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Ο ΠΟΙΜΗΝ, ΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ
« Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμήν ὁ καλός... Ποίμαινε τά πρόβατά μου... Τά πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ»
(Ἰωάν. 10, 3-14. 21, 16)

Τά πρόβατα ἔχουν ἀνάγκη ἀπό τήν παρουσία τοῦ
τσοπάνου. Γιατί αὐτός
θά φροντίσει γιά τήν
τροφή καί τό νερό.
Αὐτός θά φροντίσει γιά
τήν ἀσφάλειά τους ἀπό
κάθε κίνδυνο. Πρόβατα χωρίς τσοπάνο εἶναι
καταδικασμένα νά κατασπαραχθοῦν
ἀπό
τούς λύκους.

πού μουγκρίζει ὁ διάβολος
περπατᾶ μέ μανία καί ζητᾶ

***
Τό ἴδιο συμβαίνει
καί μέ μᾶς. Γιατί καί
μεῖς εἴμαστε πρόβατα.
Πρόβατα λογικά τῆς
ποίμνης τοῦ Χριστοῦ.
Ἔχουμε κι ἐμεῖς ἀνάγκη
ἑνός τσοπάνου, γιά νά μᾶς
προστατεύει ἀπό κάθε φυσικό καί πνευματικό κίνδυνο. Χωρίς τσοπάνο κινδυνεύουμε κι ἐμεῖς ἀπό τό διάβολο, ὁ ὁποῖος «ὡς λέων
ὠρυόμενος
περιπατεῖ
ζητῶν τίνα καταπίῃ» (Α΄
Πέτρ. 5, 8). Σάν λιοντάρι

ποιόν νά πάρει ἀπό τήν
ὀρθή πίστη καί νά τόν καταπιεῖ.
Ὁ δικός μας τσοπάνος, ὁ
δικός μας ποιμένας, εἶναι ὁ
Ἰησοῦς. Ἔτσι ὁ ἴδιος ἀποκάλεσε τόν ἑαυτό του. «Ἐγώ
εἰμι ὁ ποιμήν ὁ καλός» (Ἰωάν. 10, 14), εἶπε. Καί τό εἶπε

αὐτό, γιατί ἔτσι μόνον,
ἴσως, εἶναι πιό εὔκολο νά
κατανοήσουμε τή μεγάλη στοργή καί ἀγάπη
πού τρέφει γιά μᾶς. Μιά
ἀγάπη, πού ὅμοιά της
δέν ἔχει κανείς τσοπάνος στόν κόσμο αὐτό
γιά τά πρόβατά του. Ὁ
Ἰησοῦς εἶναι ὁ ποιμήν ὁ
καλός, πού «τήν ψυχήν
αὐτοῦ τίθησιν ὑπέρ τῶν
προβάτων» (Ἰωάν. 10,
11). Ὁ καλός καί στοργικός ποιμένας δίνει τή
ζωή του γιά νά διώξει
μακριά ἀπό τά πρόβατά
του κάθε κίνδυνο καί νά
ὑπερασπισθεῖ τή ζωή
τους. Ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ
ποιμήν ὁ «ἔχων ἑκατόν
πρόβατα», ὁ ὁποῖος «ἀπολέσας ἕν ἐξ αὐτῶν, καταλείπει τά ἐνενήκοντα ἐννέα ἐν
τῇ ἐρήμῳ καί πορεύεται ἐπί
τό ἀπολωλός ἕως οὗ εὕρῃ
αὐτό καί εὐρών ἐπιτίθησιν
ἐπί τούς ὤμους αὐτοῦ χαίρων» (Λουκ. 15, 4-5).
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Αὐτός, λοιπόν, εἶναι ὁ δικός μας ποιμένας. Ἕνας ποιμένας, πού δέν μᾶς στερεῖ
ἀπό τίποτε. «Οὐδέν με ὑστερήσει». Μᾶς τά
δίνει ὅλα καί πλούσια. Μᾶς δίνει τόν ἥλιο,
τή βροχή καί τόν ἀέρα. Μᾶς δίνει ὅλα ὅσα
ἔχει ἀνάγκη τό σῶμα μας γιά νά διατηρεῖται στή ζωή.
Ὅμως «οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται
ἄνθρωπος, ἀλλ’ ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ» (Ματθ. 4, 4).
Ἔτσι μᾶς δίνει καί τήν τροφή τῆς ψυχῆς. Τά
θεῖα του ρήματα, «ρήματα ζωῆς αἰωνίου»
(Ἰωάν. 6, 68). Τά Ἄχραντα Μυστήρια, αὐτό
τό σῶμα Του καί τό αἷμα Του. Ἀλλά ἡ ποιμενική του φροντίδα δέν τελειώνει ἐδῶ.
Συνεχίζεται. Ὁ οὐράνιος τσοπάνος ἐξακολουθεῖ νά βρίσκεται κοντά μας, ὥσπου νά
μποῦμε στή μάνδρα τοῦ οὐρανοῦ.
***
Ὁ Χριστός ἦταν ὁ πρῶτος Καλός Ποιμήν. Γιά τά λογικά του πρόβατα, τούς
ἀνθρώπους, ἔδωσε καί τήν ἴδια του τή ζωή
πάνω στό σταυρό. Κι ὅταν ἡ ἀποστολή του
πάνω στή γῆ τελείωσε καί ἔφυγε γιά τόν
οὐρανό, μερίμνησε γιά διαδόχους ποιμένες
στήν Ἐκκλησία του. Ποιοί ἦταν οἱ πρῶτοι
ποιμένες; Οἱ Ἀπόστολοί του. Οἱ μαθητές
του. Ἡ παραγγελία τοῦ Ἰησοῦ στόν Ἀπ.
Πέτρο· «Βόσκε τά ἀρνία μου» καί «Ποίμαινε τά πρόβατά μου», ἀφοροῦσε ὅλους τούς
Ἀποστόλους.
Κι ὕστερα ἀπό τούς Ἀποστόλους ποιμένες Χριστοῦ εἶναι οἱ διάδοχοί τους, οἱ Ἐπίσκοποι καί οἱ Πρεσβύτεροι. Ὁ Ἀπ. Πέτρος
συνιστᾶ: «Πρεσβυτέρους τούς ἐν ὑμῖν παρακαλῶ... ποιμάνατε τό ἐν ὑμῖν ποίμνιον
τοῦ Θεοῦ...» (Α΄ Πέτρ. 5, 1-2). Τό ἴδιο κάνει καί ὁ Ἀπ. Παῦλος στούς πρεσβυτέρους
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐφέσου: «Προσέχετε...
παντί τῷ ποιμνίῳ, ἐν ᾧ ὑμᾶς τό Πνεῦμα τό
Ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τήν
ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου» (Πράξ. 20, 28).
Ποιμένες, λοιπόν, τοῦ Χριστοῦ οἱ Ἐπί-

σκοποι καί οἱ Πρεσβύτεροι. Ποιμένες στό
ποίμνιο πού τούς ἐμπιστεύεται ὁ Κύριος,
εἴτε αὐτό εἶναι μικρό εἴτε μεγάλο. Εἴτε εἶναι
λίγες ψυχές εἴτε εἶναι πολλές.
Ἀποστολή τους: Νά ποιμαίνουν τά πρόβατα τοῦ Χριστοῦ. «Ποιμαίνειν τήν
Ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου». Πῶς; Τί νά κάνουν;
* Νά τά ἀγαποῦν. Νά τά ἀγαπήσουν,
ὅπως τά ἀγάπησε ὁ Χριστός. Μέ μιά ἀγάπη, πού νά φθάνει ὥς τή θυσία. Ὁ πραγματικός καί ἀληθινός ποιμένας θυσιάζεται
καθημερινά γιά τά πρόβατα τοῦ Χριστοῦ.
Αἰσθάνεται συμπάθεια γιά κάθε τους ἀσθένεια, εἴτε πνευματική εἶναι αὐτή εἴτε σωματική καί ἀγωνιᾶ γιά τούς κινδύνους πού
διατρέχουν κάθε τόσο στή ζωή τους. Ἀγωνιᾶ καί προσεύχεται. «Τίς ἀσθενεῖ καί οὐκ
ἀσθενῶ; Τίς σκανδαλίζεται καί οὐκ ἐγώ πυροῦμαι;» (Β΄ Κορ. 11, 29), ἔγραφε ὁ Ἀπ.
Παῦλος. Ποιός ἀσθενεῖ κι ἐγώ δέν συμπάσχω; Ποιός σκοντάφτει καί πέφτει στήν
ἁμαρτία καί δέν καίγομαι κι ἐγώ στό καμίνι
τῆς θλίψης καί τῆς ντροπῆς; Αὐτό ἀκριβῶς
εἶναι τό μέτρο τῆς ἀγάπης τῶν ποιμένων.
* Νά τά ἐξομολογοῦν. Ὅσο εἶναι ἀναγκαῖο τό Βάπτισμα, ἄλλο τόσο ἀναγκαία
εἶναι καί ἡ Ἐξομολόγηση. Σωστά τήν ὀνόμασαν δεύτερο βάπτισμα. Ποιός μετά τό
βάπτισμα δέν ἁμάρτησε; «Οὐκ ἔστιν
ἄνθρωπος, ὅς ζήσεται καί οὐχ ἁμαρτήσει».
Ἄν ἡ ἁμαρτία χωρίζει τήν ψυχή ἀπό τό
Θεό, ἡ Ἐξομολόγηση τήν ἑνώνει, τή συμφιλιώνει μέ τό Θεό.
* Νά τά κοινωνοῦν. Ὄχι μιά, δυό καί
τρεῖς φορές τό χρόνο. Πιό τακτικά. Κάθε
μήνα καί κάθε 15 μέρες. Σέ πολλές περιπτώσεις, κάθε ἑβδομάδα καί ἀκόμη συχνότερα. Τά λόγια τοῦ Χριστοῦ: «Λάβετε, φάγετε... πίετε ἐξ αὐτοῦ» αὐτό τό νόημα
ἔχουν. Ἔτσι τά ἑρμήνευσε ἡ Ἐκκλησία.
* Νά τά ἐξασκοῦν στήν ἐλεημοσύνη μέ
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παράδειγμα πάντοτε καί σέ ὅλα τούς ἴδιους
τούς ἑαυτούς τους. Μέ τήν ἐλεημοσύνη
τρέφουμε, ξεδιψᾶμε, ντύνουμε τόν ἴδιο τό
Χριστό μας. Μέ αὐτήν κατακτοῦμε τόν
οὐρανό.
Ὅταν ὁ ἄγγελος παρουσιάσθηκε στόν
Ἑκατόνταρχο Κορνήλιο, τό πρῶτο πού τοῦ
εἶπε ἦταν τό ἑξῆς: «Αἱ προσευχαί σου καί αἱ
ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν εἰς μνημόσυνον ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ» (Πράξ. 10, 4). Οἱ
προσευχές σου καί οἱ ἐλεημοσύνες σου
ἀνέβηκαν στόν οὐρανό σάν προσφορά δεκτή στό Θεό καί ἄξια γιά νά σέ θυμᾶται καί
νά μή σέ ξεχάσει ποτέ.
* Νά τά προφυλάγουν ἀπό τούς λύκους. «Λύκοι βαρεῖς» (Πράξ. 20, 29) εἶναι
οἱ αἱρετικοί, οἱ ἄπιστοι, οἱ διεφθαρμένοι
ἄνθρωποι, πού κάνουν μεγάλο κακό στά
πρόβατα τοῦ Χριστοῦ. Παρουσιάσθηκαν
τέτοιοι λύκοι; Ἀμέσως συναγερμός. Κυνηγητό. Σφενδόνη. Μάχη. Πόλεμος. Γράφει
ἕνας ἀπό τούς ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας, ὁ
Οἰκουμένιος: «Εἶναι ἀνάγκη νά παρακολουθοῦμε τά λογικά ποίμνια τῆς ἐκκλησίας, μή τυχόν κάποιος εἶναι ἀσθενής ὡς
πρός τήν πίστη, μήπως πεινᾶ ἤ διψᾶ ἤ μήπως ἔχει ἀνάγκη ἀπό ἔλεγχο καί ἐπιστροφή
στήν ὀρθή πίστη».
* Νά τά νουθετοῦν. Νά τά συμβουλεύουν. Νά τά παρηγοροῦν καί νά τά ἐνισχύουν. Παράδειγμα ἄς εἶναι ὁ Ἀπ. Παῦλος.
«Τριετίαν νύκτα καί ἡμέραν οὐκ ἐπαυσάμην μετά δακρύων νουθετῶν ἕνα ἕκαστον»
(Πράξ. 20, 31). Ἐπί τρία χρόνια συνέχεια
νύχτα καί μέρα δέν σταμάτησα νά συμβουλεύω μέ δάκρυα τόν καθένα σας χωριστά.
* Νά κηρύττουν συχνά τό λόγο τοῦ Θεοῦ. Τό κήρυγμα ἀπό τούς ποιμένες τοῦ
Χριστοῦ εἶναι σάν τή φλογέρα στούς βοσκούς τῶν φυσικῶν προβάτων. Φλογέρα
εἶναι τό κήρυγμα. Φλογέρα πού τέρπει,
εὐχαριστεῖ, ἐνθουσιάζει καί τρέφει πνευματικά τά πρόβατα τοῦ Χριστοῦ.
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***
Ἔτσι πρέπει νά ποιμαίνουν οἱ ποιμένες
τά πρόβατα τοῦ Χριστοῦ. Καί ἔτσι τά ποιμαίνουν ὅλοι ὅσοι συναισθάνονται τή μεγάλη τους ἀποστολή καί εὐθύνη.
Τά πρόβατα ὅμως πῶς πρέπει νά φέρονται στούς ποιμένες τους;
Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή.
Ὅπως θά φέρονταν στόν Χριστό. Εἶπε ὁ
Κύριος στούς πρώτους ποιμένες, στούς
Ἀποστόλους: «Ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει...» (Λουκ. 10, 16). «Ὁ δεχόμενος ὑμᾶς
ἐμέ δέχεται...» (Ματθ. 10, 40). Ἔτσι οἱ
ἐκδηλώσεις πού συνιστοῦν τήν πρέπουσα
καί ἐπιβεβλημένη συμπεριφορά τῶν προβάτων τοῦ Χριστοῦ ἀπέναντι στούς ποιμένες εἶναι:
* Ἀγάπη καί σεβασμός. Ἀγάπη καθαρή.
Ἀγάπη εἰλικρινής. Ἀγάπη χωρίς ὑπολογισμούς. Ἀγάπη χωρίς ὑλικά συμφέροντα.
Ἀγάπη χριστιανική. Ὕστερα ἀπό τό Σωτήρα Χριστό τήν πρώτη θέση στήν καρδιά
τους πρέπει νά τήν κατέχουν οἱ πνευματικοί ποιμένες.
Ἀλλά καί σεβασμός. Δέν δικαιοῦνται οἱ
πνευματικοί ποιμένες μόνο τή μεγάλη τους
ἀγάπη, ἀλλά καί ὅλο τους τό σεβασμό.
Αὐτοί πρέπει νά εἶναι τά πιό σεβαστά πρόσωπα. «Τούς τοιούτους ἐντίμους ἔχετε»
(Φιλιπ. 2, 29). Ἀνθρώπους μέ τέτοια ἀξία
νά τούς τιμᾶτε, συνιστᾶ ὁ Ἀπ. Παῦλος.
* Ἐμπιστοσύνη. Τά λογικά πρόβατα τοῦ
Χριστοῦ, οἱ Χριστιανοί, πρέπει νά ἔχουν
ἐμπιστοσύνη στούς πνευματικούς ποιμένες. Ἁπλᾶ καί εἰλικρινά νά συζητοῦν ὅλα
τους τά προβλήματα. Γιατί μαζί τους παίρνουν τίς καλύτερες, τό δυνατόν, ἀποφάσεις.
* Εἰλικρίνεια. Δέν δικαιολογεῖται κανένα ψέμα στούς πνευματικούς ποιμένες. Καμιά ἀπόκρυψη. Κανένα μυστικό. Μόνον
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ἔτσι ἀσφαλίζονται ἀπό κάθε πνευματικό
κίνδυνο. Καί εἶναι οἱ κίνδυνοι αὐτοί πολλοί. Κίνδυνοι πού ἀπειλοῦν τά λογικά πρόβατα τοῦ Χριστοῦ στήν πνευματική τους
πορεία.
* «Τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει». Τά πρόβατα τοῦ Χριστοῦ ὑποτάσσονται στούς
πνευματικούς ποιμένες τους. Ἀκοῦνε πάντα τή φωνή τους, ὅσο αὐστηρή κι ἄν εἶναι,
μερικές φορές, ἡ φωνή τους αὐτή. Γιατί
εἶναι πάντα γιά τό καλό τους. Γιά τό πνευματικό τους καλό. Γιά τήν πνευματική τους
προκοπή. Γιά τόν ἁγιασμό τους. Ὁ Ἀπ.
Παῦλος, ἀποβλέποντας στό πνευματικό
καλό τῶν προβάτων τοῦ Χριστοῦ, παραγγέλλει: «Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν
καί ὑπείκετε· αὐτοί γάρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπέρ
τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες»
(Ἑβρ. 13, 17). Νά πείθεσθε καί νά ὑποτάσσεσθε μέ προθυμία, χωρίς δισταγμούς καί
δυσφορίες, στούς πνευματικούς προϊσταμένους σας. Γιατί αὐτοί ἀγρυπνοῦν γιά τή
σωτηρία τῶν ψυχῶν σας, ἐπειδή θά δώσουν λόγο γιά σᾶς στόν Χριστό.
* «Καί αὐτῷ ἀκολουθεῖ». Νά ἀκολουθοῦν πάντοτε τούς πνευματικούς τους ποιμένες. Σέ ὅλη τους τή ζωή. Καί νά τούς
ἀκολουθοῦν χωρίς γογγυσμό. Χωρίς κρίσεις καί ἐπικρίσεις. Νά τούς ἀκολουθοῦν
πιστά καί ἀφοσιωμένα. Νά τούς ἀκολουθοῦν κι ὄχι νά λιποτακτοῦν. Κι ὄχι νά τούς
ἐγκαταλείπουν, ὅπως ἐκεῖνος ὁ Δημᾶς, γιά
τόν ὁποῖο ὁ πνευματικός του ποιμένας, ὁ
Ἀπ. Παῦλος, ἔγραψε πικραμένος: «Δημᾶς
μέ ἐγκατέλιπεν ἀγαπήσας τόν νῦν αἰῶνα»
(Β΄ Τιμ. 4, 10).
* Καί ἕνα τελευταῖο: Σέ κάθε πνευματικό κίνδυνο νά τρέχουν, τό ταχύτερο δυνατόν, στήν προστασία τῶν πνευματικῶν
τους ποιμένων. Παράδειγμα στήν περίπτωση αὐτή ἄς εἶναι πάντα τά φυσικά πρόβατα, ὅταν βλέπουν τούς λύκους. Τό ἴδιο
νά κάνουν καί τά πνευματικά πρόβατα.

Καί χωρίς καμιά ἀναβολή. Οἱ πνευματικοί
ποιμένες γνωρίζουν νά διώχνουν τούς λύκους.
Ἔτσι, λοιπόν, πρέπει νά φέρονται τά λογικά πρόβατα τῆς ποίμνης τοῦ Χριστοῦ
στούς πνευματικούς τους ποιμένες, ἄν θέλουν νά νιώθουν ἀσφάλεια στήν πνευματική τους πορεία καί νά προοδεύουν στήν
ἀρετή. Στήν ἀγάπη. Στήν ταπείνωση. Στήν
πραότητα. Στήν ὑπομονή. Στήν ὑπακοή.
Στήν ἁγιότητα. Ἔτσι θά εἶναι ὠφέλιμα σέ
ὅλους. Θά εἶναι φῶς μέσα στόν κόσμο,
ὅπως τό ζητᾶ Ἐκεῖνος. Τό ΦΩΣ τοῦ κόσμου.
Ἀγαπητοί ἀδελφοί,
Ὁ Χριστός εἶναι ὁ καλός μας ποιμήν.
Οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ποιμένες
καλοί, ὅταν βαδίζουν στά ἴχνη Του. Χρέος μας εἶναι κι ἐμεῖς νά γίνουμε καλά πρόβατα μέσα στή λογική ποίμνη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, γιά νά πετύχουμε τή
σωτηρία τῆς ψυχῆς μας.
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§16 ΟΙ ΜΥΡΟΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΓΟΛΓΟΘΑ
«Ἦσαν δέ ἐκεῖ καί γυναῖκες πολλαί ἀπό μακρόθεν
θεωροῦσαι, αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπό τῆς Γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῷ» (Ματθ. 27, 55)

Κάτω καί γύρω ἀπό τό Γολγοθᾶ, τό
φρικτό αὐτό λόφο, στήν κορυφή τοῦ
ὁποίου ἐπέλεξε ἡ κακία καί ὁ φθόνος
τῶν Γραμματέων καί Φαρισαίων νά
σταυρωθεῖ ὁ Χριστός, ὁ Σταυρωμένος
Ἰησοῦς ἔλεγε τήν τελευταία του συνοπτική διδαχή καί καλοπροαίρετες ψυχές
μετανόησαν καί πέτυχαν, ὅπως εἴδαμε,
τή σωτηρία τῶν ψυχῶν τους.
Οἱ δικοί Του ποῦ ἦταν;
Ὅπως γνωρίζουμε, οἱ μαθητές τοῦ
Ἰησοῦ, μετά τή σύλληψή του ἐκεῖ στόν
κῆπο τῆς Γεθσημανῆ, «πάντες ἀφέντες
αὐτόν ἔφυγον» (Ματθ. 26, 56). Ὁ Ἀπ.
Πέτρος, πού ἀκολούθησε τόν δέσμιο πιά
Ἰησοῦ μέχρι τήν αὐλή τοῦ Ἀρχιερέα, μετά τήν ἄρνηση τοῦ Διδασκάλου του,
ἔφυγε κι αὐτός!
Παρατηρώντας τώρα τό πλῆθος πού
ἦταν παρόν στή σταύρωση τοῦ Ἰησοῦ,
φαίνεται νά εἶναι παρόντες κάτω ἀπό
τό Σταυρό ἡ Παναγία καί ὁ Ἰωάννης,
«ὅν ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς» (Ἰωάν. 20, 2),
ἀλλά καί ὁ ὁποῖος «ἐφίλει» τόν θεῖο Διδάσκαλο. Αὐτό τό βλέπουμε καί στίς
ἁγιογραφίες. Ἄλλοι δικοί Του δέν διακρίνονται κοντά στόν Σταυρωμένο Ἰησοῦ. Ἄ, ὄχι. Λίγο πιό μακριά, «μακρόθεν», εἶναι παροῦσες καί οἱ σεπτές Μυροφόρες τοῦ Ἰησοῦ. Αὐτό τό ἀναφέρουν
καί οἱ τρεῖς συνοπτικοί Εὐαγγελιστές.
Καί ὁ Ματθαῖος (Ματθ. 27, 55). Καί ὁ
Μάρκος (Μάρκ. 15, 40). Καί ὁ Λουκάς
(Λουκ. 23, 49). Ἰδιαίτερα ὁ Λουκάς ξε-

χωρίζει ἕναν ὅμιλο γυναικῶν, οἱ ὁποῖες
ἀκολουθοῦσαν τόν Ἰησοῦ στίς περιοδεῖες Του ἀπό πόλη σέ πόλη καί ἀπό
χωριό σέ χωριό καί τόν διακονοῦσαν
ἀπό τά ὑπάρχοντά τους, τά ὁποῖα διέθεταν γιά τή συντήρηση τοῦ Κυρίου καί
τῶν Ἀποστόλων. Μέσα σ’ αὐτόν τόν
ὅμιλο τῶν Μυροφόρων ἦταν ἡ Μαρία ἡ
καλούμενη Μαγδαληνή, γιατί πιθανόν
καταγόταν ἀπό τά Μάγδαλα, ἀπό τήν
ὁποία ὁ Κύριος εἶχε βγάλει ἑπτά δαιμόνια. Ἡ Ἰωάννα, ἡ σύζυγος τοῦ Χουζᾶ, ὁ
ὁποῖος ἦταν οἰκονόμος καί διαχειριστής
τοῦ Ἡρώδη. Καί ἡ Σουσάννα. Σ’ αὐτές
ὁ Εὐαγγελιστής Λουκάς προσθέτει:
«Καί ἕτεραι πολλαί» (Λουκ. 8, 2-3).
Πόσες πολλές, εἶναι ἄγνωστο. Σίγουρα
ὅμως πρέπει ὁ ἀριθμός νά ἦταν περιορισμένος.
Ἡ θέση τῶν Μυροφόρων στό Γολγοθά, στόν τόπο τοῦ φρικτοῦ μαρτυρίου
τοῦ θείου Διδασκάλου τους, ἦταν ἐπιβεβλημένη. Ἡ ἀπουσία τους ἀπό τό χῶρο
αὐτό θά ἦταν ἀπαράδεκτη. Οἱ Μυροφόρες γυναῖκες τῆς Γαλιλαίας πίστεψαν
καί ἀγάπησαν πολύ τόν Ἰησοῦ, σέ βαθμό πού ἡ ἀγάπη τους αὐτή νά ξεπερνᾶ
ὅλες τίς ἄλλες ἀγάπες τους. Κι αὐτό
ἦταν ὁλοφάνερο, γιατί ἄφησαν τά σπίτια τους, τίς οἰκογένειές τους καί ἀκολουθοῦσαν τόν Σωτήρα τους Χριστό,
ὅταν Ἐκεῖνος «διώδευε κατά πόλιν καί
κώμην κηρύσσων καί εὐαγγελιζόμενος
τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καί οἱ δώδεκα
σύν αὐτῷ, καί γυναῖκές τινες...» (Λουκ.
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8, 1-2). Στίς καθημερινές περιοδεῖες
του. Καί ὄχι μόνον αὐτό, πού μαρτυρεῖ
ἀκριβῶς αὐτήν τήν πιστότητα καί λατρεία τους στό Χριστό, ἀλλά καί τό
ἄλλο πού ἀναφέρει ὁ ἴδιος ὁ Εὐαγγελιστής Λουκάς.

βρίσκονται κοντά στόν Ἐσταυρωμένο
σάν παρεστῶσες, ἡ Ρωμαϊκή ὅμως
φρουρά τίς ἀπομάκρυνε. Κι ἐκεῖνες
«μακρόθεν» παρακολουθοῦσαν μέ ὀδύνη τά φρικτά γεγονότα, ὅπως ἀναφέρουν οἱ Εὐαγγελιστές.

Καί ποιό ἦταν αὐτό τό ἄλλο;
Τό ἀντιγράφουμε ὅπως τό καταθέτει
ἡ πέννα τοῦ
Εὐαγγελιστῆ.
Προσέξτε
το.
«Καί γυναῖκες
τινές,
αἵτινες
διηκόνουν αὐτῷ
ἀπό τῶν ὑπαρχόντων
αὐταῖς»
(Στίχ. 3). Διακονοῦσαν τόν Κύριο καί τούς
ἀποστόλους καί
πρόσφεραν, μέ
τή διακονία τους
αὐτή, τά ἀναγκαῖα γιά τή
διατροφή τους!
Καί αὐτό εἶναι
τό μεγαλεῖο τοῦ
Ἰησοῦ. Αὐτός δέν
ἔνιωθε ντροπή
νά κατεβαίνει σέ
τόση
φτώχεια,
ὥστε νά ζεῖ ἀπό τίς ἐλεημοσύνες τῆς
ἀγάπης. Μόνο τούς ἄλλους ἔτρεφε θαυματουργικά. Αὐτός καί οἱ μαθητές του
ζοῦσαν ἀπό τό ἔλεος τῶν εὐσεβῶν καί
πιστῶν αὐτῶν γυναικῶν, ὥστε αὐτοί νά
εἶναι ἀπερίσπαστοι στό κήρυγμα γιά τή
σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Πῶς ἐδῶ νά μή
θαυμάσουμε τό ὅτι ὁ Κύριος ἦταν πλούσιος κι ὅμως ἔγινε φτωχός, μέχρι τό σημεῖο νά ζεῖ μέ ἐλεημοσύνες ἀπό τίς πιστές καί ἀφοσιωμένες μαθήτριές Του!
Αὐτές, οἱ τόσο πιστές Μυροφόρες,
μποροῦσαν νά ἀπουσιάζουν ἀπό τό
Γολγοθά, ὅπου ἔζησε τίς τελευταῖες
ὧρες τῆς ἐπίγειας ζωῆς του ὁ μεγάλος
ἀγαπημένος τους Ἰησοῦς; Ἤθελαν νά

Καί τί κέρδισαν «μακρόθεν»;
Μίκραινε ὁ πόνος τους μέ τό νά μήν
ἀπουσιάζουν
ἀπό τό Γολγοθά.
Συμμετεῖχαν ἀπό ἐκεῖ
στήν ὀδύνη τοῦ
φρικτοῦ μαρτυρίου τῆς πιό μεγάλης τους ἀγάπης καί λατρείας. Ὅπως καί
νά τό κάνουμε,
ἦταν μιά συμπαράσταση
στόν Ἐσταυρωμένο.
Καί
Ἐκεῖνος τό πρόσεξε καί τό
ἔνιωσε
αὐτό.
Ἔβλεπε κάτω
ἀπό τό σταυρό
τήν
Παναγία
Μητέρα του καί
τόν ἀγαπημένο
του Ἰωάννη, ἀλλά ἔβλεπε καί ἐκεῖ, «μακρόθεν» νά στέκονται, τίς σεπτές καί
πιστές Μυροφόρες. Αὐτό ἔδινε, ἔστω λίγο, κουράγιο στόν μεγάλο μάρτυρα τοῦ
Γολγοθᾶ. Ἦταν μιά ἠθική προσφορά
πρόσθετης ἀγάπης καί λατρείας τους σ’
Αὐτόν.
Ὕστερα εἶναι καί ἄλλο:
Ἡ παρουσία τους ἐδῶ πάνω στό λόφο τῆς φρίκης καί τοῦ πόνου ἀπέδειξε,
σάν ἕνα ἄλλο μήνυμα σέ μᾶς σήμερα,
ὅτι ἡ ἀγάπη τους, ἡ πίστη καί ἡ ἀφοσίωσή τους στό μάρτυρα Διδάσκαλο ἦταν
γνήσια. Δέν ἦταν ἐπιφανειακή. Δέν ἦταν
ὑποκριτική. Γιατί τό νά τολμήσει κανείς
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νά βρίσκεται στό δρόμο στίς συνθῆκες
φόβου καί τρόμου πού ἐπικρατοῦσαν σέ
ὅλη τήν πορεία τοῦ μαρτυρίου πρός τό
Γολγοθά, μέ Ρωμαίους πάνοπλους
στρατιῶτες, μέ φωνές καί διαταγές
αὐστηρές, καί μέ ἕναν ὄχλο στόν ὁποῖο
οἱ Γραμματεῖς καί οἱ Φαρισαῖοι εἶχαν
καλλιεργήσει τό φανατισμό καί τό μίσος, ἦταν ἐπικίνδυνο. Καί μάλιστα γιά
τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τοῦ Χριστοῦ, πού διακρίνονταν ἀνάμεσα στούς
ἄλλους, ὅποιο δρόμο καί μονοπάτι κι ἄν
ἔπαιρναν, γιά νά φθάσουν καί αὐτοί
στόν τόπο ἐκτέλεσης τοῦ Ἰησοῦ. Ἡ παροιμία εἶναι ἀληθινή: «Ὁ καλός ὁ φίλος
στόν κίνδυνο φαίνεται». Κι ἐδῶ στόν
Ἰωάννη, στήν Παναγία Μητέρα καί στίς
Μυροφόρες φάνηκε ἡ εἰλικρινής, ἀληθινή τους ἀγάπη πρός τόν Ἰησοῦ. Ἀνέβηκαν στό Γολγοθά, ὅπως κι ἄν ἀνέβηκαν,
γνωρίζοντας τούς κινδύνους. Αὐτό δέν
ἔδωσε κουράγιο στό Μάρτυρα μέσα
στήν ὀδύνη τοῦ Σταυροῦ του;
Δέν εἶναι ὅμως αὐτό καί γιά μᾶς ἕνα
μήνυμα, νά ἐπιδείξουμε μιά παρόμοια
ἀληθινή καί ἀνυπόκριτη ἀγάπη στό Χριστό; Ἔρχονται δύσκολες ἡμέρες στή
ζωή μας. Ὁ Ἀντίχριστος ἔρχεται. Ἤδη
ἄρχισε τό σφράγισμά του μέ τό 666 καί
μέ τό τσιπάκι. Ὅπου νά ’ναι, ἔρχεται
καί στήν πατρίδα μας. Τί θά κάνουμε;
Θά προσκυνήσουμε τόν Ἀρχιδιάβολο ἤ
τόν Χριστό, μέ τήν ἀπόφαση καί νά
μαρτυρήσουμε ἀκόμη; Ἐδῶ θά φανοῦμε
ποιοί πιστεύουμε εἰλικρινά στό Σωτήρα
Χριστό καί ποιοί ὄχι. Τό κόσκινο θά τό
δοκιμάσουμε ὅλοι μας.
Καί κάτι ἄλλο ἔδειξαν οἱ Μυροφόρες.
Ποιό εἶναι αὐτό τό ἄλλο; Ὅταν πῆραν
τήν ἀπόφαση νά ἀνεβοῦν κι αὐτές στό
Γολγοθά, πῆραν ταυτόχρονα καί τήν
ἀπόφαση νά πεθάνουν γιά τόν Ἰησοῦ,
ἀφοῦ ὅλη ἡ πόλη τῆς Ἱερουσαλήμ ἦταν
ἀνάστατη καί πολλά σπίτια εἶχαν κλειστά πόρτες καί παράθυρα. Σάν τά χρόνια τῆς γερμανικῆς κατοχῆς!
Ἀνέβηκαν στό Γογλοθά, ὄχι γιά νά
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ἐπιστρέψουν ὁπωσδήποτε στό κατάλυμά τους στήν πόλη τῆς Ἱερουσαλήμ ζωντανές, ἀλλά καί νά μαρτυρήσουν γιά τό
Διδάσκαλό τους, εἴτε ἀπό τούς Ρωμαίους στρατιῶτες πού ἦταν ὑπεύθυνοι γιά
τήν ὅλη διαδικασία τοῦ θανάτου τοῦ
Χριστοῦ μας εἴτε ἀπό τόν λυσσασμένο
κυριολεκτικά ὄχλο, πού οὔρλιαζε μέ τίς
πλέον ἀκατονόμαστες ὕβρεις κατά τοῦ
ἀναμάρτητου Χριστοῦ μας, πού ἦρθε
στή γῆ γιά νά δημιουργήσει μιά κοινωνία ἀγάπης, σάν ἐκείνη τήν κοινωνία στή
βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ἀποκλείεται,
λοιπόν, οἱ Μυροφόρες, πού διακρίνονταν ἀπό μακριά, νά κινδύνεψαν μέ θάνατο μπροστά σέ ἕναν τέτοιο λαό, μεθυσμένον ἀπό τό θυμό καί τό φθόνο κατά
τοῦ Κυρίου μας; Αὐτό τό θάρρος τῶν
Μυροφόρων, νά διακινδυνεύσουν τήν
ἴδια τους τή ζωή, εἶναι τό ἄλλο μήνυμα
γιά μᾶς.
Λοιπόν; Εἴμαστε ἕτοιμοι, ἄν χρειασθεῖ, νά πεθάνουμε γιά τόν Ἰησοῦ τῆς
ἀγάπης, μέ ὅποιον τρόπο κι ἄν ἐπιτρέψει ὁ μεγάλος μάρτυρας τοῦ Γολγοθᾶ;
Κι ἕνα τρίτο:
Πρίν ξεκινήσουν οἱ Μυροφόρες μέ τήν
ἀπόφαση νά βρεθοῦν κάτω ἀπό τό
σταυρό, ὅπως καί ἡ Παναγία Μητέρα
του, καί νά γίνουν μαζί της «παρεστῶσες» στό μαρτύριο τοῦ Ἰησοῦ,
προηγήθηκε ἀρκετή κουβέντα μεταξύ
τους. Μίλησαν πολύ μέ τή λογική πρῶτα
ὅλες. Μίλησαν καί ἐξέτασαν ὅλες τίς περιπτώσεις κινδύνου μία πρός μία. Πολλοί οἱ κίνδυνοι καί ἄμεσοι. Τί; Νά ἔκαναν πίσω; Ἄ, ὄχι. Ποτέ αὐτό. Καί σέ καμιά περίπτωση. Τότε ἄφησαν τή λογική
καί μίλησαν μέ τίς καρδιές τους. Ἐδῶ
μάλιστα. Ἡ γλώσσα τῆς καρδιᾶς τους
ἦταν κοινή. Ἦταν σύμφωνες ὅλες. Χωρίς καμιά διαφωνία στό παραμικρό. Δέν
ὑπῆρχε ἄλλη λύση. Ἦταν μιά καί μοναδική. Ἡ πορεία στόν τόπο τοῦ μαρτυρίου τοῦ θείου τους Διδασκάλου. Κι ἄς μή
γυρίσει πίσω ζωντανή καμιά. Γιά τόν
μεγάλο Ἀγαπημένο τους ἀξίζει, κι ἄν
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εἶχαν χίλιες ζωές, νά τίς δώσουν σ’
Ἐκεῖνον!
Αὐτή εἶναι ἡ γυναίκα.
Πορεύεται στή ζωή μέ τή λογική.
Ἀλλά στήν ἀγάπη προέχει ἡ καρδιά. Θά
ἔλεγα ὅτι ἡ γυναίκα εἶναι περισσότερο
καρδιά καί λιγότερο λογική.
Αὐτή ἡ μεγάλη ἀγάπη στόν Ἰησοῦ
φλόγιζε τίς καρδιές τῶν Μυροφόρων γυναικῶν. Κι αὐτή ἡ φλόγα δέν λιγόστεψε
ἀφότου ἄναψε ἐκεῖ στή Γαλιλαία, ὅταν
πρωτογνώρισαν τό θεῖο Ραββί. Καί οὔτε
ἔσβησε ποτέ καί μέ τίποτε. Μέ αὐτήν τή
φλόγα στήν καρδιά ἄφησαν τή γῆ, γιά
νά συνεχίσουν στήν οὐράνια πολιτεία,
στόν οὐρανό, ὅπου θά ζοῦν γιά πάντα
μαζί Του. Μαζί του στή γῆ, μαζί του καί
στόν οὐρανό. Γιά πάντα μαζί. Ἔτσι,
ὅπως τό ὑπογραμμίζει καί ὁ Ἀπ. Παῦλος
στόν ὕμνο τῆς ἀγάπης του. Εἶναι πολύ
χαρακτηριστικός ἐκεῖ ὁ λόγος του· «Ἡ
ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει» (Α΄ Κορ. 13,
8). Αὐτή εἶναι ἡ ἀληθινή ἀγάπη.
Καί τό μήνυμα γιά μᾶς;
Μιά τέτοια φλόγα νά φλογίζει καί τίς
δικές μας ἀγάπες. Ὅλες τίς ἀγάπες.
Ἀλλά πάνω ἀπ’ ὅλες, τήν ἀγάπη στό
Σωτήρα μας Χριστό. Αὐτή νά ξεπερνᾶ
κάθε ἄλλη ἀγάπη στή γῆ. Μήπως καί ὁ
ἴδιος ὁ Ἰησοῦς δέν μᾶς ἀγάπησε τό ἴδιο
καί πολύ, πολύ περισσότερο; Ἀντιγράφω ἕνα λόγο τοῦ Ἰωάννη, «ὅν ἐφίλει ὁ
Ἰησοῦς». Ποιός ὁ λόγος; Ἀγάπησε «τούς
ἰδίους τούς ἐν τῷ κόσμῳ» (Ἰωάν. 13, 1).
Ἔδειξε στούς δικούς του πολύ θερμή
καί στοργική ἀγάπη. Μάλιστα «εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς». Μέ μιά ἀγάπη
ὁλοκληρωμένη. Χωρίς καμιά ἔλλειψη.
Χωρίς τό παραμικρό ψεγάδι. Τέλεια
ἀγάπη!
Ἐπικύρωσαν τήν ἀγάπη τους.
Ἀπό τήν παρουσία τους, ἔστω καί
«μακρόθεν», στό Γολγοθά οἱ Μυροφόρες πῆραν πολλά γιά τήν παραπέρα ζωή
τους. Ἡ καθεμιά τους πῆρε καί κάτι.

Ο Ι Α Γ Ι Ο Ι Τ ΟΥ Γ ΟΛ Γ Ο ΘΑ
Δέν εἶναι μόνον αὐτά πού ἀναφέραμε.
Εἶναι καί ἄλλα πολλά. Καί τό σπουδαιότερο: Τή στιγμή πού ὁ σταυρωμένος
Ἰησοῦς «ἐξέπνευσεν», ἔγιναν πρωτοφανῆ γεγονότα, πού ἄφησαν τόν κόσμο
ἔκπληκτο. Τί συνέβη; Τό καταπέτασμα
τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομώντα, πού χώριζε
τά Ἅγια τῶν Ἁγίων ἀπό τά Ἅγια, σχίστηκε στά δύο. Ἡ γῆ σείσθηκε. Οἱ πέτρες καί τά βράχια σχίσθηκαν. Τά μνήματα ἄνοιξαν καί πολλά σώματα νεκρῶν ἀναστήθηκαν καί εἰσῆλθαν στήν
Ἁγία Πόλη τῆς Ἱερουσαλήμ. Καί ἕνα
φαινόμενο πού ἔγινε αἰσθητό καί ἐκτός
τῆς Παλαιστίνης: Σοτάδι ἁπλώθηκε
«ἐφ’ ὅλην τήν γῆν».
Τό τελευταῖο αὐτό γεγονός ἔκανε τόν
Ἀθηναῖο Διονύσιο Ἀρεοπαγίτη, ὁ ὁποῖος
τότε βρισκόταν στήν Αἴγυπτο, νά ὁμολογήσει: «Ἤ θεός τις πάσχει ἤ τό πᾶν
ἀπώλετο». Καί τόν ἑκατόνταρχο πού
φρουροῦσε τόν τόπο τῆς σταύρωσης τοῦ
Ἰησοῦ τόν συγκλόνισε, ὥστε νά πιστέψει
στό Χριστό. Αὐτό σημαίνει ὁ λόγος του:
«Ἀληθῶς Θεοῦ υἱός ἦν οὗτος» (Ματθ.
27, 54).
Ἀλλά τά μοναδικά αὐτά γεγονότα,
πού ἔγιναν μέ τό θάνατο τοῦ Ἰησοῦ,
ἐπέδρασαν εὐεργετικά καί στίς ψυχές
τῶν Μυροφόρων. Ἄν ἕνας Ρωμαῖος
φρούραρχος μέ δυό στρατιῶτες πίστεψαν στή θεότητα τοῦ Κυρίου μας, πόσο
πιό πολύ αὐτά μίλησαν στίς ψυχές τῶν
δικῶν Του μαθητριῶν! Μάλιστα, ὅταν
καί μετά τό τριήμερο ὁ Ἰησοῦς ἀναστήθηκε!...
Ἐσταυρωμένε μου Ἰησοῦ,
Πληγωμένε καί πονεμένε ἀπό τά
ἀλλεπάλληλα θανάσιμα χτυπήματα
ἐξαιτίας τοῦ φθόνου καί τοῦ μίσους τῶν
ἀπάνθρωπων Γραμματέων καί Φαρισαίων, πόσο θά ἤθελα καί ἡ μετριότητά μου
νά ἤμουν παρών, ἔστω καί «μακρόθεν»,
ὅπως οἱ Μυροφόρες μαθήτριές σου, στίς
ὕστατες τραγικές στιγμές τῆς ζωῆς σου,
ὅταν ἤσουν καθηλωμένος στό ξύλο τοῦ
σταυροῦ, ἐκεῖ πάνω στό Γολγοθά!!
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Σέ ἀγάπησε, Ἰησοῦ, καί ἡ δική μου φτωχή ψυχή ἀφότου ἐκεῖ στά ὀρεινά καί ἀπόμερα Γρεβενά τῆς Μακεδονίας μου σέ γνώρισα στά ἐφηβικά μου χρόνια ἀπό τόν θρυλικό σου προφήτη, ἐκεῖνον τόν δοῦλο σου
π. Αὐγουστίνο, πού συνεκλόνισε καί τήν
ταπεινότητά μου μαζί μέ ὅλους τούς
ἀνθρώπους, ὄχι μόνο στά Γρεβενά, ἀλλά
καί στήν Ἐπαρχία ὅλη. Ἐξαφανίστηκαν τότε ἀπό τήν ἐφηβική μου καρδιά ὅλες οἱ τιποτένιες ἀγάπες αὐτῆς τῆς γῆς καί πῆρε
κυρίαρχη καί μοναδική θέση ἡ δική σου
ἀγάπη ἀποκλειστικά. Καί ἔκτοτε δέν μπόρεσε καμιά ἄλλη ἀγάπη, ὅσο δυνατή κι ἄν
ἦταν, νά τή μειώσει. Κι αὐτό, γιατί σύ ἤθελες μοναδικά νά ’σαι ἀφέντης στή φτωχή
μου ζωή.
Ἄχ, Ἰησοῦ μου, μέ τί λόγια νά ἐκφράσω
τήν ἀπέραντη εὐγνωμοσύνη μου γιά τήν
ἀγάπη σου σέ μένα, μιά μετριότητα σέ ὅλη
μου, σχεδόν, τή ζωή; Δέν βρίσκω λόγια. Καί
ἔτσι ἐξακολουθῶ νά ζῶ ἀκόμη ἐδῶ στή γῆ.
Μέ αὐτό τό ἐρώτημα! Καί χωρίς νά μπορῶ
νά βρῶ λόγια, γιά νά ἐκφράσω τήν εὐγνωμοσύνη μου!...
Πέρασα πολλές θύελλες καί καταιγίδες.
Κι ἄλλες ἀγάπες πάλαιψαν νά πάρουν τή
δική σου θέση ἀπό τή φτωχή μου καρδιά.
Δυνατές ἀγάπες. Ἀλλά ἡ δική σου ἀγάπη
πού πῆρε θέση μέσα μου στάθηκε πιό δυνατή καί ἀκλόνητη. Νά πῶ πώς κλονίσθηκε
ἡ ἀγάπη σου αὐτή; Ὄχι. Δέν θά τό ἔλεγα.
Μιά φορά ἀγάπησε ἡ καρδιά μου. Καί σ’
ἀγάπησε μιά γιά πάντα. Ἄμποτε μ’ αὐτήν
τήν ἀγάπη νά περάσω ἀπό τή γῆ στόν
οὐρανό! Στό δικό σου βασίλειο. Στή δική
σου οὐράνια βασιλεία καί πολιτεία. Ἐκεῖ
ὅπου ὅλα εἶναι ὄμορφα. Ὅλος ὁ κόσμος
εἶναι καλός. Ὅπου ὑπάρχει ἄπειρος ἀριθμός ἀγγέλων πού κάνουν τήν ψυχή νά μεθᾶ
ἀπό ἀγάπη γιά σένα καί νά εἶναι ἀπόλυτα
στραμμένη πρός τή δική σου μορφή, στό
δικό σου γλυκύτατο πρόσωπο! Καί γιά πάντα. Χωρίς τέλος ποτέ. Γιατί στόν οὐρανό
δέν ὑπάρχει τέλος. Ἡ ζωή ἐκεῖ εἶναι, ὅπως
λέει ὁ ὑμνογράφος, ἀτέλειωτη. Αἰώνια.
Σεβαστιανός
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ΔIAΛOΓOΣ TOY IHΣOY ME TΗ ΧΑΝΑΝΑΙΑ
«Ἡ δέ ἐλθοῦσα προσεκύνησεν αὐτῷ λέγουσα· Κύριε, βοήθει μοι» (Ματθ. 15, 25)

§9
Στό διάλογο τοῦ Ἰησοῦ μέ τή Χαναναία
βλέπουμε καί κάτι ἄλλο μέ τό ὁποῖο ἦταν
αὐτή ὁπλισμένη, θωρακισμένη, ὅταν πῆρε
τό δρόμο γιά τόν Ἰησοῦ μέ μοναδικό
σκοπό νά ἐπιτύχει τή
γιατριά τῆς ἄρρωστης κόρης της.
Κι αὐτό τό ἄλλο
ἦταν τό κόσμημα τῆς
ψυχῆς πού εἶναι ἡ
ὑπομονή. Δέν γνώριζε πῶς θά τῆς φερόταν ὁ Ἰησοῦς καί
οἱ μαθητές του στό
αἴτημά της, νά κάνει
ὁ Ἰησοῦς καλά τή θυγατέρα της. Μπορεῖ
μέ ἕνα του λόγο καί
μόνο νά χάριζε τήν ὑγεία στό σπλάχνο της.
Ἔτσι, ὅπως εἶχε ἀκούσει νά κάνει στούς
τυφλούς. Στήν παράκληση ἑνός τυφλοῦ
«θέλω ἵνα ἀναβλέψω», ὁ Ἰησοῦς ἀμέσως
ἀποκρίθηκε στόν τυφλό καί τοῦ εἶπε:
«Ἀνάβλεψον». Καί ὁ τυφλός στή στιγμή
«ἀνέβλεψε» (Λουκ. 18, 35-43). Ἴσως τό
ἴδιο νά ἔκανε ὁ Ἰησοῦς καί στή Χαναναία
μητέρα. Ἴσως πάλι, σάν Χαναναία πού
ἦταν καί ὄχι Ἰουδαία, νά ἀρνιόταν ὁ Ἰησοῦς νά τῆς θεραπεύσει τή δαιμονισμένη
κόρη της ἀμέσως μέ ἕνα καί μόνο λόγο του,
ἀλλά νά τή δοκίμαζε πρῶτα.
Κι ἔγινε αὐτό.
Ἔγινε αὐτό τό δεύτερο. Καί ἔτσι, ὅπως

τό διηγεῖται ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος καί
ὅπως καί ἡμεῖς τό γράψαμε ἐπανειλημμένα
ἐδῶ σ’ αὐτήν τή γραφή. Καί νά, μόλις ἡ πονεμένη Χαναναία πλησίασε καί
ἀπηύθυνε
μέ ὅλη τή
θλιμμένη
ψυχή της τό
αἴτημα γιά
τήν
κόρη
της «ἐλέησόν με, Κύριε,
υἱέ
Δαυΐδ·
ἡ
θυγάτηρ
μου κακῶς
δαιμονίζεται», ἀμέσως εἶδε τόν Ἰησοῦ ἀδιάφορο!
Σάν νά ἀπαξίωσε τήν παράκληση τῆς Χαναναίας! Πῶς ἀλλιῶς θά μποροῦσε κανείς
νά ἐκλάβει τή σιωπή τοῦ Ἰησοῦ; Ἡ φράση
τοῦ Εὐαγγελιστῆ Ματθαίου εἶναι χαρακτηριστική καί μᾶλλον ἀπογοητευτική! Προσέξτε τή στάση τοῦ Ἰησοῦ: «Ὁ δέ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον». Ἐλᾶτε στή θέση τῆς
πονεμένης Χαναναίας μητέρας καί ἀναλογισθεῖτε καί τό δριμύ πόνο τῆς καρδιᾶς
της, ἀλλά καί τή δική σας καρδιά, ἄν ἤσασταν στή θέση της! Πολύς ὁ πόνος! Πῶς
ἄντεξε ἡ Χαναναία καί δέ σωριάστηκε καταγῆς; Τί κουράγιο ἦταν αὐτό; Τί δύναμη;
Τί ἀντοχή; Καί ἀπό ποῦ ἄντλησε αὐτήν τή
θαυμαστή δύναμη καί τό κουράγιο; Καί ἡ
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ἀπάντηση εἶναι μιά καί μοναδική. Ἀπό τό
ψυχικό μεγαλεῖο της. Ἀπό τήν ὑπομονή.
Ἡ ὑπομονή.
Αὐτή ἡ ἀρετή ἀποτελεῖ τό θεμέλιο, τό
ὑπέδαφος, πάνω στό ὁποῖο δοκιμάστηκε ἡ
μεγάλη πίστη τῆς γυναίκας κατά τήν
αὐθόρμητη καί ἐσπευσμένη πορεία της
πρός τόν Ἰησοῦ, πού γιάτρευε μέ ἕνα του
καί μόνο λόγο τήν ὁποιαδήποτε ἀρρώστια,
ἀκόμα καί αὐτόν τό θάνατο! Ἦταν ἡ γυναίκα αὐτή ἕνας ἀσάλευτος βράχος ὑπομονῆς.
Ὑπομένει καρτερικά τή σιωπή τοῦ Ἰησοῦ
στόν πόνο της. Καί σάν νά μήν ἔφτανε
αὐτή ἡ σιωπή, ἀκολουθεῖ καί ἡ ἀπαξίωση
τῶν μαθητῶν. Αὐτοί δέν σιωποῦν, ὅπως ὁ
Ἰησοῦς. Αὐτοί παίρνουν μέρος στήν ὑπόθεση ἀνάμεσα στό θεῖο Ραββί καί στή γυναίκα καί ἐκφράζονται πολύ ἄπονα. Πολύ
σκληρά. Ἀπάνθρωπα, θά τολμοῦσα νά πῶ.
Τί ἔπραξαν;
Καί τό ρωτᾶτε; Σφίξτε τήν καρδιά σας
καί ἀκοῦστε. Αὐτοί, οἱ μαθητές του, πλησίασαν τόν Ἰησοῦ καί τόν παρακάλεσαν
γιά ἕνα πράγμα. Ὄχι γιά νά θεραπεύσει τήν
κόρη τῆς Χαναναίας, ὅπως θά περιμέναμε
ὅλοι μας. Καί ὅπως ἀσφαλῶς θά περίμενε
καί ἡ πονεμένη μητέρα. Καί μόνο πού πλησίασαν οἱ μαθητές τόν Ἰησοῦ γιά νά ἀπευθύνουν παράκληση, ἡ Χαναναία πῆρε μιά
ἀνάσα. Μιά ἐλπίδα. Θά σκέφτηκε, σάν
ἄνθρωποι ἀδύναμοι πού ἦταν κι αὐτοί, ὅτι
θά παρακαλοῦσαν τό Διδάσκαλό τους νά
κάνει ἀμέσως καλά τή δαιμονισμένη κόρη
καί ἔτσι ἡ Χαναναία γεμάτη χαρά θά γύριζε
σπίτι της, γιά νά βρεῖ τή θυγατέρα της τελείως καλά! Αὐτό πέρασε ἀστραπιαῖα ἀπό
τό μυαλό της. Αὐτό συλλογίστηκε. Καί μήπως ποιά ἄλλη Μάνα θά σκεφτόταν διαφορετικά, ἀφοῦ ὁ Ἰησοῦς θεράπευε κάθε
εἴδους ἀρρώστια, μικρή καί μεγάλη;
Κι ὅμως!!!
Δυστυχῶς οἱ μαθητές ἔκαναν κάτι πιό
σκληρό, χωρίς ἴχνος λύπης καί συμπάθειας
γιά τή θλιμμένη Μητέρα. Τί ἔπραξαν; Τί
παρακάλεσαν τόν Ἰησοῦ γιά τή Χαναναία
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γυναίκα; Πῶς νά τό πῶ; Πῶς νά τό ἐκφράσω, πού ἡ δική μου καρδιά αὐτή τή στιγμή
πονᾶ δυνατά καί σχίζεται, θά ἔλεγα, στά
δυό. Ἄ! καλή μας Χαναναία Μητέρα! Οἱ μαθητές, μέ τήν παράκλησή τους στόν Ἰησοῦ,
τή στιγμή πού τόν πλησίασαν, ὄχι, δέν ἔκαναν ἐκεῖνο πού προσδοκοῦσες. Ἔκαναν τό
ἐντελῶς ἀντίθετο. Νά, τί τόν παρακάλεσαν! Τό χέρι μου ἀρνεῖται νά τό γράψει,
ἀλλά πρέπει νά τό κάνει: «Ἀπόλυσον
αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν». Ἄν
θέλετε, ἐλᾶτε στή θέση τῆς Χαναναίας καί
ἀναλογιστεῖτε αὐτό πού ἔζησε ἐκείνη τή
στιγμή! Παρακαλοῦν νά διώξει τή γυναίκα
γιατί ἐνοχλοῦνταν ἀπό τίς παρακλητικές φωνές της!! Τοῦ εἶπαν τοῦ Ἰησοῦ:
«...ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν». Ἀλλά ἡ Χαναναία δέν ζητοῦσε κάτι τό περιττό. Δέν
ζητοῦσε ἀνέσεις, χρήματα καί ὅ,τι ἄλλο παρόμοιο. Τήν ὑγεία τῆς κόρης της ζητοῦσε
καί μέ δάκρυα πιθανῶς στά μάτια της. Γιατί τόση σκληρότητα οἱ μαθητές τοῦ Ἰησοῦ;
Αὐτοί δέν εἶχαν Μητέρα, γιά νά νιώσουν
τήν πληγωμένη ἀπό τόν πόνο καρδιά
αὐτῆς τῆς ταλαίπωρης Μάνας, πού ἔγινε
ζητιάνα καί ζητιάνευε ἕναν καλό λόγο ἀπό
τόν Ἰησοῦ γιά τήν κόρη της; Ἄχ! πονεμένη
μου Χαναναία μητέρα, μήν ἀποκάμεις! Μήν
κάμπτεσαι ἀπό τή σκληράδα τῶν μαθητῶν
τοῦ Ἰησοῦ. Μή λυγίζεις. Στάσου ὄρθια καί
στεριωμένη στό βράχο τῆς ὑπομονῆς σου.
Κάνε ὑπομονή μέχρι τό τέλος. Καί τότε θά
ἀκούσεις τό ποθούμενο... γιά τή σωτηρία
τῆς κόρης σου.
Καί τί ἔκανε ἡ Χαναναία;
Ἔτσι ὅπως τό εἴπαμε. Ἄν καί τόσο πολύ,
ὑπερβολικά θά ἔλεγα, τήν ἀπαξίωσαν οἱ
μαθητές τοῦ Ἰησοῦ, ἡ πονεμένη Χαναναία
δέν τό ἔβαλε κάτω. Συνέχιζε νά κάνει τό
ἴδιο πάλι. «Ἡ δέ ἐλθοῦσα προσεκύνησεν
αὐτῷ λέγουσα· Κύριε, βοήθει μοι». Μά
τί δύναμη ἦταν αὐτή πού εἶχε ἡ Χαναναία;
Καί ἀπό ποῦ ἀντλοῦσε αὐτή τή δύναμη; Τό
εἴπαμε. Καί τό ξαναλέμε. Ἀπό τό βράχο τῆς
ὑπομονῆς πού ἦταν θρονιασμένος μέσα
στή θλιμμένη καρδιά της. Ὤ! Αὐτή ἡ ὑπομονή τῆς γυναίκας ἀκτινοβολοῦσε σάν
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ἄλλο διαμάντι στό περιβάλλον της καί πιό
πέρα. Ὅπου κι ἄν ἔφερνε τά βήματά της! Κι
αὐτή ἡ πανώρια ἀρετή τῆς Χαναναίας τήν
καθηλώνει ἐκεῖ, ὅπου βρῆκε τόν Ἰησοῦ, καί
μέ τήν ἴδια πάντα παράκληση: «Κύριε,
βοήθει μοι». Ἰησοῦ, βοήθα με νά γίνει ἡ
κόρη μου καλά. Ὁ Ἰησοῦς τῆς ὁμιλεῖ δεύτερη φορά τώρα. Ἄχ! Καί νά τῆς ἔλεγε, ὅπως
στόν ἑκατόνταρχο μέ τόν ἄρρωστο
«παῖδα» του πού ἦταν στό σπίτι του, στήν
Καπερναούμ, «παραλυτικός δεινῶς βασανιζόμενος» (Ματθ. 8, 1-13) τό· «Καί
ἰάθη ὁ παῖς αὐτοῦ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ»!
Καί ὅμως τῆς ἀρνεῖται αὐτήν τήν καλή
κουβέντα! Καί ὅμως δέν τῆς λέγει αὐτόν
τόν καλό λόγο.
Καί τί τῆς λέει;
«Ὁ δέ ἀποκριθείς εἶπεν· οὐκ ἀπεστάλην εἰ μή εἰς τά πρόβατα τά ἀπολωλότα
οἴκου Ἰσραήλ». Πάλι ἀρνητικός ὁ Ἰησοῦς
στή Χαναναία γυναίκα! Αὐτή δέν ἦταν
«ἀπολωλός πρόβατο τοῦ Ἰσραήλ». Αὐτή
ἦταν εἰδωλολάτρισσα. Ἀλλά μήπως καί ὁ
Ρωμαῖος ἑκατόνταρχος δέν ἦταν εἰδωλολάτρης; Κι ὅμως μέ ἕνα του λόγο καί ἀπό
μακριά θεράπευσε «τόν παῖδα» του! Γιατί
λοιπόν ἀρνεῖται στή Χαναναία τόν καλό
λόγο του; Κάνει λοιπόν ὁ Ἰησοῦς διακρίσεις; Ἀσφαλῶς ὄχι. Καί τότε γιατί τῆς
ἀρνεῖται τή θεραπεία τῆς κόρης της; Δοκιμάζει σαφῶς τή Χαναναία γυναίκα ὁ Ἰησοῦς. Θέλει νά φανεῖ πόση πίστη καί ὑπομονή ἔχει. Καί ἀργά ἤ γρήγορα θά φανοῦν
αὐτά πού θέλει ὁ Ἰησοῦς. Ἔτσι καί πάλι ἡ
πονεμένη Μητέρα προσέρχεται πολύ κοντά στόν Ἰησοῦ καί ἐπαναλαμβάνει τήν
ἴδια πάντα παράκληση: «Κύριε, βοήθει
μοι»! Ὤ! υἱέ τοῦ Δαβίδ, ἔνδοξε ἀπόγονε
τοῦ Δαβίδ, «ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται». Ἡ θυγατέρα μου βασανίζεται
φρικτά ἀπό πονηρό πνεῦμα. «Ἐλέησέ με,
Κύριε». Τραγική ἡ πονεμένη αὐτή Μητέρα.
Κράζει καί ὅλο κράζει, γιά νά τήν ἀκούσει ὁ
Ἰησοῦς καί μέ ἕνα του λόγο ἤ μέ ὅποιον
ἄλλο τρόπο θέλει Ἐκεῖνος, νά γιατρέψει τή
θυγατέρα της.

Καί ὁ Ἰησοῦς;
Ἐξακολουθεῖ καί ὁ Ἰησοῦς νά ἐπαναλαμβάνει τίς ἀρνητικές ἀποκρίσεις του. Τήν
πρώτη φορά στήν ἱκεσία τῆς Χαναναίας ὁ
Ἰησοῦς ἐσιώπησε. «Ὁ δέ οὐκ ἀπεκρίθη
αὐτῇ λόγον». Δέν ἔβγαλε οὔτε μιλιά. Ἡ
πρώτη ἀπογοήτευση τῆς Χαναναίας! Ἄς
εἶναι. Αὐτή θά συνεχίζει μέ ἀπεριόριστη
ὑπομονή νά ἐπιμένει στήν παράκλησή της.
Τώρα τῆς ὁμιλεῖ ὁ Ἰησοῦς. Καί τί τῆς λέει;
«Οὐκ ἔστι καλόν λαβεῖν τόν ἄρτον τῶν
τέκνων καί βαλεῖν τοῖς κυναρίοις». Λίγο προσβλητική ἡ ἀπόκριση τοῦ Ἰησοῦ. Νά
λέγαμε καί πολύ ἀπαξιωτική; Γιατί ὄχι; Γιά
τή Χαναναία, πού δέν γνώριζε ὅσα γνώριζαν γιά τήν ὅλη διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ τά
τέκνα του, οἱ Ἰουδαῖοι, πού ἄκουγαν πολλές φορές τή θεία διδαχή του, μόνον αὐτό
τό νόημα μποροῦσε νά ἔχει. Ἡ Χαναναία
ἔτσι ἀντιμετώπισε τό νέο λόγο τοῦ Ἰησοῦ.
Εἶναι λοιπόν «κυνάριον», σκυλάκι, ἡ
Χαναναία Μητέρα μπροστά στά τέκνα του,
τοῦ Ἰσραήλ; Ἄς εἶναι. Δέχεται τόν ἀπαξιωτικό αὐτό χαρακτηρισμό. Καί τόν δέχεται
μᾶλλον εὐχάριστα. Γιατί σκέπτεται ὅτι καί
τά σκυλάκια ἔχουν ἀνάγκη ἀπό τροφή. Δέν
παραχωροῦν βέβαια σ’ αὐτά ὁλόκληρα
ψωμιά, ὅπως γνωρίζουμε λίγο πολύ, ἀλλά
παραχωροῦν ὅ,τι μένει ἀπό τό τραπέζι. Κι
αὐτό πού μένει εἶναι τά ψίχουλα καί πότεπότε καί κομμάτια μικρά ἤ μεγαλύτερα.
Ζοῦν κι αὐτά. Ζοῦν καί μέ τά ψίχουλα πού
καθημερινά περισσεύουν ἀπό τά ψωμιά.
Τώρα ἡ Χαναναία ὑψώνει τή στοργική της
φωνή, ἱκεσία καί παράκληση: Ὤ ἔνδοξε
ἀπόγονε τοῦ Δαβίδ, ὤ μεγάλε Ἰησοῦ
τοῦ Ἰσραήλ, ναί. Ἔτσι εἶναι, ὅπως τό
εἶπες. Αὐτή εἶμαι. Ἕνα κυνάριο εἶμαι,
Χριστέ μου. Ἕνα σκυλάκι, πού χορταίνει καί μέ τά ψίχουλα τῆς ὅποιας τράπεζας. Δέν θέλω ἐγώ ὁλόκληρα ψωμιά,
ὅπως θέλουν καί ἀπολαμβάνουν τά τέκνα
τοῦ Ἰσραήλ. Ἐγώ σέ ἐκλιπαρῶ μέ ὅλη μου
τήν ψυχή. Σάν ἕνα σκυλάκι πού εἶμαι, δός
μου ὄχι πολλά ψίχουλα. Δός μου ἕνα καί
μόνο ψίχουλο. Γιατί καί μ’ αὐτό τό ἕνα
ψίχουλο θά γίνει ἡ κόρη μου καλά. Τί
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μποροῦσε νά πεῖ τώρα ὁ Ἰησοῦς μπροστά
στήν ὑπομονή καί στήν ἔσχατη αὐτή ταπείνωση τῆς Χαναναίας; Τή θαύμασε καί
τῆς εἶπε ἐπιτέλους τόν καλό τό λόγο πού
καρτεροῦσε τόση ὥρα: Γυναίκα, «γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. Καί ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπό τῆς ὥρας ἐκείνης».
Ὤ πονεμένη μου Χαναναία γυναίκα, σέ
θαυμάζω γιά τή μεγάλη καί ἀκλόνητη
ὑπομονή σου στό διάλογό σου μέ τόν Ἰησοῦ. Εἶμαι καί θά παραμείνω ὥς τό τέλος
τῆς ἐπίγειας ζωῆς μου ἕνας θαυμαστής
σου, γιά τήν ὑπομονή πού ἔδειξες στήν παράκλησή σου νά θεραπεύσει ὁ Ἰησοῦς τήν
ἄρρωστη κόρη σου. Σκέπτομαι πώς, ἄν
ἦταν ἄλλος στή θέση σου, θά θύμωνε μέ
τή σιωπή τοῦ Ἰησοῦ στόν πόνο του καί
στό αἴτημά του γιά τή βαριά ἄρρωστη
ἀγαπημένη του θυγατέρα.
Σύ ὅμως, ὤ ἡρωίδα γυναίκα τῆς ὑπομονῆς, ἔμεινες ἐκεῖ πλάι στόν Ἰησοῦ παρακαλώντας Τον νά κάνει καλά τήν κόρη
σου. Σάν νά ἤξερες τό λόγο πού εἶπε ὁ
ἴδιος στούς Ἰουδαίους: «Ὁ ὑπομείνας εἰς
τέλος, οὗτος σωθήσεται» (Ματθ. 10, 22).
Ἐκεῖνος πού θά δείξει ὑπομονή μέχρι τέλους στίς δοκιμασίες του, αὐτός θά σωθεῖ.
Καί σύ, Χαναναία μου γυναίκα, ἔδειξες
ὑπομονή στή δοκιμασία, στήν ὁποία σέ
ὑπέβαλε ὁ Ἰησοῦς μέχρι τέλους καί ἔτσι
πέτυχες καί ἄκουσες ἀπό τόν ἴδιο τό συνομιλητή σου Ἰησοῦ τόν καλό τό λόγο πού
περίμενες. «Ὦ γύναι, γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. Καί ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπό τῆς
ὥρας ἐκείνης».
Ὤ Μεγάλε ἀγαπημένε μου Ἰησοῦ,
Στοχάζομαι κι ἐγώ τή δική μου ζωή.
Ὅλη μου τή ζωή. Ὥς τά σήμερα. Ὀκτώ
δεκαετίες. Καί σέ λίγο, ἄν Ἐσύ τό θελήσεις, θά φθάσω καί στίς ἐννέα δεκαετίες. Καί μέσα στήν ὅλη αὐτή πορεία,
παραμένει στή ζωή μου μέχρι σήμερα
μιά μεγάλη δοκιμασία. Ὄχι. Δέν τήν
ἀναφέρω. Τήν κρατῶ μέσα μου μέχρι
τήν κοίμησή μου καί θά τήν πάρω καί
στόν οὐρανό, ἄν ὁ Ἰησοῦς μέ δεχθεῖ,
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χάρη στό πολύ ἔλεός του, κοντά του,
στή δική του παρουσία. Στή χαρά καί
στήν ἀνέκφραστη εὐφροσύνη τῆς
οὐράνιας πολιτείας του.
Δοκιμάστηκα σκληρά καί γιά πολλά
χρόνια. Χρειάσθηκε νά κάνω πολλή
ὑπομονή. Καί ἔκανα μέ τή δική σου χάρη. Σύ τό γνωρίζεις αὐτό. Ἀπαξιώθηκα
πολύ στή ζωή μου καί διέτρεξα τόν
κίνδυνο νά μήν εἶμαι σήμερα ἕνας ταπεινός δοῦλος σου ἐκδαπανούμενος
πάνω στή θυσιαστική ἀγάπη μου πρός
τόν ἄνθρωπο. Ἀπαξιώθηκα. Πέρασα
στό περιθώριο. Ἔμεινα μόνος μου! Καί
ἀναλογίζομαι: Τί ἦταν ἐκεῖνο, ὤ Ἰησοῦ
μου, πού μέ βοήθησε νά παραμείνω
ἀνεπηρέαστος ἀπό τήν ἀπαξίωση καί
νά μείνω σταθερός κοντά Σου; Ἀλλά τί
ἐρωτῶ; Σύ ἤσουν Ἐκεῖνος πού μέ ὅπλισες μέ πίστη καί ὑπομονή στή μακροχρόνια δοκιμασία μου.
Ἄ, πόσο θέλω νά ὑψώσω τή φωνή
μου. Νά γίνει κραυγή καί νά φθάσει ὥς
τόν οὐρανό. Καί νά πῶ: Ὤ μεγάλη μου
ἀγάπη καί λατρεία, Ἰησοῦ: Σέ εὐγνωμονῶ. Σέ εὐχαριστῶ. Σέ εὐχαριστῶ. Σέ
εὐχαριστῶ πού μέ ὅπλισες μέ τόση δύναμη καί δέν πῆρα ἄλλο δρόμο!! Καί μέ
ἀξίωσες νά σέ διακονῶ μιά ὁλάκερη
ζωή στό ἱερό θυσιαστήριο καί στόν ἱερό ἄμβωνα. Θέλω νά πῶ πολλά. Ἀλλά
γιατί; Σύ, Ἰησοῦ μου, γνωρίζεις τά πάντα. Μέχρι καί τήν πιό μικρή λεπτομέρεια. Καί νιώθω ὑπέροχα μαζί μέ Σένα,
τόν γλυκύτατο Ἰησοῦ μου. Ἄν τολμοῦσα, θά ἔλεγα τό λόγο τοῦ Ἁγίου
Ἰγνατίου· «εἶμαι γεμάτος ἀπό τό Χριστό». Δέν μένει νά θέλω τίποτε ἄλλο.
Εἶμαι πανευτυχής μέ τό Σωτήρα Χριστό στή ζωή μου. Εἶμαι ὁ εὐτυχέστερος
ἄνθρωπος. Ἔτσι σιωπῶ. Καί ἡ σιωπή
μου λέει πολλά. Ἀναρίθμητα. Τέλος, ἄς
πῶ γιά μιά φορά ἀκόμη τό· «Εὐχαριστῶ, Θεέ μου, πού μέ ἀγάπησες πολύ».
Καί θά πρόσθετα, πού μέ ἀγάπησες
σκανδαλωδῶς!
ΤΕΡΤΙΟΣ
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Βλέπουμε καί λέμε: Τότε γιά ποιούς φτωχούς μαγειρεύουν
ὅλα τά κανάλια στίς ἐκπομπές τους;
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Κ.Κ.Νέων Τίργκου Ὄκνα-Ρουμανία

Ἐκπαιδευτικό Κατάστημα Κράτησης Νέων
Τίργκου Ὄκνα-ΡΟΥΜΑΝΙΑ
(Παραθέτουμε στή συνέχεια ἀπόσπασμα τῆς εὐχαριστήριας ἐπιστολῆς,
τήν ὁποία ἔστειλε ὁ Διευθυντής τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Κέντρου Νέων τῆς Τίργκου Ὄκνα, στά Β.Α. τῆς Ρουμανίας, κ. Δημήτριος Μαρκούτσα, γιά τήν
οἰκονομική ἐνίσχυση τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τοῦ Καταστήματός του ἀπό
τή ΔΙΑΚΟΝΙΑ μας. Χάρη στίς προσφορές, μικρές καί μεγάλες, τῶν ἀγαπητῶν φίλων καί συνδρομητῶν ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἀσκεῖ τό ἔργο
τῆς ἀγάπης, φυσικά στό μέτρο τοῦ δυνατοῦ, στούς «ἐν φυλακῇ ὄντας» συνανθρώπους μας, μέσα καί ἔξω ἀπό τήν Ἑλλάδα.
Εὐλογητός ὁ Θεός πού μᾶς δίδαξε τήν ἀγάπη στόν πλησίον καί μᾶς τήν
ἀνταποδίδει μέ τή χαρά τῆς προσφορᾶς).
***
«Ἀγαπητέ π. Γερβάσιε,
Σᾶς γράφουμε, γιά νά ἐκφράσουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας γιά τήν πρόσφατη δωρεά σας. Πολλές εὐχαριστίες γιά τή γενναιοδωρία σας. Δέν ξεχνοῦμε
ποτέ τή μέριμνά σας καί τή φροντίδα σας γι’ αὐτήν τήν εἰδική κατηγορία
τῶν παιδιῶν, πού ἐκτίουν ποινή γιά τήν ἀντικοινωνική τους συμπεριφορά.
Μέ τίς οἰκονομικές σας συνδρομές διά μέσου τῶν χρόνων ἀποδεικνύετε
πόσο ἐκτιμᾶτε τό ἔργο μας. Φέτος, πού αὐξήθηκε ὁ ἀριθμός τῶν παιδιῶν
(αὐτή τή στιγμή ἔχουμε 180 τρόφιμους) ἡ οἰκονομική σας βοήθεια πού ἔγινε
ἀθλητικός ἐξοπλισμός, εἴδη ἔνδυσης καί ὑπόδησης, ἔχει συμβάλει τά μέγιστα στή βελτίωση καί στήν ποικιλομορφία τῶν δραστηριοτήτων στό Κέντρο,
φέρνοντάς τους χαρά, ἐλπίδα καί ἐμπιστοσύνη στό μέλλον.
Δέν βρίσκουμε λόγια γιά νά ἐκφράσουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας γιά τή γενναιοδωρία σας.
...Εἶστε πάντα ἕτοιμος νά μᾶς συντρέξετε στίς ἀνάγκες μας ξανά καί ξανά...
Εἴμαστε βαθιά εὐγνώμονες...».

«Ἄν κανείς δέν ἔκανε τίποτα γιά τή σωτηρία
τῶν ἀδελφῶν του, δέν μπορῶ νά πεισθῶ ὅτι αὐτός
μπορεῖ νά σωθεῖ»
(Ἱ. Χρυσόστομος)
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Τά παιδιά τῆς Τίργκου Ὄκνα εὐχαριστοῦν τούς Ἕλληνες δωρητές
γιά τά πλούσια δῶρα τῆς ἀγάπης τους. Νά εἶστε καλά, παιδιά!

«Καί ἄν ἄπειρα χρήματα δώσεις
στούς φτωχούς, δέ θά κάνεις τόσο καλό, ὅσο ἄν ἐπιστρέψεις στό Χριστό μιά
ψυχή» (Ἱ. Χρυσόστομος)
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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
ἀπό 10 Ἰουνίου καί μέχρι 30 Αὐγούστου, συνέχισε τό ἔργο ἀγάπης καί προσφορᾶς πρός τά
Καταστήματα Κράτησης, πού ζήτησαν τή βοήθειά μας στό ἔργο τους. Εὐχαριστοῦμε θερμά
τούς ἀδελφούς πού στηρίζουν ἀκόμη τό ἔργο
μέ τήν ἀγάπη τους. Ἀξίζει νά δίνει κανείς
ἐλπίδα ἐκεῖ ὅπου αὐτή πάει νά σβήσει.
Ὁ π. Γερβάσιος ἔδωσε συνέντευξη γιά τή
ΔΙΑΚΟΝΙΑ του αὐτή στίς Φυλακές ἐντός καί
ἐκτός Ἑλλάδος ἐπί 40 χρόνια στήν κ. Ζ. Κουτσελίνη καί συγκεκριμένα στήν ἐκπομπή της
«Ἀλήθειες μέ τή Ζήνα» στίς 4/7/2017. Ἦταν
μιά ἐκπομπή πού συγκίνησε πολλούς, πού
εὐαισθητοποίησε τηλεθεατές ἀπέναντι σ’
αὐτήν τήν ἀπαξιωμένη πλευρά τῆς κοινωνίας
μας καί προβλημάτισε ἐπίσης πολλούς, κατά
πόσο εἴμαστε ἀληθινοί χριστιανοί χωρίς ἀγάπη καί εὐσπλαχνία γιά τούς πάσχοντες συνανθρώπους μας. Ὅλη ἡ ἐκπομπή ἦταν μιά ἀλήθεια. Μιά ἀλήθεια βιωμένη μέσα ἀπό κόπους,
θυσίες καί προσφορά.
***
Στό διάστημα αὐτό ἐνισχύσαμε τά Φιλόπτωχα Ταμεῖα τῶν παρακάτω Φυλακῶν:
1. Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου
500,00 εὐρώ.

2. Κατάστημα Κράτησης Δομοκοῦ
1.000,00 εὐρώ.
3. Κατάστημα Κράτησης Κέρκυρας
1.000,00 εὐρώ.
4. Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλοῦ
1.000,00 εὐρώ.
5. Κατάστημα Κράτησης Πατρῶν
700,00 εὐρώ.
4. Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων
1.000,00 εὐρώ.
5. Κατάστημα Κράτησης Χανίων
1.000,00 εὐρώ.
9. ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Κ. Κ. Ἀνηλίκων Τίργκου Όκνα
500,00 εὐρώ.
Σύνολο: 6.700,00 εὐρώ
***
1. Οἰκονομ. ἐνίσχυση κρατουμ. ἐσωτερικοῦ
8.173,00 εὐρώ
2. Οἰκον. ἐνίσχυση κρατ\νων ἐξωτερικοῦ
1.180,00 εὐρώ.
3. Οἰκονομική ἐνίσχυση πρώην κρατ\νων
5.471,00 εὐρώ.
4. Οἰκον. ἐνίσχυση οἰκογ. ἀπόρων κρατ\νων
3.201,00 εὐρώ.
5. Λοιπά ἔξοδα
8.683,00 εὐρώ.
Σύνολο: 26.708,00 εὐρώ.
Γενικό Σύνολο: 33.408,00 εὐρώ.

«Πίστευα πώς ἤμουν χριστιανή ὀρθόδοξη, ἀλλά μετά ἀπό τήν ἐκπομπή
«Ἀλήθειες μέ τή Ζήνα» μέ ἀφιέρωμα στόν π. Γερβάσιο, κατάλαβα πώς
εἶμαι ἕνα τίποτα χωρίς ἀγάπη γιά τόν διπλανό.
Πατέρα, σᾶς εὐχαριστῶ πολύ γιά τό σημερινό δίδαγμα καί θέλω, σύν
Θεῷ καί μέ τίς εὐχές σας, νά μπορέσω νά γίνω τακτική συνδρομήτρια στό
θαυμάσιο ἔργο σας».
Μ.Μ.
Φλώρινα
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Τό σκίτσο τοῦ ἀειμνήστου Ἠλία
Σκουλᾶ παρουσιάζει μιά ἄλλη εἰκόναπραγματικότητα τῆς περίφημης Νέας Τάξης πραγμάτων ἤ τῆς λεγόμενης παγκοσμιοποίησης. Μιᾶς παγκοσμιοποίησης,
γιά τήν ὁποία μιά μερίδα ἀνθρώπων ὑψηλά ἱσταμένων, ἀνθρώπων μέ ὕψιστα
ἀξιώματα στήν πολιτική, στήν ἐξουσία,
στό χρῆμα, μέ ἀμύθητες περιουσίες καί
συνεπῶς μέ δύναμη, μέ τήν ὁποία ρυθμίζουν τά παγκόσμια πράγματα, παλεύουν
«μέ νύχια καί μέ δόντια» νά κάνουν ὅλον
τόν κόσμο ἕνα μεγάλο κράτος μέ πεντακόσια μόνον ἑκατομμύρια ἀνθρώπους.
Μέ ἕναν ἄρχοντα. Χωρίς ἀντιπολίτευση,
χωρίς δηλαδή φωνή διαμαρτυρίας. Χωρίς
διαμαρτυρίες τοῦ λαοῦ ποτέ. Ἕνα εἶδος
παγκόσμιας δικτατορίας, πού μέχρι σήμερα κανείς δέν ἔχει γνωρίσει.
Κοιτάξτε τό σκίτσο. Μιά κυρία, ὑπηρεσία σέ πλουσιόσπιτο τῆς παγκοσμιοποίησης, πῆρε ἐντολή νά ταΐσει ἀδιαμαρτύρη-

τα τά οἰκιακά τους ζῶα.Τό σκυλάκι καί
τή γάτα τους. Καί προσφέρει στό μέν
σκυλάκι τό ψάρι, τό ὁποῖο εἶναι σπέσιαλ
φαγητό τῆς γάτας, στή δέ γάτα τό κόκκαλο, πού εἶναι ὅμως γιά τό σκυλάκι. Σ’
αὐτήν τήν παράλογη διανομή τῆς
τροφῆς ὄχι μόνον ἀπαγορεύεται ἡ ὁποιαδήποτε κρίση καί τό ὁποιοδήποτε σχόλιο, ἀλλά ἐπιπλέον πρέπει νά θεωρεῖται
καί ὡς «δίκαιη» διανομή! Ἔτσι εἶναι τό
σωστό! Αὐτό εἶναι τό δίκαιο! Δέν θά
ὑπάρχει ἐλευθερία στή σκέψη. Στήν
ἔκφραση. Στό λόγο. Ἔτσι περίπου θά κινεῖται ἡ ζωή στήν παγκοσμιοποίηση, τήν
ὁποία ἀγωνίζονται σκληρά νά ἐπιβάλουν
στή γῆ. Θά τό πετύχουν; Εὔχομαι, ὄχι.
Γιατί δέν τό θέλει καί ὁ Θεός, πού συντονίζει καί ρυθμίζει ὅλον τόν κόσμο πού
αὐτός δημιούργησε. Ὁ Θεός πού, ὅταν δημιούργησε τόν ἄνθρωπο «κατ’ εἰκόνα»
του, τόν προίκισε καί μέ τό δῶρο «τοῦ
αὐτεξουσίου». Μέ τό δῶρο τῆς ἐλευθερίας στή σκέψη. Στήν ἀπόφαση. Στήν ἐπιλογή.
Εὐτυχῶς ὑπάρχουν κι ἄλλες μεγάλες
δυνάμεις, πού μάχονται κυριολεκτικά τήν
ἄθλια παγκοσμιοποίηση, πού ἐπιδιώκει
νά ἐπιβάλει στόν κόσμο τή δουλεία. Τή
σκλαβιά. Ὁ Θεός νά μᾶς φυλάξει ἀπό τέτοιο κακό. Καί θά τό κάνει. Ὁ «κατοικῶν
ἐν οὐρανοῖς» θά τούς περιπαίξει καί θά
τούς χλευάσει. Καί θά τούς κάνει καταγέλαστους ἐνώπιον ὅλων (Ψαλμ. 2, 4).

«Νιώθω δέος καί συγκίνηση γιατί αὐτήν τή στιγμή βλέπω στήν τηλεόραση τόν Γέροντα καί ἔχω βουρκώσει μ’ αὐτά πού ἀκούω γιά τόν
ἅγιο αὐτόν ἄνθρωπο. Ξεχειλίζω ἀπό ὑπερηφάνεια, γιατί κι ἐγώ εἶμαι
ἀπό τούς τυχερούς ἀνθρώπους πού τόν γνώρισαν. Ὁ Θεός νά τοῦ δίνει δύναμη καί ὑγεία, γιά νά μπορεῖ νά βοηθάει.
Προσκυνῶ αὐτό τό μεγαλεῖο ψυχῆς πού πρώτη φορά συναντῶ στή
ζωή μου».
Κ.Κ. (Κρήτη)
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Ἡ εἰκαζομένη
«ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ»
ἐπιστολή τοῦ Ἀπ. Παύλου
(κ. Βασιλείου Νικοπούλου,
Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου ε.τ-Δ.Ν.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
1 Τότε οὖν ἐγνώρισα ὑμῖν
Ἰησοῦν Χριστόν, τόν ἄγνωστον ὑμῖν Θεόν, ὅν ὑμεῖς
ἀγνοοῦντες ηὐσεβεῖσθε ὡς
κατά πάντα δεισιδαιμονέστεροι τῶν λοιπῶν ὄντες, λέγων:
2 Ὁ Θεός ὁ ποιήσας τόν κόσμον καί πάντα τά ἐν αὐτῷ,
οὗτος οὐρανοῦ τε καί γῆς κύριος ὑπάρχων οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ, 3
οὐδέ ὑπό χειρῶν ἀνθρώπων
θεραπεύεται προσδεόμενός
τινος, αὐτός διδούς πᾶσι ζωήν καί πνοήν καί τά πάντα. 4
Ἐποίησέ τε ἐξ ἑνός αἵματος
πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπί πᾶν τό πρόσωπον τῆς
γῆς, ὁρίσας προστεταγμένους
καιρούς καί τάς ὁροθεσίας
τῆς κατοικίας αὐτῶν, 5 ζητεῖν τόν Κύριον, εἴ ἄραγε ψηλαφήσειαν αὐτόν καί εὕροιεν, καί γε οὐ μακράν ἀπό ἑνός

1 Τότε λοιπόν ἐγώ κήρυξα σέ σᾶς τόν Ἰησοῦ
Χριστό, τόν ἄγνωστο σέ σᾶς Θεό, τόν ὁποῖο ὅμως,
ἄν καί ἀγνοούσατε, λατρεύατε, ἐπειδή εἶστε πιό
εὐλαβεῖς καί πιό θρῆσκοι ἀπό τούς ἄλλους, λέγοντας: 2 Αὐτός εἶναι ὁ Θεός πού δημιούργησε τόν
κόσμο καί ὅλα ὅσα ὑπάρχουν μέσα στόν κόσμο,
αὐτός εἶναι ὁ ἀπόλυτος Κύριος τοῦ οὐρανοῦ καί
τῆς γῆς, ὁ ὁποῖος δέν κατοικεῖ σέ ναούς πού κατασκευάζονται ἀπό ἀνθρώπινα χέρια, ὅπως εἶναι οἱ
ναοί τῶν εἰδώλων πού κατασκευάζουν οἱ καλλιτέχνες σας. 3 Οὔτε ὑπηρετεῖται ἀπό χέρια ἀνθρώπων σάν νά στεροῦνταν καί νά εἶχε ἀνάγκη ἀπό
κάτι, διότι εἶναι ἐκεῖνος πού δίνει σέ ὅλα τά ζωντανά δημιουργήματά του ζωή καί πνοή καί ὅλα
ὅσα τούς χρειάζονται γιά τή συντήρησή τους στή
ζωή. 4. Εἶναι αὐτός πού ἀπό ἕνα αἷμα καί ἀπό τό
ἕνα πρωτόπλαστο ζευγάρι δημιούργησε ὅλα τά
ἔθνη τῶν ἀνθρώπων γιά νά κατοικοῦν σ’ ὅλη τήν
ἐπιφάνεια τῆς γῆς καί καθόρισε προαιωνίως γιά
καθένα ἀπό αὐτά τίς ἀκριβεῖς χρονικές περιόδους
τῆς ἐμφάνισης καί ἐξαφάνισής τους, καθώς καί
τά σύνορα τῆς κατοικίας τους, 5 κι αὐτό τό ἔκανε
γιά νά ζητοῦν τά ἔθνη τόν Κύριο, ἄν θά μποροῦσαν ψηλαφητά μέ τή σκέψη νά τόν βροῦν, ἄν

«Ὤ, τρακόσιοι, σηκωθεῖτε καί ξανάλθετε σέ μᾶς. Τά
παιδιά σας θέλ’ ἰδεῖτε πόσο μοιάζουνε μέ σᾶς!»
(Διονύσιος Σολωμός)
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ἑκάστου ἡμῶν ὑπάρχοντα. 6
Καί ἐμνήσθην τοῦ ὑπό τῶν
καθ’ ὑμᾶς ποιητῶν λεχθέντος, ἐν αὐτῷ γάρ ζῶμεν καί
κινούμεθα καί ἐσμέν, τοῦ γάρ
καί γένος ἐσμέν. 7 Γένος οὖν
ὑπάρχοντες τοῦ Θεοῦ οὐκ
ὀφείλομεν νομίζειν χρυσῷ ἤ
ἀργύρῳ ἤ λίθῳ χαράγματι τέχνης καί ἐνθυμήσεως ἀνθρώπου τό θεῖον εἶναι ὅμοιον. 8
Τούς μέν χρόνους τῆς ἀγνοίας ὑπεριδών ὁ Θεός τά νῦν
παραγγέλλει τοῖς ἀνθρώποις
πᾶσι πανταχοῦ μετανοεῖν. 9
ἐπεί ἔστησεν ἡμέραν ἐν ᾗ
μέλλει κρίνειν τήν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ, ἐν ἀνδρί ᾧ
ὥρισεν, πίστιν παρασχών
πᾶσιν ἀναστήσας αὐτόν ἐκ
νεκρῶν. 10 Ἀκούσαντες οὖν
τόν λόγον τοῦτον περί ἀναστάσεως τοῦ μέλλοντος κρίνειν τήν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ, ὅς ἐστι Κύριος Ἰησοῦς
Χριστός, 11 πολλοί τῶν τότε
ἀκουόντων μου ἐχλεύαζον,
ἕτεροι δέ εἰρωνικῶς μᾶλλον
εἶπόν μοι: ἀκουσόμεθά σου
καί πάλιν περί τούτου. 12 Τινές δέ ἄνδρες κολληθέντες
ἐμοί ἐπίστευσαν, ἐν οἷς καί
Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης καί
ἐκ τῶν γυναικῶν ὑμῶν Δάμαρις καί ἕτεροι σύν αὐτοῖς
ἀδελφοί.
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καί αὐτός δέν εἶναι μακριά, ἀλλά πολύ κοντά
στόν καθένα μας. 6 Καί θυμήθηκα τότε ἐκεῖνο τό
ὁποῖο εἶχαν πεῖ δικοί σας ποιητές: ὅτι μέσα σ’
Αὐτόν, στή δική του πνευματική παρουσία ζοῦμε
καί κινούμαστε καί ὑπάρχουμε. 7 Ἀφοῦ λοιπόν
εἴμαστε γενιά τοῦ Θεοῦ, δέν πρέπει νά νομίζουμε
ὅτι ἡ Θεότητα εἶναι κάτι πού μοιάζει μέ τά ἄψυχα
καί νεκρά ἀντικείμενα, μέ τό χρυσάφι ἤ τό ἀσήμι
ἤ τό μάρμαρο πού ἔχουν χαραχθεῖ καί πελεκηθεῖ
ἀπό τή γλυπτική τέχνη καί τήν καλλιτεχνική φαντασία καί ἐπινόηση τοῦ ἀνθρώπου πάνω σ’
αὐτά τά εἴδωλα. 8 Ὁ Θεός ὅμως μέσα στή μεγάλη
του μακροθυμία παρέβλεψε ὅλα τά προηγούμενα
χρόνια κατά τά ὁποῖα ἀπό ἄγνοια καί μόνο λατρεύατε τά εἴδωλα ἀντί τόν ἴδιο, καί ζητεῖ ἀπό
ὅλους τούς ἀνθρώπους ὅπου γῆς νά μετανοήσουν, νά ἐγκαταλείψουν τά εἴδωλα καί νά ἐπιστρέψουν στόν ἀληθινό Θεό. 9 Διότι ὁ Θεός ἔχει
καθορίσει τήν ἡμέρα κατά τήν ὁποία πρόκειται
νά κρίνει τήν οἰκουμένη μέ δικαιοσύνη μέ ἕνα
ἄνδρα τόν ὁποῖο ὅρισε κριτή, γιά τόν ὁποῖο ἔδωσε βέβαιη ἀπόδειξη ὅτι ὄντως θά εἶναι ὁ κριτής
ὅλων μας ἀνασταίνοντας αὐτόν ἀπό τούς νεκρούς. 10 Ὅταν ὅμως οἱ Ἀθηναῖοι ἐκεῖνοι ἄκουσαν γιά τήν ἀνάσταση ἐκείνου πού θά εἶναι ὁ κριτής ὅλου τοῦ κόσμου, πού δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν
Ἰησοῦν Χριστόν, 11 ἄλλοι μέ κορόιδευαν κι ἄλλοι
μέ εἰρωνική μᾶλλον διάθεση μοῦ εἶπαν: Θά σέ
ἀκούσουμε καί πάλι μιά ἄλλη φορά γιά τό θέμα
αὐτό. 12 Μερικοί ὅμως ἀπό ἐκείνους ἔδειξαν
ἐμπιστοσύνη σέ μένα καί προσκολλήθηκαν μέ
ἀφοσίωση στό πρόσωπό μου πιστεύοντας στό
κήρυγμά μου. Μεταξύ αὐτῶν ἦταν καί ὁ Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης, καθώς καί κάποια γυναίκα
πού λεγόταν Δάμαρις καί μερικοί ἄλλοι ἀκόμη
ἀδελφοί.
(Συνεχίζεται)

«Τιμή σ’ ἐκείνους ὅπου στή ζωή των ὥρισαν καί φυλάγουν Θερμοπύλες. Ποτέ ἀπό τό χρέος μή κινοῦντες...».
Νά μοιάσουν τά Ἑλληνόπουλα στούς τριακόσιους τοῦ
Λεωνίδα; Ἔγκλημα μεγάλο!!!
(Κων/νος Καβάφης)
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1922: Ἡ καταστροφή

Α´
Ἐνενήντα πέντε χρόνια συμπληρώνονται φέτος ἀπό τά τραγικά γεγονότα τῆς
Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς. Ἐνενήντα
πέντε χρόνια μνήμης, πόνου καί νοσταλγίας.
Ἀπό τά πανάρχαια χρόνια ἡ ἑλληνική παρουσία στή γῆ τῆς Ἰωνίας θέτει τίς βάσεις
τοῦ κλασικοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ καί
κατ’ ἐπέκταση τοῦ παγκόσμιου πολιτισμοῦ. Ἐδῶ γεννήθηκε ἡ φιλοσοφία καί ἡ
ἐπιστήμη. Ἐδῶ ἄνθισαν οἱ τέχνες καί τό
ἐμπόριο. Ἐδῶ περπάτησαν τά πόδια τοῦ
Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν κι ἔλαμψε ἡ ἑπτάφωτη λυχνία τῆς Ἀποκαλύψεως: Οἱ Ἐκκλησίες τῆς Ἐφέσου, τῆς Σμύρνης, τῆς Περγάμου, τῶν Θυατείρων, τῶν Σάρδεων, τῆς Φιλαδελφείας καί τῆς Λαοδικείας. Ἕνα
πλῆθος Ἁγίων καί Μαρτύρων προέρχεται
ἀπό τήν εὐλογημένη γῆ τῆς Ἰωνίας.
Ἤδη ἀπό τόν 18ο αἰώνα ὅλη ἡ Ἰωνία-καί
προπαντός ἡ Σμύρνη- κοσμεῖται ἀπό ὀνομαστά σχολεῖα, φιλεκπαιδευτικούς συλλόγους, βιβλιοθῆκες, τυπογραφεῖα, ὀρχῆστρες, θέατρα, βιομηχανίες καί τράπεζες.
Τά Γραικικό Νοσοκομεῖο τῆς Σμύρνης συναγωνίζεται τά καλύτερα εὐρωπαϊκά. Τό 1922
οἱ 103 ἀπό τούς 125 γιατρούς τῆς Σμύρνης
ἦταν Ἕλληνες καί τά 35 ἀπό τά 50 φαρμακεῖα ἦταν ἑλληνικά. Νά γιατί οἱ Τοῦρκοι
ὀνόμαζαν τή Σμύρνη «Γκιαούρ Ἰσμίρ», δηλαδή ἄπιστη Σμύρνη· λόγω τῆς κυριαρχίας
τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου σέ κάθε τομέα τοῦ
βίου της. Γράφει ὁ Λούντβιχ Ρος:

«Παρ’ ὅλη τήν ποικιλία τῶν
ἐθνῶν καί τῶν θρησκευμάτων παραμένει ὡστόσο ἡ Σμύρνη στά βασικά της συστατικά μιά ἑλληνική πολιτεία...
Οἱ Τοῦρκοι εἶναι ἁπλῶς οἱ ἀφέντες, οἱ
Ἕλληνες ὅμως εἶναι περισσότεροι καί ἡ
γλώσσα τους εἶναι ἡ πιό διαδεδομένη-ἑπομένως αὐτοί εἶναι οἱ ἀφέντες!».
Ἡ ἀρχή τῶν μεγάλων δεινῶν γιά τούς
Ἕλληνες τῆς Μ. Ἀσίας εἶναι τό ἔτος 1908.
Μέ τό κίνημα τῶν Νεοτούρκων ἕνας ἐξοντωτικός διωγμός ξεκινᾶ μέ σύνθημα: «Ἡ
Τουρκία στούς Τούρκους». Εἶναι ὁ λεγόμενος «πρῶτος διωγμός». Ὁ Ἀμερικανός πρόξενος στή Σμύρνη Τζώρτζ Χόρτον καταθέτει τή μαρτυρία του, ὡς αὐτόπτης μάρτυς,
γιά τίς μεθόδους πού χρησιμοποίησαν οἱ
Τοῦρκοι προκειμένου ν’ ἀρχίσουν τό διωγμό κατά τῶν Ἑλλήνων:
«Τά ἐμπρηστικά ἄρθρα τοῦ τουρκικοῦ
Τύπου ἄρχισαν νά δημοσιεύονται ἐντελῶς
ξαφνικά καί χωρίς καμιά φανερή ἀφορμή....
Τήν ἴδια ἐποχή ἔκαναν τήν ἐμφάνισή τους
καί κάτι εὐτελεῖς λιθογραφίες. Οἱ λιθογραφίες αὐτές ἀπεικόνιζαν Ἕλληνες νά σφάζουν τουρκάκια καί νά ξεκοιλιάζουν ἐγκύους μουσουλμάνες, καθώς καί ἄλλες φανταστικές σκηνές, πού δέ στηρίζονταν σέ
κανένα πραγματικό περιστατικό-οὔτε κἄν
σέ στημένες κατηγορίες. Οἱ εἰκόνες αὐτές
ἀναρτήθηκαν ἔξω ἀπό τζαμιά καί σχολεῖα.
Ἡ προπαγάνδα αὐτή ἀπέφερε ἀμέσως καρπούς καί ξεσήκωσε τούς Τούρκους-κάτι
μᾶλλον εὔκολο γιά τήν ἐπιθετική ἰδιοσυγκρασία τους».
Ἀρχίζουν λοιπόν οἱ ἐπιθέσεις ἀπό ἀτάκτους (τσέτες), οἱ ὁποῖοι ἐπιδίδονται σέ λε-

sel96-97Σμύρνη1_¶ÚÔÁÔÓÈÎ‹ 8/28/17 5:52 PM Page 3

97

τά κατάλοιπα μιᾶς
τέτοιας συνοδείας
νά φτάνουν στόν τελικό προορισμό τους, ἔχοντας ἐλαττωθεῖ
ἀπό χιλιάδες σέ ἑκατοντάδες. Ἀρκεῖ μόνο
νά ποῦμε ὅτι τό μαρτύριό τους ἦταν μακροχρόνιο καί ὅτι πέθαιναν αὐτοί πού ἀποτελοῦσαν τό ἄνθος τοῦ ἄρρενα πληθυσμοῦ
τῶν χριστιανικῶν μειονοτήτων. Σκοπός
τῆς τουρκικῆς πολιτικῆς ἦταν ἁπλῶς ἡ ἐξόντωσή τους».
Καί ὁ λογοτέχνης Ἠλίας Βενέζης, ὁ
ὁποῖος ἐπιστρατεύτηκε στά τάγματα ἐργασίας, καταθέτει μέσα ἀπό τίς προσωπικές
του ἐμπειρίες:
«Ἕνα πρωί μᾶς παίρνουν, καμιά ἑξηνταριά σκλάβους, γιά μιά μικρή ἀγγαρεία. Δίπλα στίς ράγες τοῦ σιδηροδρόμου τελειώνει μιά μεγάλη χαράδρα, ἀνάμεσα στό Σίπυλο. Μέσα σ’ αὐτή θά σκοτώθηκαν ἴσαμε σαράντα χιλιάδες Χριστιανοί ἀπό τή Σμύρνη
καί τή Μικρασία τίς πρῶτες μέρες τῆς καταστροφῆς· τά κορμιά λιώνανε μέ τό χειμώνα καί τό νερό τῆς χαράδρας, πού κατέβαινε ἀπό ψηλά ἔσπρωχνε τά κουφάρια
πρός τά κάτω ἴσαμε τό δρόμο. Ἡ δουλειά
μας ἦταν ὅλη τή μέρα νά σπρώχνουμε τά
κουφάρια πρός τά μέσα νά μή φαίνονται...».
Ὁ ἑλληνικός πληθυσμός τῶν πόλεων
ἀπό τίς ἀκτές τῆς Μ. Ἀσίας ἐξαναγκάζεται
νά ἀκολουθήσει τίς ἐξοντωτικές πορεῖες
πρός τό ἐσωτερικό τῆς Ἀσίας, κάτω ἀπό
μιά ἀπάνθρωπη μεταχείριση, μέ στόχο τήν
ἐξολόθρευσή του. Εἶναι ἡ πολιτική τῶν
ἐκτοπισμῶν. Ἐμπνευστές καί σύμβουλοι
τῶν Τούρκων σ’ ὅλο αὐτό τό σατανικό
σχέδιο τῆς γενοκτονίας καί τοῦ ξεριζωμοῦ τῶν Ἑλλήνων, οἱ Γερμανοί.
(Συνεχίζεται)

τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ
ηλασίες, βιασμούς καί σφαγή ἀνελέητη.
Γράφει ὁ Γάλλος Felix Sartiaux:
«Τή στιγμή ἐκείνη βρισκόμουν στή Φώκαια καί εἶμαι μάρτυρας τοῦ τί συνέβη ἐκεῖ.
Οἱ μέθοδοι πού προέρχονταν ἀπό ἕνα καλά
μελετημένο καί συστηματικό σχέδιο, ἦταν
παντοῦ ἴδιες, ὅπως μπορῶ νά βεβαιώσω
ἀπό μιά ἔρευνα πού ἔκανα στίς παράκτιες
περιοχές.
Οἱ συμμορίες ἔκαναν τήν ἐμφάνισή τους
συνήθως τό βράδυ, ὁπλισμένες μέχρι τά δόντια μέ χατζάρια καί τουφέκια. Ξεχύνονταν
στούς δρόμους, ξεκόλλαγαν πόρτες καί παράθυρα μέ χτυπήματα ὑποκοπάνων καί
τσεκουριές, ἔσφαζαν, κάρφωναν στά κρεβάτια καί τουφέκιζαν γυναῖκες, παιδιά καί
γέρους».
Οἱ ἄνδρες ἐπιστρατεύονται στά τρομερά
τάγματα ἐργασίας (ἀμελέ ταμπουρού) μέ
σκοπό τήν ἐξόντωσή τους. Γράφει ὁ ἀμερικανός Ἔντουαρντ Μπίερσταλντ:
«Ἠ ἀκριβής ἱστορία τῶν 160.000
ἀνδρῶν πού χωρίστηκαν ἀπό τίς οἰκογένειές τους καί ὁδηγήθηκαν στό ἐσωτερικό ὑπό
τήν ἐπιτήρηση τῶν Τούρκων δέ θά γίνει
ποτέ γνωστή. Τό παραπέτασμα πού τήν καλύπτει ἀνασηκώνεται πρός στιγμή γιά νά
ἀποκαλύψει ἕνα τάγμα ἐργασίας μακριά
στά βουνά, στό δρόμο ἀπό τή Σμύρνη πρός
τήν Καισάρεια, νά προχωράει ἀφήνοντας
στήν πορεία του μιά μακριά σειρά ἀπό νεκρούς, μέ τούς ἄντρες του ἀρρώστους, συχνά τραυματισμένους, μισόγυμνους και λιμοκτονοῦντες νά σπρώχνονται ἀλύπητα
ἀπό τά τουρκικά μαστίγια μέχρι νά πέσουν
καί οἱ τελευταῖοι, καλωσορίζοντας τήν ἀνακούφιση πού τούς πρόσφερε ὁ θάνατος, ἤ
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ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Γιά νά μήν ξεχνᾶμε!...

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Τό Μπαϊράκι τῶν Μποτσαραίων
Ἡ Σημαία, κάθε Σημαία, ἰδιαιτέρως σέ πολεμικές συρράξεις, εἶναι τό
σύμβολο πού ἐκφράζει τήν ἑνότητα
καί τό κάθε ἰδανικό τῶν ἀγωνιζόμενων. Γιά τήν Ἑλλάδα ἡ Σημαία κατέστη σύμβολο τῆς ἑνότητας καί τοῦ
πόθου γιά Λευτεριά τοῦ Ἔθνους, μετά τήν ἅλωση. Κάθε ἑπόμενη πολεμική ἐπιχείρηση καλυπτόταν μέ μιά
Σημαία μέ Σταυρό καί θρησκευτική
παράσταση. Ἐπικρατοῦσε ὁ χρωματισμός τοῦ μπλέ, ἀνάμικτου μέ τό
λευκό. Στό Μεσολόγγι ὑπῆρχε σέ ὅλα
τά καπετανάτα καί ἕνα εἰδικό
«Μπαϊράκι», ὡς Σημαία, στό ὁποῖο
προσέβλεπαν ὅλοι μέ σεβασμό καί
εὐλάβεια. Μέ τήν Ἀπόφαση τῆς Ἐξόδου ὁρίστηκε, στό Α΄ ἄρθρο, νά
ἡγεῖται τιμητικά τοῦ κυριότερου σώματος ἐξοδιτῶν, ἡ σημαία τῶν Σου-

λιωτῶν. Ἡ ἀπόφαση γράφει: «Ἡ σημαία τοῦ στρατηγοῦ Νότη Βότζιαρη
θέλει μείνει ἀνοικτή, ὡς ὁδηγός». Ἡ
Σημαία αὐτή, δωρεά τῆς Αὐτοκράτειρας τῆς Ρωσίας Αἰκατερίνης τῆς μεγάλης στόν Τούσια (Θανάση) Μπότσαρη, ἔφερε ὁλοκέντητη παράσταση
τῶν Ἁγίων Γεωργίου καί Δημητρίου
καί ἦταν μπροστά σέ ὅλους τούς
ἀγῶνες τῶν Σουλιωτῶν. Ὁ Νότης
Μπότσαρης, ὡς ἡγήτωρ, τήν παρέδωσε τιμητικά στά χέρια ἀνδρειωμένης
γεροδύναμης Μεσολογγίτισσας, τῆς
Μπαϊρακτάραινας. Ἡ Σημαία αὐτή
διασώθηκε καί βρίσκεται σήμερα στό
μουσεῖο τῶν ἀπογόνων τῶν Μποτσαραίων.
Νικόλαος Σπ. Βούλγαρης
Καθηγητής Θεολογίας
Πρ. Δήμαρχος Ἱ.Π. Μεσολογγίου
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Μονάχα στήν Κόρινθο σταμάτησε καί
μπῆκε σ’ ἕνα καφενεῖο. Ὁ Ζερβός περίμενε λίγο πιό ἔξω γιά ἀσφάλεια. Κόντευε στίς 5:30 τό
ἀπόγευμα. Ἔμεινε ἐκεῖ δύο ὧρες, ἴσως καί περισσότερο.
«Δέ βιάζεται πιά», σκέφτηκε ὁ Γιάννης.
«Πόσο νά εἶναι ἀπό ’δῶ ἡ Σπάρτη, τό χωριό
τῆς Ἀρχοντῆς. Θέλει νά εἶναι ἐκεῖ μεσάνυχτα
κι ἀκόμα πιό ἀργά».
Ὁ Παναγιώτης ἐπιτέλους βγῆκε. Ἡ ὄψη
του εἶχε σκοτεινιάσει ἀκόμα πιό πολύ.
Ξεκίνησαν. Τώρα διέσχιζαν πιά τήν Πελοπόννησο καί κατεβαίναν πρός τά νότια.
«Ἄγριος τόπος!», μουρμούρισε ὁ Ζερβός. Πρώτη φορά βρισκότανε ἐκεῖ. «Περήφανος, μά
ἄγριος. Ὅλο βουνό κι ἔλατο». Τά πράγματα
στό δρόμο δυσκολεύανε. Τό χιόνι ἄρχισε νά
πέφτει πάλι ἀκατάπαυστα. Μά ὁ Κρανιάς προχώραγε ἀπτόητος. «Καλά πού ’χω τό τζίπ»,
ἔκανε ὁ Ζερβός καί εὐχαρίστησε ἀκόμα μιά
φορά μ’ εὐγνωμοσύνη τό γαμπρό του. Φθάσαν
στή Σπάρτη. Εἶχε βραδιάσει πιά, γιατί δέν ἦταν
δυνατόν νά τρέχουνε. Κόντευε 10:30. Ἀφήσανε τήν πόλη πίσω τους καί πήρανε ν’ ἀνηφορίζουν. Ἡ καρδιά τοῦ Ζερβοῦ ἄρχισε νά χτυπᾶ
πιό δυνατά. «Κοντεύουμε, ἅγιε! Κοντεύουμε!», ψιθύριζε σάν νά μιλοῦσε ἐνθαρρυντικά
στό φίλο του. Τά χωριά, μικρά χωριουδάκια,
ἀρμαθιές σπίτια πεταμένα ἐδῶ κι ἐκεῖ μές στά
βουνά, διαδέχονταν τό ἕνα τό ἄλλο: Καστράκι,
Ἁγ. Παρασκευή, Λιανοχώρι, Τρίκορφο. Ὁ δρόμος ἦταν πλέον ἀπελπιστικός. Τό χιόνι ἔπεφτε
τρελαμένο, ἄγριο καί οἱ νιφάδες στριφογύριζαν στίς σβούρες τοῦ ἀνέμου πού σφύριζε
ἐφιαλτικά μέσ’ ἀπ’ τά ἔλατα. Ὁ Κρανιάς ἀνέβαινε μέ πεῖσμα. «Ὅπως ἐκείνη τή νύχτα ὁ
ἀθεόφοβος», θυμήθηκε ὁ Ζερβός. Ἡ BMW τεράστια ἀγκομαχοῦσε στίς στενές στροφές.
«Πῶς τά περπάτησε αὐτά ὁ ἅγιος;», ἀναρωτή-

θηκε ὁ Γιάννης, βλέποντας τά κακότροπα στενά μές στά βουνά, πού σβήναν στίς κουβέρτες
τοῦ χιονιοῦ. Ξάφνου ὁ Κρανιάς σταμάτησε καί
τράβηξε χειρόφρενο. Σταμάτησε καί ὁ Ζερβός
ξοπίσω του. Φόρεσε τήν περούκα του καί τά
γυαλιά μήν ἔχουνε κανένα συναπάντημα δυσάρεστο. Μά ὁ ἄλλος οὔτε εἶχε καταλάβει ὅτι
τόν ἀκολουθοῦν. Ὁ Γιάννης ἀναζήτησε τό λόγο αὐτῆς τῆς καθυστέρησης. Διάβασε τήν ταμπέλα δεξιά καί ἡ καρδιά του χόρεψε ἀπότομα
στό στῆθος του: «Ἀμπελάκια. Φθάσαμε! Φθάσαμε, λοιπόν!», εἶπε, «σωστά τό μάντεψα ποῦ
πήγαινες» καί κοιτάζοντας τό σταματημένο
αὐτοκίνητο: «Φοβᾶσαι. Φοβᾶσαι, Παναγιώτη
Κρανιά», μουρμούρισε.
Κοίταξε τό ρολόι του: 12 παρά τέταρτο. Ἡ
νύχτα σκοτεινή ἔγραφε μιά σκληρή ἀντίθεση
μέ τήν ἀμόλυντη λευκότητα τοῦ παχυλοῦ χιονιοῦ. Μές στό αὐτοκίνητό του, ὁ Παναγιώτης
Κρανιάς σφάδαζε. Τό χέρι του ἔτρεμε ἀναποφάσιστο ἐπάνω στό χειρόφρενο. Τό χούφτιασε
μέ δύναμη, μ’ ἀπόφαση, καί τό κατέβασε. Ἡ
BMW ξεκίνησε...
Ὅσο καί ἄν φοβότανε, ὅσο κι ἄν ἔλεγε κάθε
χρονιά πώς εἶναι ἡ τελευταία του φορά πού τό
’κανε αὐτό, πάντα κάτι τόν ἔσπρωχνε ἐκεῖ,
ἔξω ἀπ’ τό στοιχειωμένο σπίτι, πάντοτε· μιά
ἀνάγκη σκληρή καί βασανιστική γλιστροῦσε
μέσ’ ἀπ’ τήν ψυχή του καί τόν πίεζε. Κι ὅσες
φορές δέν ἦταν δυνατόν νά τῆς ξεφύγει τῆς
Παρασκευῆς ἤ δέν τό ἤθελε, μήν τόν ὑποπτευθεῖ, ἐκεῖνες οἱ νύχτες τῆς 16ης τοῦ Δεκέμβρη
ἦταν ἀβάσταχτες, φρικτές, τόσο πού ἔπινε
κρυφά χούφτες τά ἠρεμιστικά νά κοιμηθεῖ.
Ἤθελε νά ’τανε ἐκεῖ, ἔξω ἀπ’ τό ρημαγμένο
παραπόρτι, νά γυρίζει σάν τρελός κι ὕστερα
πιά, ὅταν τόν τσάκιζε ἡ ἔνταση, νά κάθεται
καί νά κοιτᾶ, νά κοιτᾶ, νά κοιτᾶ ἐκεῖ μέ μάτια
πέτρινα. Φέτος, ἐκείνη ἡ τραχιά κι ἀλλόκοτη
λαχτάρα τόν βασάνιζε ἀκόμα πιό πολύ, γιατί
ἐφέτος χιόνιζε, πρώτη φορά τόσο πολύ, εἰκο-

* Ἀπό τό βιβλίο τῆς Μαρίας Παστουρματζῆ, Φιλολόγου, «Ο ΑΓΙΟΣ».
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σιένα χρόνια ὕστερα, χιόνιζε κι ἤτανε πάλι
ὅλα ὅπως τότε. Τό μισοῦσε τό χιόνι ὁ Παναγιώτης Κρανιάς. Ἔβρισκε τή λευκότητά του
ἐρεθιστική, σωστό ντελίριο γιά τά νεῦρα του
μά καί τό ’βλεπε μ’ ἐπιμονή τρελή: νά θυμηθεῖ,
γιά νά ξεχάσει...
Καί τώρα αὐτές οἱ ἄτσαλες νιφάδες πού
μπατζίζανε τά τζάμια του τόν ἔκαμαν νά κατεβάσει τό χειρόφρενο μ’ ἀπόφαση. Πήγαινε στό
μαρτύριό του θεληματικά, ὅπως εἰκοσιένα
χρόνια πρίν, πήγαινε θεληματικά περίπου
στήν καταστροφή του, κι ἄς τόν εἶχε προειδοποιήσει ἐκεῖνος...
Ὁ Ζερβός κατέβασε κι ἐκεῖνος τό χειρόφρενο μ’ ἀπόφαση. Πήγαινε ἀργά. Διέσχιζαν
ἐκεῖνο τό μακρόστενο χωριό πού ἡσύχαζε
κουκουλωμένο νύχτα καί σιωπή. Τά σπίτια
πιά τελείωναν. Ἄγρια ἐρημιά, βουβή ἁπλώνονταν στό τέρμα τους. «Ποῦ πᾶμε;», ἀναρωτήθηκε μέ κάποιο φόβο ὁ Ζερβός, μά μέχρι νά
ἀποσώσει, ὁ Κρανιάς σταμάτησε. Σταμάτησε
προσεκτικά καί ὁ Ζερβός ἀρκετά μέτρα πιό πίσω καί κοίταξε μπροστά μέσ’ ἀπ’ τό τζάμι του.
Στό βάθος τοῦ ὁρίζοντά του ἕνα σπίτι τεράστιο, ἐρειπωμένο, θλιβερό, ἴδιο στοιχειό. «Τῆς
Ἀρχοντῆς!», μουρμούρισε ὁ Ζερβός καί ρίγησε.
Ὁ Κρανιάς κατέβηκε ἀπ’ τ’ αὐτοκίνητο καί
περπατοῦσε ἀργά. «Ποῦ θά κουρνιάσω τώρα
ἐδῶ;», σκέφτηκε μέ ἀπελπισία ὁ Ζερβός. Γύρω
ἀπ’ τό σπίτι εἶχε μιά ἄβολη ἀνοιχτωσιά, οὔτε

Ο ΑΓΙΟΣ
δέντρα οὔτε κτίσματα ἀνθρώπου, τίποτα. Μονάχα δεξιά-τό εἶδε ὁ Ζερβός καί σκίρτησε-ἕνας
μαντρότοιχος ψηλός, ἴσα πού νά χωρᾶ τό μπόι
του, χωρίς νά τοῦ σκεπάζει τό κεφάλι, χτισμένος μέ γερά πλινθιά, πού ἔσπαζαν θλιβερά στίς
ἄκριές του. «Ἀπομεινάρι ἀπό περίφραξη»,
σκέφτηκε ὁ Ζερβός· ὅ,τι πρέπει γιά νά ἀκουμπήσει πάνω ἡ μικρή κάμερα κι αὐτός νά βλέπει ἐπιδέξια χωρίς νά τόν κοιτοῦν.
Πάρκαρε ἀθόρυβα τό τζίπ. Ὁ Κρανιάς περπατοῦσε ἀπελπιστικά ἀργά, σχεδόν σερνότανε.
Φαινόταν τόσο ἀπορροφημένος πού ὅ,τι κι ἄν
γινόταν γύρω του, δύσκολα θά τό ἔνιωθε. Ὁ
Ζερβός ἐκμεταλλεύτηκε αὐτήν τήν τραγική
στιγμή τοῦ ἄλλου. Βγῆκε ἀπό τό αὐτοκίνητο
προσεκτικά καί σάν σκιά μέσα στή νύχτα γλίστρησε πίσω ἀπ’ τόν μαντρότοιχο διπλώνοντας τό σῶμα του.
«Ὡραῖα», ἔκαμε μ’ ἀνακούφιση. Πῆρε τήν
κάμερα-ἕνα μικρό μαῦρο κουτάκι ἤτανε πού
τό κατάπινε ἡ νύχτα στό σκοτάδι της-καί τήν
ἀπίθωσε ἐπάνω στό μαντρότοιχο, στήν ἄκρη
του. Ὁ Κρανιάς εἶχε γιά λίγο σταματήσει καί
λαχάνιαζε, ὅπως ὁ ἄνθρωπος πού κόβεται σέ
μιά ἀνηφοριά.
Ὥσπου νά φτάσει στό ὀπτικό πεδίο του, ὁ
Ζερβός εἶχε τό χρόνο νά παρατηρήσει λίγο
ἐκεῖνο τό μοιραῖο σπίτι τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ
αἵματος.
(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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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.\Aπότό1978àποφυλακίσθηκαν16.150 ôποροιμικροποινίτεςκρατούμενοι.Kαίἐξακολουθοῦννάàποφυλακίζονταικρατούμενοιἔχονταςπροσωπικήμαςâπιστολήστάχέριατουςτήν
™μέρατÉςàποφυλακίσεως,ἡ ὁποίαàποτελεÖ≤ναχαιρετισμό
àγάπηςπρόςαéτούςκαίμίαπρόσκλησηγιάτήνàρχήμιÄς
νέαςζωÉςμέσαστήνκοινωνία.

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

***

uΩρες μετανοίας ...

Kαί ™ ¬ποια συνδρομή γιά àποφυλάκιση àπόρων
κρατουμένωνεrναι κι αéτή âπίσκεψη στή φυλακή.
ΣTEIΛETE τόνçβολόσας,¬πως™χήρατοÜEéαγγελίου μέ τό δίλεπτο, στή διεύθυνση: \Aδελφότητα «H
OΣIA ΞENH», T.Θ. 10 147, 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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ΝΕΕΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ

NEEΣ AΠOΦYΛAKIΣEIΣ
(Μέχρι 30/8/2017)
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.
9.
10.
11.
12.

Α΄ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ
Ἡράκλειο:
Θεσσαλονίκη:
Θεσσαλονίκη:
Θεσσαλονίκη:
Θεσσαλονίκη:
Θεσσαλονίκη:
Κατερίνη:
Κέρκυρα:
Κορυδαλλός:
Λαμία:
Λάρισα:
Σέρρες:

Εἰσαγγελία Ἀν. Κρήτης
Διεύθυνση Ἄμεσης Δράσης
Διεύθυνση Ἐσόδων
Εἰσαγγελία
Κατάστημα Κρατ/νων
Πταισματοδικεῖο
Πταισματοδικεῖο
Ἐφετεῖο
Κατάστημα Κράτησης
Ὑπηρ. Ἐπιμ. Κοινωνικῆς Ἀρωγῆς
Κατάστημα Κράτησης
Πρωτοδικεῖο

ΣΥΝΟΛΟ:

ΚΡΑΤΟΥΜ.

ΕΥΡΩ

1
1
1
1
2
1
1
1
2
17
1
1

150,00
200,00
60,00
200,00
450,00
110,00
160,00
300,00
232,00
4.710,00
150,00
400,00

30

7.122,00

ΓENIKO ΣYNOΛO: AΠOΦYΛAKIΣΘENTEΣ: 16.150

