
Ἄσημη πόλη ἦταν, τόν
παλιό καιρό, ἡ Βηθλεέμ.
Μικρή. «Ἐλαχίστη» σέ
σύγκριση μέ ἄλλες πό-
λεις πού ἦταν μεγάλες.
Οἱ κάτοικοί της δέν
ἔφταναν τούς χίλιους.
Ἔτσι σάν μικρή καί
ἄσημη, ὅπως εἶναι φυ-
σικό, ἦταν καταφρονη-
μένη ἀπό ὅλους. 

Κι ὅμως αὐτή ἡ «ἐλα-
χίστη» πόλη, ἡ μικρή
καί ἄσημη Βηθλεέμ,
ἔγινε κάποια μέρα με-
γάλη καί ὀνομαστή σ’
ὅλον τόν κόσμο. Ἀπό
ὅλα τά μέρη τῆς γῆς,
κάθε χρόνο, χιλιάδες
ἄνθρωποι πραγματοποι-
οῦν προσκύνημα στήν
ἄλλοτε πολίχνη τῆς Ἰου-
δαίας. Καί γιατί αὐτό;
Γιατί σ’ αὐτήν τήν ταπει-
νή, τήν ὀλιγάνθρωπη πό-
λη γεννήθηκε ὁ Σωτήρας
τοῦ κόσμου. Γεννήθηκε ὁ
Ἰησοῦς. Εἶπε κάποιος: «Ἡ

Βηθλεέμ εἶναι ἡ μεγαλύ-
τερη πόλη τῆς γῆς, γιατί
εἶναι ἡ γενέθλια πόλη

τοῦ Λυτρωτῆ».
* * *

«Οὐδαμῶς ἐλαχίστη
εἶ».

Δέν εἶσαι καθόλου μι-
κρή. Δέν εἶσαι καθόλου
ἀνάξια λόγου. Αὐτά ἔλε-
γε γιά τή Βηθλεέμ ὁ Προ-

φήτης Μιχαίας πολλά
χρόνια προτοῦ γεννηθεῖ
σ’ αὐτήν ὁ Μεσσίας. Τά

λόγια αὐτά τοῦ Προφή-
τη ταιριάζουν καί σέ
πολλές ψυχές. Σέ ψυχές
πού ζοῦν μειονεκτικά,
ὥστε νά θεωροῦν τόν
ἑαυτό τους ἀνίκανο γιά
ὁ,τιδήποτε καλό καί
ὡραῖο. Ἄς μή νομισθεῖ
αὐτό ταπεινοφροσύνη.
Ἡ  τ α π ε ι ν ο φ ρ ο σ ύ ν η
εἶναι πολύ μεγάλη ἀρε-
τή. Τό φρόνημά τους
αὐτό εἶναι μιά νοσηρή,
μιά παθολογική κατά-
σταση, πού ἀναπόφευ-
κτα ὁδηγεῖ στήν ἀδρά-

νεια καί στήν ἀπραξία.
Αὐτό ἀκριβῶς πού θέλει
καί ὁ ἀντικείμενος τῆς
πνευματικῆς μας ζωῆς
καί προκοπῆς, ὁ διάβο-
λος. 

«Οὐδαμῶς ἐλαχίστη
εἶ».

Ἀδελφή ψυχή, ὅποια κι

ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ
«Καί σύ Βηθλεέμ... οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ»

(Ματθ. 2, 6)
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ἄν εἶσαι, δέν εἶσαι τόσο «ἐλαχίστη», τό-
σο ἀσήμαντη, ὅπως νομίζεις, ὥστε νά
μή μπορεῖς νά κάνεις καί σύ κάτι. Ἔχεις
καί σύ κάποια ἱκανότητα. Ἔχεις καί σύ
ἕνα χάρισμα. Ἔχεις καί σύ ἕνα, ἔστω,
τάλαντο. Μή φρονεῖς τό ἀντίθετο καί
μήν ἐπιμένεις σ’ αὐτό, γιατί ἔτσι προ-
σβάλλεις τό Θεό. Ἄν οἱ ἄνθρωποι σέ
παραθεωροῦν, σέ παραβλέπουν, σέ κα-
ταφρονοῦν, γιά τόν ἕνα ἤ τόν ἄλλο λό-
γο, ὁ Κύριος σέ προσέχει καί λογαριά-
ζει καί σένα σάν ἕνα πνευματικό παρά-
γοντα στή δική του Βασιλεία. Πάρε,
λοιπόν, θάρρος καί πές του· «Ἰδού ἐγώ,
Κύριε...». Καί κάνε ὅ,τι Ἐκεῖνος σέ προ-
στάξει μέ τόν πνευματικό σου πατέρα,
μέ τόν ἄνθρωπο πού σέ ὁδήγησε στή
δική του Βασιλεία, στή δική του χαρά
καί εὐτυχία. 

«Οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ».

Θά σοῦ θυμίσω μιά ὄμορφη ἱστορία.
Στή Ναζαρέτ ζοῦσε μιά μικρή καί ἄση-
μη ψυχή. Μαρία τήν ἔλεγαν καί γονεῖς
της ἦταν ὁ Ἰωακείμ καί ἡ Ἄννα. Μεγά-
λη ἦταν ἡ Ναζαρέτ. Μεγάλη σέ ἔκταση
καί σέ πληθυσμό. Ὅμως τή σεμνή καί
ἁπλή κόρη τοῦ Ἰωακείμ καί τῆς Ἄννας
κανένας δέν τήν πρόσεχε. Τήν πρόσεξε

ὡστόσο ὁ Θεός. Ὁ Θεός «ἐπέβλεψεν
ἐπί τήν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ»
(Λουκ. 1, 48). Καί ἔγινε γνωστή σ’ ὅλον
τόν κόσμο. 

«Οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ».
Ἀδελφή ψυχή, μή μειονεκτεῖς. Καί

μιά βοσκοπούλα νά εἶσαι, κάτι εἶσαι.
Δέν θυμᾶσαι τούς ἁπλοϊκούς βοσκούς
τῆς Βηθλεέμ πού πρῶτοι προσκύνησαν
τό Χριστό μας; Ἔλα καί σύ, ὅπως
ἐκεῖνοι, στόν Ἰησοῦ μας καί παραχώρη-
σε τήν καρδιά σου, ὅλη σου τήν καρ-
διά, σ’ Αὐτόν. Ἔτσι θά γίνεις καί σύ δυ-
νατή, μεγάλη γιά τό Χριστό, καί θά
εἶσαι πάντα μιά χρήσιμη ψυχή στήν
πνευματική Του βασιλεία. 

Γι’ αὐτό, λοιπόν, ὅπως παροτρύνει ὁ
Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός, «σκίρ-
τησε ἀπό χαρά. Καί νά τιμήσεις τή μι-
κρή Βηθλεέμ, ἡ ὁποία σέ ἐπανέφερε
στόν Παράδεισο. Καί νά προσκυνήσεις
τή φάτνη... Τρέξε μαζί μέ τόν ἀστέρα
καί φέρε δῶρα μαζί μέ τούς μάγους. Δό-
ξασε μαζί μέ τούς ποιμένες, ὕμνησε μαζί
μέ τούς ἀγγέλους. Γίνε χορός δοξολο-
γίας μαζί μέ τούς ἀρχαγγέλους».

Γιατί, στό ξαναλέω: «Οὐδαμῶς ἐλα-
χίστη εἶ».

ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ108 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»

Στούς ἀγαπητούς μας ἀναγνῶστες καί συνδρομητές
εὐχόμαστε ἀδελφικά τό φῶς τῆς ἀλήθειας τοῦ νεογέννη-
του Σωτήρα νά φωτίσει τό νοῦ μας καί ἡ εἰρήνη Του νά
πλημμυρίσει τήν καρδιά μας, καθώς θά Τόν προσκυνοῦμε
ταπεινά μέσα στή φάτνη Του. 

Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα! 
«ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ»
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Αὐτό διεκήρυξε ὁ Ἰησοῦς. Καί ὅπως
τό εἶπε, ἔτσι καί ἔγινε. Ἀρχικά ὑψώθηκε
πάνω στό σταυρό, ἐκεῖ στό Γολγοθᾶ.
Ἔστω, ἕνα ἤ δυό μέτρα πάνω ἀπό τή
γῆ. Καί τότε ἔγινε αὐτό πού εἶπε.

Πρῶτος πού ἑλκύσθηκε ἀπό τόν
ἐσταυρωμένο Ἰησοῦ εἶναι, ποιός θά τό
πίστευε; ἕνας ληστής! Αὐτός πού ἦταν
κρεμασμένος στό δικό του σταυρό, ἐκεῖ
στά δεξιά τοῦ ἐσταυρωμένου Χριστοῦ!
Ἄνθρωπος κακοῦργος, πού ζοῦσε ἀπό
τίς ληστεῖες. Κι αὐτό εἶναι ἴσως τό λιγό-
τερο. Ποιός ληστής δέν κακοποίησε τόν
ἄνθρωπο πού λήστευε; Κανείς φυσικά.
Ὅλοι κακοποιοῦσαν. Καί ὑπάρχουν πε-
ριπτώσεις πού ἔφθασαν μέχρι καί στήν
ἐκτέλεση. Ἔτσι γίνονταν καί φονιάδες
ἀνθρώπων. Ὅπως γίνεται καί μέ τούς
σημερινούς ληστές. Δέν λείπουν δέ ἀπό
τό βιογραφικό τοῦ ληστῆ καί οἱ βιασμοί
ἀθώων γυναικῶν καί οἱ ἐκβιασμοί. Ἔτσι
ὁ ληστής γίνεται αὐτός πού εἴπαμε: Κα-
κοῦργος. 

Πότε ἑλκύσθηκε ὁ ληστής; 
Ὅταν ὁ Ἰησοῦς, μέσα στόν πόνο καί

τήν ὀδύνη τοῦ σταυροῦ, μέ τό τίμιο καί
πανακήρατο αἷμα του νά τοῦ ἔχει ἀλλοι-
ώσει ἐντελῶς τό πρόσωπο, προσευχήθη-
κε μέ ὅλη τή θέρμη τῆς καρδιᾶς του, πού
ἀγαποῦσε καί αὐτούς ἀκόμη τούς
ἐχθρούς του, στό Θεό Πατέρα Του καί
εἶπε: «Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γάρ οἴδα-
σι τί ποιοῦσι» (Λουκ. 23, 34). Πατέρα

μου, συγχώρεσε τούς σταυρωτές μου.
Γιατί τυφλωμένοι ἀπό τό φθόνο καί τήν
ἐμπάθειά τους, δέν γνωρίζουν τί κάνουν!
Ὤ, αὐτή ἡ καρδιά τοῦ Ἰησοῦ, πού χτυ-
ποῦσε μόνο ἀπό ἀγάπη καί ποτέ ἀπό
κακία, εἵλκυσε καί τήν καρδιά τοῦ κα-
κούργου συσταυρωμένου του. Αὐτή ἡ
μεγάλη ἀγάπη τοῦ Ἰησοῦ συνέτριψε τήν
καρδιά τοῦ ληστῆ, γιά νά φθάσει αὐτός
ὁ πανάθλιος κακοῦργος νά ἀπευθύνει
δέηση καί νά θερμοπαρακαλέσει τόν
ἐσταυρωμένο Ἰησοῦ καί νά τοῦ πεῖ:
«Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ
βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23, 42). Θυμήσου
καί μένα, Κύριε, ὅταν ἔλθεις μέ δόξα καί
δύναμη στήν οὐράνια βασιλεία Σου,
ὥστε νά ἀπολαύσω κι ἐγώ τή χαρά καί
τή μακαριότητα αὐτῆς τῆς βασιλείας.

Καί τί τοῦ ἀποκρίθηκε ὁ Ἰησοῦς; 
Δέχτηκε ὁ Κύριος τήν πραγματική με-

τάνοια τοῦ ληστῆ καί τόν διαβεβαίωσε:
«Ἀμήν λέγω σοι, σήμερον μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ
ἐν τῷ παραδείσῳ». Σέ διαβεβαιώνω ὅτι
σήμερα θά εἶσαι μαζί μου στόν παράδει-
σο. Ἔτσι ὁ πρῶτος πού ἑλκύσθηκε ἀπό
τόν Ἰησοῦ, πού εἶχε ἤδη ἀνυψωθεῖ ἀπό
τή γῆ, εἶναι ἕνας ἄθλιος κακοῦργος καί
ληστής. Ἐρωτῶ: Εἶναι ἤ δέν εἶναι αὐτό
τό πιό μεγάλο θαῦμα τοῦ Σωτήρα μας
Χριστοῦ; Δέν ἐπέστρεψε ὁ Ἰησοῦς στόν
παράδεισό του μέ ἕναν Ἀρχιερέα, τόν
Ἄννα ἤ τόν Καϊάφα, ἀλλά συντροφιά μέ
ἕναν ληστή, ἀλλά μετανοημένο ληστή!!
Τό εἶπε αὐτό κάποτε ὁ Ἰησοῦς. Τί εἶπε

109«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ

§17 
Η ΕΛΞΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

«Κἀγώ ἐάν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, πάντας ἑλκύ-
σω πρός ἐμαυτόν»  (Ἰωάν. 12, 32)
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«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»110 ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ

πού ἀφοροῦσε τούς «δικαίους» τῶν
ἡμερῶν του, ἀλλά καί ἡμᾶς ὅλους τούς
πιστούς Του σήμερα; Τό ἀντιγράφω:
«Λέγω ὑμῖν ὅτι οἱ τελῶναι καί αἱ πόρναι
προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τήν βασιλείαν τοῦ
Θεοῦ» (Ματθ. 21, 31). Σᾶς διαβεβαιώνω
ὅτι οἱ τελῶνες καί οἱ πόρνες, μετά τή με-
τάνοιά τους, πηγαίνουν προτύτερα ἀπό
σᾶς στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Γιατί σεῖς
μόνο μέ τά λόγια καί ὄχι μέ τά ἔργα δεί-
χνετε ὑπακοή στό Θεό. 

Ποιός ἄλλος ἑλκύσθηκε; 
Ὁ φρούραρχος τῆς κουστωδίας τοῦ

Γολγοθᾶ μέ δυό Ρωμαίους στρατιῶτες.
Σκεφθεῖτε· ὁ φρούραρχος, ὁ ἑκατόνταρ-
χος, στόν ὁποῖο ὡς τόν πιό ἔμπιστο
ἀξιωματικό τους ἀνέθεσαν οἱ Ρωμαῖοι
Στρατηγοί τό καθῆκον τῆς παράστασης
στή σταύρωση, αὐτός νά ἑλκυσθεῖ ἀπό
τόν κατάδικο Ἰησοῦ!

Τί ἔγινε; 
Ὅταν τελικά ὁ Ἰησοῦς «ἐξέπνευσε»,

τότε «σκότος ἐγένετο ἐπί πᾶσαν τήν
γῆν». «Ἡ γῆ ἐσείσθη καί αἱ πέτραι ἐσχί-
σθησαν, καί τά μνημεῖα ἀνεώχθησαν καί
πολλά σώματα τῶν κεκοιμημένων ἁγίων
ἠγέρθη» (Ματθ. 27, 45, 51). Ἔγινε σκο-
τάδι σέ ὅλη τή γῆ. Ἡ γῆ σείσθηκε καί οἱ
πέτρες σχίσθηκαν. Καί τά μνημεῖα στήν
περιοχή τῆς Ἱερουσαλήμ ἀνοίχθηκαν μό-
να τους καί πολλά σώματα πεθαμένων
ἁγίων ἀναστήθηκαν. 

Καί τότε;
Τότε ὁ ἑκατόνταρχος καί οἱ δυό στρα-

τιῶτες του, ὅταν εἶδαν ὅλα αὐτά τά φο-
βερά, φοβήθηκαν πολύ, «σφόδρα», καί
ὁμολόγησαν καί εἶπαν: «Ἀληθῶς Θεοῦ
υἱός ἦν οὗτος» (Ματθ. 27, 54). Κι αὐτός
ὁ λόγος τους σήμαινε τήν πίστη τους στό
Θεό, γιά νά γίνουν στή συνέχεια κήρυκες
τῆς ἀνάστασης τοῦ Ἰησοῦ σέ ὅλη τήν
Καππαδοκία, ἀφοῦ ἐγκατέλειψαν τή
στρατιωτική τους ἰδιότητα, γιατί δέν δέ-
χθηκαν τά ἀργύρια τῶν Φαρισαίων γιά
νά διαψεύσουν τήν ἀνάσταση τοῦ Χρι-

στοῦ. Δεύτερη περίπτωση ἕλξης αὐτή
ἐδῶ πάνω στό Γολγοθᾶ.

Καί μετέπειτα;
Συνεχίστηκε αὐτή ἡ σωτήρια ἕλξη διά

μέσου τῶν αἰώνων μέχρι σήμερα καί θά
συνεχίζεται μέχρι τή δεύτερη παρουσία
τοῦ Χριστοῦ, ὅταν ὁ Κύριος «πάλιν
ἐρχόμενος μετά δόξης» θά κρίνει ζῶντες
καί νεκρούς. Δέν πέρασαν πολλές ἡμέ-
ρες καί τρεῖς χιλιάδες ἄνθρωποι ἑλκύ-
σθηκαν ἀπό τό Χριστό, μέ τό κήρυγμα
τοῦ Ἀπ. Πέτρου, τήν ἡμέρα τῆς Ἁγίας
Πεντηκοστῆς. Καί ἡ ἕλξη τοῦ Ἰησοῦ συ-
νεχίσθηκε μέ τά κηρύγματα τῶν Ἀπο-
στόλων, παντοῦ ὅπου ἔφεραν τά βήματά
τους, μέχρι καί τή μακρινή Ἰνδία, ὅπου
καί ἐκεῖ ἑλκύσθηκαν ψυχές μέ τό κήρυγ-
μα τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ. 

Ὕστερα ἄρχισαν οἱ διωγμοί τῶν Χρι-
στιανῶν σέ ὅλη τήν ἐπικράτεια τῆς Ρω-
μαϊκῆς αὐτοκρατορίας. Οἱ Καίσαρες τῆς
Ρώμης, ὁ ἕνας μετά τόν ἄλλο, μέ κορυ-
φαῖο τόν Νέρωνα, ὑπέγραφαν ἐπανει-
λημμένα διατάγματα γιά διωγμούς τῶν
Χριστιανῶν μέ τά πιό σκληρά καί ἀπάν-
θρωπα μαρτύρια. Ἀποκεφαλισμοί Χρι-
στιανῶν. Ἀποκοπή ὅλων τῶν μελῶν τοῦ
σώματος. Καύσεις σέ καυτή πίσσα. Ρί-
ψεις στή θάλασσα. Καί ἄλλα πολλά
ἀνεκδιήγητα καί φρικτά μαρτύρια. 

Ἀλλά τί μέ αὐτό;
Ὁ Ἰησοῦς ἐξακολουθεῖ νά ἑλκύει ἀνα-

ρίθμητες ψυχές σέ ὅλες τίς πόλεις τῆς
Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας. Τά μαρτύρια
δέν ἀνέκοψαν οὔτε στό ἑλάχιστο τήν
ἕλξη τοῦ Ἰησοῦ. Νέοι καί νέες, ἄνδρες
καί γυναῖκες, μικρά παιδιά σάν τόν Ἅγιο
Κήρυκο, γέροντες ἀσπρομάλληδες
ἑλκύονται στή χριστιανική πίστη, χωρίς
νά ὑπολογίζουν τά σκληρά μαρτύρια.
Χαρά τους νά προσφέρουν καί τή ζωή
τους γιά τόν πιό μεγάλο ἀγαπημένο
τους, τόν Ἰησοῦ. Ἔλεγε μιά ψυχή: «Ὤ!
τί μεγάλη χαρά νά πεθαίνει κανείς γιά
Σένα, ὤ Ἰησοῦ!». Στά Κολοσσαῖα τῆς
Ρώμης καί τῆς Καρχηδόνας καθημερινά
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οἱ Χριστιανοί γίνονται τροφή τῶν πεινα-
σμένων λιονταριῶν καί ὅλων τῶν ἀγρίων
ζώων. Ἕνα θέαμα, τό ὁποῖο ἀπολάμβα-
ναν μέ ἀπληστία οἱ Καίσαρες καί οἱ
εἰδωλολάτρες. 

Στό Κολοσσαῖο τῆς Καρχηδόνας ρί-
χνεται στά θηρία ἡ ἀρχόντισσα Βίβια
Περπέτουα. Σέ μιά προσπάθεια τοῦ
Ἐπάρχου νά πείσει τήν ἀρχόντισσα νά
ἀρνηθεῖ τό Χριστό γιά νά ἀποφύγει τό
μαρτύριο, ἐπέτρεψεστλον πατέρα τῆς
Περπέτουας νά τῆς παρουσιάσει τό μω-
ρό της, ὥστε, Μητέρα αὐτή, νά κάνει πί-
σω γιά τό παιδί της. Ἐκείνη ὅμως ἀπά-
ντησε θαρραλέα καί ἀποφασιστικά στόν
πατέρα της, πού ἔφερε στό δικαστήριο
τό παιδί της: «Ἐκεῖνος στόν ὁποῖο προ-
σφέρω τή ζωή μου, ὁ Ἰησοῦς, θά φροντί-
σει γιά τό μωρό μου». Καί τήν πέταξαν
τότε στά πεινασμένα λιοντάρια γιά νά
τήν κατασπαράξουν.

Στό Κολοσσαῖο τῆς Ρώμης ἄλλες παρ-
θένες, νύμφες Χριστοῦ, ὅπως ἡ ἀρχό-
ντισσα Ἁγνή μέ τίς Ρουφίνα, Φιλικητάτη
καί ἄλλες μπαίνουν στήν παλαίστρα με-
θυσμένες ἀπό τήν ἀγάπη καί τή λατρεία
τοῦ Ἰησοῦ, γιά νά προσφέρουν τή ζωή
τους γιά τόν πιό μεγάλο Ἀγαπημένο
τους, ὅπως καί Ἐκεῖνος θυσιάσθηκε πά-
νω στό σταυρό, ἐκεῖ στό Γολγοθᾶ, γι’
αὐτές καί γιά ὅλον τόν κόσμο.

Στήν ἴδια τή Ρώμη ἕνας γενναῖος
ἀξιωματικός, λαμπρό παλικάρι, ὁ Ἅγιος
Σεβαστιανός, δέχεται μέ χαρά γιά τόν
Ἰησοῦ τό ἕνα μετά τό ἄλλο τά βέλη πά-
νω στό σῶμα του, γιά νά προσφέρει τή
ζωή του κι αὐτός γιά τόν μεγάλο Ἀγαπη-
μένο τῆς καρδιᾶς του, τόν Ἰησοῦ.

Ἀλλά γιατί νά μακρηγοροῦμε; 
Θά μάκραινε πολύ ἡ γραφή μας, ἄν

θέλαμε νά παραθέσουμε πολλά παρα-
δείγματα ἐπιφανῶν ἀνθρώπων πού,
στήν πορεία τῆς ζωῆς τους, ἑλκύσθηκαν
ἀπό τό Σωτήρα μας Χριστό καί ἔγιναν
ὁμολογητές καί κήρυκές Του μέ τή γρα-
φή καί μέ τό λόγο τους. Ἀναφέρουμε
ὡστόσο ἕνα παράδειγμα ἐπιφανοῦς
ἀνδρός. Εἶναι ὁ πολύς Ρῶσος Φ. Ντοστο-
γιέφσκυ. Ἀρχικά ἀδιάφορος ὡς πρός τήν
πίστη στό Θεό, ζοῦσε στήν ἄγνοια. Κά-
ποτε ὅμως καταδικάστηκε σέ ἐξορία στή
μακρινή Σιβηρία σέ φυλακές πού τίς χα-
ρακτηρίζει στό βιβλίο του «σπίτια τῶν
πεθαμένων».

Στήν πορεία του πρός τίς τραγικές
Σιβηρικές Φυλακές, μιά εὐσεβής καί πι-
στή στό Χριστό μας Ρωσίδα γερόντισσα
τόν πλησίασε καί τοῦ ἔβαλε στό χέρι μιά
Καινή Διαθήκη, ἕνα Εὐαγγέλιο. Ὁ Ντο-
στογιέφσκυ, ἄνθρωπος λόγιος καί μέ με-
γάλο τόν πόθο γιά ὁλοένα περισσότερη
μάθηση, τήν πῆρε εὐχαρίστως καί ἐκεῖ,
στήν ἀπομόνωση τῶν φυλακῶν, ἄρχισε
νά μελετᾶ τήν ὑπέροχη καί θαυμαστή δι-
δαχή τοῦ Ἰησοῦ. Ἔτσι μέρα μέ τή μέρα
ἔνιωθε μιά ἰσχυρή ἕλξη πρός τόν θεῖο Δι-
δάσκαλο, τόν Ἰησοῦ. Κι αὐτή ἡ ἕλξη τοῦ
χάριζε καθημερινά τά πιό ὡραῖα αἰσθή-
ματα, πού πρώτη φορά ἔνιωθε στήν ψυ-
χή του. Σέ τέτοιο μάλιστα βαθμό, πού
ὄχι μόνο πίστεψε στό Σωτήρα μας Χρι-
στό, ἀλλά καί ἔγινε μιά ἀπό τίς μεγαλύ-
τερες μορφές τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας
μας. Ὅποιος διαβάζει τά βιβλία του μέ-
νει ἄφωνος καί γίνεται ἕνας μεγάλος
θαυμαστής του. 

Θέλετε νά προσθέσω κι ἕνα ἄλλο πα-
ράδειγμα; 

Εἶναι ὁ φυσιοδίφης -ἐπιστήμονας πού
ἀσχολεῖται μέ τή σπουδή τῶν φυτῶν,

«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI» 111ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ

«Η ΑΓΑΠΗ εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀρετή. Εἶναι πιό με-
γάλη καί ἀπό τό μαρτύριο. Καί νά γιατί. Χωρίς τό μαρ-
τύριο, ἡ ἀγάπη σώζει. Χωρίς τήν ἀγάπη, τό μαρτύριο
δέν ὠφελεῖ σέ τίποτε»  (Ἱερός Χρυσόστομος).
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τῶν ζώων καί τῶν ὀρυκτῶν- ὁ μεγάλος
Βόλνεϋ. Μεγάλος ἄθεος. Γνωστός πα-
ντοῦ. Κάποτε βρέθηκε πάνω σέ καράβι
στόν Ἀτλαντικό ὠκεανό ταξιδεύοντας
πρός τήν Ἀμερική. Κάποια μέρα, κακή
μέρα, ἡ θάλασσα ἀγρίεψε. Τά κύματα,
βουνά ἀπό τήν κακοκαιρία. Σέ κάποια
στιγμή τό καράβι πῆγε νά πάρει κλίση.
Τότε ὅλοι οἱ ἐπιβάτες γονάτισαν σέ προ-
σευχή. Καί ἔκραξαν: «Θεέ μου, βοή-
θεια!».

Τί ἔκανε τότε ὁ ἄθεός μας;
Τί ἔκανε; Καί τό ρωτᾶτε; Γονάτισε κι

αὐτός σέ προσευχή! Ὅταν πέρασε ἡ
μπόρα καί ἡ θάλασσα κόπασε κι ἔγινε
γαλήνη, οἱ ἐπιβάτες πείραξαν τόν φυσιο-
δίφη καί τοῦ εἶπαν: -Καί σύ, Βόλνεϋ,
χριστιανός; Καί σύ πιστός καί προσευ-
χόμενος; Καί ἡ ἀπόκρισή του; «Στό Γρα-
φεῖο του κανείς μπορεῖ νά εἶναι ἄθεος
καί νά εἶναι τό ἕνα καί τό ἄλλο. Στόν με-
γάλο ὅμως κίνδυνο, ὅταν πάει νά βου-
λιάξει τό καράβι μέ τούς ἐπιβάτες του,
νιώθει τόσο ἀδύναμος πού, πιστεύει ἤ
δέν πιστεύει, γίνεται πιστός Χριστιανός.
Καί μάλιστα Χριστιανός προσευχόμε-
νος». Ὁ Ἰησοῦς, μέ τή μεγάλη θαλασσο-
ταραχή, τόν εἵλκυσε πρός τή χριστιανική
πίστη. Θαρρῶ, ἡ γραφή μας, μέ τό περιε-
χόμενο πού προτάξαμε, κάνει πειστική
τήν πραγματικότητα ὅτι ὁ Χριστός μέ
διάφορους τρόπους ἑλκύει ψυχές κοντά
του. 

Ὤ Μεγάλε Ἀγαπημένε μας Ἰησοῦ, 
Εἵλκυσες στή δική σου ἀγάπη καί

ἀσφάλεια πλῆθος ψυχῶν, πού δέν μπορεῖ
κανείς νά τίς ὑπολογίσει. Ἀνάμεσα σ’
αὐτές τίς ψυχές εἶναι καί ἡ δική μου! Ἄς
ἤμουν αὐτός πού ἤμουν, ὅταν ζοῦσα λίγο
πολύ μακριά σου. Καί δέν ἤμουν ὁ κα-
λύτερος. Στά πρῶτα χρόνια τῆς ζωῆς
μου, στά παιδικά μου χρόνια, μέ ἐπηρέ-
αζαν οἱ ἄπρεπες συμπεριφορές τῶν με-
γάλων, ἐκεῖ στόν περιορισμένο χῶρο
ὅπου ζοῦσα. 

Ὥσπου, Ἰησοῦ μου, εἵλκυσες καί τή

δική μου ψυχή. Καί τήν εἵλκυσες μέ τά
πύρινα καί φλογερά κηρύγματα τοῦ με-
γάλου προφήτη πού Σύ τόν ἀπέστειλες,
τότε πού ἀποφάσισα νά μάθω λίγα πε-
ρισσότερα γράμματα ἀπό ἐκεῖνα πού
ἔμαθα στό πρῶτο μου Σχολεῖο. Καί ἐκεῖ,
στό μεγαλύτερο Σχολεῖο, στό Γυμνάσιο,
μέ εἵλκυσες μέ τόν προφήτη σου κοντά
Σου. Θυμᾶμαι καί συγκινοῦμαι καί Σέ
εὐγνωμονῶ μέ ὅλη μου τήν καρδιά γιά
τά ὡραῖα αἰσθήματα πού πλημμύρισαν
τήν ὕπαρξή μου τότε. Ὤ, ἐκεῖνα τά γλυ-
κά σκιρτήματα, πού τά ἔνιωθα τόσο ζω-
ντανά! Ἤμουν τότε εὐτυχής. Ἡ γλυκιά
ὀμορφιά τῆς διδαχῆς Σου, πού ἄρχισα νά
μελετῶ σάν τό διψασμένο ἐλάφι, πρό-
σθεσε χαρά στή χαρά μου καί εὐτυχία
στήν εὐτυχία μου. Ὄχι. Δέν ἤθελα τίποτε
ἄλλο. Σύ μοῦ κάλυψες ὅλα τά κενά τῆς
ἐφηβικῆς μου ζωῆς. Δέν ἤθελα τίποτε
ἄλλο. Τό ξαναλέω: Τίποτε ἄλλο. Σύ
πῆρες ὅλη μου τήν καρδιά καί τό μυαλό.
Ἤμουν ὅλος δικός σου. Καί ἔμεινα, μέ
τή δική σου χάρη, ὥς τά σήμερα ἔτσι,
ὅλος δικός Σου. Γιά νά νιώθω καί νά τό
ὁμολογῶ ὅτι εἶμαι ὁ εὐτυχέστερος
ἄνθρωπος τῆς γῆς αὐτῆς πού ζῶ καί
ἀναπνέω.

Καί ἔτσι πιστεύω ὅτι θά φθάσω, πά-
ντοτε μέ τή δική σου χάρη, μέχρι τό τέ-
λος. Τότε πού σύ, Ἰησοῦ μου, θά τό προ-
στάξεις. Νά περάσω, ἀναπόφευκτα μέ
τήν κοίμησή μου, ἀπό τή γῆ στή δική σου
ἐπουράνια Πολιτεία, ὅπου ἐκεῖ ὅλα εἶναι
ὄμορφα. Ὅλος ὁ κόσμος εἶναι καλός.
Ἐκεῖ ἡ μελωδία τῶν ἀγγέλων καί ἀρχαγ-
γέλων Σου. Ἐκεῖ ὅλες οἱ καλές ψυχές
τῆς γῆς. Ἐκεῖ, Ἰησοῦ μου, ποθῶ καί λα-
χταρῶ νά ἔρθει καί ἡ δική μου μετριότη-
τα. Κι αὐτός ὁ πόθος καί ἡ λαχτάρα
φλογίζουν τόσο τήν καρδιά μου, πού θά
ἤθελα κι αὐτήν τή στιγμή ἀκόμη νά
βρεθῶ ἐκεῖ στόν οὐρανό, κοντά Σου. Καί
πάντα μαζί Σου, ὤ γλυκύτατε Ἰησοῦ
μου. Ναί. Ἐκεῖ κοντά Σου, ὤ Μεγάλε
Ἀγαπημένε μου Ἰησοῦ. 

Σεβαστιανός 
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Ὅταν ἔφθασε στήν ἀκοή τῆς πονεμένης
Χαναναίας Μητέρας ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἀπό τή
Γαλιλαία, αὐτός πού θεραπεύει κάθε εἴδους
ἀρρώστια καί ἀνα-
σταίνει ἀκόμα καί νε-
κρούς, βρίσκεται στά
μέρη τους, θέριεψε
στήν ψυχή της ἡ
ἐλπίδα, ἔβγαλε φτε-
ρά στά πόδια της καί
ἔτρεξε νά συναντήσει
τό Σωτήρα Χριστό. Κι
ὅταν τό πέτυχε, ἔπε-
σε στά γόνατα καί μέ
δάκρυα στά μάτια
της ἔβγαλε μιά κραυ-
γή μέ ὅση δύναμη
εἶχε ζητώντας τή θε-
ραπεία τῆς δαιμονι-
σμένης κόρης της. Τοῦ ἔλεγε καί τοῦ ξανά-
λεγε τό καυτό αἴτημά της: «Ἐλέησόν με,
Κύριε, υἱέ Δαυΐδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς
δαιμονίζεται».

Παραδόξως ὁ Ἰησοῦς, τόν ὁποῖο θαύμα-
ζε ὅλος ὁ κόσμος γιά τήν πολλή του ἀγάπη
σέ κάθε ἄνθρωπο ἄρρωστο ἀπό ὁποιαδή-
ποτε ἀρρώστια, ἀκόμη καί ἀνίατη, αὐτός ὁ
μοναδικός σέ ὅλη τή γῆ Ἰησοῦς, σιωποῦσε!
«Ὁ δέ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον»! (Στίχ.
23). Κόπηκαν τά πόδια τῆς θλιμμένης Χα-
ναναίας Μητέρας. Ἦταν ἕτοιμη νά σωρια-
σθεῖ κάτω στή γῆ! Στάθηκε ὅμως ὄρθια μέ
ὅλη τή δύναμη πού τῆς ἔμεινε. Γιατί, Ἰησοῦ,
σιωπᾶς; Σύ, στήν εὐλογημένη πορεία τῆς
ζωῆς σου, δέν ἀρνήθηκες σέ κανέναν

ἄρρωστο τή θεραπεία. Μέ ἕνα καί μόνο λό-
γο τοῦ χάριζες τήν ὑγεία. Γιατί σέ μένα
αὐτή ἡ σιωπή; Δέν εἶμαι κι ἐγώ δικό σου

δημιούργη-
μα, πλάσμα
σου, ἔστω
κι ἄν δέν
ε ἶ μ α ι
Ἰ σ ρ α η λ ί -
τισσα; Για-
τί, Ἰησοῦ,
γιατί; Ἄς
εἶναι. Δέχο-
μαι αὐτήν
τήν ἐπώδυ-
νη, σκληρή,
δοκιμασία.
Ἀλλά ἐγώ,
μέ ὅση δύ-

ναμη μοῦ ἀπόμεινε, λέω ὅτι δέν θά γυρίσω
στό σπίτι μου χωρίς νά ἀκούσω κι ἐγώ,
ὅπως κάθε ἄρρωστος: «Πήγαινε, γυναί-
κα. Ἡ κόρη σου εἶναι καλά». Καί μένει ἡ
Χαναναία πλάι στόν Ἰησοῦ. Ὅπου πορεύε-
ται Ἐκεῖνος, ἐκεῖ στά ὅρια τῆς Τύρου καί
Σιδῶνος, ἐκεῖ καί ἡ πονεμένη Χαναναία.
Ὄχι. Δέν θά φύγει ἀπό κοντά του. Ἡ ἐλπίδα
μέ τήν ὁποία εἶναι θωρακισμένη τῆς δίνει
τή βεβαιότητα ὅτι ἀργά ἤ γρήγορα ὁ Ἰη-
σοῦς θά κάνει καλά τήν κόρη της. Ἡ ἐλπίδα
«οὐ καταισχύνει» (Ρωμ. 5, 5). Ὄχι. Ἡ ἐλπί-
δα δέν σέ ντροπιάζει. Δέν σέ ἀπογοητεύει.
Γι’ αὐτό δέν θά φύγει ἀπό τόν Ἰησοῦ, ἄν
πρῶτα δέν τῆς θεραπεύσει τήν κόρη της. 

Στό πρῶτο αἴτημά της γιά τήν κόρη της,
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ΔIAΛOΓOΣ  TOY IHΣOY ME TΗ ΧΑΝΑΝΑΙΑ
«Καί ἰδού γυνή Χαναναία ἀπό τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἐκραύ-
γασεν αὐτῷ λέγουσα· ἐλέησόν με, Κύριε, υἱέ Δαυΐδ» (Ματθ. 15, 22)

§ 10
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ὁ Ἰησοῦς σιωπᾶ. Καί σάν νά μήν ἔφτανε
αὐτό, ἀκολουθοῦν καί οἱ μαθητές του πού
μεγαλώνουν τόν πόνο τῆς γυναίκας. Τί θέση
παίρνουν κι αὐτοί; Δυστυχῶς ἀρνητική! Τί
λένε στόν Ἰησοῦ;  Ἀκοῦστε καί ἐλᾶτε στή
θέση αὐτῆς τῆς πονεμένης Μητέρας. Περί-
μενε ἀπό τούς μαθητές του νά Τόν παρακα-
λέσουν νά κάνει καλά τήν κόρη της. Ἀλλοί-
μονο! Δέν τοῦ ἀπηύθυναν αὐτή τήν παρά-
κληση. Ἀλλά τί τοῦ εἶπαν; «Ἀπόλυσον
αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν» (στίχ.
23)! Ἄφησέ την νά φύγει, γιατί ἀκολουθεῖ
πίσω μας μέ κραυγές καί μᾶς ἐνοχλεῖ. 

Κι ὅμως ἡ Χαναναία δέν χάνει τήν ἐλπίδα
της. Ἐλπίζει ὅλο καί περισσότερο. Ὄχι. Δέν
εἶναι αὐτός ὁ Ἰησοῦς, ἔτσι ὅπως παρουσιά-
ζεται στή Χαναναία. Γιατί ξέρει ὅτι ὁ Ἰησοῦς
εἶναι ἐλεήμων καί φιλάνθρωπος. Εἶναι
ἄνθρωπος τῆς ἀγάπης. Τί λέω; Εἶναι πολύ
περισσότερο. Εἶναι ἡ ἐνσάρκωση τῆς
ἀγάπης. Αὐτό τό γνώριζε ἡ Χαναναία, ἀφοῦ
«ἀπῆλθεν ἡ ἀκοή εἰς ὅλην τήν Συρίαν»
(Ματθ. 4, 24). Ἡ ἄλλη κουβέντα τοῦ Ἰησοῦ
πρός τή Χαναναία, κι αὐτή ἀρνητική! Τί λέει
ὁ Ἰησοῦς στή συνεχιζόμενη κραυγή τῆς πο-
νεμένης Μητέρας; «Οὐκ ἀπεστάλην εἰ μή εἰς
τά πρόβατα τά ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ»
(στίχ. 24). Ἔχω σταλεῖ στή γῆ μόνο γιά τά
χαμένα πρόβατα τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ.
Οὔτε κι αὐτή τή φορά χάνει τήν ἐλπίδα ἡ
γυναίκα. Καί ἐξακολουθεῖ νά κράζει: «Κύ-
ριε, βοήθει μοι». Καί ἡ δοκιμασία τῆς Χα-
ναναίας φθάνει ὥς τήν ἀπαξίωσή της.
Ἀκοῦστε τί τῆς λέει ὁ Ἰησοῦς τώρα. Σκληρή
κουβέντα. «Οὐκ ἔστι καλόν λαβεῖν τόν
ἄρτον τῶν τέκνων καί βαλεῖν τοῖς κυναρί-
οις» (στίχ. 26). Δέν εἶναι καλό νά πάρει κα-
νείς τό ψωμί ἀπό τά παιδιά του καί νά τό ρί-
ξει στά σκυλάκια! Ὥστε, λοιπόν, αὐτό εἶναι
ἡ θλιμμένη Μητέρα; Ὄχι ἄνθρωπος, ἀλλά
ἕνα σκυλάκι; Ποιός ἀπό μᾶς σήμερα εἴτε
ἄνδρας εἴτε γυναίκα εἴτε ἕνα παλικάρι εἴτε
μιά κοπέλα, θά ἄκουγε ἀπό τό στόμα τοῦ
Ἰησοῦ αὐτήν τήν προσβλητική κουβέντα
καί δέν θά ἀποχωροῦσε ὑβρίζοντας τόν Ἰη-
σοῦ, ἐκτονώνοντας ἔτσι τόν ἀπέραντο πόνο
καί τήν ὀδύνη πού θά ἔνιωθε νά τοῦ τρυπᾶ
καί νά τοῦ πληγώνει τήν καρδιά; Πέστε μου

ποιός ἤ ποιά; Κανένας καί καμιά. 

Ὡστόσο ἡ Χαναναία οὔτε σκέφθηκε νά
κάνει κάτι τέτοιο. Ἀπό ὅσα εἶχε ἀκούσει γιά
τόν Ἰησοῦ, εἶχε τή διαίσθηση ὅτι ὁ Ἰησοῦς
τήν δοκιμάζει. Δέχθηκε τή δοκιμασία, γιατί
ἡ ἐλπίδα πού στήριξε στόν Ἰησοῦ δέν τήν
ἄφηνε νά ἀποχωρήσει. Καί ἔμεινε κοντά
Του ἔστω καί σάν σκυλάκι, περιμένοντας
νά τῆς δώσει ἕνα μόνο ψίχουλο ἀπό αὐτά
πού πέφτουν κατά κανόνα ἀπό τό τραπέζι.
Δέν ἤθελε αὐτή πολλά. Ὄχι. Ἤθελε καί καρ-
τεροῦσε ἀπό τή σαρκωμένη ἀγάπη, ἀπό τόν
Ἰησοῦ, μόνον ἕνα ψίχουλο. Τό ξαναλέω: Μό-
νον ἕνα ψίχουλο. 

Ἔ, πιά. Δέν πήγαινε ἄλλο. Μέχρις ἐδῶ.
Ὁπότε, ὤ, τί χαρά! Τί εὐτυχία! Ὁ Ἰησοῦς καί
πάλι ὁμιλεῖ στή γυναίκα. Καί τί τῆς λέει; Τῆς
λέει αὐτό πού ἔλπιζε νά πάρει. Εἴπαμε καί
τό ξαναλέμε. Ἡ ἐλπίδα στόν Ἰησοῦ, στό
Θεό, ποτέ δέν σέ ντροπιάζει. «Οὐ καται-
σχύνει». Ἔτσι τώρα ἡ Χαναναία ἀκούει πιά
τόν Ἰησοῦ νά ἐκφράζει ὅλο τό θαυμασμό
του γιά τήν πίστη της καί τήν ἐλπίδα της:
«Ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω
σοι ὡς θέλεις». Καί τί ἔγινε τότε; Καί τό
ρωτᾶτε; Ἔγινε τό θέλημα τῆς Χαναναίας.
Αὐτό πού ἤθελε ἀπό τόν Ἰησοῦ ἡ καλή καί
πιστή γυναίκα. Ἀκοῦστε καί ἐλᾶτε νά χα-
ροῦμε ὅλοι μας. «Καί ἰάθη ἡ θυγάτηρ
αὐτῆς ἀπό τῆς ὥρας ἐκείνης». Ἔτρεξε ἡ
Χαναναία στό σπίτι της καί βλέποντας τήν
κόρη της νά τήν περιμένει στήν αὐλή ὑγιής
τήν ἀγκάλιασε μέ δάκρυα ἀπέραντης
εὐγνωμοσύνης στό Σωτήρα της Χριστό. 

Νά τί κάνουν ἡ μεγάλη πίστη καί ἡ μεγά-
λη ἐλπίδα. Γι’ αὐτήν τή δεύτερη ἀρετή ὅλοι
οἱ προφῆτες καί οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ Εὐαγ-
γελιστές ἐκφράζονται μέ τά πιό ὡραῖα
ἐγκώμια. Ὁ προφήτης Ὠσηέ κράζει σέ ὅλο
τόν κόσμο καί σέ μένα καί σέ σένα, ἀναγνώ-
στη μου, καί λέει: «Ἔλπιζε πάντοτε εἰς τόν
Θεόν σου» (Ὠσ. 12, 17). Στήριξε τήν ἐλπίδα
σου ὄχι μόνο μιά καί δυό φορές, ἀλλά πά-
ντοτε, σέ ὅλη σου τή ζωή, στό Θεό μας. Καί
ἀκολουθεῖ ὁ προφήτης καί βασιλιάς μαζί
Δαβίδ, ὁ ὁποῖος διακηρύττει παντοῦ, σέ
ὅλους τούς αἰῶνες, καί λέγει: «Ἐγώ δέ
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ἐλπιῶ ἐπί σέ, Θεέ μου» (Ψαλμ. 55, 4). Ἐγώ,
ὁ Δαβίδ, δέν ἐλπίζω σέ τίποτε ἄλλο καί σέ
κανέναν ἄλλον παρά μόνο σέ Σένα, ὤ Θεέ
μου. Γιά μένα μοναδικά σύ μόνον, Θεέ μου,
εἶσαι ἡ ἐλπίδα γιά ὅ,τι καλό κι ἄν ἐπιχειρή-
σω νά πράξω. Ἀλλά καί τήν ἀσφάλειά του
ἀπό κάθε ἐχθρό σ’ Ἐκεῖνον τήν ἔχει στηρί-
ξει: «Ἐπί τῷ Θεῷ ἤλπισα, οὐ φοβηθήσο-
μαι τί ποιήσει μοι ἄνθρωπος» (Ψαλμ. 55,
12). Ἀφοῦ ἐγώ ἔχω ἐλπίδα στό Θεό, δέν
φοβᾶμαι κανέναν ἀπολύτως ἄνθρωπο, νά
μοῦ κάνει κακό στή ζωή μου. Καί ὕστερα μα-
καρίζει τόν κάθε ἄνθρωπο πού στήριξε τήν
ἐλπίδα του στό Θεό. Καί λέει: «Μακάριος
ἀνήρ, ὅς ἐλπίζει ἐπί τόν Θεόν» (Ψαλμ. 33,
9). Καλότυχος, εὐτυχισμένος ὁ ἄνθρωπος
πού ἐλπίζει στό Θεό. 

Ἀλλά δέν εἶναι μόνον οἱ ἅγιοι ἄνθρωποι
πού στή ζωή τους στήριξαν τήν ἐλπίδα
τους στό Θεό. Αὐτό τό βλέπουμε καί στούς
ἀνθρώπους κάθε ἐποχῆς. Ὅ,τι καλό θέλη-
σαν νά κάνουν, στήν ἐλπίδα στήριξαν τήν
ἐπιτυχία. Μόνο τήν περίπτωση τοῦ Μεγά-
λου Ἀλεξάνδρου νά ἀναφέρουμε, ἀρκεῖ γιά
νά πιστέψουμε στήν ἐλπίδα. Πρίν ἀναχω-
ρήσει γιά τήν Ἀσία ὁ Μακεδόνας Στρατηλά-
της Ἀλέξανδρος, ἄφησε στή θέση του τό
Στρατηγό Ἀντίπατρο, γιά νά ἐποπτεύει
τίς εὐρωπαϊκές χῶρες, καί μοίρασε τήν πα-
τρική του περιουσία στούς φίλους του. Τόν
ρώτησε ἐκεῖνος: «Καί γιά τόν ἑαυτό σου τί
κράτησες;». Καί ὁ Στρατηλάτης ἀπάντησε:
«Γιά μένα κράτησα τήν ἐλπίδα». Καί
ἔτσι ξεκίνησε γιά τή μεγάλη αὐτή ἐκστρα-
τεία στήν Ἀσία.

Ἡ ἐλπίδα εἶναι σάν τήν ἄγκυρα, ἡ ὁποία
εἶναι τό πιό ἀσφαλές στήριγμα γιά τό πλοῖο.
Τί θά ἔκανε ὁ ναυτικός χωρίς τήν ἄγκυ-
ρα; Αὐτή ἁρπάζεται ἀπό κάτι πού δέν φαί-
νεται. Ἡ ἄγκυρα, ὅταν πιασθεῖ ἀπό ἕνα βρά-
χο ἤ κάτι ἄλλο στόν πυθμένα τῆς θάλασσας,
βαστάει ὁλόκληρο τό πλοῖο σέ ἀσφάλεια.
Ἔτσι καί ἡ ἐλπίδα. Ὅταν πιασθεῖ ἀπό τό
Χριστό, τό βράχο ὅλων τῶν αἰώνων, συ-
γκρατεῖ τήν ψυχή ἀπό κάθε ἠθικό ναυάγιο.
Ἡ ἄγκυρα δέν θά εἶχε καμιά ἀξία ἄν δέν εἶχε
τήν ἁλυσίδα πού τήν ἑνώνει μέ τό πλοῖο.

Ἔτσι καί ἡ ἐλπίδα. Χωρίς τήν πίστη στό Θεό
δέν ἔχει ἀξία καί δέν μπορεῖ νά βοηθήσει
τήν ψυχή στόν καιρό τῆς ἀνάγκης. Τότε, σέ
τέτοιες ὧρες δύσκολες, ἕνας εἶναι μόνον ὁ
βοηθός. Ὁ Σωτήρας Χριστός τῆς Χαναναίας
γυναίκας. Ὁ μεγάλος μας ἀγαπημένος Ἰη-
σοῦς. Αὐτός δέν διαψεύδει ποτέ τίς ἐλπί-
δες μας. Ἡ ἐλπίδα στόν Ἰησοῦ εἶναι ἡ χα-
ρά πρίν ἀπό τή χαρά.

Σάν ἄλλα πλοιάρια, λοιπόν, καί ἡμεῖς στό
πέλαγος τῆς ζωῆς, ἄς ἔχουμε πάντα ἄγκυρα
τήν ἐλπίδα. Γιατί ἡ ἐλπίδα εἶναι ἡ μητέρα
κάθε μεγάλου ἔργου. Καί τό δικό μας ἔργο,
τό πρῶτο καί τό κυριότερο, εἶναι ὁ πνευμα-
τικός μας καταρτισμός. Ὁ ἁγιασμός τῆς
ψυχῆς μας. Ἡ σωτηρία μας. Ὅποια ψυχή
κρατᾶ σφιχτά στήν καρδιά της τήν ἐλπίδα,
θά ἐπιτύχει τόν ἁγιασμό της. Χίλιες φορές κι
ἄν πέφτει στό ἕνα ἤ στό ἄλλο ἐλάττωμα,
στό τέλος θά νικήσει καί θά ἐπιτύχει τή σω-
τηρία της. Γι’ αὐτό ὅσοι κρατοῦν γερά τήν
ἐλπίδα, τήν κάνουν τραγούδι στήν πορεία
τῆς ζωῆς τους. Καί τό τραγούδι; «Κοιμᾶμαι
μέ ἕνα ὄνειρο, ξυπνῶ μέ μιάν ἐλπίδα».

Μεγάλε Ἀγαπημένε μου Ἰησοῦ, 

Καθώς ἀναφέρομαι στήν εὐλογημέ-
νη, ἀλλά καί πολύ πονεμένη Χαναναία
γυναίκα, ἡ ὁποία ὁπλισμένη καί θωρα-
κισμένη μέ τήν ἐλπίδα πῆρε τό δρόμο
γιά νά συναντήσει, ἐκεῖ στήν περιοχή
της, Ἐσένα, τόν ἐλεήμονα καί φιλάν-
θρωπο Ἰησοῦ, καί νά ζητήσει τή θερα-
πεία τῆς δαιμονισμένης κόρης της, σκέ-
πτομαι καί τή δική μου πορεία. Πορεία
πρός Σέ, τόν ἀξιαγάπητο καί λατρεμένο
μου Ἰησοῦ. Καί τό αἴτημά μου, ἀπό τήν
ἡμέρα πού Σέ γνώρισα, καί πού ἔγινε
θερμή καθημερινή μου παράκληση,
ἦταν νά ἐξαγνίσω τή ζωή μου ἀπό τά
λάθη τῆς παιδικῆς μου ἡλικίας. Ἀπό λέ-
ξεις καί βλάσφημες κουβέντες. Ἀπό λο-
γισμούς τοῦ ἀντικειμένου διαβόλου, ὁ
ὁποῖος μέ λύσσα πάλευε νά ματαιώσει
τόν ἀγώνα μου. Ὅπλο του ἦταν ἡ ἀπό-
γνωση, ἡ ἀπογοήτευση. 

Ἀλλά Σύ, ὤ Ἰησοῦ μου, μέ θωράκισες
τότε μέ τήν ἐλπίδα, ὅμοια μέ τήν ἐλπίδα
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τῆς Χαναναίας γυναίκας. Ἔτσι σέ κάθε
μου πτώση, σάν ἐλατήριο σηκωνόμουν
ὄρθιος συνεχίζοντας τόν καλό ἀγώνα
μου. Μάλιστα μέ τόν καρδιακό μου φίλο
καί συμμαθητή μου Ἠλία εἴχαμε κλείσει
μιά συμφωνία. Νά βοηθᾶ ὁ ἕνας τόν
ἄλλο, γιά νά ἐκλείψει παντελῶς τό πα-
ρελθόν τῆς ζωῆς μας, ἰδιαίτερα οἱ ἄπρε-
πες καί βλάσφημες κουβέντες. Καί τί
συμφωνήσαμε; Ὅποιος λέει μιά ἄπρεπη
κουβέντα, νά χαστουκίζεται ἀπό τόν
ἄλλο, χωρίς ἐκεῖνος νά ἀντιδρᾶ. Ἀκόμα
καί σήμερα, στά 87 μου χρόνια, θυμᾶμαι
ἕνα πολύ δυνατό χαστούκι του πάνω
στή γέφυρα, στό κέντρο τῶν Γρεβενῶν.
Πῆγα νά ἀντιδράσω, ἀλλά μέ σταμάτησε
ἡ «συμφωνία».

Ἔτσι μέρα μέ τή μέρα, μέ τήν ἐλπίδα
στή νίκη, πέτυχα τό ποθούμενο. Ἐξαλεί-
φθηκε ἔτσι ἀπό τή ζωή μου κάθε ἄσχημο
τοῦ παρελθόντος, χωρίς ὡστόσο νά
ἐκλείψει τό ἀγωνιστικό μου φρόνημα
γιά κάθε πειρασμό πού μοῦ πρόβαλλε ὁ
ἐχθρός τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς μου.
Αὐτός, ὁ ὠρυόμενος σάν τό λιοντάρι διά-
βολος (Α΄ Πέτρ. 5, 8).

Ἀπό τότε, ὅσο καί ἄν μούγκριζε ὁ διά-
βολος, σάν ἄλλο λιοντάρι, ἐγώ τόν ἔκανα
πέρα καί προχωροῦσα στήν πορεία τῆς
ζωῆς μου. Καί ὕστερα; Ὕστερα ἔγειρα
τήν καρδιά μου καί τήν ψυχή μου σέ Σέ-
να, Ἰησοῦ μου, τή σαρκωμένη ἐλπίδα
μου, καί συνέχιζα τήν πορεία μου πάντα
νικηφόρος καί θριαμβευτής. Σέ ὅλη μου
τήν ἐφηβεία. Καί μετέπειτα. Ὥς τά σήμε-
ρα. Καί ἐλπίζω καί πιστεύω στή δική σου
χάρη ὅτι ἔτσι, νικητής πιά, θά φθάσω
στό τέλος τῆς ζωῆς μου ἐδῶ στήν παροι-
κία τῆς γῆς, γιά νά περάσω, μέ τήν κοί-
μησή μου, στόν οὐρανό. Στήν οὐράνια
«πόλη» (Α΄ Πέτρ. 13, 14), «ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ
πατρός», ὅπου «μοναί πολλαί εἰσιν» (Ἰω-
άν. 14, 2). Ἐκεῖ, στήν ἀπέραντη χαρά καί
εὐφροσύνη πού ἀπολαμβάνουν ὅλες οἱ
καλές καί νικηφόρες ψυχές τῆς γῆς, πού
στή ζωή τους στήριξαν τήν ἐλπίδα τους
σέ Σένα. Ἀμήν. 
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Ἡ μόρφωση τῆς νεολαίας στήν Πρωτο-
βάθμια, Δευτεροβάθμια καί Τριτοβάθμια
Ἐκπαίδευση εἶναι, θά ἔλεγα, ὁ πιό σημαντι-
κός τομέας κάθε κράτους καί συνεπῶς καί
τῆς παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας, τήν
ὁποία πασχίζουν διάφοροι ἰσχυροί παράγο-
ντες σέ πολλές χῶρες τῆς γῆς νά δημιουρ-
γήσουν. 

Στή γελοιογραφία τοῦ μακαριστοῦ Ἠλία
Σκουλᾶ βλέπουμε παραστατικά ἕνα Σχο-
λεῖο μέ Δάσκαλο ἕναν στρατιωτικό μέ τά
χαρακτηριστικά σύμβολα τοῦ ἀντιστρατή-
γου. Καί προσέξτε τί ἐπιπλέον ἔχει στό πη-
λίκιό του καί στό χέρι του. Στό μέν πηλίκιο
φαίνεται ἕνας σκορπιός πού, ὅπως γνωρί-
ζουμε, ἄν δαγκάσει τόν ἄνθρωπο, προκαλεῖ
τό θάνατο, ἐκτός κι ἄν προλάβει ὁ παθών
καί βρεθεῖ ἐγκαίρως στό Νοσοκομεῖο. Καί
ξέρουμε πόσο ὁ ἄνθρωπος τρομάζει μπρο-
στά στή θέα τοῦ σκορπιοῦ!

Ἐπιπλέον στό χέρι του κρατᾶ ἕνα γκλό-
μπ, σάν αὐτά πού κρατοῦν στά χέρια τους οἱ
ἀστυφύλακες τῶν πόλεων, γιά νά διαλύσουν
συλλαλητήρια. Τότε τά γκλόμπς βγάζουν
σπίθες πάνω στά σώματα τῶν ἀνθρώπων
πού διαδηλώνουν. Οἱ μαθητές καθισμένοι

στά θρανία δείχνουν νά ἔχουν
ἔντονη προσοχή καί ἔντονο φό-
βο. 

Καί τό ἄλλο. 
Πάνω στόν πίνακα ἀναγρά-

φεται: «ΝΕΑ ΤΑΞΗ», ὅπως
λέγεται ἡ παγκοσμιοποίηση μέ
ἄλλη ὀνομασία. Συνεπῶς ἡ ὅλη
εἰκόνα δείχνει ὁλοφάνερα τήν
παγκοσμιοποιημένη κοινωνία
μέ ἕνα πολίτευμα στυγνῆς δι-
κτατορίας! Σέ ἕνα δικτατορι-
κό καθεστώς ἀπαγορεύεται κά-

θε κρίση καί κάθε σχόλιο. Ἡ ἀποδοκιμασία
ἤ ἡ ἀντίσταση φέρνει ἐξορία, φυλακή ἤ καί
θάνατο. Καί ὁ ἡγέτης τῆς δικτατορίας εἶναι
ἕνας μόνον δικτάτορας, ὁ λεγόμενος πλα-
νητάρχης, πού μπορεῖ νά ἔχει, ἀλλά καί νά
μήν ἔχει, ἀριθμό συμβούλων. 

Καί προσέξτε καί κάτι ἄλλο. Προσέξτε τί
περιμένει τόν κοσμάκη, ἄν καί ὅταν αὐτή ἡ
παγκοσμιοποίηση ἤ ἡ Νέα Τάξη πραγμά-
των γίνει πραγματικότητα!! Οἱ σκορπιοί
καί τά γκλόμπς. Δηλαδή, μιά τυραννία δί-
χως προηγούμενο στήν παγκόσμια ἱστορία.

Τέλος πάντων, ὑπάρχουν αὐτοί οἱ μεγά-
λοι τῆς γῆς μέ τά ἑκατομμύρια καί τά δισε-
κατομμύριά τους, πού πολεμοῦν νά γίνει
αὐτή ἡ παγκοσμιοποίηση, γιατί τότε θά δι-
πλασιάσουν καί θά τριπλασιάσουν τόν ἀμύ-
θητο πλοῦτο τους. Ἀλλά νά ὑπάρχουν καί
ἀνώτεροι καί ἀνώτατοι στό βαθμό κληρι-
κοί, πού θά πασχίζουν κι αὐτοί γιά τή Νέα
Τάξη πραγμάτων, γιά τήν παγκοσμιοποίη-
ση; 

Τί νά πῶ;
Μᾶς ἐγκατέλειψε τελείως ὁ Θεός ἤ ἡμεῖς

ὅλοι ἐγκαταλείψαμε τό Θεό; Μήπως συμ-
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βαίνει αὐτό τό δεύτερο; Γιατί νά νομιμοποι-
οῦμε ὅλους τούς ἀνώμαλους καί διεστραμ-
μένους τῆς κοινωνίας μας; Ποῦ ἀκούστηκε
νά γίνεται στήν Ἑλλάδα πολιτικός ἔστω γά-
μος μεταξύ δύο ἀνώμαλων ἀνδρῶν ἤ μεταξύ
δύο γυναικῶν; Καί θέλουν, λένε, νά υἱοθε-
τοῦν καί παιδιά. Ἔλεος πιά. Δέν σκέπτονται
τήν τραγικότητα τῆς ζωῆς τους: Ποιόν ἀπό
τούς δυό θά προσφωνεῖ τό παιδί Μάνα καί
ποιόν Πατέρα; Θεέ μου!, ποῦ καταντήσα-
με!!

Ἀλλά καί τό ἄλλο;

Ποιό ἄλλο; Πολεμοῦν καί τόν ἴδιο τό
Θεό. Τί κι ἄν ὁ ἴδιος ὁ Θεός μίλησε καί εἶπε
στό μεγάλο διώκτη τῶν Χριστιανῶν Σαούλ,
ἐκεῖ ἔξω ἀπό τή Δαμασκό τῆς Συρίας, «Σα-
ούλ, Σαούλ, τί μέ διώκεις; σκληρόν σοι πρός
κέντρα λακτίζειν» (Πράξ. 26, 14); Σαούλ,
Σαούλ, γιατί μέ πολεμᾶς; Εἶναι πολύ
σκληρό γιά σένα νά κλωτσᾶς στά καρφιά.
Κι αὐτό γίνεται καί στή Μητρόπολη τῆς
Ὀρθοδοξίας, τήν Ἑλλάδα μας, ἡ ὁποία διέ-
δωσε τή χριστιανική πίστη σέ ὅλη, σχεδόν,
τήν Εὐρώπη. Ὁ ἕνας διαλαλεῖ, χωρίς ἴχνος
ἀναστολῆς, ὅτι εἶναι ἄθεος. Ὁ ἄλλος πετᾶ
τίς ἁγίες εἰκόνες τῆς Ὑπερμάχου Στρατη-
γοῦ τοῦ Γένους μας μέ λύσσα στά σκουπί-
δια. Καί ἀκόμη τραβᾶ τούς σταυρούς ἀπό
τό λαιμό τῶν ὑπαλλήλων του καί τούς πετᾶ
κι αὐτούς μέ μένος στά σκουπίδια. Κι ἄς
ἔχουν ὅλοι αὐτοί οἱ σταυροί πάνω τους τόν
Ἐσταυρωμένο μας Χριστό. Σύνθημά τους:
ΚΑΤΩ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ!!! Ἄλλος πάλι ἀπό τό
πιό ἐπίσημο δημόσιο βῆμα, τή Βουλή τῶν
Ἑλλήνων, ἀπορρίπτει μέ ἀπέχθεια τά ἰδανι-

κά τῆς Φυλῆς μας «Πατρίδα, Θρησκεία,
Οἰκογένεια». Καί ἐκεῖνο τό· «Ἑλλάς
Ἑλλήνων Χριστιανῶν». Καί ἕνα μόνο δέ-
χεται καί γι’ αὐτό ἀγωνίζεται μέ νύχια καί
μέ δόντια νά πετύχει: ἕνα ἄθρησκο κράτος.
Σάν τό κράτος τοῦ Ἐμβέρ Χόντζα στήν
Ἀλβανία. Καί σάν τοῦ διάδοχου του, τοῦ
Ἀλία! Παρέλειψα καί τό ἄλλο. Στά Σχολεῖα
τά παιδιά μας τά διδάσκουν γιά τόν Ἀλλάχ,
τό Μωάμεθ, τό Βούδα, τόν Κομφούκιο, τόν
Λάο-τσε, ἱδρυτή τοῦ Ταοϊσμοῦ, τόν Ἰνδουι-
σμό καί τελευταῖα καί γιά τό Σωτήρα μας
Χριστό, σάν νά εἶναι ἰσότιμος μέ ὅλους τούς
προηγούμενους. Οὔτε λόγος γιά τή μοναδι-
κότητα τῆς Ὀρθοδοξίας μας, ἡ ὁποία εἶναι
ἕνα μέ τόν Ἑλληνισμό. Δέν νοεῖται Ἑλληνι-
κό κράτος χωρίς τήν Ὀρθοδοξία. Ἔτσι πο-
ρεύθηκε μέσα στούς αἰῶνες ἡ πατρίδα μας.

Στά Σχολεῖα συμβαίνει ἐπίσης καί τό
ἑξῆς θλιβερό καί παράλογο, ἔξω ἀπό τήν
ἀνθρώπινη λογική. Οἱ μαθητές καί οἱ μαθή-
τριες ἀπό τά 15 τους χρόνια προτρέπονται,
ἄν βέβαια τό θελήσουν, νά ἀλλάξουν φῦλο.
Τά ἀγόρια νά γίνονται κορίτσια, καί ἔτσι,
ὡς κορίτσια, δέν θά στρατεύονται καί σιγά-
σιγά θά πάψουμε νά ἔχουμε Ἔνοπλες Δυνά-
μεις. Καί τά κορίτσια νά γίνονται ἀγόρια,
γιά νά καταργηθεῖ ἔτσι τό ἄβατο τοῦ Ἁγίου
Ὄρους. Ὅλα ἔχουν ἕνα σκοπό!! Καί οἱ
ἁπλές γυναῖκες καί γιαγιές ἀκούγοντας γι’
αὐτά τά παράλογα λένε: «Θά μᾶς κάψει ὁ
Θεός».

Ἕλληνες, ποῦ πάει ἡ ἔνδοξη πατρίδα
μας, ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας; Δέν προ-
βληματίζεσθε; 
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«Πολλούς δρόμους πῆρα, γιά νἄρθω σέ Σένα, Κύριε. Δέν τό κατόρ-
θωσα. Ἄν καί πίστεψα σέ Σένα, ἄν καί ἔλπισα ἀπό Σένα, ἄν καί σο-
φία ἀπέχτησα, ἄν καί βοηθός παραστάθηκα στούς φτωχούς, ἄν καί
ὀρφανά συνέδραμα, ἄν καί ἐγκράτεια ἐπέδειξα, ἄν καί νίκησα τόν
ἑαυτό μου, ἄν καί δέν λύπησα κανέναν, ὅμως δέν Σέ βρῆκα.

«Ἀγάπησε περισσότερο τόν ἄνθρωπο καί θά μέ βρεῖς»,«Ἀγάπησε περισσότερο τόν ἄνθρωπο καί θά μέ βρεῖς»,
θυμᾶμαι πώς μοῦ ἀπάντησες. 
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τίς 22 Ὀκτωβρίου πραγματο-
ποιήθηκε στήν Αἴθουσα Τε-
λετῶν τοῦ Α.Π.Θ. μιά μεγαλει-
ώδης ἐπετειακή ἐκδήλωση γιά
τά 40 χρόνια ἀγάπης καί προ-

σφορᾶς στόν κρατούμενο στίς Φυλακές
συνάνθρωπό μας ἀπό τή ΔΙΑΚΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Λη-
στής τοῦ Γολγοθᾶ» τῆς Ἀδελφότητος «Η
ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ». Ἦταν ἐκπληκτική ἡ συρ-
ροή τοῦ κόσμου ἀπό διάφορα μέρη τῆς
Μακεδονίας, τῆς Θεσσαλίας, τῆς Ἠπεί-
ρου, τῆς Ἀττικῆς, τῆς Ἀχαΐας, τῆς Κρήτης.
Ἡ Αἴθουσα Τελετῶν ἦταν ἀσφυκτικά γε-
μάτη. Τήν Ἐκδήλωση τίμησαν μέ τήν πα-
ρουσία τους πολλοί. Οἱ Ἀρχιερεῖς: Ὁ
Γλυφάδος κ. ΠΑΥΛΟΣ, ἐκπρόσωπος τῆς
Ἱ. Συνόδου. Ὁ Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύ-
χιος, ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου Ἱε-
ροσολύμων. Ὁ π. Ἀλέξανδρος Σαλμᾶς,
ἐκπρόσωπος τοῦ Παναγιωτάτου Θεσ/νί-
κης. Ὁ Μεσογαίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Ὁ
Γρεβενῶν κ. ΔΑΒΙΔ. Ἡγούμενοι Ἱ.
Μονῶν. Ἱερεῖς. Μοναχοί.  Μοναχές.
Ἐκπρόσωπος τοῦ Γενικοῦ Προξενείου
Ρωσίας. Ὑπουργοί. Δήμαρχοι. Πρόεδροι
Σωματείων. Καθηγητές τοῦ Α.Π.Θ. Καί
ἀπό τούς χώρους τῶν Φυλακῶν ὁ Διευ-
θυντής τοῦ Καταστήματος Κράτησης
Κορυδαλλοῦ κ. Χριστόφορος Γιαννακό-
πουλος καί πολλοί Κοινωνικοί Λειτουρ-
γοί ἀπό διάφορες Φυλακές τῆς Ἑλλάδος.
Ἀπό τή Θεσ/νίκη. Τόν Κορυδαλλό. Τά
Γιάννενα. Τήν Κασσαβέτεια. Τήν Πάτρα.
Τά Χανιά. Καθώς ἐπίσης καί ἐκπρόσω-
ποι τῶν Φυλακῶν Λευκορωσίας καί Ρου-
μανίας, πού κατέθεσαν τίς προσωπικές
τους ἐμπειρίες ἀπό τίς δραστηριότητες
τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ αὐτῆς στίς χῶρες τους.
Ὅπως καί οἱ Ἕλληνες ἐκπρόσωποι τῶν
Φυλακῶν. Αὐτῆς τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ἱδρυ-
τής, συντονιστής καί ὑπεύθυνος εἶναι ὁ
Ἀρχιμ. Γερβάσιος Ἰωάν. Ραπτόπουλος,

πολιός ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου καί
ἀκάματος διάκονος τοῦ θείου λόγου καί
τῆς ἀγάπης στόν πλησίον. 

Ἡ Ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ τήν ἐκλεκτή
καί ἔμπειρη Βυζαντινή Χορωδία
«ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΟΥΚΟΥ-
ΖΕΛΗΣ», μέ χοράρχη τόν κ. Ἐμμανουήλ
Δασκαλάκη, ὁ ὁποῖος ὑμνεῖ καί ψάλλει
τά μεγα-
λεῖα καί
τήν ἀγάπη
τοῦ Θεοῦ
ἐπί πολλές
δεκαετίες.
Ἡ  Χορω-
δία ἔψαλε
τά Ἀπολυ-
τίκια τοῦ
Ἁγ. Δημη-
τρίου τοῦ
πολιούχου
μας, τῆς
Ὁ σ ί α ς
Ξ έ ν η ς ,
τ ο ῦ
Ε ὐ γ ν ώ -
μονος Ληστοῦ, τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Κουκου-
ζέλη καί τό Κοντάκιο «Τῇ Ὑπερμάχῳ».

Γιά οἰκονομία χρόνου στό Πρόγραμμα
ἀπηύθυναν χαιρετισμό ἐλάχιστοι μόνον
ἀπό τούς παρόντες. Μόνον ὅσοι ἦρθαν
ὡς ἐκπρόσωποι. 

α. Ὁ Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ.
ΗΣΥΧΙΟΣ, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Πα-
τριάρχη Ἱεροσολύμων κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ, ὁ
ὁποῖος εἶπε μεταξύ ἄλλων: 

«Μεταφέρω ἕνα γεμάτο ἀγάπη χαι-
ρετισμό ἀπό τόν Μακαριώτατο Πα-
τριάρχη Ἱεροσολύμων κ. ΘΕΟΦΙΛΟ, ὁ
ὁποῖος παρακολουθεῖ πάντα τό ἔργο
τοῦ Γέροντα καί μάλιστα σάν αὐτόπτης
μάρτυς σέ μερικές περιπτώσεις, κατά
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40 ΧΡΟΝΙΑ
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ

(1978-2017)

Ἡ δ. Δήμητρα Κροκίδου 
παρουσιάστρια τοῦ προγράμματος.
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τίς ὁποῖες πήγαμε μαζί μέ τόν Γέροντα
σέ Φυλακές τοῦ Ἰσραήλ, νά ἐπισκε-
φθοῦμε δυό ἀπό τούς φυλακισμένους
ἀδελφούς μας. Ἡ ἀγάπη τοῦ Γέροντα
μᾶς εἶναι γνωστή καί συνεχίζεται. 

Ἐκ βάθους καρδίας καί μέ τίς εὐλο-
γίες τοῦ Μακαριωτάτου προσευχόμα-
στε στόν Πανάγιο Τάφο νά συνεχίζετε
τό ἔργο σας καί εὐχόμαστε καλή δύνα-
μη στό Γέροντα, ἀλλά καί στήν Ἀδελ-
φότητα τῆς Ὁσίας Ξένης, ἡ ὁποία εἶναι
ἡ βάση ὅλων αὐτῶν τῶν ἔργων ἐπί 40
χρόνια, τῶν ὁποίων ἑορτάζετε τήν
εὐλογημένη αὐτή ἐπέτειο. Χρόνια Πολ-
λά, Γέροντα, κι ἐμεῖς θα σᾶς ἀκολου-
θοῦμε μέ τίς εὐχές καί τίς προσευχές
μας».

*
β. Ὁ Συνοδικός Μητροπολίτης Γλυφά-

δος κ. ΠΑΥΛΟΣ, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου μέ Συνοδική Ἀπόφαση,
ἀνέγνωσε τήν Ἐπιστολή τῆς Ἱ. Συνόδου
καί τό ΜΗΝΥΜΑ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ κατά τήν ἐκδή-
λωση:

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Πανοσιολογιώτατε,

ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, ἐν τῇ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς τῆς
10ης μηνός Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. διεξελ-

θοῦσα τήν ἀπό 24ης Αὐγούστου ἐ.ἔ.
ἐπιστολήν ὑμῶν περί τῆς διοργανώ-
σεως ἐκδηλώσεως τήν 22αν Ὀκτωβρί-
ου ἐ.ἔ., εἰς τήν Αἴθουσαν Τελετῶν τοῦ
Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώ-
σεως τεσσαράκοντα ἐτῶν δράσεως καί
προσφορᾶς τοῦ Σωματείου διακονίας
κρατουμένων «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ
Γολγοθᾶ», ἤχθη εἰς τήν Ἀπόφασιν
ὅπως ἐκφράσῃ εἰς ὑμᾶς ὁλοθύμους
εὐχαριστηρίους καί συγχαρητηρίους
εὐχάς, ὡς καί τήν ἄκραν εὐαρέσκειαν
Αὐτῆς, ἀντί πάντων ὧν ἐμογήσατε
κατά τήν πολυετῆ διακονίαν ὑμῶν ὡς
ἐπί κεφαλῆς τοῦ ὡς εἴρηται Σωματεί-
ου ὑπέρ τῶν ἐν φυλακαῖς δοκιμαζο-
μένων ἐν Ἑλλάδι καί διεθνῶς, καί ἐν
γένει διά τήν προσφοράν αὐτοῦ καί
ὑμῶν προσωπικῶς εἰς τόν χῶρον τῶν
Σωφρονιστικῶν Ἱδρυμάτων, ἐπευχο-

μένη ὅπως διέλθητε κατά Θεόν αἰσίως
πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς ὑμῶν,
μάρτυρα ἔχων, δι’ ἅ ἐπράξατε ἀγαθά
ἔργα, οὐ μόνον τήν συνείδησιν ὑμῶν,
ἀλλά καί τήν τῆς Ἐκκλησίας δαψιλῆ
εὐλογίαν. 
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Ὁ Γλυφάδος κ. ΠΑΥΛΟΣ

Ὁ Καπιτωλιάδος κ. ΗΣΥΧΙΟΣ
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Ὡσαύτως γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι
συμφώνως τῇ ὡς ἄνω Συνοδικῇ Ἀπο-
φάσει, τήν Ἱεράν Σύνοδον εἰς τήν ὡς
ἄνω Ἐκδήλωσιν θά ἐκπροσωπήσῃ ὁ
Σεβασμιώτατος Συνοδικός Μητροπο-
λίτης Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας,
Βουλιαγμένης καί Βάρης κ. Παῦλος,
ὅστις καί θά ἀναγνώσῃ σχετικόν χαι-
ρετισμόν τῆς ἡμετέρας Μετριότητος. 

Ἐπί δέ τούτοις, εὐχόμενοι ὅπως ὁ
Θεός εὐλογῇ πλουσίως ὑμᾶς καί τούς
συνεργάτας ὑμῶν, ἐπικαλούμεθα δα-
ψιλῇ παρ’ Αὐτοῦ τήν χάριν καί τά δω-
ρήματα, καί διατελοῦμεν μετ’ εὐχῶν
διαπύρων.

Ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος Β΄, 
Πρόεδρος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
Ὁ Μεθώνης Κλήμης 

ΜΗΝΥΜΑ
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ
πρός τήν Ἐκδήλωση τῆς Ἀδελφότητος

«Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ»
«Ἡ συμπλήρωση σαράντα χρόνων

διακονίας στόν ἀπαξιωμένο χῶρο τῶν
φυλακῶν ἀποτελεῖ σημαντικό ὁρόσημο
γιά τό Σωματεῖο διακονίας κρατουμέ-
νων «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»
καί συγχρόνως γιά τήν πορεία ἑνός
κληρικοῦ ὁ ὁποῖος, ὡς ἐπί κεφαλῆς
αὐτῆς τῆς προσπάθειας, ἔχει νά ἐπιδεί-
ξει μαρτυρία μακρᾶς καί σπουδαίας
διαδρομῆς. Καθ’ ὅλη τή διάρκειά της,
εἴχαμε τή χαρά νά παρακολουθήσουμε
τήν ἔνζηλο ἀφοσίωση, τήν πολυετῆ
ἐκδαπάνηση καί τά θαυμαστά ἔργα τά
ὁποῖα ἐπιτέλεσε ἡ πατρική του μέριμνα
ὑπέρ τῶν ἀπόρων κρατουμένων στήν
Ἑλλάδα καί διεθνῶς. 

Ἀξίζουν λοιπόν
συγχαρητήρια στήν
πρωτοβουλία τῆς
Ἀδελφότητος «Η
ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» γιά
τή διοργάνωση
αὐτῆς τῆς ἐκδήλω-
σης. Ἐν ἀγάπῃ
πολλῇ, ἡ περί ἡμᾶς
Ἱερά Σύνοδος τῆς
Ἐκκλησίας τῆς

Ἑλλάδος, ἀποφάσισε
ὁμοίως νά τιμήσει

αὐτή τήν ἐπέτειο φιλοχρίστου προ-
σφορᾶς τοῦ Σωματείου καί νά ἐκφρά-
σει στόν πολιό Γέροντα Γερβάσιο τήν
εὐαρέσκειά της καί τόν ἄξιον ἔπαινο
τῆς Ἐκκλησίας. Εὐχόμεθα καί ἐμεῖς ὁ
Θεός νά τοῦ χαρίζει στό ἑξῆς πολλά
εἰρηνικά καί εὐλογημένα ἔτη, γιά νά
συνεχίσει αἰσίως μέσῳ τῶν συνεργατῶν
του ἐπί χρόνους ἱκανούς τό σωτήριον
ἔργο στό ὁποῖο ἔχει ἀφιερωθεῖ. 

Γνωρίζετε καλῶς ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Κύ-
ριος, οἱ Ἀπόστολοι καί πολλοί ἀπό τούς
Ἁγίους καί Μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας
δοκίμασαν τήν ἐμπειρία τῆς φυλακῆς.
«Πόσας φυλακάς ἡγιάσατε, πόσα δε-
σμωτήρια ἐφωτίσατε;», ἀναρωτᾶται σέ
κάποια ὁμιλία του ὁ ἱερός Χρυσόστο-
μος. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὑπῆρξε
κατ’ ἐπανάληψιν «δέσμιος ἐν Κυρίῳ»
καί τέσσερις ἀπό τίς ἐπιστολές του
ἐγράφησαν στήν αἰχμαλωσία.

Ὁπωσδήποτε ἡ φυλακή εἶναι κατά-
σταση ὁριακή, ἡ ὁποία φέρνει τόν
ἄνθρωπο ἀντιμέτωπο μέ τόν ἑαυτό του
ἀλλά συγχρόνως κοντά στό Θεό, σέ μιά
ἐσωτερική ἀναζήτηση πού μπορεῖ νά
ὁδηγήσει σέ νέα ἀρχή. Ἐναπόκειται
στούς λειτουργούς τῆς Ἐκκλησίας, στό
βαθμό πού τούς ἀναλογεῖ, νά καταργή-
σουν τό «μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ»
καί νά κατευθύνουν τόν φυλακισμένο
ὁμαλά στήν ἐπάνοδο.

Ἡ εὐλαβής διακονία ἀρωγῆς πρός
τούς κρατουμένους ἀκολουθεῖ τά θεῖα
παραγγέλματα τοῦ Χριστοῦ, τή διηνεκῆ
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δράση προνοίας πρός τούς ἀδυνάτους.
Καταδεικνύει ἐπίσης πόσο σημαντική
εἶναι ἡ συνδρομή φορέων οἱ ὁποῖοι κα-
θιστοῦν ἐφικτό τό ἐκκλησιαστικό ἔργο
σέ καιρούς δυσχερεῖς. Συνιστᾶ ἔκφρα-
ση ἤθους ὑψηλοῦ καί πίστεως ἡ ὁποία
βιώνεται καί κοινωνεῖται εὐεργετικά. Οἱ
κοσμικές ἀρετές κυριαρχοῦνται ἀπό
συμφέροντα καί προτιμήσεις, ἡ ἀγάπη
ὅμως, ὅπως τήν ἐξέφρασε καί τή δίδα-
ξε ὁ Κύριος, δέν ἔχει ὅριο. Αὐτή ἡ ἀγά-
πη διακρίνει τούς φίλους τοῦ Ἰησοῦ:
αὐτή ἡ ὁποία ἐνισχύει τόν ἐνδεῆ, ἀνα-
κουφίζει τόν πάσχοντα, περιθάλπει τόν
ἀπροστάτευτο, ἀνυψώνει τόν συντε-
τριμμένο, μεριμνᾶ γιά τούς κοπιῶντες
καί τούς πεφορτισμένους καί γίνεται
προστάτης ἄγγελος τῶν ταπεινῶν. 

Εὔχομαι ὁ Θεός νά σᾶς ἐνισχύει
ὥστε νά ἔχετε εὐλογητή συνέχεια στήν
πολύτιμη προσφορά σας καί νά προ-
σθέσετε πολλά ἀκόμη ἀγαθά καί σωτή-
ρια ἔργα διακονίας εἰς σωτηρίαν τῶν
ἀνθρώπων»

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ πατρικῆς ἀγάπης
καί θερμῶν εὐχῶν

Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄, Πρόεδρος
*

γ. Ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης
Θεσσαλονίκης κ. ΑΝΘΙΜΟΣ, λόγῳ ἀνει-

λημμένων ὑποχρεώσεων μέσα στήν ἑβδο-
μάδα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγ. Δημητρίου,

ἐκπροσωπήθηκε ἀπό τόν Πρωτ/ρο π.
Ἀλέξανδρο Σαλμά, ὁ ὁποῖος ὑπηρετεῖ
στόν Ἱ.Ν. Ὁσίας Ξένης Χαριλάου. Ὁ π.
Ἀλέξανδρος ἀνέφερε καί τά ἑξῆς: 

«...Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ Ἐκκλησία
βοηθοῦσε πάντα τούς φυλακισμένους.
Σήμερα τό ἔργο αὐτό τό ἔχουν ἐπωμι-
σθεῖ ὁ π. Γερβάσιος καί ἡ Ἀδελφότητα
τῆς «ΟΣΙΑΣ ΞΕΝΗΣ» μέ τέτοιον τρό-
πο, ὅπως καμιά ἀπό τίς Μητροπόλεις
τῆς Θεσ/νίκης καί τῆς εὐρύτερης πε-
ριοχῆς, ἀπό ὅ,τι γνωρίζω, δέν μπόρεσε
ὀργανωμένα νά τό κάνει. Εἶναι ἕνα
θαυμαστό ἔργο. Ὁ Παναγιώτατος
ἀγαπᾶ τό ἔργο σας καί τό ἐκτιμᾶ ἰδιαι-
τέρως. Σᾶς εὐχαριστοῦμε πολύ γιά ὅσα
κάνετε».

* * * 
Μετά τά σύντομα χαιρετιστήρια μηνύ-

ματα, ἔλαβε τό λόγο ἡ ἐκπρόσωπος τῆς
Ἀδελφότητος «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» κ. Κρυ-
σταλλένια Παπαδοπούλου καί ἔκανε μιά
σύντομη ἀναφορά στό ἔργο αὐτῆς τῆς
ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ἐπί 40 χρόνια, ἕνα ἔργο
ἀσύνορης ἀγάπης καί προσφορᾶς στόν
πάσχοντα συνάνθρωπο καί ἀδελφό μας
στούς πληκτικούς χώρους τῶν φυλακῶν.
Εἶπε ἡ κ. Κρυσταλλένια Παπαδοπούλου:

«Ἀγαπητοί προσκεκλημένοι μας,
Σπεύσατε ἀπό διάφορα μέρη τῆς Μα-

κεδονίας, τῆς Θεσσαλίας, τῆς Ἠπείρου,
τῆς Ἀττικῆς, τῆς Ἀχαΐας, τῆς Κρήτης, νά
τιμήσετε μέ τήν παρουσία σας ἕνα ἔργο
ζωῆς, πού ἔδωσε τήν προτεραιότητα τῆς
ἀγάπης του στόν πάσχοντα «ἐν φυλα-
καῖς» ἄνθρωπο. Ἕνα ἔργο, στό ὁποῖο
ὅλοι σας ἔχετε συνεισφέρει κατά τή
διάρκεια τῶν 40 χρόνων, ὁ καθένας μέ
τόν τρόπο του, στήν καλή πορεία τοῦ
ἔργου τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ στόν
κρατούμενο στίς φυλακές συνάνθρωπό
μας, ξεχασμένον καί συχνά περιθωριο-
ποιημένον ὄχι μόνον ἀπό τήν κοινωνία
ἀλλά καί ἀπό τήν ἴδια του τήν οἰκογέ-
νεια. Πολλές ἐπιστολές κρατουμένων
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στή ΔΙΑΚΟΝΙΑ ἔλεγαν: «Ἔξω ἀπό τή
Φυλακή δέν μέ περιμένει κανείς. Οὔτε ἡ
μάνα μου»!

Ὁ λίγος χρόνος πού ἔχω στή διάθεσή
μου δέν μοῦ εἶναι ἀρκετός γιά νά παρου-
σιάσω στήν ἀγάπη σας, ἔστω καί συνο-
πτικά, τίς εὐλογημένες ἐκεῖνες πορεῖες
μέ τό λαό τοῦ Θεοῦ ἐπί 40 χρόνια, πού
τόν ὁδήγησαν σ’ ὅλες τίς Φυλακές τῆς
Ἑλλάδος, 35 τόν ἀριθμό, καί σέ Φυλακές
ἐκτός τῶν ἑλληνικῶν συνόρων καί στίς
πέντε ἠπείρους τοῦ πλανήτη μας, «ἕως
ἐσχάτου τῆς γῆς». Ἀπό τή Γαλλία, στήν
πλευρά τοῦ Ἀτλαντικοῦ, ὥς τόν Ἀνατο-
λικό Εἰρηνικό Ὠκεανό, ἐκεῖ ἀπ’ ὅπου τό
πρωί ἀνατέλλει ὁ ἥλιος, στά Νησιά Φί-
τζι. Κι ἀπό τό Μοζάισκ τῆς Β. Ρωσίας,
στό δρόμο πρός τή Σιβηρία, μέχρι τίς
Φυλακές Μαδαγασκάρης στόν Ἰνδικό
Ὠκεανό, στήν Ἀμερική καί στήν Ἀφρική.
71 μεγαλειώδεις ἐπισκέψεις σέ Φυλακές
ἐντός Ἑλλάδος καί 45 ἐπισκέψεις σέ Φυ-
λακές τοῦ λοιποῦ κόσμου. Βλέπετε, ἡ
χριστιανική ἀγάπη δέν εἶναι μόνο θεω-
ρία. Εἶναι καί πράξη. «Θεωρίας ἐπίβα-
σις». Δέν ἔχει ὅρια. Εἶναι ἀσύνορη. Καί
πανανθρώπινη. Δέν κάνει διακρίσεις κα-
ταγωγῆς, γλώσσας, πολιτισμοῦ, θρη-
σκεύματος. Ἀρκεῖ ὅτι ὁ κρατούμενος
εἶναι παιδί τοῦ Θεοῦ, πού ἔχει ἀνάγκη νά
τόν βοηθήσει κάποιος νά καθαρίσει τήν
ἀμαυρωθεῖσα εἰκόνα τῆς ψυχῆς του καί
νά τῆς ξαναδώσει τή χαμένη της ὀμορ-
φιά. Τήν καθαρότητα καί τήν ἐλπίδα.
Αὐτήν τήν ἀγάπη, πού ὅταν τήν ἔχει ὁ
ἄνθρωπος γίνεται φιλάνθρωπος, ὅταν
δέν τήν ἔχει γίνεται ἀπάνθρωπος, πρό-
σφερε ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ αὐτή μαζί μέ ὅλα τά
ὑλικά ἀγαθά τά ὁποῖα πολλοί ἀπό σᾶς,
τούς ἀχθοφόρους τῆς ἀγάπης, κουβαλή-
σατε μέ τά ἴδια σας τά χέρια, ὥσπου νά
δοθοῦν στά ἁπλωμένα χέρια τῶν

φτωχῶν
κρατου-
μ έ ν ω ν .
Δεκάδες
χιλιάδες
ἦταν τά
δ έ μ α τ α
α ὐ τ ά ,
ὁ μ ο ι ό -
μ ο ρ φ α ,
περιποι-
η μ έ ν α ,
π λ ο ύ -
σ ι α ,
π ο ύ
συγκί-
νησαν καί προβλημάτισαν πολλούς κρα-
τουμένους, γιατί πίσω ἀπό τό περιεχόμε-
νό τους ἔβλεπαν, ἔνιωθαν, ἄγγιζαν, θά
ἔλεγα, τήν ἀγάπη καί τή λεπτότητα
αὐτῶν πού τά ἑτοίμαζαν. Καί τά ἑτοίμα-
ζαν καλά. Γιατί, κατά τό λόγο τοῦ Ἁγίου
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, «Δέν ἀρκεῖ
μόνο νά κάνεις τό καλό. Πρέπει τό καλό
νά τό κάνεις καλά».

Ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥ-
ΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολ-
γοθᾶ» εἶναι μιά ἐκκλησιαστική διακονία,
πού ἀγκαλιάζει μέ ξεχωριστό ἐνδιαφέ-
ρον ἐκείνους τούς συνανθρώπους μας
πού πληρώνουν τό τίμημα γιά τά ἀνεπί-
τρεπτα κοινωνικά λάθη τους μέ τή στέ-
ρηση τῆς ἐλευθερίας τους μέσα σέ κά-
ποια φυλακή. Καί ἐπιπλέον μέ τό στιγ-
ματισμό τῆς κοινωνίας, πού δύσκολα
ἐξαλείφεται. Συμμερίζεται ἡ ΔΙΑΚΟ-
ΝΙΑ τίς θλίψεις αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων.
Ὄχι βεβαίως ἐπιβραβεύοντας ἀνάρμο-
στες συμπεριφορές. Ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ αὐτή
ἐπί τέσσερις δεκαετίες στέκεται μέ εὐαι-
σθησία μπροστά στήν ἀνθρώπινη δυ-
στυχία, πού εἶναι τόσο συχνή. Καί τόσο
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μεγάλη. Ὁ στάρετς Ἀμβρόσιος ἔλεγε:
«Δέν ἀντέχω πιά νά δείχνω αὐστηρότη-
τα στά λάθη τῶν ἀνθρώπων. Οἱ ἄνθρω-
ποι ἔχουν τόσο πόνο! Τόσο πόνο!».

Εἶναι παραβάτης ὁ φυλακισμένος.
Σωστά. Καί πληρώνει γι’ αὐτό. Σωστά.
Εἶναι ὅμως καί εἰκόνα Θεοῦ. Παιδί τοῦ
Θεοῦ, πού μέσα ἀπό τή δοκιμασία αὐτή
πρέπει νά βγεῖ ὠφελημένος. Διδαγμένος
ἀπό τά πάθη του. Καλύτερος. Ἕνα χέρι
βοηθείας θέλει, ὥστε στό τέλος ἡ φυλα-
κή νά γίνει γι’ αὐτόν εὐλογία. Νά γίνει
πνευματική κολυμβήθρα, μέσα ἀπό τήν
ὁποία ἡ ψυχή του θά ἀναγεννηθεῖ πνευ-
ματικά καί θά ζήσει τήν ἐν Χριστῷ ζωή
τῆς ἀρετῆς, ἄγνωστη ὥς τότε γι’ αὐτόν,
κι ἄς ἦταν ἐλεύθερος. Σ’ αὐτό στοχεύει ἡ
ΔΙΑΚΟΝΙΑ. Νά δώσει χέρι βοηθείας, μέ
ὅσες δυνατότητες ἔχει, στήν πνευματική
ἀποφυλάκιση τῶν κρατουμένων πού
ἐπιθυμοῦν νά γίνουν χρηστοί πολίτες
μέσα στήν κοινωνία καί ἐνάρετα παιδιά
τοῦ Θεοῦ. Γιά νά μή ξαναπεράσουν ποτέ
τή βαριά πόρτα τῆς φυλακῆς. Νά μή ξα-
ναχάσουν τήν ἐλευθερία τους.

Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥ-
ΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολ-
γοθᾶ» καθιερώθηκε τό 1978, 5 Μαρτίου,
Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω, καί ἁγιογραφικά
στηρίζεται στό λόγο-πρόσκληση τοῦ
Χριστοῦ: «Ἐν φυλακῇ ἤμην, καί ἤλθετε
πρός με» (Ματθ. 25, 36). Ὁ Ἀρχιμ. Γερ-
βάσιος Ἰωάν. Ραπτόπουλος ὑπηρετοῦσε
τότε ὡς ἱεροκήρυκας στήν Ἱερά Μητρό-
πολη Σερρῶν καί Νιγρίτης. 

Τότε, καί μέ τήν εὐλογία τοῦ μακαρι-
στοῦ Μητροπολίτη Σερρῶν κυροῦ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ἔγινε ἡ ἀρχή τῆς
Διακονίας ἀπό τήν Ἀγροτική Φυλακή
Κασσάνδρας. Ἡ συμμετοχή τοῦ λαοῦ
ὑπῆρξε ἐντυπωσιακή. Χίλιοι χριστιανοί
πῆραν μέρος στήν πρώτη ἐκείνη ὡραία

πορεία πρός τούς «ἐλαχίστους ἀδελ-
φούς», ὅπως ἀποκαλεῖ ὁ Χριστός τούς
κρατουμένους (Ματθ. 25, 40) στήν
εὐαγγελική περικοπή τῆς κρίσεως. 

Ἡ παρουσία τοῦ λαοῦ αὔξανε κάθε
χρόνο, ὥστε στά δέκα χρόνια τῆς Διακο-
νίας νά φθάσει τόν ἀριθμό τῶν 5.000
χριστιανῶν. Οἱ ἐπισκέψεις μας πλαισιώ-
νονταν μέ Θεία Λειτουργία, ὁμιλία, ψυ-
χαγωγική ἐκδήλωση ἀπό μαθήτριες,
προσφορά ποικίλων εἰδῶν καί χρημά-
των γιά ἀποφυλάκιση ἀπόρων κρατου-
μένων πού βαρύνονταν μέ μικροποινές ἤ
τά δικαστικά τους ἔξοδα, σέ συνεργασία
πάντα μέ τή Διεύθυνση καί τήν Κοινωνι-
κή Ὑπηρεσία τῆς Φυλακῆς. Ὁ νόμος
αὐτός, δηλαδή πληρώνοντας μικροποι-
νές νά ἀποφυλακίζονται οἱ κρατούμενοι,
δέν ἰσχύει σέ ὅλες τίς χῶρες. Στήν Ἑλλά-
δα ὅμως ἰσχύει. 

Ἀπό τό 1989 ἐπεκτείναμε τίς ἐπισκέ-
ψεις σέ ὅλες τίς Φυλακές τῆς πατρίδος
μας καί ἀπό τό 1992 καί σέ Φυλακές
ἐκτός Ἑλλάδος. 

Ἐκτός ἀπό τίς ἀποφυλακίσεις μικρο-
ποινιτῶν ἀπόρων κρατουμένων, ἐνισχύ-
ουμε οἰκονομικά: 

1. Ἀπόρους κρατουμένους.
2. Οἰκογένειες ἀπόρων κρατουμένων.
3. Ἀπόρους κρατουμένους Ἕλληνες

καί ἀλλοδαπούς, πού ἐκτίουν ποινή σέ
Φυλακές χωρῶν τοῦ κόσμου, καθώς καί
τίς ἄπορες οἰκογένειές τους στήν Ἑλλά-
δα.

4. Ἀπόρους ἀποφυλακισθέντες ἀπό
Φυλακές Ἑλλάδος καί ξένων χωρῶν. 

5. Ἀπόρους φυγοποίνους.
6. Φιλόπτωχα Ταμεῖα Φυλακῶν Ἑλλά-

δος καί ξένων χωρῶν. 
7. Τέκνα ἀπόρων κρατουμένων πού
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ἐκτίουν ποινή σέ διάφορες Φυλακές τοῦ
κόσμου, μέ 300,00 εὐρώ κατά μήνα, μέ-
χρι τό τέλος τῶν σπουδῶν τους σέ Πα-
νεπιστημιακές Σχολές καί ΤΕΙ Ἑλλάδος. 

8. Ἄπορες Πολύτεκνες οἰκογένειες
Ἑλλάδος. 

9. Κλιμάκια Ὀρθόδοξης Ἐξωτερικῆς
Ἱεραποστολῆς ἀνά τόν κόσμο γιά ἐπι-
σκέψεις σέ Φυλακές τῆς περιφέρειάς
τους. 

Ἐπίσης παρέχουμε:
10. Εἴδη ἱματισμοῦ, ὑποδήσεως, προ-

σωπικῆς ὑγιεινῆς, φάρμακα, βιβλία, τη-
λεκάρτες καί ἄλλα βασικά εἴδη στούς
κρατουμένους ὅλων τῶν ἑλληνικῶν Φυ-
λακῶν. 

11. Πετρέλαιο θέρμανσης. Πλυντήρια
καί Στεγνωτήρια.

12. Ὀδοντιατρική περίθαλψη σέ ἀπό-
ρους κρατουμένους. 

13. Διακομιδή νεκρῶν κρατουμένων
στίς χῶρες τους. 

14. Εἰσιτήρια ἐπιστροφῆς γιά ἀλλοδα-
πούς στίς πατρίδες τους καί ἄλλα πολλά
θαυμαστά τῆς προσφορᾶς. Καί μέσα καί
πίσω ἀπ’ ὅλα αὐτά τήν ἀγάπη, τή διάκρι-
ση καί τό ἐνδιαφέρον γιά ὅλους τούς
κρατουμένους. Ἔγραψε στόν π. Γερβά-
σιο ἡ Διευθύντρια τῆς Ἀγροτικῆς Φυ-
λακῆς Τίρυνθας Ναυπλίου κ. Εὐαγγελία
Κατερίνη: «Πατέρα, ἐγώ θά σᾶς λέω πα-
τέρα ὅλων τῶν κρατουμένων τῆς Ἑλλά-
δος καί ὅλου τοῦ κόσμου. Δέν κάνετε πο-
τέ διακρίσεις. Δέν ρωτᾶτε ποτέ τίποτε. Κι
αὐτό δείχνει ὅτι ἔχετε κάτω ἀπό τή σκέπη
σας ὅλους τούς κρατουμένους».

Μέχρι σήμερα ἔχουν ἀποφυλακισθεῖ
ἀπό 90 χῶρες τοῦ κόσμου 16.200 ἄποροι
μικροποινίτες κρατούμενοι ἔναντι τοῦ
ποσοῦ τῶν 5.350.000,00 εὐρώ, δωρεές
φιλανθρώπων ἀδελφῶν ἀπό τήν Ἑλλάδα

καί τήν ὁμογένεια. Οἱ ἀποφυλακίσεις
συνεχίζονται, ἀλλά μέ ἄλλους ρυθμούς
σήμερα ἐξαιτίας τῶν ἀλλαγῶν στούς νό-
μους πού ρυθμίζουν τήν ἀπόδοση δικαι-
οσύνης. Καί ἐπίσης, ἐπειδή οἱ εἰσφορές
τῶν ἀδελφῶν λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρί-
σης ἔχουν ἐλαττωθεῖ ἐπικίνδυνα. Μέ δυ-
σκολία συνεχίζουμε. 

Καί εἶναι χιλιάδες τά ἁπλωμένα χέρια
πού ζητοῦν βοήθεια! Καί πῶς νά προλά-
βει ὅλους αὐτή ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ νά τούς
βοηθήσει; Καί ὑλικά καί ἠθικά; Βλέπετε,
οἱ ἐθελοντές τῆς ἀγάπης εἶναι πάντα λί-
γοι. Γιατί ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ θέλει κό-
πο καί θυσία. Ἀλλά, πιστέψτε με, εἶναι
οὐράνια τά βιώματα τῆς ψυχῆς πού κάτι
προσφέρει ἀπό ἀγάπη σ’ ἐκεῖνον πού
διψᾶ τήν ἀγάπη. Καί δέν εἶναι λίγοι οἱ
ἄνθρωποι πού δέν γνώρισαν ἀγάπη κι
ἐκδικήθηκαν τήν κοινωνία γι’ αὐτό. 

Ἔγραψε κρατούμενη στόν π. Γερβάσιο
μετά τήν ἐπίσκεψή του σ’ αὐτήν σέ Φυ-
λακή τῆς Κρήτης: 

«Γιά πρώτη φορά στή ζωή μου ἔνιωσα
τόση ὑπερηφάνεια, ὅταν μέ φωνάξανε νά
βγῶ ἔξω καί νά ἀντικρύσω μπροστά μου
ἐσᾶς. Γιατί στή ζωή μου, ἐκτός ἀπό ἔλλει-
ψη ἀγάπης καί ἐπιβράβευσης, δέν εἶχα
εἰσπράξει τίποτε ἄλλο. Δέν ἤξερα ποτέ
ἄν αὐτό πού ἔκανα ἦταν λάθος ἤ σωστό.
Ἀγάπη μόνον ἔψαχνα καί τίποτε ἄλλο...
Μακάρι νά μποροῦσα νά γυρίσω πίσω τό
χρόνο καί νά μήν εἶχα ἀποκτήσει ποτέ
αὐτό τό πάθος πού μέ κατέστρεψε, ἄν καί
ἡ ρίζα τοῦ κακοῦ δέν εἶναι τό πάθος μου
ἀλλά ἡ ἀπόρριψη ἀγάπης πού εἰσέπραξα
ἀπό τούς γονεῖς μου καί ὅλα μετά πῆγαν
ἁλυσίδα.

Σᾶς παρακαλῶ πολύ, προσευχηθεῖτε
γιά μένα. Θέλω νά ἔχω μιά ἐλπίδα ὅτι ἕνα
μικρό λιθαράκι θά μπορεῖ νά μπεῖ καί στό
δικό μου πρόβλημα καί ὅτι δέν εἶμαι ὁλο-
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μόναχη. Μέ σκέφτεστε καί μέ συμπονᾶτε
γιά τό πρόβλημά μου... Δέν εἶμαι ἐγκλη-
ματίας, γιά νά πληρώνω τόσο ἀκριβά...
Ἀναγκάζομαι νά πλένω ροῦχα τῶν συ-
γκρατουμένων μου καί νά καθαρίζω του-
αλέτες, γιά νά ἔχω τά εἴδη πρώτης ἀνά-
γκης. Καί ἐρωτῶ: Τά ἀξίζω ὅλα αὐτά γιά
νά τά εἰσπράττω; Ἀγάπη ἔδωσα στή ζωή
μου. Καί ἀγάπη δέν πῆρα...».

Μιά κραυγή ἀγωνίας ἀπό μιά Φυλα-
κή. Καί σάν αὐτή, χιλιάδες φωνές γιά
βοήθεια, γιά μιά ἀνάσα ἐλπίδας καί μιά
ἀχτίδα φωτός στό σκοτεινό καί μακρύ
τοῦνελ τῆς φυλάκισης, φτάνουν στή
Διακονία κάθε τόσο. Τό φυλαγμένο μέ
προσοχή Ἀρχεῖο μας ἐπιβεβαιώνει πόσο
τραγικά ἀληθινή εἶναι ἡ μαρτυρία αὐτή. 

Τί εὐθύνη στόν καθένα μας γιά τόν
κάθε ἄνθρωπο χωριστά!

Χρέος μας νά βαδίζουμε τό δρόμο τῆς
ἀγάπης χωρίς νά σταματοῦμε οὔτε γιατί
εἶναι μακρύς ὁ δρόμος αὐτός οὔτε γιατί
φωνές διάφορες φωνάζουν νά κάνουμε
πίσω. Ὁ Χριστός δέν ἄφησε στή μέση τό
δρόμο του. Τόν ἔφτασε ὥς τό σταυρό.
Τό χρέος τῆς ἀγάπης πού ἀναλαμβάνου-
με, «εἰς τέλος» νά τό φέρουμε κι ἐμεῖς.
Γιατί βαδίζουμε στά δικά Του ἀχνάρια.
Κι αὐτά σταματοῦν μόνο μπροστά στή
θυσία».

* * *
Στή συνέχεια, ἡ Χορωδία τῆς Ἱ. Μη-

τροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπό-
λεως «ΑΓΙΑ ΚΑΣΣΙΑΝΗ Η ΥΜΝΟ-
ΓΡΑΦΟΣ», μέ χοράρχισσα τήν κ. Μαρία
Χαραλαμπίδου, φιλόλογο καί μουσικό,
μέ τά τραγούδια της ὕμνησε τό μεγαλεῖο
καί τή δύναμη τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης,
τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης, πού φθάνει ὥς τή
θυσία. Αὐτῆς τῆς ἀγάπης, πού εἶναι ὁ
πυρήνας καί ἡ καρδιά τῆς διακονίας
στόν φυλακισμένο ἀδελφό. Ἡ Χορωδία
ἀπέσπασε θερμά χειροκροτήματα ἀπό

τό πολυπληθές ἀκροατήριο, γιατί ποιός
δέν χαίρεται καί δέν συγκινεῖται ὅταν
τοῦ μιλοῦν ἤ τραγουδοῦν τήν ἀγάπη;
Ἀγάπη λές καί θυμᾶσαι τό Θεό. Ἀφοῦ ὁ
Θεός εἶναι ἀγάπη. 

* * *

Κύριος ὁμιλητής στήν Ἐκδήλωση ἦταν
ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας κ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ὁ ὁποῖος εἶναι εὐρύτατα
γνωστός γιά τήν πολυμάθειά του, τά
συγγράμματά του καί τίς ὁμιλίες του.
Εἶναι πολύ δύσκολο, ἄν ὄχι ἀκατόρθωτο,
νά ἀναφερθεῖ κανείς, ἔστω καί περιλη-
πτικά, στό τόσο πλούσιο Βιογραφικό τοῦ
Θεσσαλονικέως στήν καταγωγή Ἐπισκό-
που. Δέν τόν κέρδισαν οὔτε ἡ NASA οὔτε
τό HARVARD καί τό Μ.Ι.Τ. τῆς Ἀμερικῆς
οὔτε τά Ἑλληνικά Πανεπιστήμια μέ τίς
ἕδρες τους, γιατί τόν κέρδισε ἡ Ἐκκλη-
σία, ἡ ὁποία καί τόν ἀνέδειξε Ἐπίσκοπο
Μητροπόλεως στήν Ἀττική γῆ. Μεσογαί-
ας καί Λαυρεωτικῆς. Ὁ Κύριος καί ἡ
ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου του ἄς συνοδοι-
ποροῦν μαζί του στήν ἐπισκοπική του
πορεία σέ καιρούς χαλεπούς καί ὕπου-
λους, ὅπου τά πάντα δοκιμάζονται. 

Ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΣ ἀναφέρθηκε στή «φροντίδα
τῶν φυλακισμένων» καί ἔπλεξε ἐγκώμιο
στόν π. Γερβάσιο γιά τό ξεχωριστό αὐτό
ἔργο του στίς Φυλακές, μέ τό ὁποῖο τί-
μησε τήν Ἐκκλησία καί τήν Ἑλλάδα.
Ἀκολουθεῖ ἡ ὁμιλία του, τήν ὁποία πα-
ρακολούθησαν ὅλοι μέ ἔντονη προσοχή: 

«Μεγάλη μέρα σήμερα. Μαζευθήκα-
με γιὰ νὰ τιμήσουμε ἕνα μονα δικὸ ἔργο
καὶ ἕνα σπάνιο πρόσωπο ἢ μᾶλλον γιὰ
νὰ σταθοῦμε ταπεινω μένοι δοξολογικὰ
ὅλοι μαζὶ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Καθὼς
εἴμαστε κουρασμένοι ἀπὸ τὸ ψέμμα,
τὸν συμβιβασμὸ καὶ τὴ δυσωδία τῆς
διαστροφῆς, ἡ καρδιά μας διψάει γιὰ
ἀλήθεια καὶ αὐθεντικό τητα, γιὰ
ἔμπνευση καὶ ἱερὸ ἐνθουσιασμό. Ἂς
ἀφήσουμε λοιπὸν γιὰ λίγο τὴ σκέψη
μας νὰ περιηγηθεῖ μέσα στὶς ἀδιά -
ψευστες ἀλήθειες τοῦ εὐαγγελικοῦ λό-
γου.
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Κυριακὴ τῆς Κρίσεως. Λίγες μόλις
μέρες πρὶν ἀπὸ τὴν Μεγάλη Σαρακο-
στή. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς θυμίζει τὰ ἔσχα-
τά μας. Καὶ τὸ κάνει τοπο θετώντας
ὅλους μας ἐνώπιον τοῦ Ἀδεκάστου
Κριτοῦ. Ὁ κάθε ἄνθρωπος μπροστὰ
στὸν Κύριο ἐν ἀναμονῇ τῆς μεγάλης
ἀποφά σεως, ποὺ καθορίζει τὴν αἰώνια
κατάστασή του. Τέτοια λοιπὸν μέρα,
ἀντὶ ἄλλου εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσμα-
τος, ἡ Ἐκκλησία μας σοφὰ ἐπιλέγει τὴν
παραβο λὴ τῆς κρί σεως, ἀπὸ τὸ τέλος
τοῦ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγελίου. Εἶναι
ἡ τελευταία παραβολὴ τοῦ Κυρίου, ἡ
ὁποία ἀπευθύνεται στοὺς μαθητές του,
ὄχι στοὺς ὄχλους, μετὰ τὴ θριαμβευ-
τικὴ εἴσοδό Του στὰ Ἱεροσόλυμα,
ἀκριβῶς πρὶν ἀπὸ τὸ γεγονὸς τοῦ Μύ-
ρου τῆς Βηθανίας, δηλαδὴ προσφέ -
ρεται ὡς παρα καταθήκη Του λίγο πρὸ
τοῦ πάθους.

Ὁ Κύριος μπορεῖ νὰ θέτει ὡς ὅρο
σωτηρίας τὴν πίστη καὶ τὸ βάπτι σμα -
«ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσε-
ται» - ἢ τὴν αὐταπάρ νηση – «εἰ θέλεις
τέλειος εἶναι, πώλησόν σου τὰ ὑπάρχο-
ντα, δὸς πτωχοῖς καὶ δεῦρο ἀκολούθει
μοι» - ἢ τὴν ζωὴ κατὰ τὸ πνεῦμα τῶν
μακαρισμικῶν ὅρων, τὴν ἡμέρα ὅμως
αὐτὴ ἡ ἔμφαση δίδεται στὴν ἀγάπη
πρὸς τόν πλησίον, μάλι στα καὶ ὡς προ-
ϋπόθεση μετοχῆς στὸ πάθος τοῦ Κυρί-
ου.

Στὴν παραβολὴ τῆς κρίσεως ὡς ὅρος
σωτηρίας τίθεται ἡ ἀγάπη, τὸ ἐνδιαφέ-
ρον καὶ ἡ φροντίδα στὸν πεινασμένο,
στόν διψασμένο, στὸν ξένο, στὸν γυ-
μνό, στὸν ἀσθενῆ καὶ στὸν φυλακισμέ-
νο∙ «δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατρός
μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην
ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου∙
ἐπείνασα γὰρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν,
ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην,
καὶ συνηγάγετέ με, γυμνὸς, καὶ περιε-
βάλετέ με, ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ
με, ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός
με»  (Ματθ. κε΄ 34-36). Καὶ συνεχίζει ὁ
Κύριος∙ «ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ’ ὅσον
ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου

τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε» (στ.
40). Τί φοβερὸς αὐτὸς ὁ τελευταῖος
λόγος! Στὸ πρόσωπο τοῦ ἐλαχί στου
συνανθρώπου μας, τοῦ ξεχασμένου,
τοῦ ἀδικημένου, τοῦ περιφρο νημένου
εἰκονίζεται ὁ Κύριος τῆς δόξης. Ὁ πει-
νασμένος, ὁ διψασμένος, ὁ γυμνός, ὁ
ξένος, ὁ ἀσθενὴς, ὁ φυλα κισμένος
εἶναι ἡ εὐκαιρία τῆς σωτη ρίας μας,
εἶναι κενούμενος ὁ ὁρατὸς Θεὸς ἐκείνη
τὴ στιγμή.

Ἂς δοῦμε ὅμως πῶς διαβαθμίζεται ἡ
ἀγάπη πρὸς ὅλες αὐτὲς τὶς κατηγορίες
τῶν πασχόντων συνανθρώπων μας.
Κατ’ ἀρχήν, ἡ συμπάθεια πρὸς τὸν πει-
νασμένο, τὸν διψασμένο καὶ τὸν γυμνό
φαίνεται νὰ εἶναι κάπως πιὸ ἁπλῆ.
Αὐτὸ ποὺ ἀπαιτεῖ εἶναι νὰ βγεῖ κανεὶς
ἀπὸ τὸν κόσμο τῆς προσωπικῆς του φι-
λαυτίας, ἄνεσης καὶ καλοπέρασης, νὰ
σκεφθεῖ τὸν ἄλλον, νὰ τὸν προσέ ξει, νὰ
ἐνδιαφερθεῖ, νὰ τὸν φροντίσει. Νὰ δώ-
σει λίγο χρόνο, νὰ ἀσχοληθεῖ, ἴσως νὰ
προσφέρει κάτι ἀπὸ τὰ δικά του, κάτι
λίγο νὰ στερηθεῖ, ἢ νὰ ζητήσει καὶ ἀπὸ
ἄλλους, νὰ ὑποχρεωθεῖ. Τὸ νὰ θελή-
σεις νὰ βοηθήσεις κάποιον ποὺ στε-
ρεῖται τὰ στοιχειώδη, τὸ φαγητὸ καὶ
τὰ ροῦχα ἢ τὸ νὰ προσφέρεις ἕνα πο-
τήρι νερὸ σὲ ἕναν κουρασμένο δὲν
ἀπαι τεῖ θυσία, προϋποθέτει συμπά-
θεια καὶ φιλαδελφία.

Στὴν περικοπὴ ὅμως ὑπάρχει ὡς
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προϋπόθεση ἀγάπης καὶ ἡ φιλο ξενία
τοῦ ξένου. Ἐδῶ ἀπαιτεῖται κάτι παρα-
πάνω. Τὸ πρῶτο εἶναι νὰ μετα -
μορφώσεις τὸν ἄγνωστο καὶ ἀπόμα-
κρο, ἀφοῦ εἶναι ξένος, σὲ δικό σου
ἄνθρωπο. Στὴ χριστιανικὴ καρδιὰ δὲν
ὑπάρχουν ξένοι ἀλλὰ μόνο οἰκεῖοι καὶ
συγγενεῖς. Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ «τοὺς κο-
σμικῶς διεσπαρμένους ὁμο χώρους ποι-
εῖ» καὶ τοὺς ξένους τοὺς καθιστᾶ ἀδελ-
φούς, τοὺς δὲ στενοὺς τῇ καρδίᾳ χωρη -
τικούς. Αὐτὸ γιὰ νὰ γίνει, πρέπει νὰ ξε-
περάσεις τὸ αἴσθημα ποὺ σὲ διακατέχει
γιὰ τὸν ἄλλον ὅτι εἶναι ἄγνωστος, ἀπό-
μακρος, τὶς σκέ ψεις μήπως σοῦ κάνει
κάτι κακὸ ἢ μήπως εἶναι ἀδιάκριτος ἢ τί
συνήθειες ἔχει ἢ πόσο βάρος θὰ σοῦ γί-
νει ἢ μήπως σὲ βγάλει ἀπὸ τὸ πρό-
γραμμά σου ἢ τὰ ἐπιχειρήματα τοῦ
γιατί δὲν ἔλαβε πρόνοια ὁ ἴδιος γιὰ τὴ
φιλοξενία του καὶ τώρα βρίσκεται σὲ
ἀνάγκη. 

Ἡ ἀγάπη καὶ φροντίδα τοῦ ἀρρώ-
στου εἶναι ἀκόμη πιὸ δύσκολη. Ἐδῶ
πρέπει νὰ θυσιάσεις περισσότερα.
Εἶναι καὶ ὁ φόβος μήπως σοῦ μεταδώ-
σει τὴν ἀσθένειά του, ἐνδεχομένως ἡ
γκρίνια ἢ ἡ τυχὸν ἀχαριστία ἢ καὶ ἀγέ -
νεια, συμπεριφορὲς ποὺ γίνονται ἐντο-
νότερες ὅταν κανείς ὑπο φέρει. Ἐπί σης
συχνὰ ὁ ἄρρωστος μυρίζει ἢ ἔχει ἀπο-
κρουστικὴ εἰκόνα ἢ σοῦ θυμίζει τὸ ἐνδε-
χό μενο κι ἐσὺ νὰ ἀρρωστήσεις καὶ τὸ
ἀπωθεῖς. Ἂν εἶναι σοβαρὰ ἄρρω στος
καὶ ἡ ἀσθένειά του εἶναι ἀπειλητικὴ γιὰ
τὴ ζωή του, διακατέ χεται ἀπὸ τὴν ἀγω-
νία τοῦ θανάτου, δὲν γνωρίζεις πῶς νὰ
τοῦ μιλήσεις, θλίβεσαι πολύ καὶ μόνον
ποὺ τὸν βλέπεις νὰ ὑποφέρει. Ἡ ἐπί-
σκεψη καὶ πολὺ περισσότερο ἡ φροντί-
δα ἑνὸς ἀσθενοῦς εἶναι ἀρκετὰ πιὸ δύ-
σκολη ἀπὸ τὴ φροντίδα ἑνὸς πεινασμέ-
νου ἢ φτωχοῦ. Καὶ ὅμως τὸ εὐαγγέλιο
σὲ καλεῖ νὰ τὸν αἰσθάνεσαι πολύτιμο,
ἔστω κι ἂν δὲν μπορεῖ νὰ προσφέρει τί-
ποτα, ἐπιθυμητό, ἔστω καὶ ἂν σὲ θλίβει
ἡ ἀποκρουστικὴ εἰκόνα του, ἀγαπητό,
ἔστω καὶ ἂν εἶναι ἀχάρι στος ἢ δύστρο-
πος. Ὁ ἀσθε νής, μάλιστα ὁ δύσκολος,

ὁ ἐλάχιστος, εἶναι ὁ ἀδελφὸς τοῦ Χρι-
στοῦ, εἶναι μιὰ μοναδικὴ εὐκαιρία συ-
νάντησης μαζί Του.

Στὴν ὑπέροχη ὅμως αὐτὴν εὐαγγε-
λικὴ περικοπὴ ὑπάρχει καὶ μιὰ ἄλλη
κατηγορία∙ εἶναι ὁ φυλακισμένος, «ἐν
φυλακῇ ἤμην, καὶ ἐπεσκέψασθέ με». Ἡ
ἐπίσκεψη του φυλακισμένου καὶ τὸ
ἐνδιαφέρον γι’ αὐτόν προξενεῖ τὴ μεγα-
λύτερη ἀπορία καὶ ἀπαιτεῖ ἀναντίρρη-
τα τὴ μεγαλύτερη ὑπέρ βαση. Φυλακι-
σμένος εἶναι κάποιος ποὺ διέπραξε
ἔγκλημα ἢ κλοπὴ ἢ κάποια ἀδικία ἢ κα-
κοποίηση καὶ βιασμὸ ἢ ἕνας χρεωφειλέ-
της ἢ ἕνας στα σιαστής. Σὲ ἀντίθεση μὲ
τὶς ἄλλες κατηγορίες, ὅπου οἱ πάσχο-
ντες συνάν θρωποί μας εἶναι κακότυχοι,
οἱ φυλακισμένοι, πλὴν ἐλαχίστων ἐξαι-
ρέ σεων, εἶναι καὶ σεσημασμένοι ἁμαρ-
τωλοί. Ἡ ἀπορία γεννιέ ται ἀπὸ τὸ πῶς
εἶναι δυνατὸν ὁ Κύριος νὰ θεωρεῖ ἕναν
τέτοιον ἄνθρωπο ἀδελφό Του, θύρα
προσέγγισής Του, πέρασμα στὴ χώρα
τῆς αἰώνιας βασιλείας Του. 

Καὶ ἡ ὑπέρβαση, γιατὶ προκειμένου
νὰ ἐνδιαφερθεῖς γιὰ κάποιον τέτοιον
ἄνθρωπο πρέπει να ξεπεράσεις τὶς πιὸ
δύσκολες ἐσωτε ρικὲς ἀνα στολές. Κάτι
τέτοιο ἀπαιτεῖ τὴ μεγαλύτερη δύναμη
συγχώρησης, πρέπει νὰ ἀδιαφορήσεις
γιὰ τὴν ἐντύπωση τῆς κοινωνίας καὶ τὶς
προκα ταλήψεις της. Ἕναν τέτοιον
ἄνθρωπο, ποὺ ὅλοι τὸν ἔχουν διαγρά-
ψει, ἐσὺ καλεῖσαι νὰ τὸν βάλεις στὸ κέ-
ντρο τῆς ψυχῆς σου∙ ἂν εἶναι στὴν περι-
φέρεια, δὲν μπορεῖς νὰ πλησιά σεις, δὲν
γίνεται. Ἐνῶ κανένας δὲν ἐλπίζει καὶ
ὅλοι τὸν καταδικά ζουν μέσα τους, ἐσὺ
νὰ ἀναδείξεις τὴν ἀγάπη ποὺ «πάντα
στέ γει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει,
πάντα ὑπο μένει»∙ πρέπει νὰ σκεπάσεις
πολλά, νὰ πιστεύσεις καὶ νὰ ἐλπίσεις
τὰ δύσκολα, νὰ ὑπομείνεις καὶ νὰ ἀνε-
χθεῖς ξένους τρόπους, συνήθειες καὶ
διάλεκτο, ἀλλοιωμένη ὄψη. Ἐνῶ εἶναι
ἀπὸ ὅλους ξεχασμένος καὶ στὶς συνει-
δήσεις ὅλων καταδικασμένος, ἐσὺ νὰ
τοῦ φέρεσαι ξεπερνώντας ὑποψίες,
φόβους, ἐσωτερικὲς κρίσεις. Καὶ δὲν
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εἶναι μόνος του ἀπέναντί σου σὲ οὐδέ-
τερο κοινωνικὰ χῶρο, ἀλλὰ μαζὶ μὲ
ἄλλους ὅμοιούς του σὲ στιγματισμένο
περιβάλλον, σὲ κακόφημο μέρος, σὲ
φυλακή.

Οἱ φυλακὲς ὅμως, αὐτοὶ οἱ τόποι,
ἁγιάσθηκαν ἀπὸ τοὺς ἁγίους Ἀποστό-
λους, ἀπὸ τὸν Παῦλο, ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν
Χριστό. Τὶς φυλακὲς δὲν δίστασε ὁ
Θεὸς νὰ τὶς ἐπισκεφθεῖ καὶ ἡ χάρις Του
νὰ κάνει θαύματα, ὅπως στὴν περίπτω-
ση τοῦ Πέτρου (Πρ. ε΄ 19, ιβ΄ 7-10),
τοῦ Παύλου καὶ τοῦ Σίλα (Πρ. ιστ΄ 25-
26). Ληστὲς μετενόησαν, ὅπως ὁ Μω-
υσῆς ὁ Αἰθίοψ, κακοῦρ γοι κληρονόμη-
σαν τὸν Παράδεισο, ὅπως ὁ Εὐγνώμων
Ληστής, βάρβαροι, πόρνες καὶ τελῶνες
ἄλλαξαν ζωὴ καὶ ἁγιά σθηκαν. Στὶς φυ-
λα κὲς καὶ στοὺς καταδικασμένους γί-
νονται τὰ μεγαλύ τερα θαύματα. 

Ὅπως ὁ Ληστὴς ἀνεγνώρισε τὴ θεό-
τητα τοῦ Κυρίου τότε ποὺ αὐτὴ ἦταν
κρυμ μένη, τότε ποὺ οὔτε οἱ μαθητὲς
δὲν τὴν ἀντιλή φθηκαν, τότε ποὺ ἦταν
σκεπασμένη ἀπὸ τὸ φρικτὸ πάθος Του,
ὄντας ὁ ἴδιος ὄχι ἁπλῶς φυλακισμένος
ἀλλὰ καρφωμένος σὲ σταυρό, ἔτσι καὶ
ὁ ἐπισκέπτης τῶν φυλακῶν μπορεῖ νὰ
διακρίνει τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ καὶ
τὴν ἐνέργεια τῆς χάριτός Του ἐκεῖ ποὺ
εἶναι καλυμμένη ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ
δυσ διά κριτη, ἐκεῖ ποὺ δὲν ἀντέχει τὴ
θέα της καμία ἀνθρώπινη λογική. Μέσα
στὶς φυλακὲς ὁ μέγας Ἐπισκέπτης εἶναι
αὐτὸς ὁ ὁποῖος μάλιστα «οὐκ ἐπαισχύ -
νεται ἀδελφοὺς αὐτοῦ καλεῖν» τοὺς
φυλακι σμένους. Στὶς φυλακὲς μπορεῖ
νὰ ἐκφρασθεῖ ἡ πιὸ ἀνιδιοτελὴς καὶ
αὐθεντικὴ ἀγάπη, στὶς φυλακὲς μπο-
ρεῖς νὰ συναντήσεις τὸν Χριστό στὴ
μεγαλύτερη δόξα Του. 

Ὑπάρχει ὅμως καὶ ὁδὸς σωτηρίας
συντομότερη ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν ἀγάπη
πρὸς τοὺς φυλακισμένους, τὴν ὁποία
δὲν ἀναφέρει μὲν ὁ Ματ θαῖος στὴν πα-
ραβολὴ τῆς κρίσεως, τὴν διασώζει ὅμως
διακριτικὰ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ στὴν
ἱστορικὴ περιγραφὴ τοῦ πάθους τοῦ

Κυρίου στὸ εὐαγγέλιο τοῦ Λουκᾶ. Ἐκεῖ
ἡ «ἡτοιμασμένη τοῖς δικαίοις βασιλεία»
δίδεται αὐθωρεὶ σὲ κά ποιον ποὺ προ-
φανῶς δὲν ἦταν δίκαιος στὴ ζωή του
καὶ φυσικὰ δὲν εἶχε τηρήσει καμία ἀπὸ
τὶς προϋποθέσεις τῆς ἀγάπης ποὺ ἔθε-
σε ὁ Κύριος ὀλίγον πρὸ τοῦ Πάθους.
Εἶναι σὰν ὁ Κύριος, λίγες μόνο στιγμὲς
πρὶν νὰ παραδώσει τὸ πνεῦμα ἐπὶ τοῦ
σταυροῦ, νὰ προσθέτει  καὶ μία τελευ-
ταία καὶ ἰδιαιτέρως σημαντικὴ προϋπό-
θεση σωτηρίας: «ἐσταυ ρω   μένος ἤμην
καὶ ὡμολογήσατέ με». Μὲ τὴν ὁμολο-
γία Του ὁ Εὐγνώμων Ληστὴς ξεπέρα-
σε τοὺς ὅρους τῆς ἀγάπης! 

Εἶναι ἐνδιαφέρον ὅτι ἐνῶ ἡ παρα-
βολὴ τῆς κρίσεως παρουσιάζεται ἀπὸ
τὸν εὐαγγελιστὴ Ματθαῖο καὶ ἡ μετά-
νοια τοῦ Ληστοῦ ἀπὸ τὸν Λουκᾶ,
ὑπάρχει μιὰ ἐντυπωσιακὴ λεκτικὴ ὁμοι-
ότητα. Ἔτσι ἡ παραβολὴ τῆς κρίσεως
ἀρχίζει μὲ τὴν ἔκφραση «Ὅταν δὲ ἔλθῃ
ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ
αὐτοῦ» Ματθ. κε΄ 31), ὁ δὲ Ληστὴς
ζητᾶ ἀπὸ τὸν Κύριο νὰ τὸν θυμηθεῖ
«ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ βασιλείᾳ Του». Στὴν
παραβολὴ ὁ Κύριος βάζει «τὰ πρόβατα
ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύ-
μων» (στ. 33), κατὰ δὲ τὴν σταύρωση
«σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο λῃσταί,
εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων»
(Ματθ. κζ΄ 38). Ἐπιπλέον, ὁ Κύριος
ὁμιλεῖ στὴν παραβολὴ γιὰ «τὴν ἡτοιμα -
σμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς
κόσμου» (στ. 34), ὁ δὲ Ληστὴς ἐπικα -
λεῖται ἐπίσης τὴν βασιλεία τοῦ Κυρίου.
Τέλος, ὁ Κύριος ἀπευθυνό μενος εἴτε
στοὺς δικαίους εἴτε στοὺς ἁμαρτωλοὺς
χρησιμοποιεῖ ὡς ἰσχυρὴ ἐπιβεβαι ωτικὴ
ἔκφραση τὸ «ἀμὴν λέγω ὑμῖν» (στ. 40,
45), ἔκφρα ση ποὺ χρησιμοποιεῖ καὶ
στὸν Ληστή «ἀμὴν λέγω σοι, σήμερον
μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ». Εἶναι
κατηγορηματικὸς σὲ ὅ,τι λέγει. Θὰ
μπορού σαμε λοιπὸν νὰ ποῦμε ὅτι οἱ
δύο περικοπὲς συγγενεύ ουν καὶ ἀμοι-
βαίως συμπληρώνονται. 

Μὲ ἀφορμὴ αὐτὴν τὴν παρατήρηση,
ἐπιτρέψτε μου νὰ μεταπηδήσω γιὰ λίγο
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πιὸ ἀναλυτικὰ στὸ αἰώνιο πρότυπο
ὅλων μας και στὴν μεγάλη ἀγάπη τοῦ
πολυσεβάστου μας π. Γερβασίου, στὸν
μεγάλο καὶ αἰώνιο κήρυ κα τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, στὸν Εὐγνώμονα Ληστή. 

Ἂς μεταφερ θοῦμε μὲ τὴ σκέψη μας
στὸ ὅλο σκηνικό. Ἕνας λόφος, ὁ Γολ-
γοθᾶς, ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη
τῶν Ἱεροσολύμων, στιγ-
ματισμένος ἀπὸ τὶς θανα-
τώσεις κακούρ γων∙ ἕνας
ἐξαγριωμένος γεμᾶτος
πάθος ὄχλος ὕστερα ἀπὸ
πολύωρη ἔντα ση∙ τρεῖς
σταυροὶ μὲ τρία σώματα
κρεμασμένα πάνω τους.
Στὸν κεντρικὸ σταυρό,
ὡς ὁ χειρότερος ἀπὸ τοὺς
ληστές, βρίσκεται ὁ ἴδιος
ὁ Θεός∙ στὸν σταυρὸ τὸν
ὁδηγεῖ ἡ ἀγάπη Του γιὰ
τὸν ἄνθρωπο∙ ὁ Πλάστης
ἑκουσίως γίνεται θῦμα
τοῦ εὐεργετημένου πλά-
σματος! Δίπλα Του, δεξιὰ
καὶ ἀριστερά, συσταυρω-
μένοι δύο κακοῦργοι
ἀποτελοῦν τὸν εἰρωνικὸ
διάκο σμο τοῦ ὑβρισμένου
καὶ ἡττημένου Θεοῦ. Τί
φοβερὸ θέαμα! Τί ἀσύλ -
ληπτο καὶ ἀκατανόητο
γεγονός! Ἡ ὕβρις κατὰ
τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ἀνθρώπινη κακότητα
στὸ ἀποκορύφωμά τους. Κι ἐκεῖ ἐπά-
νω, σ᾿ αὐτὸ τὸ ἀπαράκλητο σκηνικό,
διαμείβεται ἕνας συγκλονιστικὸς διά -
λογος. Λέγει ὁ ἕνας ληστής: «εἰ σὺ εἶ ὁ
Χριστός, σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς»
(Λουκ. κγ΄ 39). Τί πιὸ φυσικό; Τί ἄλλο
νὰ περίμενε κανεὶς ἀπὸ τὰ χείλη ἑνὸς
σταυρωμένου κακούρ γου; Καὶ πολὺ
ἦταν, σὰν λογικὸ φαινόταν∙ γιὰ νὰ εἶναι
ληστὴς καὶ νὰ ὁδηγεῖται στὸν σταυρὸ
θὰ ἦταν ἕνας σκληρὸς ἄνθρωπος, ποὺ
δὲν θὰ μπο ροῦσε νὰ κάνει ἁπλὲς καὶ
λογικὲς σκέψεις, παρὰ μόνο σκέψεις
ποὺ ὁδηγοῦνται καὶ κατευ θύνονται ἀπὸ
τὸ στενὸ συμφέρον καὶ τὶς χειρότερες

μορφὲς τοῦ ἀνθρω πίνου πάθους. Δὲν
παίρνει καμία ἀπάντηση. Ὁ Κύριος
σιωπᾶ.

Καὶ ὥς ἐδῶ ὅλα εἶναι ἀναμενόμενα.
Ἐκεῖ ποὺ ἔρχεται ἡ ἔκπληξη, εἶναι ὅταν
παρεμβαίνει ὁ δεύτερος ληστὴς ἐπιτιμη-

τικὰ καὶ λέγει: «οὐδὲ
φοβῇ σὺ τὸν Θεόν, ὅτι ἐν
τῷ αὐτῷ κρίματι εἶ; καὶ
ἡμεῖς μὲν δικαίως∙ ἄξια
γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπο-
λαμβάνομεν∙ οὗτος δὲ
οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξε»
(στ. 40, 41), δὲν
φοβᾶσαι τὸν Θεό, διότι
ὑφίστασαι τὶς ἴδιες κατα-
δικαστικὲς συνέ πειες μὲ
Αὐτόν; Καὶ ἐμεῖς μὲν δι-
καίως ὑποφέρουμε ἄξια
τῶν ὅσων πρά ξαμε. Ἐγὼ
κι ἐσὺ εἴμαστε ἄξιοι
σταυρώσεως, αὐτὸς δὲ
προφα νῶς τίποτε ἄτοπο
δὲν ἔχει διαπράξει, ὥστε
νὰ δέχεται τὴν ἴδια κα-
ταδίκη μὲ μᾶς. 

Ὁ λόγος αὐτὸς εἶναι
ὄντως συγκλονιστικός,
καθὼς περιλαμβάνει πέ-
ντε διαφορετικὰ πράγ-
ματα:

Πρῶτον∙ ἐκφράζει τὸ
κοινὸ αἴσθημα δικαίου,

κάτι ποὺ κανεὶς δὲν θὰ περίμενε ἀπὸ
τὸ στόμα ἑνὸς ἀνθρώπου ταυτισμένου
μὲ τὴν ἀδικία καὶ τὴν ἔμπρακτη σκλη-
ρότητα. Ὅταν μάλιστα κάποιος ὑποφέ-
ρει ὁ ἴδιος, εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ ἔχει
τὴ νηφαλιότητα νὰ διακρίνει τὸ σωστό,
τὸ δίκαιο, ἰδίως ὅταν τὸ αἴσθημα τοῦ
δικαίου εἶναι σκεπασμένο ἀπὸ ἀντίθε-
τες ἐμπει  ρίες σκληρότητος καὶ κακίας
μιᾶς ὁλόκληρης ζωῆς.

Δεύτερον∙ ἀποδέχεται τὶς συνέπειες
τῶν πράξεών του, μάλιστα τῆς θανα-
τικῆς ποινῆς του, μὲ χαρακτη ριστικὴ
εὐκολία, δείχνοντας ἔτσι ὄχι ἁπλῶς μιὰ
ξεκάθαρη ὁμολογία ἐνοχῆς ἀλλὰ καὶ
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μιὰ βαθειὰ συνείδηση μετανοίας. Ἐπι-
πλέον, ἐνῶ φαίνεται πὼς αἰσθάνεται τὴ
θεότητα τοῦ Κυρίου, μάλιστα μέσα
ἀπὸ τὴν ταπείνωση καὶ τὴν ἀπώλεια
«τοῦ εἴδους καὶ τοῦ κάλλους Του»
(Ἠσ. νγ΄ 2) καὶ ὅτι μέσα ἀπὸ τὴν πλήρη
φυσικὴ καὶ ἠθικὴ ἀδυναμία Του ἀντι-
λαμβάνεται καὶ τὴ δύναμή Του, δὲν
ζητᾶ καθό λου τὴν ἀπαλλαγή του ἀπὸ
τὸ βασανιστήριο καὶ τοὺς πόνους τοῦ
σταυ ροῦ. Αὐτὸς πίστεψε στὴ δύναμη
τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ δὲν σκέφθηκε καθό-
λου τὴν ἀνακούφισή του.

Τρίτον∙ ἀναγνωρίζει στὸν Κύριο κατ’
ἀρχὴν τὴν ἀθωότητα ἀμέσως, ὅπως καὶ
ὁ Πιλᾶτος, ὁ ὁποῖος ὅμως ὕστερα ἀπὸ
ὁλόκληρη διαδικασία ὁμολόγησε λέγο-
ντας∙ «Ἰδοὺ ἐγὼ ἐνώπιον ὑμῶν ἀνακρί-
νας οὐδὲν εὗρον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ
αἴτιον ὧν κατηγορεῖτε κατ’ αὐτοῦ» καὶ
«οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἐστὶ πεπραγμέ-
νον αὐτῷ» (Λουκ. κγ΄ 14, 15). Ὁ Λη-
στὴς ἄκουσε τὴν σιωπὴ τοῦ Κυρίου,
ἔζησε τὸ πάθος Του ὡς ἔλεγχο τῆς
δικῆς του ζωῆς. Γι’ αὐτὸ καὶ διέκρινε
τὴν ἀθωότητά Του. 

Τέταρτον∙ ὅλα αὐτὰ συνέβησαν λί-
γες στιγμὲς ἀφότου καὶ ὁ ἴδιος συνερ-
γοῦσε μὲ τὸν ἄλλο ληστὴ στὸν ὀνειδι-
σμὸ τοῦ Χριστοῦ καθὼς ἀνα φέρει ὁ
Ματθαῖος∙ «τὸ δ’ αὐτὸ καὶ οἱ λῃσταὶ οἱ
συσταυρωθέντες αὐτῷ ὠνεί διζον
αὐτόν» (Ματθ. κζ΄ 44). Αὐτὸ δείχνει ὅτι
ἡ μεταβολή του ἦταν αἰφνίδια καί
ἀπροϋπόθετη, συνέβη ἐπὶ τοῦ σταυ-
ροῦ. 

Καὶ πέμπτον∙ αὐτὸ ποὺ πραγματικὰ
ἐκπλήσσει εἶναι ὅτι ὁμιλεῖ στὸν συνερ-
γάτη του στὰ ἐγκλήματα γιὰ τὸν φόβο
τοῦ Θεοῦ. Εἶναι σὰν νὰ τοῦ λέγει∙
καλὰ, τόσα χρόνια ποὺ ἐγκληματούσα-
με μαζί δὲν φοβόμασταν οὔτε ἐσὺ οὔτε
κι ἐγὼ τὸν Θεό, εἶναι ὅμως δυνατὸν
οὔτε τώρα ποὺ βρισκό μαστε μπροστὰ
στὸν θάνατο καὶ δίπλα στὸν Κύριο νὰ
μὴν τὸν φοβᾶσαι; Ἤδη μέσα στὴν καρ-
διά του εἶχε ἀρχίσει νὰ μορφώνεται ὁ
φόβος τοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ ἦταν ἡ πηγὴ τῆς

συνέσεως τῶν λόγων του∙ «ἀρχὴ σο-
φίας φόβος Κυρίου» (Παρ. θ΄ 10)

Τὸ φοβερότερο ὅμως ὅλων εἶναι ὅτι
τελικὰ δὲν ἀρκέσθηκε στὸ νὰ συνομιλή-
σει μὲ τὸν ἄλλο ληστὴ καὶ νὰ ἐκφρα-
στεῖ σὲ αὐτόν, ἀλλὰ ὅτι καὶ στράφηκε
προσευχητικὰ στὸν Κύριο. Ἔκανε κά-
τι ποὺ κανεὶς ἄλλος δὲν τόλμησε, οὔτε
οἱ μαθήτριες, οὔτε ὁ Ἰωάννης, οὔτε καὶ
ὁ ἑκατόνταρχος ποὺ Τὸν ὁμολόγησε. Οἱ
μόνοι λόγοι ποὺ ἀπευθύνθηκαν στὸν
Κύριο ἐπὶ τοῦ σταυροῦ ἦταν ὕβρεις καὶ
εἰρωνεῖες. Αὐτοὶ ποὺ τοῦ μίλησαν ἦταν
«οἱ παρα πορευόμενοι ποὺ ἐβλα -
σφήμουν αὐτὸν κινοῦντες τὰς κεφαλὰς
αὐτῶν ... ὁμοίως καὶ οἱ ἀρχιερεῖς μετὰ
τῶν γραμματέων καὶ πρεσβυτέρων καὶ
Φαρι σαίων ἐμπαίζοντες» (Ματθ. κζ΄ 39,
41) καὶ φυσικὰ ὁ ἕτερος ληστής. Οἱ δι-
κοί Του ἀσφαλῶς μόνον ἔκλαιγαν καὶ
συνετρίβοντο μὲ τὸ φρικτὸ θέαμα.

Ὁ Δίκαιος ὅμως Ληστὴς στρέφεται
μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης
καὶ «ἔλεγε τῷ Ἰησοῦ∙ μνήσθητί μου,
Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου»
(Λουκ. κγ΄ 42). Μὲ ἄλλα λόγια, ἀφ’
ἑνὸς μὲν τὸν ὁμολογεῖ ὡς Κύριο καὶ
βασιλέα τῆς ἐπερχομένης βασιλείας
Του, ἀφ’ ἑτέρου δὲ ζητᾶ ὁ Κύριος νὰ
τὸν διατηρήσει στὴν αἰώνια μνήμη Του,
ἐκφρά ζοντας ἔτσι τὴν πίστη του στὴ θε-
ότητα τοῦ Κυρίου καὶ τὴν ἐλπίδα του
στὴ μετὰ θάνατον ζωή. 

Πῶς εἶναι δυνατὸν ὁ κακοῦργος νὰ
μετανοεῖ; ὁ ἀθεόφοβος νὰ φοβεῖ ται
τὸν Θεό; ὁ ἄδικος νὰ ὁμιλεῖ μετὰ συνέ-
σεως; αὐτὸς ποὺ μιὰ ζωὴ σκεπτό ταν
πῶς καὶ ποιὸν νὰ σκοτώσει νὰ μὴν σκέ-
πτεται τὸν θάνατό του; ὁ ἐπικίν δυνος
γιὰ τοὺς ἄλλους νὰ μὴν ἐπιζητεῖ τὴ λύ-
τρωση ἀπὸ τὰ βάσα νά του; ὁ ἀδίστα-
κτος νὰ εἶναι τόσο εὐγενής; ὁ μέχρι
πρότινος βλάσφημος νὰ ὁμολο γεῖ; ὁ
ὀνειδίζων νὰ προσεύχεται; αὐτὸς ποὺ
δὲν εἶχε τὴν ἐμπειρία τῆς μετα -
μορφώσεως νὰ θεολογεῖ; Πῶς εἶναι δυ-
νατὸν αὐτὸς ποὺ δὲν εἶδε θαύματα,
ποὺ δὲν ἄκουσε διδασκαλίες, ποὺ δὲν
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γνώρισε τὸ κάλλος καὶ τὴν ὡραιότητα
τοῦ Κυρίου, νὰ ἀναγνωρίσει τὴ θεότητά
Του στὸ ἀντί κρισμά του ὡς Ἐσταυ -
ρωμένου, νὰ ἐπιμένει στὴν ζωντάνια
Του τὴ στιγμὴ ποὺ πλησιάζει ὁ θάνα τός
Του, νὰ ὁμολογήσει τὴ ζωὴ τοῦ Κυρίου
πρὶν ἀπὸ τὴν Ἀνάστασή Του, τὴ στιγμὴ
ποὺ οἱ μαθητές Του τὸν ἐγκατέλειψαν,
ποὺ ὁ Πέτρος τὸν ἀρνήθηκε, ποὺ ὁ
Ἴδιος ἐξέφραζε τὴν αἴσθηση τῆς θείας
ἐγκα τάλειψής Του;

Τελικά, ὁ Θεὸς δίνει εὐκαιρίες καὶ
στὸν μεγαλύτερο κακοῦργο, καὶ τὴν
τελευταία στιγμὴ καὶ στὸ βαθύτερο
σκοτάδι, καὶ στὴν ἄκρα καὶ ἀπό λυτη
ταπείνωση καὶ κένωσή Του. Καὶ ὁ χει-
ρότερος ἄνθρωπος συντη ρεῖ μέσα στὸ
βάθος του σπέρματα καλωσύνης, σπί-
θες πνευματικοῦ φωτός, φιλοξενεῖ τὴν
κρυμμένη ἐλπίδα τῆς σωτηρίας του.
Ποτὲ καὶ κανεὶς δὲν χάνει τὴν πιθανό-
τητα τῆς μεγάλης εὐκαιρίας του καὶ τὴ
δυνατότητα τῆς αἰώνιας προ οπτικῆς
του. Ὑπάρχουν ἀφορμὲς μετανοίας
καὶ ἐλπίδα γιὰ ὅλους καὶ πάντοτε. 

Τὸ κορύφωμα τοῦ ὅλου διαλόγου
ὅμως βρίσκεται στὴν ἀπάντηση τοῦ
Κυρίου. Πράγματι εἶναι μεγάλη ὑπόθε-
ση ἡ μετάνοια καὶ ἰδιαίτερα ἐπαινετή.
Αὐτὸ ὅμως ποὺ εἶναι ἀσύλληπτο εἶναι
ἡ μακροθυμία καὶ ἡ ἐλεήμων κρίση τοῦ
Θεοῦ. «Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς∙ ἀμὴν
λέγω σοι, σήμερον μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ
παραδείσῳ» (στ. 43). Τί ζήτησε ὁ Λη-
στής; Στὴ μελλοντική Του βασιλεία νὰ
τὸν θυμηθεῖ ὁ Κύριος. 

Ὁ Κύριος ὅμως ξαφνιάζει μὲ τὴν
ἀπάντησή του. Δὲν ζυγίζει τὰ λόγια καὶ
τὶς προθέσεις του, δὲν τὸν ἐλέγχει γιὰ
τὴν πρότερη ζωή του, δὲν δια μαρτύ -
ρεται γιὰ τὰ τραύματα ποὺ τοῦ προκά-
λεσε ὁ ἁμαρτωλὸς βίος του, δὲν ἀμφι-
σβητεῖ τὴ μετάνοιά του, δὲν κοντοστέ-
κεται στὴν ἀπάντησή Του, δὲν τὸν
ἀφήνει σὲ ἀμφιβολία, δὲν ἀρκεῖται σὲ
σταγόνες συμπάθειας καὶ σὲ ἐπιφυλα-
κτικὲς ὑποσχέσεις, δὲν τοῦ λέγει θὰ
δοῦμε ἢ θὰ ἀποφα σισθεῖ αὐτὸ ἀργότε-

ρα, δὲν δυσκολεύεται νὰ ἀνταποκριθεῖ
στὸ αἴτημά του.

Ἀντίθετα, στὸ «ὅταν ἔλθῃς» τοῦ Λη-
στοῦ, ὁ Κύριος ἀπαντᾶ μὲ τὸ «σήμε -
ρον» καὶ στὸ «μνήσθητί μου» μὲ τὸ
«μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ». Τοῦ δίνει ἄμεσα τὰ
πολὺ περισσότερα, αὐτὰ ποὺ δὲν φα-
ντάζεται∙ «ὑπὲρ ἐκ περισσοῦ ὧν αἰτού-
μεθα ἢ νοοῦμεν» ἀπολαμβάνομεν (Ἐφ.
γ΄ 20).  Τὸν ἀποχαιρετᾶ ὄχι μὲ ἀποδεί-
ξεις καὶ ἐπιχειρήματα, οὔτε μὲ ὑποσχέ-
σεις γιὰ τό μέλλον, ἀλλὰ μὲ ἐπιβεβαιώ-
σεις ποὺ ἤδη ἰσχύουν ἀπὸ ἐκείνη τὴ
στιγμή. Μὲ τὸν τρόπο αὐτόν, τὸ «τετέ-
λεσται» ποὺ σὲ λίγο θὰ ἀναφωνοῦσε ὁ
Κύριος δὲν ἦταν μιὰ κραυγὴ ἀνακού -
φισης ἀπὸ τοὺς πόνους, ἀλλὰ μιὰ ὁμο-
λογία ὁλοκλήρωσης τῆς θείας οἰκονο -
μίας. Ἤδη ὁ Παράδεισος ὑποδεχόταν
τὸν πρῶτο οἰκιστή του, ὁ θάνατος τοῦ
Κυρίου ἀποδεικνυόταν «ὅπλον κατὰ
τοῦ διαβόλου», «ζωὴ καὶ ἀνάστασις»
γιὰ τὸν λαό Του. 

Εἶναι μεγάλη ἀλήθεια ὅτι «ἡ τοῦ Λη-
στοῦ μετάνοια τὸν Παράδεισον ἐσύλη-
σεν», εἶναι ὅμως μεγαλύτερη ὅτι ἡ μα-
κροθυμία καὶ τὸ ἄπειρο ἔλεος τοῦ Θε-
οῦ προσφέρει τὸν Παράδεισο ἀνοιχτὸ
σὲ κάθε μετανοοῦντα ἄνθρω πο. Ὁ
Παράδεισος δὲν κερδίζεται οὔτε περισ-
σότερο κλέβεται μὲ τὴ μετά νοια∙ ὁ Πα-
ράδεισος χαρίζεται ἀπὸ τὸ ἔλεος τοῦ
Θεοῦ. Ἁπλᾶ, ἡ μετάνοια ἀνοίγει τὰ μά-
τια γιὰ νὰ ἀντικρύσει κανεὶς τὸ θεῖον
ἔλεος∙ δὲν ἀνοίγει τὸν δρόμο πρὸς τὸν
Θεό, ἀλλὰ ἀνοίγει τὴν καρδιά, αὐξάνει
τὴ δεκτικότητα καὶ τὴ χωρητικότητά
της καὶ διευκολύνει τὴν ἔλευση τοῦ Κυ-
ρίου μέσα της. Στὸν σταυρὸ ὁ Ληστὴς
ἀνεγνώρισε τὸν Κύριο ὄχι ὡς Παντο-
δύναμο ἀλλὰ ὡς Ἐλεήμονα Θεό.

Ὁ Ληστὴς αὐτὸς ἀναγνωρίσθηκε ἀπὸ
τὴν Ἐκκλησία καὶ τουλάχιστον ἀπὸ τὸν
ἕβδομο αἰῶνα καὶ μετὰ τιμήθηκε ὡς
ἅγιος μὲ ὁρισμένη μνήμη τὴν 12η
Ὀκτωβρίου στὴν Ἀνατολὴ καὶ τὴν 23η
Μαρτίου στὴ Δύση. Οἱ διάφορες Ἀκο -
λουθίες γέμισαν ἀπὸ ἀναφορές στὴ σω-
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τήριο ὁμολογία του. Ἡ ἐκκλησια στικὴ
εἰκονογραφία τὸν παρέστησε μὲ φωτο-
στέφανο. Γιὰ ἄγνωστο ὅμως λόγο, μέ-
χρι τὶς ἀρχές τοῦ αἰῶνα μας δὲν
ὑπῆρξε ναός του καὶ δὲν φιλο τεχνήθηκε
κάποια Ἀκολουθία του. Οἱ πιστοί ἀνε-
φέροντο μέχρι τὶς μέρες μας στὸ μονα-
δικὸ παράδειγμά του, δὲν ὑπῆρχε ὅμως
τρόπος νὰ ζητήσουν τὶς πρεσβεῖες του. 

Σήμερα, ἀπὸ τὸ 2004 καὶ μετά,
ἐντελῶς ἀνεξάρτητα ἡ μία ἀπὸ τὴν
ἄλλην, ἔχουν συγγραφεῖ πέντε Ἀκο-
λουθίες, ἔχει κατασκευασθεῖ τὸ πρῶτο
ναΰδριο καὶ ἔχει ἐγκαινιασθεῖ ἡ πρώτη
μονὴ στὴ μνήμη του. Ὅ,τι δὲν ἔγινε
στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας, τῇ ἐπι-
νεύσει τοῦ Ἁγίου γίνεται στὶς μέρες
μας. Προφανῶς, πλεοναζούσης τῆς
ἁμαρτίας, ὑπάρχει ἰδιαίτερη ἀνάγκη
μετα νοίας. Καὶ ὁ Ἅγιος ἐμπνέει∙ δὲν
εἶναι ἅγιος γιὰ νὰ τὸν θαυμάζουμε,
ἀλλὰ γιὰ νὰ τὸν ἐπικαλούμεθα.

* * *
Πολυσέβαστέ μας π. Γερβάσιε,
Ἡ σημερινή ἡμέρα δὲν εἶναι ἡμέρα

τιμῆς στὸ ἱερὸ πρόσωπό σας -εἶναι καὶ
αὐτό-, εἶναι ἡμέρα δοξολογίας στὸ Πα-
νάγιο ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μας.
Χωρὶς νὰ θέλουμε νὰ ταράξουμε τὴν
ἡσυχία τῆς ἐσωτερικῆς ταπείνωσής
σας, ὀφείλουμε ἀναπόφευκτα δημό σια
καὶ ἐν συνάξει νὰ ἐκφράσουμε δυὸ λό-
για πρὸς τὴν ὁσιότητά σας.

Τὸ πρόσωπο καὶ τὸ βλέμμα  σας
ἀντανακλοῦν παιδικὴ καθαρότητα, ὁ
λόγος ἀπο πνέει νεανικὸ ἐνθουσιασμό, ἡ
ζωὴ καὶ τὸ ὕφος ἀγέραστο ἦθος, τὸ
φρό νημα ἀκατάβλητη δύναμη καὶ ἀνυ-
ποχώρητη ἀνιδιοτέλεια. Ἡ εἰκόνα, οἱ
πράξεις, ἡ ὅλη πολιτεία, κάνουν τὸ
ὄνομά σας ταυτόσημο μὲ τὴν πιὸ λε-
πτή, τὴν πιὸ δύσκολη, τὴν πιὸ αὐθε-
ντικὴ ἔκφραση τῆς ἀγάπης∙ τὴν ἀδιά-
κριτη ἀγάπη, τὴν ἀγάπη σὲ αὐτὸν γιὰ
τὸν ὁποῖο λογικὰ καὶ συν αισθηματικὰ
δὲν ἔχουμε ἐλπί δα, τὴν ἀγάπη σὲ
αὐτὸν γιὰ τὸν ὁποῖο ὑπάρ χουν ὅλων
τῶν εἰδῶν οἱ δικαιολογημένες προκατα-

λήψεις, τὴν ἀγάπη σὲ αὐτὸν ποὺ φαινο -
μενικὰ δὲν τὴν ἀξίζει οὔτε καὶ τὴν δι-
καιοῦται. 

Ἀλήθεια, ποῦ βρέθηκε μέσα σας τόση
ἀγάπη; Πῶς ἐκφράζεται τόση δύναμη;
Ποιός σᾶς χάρισε τόση σοφία καὶ σύνε-
ση; Ἐμπνευσμένος ἀπὸ τὸν δέσμιο
Παῦλο, γίνατε ὁ ἴδιος δέσμιος τῆς ἀγά-
πης τοῦ Χριστοῦ, προσφέ ροντας ὁλό-
κληρη τὴ ζωή σας στὴν ὑπηρεσία τῶν
πιὸ ἐξαγριωμένων παι διῶν Του. Συ-
γκλονι σμένος ἀπὸ τὸ μυστήριο τοῦ
Ἐσταυρωμένου Θεοῦ ἀγκα λιά σατε
τὸν συσταυρωμένο μὲ Αὐτὸν Ληστή.
Ἡ ἀνεξάντλητη ἀγάπη τοῦ Δικαίου Κυ-
ρίου σᾶς ἔδειξε τὸ μυστήριο τῆς μετα-
νοίας τοῦ ἁμαρτωλοῦ καὶ ἡ ὁμο λογία
τοῦ κακούργου σᾶς φανέρωσε τὸ μυ-
στήριο τοῦ σταυροῦ. Ὄντως ὁ λόγος ὁ
τοῦ σταυροῦ εἶναι «σκάνδαλο καὶ μω-
ρία» στὸν σκοτισμένο νοῦ. Εἶναι ὅμως
«Θεοῦ δύναμις καὶ Θεοῦ σοφία» στὸν
κλητὸ τοῦ Θεοῦ σύγχρονο ἀπόστολό
Του. 

Πρῶτος ἐμπνευστής σας ὁ Εὐγνώ-
μων Ληστής. Ἀγαπητὸς φίλος σας ὁ
πρῶτος οἰκιστὴς τοῦ Παραδείσου.
Συγκινημένος ἀπὸ τὴ συγκλονιστικὴ με-
ταστροφή του, ἀγκαλιάσατε τὸν πιὸ
ἁμαρτωλὸ ἄνθρωπο καὶ τὸν κάνα τε
προσφιλέστατο ἀδελφό σας, μέλος
τῆς τόσο παράξενης οἰκογένειάς σας.
Ἐξ αἰτίας του ἀγαπήσατε τὸν Γολγοθᾶ
καὶ τὸν κάνατε καὶ αὐτὸν δικό σας
ὁρμητήριο. Μείνατε σὲ ὅλη σας τὴ ζωὴ
παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ, φωτι -
σθήκατε ἀπὸ τὴ θέα τοῦ Ἐσταυρωμέ-
νου, ἐμπνευσθήκατε ἀπὸ τὸ ἄκου σμα
τῶν θείων λόγων Του καὶ συντετριμμέ-
νος γονατίσατε ἀπὸ τὸν ποταμὸ τοῦ
ἀπείρου ἐλέους Του. Στιγματισμένος
ἀπὸ τὰ αἵματα τῶν ἀπο λωλότων προ-
βάτων γεύεσθε τὸ αἷμα τοῦ ἐσφαγμέ-
νου Ἀρνίου. Μουσκε μένος ἀπὸ τὰ δά-
κρυα τῶν μετανοούντων δέχεσθε τὸ
δεύτερο βάπτι σμα τῆς κενωτικῆς ἀγά-
πης τοῦ Θεοῦ. Στὴν ἀγκαλιά σας δὲν
ξεκουρά ζονται οἱ περισσότεροι, ἀλλὰ
ἀναπαύονται οἱ περισσότερο ἁμαρτω-
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λοὶ καὶ ἀντηχεῖ τὸ κήρυγμα τοῦ θεολο-
γοῦντος Ληστοῦ.

Περιφρονηθήκατε ἴσως ἀπὸ τὴν
ἐκκλη σιαστικὴ μάννα σας, ἀλλὰ σᾶς
κατενόησε ὁ κόσμος τοῦ ἐγκλή ματος
καὶ τῆς διαστροφῆς. Ἡ ζωή σας ἕνα
θαῦμα, ἡ καρδιά σας μόνο ματωμένη
ἀπὸ ἀγάπη, τὰ πόδια σας ἱδρωμένα
ἀπὸ τὸ τρέξιμο, τὸ ράσο σας σκονισμέ-
νο ἀπὸ τὴν αὐτα πάρνηση, ἡ ἱερωσύνη
τιμημένη ἀπὸ τὴ θυσία. Ποτό σας τὰ
δάκρυα τῶν μετανο ούντων καὶ κρασί
σας τὸ αἷμα τοῦ Χρι στοῦ. 

Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ φύτευσε στὴν
καρδιά σας τὴν ἀγάπη τῶν φυλα -
κισμένων ὡς κλήση, ὁ φωτισμός Του
γέννησε σκέψεις, ὁράματα, προγράμ -
ματα, ἡ δύναμή Του σᾶς ἀξίωσε νὰ
ἀνοίξετε τὰ χέρια καὶ νὰ ἀγκα λιάσετε
τοὺς πιὸ λερωμένους ἀπὸ ἐγκλημα-
τικὴ ζωὴ συνανθρώπους μας.

40 χρόνια βαδίζετε στὴν ἔρημο τῶν
φυλακῶν καὶ τῆς καταδίκης καὶ παρα-
μένετε ἄθικτος ἀπὸ τὴν βρωμιὰ αὐτοῦ
τοῦ κόσμου. 

40 χρόνια πιάνετε ἀγκάθια καὶ ξο-
δεύετε τὸ αἷμα σας καὶ ἡ καρδιά σας
διαθέτει ἀκόμη ἀποθέματα ματωμένων
αἰσθημάτων. 

40 χρόνια «ἐν μέσῳ παγίδων διαβαί-
νετε καὶ ἐπὶ ἐπάλξεων περιπα τεῖτε»,
τίποτε ὅμως δὲν κατάφερε νὰ λυγίσει
τὴν κορμοστασιὰ καὶ νὰ ἐμπο δίσει τὸν
βηματισμό σας.  

40 χρόνια ἀπολυμαίνετε χαίνουσες
πληγὲς μὲ τὶς σταγόνες τοῦ θεϊκοῦ
αἵμα τος καὶ θεραπεύετε ἀνίατες ἀσθέ-
νειες καὶ ἡ τεράστια καρ διά σας οὔτε
κουράσθηκε οὔτε συνήθισε τὴν προσφο-
ρά της. 

40 χρόνια δίνετε χρόνο, σκέψη, μέ-
ριμνα, χρήματα, προσευχή, σὲ κλέ-
φτες, σὲ δολοφόνους, σὲ ἐγωιστές, σὲ
βιαστές, σὲ σκλη ρὲς ψυχές, σὲ ἀπάν-
θρωπα θηρία, σὲ ἀρνητὲς καὶ ὑβριστὲς
τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀκόμη δὲν στέ ρεψε ἡ
ὁλοζώντανη ψυχή σας. 

40 χρόνια προσφέρετε ἀπὸ τὰ
σπλάγχνα σας τὴν πιὸ σπάνια μορφὴ
ἀγάπης καὶ αὐτὴ ἀντὶ νὰ μειώνεται
αὐξάνει. 

40 χρόνια διατρέξατε ὅλη τὴν οἰκου-
μένη καὶ στὰ 86 σας χρόνια δείχνετε
ξεκού ραστος. 

40 χρόνια δίνοντας τὰ πάντα κενώ-
σατε τὴν καρδιά σας, γι’ αὐτὸ καὶ δι-
καιοῦσθε νὰ περιμένετε ὁ παντεπόπτης
Κύριος νὰ σᾶς χαρίσει τὸ πλήρωμα τῆς
δόξης Του. Ἡ σχέση σας μὲ τοὺς φυλα-
κισμέ νους ἐξασφα λίζει τὴν αἰώνια κοι-
νωνία σας μὲ τούς ἁγίους καὶ ἡ προ-
σφορὰ τῶν φυλα κῶν προοιωνίζει τὸ
ἀνταπόδομα τῆς βασιλείας Του.

Οἱ ἀπελευθερωμένοι ἀπὸ τὴν ἁμαρ-
τία τους φυλακισμένοι ἀδελφοὶ τοῦ
Χριστοῦ, σᾶς εὐγνωμονοῦν γιὰ τὶς
ἀστραπὲς τῆς ἀγάπης σας, ὅσοι παρα-
κολουθοῦμε τὶς ἄοκνες προσ πάθειες
τῆς ξεχειλισμένης ἀπὸ εὐγενῆ αἰσθήμα-
τα καρδιᾶς σας, δοξάζουμε τὸ ὄνομα
τοῦ Ἐσταυρωμένου ἐμπνευ στοῦ σας,
καὶ ὅλοι μαζὶ προσευχόμαστε ὁ Κύ-
ριος νὰ σᾶς χαρίζει φωτισμὸ νὰ τὸν
διακονεῖτε, δύναμη νὰ ὑπομένετε, ἔτη
πολλά γιὰ νὰ μᾶς στηρίζετε καὶ τὸν
καλὸ Παράδεισο γιὰ νὰ ἀναγνωρίσετε
φωτοστεφανωμένο τὸν πρῶ το οἰκιστὴ
του καὶ καλό σας φίλο, νὰ ἀντικρύζετε
αἰωνίως «πρόσωπον πρὸς πρόσω πον»
καὶ ἔν θρονο τὸν Ἐσταυρωμένο Βασιλέα
τῆς δόξης καὶ καθὼς θὰ εἰσέρχε σθε
προ φέροντας τὸ «Μνήσθητί μου, Κύ-
ριε» νὰ ἀκούσετε τῆς μακα ρίας Του
φωνῆς: «Δεῦρο ὁ εὐλογημένος τοῦ Πα-
τρός μου, κληρονόμησον τὴν ἡτοιμα -
σμένην σοι βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς
κόσμου…ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἐπεσκέψω
με» καὶ «Ἀμήν, λέγω σοι, π. Γερβάσιε,
σήμερον μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ Παρα -
δείσῳ»!

* * *

Ἡ συνεργασία ἀνάμεσα στή ΔΙΑ-
ΚΟΝΙΑ καί στίς Διευθύνσεις καί τίς Κοι-
νωνικές Ὑπηρεσίες τῶν Φυλακῶν ἐπί 40

40 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ134 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»

sel119-145Reportaz_PÂÔÚÙ¿˙3  12/7/17  11:49 PM  Page 16



χρόνια ἦταν πάντοτε ἄριστη. Συχνά ἡ
προσφυγή τους στή ΔΙΑΚΟΝΙΑ ἦταν ἡ
μοναδική λύση. Ἐκπρόσωποι τῶν Φυ-
λακῶν ἀνέβηκαν στό βῆμα, γιά νά κατα-
θέσουν τήν προσωπική τους ἐμπειρία
ἀπό τή συνεργασία τους μέ τή
ΔΙΑΚΟΝΙΑ αὐτή:

1. Ὁ κ. Χριστόφορος Γιαννακόπουλος,
Διευθυντής τῆς Δικαστικῆς Φυλακῆς Κο-
ρυδαλλοῦ, τοῦ ὁποίου τά δάκρυα μίλη-
σαν στίς ψυχές τῶν παρευρισκομένων
ἐξίσου μέ τά λόγια του, λόγια εὐγνωμο-
σύνης καί θαυμασμοῦ γιά τό ἔργο αὐτό
τῆς ἀγάπης καί τῆς προσφορᾶς. 

Εἶπε μεταξύ ἄλλων ὁ κ. Γιαννακόπου-
λος:

«Πατέρα Γερβάσιε,
Θά ἤθελα ἰδιαιτέρως νά σᾶς εὐχαρι-

στήσω γιά τήν πρόσκλησή σας, νά πα-
ραβρεθῶ σ’ αὐτήν τήν ἐπετειακή ἐκδή-
λωση καί αὐτό τό γεγονός ἀποτελεῖ γιά
ὅλους μας τιμή πού σᾶς συναντοῦμε σ’
αὐτόν τόν ὄμορφο χῶρο. 

Τό Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλ-
λοῦ διατηρεῖ σχεδόν ἀπό τήν ἀρχή τοῦ
ἐγχειρήματός σας μιά ξεχωριστή σχέση
μαζί σας, ἡ ὁποία δέν ἀφορᾶ  μιά τυπι-
κή σχέση ἀλλά μιά σχέση οὐσίας. Σᾶς

αἰσθανόμαστε σάν τόν δικό μας ἄνθρω-
πο, ἄλλωστε εἶστε δικός μας ἄνθρω-
πος, καί κάθε φορά μέ τήν ἀρωγή καί
τή μέριμνά σας ἁπαλύνατε πόνο
ἀνθρώπων προσφέροντάς τους ἀνα-
κούφιση σ’ αὐτό τό βαρύ καί δύσκολο
περιβάλλον πού ὑποχρεωτικά διαβιοῦν.
Μέ εἰλικρινή πατερική ἀγάπη ἀπό ἕναν
ἄνθρωπο πού ὄχι μόνον φέρει τό ἱερα-
τικό σχῆμα, ἀλλά πού μέ τήν καθημερι-
νή του συμπεριφορά καί στάση τό τιμᾶ
καί τό ἀναβαθμίζει...

Πατέρα Γερβάσιε, ...παρακαλῶ δε-
χθεῖτε τίς ἰδιαίτερες εὐχές τῶν κρατου-
μένων μας ἀλλά καί τίς δικές μου εὐχό-
μενος πρός τό Θεό νά σᾶς δίνει ὑγεία
καί δύναμη νά συνεχίζετε τό ἔργο σας
προσφέροντας τήν ἀγάπη σας σέ ὅλους
μας. Πρίν ζητήσω ταπεινά τήν εὐλογία
σας, θά ἤθελα νά σᾶς ἀφιερώσω μία
προσωπογραφία σας, ἔργο ἑνός καλλι-
τέχνη κρατουμένου μας πού δέν σᾶς
εἶδε ποτέ, μόνο σέ φωτογραφίες στό
διαδίκτυο, ἀλλά πού ἔνιωσε τήν ἀγάπη
σας γιά τούς φυλακισμένους».

* * *
2. Ὁ κ. Παναγιώτης Τζαβέλλας, Προϊ-

στάμενος τῆς Κοινωνικῆς Ὑπηρεσίας τῆς
Δικαστικῆς Φυλακῆς Ἰωαννίνων, μέ πολ-
λή ἀγάπη καί συμπόνοια γιά τόν κάθε
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κρατούμενο σ’ ὅλη του τή σταδιοδρομία,
εἶπε μεταξύ ἄλλων:

«...Μέ τή συμπλήρωση 40 καί πλέον
χρόνων τῆς μαχητικῆς παρουσίας τοῦ
π. Γερβασίου καί τῆς Ἀδελφότητας «Η
ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» στό χῶρο τῶν Φυλακῶν,
δίνεται ἡ εὐκαιρία ἀξιολόγησης τοῦ συ-
νολικοῦ ἔργου τό ὁποῖο ἀναγνωρίζεται
ὡς πολυεπίπεδα σημαντικό ἀλλά καί μέ
κάποιο τρόπο μοναδικό...

Θαυμασμό προκαλεῖ ἡ ἐπιλογή αὐτή
τοῦ π. Γερβασίου νά ἀσχοληθεῖ μέ τά
προβλήματα τῶν κρατουμένων συμπο-
λιτῶν μας καθώς γιά τούς περισσότε-
ρους ἀπό ἐμᾶς θεωρεῖται αὐτονόητη ἡ
δοκιμασία στήν ὁποία ὑπόκεινται ἐξαι-
τίας τῶν λανθασμένων τους δράσεων.
Παρ’ όλα αὐτά ἀξίζει νά θυμηθοῦμε μέ
πόση ἐπιείκεια καί καλοσύνη συμπερι-
φέρθηκε ὁ Χριστός στούς δυό ληστές,
οἱ ὁποῖοι τέθηκαν μαζί μέ αὐτόν στό
σταυρό τοῦ μαρτυρίου ἀναζητώντας
ἔστω καί στήν ἐσχάτη στιγμή νά βρεῖ
τρόπο νά τούς σώσει...

Αὐτό εἶναι τό διαχρονικό μήνυμα τοῦ
θεάρεστου ἔργου τῆς Ἀδελφότητας «Η
ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» καί τῆς προσωπικῆς
προσπάθειας τοῦ π. Γερβασίου: Νά
βοηθᾶμε ὅσο μποροῦμε τούς ἀνθρώ-
πους πού σηκώνουν τό σταυρό τοῦ
μαρτυρίου, ὅπως ἀκριβῶς θά ἔκανε ὁ
ἴδιος ὁ Κύριος, χωρίς νά γίνεται ἐπικρι-
τικός, ἀλλά ἐπιεικής καί παρηγορητι-
κός, καθώς ὅλοι μας συναποτελοῦμε τό
Σῶμα τοῦ Χριστοῦ...

Πατέρα Γερβάσιε, ἐκφράζω τίς
εὐχαριστίες μου, ὡς Κοινωνικός Λει-
τουργός τοῦ Καταστήματος Κράτη-
σης Ἰωαννίνων, γιά τή μεγάλη προ-
σφορά σας σέ πολλούς τομεῖς στό Κα-
τάστημά μας. Εὔχομαι νά εἶστε ὑγιής
καί ὁ Θεός νά σᾶς δίνει δύναμη νά συ-
νεχίσετε τό θεάρεστο ἔργο σας».

* * *
3. Ἡ κ. Ἀδαμαντία Καστρινάκη, Κοι-

νωνική Λειτουργός τοῦ Καταστήματος
Κράτησης Χανίων, συνεργάζεται μέ τή
ΔΙΑ-ΚΟΝΙΑ ἀπό τήν ἀρχή τῆς σταδιο-

δ ρ ο -
μ ί α ς
τ η ς
σ τ ο ύ ς
χώρους
τ ῶ ν
Φ υ -
λακῶν.
Ἡ  κα -
τάθεσή
της στό
β ῆ μ α
ἦ τ α ν
π ρ ά γ -
μ α τ ι
κ α τ ά -
θ ε σ η
ψυχῆς. Ἐμπειρίας καί εὐγνωμοσύνης. 

Εἶπε ἡ κ. Καστρινάκη καί τά ἑξῆς:
«Θά ἐκφραστῶ ἁπλά γιά τόν π. Γερ-

βάσιο, ὅπως ἁπλός εἶναι καί ὁ ἴδιος μέ-
σα στό μεγαλεῖο τῆς ψυχῆς του. Θά
κάνω μιά ἀναδρομή πρίν ἀπό 22 χρόνια
πού διορίστηκα, ἐποχές πού ἦταν δύ-
σκολες γιά τούς Κοινωνικούς Λειτουρ-
γούς, διότι γιά τήν ἡγεσία τῶν Φυλακῶν
ὁ Κοινωνικός Λειτουργός ἦταν ἕνα
ἀναγκαῖο κακό. Τόν ὅριζε τό Ὑπουρ-
γεῖο καί ὁ Διευθυντής ἦταν ὑποχρεωμέ-
νος νά τόν δεχθεῖ. Ἐγώ προσωπικά
ἔκανα μεγάλες προσπάθειες γιά νά γί-
νει ὁ ρόλος μου ἀποδεκτός στίς Φυλα-
κές πού βρισκόμουν. Ὅταν μοῦ εἶπαν
ἀπό τήν πρώτη μέρα, -βρές λεφτά-,
ἔκανα κάποιες κινήσεις πρός τήν τοπι-
κή κοινωνία, ἀλλά δυστυχῶς οἱ πόρτες
ἦταν κλειστές. Καί γιατί ἦταν κλειστές;
Διότι ἐπικρατοῦσε τότε μεγάλη προκα-
τάληψη ὅσον ἀφορᾶ τόν κρατούμενο.
Ἦταν αὐτός πού βρισκόταν μέσα στά
τείχη καί ὁ ὁποῖος ἔπρεπε νά παραμεί-
νει ἐκεῖ, διότι αὐτός ἦταν ὁ κακός.
Ἐμεῖς οἱ ὑπόλοιποι πού εἴμαστε ἐκτός
τῶν τειχῶν, εἴμαστε οἱ καλοί. Λοιπόν,
αὐτός ὁ κακός ἔπρεπε νά μείνει ἐκεῖ.
Ἐμεῖς οὔτε νά τόν ἀκοῦμε οὔτε νά τόν
βλέπουμε. Τότε, λοιπόν, ὁ Δ/ντής μου
κ. Χριστοφοράκης, ὅταν εἶδε ὅτι δέν
μποροῦσα νά βρῶ λεφτά, μοῦ εἶπε:

40 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ136 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»

Ἡ κ. Ἀδαμαντία Καστρινάκη

sel119-145Reportaz_PÂÔÚÙ¿˙3  12/7/17  11:49 PM  Page 18



«Ἐκεῖ στή Θεσσαλονίκη ὑπάρχει ἕνας
παπάς πού τόν λένε Γερβάσιο καί
βοηθᾶ. Πάρε τον τηλέφωνο». Πῆρα,
λοιπόν, τηλέφωνο καί πρός μεγάλη μου
ἔκπληξη ἄκουσα μιά φωνή τόσο ζεστή,
τόσο φιλική, τόσο οἰκεία, νά μοῦ λέει:
«Ὅ,τι χρειάζεστε. Μόνο, σᾶς παρα-
καλῶ, νά μοῦ στέλνετε τίς ἀποδείξεις,
γιά νά εὐχαριστήσω τούς ἀνθρώπους
πού μᾶς στηρίζουν. Ἐσεῖς θά κρίνετε
τό χρηματικό ποσό κι ἐγώ θά σᾶς τό
στείλω. Σᾶς ἔχω ἀπόλυτη ἐμπιστοσύ-
νη». Ἡ τελευταία του φράση ἦταν κάτι
πού μέ συγκίνησε πολύ, γιατί ἦταν ὁ
πρῶτος ἄνθρωπος πού μοῦ ἔκανε νά
νιώσω ὅτι ἡ δουλειά μου ἀξίζει. Καί ὅτι
δέν εἶμαι ἀναγκαῖο κακό. Φτάνουμε,
λοιπόν, σέ μιά πρώτη συνάντηση μέ τόν
π. Γερβάσιο τό 2004 στήν «ΟΣΙΑ
ΞΕΝΗ», ὅπου μᾶς κάλεσε. Αὐτό πού
μ’ ἐντυπωσίασε ἦταν τό βλέμμα του.
Ἦταν ἕνα βλέμμα γαλήνιο, πού ἐξέπε-
μπε καλοσύνη, ἀγάπη, πραότητα.
Αὐτά τουλάχιστον εἰσέπραξα ἐγώ...

Κατάφερε ὁ π. Γερβάσιος νά κάνει
τό πρῶτο ἄνοιγμα πρός τήν κοινότητα
καί νά κάνει τούς ἀνθρώπους νά δοῦν
τούς κρατουμένους ὡς συνανθρώπους
τους καί ὄχι ὡς κάτι διαφορετικό ἀπό
αὐτούς. Πρωτοπόρος, λοιπόν, καί σ’
αὐτό: Στό ἄνοιγμα τῶν Φυλακῶν πρός
τήν κοινότητα...

Σᾶς εὐχαριστοῦμε ὅλους, τήν Ἀδελ-
φότητα ὅλη, γιατί ξέρουμε ὅτι ὅλοι
δουλεύετε γιά νά βγεῖ τό ἀποτέλεσμα
πού βγαίνει, καί σᾶς τιμοῦμε».

* * *
4. Ἡ κ. Θεοδοσία Κατσαλούλη, Κοι-

νωνική Λειτουργός στό Νοσοκομεῖο
Κρατουμένων Κορυδαλλοῦ, πάντα ζω-
ντανή καί δραστήρια, μέ πολλή ἀγάπη
καί μητρική στοργή στόν κρατούμενο,
ἰδιαίτερα στόν νέο σέ ἡλικία, ἀδύναμο
κρίκο μέσα στή Φυλακή, ἅδραξε τήν
εὐκαιρία γιά νά καταθέσει τήν εὐγνωμο-
σύνη τῆς ψυχῆς της γιά κάθε συμπαρά-
σταση τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ:

«...Σ’ αὐτούς τούς ἀνθρώπους, πού

β ρ ί -
σ κ ο -
ν τ α ι
φ υ -
λακι-
σ μ έ -
νοι σέ
κ ά θ ε
γωνιά
τ ο ῦ
πλα -
νήτη,
ἔρχε-
ται ὁ
π .
Γε ρ -
β ά -
σ ι ο ς
καί ἀνοίγει, κυριολεκτικά, τήν πύλη γιά
νά βγοῦνε στό φῶς, στήν ἐλευθερία.
Ἀνοίγει τό πορτοφόλι του καί πληρώνει
τίς ποινές, ἀνοίγει τά χέρια του καί
τούς ἀγκαλιάζει μέ στοργή, πού ἴσως
δέν ἔνιωσαν ποτέ πρίν, ἀνοίγει τό στό-
μα του καί τούς μιλᾶ μέ λόγια παρηγο-
ριᾶς καί ἀνακούφισης δίνοντάς τους
ἐλπίδα, ἀνοίγει τήν καρδιά του καί
τούς χωρᾶ ὅλους, τούς προστατεύει
καί προσεύχεται γι’ αὐτούς.

Δεκαετίες τώρα «ὀργώνει» τή γῆ
γιά νά συναντήσει τόν κάθε φυλακι-
σμένο, νά τόν κοιτάξει στά μάτια, νά
τοῦ μιλήσει, νά τοῦ προσφέρει δῶρα
καί, ἄν γίνεται, νά τοῦ ἀγοράσει τή
δεύτερη εὐκαιρία στή ζωή.

Πατέρα Γερβάσιε,... γιά τήν πολύ-
χρονη ὑλική καί πνευματική σας προ-
σφορά στούς κρατουμένους, ἀλλά καί
σ’ ἐμᾶς πού τούς ἐξυπηρετοῦμε, ΣΑΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ. Όχι ὅμως μόνο γι’
αὐτό. 

Νιώθουμε εὐγνώμονες πού σᾶς συ-
ναντήσαμε στήν ἐπαγγελματική μας
διαδρομή, γιατί μᾶς διδάσκετε ἀστα-
μάτητα μέ τή μεγαλοψυχία σας καί τό
ζωντανό παράδειγμα ἀνιδιοτελοῦς ἀγά-
πης! ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ». 

* * *
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5. Ἡ
κ. Μα-
ρ ι λ έ ν α
Π α π α -
κ ω ν -
σταντί-
ν ο υ ,
Κοινω-
ν ι κ ή
Λ ε ι -
τουργός
στή Δι-
καστική
Φυλακή
Κ ο ρ υ -
δαλλοῦ

μετέ -
φ ε ρ ε
μήνυ-

μα ἀγάπης καί εὐχαριστιῶν ἀπό τήν
Προϊσταμένη τους κ. Βασιλική Φραγκα-
θούλα, τήν ὁποία καί ἐκπροσώπησε, ἐνῶ
συγχρόνως κατέθεσε καί τήν προσωπική
της ἐμπειρία καί πνευματική της ὠφέ-
λεια ἀπό τή γνωριμία της μέ τόν π. Γερ-
βάσιο καί τό καλό του παράδειγμα ζωῆς
καί λόγου. Ἦταν ὁλοφάνερο σέ ὅλους.
Μίλησε ἡ ψυχή της. Μίλησε μέ τήν καρ-
διά της. Γιατί ἦταν ἀληθινά ὅσα εἶπε.  

* * * 
6. Στήν ἐκδήλωση ἦταν προσκεκλημέ-

νος ὁ ὑπεύθυνος ὅλων τῶν Φυ-
λακῶν τῆς Λευκορωσίας
Πρωτ/ρος π. Γεώργιος Lop-
uhov, ὁ ὁποῖος καί εἶχε προε-
τοιμάσει τίς ἐπισκέψεις τοῦ π.
Γερβασίου στίς Φυλακές τοῦ
Minsk τό Μάϊο τοῦ 2017. Ἐξέ-
φρασε ὅλο τό θαυμασμό του
γιά τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος στούς κρατουμέ-
νους, πού τό χαρακτηρίζει
ἀγάπη, ζεστασιά, διακριτικό-
τητα, συνέπεια. Μίλησε ρωσι-
κά καί παράλληλα μετέφραζε
ὁ ρωσομαθής Ἕλληνας δικη-
γόρος κ. Κων/νος Ζούνης:

«...Γίναμε μάρτυρες τῆς

προσφορᾶς σας πλουσίων δώρων
στούς κρατουμένους τῶν Φυλακῶν
μας. Ἀξέχαστες μᾶς ἔμειναν οἱ ἐντυπώ-
σεις ἀπό τά θερμά σας κηρύγματα στά
φυλακισμένα μας παιδιά. Στίς ἡμέρες
μας τό νά εἶσαι Ἱερέας εἶναι δύσκολο.
Χρειάζεσαι ἕνα ἰδιαίτερο χάρισμα
σταλμένο ἀπό ψηλά. Κι ἐσεῖς ἔχετε
αὐτό τό οὐράνιο χάρισμα, πού ἄνοιξε
καί ἄνθισε στή δική σας ἱερατική ζωή σ’
ὅλη του τήν ὀμορφιά καί ἱερότητα... Ὁ
Μητροπολίτης Minsk κ. ΠΑΥΛΟΣ καί τά
Σωφρονιστικά Ἱδρύματα τῆς Λευκορω-
σίας εὔχονται ὁ Ἐλεήμων Θεός νά σᾶς
στερεώνει στό δύσκολο ἔργο τῆς ἱερα-
τικῆς σας ζωῆς γιά τή σωτηρία τῶν
ψυχῶν τῶν ἐλαχίστων ἀδελφῶν μας...».

* * *
7. Καί ἀπό τά βόρεια τῆς Ρουμανίας,

πέρα ἀπό τά Καρπάθια ὄρη, τήν Τραν-
συλβανία, ἦλθε ὁ ἱερέας τῶν Φυλακῶν
τῆς Γκέρλα, π. Adrian Dragan, γιά νά
πεῖ λίγα λόγια γιά ἕναν Ἕλληνα κρατού-
μενο στή Φυλακή αὐτή πού ἡ ζωή του
εἶναι ἕνα σύγχρονο θαῦμα. Ἡ ἀλλαγή
του. Ἡ μετάνοιά του. Ἡ πνευματική του
προκοπή. Νά μιλήσει γιά τόν Κ. Πάσσα-
ρη, ὅπως τόν γνώρισε στή φυλακή. 

Εἶπε ὁ π. Adrian: «Μπῆκε λύκος
ἄγριος. Καί σήμερα εἶναι ἕνα ἀρνάκι
τοῦ Θεοῦ. Ποιός; Τό θεριό τῶν Βαλκα-
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νίων!
Ὁ φόβος καί ὁ τρόμος τῶν ἀνθρώπων
πρίν, ὁ θαυμασμός καί ἡ χαρά τῶν
ἀγγέλων τώρα. Νά τί κάνει ὁ λόγος
τοῦ Θεοῦ. Μεταμορφώνει τόν ἄνθρωπο
καί σώζει τήν ψυχή του. Τοῦ εἶπα ὅτι
«τώρα πιά δέν σέ φοβᾶμαι, γιατί τώρα
εἶσαι ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ. Τώρα σέ σέ-
βομαι, σέ ἀγαπῶ καί σέ ὑπολογίζω».
Κι ὅλη αὐτή ἡ ἀλλαγή συντελέστηκε μέ
τή βοήθεια τοῦ π. Γερβασίου, πού
ἀκούραστος πάντα ἐρχόταν τακτικά
στή Φυλακή, γιά νά ἐξομολογήσει καί
νά στηρίξει τόν χριστιανό πιά Κωνστα-
ντίνο Πάσσαρη. Τώρα ξεχωρίζει στή
Φυλακή γιά τό ἦθος του, τήν καθαρότη-
τα τοῦ προσώπου του, τή σεμνότητά
του, τήν ἀγωνιστικότητά του. Ὁ Χρι-
στός τόν ἄλλαξε. Κι ἀποτελεῖ ὁ
Κων/νος μιά ζωντανή ἐλπίδα γιά
ὅλους, ὅτι γιά ὅλους ἔχει ὁ Θεός ἔλεος
ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἔχει μετάνοια». Κι
εὐχαρίστησε ὁ π. Adrian τόν π. Γερβά-
σιο, γιά λογαριασμό ὅλης τῆς Φυλακῆς,
γιά τή μεγάλη του αὐτή προσφορά κό-
που, θυσίας καί ἀγάπης σέ ἕνα ἀπολω-
λός πρόβατο, χαμένο στήν ἐρημιά μιᾶς
φυλακῆς ὑψίστης ἀσφαλείας.

Διερμηνέας ἀπό τά Ρουμάνικα στά
Ἑλληνικά ἦταν ἡ δημοσιογράφος κ. Βε-
ρόνικα Τοντόρ, συνεργάτιδα τῆς ΔΙΑ-
ΚΟΝΙΑΣ στή Ρουμανία.

* * *
Τέλος, ἔλαβε τό λόγο ὁ

ἱδρυτής, συντονιστής καί
ἐπί 40 χρόνια ὑπεύθυνος
τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ π. Γερ-
βάσιος, πολιός πλέον Γέ-
ροντας, μέ βεβαρημένους
τούς ὤμους ἀπό τήν ἡλι-
κία καί τούς κόπους γιά
τήν ἱεραποστολή τῶν
ψυχῶν, ἀλλά μέ ἀκμαῖο
τό φρόνημα καί ἀνύστα-
κτο τό μάτι τῆς ψυχῆς
γιά νέους ἀγῶνες καί
νέα ὁράματα στή ζωή
του. Γιατί, εἶπε, «δέν

χόρτασα διακονία στή ζωή μου. Δέν χόρ-
τασα δουλειά»!

Ὁ π. Γερβάσιος συνήρπασε τό πλῆθος
τοῦ λαοῦ μέ τό χειμαρρώδη λόγο του.
Μίλησε κυρίως γιά τήν ἐφαρμοσμένη
ἀγάπη τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ  σέ ὅλους τούς
κρατουμένους χωρίς διάκριση, γιατί ὅλοι
εἴμαστε παιδιά τοῦ Θεοῦ, πού γνώρισμά
του εἶναι ἡ ἀγάπη. Γι’ αὐτό ἀξίζει νά
εἶναι ἡ πρώτη μας ἀγάπη Ἐκεῖνος πού,
καί πάνω στό σταυρό, εἶχε ἔννοιά του τή
σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. 

Ὁ π. Γερβάσιος ἐπιγραμματικά εἶπε
ἀκόμη τά ἑξῆς:

«...Μέσα στήν κηρυκτική πορεία τῆς
ζωῆς μου, δέν χόρτασα κούραση καί
δουλειά μέ τό νά εἶμαι ἱεροκήρυκας Ζι-
χνῶν καί Νευροκοπίου, Σιδηροκά-
στρου, Σερρῶν καί Νιγρίτης, Κασσαν-
δρείας. Ἄν ἀνοίξετε τήν καρδιά μου, θά
βρεῖτε ἐκεῖ μέσα Ζίχνη, Νευροκόπι, Σι-
δηρόκαστρο, Σέρρες, Νιγρίτα, Κασ-
σανδρεία, 10η Μεραρχία Σερρῶν, ὅπου
τά παλικάρια μας φρουροῦν Θερμοπύ-
λες ἐπάνω στά ἑλληνοβουλγαρικά σύ-
νορα καί μέ τούς ὁποίους ἔκανα πολλά
Πάσχα, πολλές Ἀναστάσεις καί πολλά
Χριστούγεννα. Δέν χόρτασα πνευματι-
κή ἐργασία. Ἔτσι, τό 1978 ξεκίνησα
μιά νέα πορεία στή ζωή μου στούς
ἀνθρώπους πού δέν ἀγαπήθηκαν... 5
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Ὁ π. Adrian Dragan καί ἡ κ. Βερόνικα Τοντόρ
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Μαρτίου 1978. Κι ἀργότερα
ἱδρύσαμε τή ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Λη-
στής τοῦ Γολγοθᾶ» γιά ὅλον τόν
πλανήτη. Γιά ὅλη τή γῆ. Καί βά-
λαμε προστάτη αὐτῆς τῆς
ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ μας ἕναν ἀπό τούς
κρατουμένους. Ἕναν βαρυποινί-
τη. Ἕναν ἰσοβίτη καταδικασμένο
σέ σταυρικό θάνατο. Τόν ἐκ δε-
ξιῶν τοῦ Ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ
ληστή, ὁ ὁποῖος μέσα ἀπό τήν
ὀδύνη τοῦ σταυροῦ κέρδισε,
προσέξτε με, ὅ,τι φοβᾶμαι ὅτι δέ
θά κερδίσουμε ἐμεῖς πού γνωρί-
σαμε τό Χριστό μας, τόν μεγάλο
μας Ἀγαπημένο Ἰησοῦ. Ἀλλά κι
ἐμεῖς, ἄν ἀγαπήσουμε τό Χριστό,
ἄν Τόν λατρέψουμε, ἄν τόν ἔχου-
με μέσα στήν καρδιά μας, ἄν
εἶναι ἡ πιό μεγάλη ἀγάπη ἀπ’
ὅλες τίς ἀγάπες πού χτυποῦν
στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων, τότε
θά εἴμαστε πάντα ἕτοιμοι καί θά
ζοῦμε μέ τή γλυκιά προσδοκία νά
συναντήσουμε Ἐκεῖνον πού μᾶς
ἀγάπησε πρῶτος καί ὕστερα
ἐμεῖς. Καί νά ζοῦμε αἰώνια μέσα
στήν ἀπέραντη ὀμορφιά τῆς πα-
ρουσίας Του.Ἔχεις τό Χριστό μέσα
σου; Ἔχεις τόν παράδεισο μέσα σου.
Δέν ἔχεις τίποτα ἄλλο νά ἀναζητήσεις.
Δέν ἔχεις  κανένα κενό. Ὁ Χριστός κα-
λύπτει ὅλα τά κενά. Εἶσαι πλήρης μέ
τό Χριστό στήν καρδιά. Εἶσαι
γεμᾶτος ἀπό Θεό. 

Ἅγιε Ληστή τοῦ Παραδείσου, πού
σέ ἔχουμε προστάτη μας, πού σέ ἔχου-
με στή ζωή μας συνοδοιπόρο, βοήθησέ
μας νά συνεχίσουμε τήν πορεία μέχρι
τή στιγμή πού θά χτυπήσει ἡ καρδιά
μας τόν τελευταῖο χτύπο της ἐδῶ κάτω
στή γῆ. Νά ζοῦμε καί νά πεθάνουμε μέ-
σα στήν προσφορά, μέσα στήν ἀγάπη.
Ἀγαπῆστε, γυναῖκες, τούς ἄνδρες σας,
ἀγαπῆστε, ἄνδρες, τίς γυναῖκες σας,
ἀγαπῆστε ὅλον τόν κόσμο. Ἀλλά πάνω

40 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ140 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»

Ὁ π. Γερβάσιος Ραπτόπουλος

ἀπ’ ὅλο τόν κόσμο, σᾶς παρακαλῶ,
ἀγαπῆστε Αὐτόν πού ἐπικύρωσε τήν
ἀγάπη Του μέ τό σταυρικό του θάνατο
ἐπάνω στό φρικτό Γολγοθᾶ...

Ἀφήνω μιά παρακαταθήκη. Καί θά
ἤθελα νά εἶχα τή δύναμη νά φωνάξω
καί νά μέ ἀκούσει ὅλη ἡ Θεσσαλονίκη.
Ὅλη ἡ Μακεδονία. Ὅλη ἡ Ἑλλάδα.
Ὅλη ἡ σφαίρα τῆς γῆς. Νά μέ ἀκού-
σουν τά ἄστρα. Νά μέ ἀκούσουν τά
πουλιά. Ἀφήνω παρακαταθήκη τό σύν-
θημα τῆς ζωῆς μου. Τό λέω, τό φωνά-
ζω δυνατά: «Ἡ ζωή μας εἶναι σύντομη.
Ἄς βιαστοῦμε νά κάνουμε τό καλό
στόν κόσμο». ΑΜΗΝ.

Ἡ ἀγάπη εἶναι ὁ δρόμος πού ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στόν οὐρανό.
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Στό φουαγιέ τῆς Αἴθουσας Τελετῶν τοῦ Α.Π.Θ. λειτούργησε ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
γιά τίς εὐλογημένες πορεῖες ἀγάπης στίς ΦΥΛΑΚΕΣ ὅλου τοῦ κόσμου.

Οἱ δύο ὁμιλητές, Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ καί Ἀρχιμ. π. Γερβάσιος
Ραπτόπουλος, μέ τούς συνεργάτες τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ  Ἀν. Νούσκαλη, Δημ. Καπλάνη

καί Δημ. Στρικούδη, σέ μιά ἀναμνηστική τῆς ἐκδήλωσης φωτογραφία.
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Πανοραμική ἄποψη τοῦ πολυπληθοῦς ἀκροατηρίου πού παρακολουθεῖ τήν ἐπετεια-
κή ἐκδήλωση γιά τά 40 χρόνια τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ (1978-2017)

Ἡ βυζαντινή Χορωδία «ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ», μέ χοράρχη τόν κ. Ἐμμ.
Δασκαλάκη, ψάλλει μελωδικά τά ἐπίκαιρα τροπάρια.
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Ἡ χορωδία «ΑΓ. ΚΑΣΣΙΑΝΗ Η ΥΜΝΟΓΡΑΦΟΣ», μέ χοράρχισσα τήν κ. Μαρ. Χαρα-
λαμπίδου, ὑμνεῖ τό μεγαλεῖο, τή δύναμη καί τήν ἱερότητα τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης.

sel119-145Reportaz_PÂÔÚÙ¿˙3  12/7/17  11:49 PM  Page 25



40 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ144 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»

Ὁ Μεσογαίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ στήν ἐμπεριστατωμένη
ὁμιλία του ἀναφέρεται κυρίως στό ἱστορικό τοῦ πρώ-

του οἰκιστῆ τοῦ Παραδείσου, τοῦ Ληστῆ τοῦ Γολγοθᾶ.

Ὁ π. Γερβάσιος σέ ἕναν ἐγκάρδιο χαι-
ρετισμό μέ τόν π. Adrian Dragan,

ὑπεύθυνο ἱερέα τῶν Φυλακῶν Γκέρλα
στή Ρουμανία.

Ὁ κ. Χρ. Γιαννακόπουλος εὐχαριστώ-
ντας τόν π. Γερβάσιο γιά τήν πολύχρο-

νη στήριξή του, τοῦ παραδίδει ἔργο
κρατουμένου στό Κατάστημά του.
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Ὁ π. Γερβάσιος, ὑπεύθυνος τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ, ἀφήνει τήν πα-
ρακαταθήκη του σέ ὅλους. «Ἡ ζωή μας εἶναι σύντομη, ἄς βιαστοῦμε νά κάνουμε τό κα-

λό στόν κόσμο».

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
«Ὀ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»«Ὀ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»

Tό�σύνθημα:

^H�ζωή�μας�εrναι�σύντομη.�‰Aς�βιαστοÜμε�νά�κά-
νουμε�τό�καλό�στόν�κόσμο.

^H�προσευχή:�

«Kύριε,

Mάθε�μας�ν\�àγαποÜμε�αéτούς�πού�δέν�àγαπήθη-
καν.�Kάνε�μας�νά�•ποφέρουμε�μέ�τόν�πόνο�τ΅ν
ôλλων.�Mήν� âπιτρέψεις�πιά� νά� εéτυχοÜμε� μόνοι
μας...�Δός�μας�τήν�àγωνία�τÉς�παγκόσμιας�δυστυ-
χίας�καί�φύλαξέ�μας�àπό�τή�λησμονιά�τ΅ν�ôλλων».�

Ὁ ≈μνος:�

«Tόν�ληστήν�αéθημερόν,�τοÜ�Παραδείσου�äξίωσας,�Kύριε·�κàμέ�τ̈́ �ξύλω
τοÜ�ΣταυροÜ�φώτισον�καί�σ̈́ σόν�με».�(Ἐξαποστειλάριο�Μ.�Παρασκευῆς)

Ἡ εὐθύνη�μας:

«Ἄν�δέν�σωθεῖ ὁ κόσμος,�ἐγώ�φταίω».
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«Ἀγαπητοί μου,

Ἔλαβον τήν πρόσκλησίν σας διά τῆς ὁποίας
ὅλως εὐγενῶς μέ προσκαλεῖτε ὅπως παραστῶ
στήν ἐκδήλωση τῆς ἀδελφότητός σας μέ τήν
εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως τεσσαράκοντα
ἐτῶν ἀγάπης καί προσφορᾶς στούς κρατουμέ-
νους καί σᾶς εὐχαριστῶ. Θεάρεστον τό ἔργο
σας καί σᾶς συγχαίρω.

Λυποῦμαι, ἀλλά δέν δύναμαι νά παραστῶ ἕνε-
κεν τῶν ἤδη ἀνειλημμένων ὑποχρεώσεών μου.

Εὔχομαι κάθε ἐπιτυχία στήν ἐκδήλωση. Ὁ
Θεός μαζί σας»

Μετ’ εὐχῶν διαπύρων

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν

ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄

* * *
«Σεβαστέ καί λίαν μοι ἀγαπητέ π. Γερβάσιε,

...Προσπαθῶ νά φαντασθῶ τό πανηγύρι εἰς
τούς Οὐρανούς. Ὄχι «ἐπί ἑνί», ἀλλ’ ἐπί πολλοῖς
μετανοοῦσιν... Ὁ Κύριος νά εὐλογεῖ τήν διακο-
νίαν σας. 

Λυποῦμαι μόνον, διότι δέν δύναμαι νά συν-
δράμω τήν θεάρεστον καί ὡραίαν προσπάθει-
άν σας, διότι ἡ Μητρόπολις μου εὑρίσκεται, κυ-
ριολεκτικῶς, «ἐπί ξυροῦ ἀκμῆς». Εὔχεσθε».

Μετά πολλῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης

Ὁ Μητροπολίτης Κονίτσης

ΑΝΔΡΕΑΣ

* * *

«Ἀγαπητέ μου Γέροντα,

... Παρακαλοῦμεν δεχθεῖτε τήν ἔκφρασιν
θερμῶν συγχαρητηρίων διά τήν σημαντικήν
πολύπλευρον διακονίαν πού ἐπιτελεῖτε...

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης»

Ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων 
ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

* * *
«Σεβαστέ μου Γέροντα,

Ἔργο δύσκολο καί ψυχικά ἐπίπονο Η
ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ προσφέρει
μικρές ἀνάσες ἀνάπαυσης σάν αὐτές πού μᾶς
προσφέρατε μέ αὐτή τήν συλλογή ἐπιστολῶν
κρατουμένων πού εἴχατε τήν εὐγένεια νά μοῦ
στείλετε. 

Εὔχομαι ὁ Θεός νά Σᾶς χαρίζει δύναμη καί
εὐλογία ἐπ’ ὠφελεία τοῦ λαοῦ Του καί εἰδικό-
τερα τῶν πιό ἀναγκεμένων καί πονεμένων»

Μετ’ εὐχῶν καί ἀγάπης Χριστοῦ

Ὁ Μητροπολίτης
ΒΑΡΝΑΒΑΣ

* * *
«Ἀγαπητοί μου,

...Εὔχομαι ὁ Θεός νά στέψει τήν ὡραία σας
ἐκδήλωση μέ ἐπιτυχία καί νά σᾶς στηρίζει καί
ἐνδυναμώνει μέ τήν χάρη του, ὥστε πάντοτε
ἀκούραστοι καί πλήρεις ἀγάπης Θεοῦ νά δια-
κονεῖτε τούς ἐν Φυλακαῖς ἀδελφούς μας»

Ὁ Μητροπολίτης Ἐδέσσης
ΙΩΗΛ

* * *
«Πολυσέβαστέ μοι Γέροντα,

...Σᾶς συγχαίρω ἀπό καρδίας, τόσον Ἐσᾶς
ὅσο καί τούς ἐκλεκτούς συνεργάτες Σας, γιά
τήν ἀνύστακτη καί πολύμοχθη διακονία τῶν
ἀνθρώπων πού εὑρίσκονται σέ κρατητήρια,
μακριά ἀπό τό ὑπόλοιπο κοινωνικό σύνολο...»

Μετά πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί
τιμῆς καί βαθυτάτου σεβασμοῦ

Ὁ Μητροπολίτης Καστορίας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ

* * *

«...Συγχαίρουμε τήν Πανοσιολογιότητά σας
γιά τήν σημαντική καί πρωτότυπη αὐτή ἔκδο-

«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI» ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ146

ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
γιά τήν ἐπετειακή ἐκδήλωση

(Εὐχαριστοῦμε πολύ ὅλους ὅσοι, ἐξαιτίας ἀνειλημμένων ὑποχρεώσεων, δέν παρέστησαν
μέν στήν ἐκδήλωση τῶν 40 χρόνων, ἔστειλαν ὅμως εὐχές γιά τήν ἐπιτυχία τῆς ἐκδήλωσης
καί τήν πνευματική ὠφέλεια τῶν παρόντων.

Στή συνέχεια, δημοσιεύουμε ἀποσπάσματα ἐπιστολῶν τους).
* * *
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ση, πού ἀποτυπώνει τήν διακονία σας πρός
τούς Φυλακισμένους πού ἀναζητοῦν παρηγο-
ριά καί στήριγμα, εὐχόμενοι ὁ Κύριός μας νά
σᾶς ἐνισχύει γιά νά συνεχίσετε τήν θεοφιλῆ
διακονία σας γιά τήν συμπαράσταση τῶν κρα-
τουμένων ἀδελφῶν μας πρός δόξαν τοῦ Κυρί-
ου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ»

Ὁ Μητροπολίτης Καισαριανῆς 

ΔΑΝΙΗΛ

* * *

«Πολυτίμητε Γέροντα,

...Μετ’ εὐγνωμοσύνης ἐκφράζω Ὑμῖν τάς
θερμάς μου εὐχαριστίας διά τήν ἐνημέρωσιν
καί τάς συγχαρητηρίους μου προσρήσεις διά
τήν Ὑμετέραν θαυμαστήν δραστηριοποίησιν,
εὐχόμενος ὅπως ἡ χάρις τοῦ Κυρίου... ἐνισχύῃ
Ὑμᾶς ἐν τῇ ἐνασκήσει τῆς Ὑμετέρας ποιμα-
ντικῆς διακονίας»

Ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς

ΣΕΡΑΦΕΙΜ

* * *

«Πολυσέβαστε π. Γερβάσιε,

...Εὐχόμεθα ὁ Θεός νά Σᾶς χαριτώνῃ ὥστε
νά συνεχίζετε τό ἔργον Του καί ἐπιπλέον νά
Σᾶς χαρίζῃ ἄξιους καί καλούς συνεργάτας.
Μείζων δέ τούτων τό ἔργον Σας καί οἱ προσπά-
θειές Σας νά εὑρίσκουν ὦτα εὐήκοα»

Ὁ Μητροπολίτης Κοζάνης

ΠΑΥΛΟΣ

* * *

«Πανοσιολογιώτατε καί λίαν μοι σεβαστέ π.
Γερβάσιε,

...Συγχαίροντες ἀπό καρδίας διά τήν ἐπί
πολλά ἔτη προσφοράν ἀγάπης καί φιλανθρω-
πίας τῆς Ἀδελφότητος «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» εἰς τόν
πάσχοντα συνάνθρωπό μας, εὐχόμεθα δαψιλῆ
τήν χάριν καί τήν ἐνίσχυσιν τοῦ Κυρίου εἰς τό
ἔργον τό ὁποῖον θεοφιλῶς ἐπιτελεῖτε»

Ὁ Μητροπολίτης Δράμας

ΠΑΥΛΟΣ

* * *

«Ἀγαπητέ π. Γερβάσιε,

...Ἐπιδεικνύετε ἀληθινό καί ἔμπρακτο
ἐνδιαφέρον, ἁγνή ἀγάπη γιά τήν ζῶσα εἰκόνα
τοῦ Θεοῦ καί σᾶς ἀξίζουν πολλά συγχαρητήρια

γιά τό θεάρεστο τοῦτο ἔργο σας ....

Εὔχομαι ὁ ἅγιος Τριαδικός Θεός νά σᾶς ἐνι-
σχύει πάντοτε, νά σᾶς ἐνδυναμώνει ποικιλο-
τρόπως, προκειμένου νά συνεχίσετε ἀπρόσκο-
πτα τήν πολύτιμη διακονία σας στό πλευρό
τῶν κρατουμένων, ὅπου γῆς»

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης & τιμῆς

Ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος 

ΤΙΜΟΘΕΟΣ

* * *

«...Συγχαίρουμε τόν ἀγαπητό καί ἐκλεκτό
κληρικό Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π.
Γερβάσιο, ὁ ὁποῖος μέ ὁδηγό τόν λόγο τοῦ Θεοῦ
καί τήν προσταγή τῆς καρδιᾶς του, ἡ ὁποία θέ-
λει πάντα νά κάνει τό καλό, ἔχει συμβάλει τα-
πεινά στήν ἀποφυλάκιση χιλιάδων ἀπόρων
φυλακισμένων στήν Ἑλλάδα καί σέ χῶρες τῶν
πέντε ἠπείρων... Γιά τό μάθημα κουράγιου,
ἐλπίδας καί ταπεινοφροσύνης, πού προσφέρει
ἐδῶ καί χρόνια, «ὀργώνοντας» τίς φυλακές, ἡ
Ἱερά Μητρόπολις Χίου ἐτίμησε τόν π. Γερβάσιο
μέ τήν ὕψιστη τιμητική διάκριση καί τοῦ ἀπέ-
νειμε τόν Σταυρό τοῦ Πρωτομάρτυρος τῆς Χίου
Ἁγίου Ἰσιδώρου...»

Ὁ Μητροπολίτης Χίου

ΜΑΡΚΟΣ

* * *

«Ἀγαπητέ μου π. Γερβάσιε,

...Διά τοῦ παρόντος, δεχθῆτε τά θερμότερα
συγχαρητήριά μου γιά τήν θεάρεστη αὐτή
ἐκκλησιαστική καί ποιμαντική διακονία σας...

Αὐτή ἡ θυσιαστική ἀγάπη σας ὑπέρ Χριστοῦ
καί τοῦ συναθρώπου ἀποτελεῖ τήν μέγιστη
πνευματική παρακαταθήκη, τήν ὁποίαν κλη-
ροδοτεῖτε πρός ὅλους ἐμᾶς μέ τό ὑπόδειγμα
καί τό παράδειγμά σας. Εἰλικρινής εἶναι ἡ συ-
γκίνησή μου, ἐγκάρδιος ἡ εὐχαριστία μου, βα-
θεῖα ἡ εὐγνωμοσύνη μου πρός τό σεβαστό καί
πολυφίλητο τίμιο πρόσωπό σας...»

Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ καί πολλῆς 
ἐν Χριστῷ ἀγάπης

Ὁ Μητροπολίτης Καλαμαριᾶς

ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ

* * *

«Πανοσιολογιώτατε & σεβαστέ μοι Γέροντα,
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...Συγχαίρων τήν ὑμετέραν γεραράν Πανο-
σιολογιότητα καί τά μέλη τῆς Ἀδελφότητος «Η
ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» διά τό θεάρεστον ἔργον ὑμῶν εἰς
τήν διακονίαν τῶν κρατουμένων ἐπί τέσσαρας
ἤδη δεκαετίας, ἀκολουθοῦντες τήν εὐαγγελι-
κήν ρῆσιν «ἐν φυλακῇ ἤμην, καί ἤλθετε πρός
με» (Ματθ. 25, 36)... δέομαι ὅπως ὁ πανάγαθος
Τριαδικός Θεός, διά πρεσβειῶν τῆς Ὁσίας Ξέ-
νης, χαρίζῃ ὑγείαν καί δύναμιν εἰς ὑμᾶς πρός
αἰσίαν συνέχειαν τοῦ ἔργου ἀγάπης καί προ-
σφορᾶς εἰς τούς ἀδελφούς μας κρατουμένους,
καί διατελῶ μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί
τιμῆς»

Ὁ Ἐπίσκοπος Μεθώνης
ΚΛΗΜΗΣ

* * *

«Σεβαστέ μοι π. Γερβάσιε,

...Ἐπιτρέψατέ μοι νά σᾶς ἐκφράσω τά θερμά
μου συγχαρητήρια διά τό ὅλον δύσκολον ἔργον
σας. Ὁ Θεός βλέπει».

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Παπαθανασίου

* * *

«Τό Ψυχιατρεῖο Κρατουμένων Κορυδαλλοῦ
νιώθει μεγάλη εὐλογία καί τιμή πού συνεργά-
ζεται μέ τόν π. Γερβάσιο καί τήν «ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ»
γιά τή μεγάλη εὐεργεσία πού μέ κόπο, πνεῦμα
καί κατάθεση ψυχῆς προσφέρουν στό ἔργο μας. 

Συμπληρώνονται φέτος 40 χρόνια ἐνεργοῦς
καί συνεχοῦς δράσης καί προσφορᾶς γιά τόν
ἄνθρωπο πού σφράγισε τό ὄνομά του ὅσο κα-
νένας ἄλλος μέ τό χῶρο τῶν φυλακῶν στήν
Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό, μέ τούς ἀδύναμους,
τούς φυγόποινους, τούς κρατούμενους καί τίς
οἰκογένειές τους. 

Ἡ ἁπλότητά του, ἡ βαθιά πίστη του στό Θεό,
τό σπάνιο θρησκευτικό του αἰσθητήριο, συνθέ-
τουν τήν πολύπλευρη προσωπικότητά του...

Ἡ παρακαταθήκη του εἶναι ἡ πνευματική
του ἀκτινοβολία. Εἶναι ὁ τρόπος πού ἀντιλαμ-
βάνεται τήν ἐκκλησία, τήν ὀρθόδοξη πίστη,
τήν κοινωνία, τήν πολιτισμική μας ταυτότητα,
τήν ἀνθρώπινη ὕπαρξη, καθώς ἐπίσης τήν κοι-
νωνική δικαιοσύνη, τήν ἀνιδιοτέλεια καί τήν
ἀλληλεγγύη, πού γιά τόν ἴδιο δέν ἔχουν σύνο-
ρα...

Μέ εὐγνωμοσύνη, συγκίνηση, εὐφροσύνη

καί δέος, σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμά, πατέρα Γερ-
βάσιε. Εὐχόμαστε νά ἔχετε πνευματική καί ψυ-
χική δύναμη νά συνεχίσετε τό θεοτίμητο πόνη-
μά σας καί τό μακρόπνοο ὅραμά σας. Εὐχόμα-
στε ἡ ζωή καί τό ἔργο σας νά βρίσκει μιμητές
στή σύγχρονη κοινωνία καί ὅλοι νά κάνουμε
βίωμα τό προσωπικό σας σύνθημα: «Ἡ ζωή μας
εἶναι σύντομη. Ἄς βιαστοῦμε νά κάνουμε τό
καλό στόν κόσμο»

Ἡ Προϊσταμένη Δ/νσης
Χαραλαμπία Κουτσομιχάλη

* * *

«Σεβαστέ Γέροντα,

Χαίρετε ἐν Κυρίῳ!

Ἐπιτρέψτε μου νά Σᾶς συγχαρῶ γιά τό τερά-
στιο ἔργο ἐφαρμοσμένου Χριστιανισμοῦ πού
ἐπί δεκαετίες ἐπιτελεῖτε.

Ἀπηχεῖτε ἐκείνη τήν ἔξοχη ρήση τοῦ Ἁγίου
Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ. Ὁ Ἅγιος μέ τήν
ἄκρα ταπείνωσή του ἔλεγε ὅτι «οἱ λόγοις ἐνο-
χλοῦντες πολλοί ἐσμέν σήμερον» περιλαμβά-
νοντας καί τόν ἑαυτό του. Ἐνῶ ὁ ἴδιος του
ἀνῆκε ἀσφαλῶς στούς ἄλλους: «Οἱ δέ ἔργῳ
παιδεύοντες καί παιδευόμενοι πάνυ εἰσίν ὀλί-
γοι».

Σ’ αὐτούς τούς «πάνυ ὀλίγους» ἀνήκετε σί-
γουρα Ἐσεῖς, ἅγιε Γέροντα.

Νά Σᾶς εὐχηθοῦμε μέ τήν ἔξοχη ἐκείνη βυ-
ζαντινή εὐχή: «Εἴησαν τά ἔτη Σας ὡς πλεῖστα,
ὑγιεινά καί σωτήρια»!

Μέ ἐξαιρετική τιμή

Σ. Παπαθεμελῆς

* * *

«Μέ βαθύ σεβασμό στήν ἀληθινή, ἔμπρακτη
ἀγάπη Χριστοῦ πού ἐκφράζει τό ἔργο σας. 

Ὁ Χριστός νά δίνει ὑγεία, δύναμη καί νεανι-
κό ἐνθουσιασμό, ὅπως εἴχαμε τήν εὐλογία νά
βιώσουμε ὅλοι ἐμεῖς στίς 22 Ὀκτωβρίου 2017
γιά τά «40 χρόνια τῆς προσφορᾶς στούς κρα-
τουμένους», στόν σεβαστό πατέρα Γερβάσιο,
καθώς καί σέ ὅλα  τά μέλη τῆς Ἀδελφότητας
πού ἀφιερωθήκατε σ’ αὐτό τό μεγάλο ἔργο»

Μέ βαθύ σεβασμό

Δήμητρα Παπαδοπούλου
Ὁμότιμη Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

* * *

ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ148 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»

sel146-150ΧαιρετΜηνύματα_BibiaPerpetua  12/7/17  11:52 PM  Page 4



«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI» 149ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

«...Ὁ Γέροντας Γερβάσιος σαράντα χρόνια
περιοδεύει ὡς ἄλλος Παῦλος τήν ὑφήλιον καί
ἐφευρίσκει τρόπους νά δίνει χαρά στούς κρα-
τουμένους. Εἶναι ὁ σύγχρονος ἱπτάμενος ἱερα-
πόστολος. Στίς φλέβες του ρέει «αἷμα Χρι-
στοῦ», οἱ κτύποι τῆς καρδιᾶς του εἶναι «κτύποι
Χριστοῦ», τά πόδια του, πόδια «εὐαγγελιζομέ-
νων τήν ἀλήθειαν» καί ἡ γλώσσα του κιθάρα
ἀγάπης τοῦ «δι’ ἄφατον φιλανθρωπίαν ὑπο-
μείναντος σταυρόν καί θάνατον» γλυκυτάτου
μας Ἰησοῦ. 

Μή θαυμάζουμε τούς διάφορους ἐφευρέτες.
Ὅλοι μας μποροῦμε νά γίνουμε ἐφευρέτες
ἀγάπης, νά γίνουμε ἀχθοφόροι της, νά γίνουμε
Γερβάσιοι, γιά νά ἑλκύσουμε πάνω μας τή χάρη
τοῦ Κυρίου μας καί νά δοῦμε μιά κοινωνία
ἀλλαγμένη, μιά κοινωνία χωρίς ἀπομονώσεις,
ἀλλά μέ πρόσωπα πού ὁ ἕνας νά μοχθεῖ καί νά
πονάει γιά τόν ἄλλον.

Ἄς εὐχηθοῦμε ὁ καλός μας Θεός, νά συντη-
ρεῖ γιά πολλά χρόνια τόν ἀκάματο ἱεραπόστο-
λο τῆς ἀγάπης, τόν ἐφευρέτη τρόπων ἀνακου-
φίσεως τῶν κρατουμένων, τόν Γέροντα Γερβά-
σιο, καί νά ἀναδείξει καί ἄλλους ἐφευρέτες
ἀγάπης, γιά νά δοξάζεται τό πανάγιο ὄνομά
Του στούς αἰῶνες. 

Σεβαστέ μου Γέροντα Γερβάσιε, τά λουλού-
δια δέν χρειάζονται λόγια, γιά νά ἀναδειχθεῖ ἡ
ὀμορφιά τους. Μόνα τους εἶναι ὄμορφα καί
ὀμορφαίνουν τή ζωή μας. Καί ἐσύ, λουλούδι
Χριστοῦ, λουλούδι εὔοσμο μέσα στή δυσωδία
τῆς κοινωνίας μας, τήν ὀμορφαίνεις καί διακο-
σμεῖς τή ζωή μας. Σέ εὐχαριστοῦμε γι’ αὐτό καί
δοξάζουμε τόν Χριστό μας, γιατί σέ ἔχουμε.
Ἱκετευτικά τόν παρακαλοῦμε:

Ἦχος πλ. α΄  Τόν συνάναρχον Λόγον.

Ἐφευρέτην ἀγάπης, Θεέ καί Κύριε,
φυλακισμένων ἀγκάλην,
χωροῦσαν πάντας, ἀεί
περιφρούρει, ἰσαπόστολον Γερβάσιον,
καί δός αὐτῷ ἰσχύν ψυχῆς
εἰς τά πέρατα τῆς γῆς
δοξάσαι τό ὄνομά Σου,
δι’ ἔργων φιλανθρωπίας
καί κουφισμοῦ ἀνθρώπων θλίψεων»

Δρ. Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας

Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων
Ἐκκλησίας

* * *

«Ἀγαπητή καί Σεβαστή Ἀδελφότητα,

Εὐχόμαστε καί προσευχόμαστε νά δώσει ὁ
Ἅγιος Θεός πλούσια τήν εὐλογία του στήν
ἐκδήλωση τῆς Κυριακῆς.

Νά χαρίσει στόν σεβαστό μας Γέροντά σας
ἔτη πολλά, μέ ὑγεία καί δυνάμεις, γιά νά συνε-
χίσει γιά χρόνια πολλά, μέ τή δική σας βοήθεια
καί αὐταπάρνηση, τό ἅγιο ἔργο του!»

Μέ σεβασμό καί τήν ἐν Κυρίῳ ἀγάπη

Ἀδελφότητα «ΟΙΚΟΔΟΜΗ»

Ἀθήνα

* * *

«Σεβαστέ π. Γερβάσιε,

Εἶδα στό ἐξαίρετο περιοδικό «ΧΡΙΣΤΙΑ-
ΝΙΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ» τήν ἀνακοίνωση-πρόσκληση
γιά τήν ἐπετειακή ἐκδήλωση τῶν 40 ἐτῶν δια-
κονίας στόν φυλακισμένο ἄνθρωπο (1978-
2017) καί εὔχομαι ὁ Κύριος, ὡς κατ’ ἐξοχήν
διάκονος τοῦ κάθε ἀνθρώπου, νά εὐλογήσει
τήν ἐκδήλωση αὐτή καί νά δικαιώσει τούς ἤδη
δικαιωμένους ἀγῶνες σας γιά τήν πνευματική
κυρίως σωτηρία καί λύτρωση τῶν φυλακισμέ-
νων...

Εὔχομαι πλήρη ἐπιτυχία στήν ἐκδήλωση
καί νά μέ λογίζετε ὡσεί παρόντα. Καί ἐπανα-
λαμβάνω ἐν μετανοίᾳ μετά πάντων: «Μνή-
σθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ
Σου»

Γ. Κωσταδήμας

Καθηγητής Παιδαγωγικῶν

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

* * *

«Σεβαστέ Γέροντα,

...Τό ἔργο τῆς Ἀδελφότητας εἶναι σπουδαῖο
καί χαίρομαι ἰδιαίτερα πού εἶμαι καί ἐγώ ἐνερ-
γό μέλος σέ αὐτήν.

Οἱ κρατούμενοι στίς φυλακές μᾶς χρειάζο-
νται ὅλους. Κι ἐγώ ἀπό τή δική μου πλευρά ὡς
συνεργάτιδά σας, δηλώνω ὅτι θά συνεχίσω νά
εἶμαι δίπλα σας μέ ὅλες μου τίς δυνάμεις, μέ
ἀγάπη καί σεβασμό...»

Ἑλένη Διαμαντοπούλου

Πάτρα

* * *
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«Εὐχαριστοῦμε γιά τήν τιμητική πρόσκλη-
ση. Εὐχόμαστε νά μήν ἐκλείψει ποτέ ἡ ἀντοχή
σας καί ἡ ὑπομονή σας»

Μέ σεβασμό καί ἀγάπη

Βασίλειος-Δήμητρα Ἀβραμίδη

Νιγρίτα

* * *

«Ὁ σύγχρονος 
Ἅγιος
τῶν φυλακισμένων.
Ἐπίπονος 
ἀρωγός
τῶν στιγματισμένων.

Ἀποφυλακίζει
ἄπορους
κρατουμένους.
Χαρίζει
ἀγάπη σέ ἄνομους
παραστρατημένους.

«Στή σύντομη ζωή μας
ἄς κάνουμε
τό καλό».
Μέ τά πάθη, τήν ὀργή μας
θά πεθάνουμε 
μέ τό κακό.

Στήν καρδιά τοῦ ληστῆ
τρεμοσβήνει
τῆς ἀνθρωπιᾶς ἡ σπίθα.
Νά μή σβηστεῖ
ἡ ὀδύνη
ἀπ’ τῆς ψυχῆς τά στήθια».

Ἑλισαῖος Καπαδόπουλος

* * *

«Σεβαστέ μου πατέρα Γερβάσιε,

Σᾶς εὐχαριστῶ γιά τήν πνευματική ἐκδήλω-
ση στήν ὁποία ἤμουν ὁ ἴδιος παρών καί κατέ-
θεσα τή μαρτυρία μου. Χαίρομαι πολύ πού ἡ
Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας καί πλῆθος πιστῶν
ἔχουν πολύ ἐκτιμήσει καί ἔχουν συνδράμει τήν
μακροχρόνια αὐτή διακονία σας. Εὔχομαι ὁ Θε-
ός νά σᾶς εὐλογεῖ γιά πολλά χρόνια ἀκόμη, γιά
νά εἶστε μέ ὅλα σας τά ἔργα καί τίς ἐπιδιώξεις
εὐάρεστος πάντα στόν Δημιουργό καί Κύριό
σας.

Αἰτούμενος τίς ἅγιες προσευχές σας»

Ὁ ἀνάξιος ἱερέας

Georgiy Lopuhov

Λευκορωσία

Ὁ δρόμος γιά τόν Θεό 
περνάει μέσα ἀπό τήν ἀγάπη πρός τόν πλησίον.

Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ 
«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» μέσα ἀπό ἐπιστολές κρατουμένων

Ὁ τίτλος τοῦ νέου βιβλίου φανερώνει τό περιεχόμενό
του. Μέσα ἀπό τίς ἑκατοντάδες εὐχαριστήριες ἐπιστολές
κρατουμένων γιά τή βοήθεια, ὑλική καί πνευματική, πού
πῆραν ἀπό τή ΔΙΑΚΟΝΙΑ, φαίνεται ἡ ἀπήχηση πού εἶχε ἡ
διακονία αὐτή ἀγάπης καί προσφορᾶς πρός τούς κρατου-
μένους στή φυλακισμένη τους ζωή. Εἶναι ἀφιερωμένο σέ
ὅλους τούς φιλάνθρωπους συνδρομητές πού δέν κουρά-
σθηκαν νά στηρίζουν μέ τή συνδρομή τους τή ΔΙΑΚΟΝΙΑ
αὐτή ἐπί 40 χρόνια (1978-2017).

Τιμᾶται: 5,00 εὐρώ. Ταχ/κά τέλη: 3,50 εὐρώ. Σελ. 224.

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
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«Μέσα σ’ αὐτό τό χαοτικό σκοτάδι πού
μᾶς περιβάλλει καί μᾶς ἀπειλεῖ τό λιγότερο
μέ κατάθλιψη... κάποιες πηγές φωτός στέλ-
νουν τό δικό τους χλωμό ἤ ἰσχυρό φῶς,
ἀντανακλώντας ὅλες τό Φῶς τοῦ Κυρίου
μας, τήν μοναδική ἀέναο καί αὐτοτροφο-
δοτούμενη φωτεινή καί ζωηφόρο πηγή. 

Χθές (22-10-2017)
πήραμε μιά ἰσχυρή
«δόση» φωτεινῆς
ἐνέργειας στήν τιμη-
τική ἐκδήλωση γιά
τά σαράντα χρόνια
τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ,
τοῦ συλλόγου πού
ἵδρυσε ὁ π. Γερβά-
σιος Ραπτόπουλος
μαζί μέ τή Χριστιανι-
κή Ἀδελφότητα «Η
ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» καί τόν ὀνόμασε «Ὁ Ἅγιος
Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ».

Στό διαδίκτυο μπορεῖ νά βρεῖ κανείς
ἄπειρες πληροφορίες γιά τά πρόσωπα καί
τόν ἄθλο πού ἔχουν ἐπιτελέσει. 16.200
ἀποφυλακίσεις Ἑλλήνων καί ξένων κρατου-
μένων σέ ὅλο τόν κόσμο!!! 5.000.000,00
εὐρώ, χώρια τά ἑκατομμύρια δραχμῶν -ἄν
συγκράτησα καλά τό νούμερο- προσφορές
σέ κρατουμένους ὄχι μόνο γιά τήν ἀποφυ-
λάκισή τους, ἀλλά καί ὡς στήριγμα γιά τίς
οἰκογένειές τους καί τίς σπουδές τῶν παι-
διῶν τους. Τό κυριότερο, ἄπειρη ἀγάπη,
πού ἔσπασε τό πέτρινο περίβλημα τῶν καρ-
διῶν κι ἄγγιξε τίς εὐαίσθητες χορδές πού
ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν μέσα τους, ἄσβε-
στο ἀπομεινάρι τῆς κατ’ εἰκόνα Θεοῦ πλα-
σθείσης ὡραιότητος. Ὅ,τι κι ἄν ἔχουν δια-
πράξει οἱ κρατούμενοι, ὅση σκληρότητα κι
ἄν ἔχουν ἐπιδείξει, δέν παύουν νά εἶναι
ἄνθρωποι δι’ οὕς Χριστός ἀπέθανεν. Ὁ π.
Γερβάσιος ἄνοιξε μιά τεράστια ὁλόθερμη

ἀγκαλιά καί τούς ἔκλεισε ὅλους χωρίς νά
ρωτήσει τί καί πῶς. Μόνο σφόγγιξε τά δά-
κρυά τους καί τούς ἔδειξε ἕναν δρόμο σω-
τήριο καί λυτρωτικό, τόν δρόμο τῆς μετά-
νοιας, τόν ὁποῖο πολλοί ἀκολούθησαν καί
βρῆκαν τόν Κύριο. Αὐτόν, πού ὡς κατάκρι-
τος «κακοῦργος» ὑπέστη τήν ὀδύνη τοῦ

Σταυροῦ, ἀλλά χάρι-
σε σέ ὅλους μας τήν
Ἀνάσταση καί τή
Ζωή. 

Ὁ Σεβασμιώτατος
Μεσογαίας στόν με-
στό του λόγο ἐπέμει-
νε στό «ἐν φυλακῇ
ἤμην, καί ἤλθετε
πρός με», στήν ἀνα-
γκαιότητα αὐτοῦ τοῦ
ἔργου καί τό τερά-
στιο ἀνάστημα τοῦ

πατρός. 
Ὑπεύθυνοι φυλακῶν καί Κοινωνικοί Λει-

τουργοί ἀπό φυλακές τῆς Ἑλλάδας καί τοῦ
ἐξωτερικοῦ μέ δάκρυα εὐγνωμοσύνης μίλη-
σαν γιά τό ἔργο τῆς Διακονίας τῶν φυλακι-
σμένων.

Ὁ ἴδιος ὁ π. Γερβάσιος, ὑπέργηρος καί
«κατάκοπος» -στό σῶμα ὄχι στήν ψυχή-
ἀπό τά χιλιόμετρα πού ἔχει διανύσει, ἄνοι-
ξε τήν καρδιά του καί μᾶς συνεπῆρε σ’
αὐτό τό μαγικό σαραντάχρονο ταξίδι του
πρός τόν πονεμένο ἄνθρωπο, τόν ἀπαξιω-
μένο φυλακισμένο. Καί μᾶς χαιρέτησε
ὅλους, ἴσως καί προφητικά, δίνοντάς μας
ραντεβοῦ... «Καλή ἀντάμωση στήν οὐράνια
πατρίδα!».

Ἕνας ἄνθρωπος ἀγκάλιασε ὅλο τόν κό-
σμο! Οἱ πολιτικοί καί στρατηγοί φέρνουν
τοῦ κόσμου τά πάνω ...κάτω, ἐνῶ οἱ ἄνθρω-
ποι τοῦ Θεοῦ φέρνουν τοῦ κόσμου τά κά-
τω, τά ἐξουθενημένα, ...πάνω, στήν δόξα
τοῦ Θεοῦ!!!!!!».

«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI» 151«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»

«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»
Ἀπό τό διαδίκτυο

Μιά ἀνοιχτή ἀγκαλιά, ἕνας ζωντανός σταυ-
ρός, ὁ π. Γερβάσιος Ραπτόπουλος
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1 Μαΐου 1919. Ὁ ἑλληνικός στρατός μπαί-
νει ἐλευθερωτής στή Σμύρνη. Τά πλήθη πα-
ραληροῦν ἀπό χαρά. Ἑλληνικές σημαῖες
βγαίνουν ἀπό τά σεντούκια καί κυματίζουν
παντοῦ. Ἡ σκλαβιά πέντε αἰώνων φαίνεται
νά ἔχει τελειώσει...

Μά δυστυχῶς τά πράγματα ἐξελίσσονται
διαφορετικά. Γιατί οἱ ἄσπονδοι «φίλοι» μας
ραδιουργοῦν, καί μυστικά στηρίζουν τόν Κε-
μάλ τροφοδοτώντας τον καί μέ ὅπλα, ἐνῶ ὁ
πολιτικός κόσμος τῆς Ἑλλάδας σπαράσσε-
ται ἀπό τό διχασμό. Ἔτσι μετά ἀπό τρία χρό-
νια τό μέτωπο σπάζει, ὁ στρατός ὑποχωρεῖ
καί ἀρχίζει ἡ ἀντίστροφη μέτρηση. 

Πλήθη προσφύγων ἀπό τό ἐσωτερικό,
κατατρομαγμένα ἀπό τίς ὠμότητες τῶν
τσετῶν, κατακλύζουν τή Σμύρνη ἀναζητώ-
ντας πλεούμενο γιά νά φύγουν καί νά σω-
θοῦν. Οἱ ἱεράρχες ἀρνοῦνται νά ἐγκαταλεί-
ψουν τό ποίμνιό τους γιά νά σώσουν τούς
ἑαυτούς τους. Σέ λίγο ὁ Μητροπολίτης Σμύρ-
νης Χρυσόστομος κατακρεουργεῖται καί οἱ
Μητροπολίτες Κυδωνιῶν Γρηγόριος, Μο-
σχονησίων Ἀμβρόσιος, Ἰκονίου Προκόπιος,
Ζήλων Εὐθύμιος, καθώς καί πλῆθος ἱερέων
βρίσκουν μαρτυρικό θάνατο. 

Γράφει ὁ Γάλλος Rene Puaux: 

«Λεηλάτησαν ἀλύπητα τή μητρόπολη.
Πολλούς ἀπό τούς ἱερεῖς, πού τούς ἔσερναν
ἀπ’ τίς γενειάδες, τούς βασάνισαν ἐκεῖ. Αὐτή
ἡ ἀπόπειρα ἐναντίον τοῦ κλήρου τῶν Ὀρθο-
δόξων εἶναι ἐνδεικτική. Δέν ἐπρόκειτο πλέον
γιά ἀντίποινα ἐναντίον προσώπων, ἀλλά γιά
μιά καθαρή ἔκρηξη μουσουλμανικοῦ φανατι-

σμοῦ. Τήν ἴδια μέρα δύο διευθυντές
ἐφημερίδων τῆς Σμύρνης, οἱ κύριοι
Τσουρουκτσόγλου καί Κλημάνογλου,
θανατώθηκαν μέ βάναυσο τρόπο, κα-

θώς σέρνονταν ἀπό αὐτοκίνητο, στό πίσω
μέρος τοῦ ὁποίου ἦταν δεμένοι ἀπό τά πό-
δια».

Σέ λίγο ἡ Σμύρνη, ἡ πανέμορφη νύμφη
τοῦ Ἑρμαίου κόλπου, παραδίδεται στίς φλό-
γες. Ἀφηγεῖται ἡ Ἀμερικανίδα Μίνι Μίλς,
Διευθύντρια τοῦ Κολεγιακοῦ Ἰνστιτούτου
Θηλέων τῆς Σμύρνης: 

«Εἶδα μέ τά ἴδια μου τά μάτια ἕναν
Τοῦρκο ἀξιωματικό νά μπαίνει στό σπίτι
κρατώντας μικρούς τενεκέδες πετρελαίου ἤ
βενζίνης καί σέ μερικά λεπτά τό σπίτι τυλί-
χτηκε στίς φλόγες. Οἱ δάσκαλοι καί οἱ μαθή-
τριές μας εἶδαν Τούρκους στρατιῶτες, καί
σέ πολλές περιπτώσεις ἔνστολους ἀξιωματι-
κούς, νά χρησιμοποιοῦν μακριά ραβδιά στήν
ἄκρη τῶν ὁποίων ἦταν δεμένα κουρέλια, νά
βουτᾶνε τά κουρέλια σέ τενεκέδες μέ ὑγρό
καί νά μπαίνουν σέ σπίτια, πού τυλίγονταν
ἀμέσως στίς φλόγες. Στούς δρόμους δέν
ὑπῆρχε ἐκείνη τή στιγμή κανείς ἄλλος ἐκτός
ἀπό ὁμάδες Τούρκων στρατιωτῶν...

Ὁ ἄνεμος, ἄν καί ὄχι πολύ δυνατός, ἔπνεε
ἀπό τή μεριά τῆς τουρκικῆς συνοικίας πρός
αὐτή τῶν χριστιανικῶν συνοικιῶν καί, ὅπως
φαίνεται, οἱ δράστες περίμεναν μέχρι νά
ἐμφανιστεῖ αὐτός ὁ εὐνοϊκός ἄνεμος».

Κι ἐνῶ ἡ Σμύρνη καίγεται, ὁ κόσμος «δέρ-
νεται μ’ ἀλλοφροσύνη, ποιός θά σωθεῖ. Οἱ
φλόγες μανιάζουν δέκα, εἴκοσι τό πολύ μέ-
τρα πίσω τους. Μπροστά τους ἡ θάλασσα μέ
τά ξέχειλα καράβια, μέ τά τουμπανιασμένα
πτώματα πού ἐπιπλέουν, μέ τά βρώμικα νε-
ρά, νά σωθοῦνε, νά σωθοῦνε, νά σωθοῦνε!...»
(Θ. Πετσάλης-Διομήδης, λογοτέχνης).

1922: Ἡ καταστροφή             
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Γράφει ὁ Ἀμερικανός πρόξενος Τζώρτζ
Χόρτον: «Οἱ Τοῦρκοι ἐχόρταιναν τά ἀκόλα-
στα φυλετικά καί θρησκευτικά τους ἔνστι-
κτα γιά σφαγή, βιασμούς καί λεηλασία, σέ
ἀπόσταση βολῆς λίθου ἀπ’ τά συμμαχικά καί
Ἀμερικανικά πολεμικά, γιατί εἶχαν διαφωτι-
σθεῖ συστηματικά, ὥστε νά πιστεύσουν ὅτι
αὐτά δέν θά ἐπενέβαιναν».

«Ὡστόσο», παρατηρεῖ ὁ Δημήτρης Φω-
τιάδης, «μιά στό βρόντο ὀβίδα πού θά ἔσκα-
γε πάνω ἀπό τήν τουρκική συνοικία θά συ-
γκρατοῦσε τή θηριωδία τῶν Τούρκων. Μά ἡ
ὀβίδα αὐτή δέ ρίχτηκε. Τά συμφέροντα εἶχαν
στομώσει τίς μποῦκες τῶν κανονιῶν τοῦ πα-
νίσχυρου συμμαχικοῦ στόλου. Κι ἔτσι μέ πύ-
ρινα γράμματα γράφτηκαν στήν ἱστορία τῆς
ἀνθρωπότητας τοῦτοι ἐδῶ οἱ ἀριθμοί:
700.000 νεκροί, 1.500.000 πρόσφυγες».

Γεμάτη δίκαιη ἀγανάκτηση γράφει ἡ συγ-
γραφέας Διδώ Σωτηρίου:

«Τί κάνουν, λοιπόν, οἱ προστάτες μας; Τί
κάνουν οἱ ναύαρχοι μέ τά χρυσά σιρίτια, οἱ
διπλωμάτες καί οἱ πρόξενοι τῆς Ἀντάντ! Στή-
σανε κινηματογραφικές μηχανές στά καρά-
βια τους καί τραβούσανε ταινίες τή σφαγή
καί τόν ξολοθρεμό μας! Μέσα στά πολεμικά
οἱ μπάντες τους παίζανε ἐμβατήρια καί τρα-
γούδια τῆς χαρᾶς, γιά νά μή φτάνουν ἴσαμε
τ’ αὐτιά τῶν πληρωμάτων οἱ κραυγές τῆς
ὀδύνης καί οἱ ἐπικλήσεις τοῦ κόσμου. Καί νά
ξέρει κανείς πώς μιά, μόνο μιά κανονιά, μιά
διαταγή, ἔφτανε γιά νά διαλύσει ὅλα κεῖνα
τά μαινόμενα στίφη. Κι ἡ κανονιά δέ ρίχτηκε
καί ἡ ἐντολή δέ δόθηκε!».

Ὁ Τζώρτζ Χόρτον, πού ἀπό τήν πλευρά του
ἔκανε ὅ,τι μποροῦσε γιά νά σώσει Χριστιανούς,
ὁμολογεῖ στό βιβλίο του «Ἡ κατάρα τῆς Ἀσίας»:

«Ἕνα ἀπ’ τά δυνατότερα συναισθήμα-
τα πού πῆρα μαζί μου ἀπ’ τή Σμύρνη

ἦταν τό συναίσθημα τῆς
ντροπῆς, διότι ἀνῆκα στό
ἀνθρώπινο γένος...».

Ἀλλά γιά τήν ἀνείπωτη συμφορά ὑπάρχει
καί μιά ἄλλη αἰτία: Τά πολιτικά πάθη καί
οἱ κομματικές ἀντιπαραθέσεις τῶν
Ἑλλήνων. Ὅπως γράφει ὁ Γιάννης Καψής
«ἡ Στρατιά τῆς Μικρᾶς Ἀσίας δέν νικήθηκε·
προδόθηκε. Προδόθηκε στά μετόπισθεν,
προδόθηκε στήν Ἀθήνα, προδόθηκε ἀκόμη
καί στίς πρωτεύουσες τῶν Μεγάλων Δυνά-
μεων». Ὁ ἴδιος ὁ Κεμάλ στήν Ἐθνοσυνέλευση
τῆς Ἄγκυρας τό βεβαίωσε: «Δέν πρέπει νά
λησμονοῦμε, εἶπε, ὅτι στή Μικρά Ἀσία
δέν ἡττήθηκε ὁ ἑλληνικός στρατός. Ἡ
πολιτική ἡγεσία του ἡττήθηκε».

Μετά τίς -ἐλάχιστες πράγματι- μαρτυρίες
πού ἀναφέραμε, κυρίως ἀπό ξένους, τί θά
μποροῦσε νά πεῖ κανείς γιά μερικούς «Ἕλλη-
νες», πού ἐπιχειροῦν νά ὑποβιβάσουν τήν
ὁλοκληρωτική καταστροφή σ’ ἕναν ἁπλό
«συνωστισμό» στήν προκυμαία τῆς Σμύρ-
νης; Αἶσχος στούς νέους Ἐφιάλτες, πού ἡ
ἐπαίσχυντη προδοσία τους θά καταχωρηθεῖ
στίς δέλτους τῆς ἱστορίας πρός αἰώνιο ὄνει-
δός τους. Αἶσχος καί σ’ ὅλους αὐτούς πού
ἀφαιροῦν ἀπό τά σχολικά βιβλία τῆς
ἱστορίας τίς ματωμένες αὐτές σελίδες
τῶν πατέρων μας. 

Γιατί πέρα ἀπό τό χρέος πού ἔχουμε νά τι-
μοῦμε τή μνήμη καί τή θυσία τους, εἶναι ἀνά-
γκη νά διδασκόμαστε ἀκόμη καί ἀπό τά ὀλέ-
θρια λάθη μας. Ἴσως ἔτσι δώσουμε ἐπιτέ-
λους τά χέρια οἱ Ἕλληνες σ’ ἕναν κοινό ἀγώ-
να γιά τό καλό τῆς πατρίδας μας. Καί ἴσως
πάψουμε πιά νά ἀλληθωρίζουμε ἀναζητώ-
ντας ἐπίδοξους σωτῆρες στά ξένα κράτη,
πού ποτέ δέ μᾶς ἀγάπησαν. Ἡ ἱστορία φω-
νάζει πώς εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη νά κά-
νουμε τή σωτήρια στροφή σ’ Ἐκεῖνον, πού
εἶναι ὁ παντοτινός μας σύμμαχος καί ὁ πα-
ντοδύναμος Σωτήρας μας.

             τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ
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«Διαστάσεις ἔχει λάβει τό περιστατι-
κό στό Λύκειο τοῦ Γαζίου (Ἡράκλειο),
ὅπου ἕνας μαθητής ἀπεβλήθη ἀπό τό
σχολεῖο, ἐπειδή τό πρωί τῆς παραμονῆς
τῆς 28ης Ὀκτωβρίου ὕψωσε σέ στῦλο
τήν ἑλληνική σημαία, κάτι πού δέν εἶχε
γίνει ἀπό τό Λύκειο τά τελευταῖα 4 χρό-
νια, παρά τό ὅτι τό θέ-
μα εἶχε θιχτεῖ ἀρκετές
φορές στό παρελθόν.
Σήμερα μαθητές τοῦ
Λυκείου σέ ἔνδειξη συ-
μπαράστασης πρός
τόν συμμαθητή τους,
ἀλλά καί σέ μιά συμβο-
λική πράξη, κράτησαν
ὁ καθένας στά χέρια του μιά μικρή ση-
μαία καί ὕψωσαν καί δέκα μεγάλες
ἑλληνικές σημαῖες σέ διάφορα σημεῖα.
Παράλληλα, πρίν τήν καθιερωμένη
πρωινή προσευχή, οἱ μαθητές συγκε-
ντρώθηκαν στήν αὐλή καί ἔψαλαν τόν
ἐθνικό ὕμνο».

Καί τό δικό μας ἐρώτημα: Γιατί ἡ
ἐπιβολή τιμωρίας ἀπό τούς κυρίους
καθηγητές; Ἐπειδή ὁ μαθητής τούς
κάθισε στό θρανίο καί τούς παρέδωσε
μάθημα φιλοπατρίας; Καί εἶναι κακό
αὐτό; Δέ διάβασαν ποτέ ἐκεῖνο τό
«ἅμες δέ γ’ ἐσόμεθα πολλῷ κάρρονες»
(δηλαδή: ἐμεῖς θά γίνουμε πολύ καλύ-
τεροί σας) πού ἔλεγαν οἱ νεαροί Σπαρ-
τιάτες στούς μεγαλύτερούς τους; Ἄν ὁ

σύλλογος τῶν καθηγητῶν ἐδῶ καί 4
χρόνια θεώρησε ἐπουσιῶδες τό θέμα
τῆς ἀνάρτησης Σημαίας στήν αὐλή τοῦ
σχολείου, ὁ μαθητής τους ἔδειξε
ἔμπρακτα καί ὄχι μέ τά λόγια ὅτι τό
θέμα αὐτό ἦταν ἄμεσης προτεραιό-
τητας. 

Ἰσχυρίζονται οἱ κ.
καθηγητές ὅτι ἦταν
ἐπικίνδυνο τό ἐγχεί-
ρημά του καί γι’ αὐτό
τόν τιμώρησαν. Ἄν
ἐνεργοῦσαν ὅμως μέ
τό ἴδιο σκεπτικό καί
οἱ καθηγητές τοῦ
1955-1959 στήν Κύ-

προ τιμωρώντας τούς μαθητές γιά τή
συμμετοχή τους στόν ἀγώνα κατά τῆς
ἀγγλικῆς ἀποικιοκρατίας, δέ θά εἴχαμε
τό ἡρωικό ἔπος τῆς ΕΟΚΑ.

Ὁ Γάλλος ποιητής Πώλ Κλωντέλ
ἔγραψε ὅτι «τά νιάτα εἶναι πλασμέ-
να γιά τόν ἡρωισμό». Κι ὅταν αὐτός
ὁ ἡρωισμός ὑπηρετεῖ τά ἀθάνατα ἰδα-
νικά τῆς φυλῆς μας, ὀφείλουμε νά
ὑποκλιθοῦμε μπροστά του καί ἄρα νά
ἐπαινέσουμε τό νέο παιδί, πού ἀντί
νά πετάει μολότοφ σκορπώντας
τήν καταστροφή, ὕψωσε τό ἱερό
σύμβολο τοῦ Ἔθνους μας μέσα στό
χῶρο τοῦ σχολείου του. 

Εὖγε, νεαρέ βλαστέ τῆς λεβεντο-
γέννας Κρήτης! Καθώς σέ βλέπουμε-

Τιμωρεῖται ὁ πατριωτισμός;154 «XPIΣTIANIKOI ΠAΛMOI»

Τιμωρεῖται ὁ πατριωτισμός;

Ἡ εἴδηση ἀπό τό διαδίκτυο:

«Ἄν τό σύμβολο τῆς ἐλευθερίας, πού εἶναι οἱ Θερμοπύλες,
ξαναγίνει πράξη, πάλι οἱ Ἕλληνες θά εἶναι οἱ νικητές».

Τόμας Μαν (Νόμπελ Λογοτεχνίας)
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στή φωτογραφία νά ἀναρριχᾶσαι στό
στῦλο, ἀνακαλεῖς μέσα μας τήν ἱερή
μνήμη τῶν παλικαριῶν τῆς Κύπρου
μας, Τάσου Ἰσαάκ καί Σολωμοῦ Σο-
λωμοῦ. Ἀνακαλεῖς μέσα μας τή μνήμη
τοῦ ἥρωα συμπατριώτη σου Σπύρου
Καγιαλεδάκη, ὁ ὁποῖος ἔκανε τό
σῶμα του κοντάρι γιά νά στηρίξει τή
Σημαία, ὅταν ὁ ἱστός της γκρεμίστηκε
κατά τόν βομβαρδισμό τοῦ Ἀκρωτηρί-
ου στίς 9 Φεβρουαρίου 1897. Ὡστόσο
ἐκεῖνον δέν τόν τιμώρησε κανείς γιά
τήν παράτολμη πράξη του. Ἀπενα-
ντίας ὁ ἰταλός ναύαρχος ἔμεινε ἄφω-
νος ἀπό ἔκπληξη μπροστά στήν τόλμη
του καί διέταξε νά παύσει ἀμέσως ὁ
βομβαρδισμός. Βλέπεις, μπροστά
στόν ἡρωισμό ὑποκλίνονται καί οἱ
ἐχθροί.

Εὖγε ὅμως καί στούς συμμαθη-
τές σου, οἱ ὁποῖοι ἐπέλεξαν τόν πιό
ὡραῖο τρόπο γιά νά ἐκφράσουν τήν
ἀντίθεσή τους στήν ἐπιβολή τῆς τιμω-
ρίας, καθώς καί τή συμπαράστασή
τους στήν πράξη τοῦ συμμαθητῆ τους.
Ἀντί νά προβοῦν -ὡς συνήθως- σέ κα-
τάληψη καί σέ καταστροφές, ἀντέ-
δρασαν μέ τόν πιό θετικό καί συγχρό-
νως ἠχηρό τρόπο. 

Σᾶς εὐχαριστοῦμε, καλά μας παι-
διά, γιά τήν ἀνάσα ἀνακούφισης
πού μᾶς προσφέρατε στίς ζοφερές
μέρες πού περνᾶ ἡ πατρίδα μας.
Εὐχόμαστε ὁ Θεός πάντα νά σᾶς
εὐλογεῖ καί νά σᾶς ὁδηγεῖ στό σω-
στό καί ἡ Κυρία Θεοτόκος νά σᾶς
ἔχει πάντα ὑπό τήν σκέπη της.  

Ἀπό μικρή ἡλι-
κία ξεχώριζε στήν
κωμόπολη Γέφυρα
Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς
ἀνάμεσα σέ πολ-
λές τῆς ἡλικίας
της μαθήτριες.
Ἦταν μιά χαριτω-
μένη ἀπό τόν Ἰη-
σοῦ μας ψυχή. Κι
αὐτή ἡ χάρη τοῦ
Ἰησοῦ τῆς πρόσθε-

τε μιά ἄλλη ὀμορ-
φιά. Ὀμορφιά τῆς ψυχῆς. Ἀλλά τό ἐσωτερι-
κό κάλλος ἐκφράζεται καί στό ἐξωτερικό
τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ Ἄννα Μοροχλιάδου.

Ἀπό τούς γονεῖς της ἄκουσε λόγια
«χρυσᾶ». Λόγια Θεοῦ, γιά τά ὁποῖα ὁ μεγά-

λος προφήτης Δαβίδ ἔγραψε: «ὡς γλυκέα τῷ
λάρυγγί μου τά λόγιά σου, ὑπέρ μέλι τῷ στό-
ματί μου» (Ψαλμ. 118, 103). Ἔτσι, ὅταν μεγά-
λωσε σέ ἡλικία, ἔτρεχε παντοῦ, ὅπου μι-
λοῦσαν αὐτά τά σωτήρια λόγια τοῦ Θεοῦ. 

Τή δεκαετία τοῦ ’50 ὁ Θεός ἐπιφύλαξε
στήν ὡραία καί χαριτωμένη αὐτή ψυχή, τήν
Ἄννα, ἀλλά καί σέ ὅλους τούς χριστιανούς
τῆς Γέφυρας, μιά μεγάλη εὐλογία. Ὁ Θεός
τούς ἀπέστειλε ὡς κήρυκα τοῦ λόγου τοῦ Θε-
οῦ τόν εὐλαβέστατο Ἀρίστο Κυρατζῆ, ὅπως
παρόμοια ἔστειλε καί σέ ὅλα τά γειτονικά
χωριά, Ἅγιος Ἀθανάσιος, Βαθύλακκος, Νέα
Μεσημβρία, φλογερούς καί εὐσεβεῖς φοιτη-
τές τῆς Θεολογίας, οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνο κήρυτ-
ταν τό λόγο τοῦ Θεοῦ ἀπό τούς ἄμβωνες τῶν
Ἱ. Ναῶν τῶν παραπάνω Ἐνοριῶν, ἀλλά καί
ὀργάνωσαν καί Κατηχητικά Σχολεῖα ὅλων
τῶν τύπων. Ἦταν ἡ ἐποχή πού ἡ νεολαία δι-

ΕΦΥΓΕ ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΨΥΧΗ
(1935-2017)

«Ἡ καλή ἐν γυναιξίν» (Ἆσμ. Ἀσμ. 1, 8)

Ἄννα Μοροχλιάδου
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ψοῦσε σάν τά διψασμένα ἐλάφια τό «ὕδωρ
τό ζῶν... ὅς δ’ ἄν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου,
οὐ μή διψήσῃ εἰς τόν αἰῶνα» (Ἰωάν. 4, 10 καί
14).

Ἡ Ἄννα τώρα ξεδίψασε ἀπό τό «ὕδωρ τό
ζῶν» καί ἀναδείχθηκε ἁγία ψυχή. Ἀκολού-
θησε στό ἑξῆς τόν πνευματικό γεννήτορά
της, ὁ ὁποῖος ἐκάρη μοναχός καί χειροτονή-
θηκε Διάκονος καί Πρεσβύτερος καί παράλ-
ληλα ἔλαβε καί τό ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρί-
τη καί, ἀφοῦ ἐργάσθηκε γιά κάποιο χρονικό
διάστημα στήν Ἐπαρχία Φλωρίνης, ὕστερα
ἔκανε ἕδρα τήν Ἐπαρχία Βερροίας, ὅπου καί
ἐργάστηκε συστηματικά μέ συνεργάτιδα καί
τήν πρώτη πνευματική του κόρη, τήν Ἄννα
Μοροχλιάδου. Ἀργότερα προστέθηκαν κο-
ντά της καί ἄλλες ὡραῖες καί εὐγενικές ψυ-
χές καί ὅλες μαζί μέ τόν πνευματικό τους πα-
τέρα Ἀμβρόσιο πιά, ἵδρυσαν τά πρῶτα Οἰκο-
τροφεῖα γιά φτωχά παιδιά ἀπό τά χωριά τῆς
Βέρροιας. Ἐκεῖ τά παιδιά αὐτά βρῆκαν στέγη
καί τροφή ὑλική καί πνευματική καί κυρίως
πολλή καί πλούσια χριστιανική ἀγάπη. Καί
σήμερα, εὐγνώμονα πάντα, σταδιοδρομοῦν
στήν κοινωνία χριστιανικά καί κάνουν τό
καλό στόν κόσμο. 

Ὁ π. Ἀμβρόσιος καί τό ἐκλεκτό του ἐπιτε-
λεῖο ἀγάπης γρήγορα ἐπιβλήθηκαν σέ ὅλη
τήν περιοχή τῆς Βέρροιας. Κι ὅπως τότε,
στήν ἐποχή πού ἐπισκέφθηκε τήν πόλη ὁ Ἀπ.
Παῦλος, ἔτσι καί στήν ἐποχή τοῦ π. Ἀμβροσί-
ου μέ τή σεπτή καί ἁγία Συνοδεία του οἱ Βερ-
ροιεῖς «ἐδέξαντο τόν λόγον μετά πάσης προ-
θυμίας» (Πράξ. 17, 11). Ἡ Ἀδελφότητα
«ΠΕΛΕΚΑΝ», τήν ὁποία στό μεταξύ ἵδρυσε ὁ
π. Ἀμβρόσιος, Ἀδελφότητα ἀφιερωμένων ἱε-
ραποστολικῶν ψυχῶν, κυριαρχοῦσε σέ ὅλη
τή Βέρροια καί μέ τόν προφορικό καί μέ τό
γραπτό θεῖο λόγο στό μηνιαῖο περιοδικό
«ΠΕΛΕΚΑΝ».

«ΠΕΛΕΚΑΝ». Κυριολεκτικά, εἶναι τό πτη-
νό ἐκεῖνο πού, ὅταν κάποιο φίδι τσιμπήσει
τά μικρά του, τρυπᾶ τό στῆθος του καί προ-
σφέρει τό αἷμα του σ’ αὐτά ὡς ἀντίδοτο στό
δηλητήριο τοῦ φιδιοῦ καί τά σώζει. Συμβολι-
κά, ἐκφράζει τή μεγάλη ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ,
ὁ ὁποῖος μέ τή σταυρική του θυσία ἔδωσε τό

αἷμα του ὡς ἀντίδοτο τῆς ἁμαρτίας καί ἔσω-
σε τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν πνευματικό θάνατο.
Συμβολικό ὄνομα καί γιά τήν ἁγία Συνοδεία
τοῦ π. Ἀμβροσίου, τήν ὁποία χαρακτηρίζει
πάντα ἡ προσφορά καί ἡ θυσιαστική ἀγάπη
γιά τόν ἄνθρωπο πού ἔχει ἀνάγκη ἀπό βοή-
θεια.  

Τά χρόνια ὅμως περνοῦν! Ὁ π. Ἀμβρόσιος
ἐκοιμήθη καί ἐτάφη σέ χῶρο τῆς Ἀδελφότη-
τος, ὅπου καί οἱ κτιριακές ἐγκαταστάσεις
της. Ἀπό ἐκεῖ «βλέπει» κάτω στόν κάμπο τήν
Ἐπαρχία στήν ὁποία ἔδωσε ὅλη τή ζωή του,
ὥς τό θάνατο. Ἀρχές τοῦ 2017 ἐκοιμήθη ὁ
ἅγιος Πατέρας. Καί μετά ἕξι μῆνες, ἐκοιμήθη
καί ἡ πνευματική πρωτοκόρη του καί Προε-
στῶσα τῆς Ἀδελφότητος, ἡ ὡραία αὐτή ψυ-
χή τοῦ Ἰησοῦ, ἡ Ἄννα, ὕστερα ἀπό μακρά δο-
κιμασία, ἡ ὁποία «ὡς ἐν χωνευτηρίῳ» καθά-
ρισε καί χρύσωσε τήν ψυχή της, γιά νά ὀμορ-
φαίνει καί τήν ὄμορφη ζωή τοῦ Οὐρανοῦ,
τῆς Οὐράνιας Πολιτείας τοῦ μεγάλου Ἀγαπη-
μένου μας ΙΗΣΟΥ.

Τώρα, οἱ ὑπόλοιπες ψυχές «οἱ περιλειπό-
μενες» (Α΄ Θεσ. 4, 15), μέ τή νέα τους Προε-
στῶσα, τήν καλή ἀδελφή Ζωή, μέλος πάντα
τῆς Ἀδελφότητός τους, πάνω στή γραφική
τοποθεσία τοῦ Κομνηνείου Βερροίας, συνεχί-
ζουν τή διακονία τῶν μακαριστῶν Πατρός
Ἀμβροσίου καί ἀδελφῆς Ἄννας καί ἀνεφο-
διάζονται πνευματικά στήν πορεία τῆς ζωῆς
τους ἔχοντας ὡς πρότυπα τίς δυό ὡραῖες
αὐτές ψυχές, πού ἤδη ἀναπαύονται ἐκεῖ πού
εἶναι ὅλα ὄμορφα, ὅλος ὁ κόσμος εἶναι κα-
λός, ὅπου Ἄγγελοι καί Ἀρχάγγελοι καί ὅπου
ὅλες οἱ καλές ψυχές. 

Σεβαστή Προεστῶσα Ἀδελφή Ἄννα,

Μέ ἀγάπη πολλή καί εὐλάβεια μεγάλη, ἡ
ἀδελφή σας Ἀδελφότητα «ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» μαζί
μέ τόν πνευματικό αὐτῆς Προϊστάμενο πατέ-
ρα Γερβάσιο, γονυπετεῖς μπροστά στό μνῆμα
πού φιλοξενεῖ τό ἱερό σκήνωμά σας, δεόμα-
στε μέ ὅλη μας τήν καρδιά: «ΧΡΙΣΤΕ, ἐν τῷ
φωτί τοῦ προσώπου σου, καί τῷ γλυκασμῷ
τῆς σῆς ὡραιότητος, ἥν ἐξελέξω ἀνάπαυσον,
ὡς φιλάνθρωπος».

ΕΦΥΓΕ ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΨΥΧΗ156 «XPIΣTIANIKOI ΠAΛMOI»
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Δ I A K O N I A ΤΩΝ KPATOYMENΩN
«ὉἍγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»

THΛ. 23920-22252 καί 25866, ΦAΞ  23920-25.391, 23920-25.478

T.Θ. 10 147, 541 10 ΘEΣΣAΛONIKH

e-mail: Info@diakonia-filakon.gr
***

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

^HΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος
Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» πληρώνειστόΔημόσιοΤα-
μεῖομέροςμικροποινῶνπούἐξαγοράζονταικαίἀποφυλακίζονταιἄμεσαἄποροι
κρατούμενοι.\Aπότό1978àποφυλακίσθηκαν16.196 ôποροιμικροποινίτεςκρα-
τούμενοι.Kαίἐξακολουθοῦννάàποφυλακίζονταικρατούμε-
νοιἔχονταςπροσωπικήμαςâπιστολήστάχέριατουςτήν
™μέρατÉςàποφυλακίσεως,ἡ ὁποίαàποτελεÖ≤ναχαιρετισμό
àγάπηςπρόςαéτούςκαίμίαπρόσκλησηγιάτήνàρχήμιÄς
νέαςζωÉςμέσαστήνκοινωνία.

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

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

***

AΔEΛΦOTHΣ «H OΣIA ΞENH»

Kαί ™ ¬ποια συνδρομή γιά àποφυλάκιση àπόρων

κρατουμένωνεrναι κι αéτή âπίσκεψη στή φυλακή.

ΣTEIΛETE τόνçβολόσας,¬πως™χήρατοÜEéαγγε-

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

πεζ΅ν:

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

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

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

BENEFICIARY: AΔEΛΦOTHΣHOΣIAΞENH-ΔIAKONIAΦYΛAKΩN

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

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

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

(Aἴτησηîερέως)

uΩρες μετανοίας ...
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NEEΣ AΠOΦYΛAKIΣEIΣ
(Μέχρι 30/11/2017)

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

Α\Α Α΄ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΡΑΤΟΥΜ. ΕΥΡΩ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14. 

Γιαννιτσά: Τροχαία

Δράμα: Εἰσαγγελία

Θεσσαλονίκη: Διεύθυνση Ἄμεσης Δράσης  

Θεσσαλονίκη: Διεύθυνση Δημοτ. Ἀστυνομίας

Θεσσαλονίκη: Εἰσαγγελία

Θεσσαλονίκη: Ἐφετεῖο

Θεσσαλονίκη: Κατάστημα Κράτησης

Θεσσαλονίκη: Πλημμελιοδικεῖο

Θεσσαλονίκη: Πρωτοδικεῖο

Κασσάνδρα: Ἀγροτ. Κατάστημα Κράτησης

Κομοτηνή: Ἐφετεῖο Θράκης

Κομοτηνή: Πρωτοδικεῖο Ροδόπης    

Λαμία: Ὑπηρεσία Κοινων. Ἀρωγῆς

Λάρισα: Κατάστημα Κράτησης

ΣΥΝΟΛΟ: 

2

1

1

1

1

3

2

1

3

1

1

1

27

1

46

270,00

300,00

200,00

80,00

290,00

480,00

620,00

300,00

630,00

200,00

200,00

250,00

7.152,00

60,00

11.032,00

ΓENIKO ΣYNOΛO:  AΠOΦYΛAKIΣΘENTEΣ:  16.196
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