ. 4, 5)
Ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ
Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ», στό διάστημα
τῶν μηνῶν Ἰουλίου, Αὐγούστου καί μέχρι 15
Σεπτεμβρίου, δέν εἶχε τή δυνατότητα νά
πραγματοποιήσει τίς προγραμματισμένες ἐπισκέψεις στίς Φυλακές τῶν χωρῶν Ἐσθονίας,
Λεττονίας, Οὐζμπεκιστάν καί Λευκορωσίας,
ἀφ’ ἑνός μέν λόγω τῆς λειτουργίας τῆς θερινῆς κατασκήνωσης «ΘΑΒΩΡ» στήν Ἑλάνη
Χαλκιδικῆς, ἀφ’ ἑτέρου δέ λόγω τῆς παρατεταμένης ἀσθένειας τῆς Προεστώσας Ἀδελφῆς
Μαρίας (1937-2016), τῆς ὁποίας ἡ ἁγία ψυχή
τελικά πέταξε στήν Οὐράνια Πολιτεία τοῦ Ἰησοῦ, τόν ὁποῖο ἀγάπησε πολύ, σέ βαθμό νά
ἀφιερωθεῖ στή μεγάλη της αὐτή ἀγάπη καί
λατρεία ἀπό τήν ἐφηβική της ἡλικία.
Καί ὁ π. Γερβάσιος μέ τήν ἀναγκαία συνοδεία του ἔπρεπε νά παραστοῦν στήν ἐξόδιο
Ἀκολουθία της, γιά ἕναν ὕστατο χαιρετισμό
ἀγάπης καί εὐγνωμοσύνης γιά ὅ,τι πρόσφερε
στήν κάθε ἀδελφή καί σέ πολλά ἔργα, στά
ὁποῖα ἀνάλωσε ὅλη της τή ζωή σάν λαμπάδα
καιομένη. Ἤδη ἀπό τήν ἑορτή τοῦ Γενεθλίου
τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, ἡ
παρθενική, ἁπλή, ταπεινή καί ἁγία ψυχή της
ἀναπαύεται κοντά στήν πιό μεγάλη ἀγάπη
τῆς ζωῆς της. Σέ Κεῖνον. Στόν ΙΗΣΟΥ.
Ἡ ἀγάπη καί ἡ προσφορά στά Καταστήματα Κράτησης καί σέ ἄλλες περιπτώσεις, συνεχίσθηκε καί σ’ αὐτό τό χρονικό διάστημα,
ὅπως πάντα. Θά μπορούσαμε νά προσφέρουμε
πιό πολλά, ἀλλά τό σύστημα τῶν Τραπεζῶν
νά παίρνουμε μόνο 420,00 εὐρώ κάθε ἑβδομάδα, μᾶς «ἔκοψε τά χέρια». Γι’ αὐτό καί παρακαλέσαμε τούς καλούς συνδρομητές στό
προηγούμενο τεῦχος νά μᾶς στέλλουν τήν

ὅποια συνδρομή τους μέ τό Ταχυδρομεῖο.
Εἰδικότερα ἐνισχύσαμε τά Φιλόπτωχα Ταμεῖα, ὅπως μᾶς τό ζήτησαν μέ ἔγγραφα:
1. Κατάστημα Κράτησης Δομοκοῦ
εὐρώ 1.000,00.
2. Κατάστημα Κράτησης Ἰωαννίνων
εὐρώ 1.000,00.
3. Ἐξωτερική Φρουρά Κατ. Κράτησης Ἰωαννίνων
εὐρώ 1.500,00.
4. Κατάστημα Κράτησης Κέρκυρας
εὐρώ 2.000,00.
5. Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλοῦ
εὐρώ 2.000,00.
6. Κατάστημα Κράτησης Λαρίσης
εὐρώ 1.000,00.
7. Κατάστημα Κράτησης Πατρῶν
εὐρώ 650,00.
8. Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων
εὐρώ 1.500,00.
9. Κατάστημα Κράτησης Χανίων
εὐρώ 1.000,00.
Σύνολο: εὐρώ 11.650,00.
***
1. Οἰκονομική ἐνίσχυση κρατουμένων
ἐσωτερικοῦ
εὐρώ 4.665,00.
2. Οἰκονομική ἐνίσχυση κρατουμένων
ἐξωτερικοῦ
εὐρώ 1.450,00.
3. Οἰκονομική ἐνίσχυση πρώην κρατουμένων
εὐρώ 8.120,00.
4. Οἰκονομική ἐνίσχυση οἰκογενειῶν ἀπόρων κρατουμένων
εὐρώ 2.344,00.
5. Σέ συνεργάτες ἐσωτερικοῦ εὐρώ 500,00.

Μνησθείη Κύριος ὁ Θεός τῶν συνδρομητῶν καί συνδρομητριῶν τῆς
ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» ἐν
τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ, πάντοτε· νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
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ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Κάθε νέα χρονιά ὁ Θεός μᾶς πιστώνει μέ 8.760 ὧρες. Ἡ πίστωση
αὐτή εἶναι μιά ἐξαίρετη εὐλογία του. Εὐλογία, ἀλλά καί εὐθύνη. Εὐθύνη ὡς πρός τήν ἀξιοποίησή τους. Τί θά κάνουμε μέ τίς ὧρες αὐτές;
Πῶς θά διαθέσουμε τό χρόνο μας; Εἶναι, λοιπόν, ἀπαραίτητος ἕνας
πνευματικός προϋπολογισμός, ὥστε στό τέλος τῆς χρονιᾶς νά ἔχουμε
ἕναν εὐλογημένο πνευματικό ἀπολογισμό.
Σ᾽ αὐτό στοχεύει νά συντελέσει τό βιβλίο αὐτό.
Τιμᾶται: 6,00 εὐρώ. Ταχ/κά τέλη: 2,00 εὐρώ. Σελ. 196.
***

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ
«Διά τοῦτο νεάνιδες ἠγάπησάν σε», (Ἆσμα Ἀσμ. 1, 13).Γι᾽ αὐτό σέ
ἀγάπησαν, Χριστέ, νεαρά κορίτσια μέσα στούς αἰῶνες. Σέ πίστεψαν.
Σέ ἀγάπησαν. Ἔζησαν μέ Σένα. Καί πέθαναν γιά Σένα. Γιατί καί Σύ τίς
ἀγάπησες. Τίς τίμησες. Δέχτηκες τή διακονία τους. Σέ μιά ἀνδροκρατούμενη κοινωνία, Σύ διακήρυξες τήν ἰσότητα τῶν δύο φύλων καί
κάλεσες στή σωτηρία «πάντας». Ὅλους ἀνεξαιρέτως. Ἄνδρες καί γυναῖκες. Τά πλάσματά σου. Ἀμέτρητη ἡ χορεία τῶν νεανίδων, ἁγίων
καί μαρτύρων, οἱ ὁποῖες κοσμοῦν τή βασιλεία Σου. Ἀποτελοῦν μαρτυρία ὅτι ἡ ἀληθινή χαρά τῆς ζωῆς βρίσκεται μόνο κοντά σέ Σένα.
Σ᾽ αὐτές τἰς ὑπέροχες νεάνιδες ἀναφέρεται συνοπτικά τό βιβλίο
αὐτό.
Τιμᾶται: 6.00 εὐρώ. Ταχ/κά τέλη: 2,00 εὐρώ. Σελ. 220.
***

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ
Στό βιβλίο αὐτό γίνεται συνοπτικά λόγος γιά ἐκείνους τούς νέους
πού ἔδωσαν στή ζωή τους τή μαρτυρία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ τά λόγια, τά ἔργα καί τό μαρτύριό τους.
Μποροῦν νά γίνουν τύπος καί παράδειγμα στούς νέους τοῦ σήμερα, πού ἀποτελοῦν τό μέλλον αὐτοῦ τοῦ τόπου, τό μέλλον τῆς
αὐριανῆς καλύτερης Ἑλλάδος.
Σ᾽ αὐτούς τούς νέους εἶναι ἀφιερωμένο τό βιβλίο αὐτό.
Τιμᾶται: 5.00 εὐρώ. Ταχ/κά τέλη: 2,00 εὐρώ. Σελ. 152.
***
Παραγγελίες: Ἀδελφότητα «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» -Τ.Θ. 10 147, 541 10 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.
Τηλ.: 23920-22252. ΦΑΞ: 23920-25478, e-mail: osiaxeni@hotmail.com
6. Σέ συνεργάτες ἐξωτερικοῦ
εὐρώ 5.950,00.
7. Ἐξωτερική Ἱεραποστολή Μαλάουι
εὐρώ 1.000,00.

8. Λοιπά ἔξοδα

εὐρώ 11.547,00.
Σύνολο: εὐρώ 35.576,00.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: εὐρώ 47.226,00.
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§14
Τό λιγνό σῶμα τοῦ Βασίλη τρεμούλιασε.
«Δέν μπορῶ, Γιάννη», εἶπε καί ἡ φωνή του κοβόταν. «Δέν μπορῶ!», καί τό καρύδι στό λαιμό
του φούσκωνε.
«Μήπως ἐγώ μπορῶ;», φώναξε ὁ Ζερβός
καί χύθηκε στόν ὦμο του. Ὁ ἅγιος ἄνοιξε τά
χέρια του. Τόν ἔσφιξε ἀπάνω του μέ δύναμη.
Μείνανε ἔτσι σφιχταγκαλιασμένοι ὥρα πολλή,
δίχως νά λένε τίποτα. Ἔκλαιγε ὁ Ζερβός, οἱ
λυγμοί τράνταζαν τό σῶμα του. Κι ὁ ἅγιος πάλευε. Τόν ἔσφιγγε ὅλο καί πιό πολύ ἐπάνω του.
Ὅταν ξελύσανε τήν ἀγκαλιά, ὁ Ζερβός
ἔπιασε ξανά τά χέρια τοῦ Βασίλη καί τά ἔσφιξε.
Τόν κοίταξε μέσα στά μάτια κι ἔκαμε ἀργά:
«Ἅγιε, δέν ξεχνῶ, νά τό θυμᾶσαι αὐτό. Δέν
θά ξεχάσω τό καλό πού μοῦ ’καμες», ἡ φωνή
ράγισε ἀπ’ τά δάκρυα. «Καί κάτι ἄλλο», εἶπε
συνεχίζοντας. «Μπορεῖ ὁ ἀδελφός σου νά σέ
πρόδωσε, μά νά τό ξέρεις: ὁ Ζερβός εἶναι ἀδελφός σου, ἅγιε!...». Τόνισε μιά-μιά τίς λέξεις
του.

πρόσωπο.
«ΕΙΧΑ ΕΝΑ ΧΡΕΟΣ»
Τό χιόνι ἔπεφτε πυκνό καί ἄτσαλο, τοῦφες
παχιές πού χόρευαν στόν οὐρανό σάν τό τριμμένο σύννεφο. Σκέπαζε μαλακά τή γῆ, κουκούλωνε τίς κορυφές της μέ λευκά σκουφιά κι
ἔφτιαχνε ζωγραφιές ὀνειρεμένες στά ἔλατα,
πού τό περίμεναν περήφανα, γιά νά φορέσουνε τή χειμωνιάτικη μεγαλοπρέπειά τους. Λύγιζαν τά κλαδιά τους ὑποτακτικά στό λευκό βάρος του κι ἀπ’ τίς βελόνες τους τρέμανε χιλιάδες μικρά δάκρυα ἀλαβάστρινα, πού λάμπανε
γιορταστικά, ὅταν τά ἔλουζε παρηγορητικά τό
γλυκό φῶς τό δεμεμβριάτικο.
«Κοίτα! Κοίτα ὀμορφιά!», ἔκαμε μέ θαυμασμό ὁ Ζερβός χαζεύοντας ἔξω ἀπό τό παράθυρο. «Νά ’ταν ἐδῶ ὁ ἅγιος, Μιχάλη, πόσα δέ θά
μᾶς ἔλεγε γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί τή σοφία Του!».
«Ποιός εἶν’ αὐτός ὁ ἅγιος, βρέ Γιάννη, πού
ὅλο μιλᾶς γι’ αὐτόν μέ τόση σέβαση;», τόν ρώτησε χαμογελώντας ὁ γαμπρός του.

Τά χέρια τοῦ Βασίλη ἀνατρίχιασαν. Θαμπώσανε τά μάτια του.

«Δέ σοῦ ’πα; Ὁ συγκρατούμενός μου στό κελί».

«Πήγαινε! Πήγαινε, Γιάννη!», εἶπε μέ προσπάθεια. «Σέ περιμένουνε!».

«Ἔτσι, ἔ;», ἔκαμε πειρακτικά ὁ Μιχάλης.
«Ἅγιος καί στή φυλακή, πῶς γίνεται;».

Ὁ Ζερβός γύρισε. Περπάτησε ἀργά ἔξω ἀπό
τό κελί. Ὁ ἅγιος στάθηκε στήν πόρτα καί τόν
ἔβλεπε πού ἔσερνε σιγά τά βήματά του πρός
τήν ἔξοδο.

«Γίνεται! Ὅλα γίνονται, Μιχάλη, τί νά κάνουμε;», ἀπάντησε αἰνιγματικά ὁ Γιάννης. «Κι
ἔπειτα οἱ ἄνθρωποι ἀλλάζουνε. Ἐγώ μαθές
πῶς ἄλλαξα;», εἶπε καί σφάλισε τά χείλη του
μήν τοῦ ξεφύγει λέξη ἀπό τό μυστικό τοῦ φίλου του.

Ἔγραψε πίσω του ἀργά τό σχῆμα τοῦ σταυροῦ.
«Κύριε», ψιθύρισε ἀνασαίνοντας βαθιά· «τό
παιδί Σου· αὐτό τό ἀγαθό καί πονεμένο Σου
παιδί, πού βρῆκε τήν ἀγάπη Σου»-σταμάτησε
γιά μιά στιγμή καί σφάλισε τά μάτια του-«τό
Γιάννη, Κύριε, τόν φίλο μου, πού σήκωσε σάν
ἀδελφός τόν πόνο μου, μήν τόν ἀφήσεις μόνο
του, ποτέ. Ποτέ!», ἐπανέλαβε καί γύρισε μές
στό κελί σκεπάζοντας μέ τίς παλάμες του τό

«Ἐσύ ἤσουν καλός ἀπ’ τήν ἀρχή, βρέ Γιάννη. Παρασύρθηκες. Νά, ἀπό τότε πού σέ πῆρα
στή δουλειά μου, ἕνα χρόνο τώρα, διπλασιάστηκε ἡ πελατεία μας. Τραβᾶς τόν κόσμο σάν
μαγνήτης».
Καί πράγματι! Ὁ Γιάννης μέ τήν ἀξιοσύνη,
τή σβελτάδα του, τήν τέχνη στήν κουζίνα, τά
χωρατά του καί τήν καλοσύνη του τραβοῦσε

* Ἀπό τό βιβλίο τῆς Μαρίας Παστουρματζῆ, Φιλολόγου, «Ο ΑΓΙΟΣ».
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κόσμο στήν ταβέρνα καί στό ξενοδοχεῖο τους
ὅσο ποτέ πιό πρίν.
«Καί ποῦ νά δεῖς τώρα, Μιχάλη, πού ἔρχονται Χριστούγεννα κι εἶναι καί χιονισμένα. Δέ
θά προφταίνουμε οὔτε νά ξυθοῦμε!».
Σκούπιζαν καί τά τελευταῖα πιατικά καί
ἤτανε ἕτοιμοι νά κλείσουνε, γιά νά ξεκουραστοῦν καί νά γυρίσουν τό ἀπόγευμα, ὅταν
μπήκανε μέσα καθυστερημένοι μιά φαμίλια μέ
τρία παιδιά. Πρώτη ἐρχόταν ἡ μητέρα, μιά μικρόσωμη γυναίκα μέ λεπτά χαρακτηριστικά,
εὐγενικά, καί μαλλιά καστανά, τραβηγμένα
πρός τά πίσω καί ξοπίσω ὁ ἄντρας της, ψηλός,
ἀδύνατος πολύ σάν τό τηλεγραφόξυλο μέ μάτια σκούρα κι ἀετίσια καί μαλλιά σγουρά, μελαχροινά, πού παίρναν νά γκριζάρουνε στίς
φαβορίτες καί στό μέτωπο.
«Θεέ μου!», ἔκαμε ἔκπληκτα ὁ Ζερβός. «Ὁ
Βασίλης! Δέν εἶναι δυνατόν!». Τό μυαλό του
δούλεψε γοργά. Κόντεψαν νά τοῦ πέσουνε τά
πιάτα ἀπό τά χέρια του. «Ὄχι, δέν εἶναι δυνατόν! Λές νά...».
Ἤτανε ἴδιος μέ τόν ἅγιο, ὁλόιδιος, τά μαλλιά, τά μάτια, τό ἀνάστημα, μέχρι καί ἡ ἐλιά
στήν ἄκρη ἀπό τό δεξιό ρουθούνι τους.
«Τί ἔπαθες, Γιάννη;», ρώτησε ὁ γαμπρός
του. «Τόν ξέρεις πουθενά τόν κύριο;».
«Μπά, ὄχι. Ὄχι, Μιχάλη», συνῆλθε ὁ Ζερβός. «Τόν πέρασα γιά ἕναν παλιό συμμαθητή
μου, μά γελάστηκα», ἀπάντησε τάχα ἀδιάφο-

ρος.
«Ἄσε, θά τούς τρατάρω ἐγώ». Κι ἀστραπιαῖα
βρέθηκε στό τραπέζι πού ’χε πιάσει ἡ οἰκογένεια, στρώνοντας μ’ ἐπιδέξιες κινήσεις τό τραπεζομάντηλο.
«Καλῶς ἤρθατε!», εἶπε κεφάτα καί ζεστά.
«Ποιός ἄνεμος καλός σᾶς ἔφερε στά μέρη μας;
Ἤ μήπως εἶστε πατριῶτες, ἀπ’ τά Γιάννενα;».
«Ὄχι!», ἀπάντησε εὐγενικά ἡ γυναίκα. «Ἀπ’
τή Χαλκιδική ἐρχόμαστε».
«Ἀπ τή Χαλκιδική!», φώναξε μέ ἐνθουσιασμό ὁ Ζερβός. «Ὡραῖα τά μέρη σας! Ὅλο ἥλιος
καί θάλασσα! Ἐμεῖς ἐρχόμαστε σέ σᾶς τό καλοκαίρι κι ἐσεῖς σέ μᾶς τό χειμώνα. Ἀνταλλαγή
πληθυσμῶν!», χωράτεψε.
Ἡ γυναίκα γέλασε. Ὅμως ὁ ἄντρας ἔμεινε
ἀπαθής, σάν νά μήν ἄκουγε. Κοιτοῦσε ἀφηρημένα τή φωτιά πού χόρευε στό ἀναμμένο τζάκι.
«Φαντάζομαι, θά μοιάζουμε!», φλυάρησε
ἔξυπνα καί πονηρά ὁ Ζερβός. «Συνάδελφοι θά
εἴσαστε καί σεῖς. Θά μένετε σέ κανένα ἀπό
ἐκεῖνα τά ὡραῖα μέρη, πῶς τά λένε: Παλιούρι,
Μουδανιά, Πολύχρονο καί θά ἀσχολεῖσθε μέ
τόν τουρισμό. Τί ἄλλο;».
«Ὄχι!», ἀπάντησε γλυκά ἡ γυναίκα. «Μένουμε δυστυχῶς στήν πόλη, στόν Πολύγυρο· κι
ὁ ἄντρας μου εἶναι ξυλέμπορος».
(Συνεχίζεται)

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

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

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

Δ I A K O N I A ΤΩΝ KPATOYMENΩN
«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»
THΛ. 23920-22252 καί 25866, ΦAΞ 23920-25.391, 23920-25.478
T.Θ. 10 147, 541 10 ΘEΣΣAΛONIKH

e-mail: Info@diakonia-filakon.gr

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

^HΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος
Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» πληρώνειστόΔημόσιοΤαμεῖομέροςμικροποινῶνπούἐξαγοράζονταικαίἀποφυλακίζονταιἄμεσαἄποροι
κρατούμενοι.\Aπότό1978àποφυλακίσθηκαν16.032 ôποροιμικροποινίτεςκρατούμενοι.Kαίàποφυλακίζονταισχεδόνκάθεμέρα≤νας-δυό
κρατούμενοι¦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).

***

uΩρες μετανοίας ...

Kαί ™ ¬ποια συνδρομή γιά àποφυλάκιση àπόρων
κρατουμένωνεrναι κι αéτή âπίσκεψη στή φυλακή.
ΣTEIΛETE τόνçβολόσας,¬πως™χήρατοÜEéαγγελίου μέ τό δίλεπτο, στή διεύθυνση: \Aδελφότητα «H
OΣIA ΞENH», T.Θ. 10 147, 541 10 ΘEΣΣAΛONIKH, μέ
τή σημείωση γιά τή Διακονία Φυλακ΅ν ¦ KATAΘEΣTE
τόν çβολό σας στούς παρακάτωΛογαριασμούς Tρα«Mακάριοι οî âλεήμονες, ¬τι αéτοί πεζ΅ν:
âλεηθήσονται» (Mατθ. 5, 7).
1. \Eθνική Tράπεζα ^Eλλάδος: 217/296145-82.
IBAN: GR5001102170000021729614582-SWIFT CODE (BIC): ETHNGRAA

2. Τράπεζα Πειραιῶς: 2200-5200-070510-348
IBAN: GR16 0172 2000 0052 0007 0510 348 BIC:PIRBGRAA
BENEFICIARY: AΔEΛΦOTHΣHOΣIAΞENH-ΔIAKONIAΦYΛAKΩN

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

ΝΕΕΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ

NEEΣ AΠOΦYΛAKIΣEIΣ
(’Aπό 16-6-2016)
Nέες àποφυλακίσεις àπόρων κρατουμένων καταχωροÜμε στή στήλη μας. Nέους
«âλαχίστους àδελφούς» (Mατθ. 25, 40) τοÜ XριστοÜ μας. ^H àγάπη ¬λων τ΅ν συνδρομητ΅ν τÉς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ», τÉς
\Aδελφότητος «H OΣIA ΞENH», ôνοιξε καί πάλι τίς πόρτες τ΅ν Φυλακ΅ν, γιά νά γυρίσουν στά σπίτια τους, âλεύθεροι πιά, συνάνθρωποί μας πού παρέμεναν âκεÖ γιά λίγα
χρήματα, πού οî ἴδιοι δέν εrχαν νά πληρώσουν.

Α\Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Α΄ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ
Ἀθήνα:
Βόλος:
Θεσσαλονίκη:
Θεσσαλονίκη:
Κορυδαλλός:
Κορυδαλλός:
Λαμία:
Μαλανδρίνο:

Πρωτοδικεῖο
Ε.Κ.Κ.Νέων
Ἐφετεῖο
Πρωτοδικεῖο
Νοσοκομεῖο Κρ. Κορυδαλλοῦ
Ψυχιατρεῖο Κρ. Κορυδαλλοῦ
Ὑπηρ. Ἐπιμ. Κοινωνικῆς Ἀρωγῆς
Κατάστημα Κράτησης

ΣΥΝΟΛΟ:

ΚΡΑΤΟΥΜ.

ΕΥΡΩ

1
3
1
1
1
1
11
1

200,00
1.040,00
180,00
120,00
200,00
80,00
3.653,00
108,00

20

5.518,00

1
1

350,00
645,00

2

995,00

Β΄ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
1.
2.

Θεσσαλονίκη:
Θεσσαλονίκη:

Ἀστυν. Τμῆμα Καλαμαριᾶς
Τμῆμα Ἀσφαλείας Εὐόσμου

ΣΥΝΟΛΟ:

ΓENIKO ΣYNOΛO: AΠOΦYΛAKIΣΘENTEΣ: 16.032

