
Στόν Ἰορδάνη ποτα-
μό καί στό ὄρος Θαβώρ
ἀργότερα, ἔγινε ἀπό τό
Θεό Πατέρα μιά διακή-
ρυξη, πού ἀφοροῦσε τό
πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. 

Ἡ διακήρυξη ἦταν ἡ
ἑξῆς: «Οὗτός ἐστιν ὁ
υἱός μου ὁ ἀγαπητός,
ἐν ᾧ εὐδόκησα». Αὐτός
εἶναι ὁ Υἱός μου ὁ ἀγα-
πημένος, στόν ὁποῖο
εὐαρεστήθηκα, γιατί καί
ὡς ἄνθρωπος ἀπολύτως
ἀναμάρτητος ἔκανε πά-
ντοτε αὐτό πού ἦταν
ἀρεστό σέ μένα καί μέ
εὐχαρίστησε σέ ὅλα.
Ἀγαπητός ὁ Ἰησοῦς
στόν Πατέρα «ὡς μονο-
γενής μέν κατά τήν θεί-
αν φύσιν, ὡς ἀπολύτως
δέ εὐαρεστήσας κατά
τήν ἀνθρωπίνην φύσιν».
Δυό φορές, λοιπόν,
ἀγαπητός στό Θεό Πα-
τέρα ὁ Κύριος. Ἕνα,
γιατί ἦταν «μονογενής»

κατά τή θεία φύση καί
δεύτερο, γιατί σάν
ἄνθρωπος ἦταν ἀπολύ-

τως ἀναμάρτητος καί
ἔκανε πάντοτε τό ἀρε-
στό στόν Πατέρα, μέ
ἀποτέλεσμα ὁ Πατέρας
νά ἀρέσκεται καί νά
ἀναπαύεται στόν ἀγα-
πημένο του Υἱό. «Ὥστε
διπλοῦν τό φίλτρον,
μᾶλλον δέ καί τριπλοῦν·

ἐπειδή Υἱός, ἐπειδή ἀγα-
πητός, ἐπειδή ἐν αὐτῷ
ηὐδόκησε».

Ἀγαπητός ὁ Ἰησοῦς
στό Θεό Πατέρα. Ἀλλά
ἀγαπητός καί σέ μᾶς.
Ἀγαπητός καί λατρευ-
τός σάν Θεός καί ἀγα-
πητός σάν ἄνθρωπος.
Ποιός ἄλλος ἦταν
πρᾶος σάν τόν Ἰησοῦ;
Ποιός ἦταν τόσο γλυ-
κύς; Ποιός τόσο ταπει-
νός; Ποιός τόσο ὡραῖος;
Ποιός καί πότε; Κανείς
καί ποτέ. Αὐτός μόνον
ὑπῆρξε ὁ ἀναμάρτητος.
Ὁ ἴδιος διακήρυξε: «Τίς
ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περί
ἁμαρτίας;» (Ἰωάν. 8,
46). Ποιός ἀπό σᾶς μπο-
ρεῖ ἐξετάζοντας καί
ἐλέγχοντας τή ζωή μου
νά ἀποδείξει ὅτι διέπρα-
ξα ἔστω καί τήν παραμι-
κρή ἁμαρτία; Οἱ ἐχθροί
του ὁμολόγησαν: «Οὐ-
δέποτε οὕτως ἐλάλησεν

Ο ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ
«Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα».

(Ματθ. 3 ,17)
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ἄνθρωπος, ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος»
(Ἰωάν. 7, 46). Ὁ Δαβίδ ἔψαλλε:
«Ὡραῖος κάλλει παρά τούς υἱούς τῶν
ἀνθρώπων» (Ψαλμ. 44, 3). Ἡ Νύμφη
τοῦ Ἄσματος τραγούδησε: «Ἰδού εἶ
καλός, ὁ ἀδελφιδός μου, καί γε
ὡραῖος... Ἐκλελοχισμένος ἀπό μυριά-
δων» (Ἆσμα Ἀσμ. 1, 16. 15, 10).

Κανείς ἄλλος δέν ἀγαπήθηκε τόσο
ὅσο ὁ Ἰησοῦς. Τόν ἀγάπησαν οἱ μαθη-
τές του. Καί περισσότερο ἀπό ὅλους ὁ
Ἰωάννης. Γιά τόν Ἰωάννη μάλιστα ὁ Β.
Οὐγκώ ἔγραψε: «Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰω-
άννης ἀγάπησε τόν Ἰησοῦ. Ὕστερα
δέν μπόρεσε τίποτε ἄλλο νά ἀγαπή-
σει περισσότερο». Τόν ἀγάπησαν νέ-
ες. «Νεάνιδες ἠγάπησάν σε» (Ἆσμα
Ἀσμ. 1, 3). Τόν ἀγάπησαν καί τόν λά-
τρεψαν ὅσο τίποτε ἄλλο στόν κόσμο.
Γιά τήν ὡραία καί θεία αὐτή ἀγάπη
θυσίασαν νιάτα, ὀμορφιά, γνώσεις,
περιουσίες, καί αὐτή τή ζωή τους. Πέ-
θαναν μέ τά ὡραιότερα λόγια ἀγάπης
στά παρθενικά τους χείλη. Ἡ φυλακι-
σμένη Ἁγνή, στά χρόνια τῶν διωγ-
μῶν, λέγει στήν ἐπισκέπτριά της:  «Θά
ἑνωθῶ στούς οὐρανούς μέ Ἐκεῖνον πού
ἀγάπησα ἐδῶ κάτω. Ὤ! Πόσο τέλεια
εἶναι ἡ ὡραιότης του. Ξεπερνάει ἀφά-
νταστα τήν ὡραιότητα τῶν ἀγγέλων
πού τόν περιστοιχίζουν»! Καί ἡ παρθε-
νομάρτυς Καικιλία δεμένη στό ξύλο
προσεύχεται μέ τοῦτα τά λόγια: «Ἰη-
σοῦ! Σέ ἀγάπησα στήν εἰρήνη· σέ ἀγά-
πησα στίς ἡμέρες τῆς χαρᾶς· καί τώρα
στή θλίψη σέ ἀγαπῶ ἀκόμη περισσότε-
ρο»! Τόν ἀγάπησαν νέοι. Σεβαστιανοί
καί Παγκράτιοι. Δημήτριοι καί Γεώρ-
γιοι, πού δέχθηκαν γιά χάρη τῆς ἀγά-
πης αὐτῆς τά πιό σκληρά καί ἀπάν-

θρωπα μαρτύρια. Τόν ἀγάπησαν
ἄνδρες καί γυναῖκες. Τόν ἀγάπησαν
γέροντες, ἀλλά καί μικρά παιδιά. Κή-
ρυκοι καί Ταρσίζιοι. Τόν ἀγάπησαν
ἀμέτρητες ψυχές διά μέσου τῶν αἰώ-
νων. 

Σήμερα ὅμως ποιοί τόν ἀγαποῦν; 
Ἐμεῖς ἀγαποῦμε τόν Χριστό; Τόν

ἀγαποῦμε ὅπως οἱ ἅγιοι, ὅπως οἱ μάρ-
τυρες, ὅπως ὁ Ἰωάννης, ὅπως...
ὅπως...; Ὅλοι μας βεβαίως λέμε ὅτι
ἀγαποῦμε τόν Χριστό. Ἀλλά τά λόγια
μόνο δέν λένε τίποτε. Μπορεῖ νά εἶναι
ψέμα. Γιά νά εἶναι ἀλήθεια, γιά νά
ἀνταποκρίνονται στήν πραγματικότη-
τα, πρέπει νά ὑπάρχουν ἀποδείξεις.
Ἀγάπη χωρίς ἀποδείξεις δέν εἶναι
ἀγάπη. Καί οἱ ἀποδείξεις στήν περί-
πτωσή μας εἶναι βασικά δύο. 

Ἡ πρώτη:
Εἶναι αὐτό πού εἶπε ὁ Κύριος: «Ἐάν

ἀγαπᾶτε με, τάς ἐντολάς τάς ἐμάς τη-
ρήσατε» (Ἰωάν. 14, 15). Ἄν μέ
ἀγαπᾶτε, τηρῆστε τίς ἐντολές μου καί
δεῖξτε ἔτσι ὅτι ἡ ἀγάπη σας γιά μένα
εἶναι ἀληθινή καί εἰλικρινής. Πρακτι-
κά, αὐτό σημαίνει ὅτι ἐπιδιώκουμε
τήν πνευματική καλλιέργεια τοῦ ἑαυ-
τοῦ μας. Πῶς; Μέ τήν πολλή καί θερ-
μή προσευχή. Μέ τόν τακτικό ἐκκλη-
σιασμό. Μέ τήν Ἐξομολόγηση καί τή
Θεία Κοινωνία. Ὄχι μόνο μιά καί δυό
φορές τό χρόνο, ἀλλά πολλές. Κάθε
μήνα. Καί ἀκόμη συχνότερα. Ὁ πνευ-
ματικός μας ὁδηγός ἔχει τό λόγο.
Ἀκόμη, μέ τή σεμνότητα στήν ἐνδυμα-
σία μας καί τήν προσοχή στά λόγια
μας. Μέ ἀγάπη σέ ὅλους. Μέ πραότη-
τα. Μέ ταπεινοφροσύνη. Μέ ἐγκρά-
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τεια. Μέ καλοσύνη. Ἐπιδιώκοντας τήν
τελειότητα σέ ὅλα. «Ἐν μηδενί λειπό-
μενοι» (Ἰακ. 1, 4). Νά μή μᾶς λείπει τί-
ποτε ἀπό τά πνευματικά. Ἔτσι, ἀγαπῶ
τό Χριστό σημαίνει ἀγωνίζομαι νά γί-
νω τέλειος καί ἅγιος.

Ἡ δεύτερη: 

Τό λέει ἡ ἱστορία ἑνός μοναχοῦ.
Προσευχόταν στό κελλί του ὁ μο-

ναχός ὅταν εἶδε μπροστά του νά πα-
ρουσιάζεται σέ ὅραμα ἡ μορφή τοῦ
Χριστοῦ. Ὁ μοναχός παρατηροῦσε τό
θεῖο πρόσωπο ἐκστατικός. Ἔμεινε ἐκεῖ
ἀκίνητος γιά πολλή ὥρα, ὥσπου
ἄκουσε τό χτύπο τοῦ ρολογιοῦ, πού
τοῦ θύμισε ὅτι ἔπρεπε νά δώσει τό κα-
θιερωμένο συσσίτιο σέ κάποιους φτω-
χούς πού συντηροῦσε τό Μοναστήρι.
Εἶχε μπροστά του τό θεῖο ὅραμα,
ἀλλά ἡ σκέψη τοῦ καθήκοντος ἦταν
τόσο δυνατή, πού σηκώθηκε νά κάνει
τή διακονία του. Ὅταν ὕστερα ἀπό μιά
περίπου ὥρα ξαναγύρισε στό κελλί
του, βρῆκε τόν Θεῖο Ἐπισκέπτη στήν
ἴδια θέση νά τόν περιμένει. Κοίταξε ὁ
Χριστός τόν μοναχό καί μέ γλυκύτητα
τοῦ εἶπε: -Ἐάν ἔμενες, θά ἔφευγα!

Ἀγάπη στό Χριστό σημαίνει καί
ἀγάπη στόν πλησίον. Ἀγάπη ὄχι μόνο
μέ ψωμί, νερό καί ροῦχα. Ἀγάπη ὄχι
μόνο μέ φάρμακα καί στέγη. Ἀλλά
ἀγάπη καί μέ λόγο Θεοῦ. Ὅταν ὁ Κύ-
ριος ζήτησε ἀπό τόν Ἀπ. Πέτρο νά
ἀπαντήσει ἄν τόν ἀγαπᾶ καί ὁ Πέτρος
ἀπάντησε καταφατικά μέ ἐκεῖνο τό:
«φιλῶ σε», ὁ Ἰησοῦς τοῦ ἀνέθεσε τή
βοσκή τῶν προβάτων του. «Βόσκε τά
ἀρνία μου. Ποίμαινε τά πρόβατά
μου», τοῦ εἶπε. Ἀγάπη στό Χριστό

χωρίς ἱεραποστολή εἶναι ἀδιανόητη.
Καί δέν εἶναι ἡ μόνη φορά πού ἔκανε
λόγο γιά ἱεραποστολή ὁ Κύριος. Πά-
ντοτε τόνιζε τήν ἀνάγκη αὐτή. Ἰδιαί-
τερα τίς τελευταῖες ἡμέρες. Ἡ τελευ-
ταία του ἐντολή ἦταν: «Πορευθέντες
μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη» (Ματθ.
28, 10). Μιά ἐντολή, ἡ ὁποία ἀφορᾶ
ὅλους τούς πιστούς. Καί τούς ἄνδρες
καί τίς γυναῖκες. Καί τούς νέους καί
τίς νέες. Ἔτσι, λοιπόν, σήμερα στίς
ἠπείρους ὅπου οἱ ἄνθρωποι δέν γνω-
ρίζουν τόν Χριστό, πολλοί Ἕλληνες
ἱεραπόστολοι, κληρικοί καί λαϊκοί,
μοχθοῦν καί κοπιάζουν ἀφάνταστα
γιά νά κηρύξουν τό Εὐαγγέλιο τοῦ
Χριστοῦ καί νά ὁδηγήσουν κι αὐτούς
τούς ἀδελφούς στή σωτηρία. Διακο-
νοῦν τό Εὐαγγέλιο κηρύττοντάς το,
γιατί ἀγάπησαν καί ἀγαποῦν τόν
Χριστό. Αὐτόν πού ἀγάπησαν «εἰς τέ-
λος» ἐδῶ καί εἴκοσι καί πλέον αἰῶνες
ὅλες οἱ εὐγενικές καί ἀνώτερες ψυχές
τῆς γῆς. Ὁ Ἰησοῦς ἦταν, εἶναι καί θά
εἶναι πάντοτε ὁ Ἀγαπημένος πολλῶν
ψυχῶν. Ὁ Μεγάλος Ἀγαπημένος τῆς
καρδιᾶς τους. 

Ἀδελφοί,

Κάποιος εἶπε: Ὁ Θεός εἶχε μόνο
ἕναν Υἱό, καί αὐτός ἦταν ἱεραπόστο-
λος. Παιδιά καί ἡμεῖς τοῦ Χριστοῦ,
«τεκνία» του (Ἰωάν. 23, 33), πρέπει,
παράλληλα μέ τόν πνευματικό μας
καταρτισμό, νά ἀσκήσουμε καί τήν
ἱεραποστολή. Ἔτσι μόνο θά ἀποδεί-
ξουμε ὅτι ἀγαποῦμε πραγματικά τόν
Χριστό. Μόνον ἔτσι.
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Ἐπιτέλους οἱ ἐχθροί τοῦ Ἰησοῦ,
οἱ Γραμματεῖς καί οἱ Φαρισαῖοι, κό-
ρεσαν τήν κακία τους. Δέν τούς
ἀρκοῦσαν ὅλα ὅσα προκάλεσαν
στόν κατάδικο Ἰησοῦ. Ἐκεῖνα τά
μαστιγώματα. Τά κολαφίσματα. Τά
φραγγελώματα. Τά χαστούκια. Τά
φτυσίματα. Τό ἀκάνθινο στεφάνι
τάχα σάν κορώνα. Τό καλάμι τάχα
σάν σέ βασιλιά. Τόν ὁδήγησαν μέ
τόν ἀπελέκητο σταυρό, βάρους 102
κιλῶν, στόν ὦμο του στό φρικτό
Γολγοθᾶ. Ἐκεῖ πιά ὁλοκληρώθηκε
σέ ὅλο τό βάθος καί τό πλάτος της
ἡ ἐμπάθειά τους. Δέν τόν σταύρω-
σαν μέ δεμένα τά χέρια καί τά πό-
δια πάνω στό σταυρό, ἀλλά προχώ-
ρησαν σέ κάτι πιό φρικτό. Τόν κάρ-
φωσαν πάνω στό σταυρό! Πρῶτα τά
χέρια, ὕστερα τά πόδια. Ἔβαλαν
στήν κεφαλή του τό στεφάνι μέ τά
μυτερά ἀγκάθια. Καί τέλος τρύπη-
σαν ἀργότερα καί τήν πλευρά του
μέ τό ξίφος. Τό αἷμα κάλυψε ὅλο τό
σῶμα του, ὥστε νά μήν ἔχει «μήτε
εἶδος, μήτε κάλλος». Καί τελείωσε ἡ
ἐκδίκησή τους μέ αὐτά; Ἀλλά ἡ κα-
κία εἶναι ἀβυσσαλέο πάθος! Καί τί
ἔπραξαν ἀκόμη; Τί ἔπραξαν! Καί τό
ρωτᾶτε; Βρῆκαν μέσα στή φυλακή

δυό ληστές, δυό κακούργους. Τούς
ἔλαβαν καί τούς σταύρωσαν ἕναν
δεξιά καί ἕναν ἀριστερά του. Ἀλλά
γιατί τό ἔκαναν αὐτό; Γιά νά ἐξευ-
τελίσουν ἐντελῶς τόν γλυκύτατο
Ἰησοῦ μας. Σάν νά ἦταν κι αὐτός
ἕνας ληστής, ἕνας κακοῦργος. Σάν
ἕνα κατακάθι τῆς κοινωνίας!

Ἀλλά τήν παρουσία τῶν δυό λη-
στῶν πλάι του ὁ Ἰησοῦς τήν ἐξέλα-
βε σάν ἀκροατήριο. Ἔτσι μέ ἄμβωνα
τό Σταυρό τοῦ Γολγοθᾶ μποροῦσε
κι ἐδῶ, στίς ἔσχατες ὧρες ἤ στιγμές
τῆς ζωῆς Του, νά τούς κηρύξει γιά
τή μετάνοια καί τή σωτηρία τῶν
ψυχῶν τους μέ στόχο τή βασιλεία
τῶν οὐρανῶν. Ἄλλωστε ἄς μήν ξε-
χνοῦμε τήν ἀποστολή πού εἶχε
ἐρχόμενος στή γῆ ὡς ἄνθρωπος. Τό
διακήρυξε ὁ Ἴδιος: «Οὐ γάρ ἦλθον
καλέσαι δικαίους, ἀλλά ἁμαρτω-
λούς εἰς μετάνοιαν» (Ματθ. 9, 13).
Ἔτσι, χωρίς νά θέλουν οἱ ἐχθροί
του, ἔφεραν ἀκροατήριο στόν σταυ-
ρωμένο Ἰησοῦ! 

Κήρυκας ὁ Χριστός στό Γολγοθᾶ; 
Ἀσφαλῶς ναί. Ἀλλά ὄχι ὡς ἄλλο-

τε μέ διδαχές καί μέ θαύματα. Μέ
ἄλλο τρόπο κήρυξε ἐδῶ πάνω στά

§2 
ΔΙΑΛΟΓΟΣ 

ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΛΗΣΤΗ
«Τότε σταυροῦνται σύν αὐτῷ δύο λῃσταί, εἷς ἐκ δε-

ξιῶν καί εἷς ἐξ εὐωνύμων» (Ματθ. 27, 38)
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βράχια. Κήρυξε μέ τή σιωπή του. Οἱ
δυό ληστές ἔβλεπαν ἐδῶ πάνω τόν
μεγάλο Διδάσκαλο νά διδάσκει μέ
τό αἷμα του. Μέ τήν ὀδύνη καί τόν
πόνο του, χωρίς νά παραπονεῖται.
Καί τό πιό μεγάλο. Χωρίς νά λέει
κατάρες καί ἀφορισμούς. Ἄλλωστε
σέ ὅλα τά πάθη Του ὁ Ἰησοῦς σιω-
ποῦσε. Ἡ μαρτυρία αὐτή εἶναι τῶν
δυό Εὐαγγελιστῶν, Ματθαίου καί
Μάρκου (Ματθ. 26, 63 καί Μάρκ.
14, 61). «Ὁ δέ Ἰησοῦς ἐσιώπα»!

Ὡστόσο καί οἱ δυό ληστές ἀρχι-
κά, χωρίς νά ἐμβαθύνουν στό μυ-
στήριο τοῦ Ἰησοῦ, ὅπως ἀναφέρει ὁ
Εὐαγγελιστής Μᾶρκος, «οἱ συνε-
σταυρωμένοι αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν»
(Ματθ. 27, 44). Καί οἱ δυό τους
χλεύαζαν τόν Ἰησοῦ. Τόν ἔβριζαν! Τί
κρίμα! Ἀντί νά τόν συμπαραστα-
θοῦν ὡς μελλοθάνατοι, αὐτοί τόν
χλεύαζαν!

Στιγμή μέ στιγμή ὅμως, ὥρα μέ
τήν ὥρα, ὁ ἐκ δεξιῶν ληστής ἄρχισε
νά ἀλλάζει αἰσθήματα. Ἄρχισε νά
δείχνει συμπάθεια. Ἴσως καί θαυ-
μασμό. Ποιός στ’ ἀλήθεια βλέπει
ἕναν ἄνθρωπο σταυρωμένο χωρίς
μιά κατάρα ἐναντίον τῶν σταυ-
ρωτῶν του; Καί χωρίς μιά ἔκφραση
πόνου; Ἔστω ἕνα ἄχ! Ποιός ἄνθρω-
πος; 

Ἀλλά ἡ ὥρα πού συγκλόνισε τόν
ἐκ δεξιῶν ληστή τόσο, ὥστε νά πι-
στέψει στή θεότητα τοῦ Ἰησοῦ,

ἦταν ὅταν ὁ Ἰησοῦς ἔκανε δέηση
στόν οὐράνιο πατέρα του καί εἶπε:
«Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γάρ οἴδασι
τί ποιοῦσι» (Λουκ. 23, 34). Πατέρα
μου, συγχώρεσέ τους· γιατί, τυφλω-
μένοι ἀπό τά πάθη τους, δέν ξέρουν
τί κάνουν. Ποιός θά περίμενε ἀπό
ἕνα σταυρωμένο ἄνθρωπο καί μελ-
λοθάνατο, ὅπως ὁ Ἰησοῦς, νά προ-
σεύχεται καί νά παρακαλεῖ τό Θεό
πατέρα του καί νά τοῦ λέγει νά
συγχωρέσει ποιούς, παρακαλῶ;
Αὐτούς τούς σταυρωτές του!!

Πῶς ἀντέδρασαν οἱ ληστές; 
Ὁ ἕνας ἀπό τούς δυό, αὐτός πού

ἦταν σταυρωμένος στά ἀριστερά
τοῦ Ἰησοῦ, ἀντέδρασε ἄσχημα. Ἡ
προσευχή τοῦ Ἰησοῦ πρός τόν
οὐράνιο πατέρα του νά συγχωρέσει
τούς σταυρωτές του οὔτε πού ἄγγι-
ξε τήν ψυχή του. Δέν εἶχε καμιά
ἀπολύτως εὐαισθησία. Πέτρα ἡ ψυ-
χή του. Γρανίτης! Πωρωμένη ἡ καρ-
διά του. Διεστραμμένος ὁ ἐσωτερι-
κός του κόσμος. Καί ὄχι μόνον
αὐτό. Ἔκανε ὅ,τι καί ὁ λαός καί οἱ
Ρωμαῖοι στρατιῶτες, οἱ ὁποῖοι μάλι-
στα ὄχι μόνο χλεύαζαν τόν Ἰησοῦ,
ἀλλά ἔκαναν κάτι ἀπάνθρωπο.
Ποιό; Τόν πλησίασαν καί τοῦ πρό-
σφεραν «ὄξος», ξύδι! Παρόμοια συ-
μπεριφορά ἔδειξε καί ὁ ἐξ ἀρι-
στερῶν ληστής! Κι αὐτός, λοιπόν,
χλεύαζε μέ βλασφημίες τόν Ἰησοῦ.
Καί τοῦ ἔλεγε: «Εἰ σύ εἶ ὁ Χριστός,
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«Ἄν δέν εἶσαι πρόθυμος νά θυσιασθεῖς γιά τό
πιστεύω σου, ἤ ἐσύ δέν ἀξίζεις τίποτε ἤ τό πι-
στεύω σου» 

(Πλάτων)
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σῶσον σεαυτόν καί ἡμᾶς» (Λουκ.
23, 39). Ἐάν ἐσύ εἶσαι ὁ Χριστός,
σῶσε τόν ἑαυτό σου καί μᾶς. 

Ὁ ἄλλος ληστής, συγκλονισμένος
ἀπό τό ἠθικό μεγαλεῖο τοῦ Ἰησοῦ
νά συγχωρεῖ, παρακαλῶ, αὐτούς
πού τόν σταύρωσαν, δέν μποροῦσε
νά ἀνεχθεῖ τόν συνάδελφό του λη-
στή νά τόν χλευάζει μέ βλασφημίες.
Ὄχι. Δέν μποροῦσε νά ἀνεχθεῖ μιά
τέτοια ἀπάνθρωπη καί βάρβαρη συ-
μπεριφορά. Καί τί ἔκανε; Καί τό
ρωτᾶτε; Τόν ἐπιτίμησε. Τόν ἐπέπλη-
ξε. Καί τοῦ εἶπε: «Οὐδέ φοβῇ σύ
τόν Θεόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι
εἶ;» (Λουκ. 23, 40). Σέ λίγο θά πα-
ρουσιασθεῖς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Δέν
φοβᾶσαι οὔτε τό Θεό; Ὁ φόβος
αὐτός δέν σέ συγκρατεῖ, γιά νά μή
προσθέτεις καί τώρα νέες ἁμαρτίες
στόν ἑαυτό σου; Δέν θυμᾶσαι τό
παρελθόν σου καί τά τόσα ἐγκλή-
ματα; Γιατί καί σύ ὑποφέρεις τήν
ἴδια καταδίκη καί τήν ἴδια ποινή
τοῦ σταυροῦ πού ὑποφέρει κι
αὐτός. 

Αὐτά τά λόγια θά μποροῦσε νά
τοῦ τά πεῖ ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς, ὁπότε
θά εἴχαμε ἕναν κλασικό διάλογο ἀνά-
μεσα στό Χριστό καί σ’ αὐτόν τό λη-
στή. Τή θέση ὅμως τοῦ Χριστοῦ τήν
παίρνει ὁ ἄλλος ληστής. Αὐτός πού
ἤδη ἔχει ὑποστεῖ ὁλική ἐσωτερική
ἀλλοίωση, εἰλικρινή μετάνοια, κατά-
πληκτος ἀπό τό εἶδος τῆς προ-
σευχῆς τοῦ Ἰησοῦ πρός τό Θεό πατέ-
ρα. Καί εἶναι πιά ἕνας πιστός μαθη-
τής τοῦ Χριστοῦ. Καί τί θαῦμα! Με-
γάλο. Τό μεγαλύτερο. Πιό μεγάλο καί
ἀπό αὐτό τῆς ἀνάστασης ἑνός νε-

κροῦ. Φαντασθεῖτε. Ἀπό ἐγκλημα-
τίας ληστής νά γίνει μαθητής τοῦ Ἰη-
σοῦ. Πώ, πώ!!... Ποιός θά τό περίμενε;

Ἀκοῦστε ὅμως καί τή συνέχεια.
Μπράβο στό ληστή γι’ αὐτό. Τί λέ-
γει στόν ἀμετανόητο συνάδελφό του
ληστή; «Καί ἡμεῖς μέν δικαίως· ἄξια
γάρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν»
(Λουκ. 23, 41). Καί ἐμεῖς βέβαια δί-
καια τιμωρούμαστε, γιατί ἀπολαμ-
βάνουμε ἄξια γιά ὅσα πράξαμε. Τέ-
λεια μετάνοια τοῦ ληστῆ ἐνώπιον
τοῦ ἴδιου τοῦ Ἀρχιερέα Χριστοῦ, ὁ
ὁποῖος καθιέρωσε τό Μυστήριο τῆς
Μετανοίας καί τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολο-
γήσεως καί τό παρέδωσε στούς
Ἀποστόλους του: «Ἄν τινων ἀφῆτε
τάς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν
τινων κρατῆτε, κεκράτηνται» (Ἰωάν.
20, 23). Σ’ ὅποιους συγχωρήσετε τίς
ἁμαρτίες, θά τούς εἶναι συγχωρημέ-
νες κι ἀπό τό Θεό. Σ’ ὅποιους ὅμως
τίς κρατεῖτε ἀσυγχώρητες, θά μεί-
νουν γιά πάντα κρατημένες, ἀσυγ-
χώρητες.

Μεγάλε ἀγαπημένε μου Ἰησοῦ,
Ἄρχισες τό διάλογο μέ τούς λη-

στές ἔμμεσα μέ τή θερμή σου δέηση
πρός τόν πατέρα σου στόν οὐρανό
καί μέ αἴτημα νά συγχωρέσει τούς
σταυρωτές σου. Αὐτούς πού σέ
ἀνέβασαν στό σταυρό, ἀφοῦ πρῶτα
κάρφωσαν τά πανάγια χέρια σου
πάνω στό ξύλο τοῦ σταυροῦ. Ὅπως
τό ἴδιο καί τά πόδια σου. Ἀλλά καί
ἔμπηξαν καί στήν ἁγία κεφαλή σου
τό ἀκάνθινο στεφάνι στεριώνοντάς
το στό δέρμα, ἴσως καί σέ σημεῖα
τοῦ κρανίου σου. Ἐνῶ συγχρόνως
τό πανακήρατο αἷμα Σου κάλυψε

Κύριε, ἁπάλυνε καί γλύκανε τίς ψυχές τῶν κρα-
τουμένων ὅλης τῆς γῆς.
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ὅλο τό ἱερό καί πανάγιο σῶμα Σου!
Καί ἦταν, Ἰησοῦ, αὐτή ἡ προσευχή

σου τό πιό δυνατό κήρυγμά σου.
Ἕνα κήρυγμα, μιά ὁμολογία, πού ρά-
γισε κι αὐτά τά βράχια τοῦ Γολγοθᾶ.
Ἀλλά ράγισε καί τήν καρδιά τοῦ στά
δεξιά σου σταυρωμένου ληστῆ. Καί
ἀπό τά μάτια του ἔτρεξαν δάκρυα.
Δάκρυα μετανοίας, ἀλλά καί ἀγάπης.
Αὐτή ἡ δυνατή φωνή σου μέ τήν
προσευχή σου κέρδισε μιά ψυχή.
Αὐτόν τό ληστή. Ἀλλά καί τόν ἀρχη-
γό τῆς Ρωμαϊκῆς φρουρᾶς τοῦ Γολ-
γοθᾶ, τόν ἑκατόνταρχο μέ δυό στρα-
τιῶτες του. Ἀκόμη καί λαό ἀρκετό,
πού μέ τό κήρυγμα τοῦ Ἀπ. Πέτρου,
τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, ὁλοκλή-
ρωσαν τή μετάνοια, βαπτίσθηκαν καί
ἔγιναν μέλη τῆς Ἁγίας Σου Ἐκκλη-
σίας, πού ἵδρυσες πάνω στή γῆ. 

Ἀλλά, Ἰησοῦ μου, τό ἴδιο ἔγινε καί
μέ τή μετριότητά μου, τότε πού σέ
γνώρισα συνειδητά. Αὐτή ἡ μεγαλει-
ώδης προσευχή σου, πού ξεπερνᾶ
κάθε ἀνθρώπινη προσευχή, μοῦ
πῆρε ὅλη μου τήν καρδιά. Σέ ἀγάπη-
σα πολύ δυνατά, Ἰησοῦ μου. Σέ ἀγά-
πησα μέ μιά ἀγάπη πού παραμένει
ἀκέραια μέχρι σήμερα καί μέχρι τήν
ἄλλη ζωή. Καμιά ἀνθρώπινη ἀγάπη,
ὅσο μεγάλη κι ἄν ἦταν, καί κανένας
πειρασμός, ὅσο δυνατός κι ἄν ἦταν,
δέν σέ ἔκαναν πέρα. Ναί, Ἰησοῦ μου.
Σέ ἀγάπησα. Ὕστερα δέν μπόρεσα
νά ἀγαπήσω τίποτε ἄλλο περισσότε-
ρο. Κι αὐτή ἡ ἀγάπη, πού φλογίζει
πάντα τή φτωχή μου καρδιά, δέν θά
σβήσει οὔτε μέ ὅλους τούς ὠκεανούς.
Γιατί μόνον αὐτή, ἡ δική σου ἀγάπη,
Ἰησοῦ μου, μέ κάνει ἀπέραντα εὐτυ-
χισμένο, τόν πιό εὐτυχισμένο ἀπό
ὅλους τούς ἀνθρώπους αὐτῆς τῆς
γῆς. 

(Συνεχίζεται)
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Ὅταν ἡ πονεμένη Χαναναία Μητέ-
ρα πῆρε τήν ἀπόφαση νά συναντήσει,
ἐκεῖ στά μέρη Τύ-
ρου καί Σιδῶνος,
τόν Ἰησοῦ, πῆρε
τόν εὐλογημένο
ἐκεῖνο δρόμο πά-
νοπλη μέ τήν πί-
στη καί τή βεβαιό-
τητα ὅτι ὁ φιλάν-
θρωπος καί ἐλεή-
μων Κύριος ὄχι
μόνο μπορεῖ νά
θεραπεύσει τήν
ἄρρωστη κόρη
της, ἀλλά ἀκόμη καί νά ἀναστήσει πε-
θαμένο ἄνθρωπο. Ἄλλωστε ὅλοι μας
γνωρίζουμε «ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει πα-
ρά τῷ Θεῷ πᾶν ρῆμα» (Λουκ. 1, 37).
Ναί. Ἔτσι εἶναι. Κανένα πράγμα δέν
εἶναι ἀδύνατο στό Θεό. Μπροστά στό
Θεό δέν ὑπάρχει ἀπολύτως τίποτε,
ὅσο μεγάλο καί δύσκολο κι ἄν εἶναι,
πού νά μή μπορεῖ ὁ Ἰησοῦς νά τό κά-
νει, γιατί εἶναι Κύριος τοῦ οὐρανοῦ
καί τῆς γῆς. Εἶναι Κύριος τῆς ζωῆς καί
τοῦ θανάτου, ὅπως τό βλέπουμε στήν

κόρη τοῦ ἄρχοντα τῆς Συναγωγῆς, ἡ
ὁποία, ὅταν ὁ Ἀρχισυνάγωγος πατέ-

ρας της
ἔ τ ρ ε ξ ε
στόν Ἰη-
σοῦ νά τόν
παρακαλέ-
σει νά τή
γιατρέψει,
ἤδη εἶχε
π ε θ ά ν ε ι !
Ἀλλά γιά
τόν Ἰησοῦ
τό θλιβερό
αὐτό γεγο-

νός δέν εἶχε καμιά σημασία. Ὅταν
ἔφθασε στό σπίτι τῆς νεκρῆς, μιά κου-
βέντα μόνο τῆς εἶπε. Ποιά κουβέντα;
«Ἡ παῖς, ἐγείρου» (Λουκ. 8, 54). Δηλα-
δή. «Κόρη, σήκω ἐπάνω». Καί σηκώ-
θηκε καί ἔζησε χρόνια. 

Τό ἴδιο βλέπουμε καί στό γιό τῆς
χήρας στή γραφική καί ὄμορφη Ναΐν,
τήν ὥρα πού τόν κατευόδωναν στόν
τάφο. Ὁ Ἰησοῦς μέ τούς μαθητές του
πρόλαβε τή νεκρική πομπή καί, σάν
τή Μάνα πού φωνάζει τό παιδί της νά
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ΔIAΛOΓOΣ  
TOY IHΣOY ME TΗ ΧΑΝΑΝΑΙΑ

«Τότε ἀποκριθείς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ· ὦ γύναι,
μεγάλη σου ἡ πίστις!» (Ματθ. 15, 28)

§ 13
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σηκωθεῖ ὅταν αὐτό κοιμᾶται, βλέπο-
ντας κατάματα τόν νεκρό, τοῦ λέγει:
«Νεανίσκε, σοί λέγω, ἐγέρθητι»
(Λουκ. 7, 14). Νέε μου, σέ σένα μιλῶ.
Σήκω. Καί ὁ νέος ἀναστήθηκε καί συ-
νέχισε νά ζεῖ μέ τή μάνα του. 

Ἀλλά τό ἴδιο καί πάλι βλέπουμε
στόν φίλο τοῦ Χριστοῦ, τό Λάζαρο.
Ὅταν ὁ Ἰησοῦς ἔφθασε στή Βηθανία,
ὕστερα ἀπό τό μήνυμα τῶν ἀδελφῶν
του, τῆς Μάρθας καί τῆς Μαρίας, ὅτι ὁ
Λάζαρος εἶχε πεθάνει καί εἶχε μάλιστα
ταφεῖ, γιά τόν κόσμο ὅλο ὁ Λάζαρος
ἦταν πιά παρελθόν. Κι ὅμως, σέ
πεῖσμα ὅλων τῶν ἀνθρώπων πού δέν
μποροῦσαν νά πιστέψουν ὅτι θά ἀνα-
στήσει τόν τετραήμερο νεκρό, ὁ Ἰη-
σοῦς σταθείς μπροστά στόν τάφο τοῦ
Λαζάρου ἔκραξε: «Λάζαρε, δεῦρο
ἔξω». Βγῆκε ζωντανός ὁ νεκρός Λάζα-
ρος καί τό βράδυ στό σπίτι του εἶχαν
δεῖπνο ὅλοι μαζί. Καί ὁ Ἰησοῦς μέ
τούς Ἀποστόλους. 

Ἀλλά μακρύναμε τό λόγο. 

Τό κάναμε ὅμως αὐτό, ἀφ’ ἑνός μέν
γιά νά ὑπογραμμίσουμε ὅτι ὁ Ἰησοῦς
εἶναι παντοδύναμος καί τίποτε δέν
εἶναι ἀδύνατο γι’ αὐτόν, ἀφ’ ἑτέρου δέ
ὅτι γι’ αὐτό καί ἦταν ἀπολύτως βέ-
βαιο ὅτι θά θεραπεύσει καί τή δαιμο-
νισμένη κόρη τῆς Χαναναίας. Θωρα-
κισμένη μέ αὐτήν τήν πίστη καί τή βε-
βαιότητα ἡ Χαναναία πῆγε κοντά
στόν Ἰησοῦ γιά νά ζητιανέψει τήν ἴα-
ση, τή θεραπεία τῆς κόρης της. Μέ
αὐτό τό αἴτημα. Μέ αὐτήν τή δέηση.
Μέ αὐτήν τήν παράκληση. Ἀλλά ὁ Ἰη-
σοῦς καί οἱ μαθητές του, θά ἔλεγε κα-

νείς, ὅτι τῆς συμπεριφέρονται σάν νά
εἶναι πράγματι ἕνα ἐνοχλητικό σκυ-
λάκι. Ἐξάλλου ὁ περιούσιος λαός τοῦ
Θεοῦ ἔτσι συμπεριφερόταν στούς
εἰδωλολάτρες. Σκληρά. Ἀπαξιωτικά.
Ἔτσι καί στή συνέχεια θά ἀποκαλέσει
τήν εἰδωλολάτρισσα Χαναναία Μητέ-
ρα καί ὁ Ἰησοῦς: «Κυνάριον», σκυλά-
κι.

Ἀλλά αὐτό δέν τήν ἐνοχλεῖ. Μακά-
ρι ὁ Ἰησοῦς νά τῆς κάνει τή μεγάλη
καί σωτήρια αὐτή χάρη, νά θεραπεύ-
σει τήν κόρη της. Καί δεῖτε. Ἔτσι τῆς
συμπεριφέρεται ὁ Ἰησοῦς. Ὅπως καί
ἡμεῖς θά κάναμε, τό ἴδιο, σάν ἕνα
πραγματικό σκυλάκι. Τί ἔκανε ὁ Ἰη-
σοῦς; Ὅταν εἶδε τή Χαναναία καί
ἄκουσε τήν ἱκεσία της «Ἐλέησόν με,
Κύριε, υἱέ Δαυΐδ· ἡ θυγάτηρ μου
κακῶς δαιμονίζεται», ἔδειξε σάν νά
μήν τῆς ἔδωσε σημασία. Σάν νά τοῦ
ἦταν ἐνοχλητική καί ἡ παρουσία της
καί ἡ παράκλησή της. Ἀκολουθοῦν
στή συνέχεια καί οἱ μαθητές τοῦ Ἰη-
σοῦ μέ τήν ἴδια συμπεριφορά. Σάν τήν
εἶδαν καί αὐτοί νά κράζει γιά τή θερα-
πεία τῆς κόρης της, ἐνοχλήθηκαν. Καί
τί ἔκαναν; Παρακάλεσαν τό θεῖο τους
Διδάσκαλο νά τή διώξει μακριά τους.
Εἶπαν: «Ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει
ὄπισθεν ἡμῶν» (Ματθ. 15, 23). Κάνε
της αὐτό πού ζητᾶ γιά νά φύγει, γιατί
φωνάζει δυνατά ἀπό πίσω μας καί
ἀπό τίς φωνές της θά μαζευτεῖ πολύς
λαός. Ἐνοχλητική ἡ Χαναναία καί
στούς μαθητές τοῦ Ἰησοῦ! 

Καί τί τούς ἀποκρίθηκε ὁ Ἰησοῦς; 

Ἀκοῦστε: «Οὐκ ἀπεστάλην εἰ μή εἰς

«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΙΗΣΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΑΝΑΝΑΙΑ 83

Sel82-85BiblDialogβ_BÈ‚Ï.¢.  9/26/18  7:45 PM  Page 3



τά πρόβατα τά ἀπολωλότα οἴκου
Ἰσραήλ» (Στιχ. 24). Δέν μέ ἀπέστειλε ὁ
πατέρας μου παρά γιά τά χαμένα πρό-
βατα τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ γένους. Πα-
ντοῦ ἀποδοκιμασία! Παντοῦ ἄρνηση!
Παντοῦ ἀπονιά! Ἀλλά ἄς εἶναι. Ἡ Χα-
ναναία εἶναι τόσο ταπεινή, πού δέν
ἐνοχλεῖται μέ τίποτε. Μέ τήν ὁποια-
δήποτε συμπεριφορά τοῦ Ἰησοῦ καί
τῶν μαθητῶν. Ὤ! μεγάλη Χαναναία,
πόσο θαυμαστή εἶσαι! Πόσο ἁπλή καί
ταπεινή! Ἀλλά καί πόση ἀγάπη φλογί-
ζει τή μητρική καρδιά σου! 

Καί συλλογίζομαι:

Ποιά ψυχή ἀπό μᾶς, εἴτε γυναίκα
εἴτε ἄνδρας, θά ἔδειχνε τό ἠθικό μεγα-
λεῖο αὐτῆς τῆς Χαναναίας; Ποιά ψυχή
ἀπό μᾶς θά ἔδειχνε μιά τέτοια μεγάλη
ταπείνωση; Ἄς σκεφθεῖ κάθε ψυχή
γιά τόν ἑαυτό της καί ἄς ἀποκριθεῖ.
Ἄς ἀπαντήσει. Ὤ! Χαναναία γυναίκα,
αἰώνιο ἀκτινοβόλο σύμβολο ἑνός τέ-
τοιου ἠθικοῦ μεγαλείου σέ ὅλους τούς
αἰῶνες! Ποιά ψυχή θά ἀκούσει γιά σέ-
να καί δέν θά σοῦ πλέξει τόν πιό
ὡραῖο καί θαυμαστό ἔπαινο!...

Παρακολουθῆστε ἀκόμη αὐτό τό
θαυμαστό καί ἀξιέπαινο σκυλάκι τῆς
εἰδωλολατρίας. Αὐτό τό σκυλάκι πού
λέγεται Χαναναία Μητέρα, μέ ὅλο τόν
πλοῦτο τῆς ἀγάπης πρός τήν κόρη
της. Τί λέει ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος;
«Ἡ δέ ἐλθοῦσα προσεκύνησεν αὐτῷ
λέγουσα· Κύριε, βοήθει μοι» (Στίχ. 25).
Ἐκείνη ὅμως, ἀφοῦ πλησίασε, ἔπεσε
μέ εὐλάβεια στά πόδια τοῦ Κυρίου καί
εἶπε ἱκετευτικά: «Κύριε, βοήθα με στή
δυστυχία μου». Ἄ! πόσο θαυμαστή

αὐτή ἡ Χαναναία! Πόσο ἀξιέπαινη! 

Καί ἡ συνέχεια; 

Ἡ συνέχεια σκληρή. Ἀκοῦστε τό
λόγο τοῦ Ἰησοῦ: «Οὐκ ἔστι καλόν λα-
βεῖν τόν ἄρτον τῶν τέκνων καί βα-
λεῖν τοῖς κυναρίοις» (Στίχ. 26). Δέν
εἶναι σωστό νά πάρει κανείς τό ψωμί
τῶν παιδιῶν καί νά τό ρίξει στά σκυ-
λάκια. Ἡ ἀπάντηση αὐτή τοῦ Ἰησοῦ
φαίνεται νά εἶναι προσβολή γιά τή
Χαναναία. Μεγάλη προσβολή. Ἡμεῖς
θά τή χαρακτηρίζαμε πολύ σκληρή.
Ἀβάσταχτη. Θά ἀντιδρούσαμε μέ ὅλη
μας τή δύναμη καί μέ τά πιό σκληρά
λόγια. Ἡμεῖς ὅμως. Μόνον ἡμεῖς.
Ἐγώ καί σύ πιθανόν, ἀναγνώστη. Ὄχι
ὅμως καί ἡ Χαναναία. Ἡ Χαναναία
ἔχει ὠκεανό ταπεινοφροσύνης. Καί
μιά τόσο ταπεινή ψυχή δέχεται ἀτάρα-
χη καί ἤρεμη καί τήν πιό μεγάλη προ-
σβολή. Καί τήν πιό μεγάλη! 

Ἀκοῦστε τή Χαναναία!

Ἀκοῦστε, σᾶς παρακαλῶ καί σᾶς
ἱκετεύω, κι ἄν θέλετε μή τή θαυμάζε-
τε. Μή τήν ἐπαινεῖτε. Τί ἀπάντησε ἡ
Χαναναία; «Ναί, Κύριε· Καί γάρ τά κυ-
νάρια ἐσθίει ἀπό τῶν ψυχίων τῶν πι-
πτόντων ἀπό τῆς τραπέζης τῶν κυ-
ρίων αὐτῶν». Ναί, Κύριε· δέχομαι ὅτι
εἶμαι σκυλάκι. Ἀλλά καί τά σκυλάκια
τρῶνε ἀπό τά ψίχουλα πού πέφτουν
ἀπό τό τραπέζι τῶν κυρίων τους.
Ἡμεῖς πιά δέν ἔχουμε ἄλλα λόγια, γιά
νά πλέξουμε τόν δίκαιο ἔπαινο γιά
τήν ὑπέροχη καί θαυμαστή αὐτή ψυ-
χή. Ἔτσι σιωποῦμε ἀπόλυτα. Τόν δί-
καιο ἔπαινο γι’ αὐτήν μπορεῖ πιά νά
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τόν ἐκφράσει μόνον ὁ Ἰησοῦς. 

Ἔτσι ὁ Ἰησοῦς, θαυμάζοντας καί ὁ
ἴδιος τό πέλαγος τῆς ταπείνωσης τῆς
εἰδωλολάτρισσας Χαναναίας Μητέ-
ρας, θαυμαστής καί αὐτός τοῦ ἠθικοῦ
μεγαλείου της, παύει πιά τίς ταπεινώ-
σεις καί τά λόγια του γίνονται ἕνας
μεγάλος ἔπαινος. Θεῖος ἔπαινος.
Οὐράνιος ἔπαινος, τοῦ ὁποίου τά λό-
για ἀντήχησαν μέχρι τά ἄστρα. Καί
πιό πάνω. Μέχρι τήν οὐράνια πολι-
τεία τοῦ Θεοῦ. Ἕνας ἔπαινος, πού τόν
ἄκουσαν ὅλοι οἱ ἄγγελοι καί οἱ ἅγιες
ψυχές πού κοσμοῦν τήν οὐράνια βα-
σιλεία. Τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 

Ποιός ὁ ἔπαινος τοῦ Ἰησοῦ; 

Τόν ἀντιγράφουμε: «Ὦ γύναι, με-
γάλη σου ἡ πίστις!» (Ματθ. 15, 28). Ὤ
γυναίκα, εἶναι μεγάλη ἡ πίστη σου.
Καί ἦταν πράγματι μεγάλη ἡ πίστη
τῆς Χαναναίας γυναίκας. Δοκιμασμέ-
νη πίστη. Καί ὁλοφάνερη. Τό εἴδαμε
αὐτό ἐπανειλημμένα στήν ὅλη περι-
κοπή τῆς Χαναναίας. Ἄξιος ἔπαινος
κατά πάντα. 

Ὤ μεγάλε ἀγαπημένε μου Ἰησοῦ, 

Σύ γνωρίζεις ὅτι ὁ ἔπαινος συμβάλ-
λει καί στό καλό, ἀλλά συμβάλλει καί
στό κακό. Χρειάζεται ἡ ψυχή νά εἶναι
πολύ καλλιεργημένη, γιά νά δεχθεῖ
τόν ἔπαινο γιά πνευματική της ὠφέ-
λεια. Νά ἀποτελέσει ὁ ἔπαινος ἠθικό
κίνητρο γιά τόν ἁγιασμό της. Στήν πε-
ρίπτωση τῆς καλῆς μας ἀνώνυμης
Χαναναίας Μητέρας ὁ ἔπαινός Σου,
Ἰησοῦ, στέριωσε στήν ψυχή της τήν
πίστη καί τή μεγάλη της ἀγάπη σέ Σέ-

να. Καί, μαζί μέ τήν ἀπέραντη ἀγάπη
της, καί τή βαθιά της εὐγνωμοσύνη.
Γιατί ὁ ἔπαινός Σου σήμαινε ὅτι θά
ἀκολουθοῦσε καί ἡ θεραπεία τῆς κό-
ρης της. Ἔτσι, λοιπόν, ὁ ἔπαινός Σου,
Ἰησοῦ, ἔφερε κοντύτερα σέ Σένα μιά
νέα ψυχή. Αὐτή τήν ἐκλεκτή εἰδωλο-
λατρική ψυχή τῆς Τύρου καί Σιδῶνος.
Τή Χαναναία μας.

Περίπτωση ὁ ἔπαινός Σου νά τήν
ὁδηγοῦσε στήν ὑπερηφάνεια, πού
ὁδηγεῖ μόνο στήν κόλαση, ἀποκλειό-
ταν. Πῶς μποροῦσε μιά γυναίκα-
«σκυλάκι»- νά ὑπερηφανευθεῖ; Ὑπε-
ρηφανεύονται μήπως τά σκυλιά καί
τά σκυλάκια;  Ἕνας ἔπαινος δικός Σου
εἶναι ἐπιβεβαίωση ὅτι ἡ ψυχή βρίσκε-
ται στό δρόμο τό δικό σου, ὅπως σύ τό
θέλεις, καί ὅτι Σύ ἀναπαύεσαι σ’ αὐτή
τήν καλή ψυχή. 

Ἀντίθετα, σέ μιά ἀκαλλιέργητη
πνευματικά ψυχή, μιά κοσμική ψυχή,
ὁ ἔπαινος κάνει μόνο κακό. Ἀσφαλῶς
εἶναι συνειδητά μακριά Σου. Ἕνας
ἔπαινος τήν ἀποξενώνει ἀκόμη περισ-
σότερο ἀπό Σένα. Γιατί, ὅπως διαβά-
ζουμε στόν θεόπνευστο Ἀποστολικό
σου λόγο· «ὁ Θεός ὑπερηφάνοις ἀντι-
τάσσεται, ταπεινοῖς δέ δίδωσι χάριν»
(Α΄ Πέτρ. 5, 5). Ὁ Θεός ἀντιστρατεύε-
ται τούς ὑπερήφανους, ἐνῶ στούς τα-
πεινούς δίδει χάρη. 

Καί συλλογίζομαι, Ἰησοῦ, τόν ἑαυ-
τό μου. Πρίν σέ γνωρίσω συνειδητά
ἕνας ἔπαινος, προερχόμενος ἀπό
ὁποιοδήποτε πρόσωπο στό πρόσωπό
μου, μᾶλλον ἱκανοποίηση μοῦ προκα-
λοῦσε καί ἀνάλογη χαρά, ὅσο μπορῶ
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Τήν ἀλήθεια γιά τήν ψευδομακεδο-
νία τῶν Σκοπίων τή διακηρύττουν οἱ
ἴδιοι οἱ διανοούμενοι καί ἡγέτες τῶν
Σκοπίων. Εἶναι ἐνδιαφέρον νά διαβά-
σουμε τίς ἀλήθειες καί διακηρύξεις
αὐτές. 

Διαβάστε μέ προσοχή καί βγάλτε τά
συμπεράσματά σας. 

1. Ὁ Kiro Gligorov, Α΄ Πρωθυπουργός
FYROM: 

«Εἴμαστε Σλάβοι πού ἤρθαμε στήν πε-
ριοχή τόν 6ο μ.Χ. αἰώνα. Δέν ἔχουμε σχέση
μέ τόν Μέγα Ἀλέξανδρο».

2. Ὁ Miroslav Grcev, Δήμαρχος Σκο-
πίων. Σχεδιαστής Σημαίας: 

«Εἶναι ἁπλά γελοία ἡ σύνδεσή μας μέ

τόν Μέγα Ἀλέξανδρο».

3. Ἡ Ljubica Acevska, Πρέσβυς τῆς
FYROM στίς Η.Π.Α.: 

«Εἴμαστε Σλάβοι καί μιλᾶμε τή σλαβική
γλώσσα».

4. Ὁ Ljubco Georgievski, Πρωθυ-
πουργός τῆς FYROM: 

«Ἡ ἀρχαία Μακεδονία δέν βρίσκεται
ἐδῶ στά Σκόπια ἀλλά νοτιότερα, στήν
Ἑλλάδα».

5. Ὁ Toni Deskoski, Καθηγητής Δικαί-
ου Πανεπιστημίου Σκοπίων: 

«Προσπαθοῦμε νά μετατρέψουμε ἕνα
Σλαβικό Ἔθνος σέ Ἑλληνικό».

6. Ὁ Petre Silegov, Δήμαρχος Σκο-

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΨΕΥΔΟΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ;

«Ἐρευνᾶτε τάς γραφάς...» (Ἰωάν. 5, 39)

νά θυμηθῶ. Ἀφότου ὅμως σέ γνώρι-
σα, σέ πίστεψα συνειδητά καί σέ ἀγά-
πησα πολύ, στή ζωή μου συντελέστη-
κε μιά πνευματική ἀναγέννηση σ’
ἕναν ὄμορφο κόσμο. Στόν πιό ὄμορ-
φο πού γνώρισα, ὥστε νά Σοῦ εἶμαι
ἀπέραντα εὐγνώμων, χωρίς ὡστόσο
νά βρίσκω τά κατάλληλα λόγια γιά
νά Σέ εὐχαριστῶ. Καί τότε. Καί σήμε-
ρα. Ἀλλά καί γιά πάντα. «Οὐδείς
ὕμνος ἐξαρκέσει πρός ὕμνον τῶν
θαυμασίων σου». Οὐδείς. 

Ὅταν, Ἰησοῦ μου, μοῦ ἀνέθεσες τή
διακονία τοῦ θείου Σου λόγου στό
λαό τοῦ Θεοῦ στίς Ἱερές Μητροπό-
λεις ὅπου μέ ἀπέστειλες, μοῦ ἀνέθε-
σες καί τήν πρόσθετη διακονία στήν

ἀπαξιωμένη κοινωνία τῶν κρατου-
μένων στήν πατρίδα μου, ἀλλά καί
σέ φυλακές πολλῶν χωρῶν τῆς γῆς.
Οἱ ἔπαινοι ἔκτοτε στό πρόσωπό μου
ὑπῆρξαν πολλοί καί ἐπανειλημμένοι
καί πάντα ἀπό ἐπιφανῆ δημόσια πρό-
σωπα καί ὀργανισμούς. Ὡστόσο κα-
νείς ἔπαινος, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ,
δέν μέ ἐπηρέασε ἀρνητικά. Πάμπολ-
λες οἱ τιμητικές διακρίσεις. Κι ὅμως
ἄφησαν καί μέ ἀφήνουν ἀδιάφορο.
Γιατί μόνον ἕνας καί μοναδικός
ἔπαινος μέ συγκινεῖ στή ζωή μου. Ὁ
ἔπαινος ὁ δικός Σου, Ἰησοῦ, τήν ἡμέ-
ρα τῆς κρίσεως. Αὐτόν, ἐξομολο-
γοῦμαι, τόν θέλω. Ἀλλά ὅπως κρί-
νεις πάλι Σύ, Ἰησοῦ μου. Ἀμήν.      

ΤΕΡΤΙΟΣ 
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πίων: 

«Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος δέν ἦταν ποτέ
κομμάτι τῆς ἱστορίας μας. Ἔγινε τά τελευ-
ταῖα χρόνια».

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ:

1. Ὁ Ἀνδρέας Παπαν-
δρέου: 

«Τό ὄνομά μας εἶναι ἡ
ψυχή μας».

2. Ὁ Κων/νος Καρα-
μανλῆς Α´:

α) Στή Μόσχα: «Ἡ Μα-
κεδονία μας εἶναι μόνο μία
... (κλαίει) ... καί εἶναι μόνο
Ἑλληνική».

β) Στό ἀεροδρόμιο
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θεσσαλονί-
κης:

«Ἡ Μακεδονία μας ἦταν
πάντοτε καί εἶναι Ἑλληνι-
κή ... (κλαίει) ...».

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ:

1. Ὁ κ. Γιῶργος Κατρούγγαλος,
Ὑπουργός Ἐργασίας Ἑλλάδος: 

«Εἶναι ἀκραῖοι ὅσοι Ἕλληνες διαφω-
νοῦν μέ τόν ὅρο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ γιά τά Σκό-
πια».

2. Ὁ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, Πρωθυπουρ-
γός Ἑλλάδος: 

«Ἐκτός πραγματικότητος νά μή δώ-
σουμε τό ὄνομα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ στά Σκό-
πια».

Συμπέρασμα γιά τό κράτος τῶν Σκο-
πίων:

Δέν ὑπάρχει «μακεδονικό ἔθνος»!
Ἐδῶ καί χιλιάδες χρόνια, 3.500 χρόνια
περίπου, ὑπάρχουν μόνον Ἕλληνες

Μακεδόνες. Δέν
ὑπάρχει «Μακε-
δονική γλώσσα».
Ὑπάρχει μόνο μιά
σλαβοβουλγαρι-
κή διάλεκτος, τήν
ὁποία μάλιστα οἱ
Βούλγαροι... κα-
ταλαβαίνουν χω-
ρίς μετάφραση.
Ἀκόμη, ἡ περιοχή
τῶν Σκοπίων δέν
λέγεται Μακεδο-
νία! Ἐπί ἑκατο-
ντάδες χρόνια γιά
τήν περιοχή τῶν
Σκοπίων ἦταν σέ
χρήση ἄλλες ὀνο-

μασίες π.χ. Δαρδανία, Βαρδάσκα, Παιο-
νία κ.ἄ. Τελικά, ἐφόσον ὅλοι γνωρίζουν
καί συμφωνοῦν ὅτι ἀποτελοῦν στήν πε-
ριοχή ἕναν καινούριο -μετά τόν 6ο μ.Χ.
αἰώνα- πληθυσμό, γιατί δέν διεκδικοῦν
ἁπλά καί ἕνα καινούριο ὄνομα; Γιατί; 

Συμπεράσματα Ἑλλήνων; 

Τό γνωρίζουμε. Τό εἴπαμε. Ποιός δέν
καταλαβαίνει;

Ἀρχιμ. Γερβάσιος Ἰωάν. Ραπτόπουλος
Ἕλληνας Μακεδόνας

«Ὅταν μοῦ πειράξουν τήν πατρίδα καί τή θρη-
σκεία μου, θά μιλήσω, θά ’νεργήσω. Κι ὅ,τι θέλουν
ἄς μοῦ κάνουν» 

(Γιάννης Μακρυγιάννης)
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Ἡ πυρκαγιά τῆς Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς μέ
τούς ἑκατό νεκρούς σχολιάσθηκε ἀπ’ ὅλους
σχεδόν τούς Ἕλληνες. Ὁ καθένας διατύπω-
σε καί μιά ἄποψη, μιά αἰτία. Ἄλλος τή μιά
καί ἄλλος τήν ἄλλη. Καί ὅλοι ἀπό συμπά-
θεια πρός τούς τραγικούς νεκρούς. 

Ἀλλά ποιός ἦταν ὁ λόγος; 

Τήν ἀπάντηση μᾶς τή δίνει ὁ ἴδιος ὁ Ἰη-
σοῦς ἀπό ἕνα σχετικό περιστατικό πού συνέ-
βη στίς ἡμέρες του.
Στήν τοποθεσία Σιλωάμ
τῆς Ἱερουσαλήμ ὑπῆρχε
ἕνας πύργος. Γιά λόγους
πού δέν ἀναφέρονται ὁ
πύργος ἔπεσε καί μέ τήν
πτώση του σκότωσε δε-
καοχτώ (18) ἀνθρώ-
πους! Κι αὐτό τό γεγο-
νός σχολιάσθηκε. Γιατί
νά σκοτωθοῦν τόσοι Ἱε-
ροσολυμίτες; Γιά ποιό λόγο; Ποιό εἶναι τό
θεϊκό μήνυμα; Ἐπειδή ἦταν πιό ἁμαρτωλοί
ἀπό τούς ἄλλους; Τόν ἀληθινό λόγο τόν εἶπε
ὁ Χριστός· «Οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ’ ἐάν μή με-
τανοήσητε, πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε»
(Λουκ. 13, 4-5). Ὄχι, σᾶς διαβεβαιώνω. Δέν
ἦταν αὐτοί οἱ χειρότεροι. Ἀλλά ἔπαθαν
ἐκεῖνοι γιά νά σωφρονισθεῖτε ἐσεῖς. Ἄν
ὅμως δέν μετανοήσετε, θά χαθεῖτε ὅλοι μέ
τόν ἴδιο τρόπο, θαμμένοι κάτω ἀπό τά ἐρεί-
πια τῆς πρωτεύουσάς σας. 

Ἔτσι καί ἔγινε. 

Δυστυχῶς οἱ Ἱεροσολυμίτες οὔτε σωφρο-
νίστηκαν οὔτε μετανόησαν. Καί τί ἔγινε τό-
τε; Τί ἔγινε! Καί τό ρωτᾶτε; Ἦρθε ὁ Ρωμαῖος
στρατηγός Τίτος μέ στρατό καί δέν ἄφησε
πέτρα πάνω στήν πέτρα. Οὔτε Ἱεροσολυμί-
τες. Ἄνθρωποι καί πόλη χάθηκαν! Οἱ δέ
Ἑβραῖοι, ὅσοι μπόρεσαν, ἀπό τήν ἄλλοτε
δοξασμένη πόλη καί ἀπό ὅλη τήν ὕπαιθρο

διασκορπίσθηκαν στά τέσσερα σημεῖα τοῦ
ὁρίζοντα. Κράτος Ἰσραήλ ἔπαψε πιά νά
ὑπάρχει. Καί μόλις τό 1948 ἄρχισαν οἱ
Ἑβραῖοι νά κάνουν καί πάλι κράτος μέ τίς
γνωστές συνέπειες, χωρίς ὡστόσο νά ἔχουν
ἐπιστρέψει ὅλοι οἱ Ἑβραῖοι ἀπό τά διάφορα
κράτη ὅπου ζοῦν στό νέο κράτος τους!

Καί τώρα στά δικά μας. 

Ἡ πυρκαγιά τῆς Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς τόν
παρελθόντα Ἰούλιο μέ
τούς 100 καί πλέον νε-
κρούς ἔφερε τόν ἴδιο
προβληματισμό σέ
ὅλους τούς Ἕλληνες.
Ποιό εἶναι κι ἐδῶ τό θε-
ϊκό μήνυμα; Οἱ καέντες
ἦταν οἱ πιό ἁμαρτωλοί
Ἕλληνες; Τήν ἀληθινή
ἀπάντηση στό ἐρώτημα
ὅλων μας τή δίνει ὁ

ἴδιος ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ μας. Νά τόν ἐπα-
ναλάβουμε: «Οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ’ ἐάν μή
μετανοήσητε, πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε»
(Λουκ. 13, 4-5). Ὄχι, σᾶς λέγω. Δέν ἦταν οἱ
χειρότεροι ἁμαρτωλοί. Ἀλλά κάηκαν, γιά
νά σωφρονισθεῖτε ὅλοι οἱ Ἕλληνες. Ἄν δέν
μετανοήσετε, θά χαθεῖτε ὅλοι, θαμμένοι κά-
τω ἀπό τά ἐρείπια τῶν σπιτιῶν σας!

Πῶς θά γίνει αὐτό; 

Μή τό ρωτᾶτε αὐτό. Ὁ Θεός ἔχει πολλούς
τρόπους νά τό κάνει. Μπορεῖ νά στείλει,
ὅπως στήν Ἱερουσαλήμ, ἕναν ἄλλο «Τίτο»
μέ πολλαπλάσιο στράτευμα. Ἤ μέ ἕνα σει-
σμό 9 ρίχτερ, ὅπως λένε οἱ ἁρμόδιοι ἐπιστή-
μονες ὅτι μπορεῖ νά γίνει στήν Ἑλλάδα μας.
Ἤ μέ μιά γενική πλημμύρα νεροῦ. Ἤ μέ μιά
νέα «ἱσπανική γρίππη». Ἤ μέ χίλιους δυό
τρόπους. Γιά τό Θεό ὅλα εἶναι δυνατά. 

Καί εἴμαστε ὅλοι ἁμαρτωλοί; 

Σάν Ἕλληνες στό σύνολο, ἄρχοντες καί

ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
«Ἐάν μή μετανοήσητε, πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε».

(Λουκ. 13, 4-5)
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ἀρχόμενοι, ἄμεσα ἤ ἔμμεσα, φυσικοί ἤ ἠθι-
κοί συνεργοί σέ ὅποια ἠθική παράβαση τι-
μωρεῖ ὁ Θεός, πολιτικοί ἤ ἐκλογεῖς πολι-
τικῶν προσώπων πού νομοθετοῦν νομο-
σχέδια τά ὁποῖα προσβάλλουν τή διδασκα-
λία, τούς νόμους τοῦ Θεοῦ, ναί, ὅλοι λογι-
ζόμαστε μεγάλοι ἁμαρτωλοί.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλαβρύτων καί
Αἰγιαλείας, ὁ διακρινόμενος γιά τήν παρρη-
σία καί τό ἀγωνιστικό του πνεῦμα, κ.
ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ, σέ ἕνα μακροσκελές ἄρθρο
του ἀναφέρει ὅλα τά ἐγκλήματα πού γίνο-
νται στήν Ἑλλάδα μας σέ καθημερινή, σχε-
δόν, βάση. Καί ἄλλες νομοθεσίες πού θά κά-
νουν τήν πατρίδα μας μιά βάρβαρη χώρα
χωρίς ἴχνος ἠθικῆς. 

Ἐπιλέγουμε τά κυριότερα: 

Τό πρῶτο γενικό ἔγκλημα πού γίνεται
ἀπ’ ἄκρη σέ ἄκρη τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἡ δολο-
φονία 300.000 σχεδόν Ἑλλήνων καί Ἑλλη-
νίδων κάθε χρόνο. Καί μέ τίνος χρήματα;
Μή τό ρωτᾶτε, γιατί θά φρίξετε. Μέ χρήμα-
τα τοῦ κράτους!! Μέ δικά μας χρήματα, τά
ὁποῖα εἰσπράττει τό κράτος ἀπ’ ὅλους τούς
Ἕλληνες. Μέ χρήματα δικά μου καί δικά
σου, ἀγαπητέ μου ἀναγνώστη!! Ναί. Καλά
τό διαβάζεις. Ἡμεῖς ὅλοι οἱ Ἕλληνες, χωρίς
ἐξαίρεση, διαλύουμε τήν Ἑλλάδα μας!

Καταλάβατε γιά ποιό ἔγκλημα μιλᾶμε;
Γιά ὅλα τά ἀνυπεράσπιστα Ἑλληνόπουλα.
Γιά ὅλα τά ἔμβρυα πού εἶναι πλήρεις ψυχο-
σωματικές ὑπάρξεις. Καί πρίν προλάβουν
νά γεννηθοῦν καί γραφοῦν στά Ληξιαρχεῖα
τῆς πατρίδος μας, ἡμεῖς ὅλοι ἄμεσα ἤ ἔμμε-
σα, μέ τούς πληρωμένους μέ τό δικό μας
ἱδρώτα καί αἷμα γιατρούς, ὁρμοῦν σάν τούς
πιό μεγάλους ἐχθρούς τοῦ Γένους μας καί
μέ τήν προστασία τῶν Εἰσαγγελέων τῆς
Ἑλληνικῆς Δικαιοσύνης κατακρεουργοῦν
τά ἀγέννητα Ἑλληνόπουλα!! Τούς μέλλο-
ντες πολίτες: Δασκάλους, καθηγητές, πολι-
τικούς, ἐπιστήμονες, τεχνίτες, ἀγρότες καί
ἴσως μεγάλες ἰδιοφυΐες, σάν ἐκεῖνο τό
ἑλληνοαμερικανάκι, τόν Βασίλειο Μαΐλη,
πού στά 11 του χρόνια γράφτηκε κατ’ ἐξαί-

ρεση στό μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο τῆς
Ἀμερικῆς! Ἄχ! πῶς γλύτωσε τό μαχαίρι τοῦ
Μαιευτήρα γιατροῦ; Πῶς; Κι αὐτό τώρα θά
δοξάσει τήν Ἑλλάδα μας. 

Καί τί γίνονται τά κομμάτια τῶν
ἐμβρύων; 

Καλά. Δέν τό γνωρίζετε; Γίνονται στά
ἐργοστάσια πλήν τῶν ἄλλων καί καλλυντι-
κά τῶν γυναικῶν, τῶν Ἑλληνίδων γυ-
ναικῶν! Ἔτσι οἱ καλλονές τῆς πατρίδος μας
γίνονται πιό ὄμορφες! Ἀλλά καί οἱ πιό
ἄσχημες γυναῖκες, χάρη στά σφαγμένα
ἑλληνόπουλα, γίνονται κι αὐτές ὄμορφες!
Θεέ μου, τρέμω αὐτή τή στιγμή πού γράφω.
Πῶς νά συνεχίσω; Ἀλλά ἄς ἀλλάξω θέμα. 

Στά Σχολεῖα τά παιδιά μας θά γίνουν γε-
νίτσαροι. Δέν ξέρω τί θά γίνουν. Ὁ Χριστός
μας, πού ὅταν τόν ἐπισκέφθηκαν Ἕλληνες
στά Ἱεροσόλυμα διακήρυξε: «Ἐλήλυθεν ἡ
ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου»,
εἶναι ὁ μεγάλος ἐξόριστος! Πρώτη Ὑπουρ-
γός Παιδείας καί Θρησκευμάτων, ἐπί Ν. Δη-
μοκρατίας, ἡ κ. Γιαννάκου, ἔδιωξε ἀπό τά
σχολεῖα τούς ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι, ἀνταποκρι-
νόμενοι στήν ἐπιθυμία τῶν μαθητῶν, μετέ-
βαιναν στά Γυμνάσια καί στά Λύκεια καί τε-
λοῦσαν τό Ἱερό Μυστήριο τῆς Ἱ. Ἐξομολο-
γήσεως. Πρώτη αὐτή φώναξε στούς ἱερεῖς
μας: Ἔξω ἀπό τά σχολεῖα. Ἐσεῖς! Ἔξω!

Ἀκολούθησαν στίς ἡμέρες μας πρῶτα ὁ
Ὑπουργός κ. Φίλης καί τώρα ὁ κ. Γαβρό-
γλου. Αὐτοί ἔδωσαν ἐντολές: Τέρμα ὁ
ἐκκλησιασμός τῶν μαθητῶν. Τέρμα ἡ πρωι-
νή προσευχή στά Σχολεῖα. Νέα ἀπαξίωση:
Τέρμα οἱ ἀδιάφθορες πανελλήνιες ἐξετά-
σεις γιά τά Πανεπιστήμια. Οἱ ὑποψήφιοι μα-
θητές μποροῦν νά διασκεδάζουν τό ἑσπέρας
σέ ἕνα μπάρ καί τό πρωί τῆς ἑπομένης νά
πᾶνε νά ἐγγραφοῦν στή Σχολή πού προτι-
μοῦν! 

Ἐξόριστος ὁ Χριστός ἀπό τά Σχολεῖα.
Ἀλλά ἐξόριστος καί ἀπό τήν ἑλληνική κοι-
νωνία. Παραδείγματα; Πολλά. Ἀπαριθ-
μοῦμε: Ὁ πολιτικός γάμος, πού ἀντικατέ-

sel88-90ΝΕΚΡΟΙ-ΑΤΤΙΚΗΣ_™ÎÔ˘Ï¿  9/26/18  7:48 PM  Page 3



ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ90 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»

στησε τόν ἕνα καί μοναδικό γάμο, τόν ὁποῖο
καθιέρωσε ὁ Χριστός. Ἔτσι, ὅποιος τελεῖ
πολιτικό γάμο μέ τό Δήμαρχο εἶναι γιά τήν
Ἐκκλησία ἀνύπαντρος! Ἡ κατάργηση τοῦ
θρησκεύματος ἀπό τήν Ἀστ. Ταυτότητα. Τό
σύμφωνο συμβίωσης τῶν ὁμοφυλοφίλων.
Ἡ υἱοθέτηση παιδιῶν ἀπό κιναίδους. Οἱ
ἐπίσημες παρελάσεις τους. Ζήτω ἡ διαστρο-
φή τῶν ἀνθρώπων, τούς ὁποίους κατακρί-
νει καί καταδικάζει ὁ Θεός. Ἡ φιλενάδα λέ-
γεται πιά σύντροφος. Ὄχι πόρνη, ἀλλά σύ-
ντροφος! Τά σκουλαρίκια στούς ἄνδρες. Ἡ
γύμνια τῶν γυναικῶν παντοῦ. Στήν τηλεό-
ραση, στίς ἐφημερίδες, παντοῦ. Ἡ ἐγκλημα-
τικότητα σέ ὅλη τήν κοινωνία. Ἡ ἐξάπλωση
τῆς ἀνηθικότητας. Οἱ συχνές αὐτοκτονίες.
Ὁ πατέρας ἀσελγεῖ στήν 4χρονη κόρη του!
Ὁ παπούς ἀσελγεῖ στή 10χρονη ἐγγονή του!
Ὁ Δάσκαλος κάνει τό ἴδιο σέ μαθήτριές του!
Χωρίς Θεό ἡ κοινωνία μεταβάλλεται σέ
ζούγκλα. 23χρονος βίαζε ἀνήλικη μέ τή θέ-
ληση τῆς μητέρας της! Σπείρα διακινοῦσε
ναρκωτικά στό κέντρο τῆς Ἀθήνας! Ἄνδρας
μέ δόλωμα ἕνα σκυλάκι πλησίαζε ἀνήλικες
καί ἀσελγοῦσε σέ βάρος τους. 74χρονος
ἀσελγοῦσε σέ 10χρονη! 15χρονος προανήγ-
γειλε τήν αὐτοκτονία του! Ἡ γυναίκα κατη-
γορεῖ τό σύζυγο γιά ἀσέλγεια στήν τρίχρονη
κόρη τους! 74χρονος βίαζε ἀνήλικη συγχω-
ριανή του! Δυό ὁμοφυλόφιλες γυναῖκες τέ-
λεσαν «γάμο» στήν Ἐρεσό Μυτιλήνης! Δι-
πλή ἐπίθεση μέ μολότωφ σέ ἁλυσίδα ἀρτο-
ποιῶν. Διαρρῆκτες εἶχαν κατασκευάσει 646
ἀντικλείδια! Ἀπολυτήριο Λυκείου χωρίς
θρήσκευμα θέλουν στό ΣΥΡΙΖΑ! «Ποντικοί»
ἅρπαξαν 42 ἄκοπα διαμάντια ἀπό τό σπίτι
60χρονης! Χαμογελαστός ὁ κατηγορούμε-
νος Δήμ... Μαντζ..., πού συνελήφθη γιά
ἀποπλάνηση μαθητῶν! Σέ Ἀθήνα, Μεσση-
νία καί Μύκονο ἐξαρθρώθηκε μεγάλη
σπεῖρα ἐμπορίας λευκῆς σαρκός! Πλατεῖα
Ἀμερικῆς: Προμήθευαν μέ ναρκωτικά 400
τοξικομανεῖς τήν ἡμέρα...! Ἔδεσσα: 21χρο-
νος πυροβόλησε τόν πατέρα του μετά ἀπό
καυγά! Ἔπνιξε τή Μάνα του μέ ζώνη! Οἰκο-
γενειακή τραγωδία μέ 48χρονο μητροκτό-

νο! Τήν ἔπνιξαν γιά ἕνα κόσμημα! Σόκ! Δο-
λοφόνησαν ἐπιχειρηματία στήν Ἀντίπαρο.
Βασικός ὕποπτος ὁ γιός του! «Νότια Προά-
στια: Συνελήφθη 55χρονη πού εἶχε ἐπιτεθεῖ
σέ 4 μωρά μέ τά νύχια της»! «Πρόσωπο
ἔκφυλο, ἀδίστακτο, σατανικό», χαρακτήρι-
σε ἡ Εἰσαγγελέας τόν πατέρα-βιαστή τῆς κό-
ρης του! Γρονθοκόπησε, στήν Ὀρεστιάδα,
μέχρι θανάτου τή Μητέρα του καί ἔκατσε
στό σπίτι μέ τό πτῶμα της!!! Ἔσφαξε μέ 17
μαχαιριές τό 7χρονο ἀγοράκι της!! Πατέρας
καί Μητέρα-κτήνη βίαζαν τά 3 ἀνήλικα παι-
διά τους στή Λέρο! Σόκ! Μένουν ἔγκυες
ἀκόμη καί 12χρονες! Τήν ἔσφαξε μπροστά
στά δυό παιδιά τους! Χαμός στά Τρίκαλα μέ
τόν συζυγοκτόνο! Ἄφαντα τά λεφτά γιά τήν
ἀνακαίνιση τοῦ Νοσοκομείου «ΣΩΤΗΡΙΑ»!
Παιδόφιλος 81 χρονῶν ἀσελγοῦσε σέ 11χρο-
νη! Κάθειρξη 20 ἐτῶν σέ 56χρονο γιά τίς...
διακοπές μέ 15χρονη! Ἰσόβια σέ μακρυχέρη
ἱερέα!... γιά ὑπεξαίρεση 3.800.000,00 εὐρώ
σέ διάστημα ἑπτά ἐτῶν εἰς βάρος τοῦ Δημο-
σίου!! 

Μέ πολύ πόνο καί μέ πολύ κουράγιο μπό-
ρεσα ἐπιτέλους νά γράψω γιά τά τραγικά,
δραματικά καί πολύ δυσάρεστα παραπάνω
γεγονότα, τά ὁποῖα παρουσιάζουν τήν πιό
μελανή καί ἀντίχριστη σημερινή ἑλληνική
κοινωνία, πού προκαλεῖ τή θεία ὀργή. Ἡ
Ἑλλάδα βαδίζει μέ γρήγορο ρυθμό στά ἀκα-
τονόμαστα πάθη καί δίνει τήν εἰκόνα μιᾶς
δαιμονοκρατούμενης χώρας! Ὥς πότε θά
μᾶς ἀνέχεται ὁ Θεός;

Ὕστερα ἀπό τή φωτιά τῆς Ἀνατολικῆς
Ἀττικῆς μέ τούς 100 νεκρούς ἄραγε θά σω-
φρονισθοῦμε οἱ Ἕλληνες; Θά μετανοήσου-
με; Ἤ θά περιμένουμε τόν πλήρη ἀφανισμό
τῆς πατρίδος μας ἀπό τόν παγκόσμιο χάρτη; 

Ἕλληνες καί Ἑλληνίδες,

Ἄς προλάβουμε νά μετανοήσουμε καί νά
ζήσουμε μέ τό Σωτήρα Χριστό στίς καρδιές
μας σέ ὅλους τούς τομεῖς τῆς ζωῆς μας, πρίν
ξεσπάσει ἡ θεία ὀργή. Πρίν! Πρίν! Πρίν!

sel88-90ΝΕΚΡΟΙ-ΑΤΤΙΚΗΣ_™ÎÔ˘Ï¿  9/26/18  7:48 PM  Page 4



«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI» 91ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

Θεσσαλονίκη, 15 Μαΐου 2018
Αρ. Πρωτ. 5861

Προς 

Το Ελληνικό Προξενείο

Εις Ανδριανούπολη

Αξιότιμη κ. Πρόξενε,

Χριστός Ανέστη.

Ονομάζομαι Αρχιμ. Γερβάσιος Ραπτόπουλος, συνταξιούχος ιεροκήρυξ της
Εκκλησίας της Ελλάδος και εκπρόσωπος ενός ιδιωτικού φορέα με την επωνυμία
ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ο Άγιος Ληστής του Γολγοθά». Με την ευλο-
γία της Αγίας και Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος εδώ και 40 χρόνια,
από το 1978, διακονούμε την απαξιωμένη κοινωνία των κρατουμένων σε όλα τα
Καταστήματα Κράτησης της πατρίδος μας και σε Καταστήματα Κράτησης άλλων
χωρών του κόσμου (Αιγύπτου, Αλβανίας, Βουλγαρίας, Γαλλίας, Ηνωμένων Πολι-
τειών-Νέας Υόρκης και Νέας Ιερσέης, Ιορδανίας, Ισραήλ, Ιταλίας, Κύπρου, Λευ-
κορωσίας, Λιθουανίας, Μαδαγασκάρης στον Ινδικό Ωκεανό, Νέας Ζηλανδίας,
Νησιών Φίτζι στον Ειρηνικό Ωκεανό, Ουκρανίας, Πολωνίας, Ρουμανίας, Ρωσίας,
Σερβίας...).

Το έργο της ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ μας είναι κατά κύριο λόγο η πνευματική και ψυχο-
λογική στήριξη των κρατουμένων κατά τη διάρκεια της κράτησής τους και η α-
ποφυλάκιση απόρων μικροποινιτών κρατουμένων με την πληρωμή δικαστικών
τους εξόδων και ποινών, όπου βεβαίως ισχύει ο νόμος αυτός. Έτσι, στα 40 χρό-
νια της ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ μας, αποφυλακίσαμε 16.250 κρατουμένους από 90 χώρες του
κόσμου, μεταξύ των οποίων και 190 κρατουμένους τουρκικής υπηκοότητας, α-
ντι του χρηματικού ποσού των 5.400.000,00 ευρώ. Ένα ποσό το οποίο προήλθε α-
πό εθελοντικές συνδρομές Ελλήνων από την Ελλάδα και την Ομογένεια.

Επιπλέον βοηθούμε οικονομικά: Απόρους Κρατουμένους. Οικογένειες από-
ρων κρατουμένων. Απόρους Έλληνες κρατουμένους που εκτίουν ποινές σε ξέ-
νες χώρες. Επιδοτούμε με 300 ευρώ κάθε μήνα τέκνα κρατουμένων σε φυλακές
εξωτερικού μέχρι πέρατος των πανεπιστημιακών τους σπουδών. Απόρους απο-
φυλακισθέντες που δεν βρίσκουν εργασία. Απόρους φυγοποίνους. Φιλόπτωχα
Ταμεία Φυλακών Ελλάδος και ξένων χωρών. Προσφέρουμε επίσης:Πετρέλαιο

ΑΡΧΙΜ. ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»

e-mail: Info@diakonia-filakon.gr

website: http:/www.diakonia-filakon.gr

Τ.Θ. 10 397, 540 12  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

sel91-93ΗΠαναγιαΑποφυλ_BibiaPerpetua  9/26/18  8:35 PM  Page 1



ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ92 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»

θέρμανσης. Πλυντήρια και Στεγνωτήρια. Κρεατομηχανές. Οδοντιατρική περί-
θαλψη. Διακομιδή νεκρών κρατουμένων στις χώρες καταγωγής τους. Εισιτήρια
επιστροφής για αλλοδαπούς κρατουμένους κ. α.

Στα πλαίσια αυτής της ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ, επιθυμούμε να επισκεφθούμε και τη Φυ-
λακή Ανδριανούπολης και να δούμε προσωπικά τους δυό Έλληνες στρατιωτι-
κούς που κρατούνται εκεί, προκειμένου να συμβάλουμε και εμείς στη στήριξη
του ηθικού τους και τη διατήρηση της υπομονής τους, μέχρις ότου η γειτονική
φίλη χώρα της Τουρκίας αποφασίσει την αποφυλάκισή τους.

Κατά την επίσκεψη, με υπεύθυνο τον υποφαινόμενο, Αρχιμ. Γερβάσιος Ρα-
πτόπουλος, παρακαλώ να γίνουν δεκτοί δυό ή τρεις συνεργάτες μου και δυό συ-
νεργάτριές μου, που με συνοδεύουν σε όλες τις πορείες μου προς τις Φυλακές.

Μέ εγκάρδιες ευχές και θερμές ευχαριστίες

Σημείωση: Ἀφ’ ὅτου οἱ δυό στρα-
τιωτικοί μας, Ἀνθυπολοχαγός Ἄγγε-
λος Μητρετώδης καί Ἐπιλοχίας Δημή-
τριος Κούκλατζης, φυλακίσθηκαν στίς
Φυλακές Ἀνδριανουπόλεως μέ τήν
κατηγορία ὅτι παραβίασαν τήν συνο-
ριακή γραμμή στόν Ἕβρο εἰς βάρος
τῆς Τουρκίας, παρακολουθούσαμε τήν
ὅλη διαδικασία μέ πολλή συμπάθεια,
ἀλλά καί πολλή προσευχή. Καί παράλ-
ληλα μιά σκέψη μᾶς ἀπασχολοῦσε: Νά
τούς ἐπισκεφτοῦμε.

Περιμέναμε ὅτι ἡ ὑπόθεσή τους
γρήγορα θά δικαζόταν καί θά ἀποφυ-
λακίζονταν, γιά νά γυρίσουν στήν πα-

τρίδα μας. Ὅταν ὅμως διαπιστώσαμε
ὅτι ἡ φυλάκιση παρατείνεται, ἀποφα-
σίσαμε νά τούς ἐπισκεφθοῦμε, ὅπως
ἄλλωστε κάνουμε σέ ὅλες τίς Φυλα-
κές κρατῶν τοῦ κόσμου. 

Πρός τοῦτο ἀποστείλαμε τήν παρα-
πάνω ἐπιστολή στήν Ἑλληνίδα Πρό-
ξενό μας, ἡ ὁποία καί τήν ἀπέστειλε
ἁρμοδίως στήν σχετική ἐπιτροπή
Ἄγκυρας, ἀπ’ ὅπου περιμέναμε τήν
ἄδεια. Ἀλλά μάταια, ὥσπου ἡ Ὑπέρ-
μαχος Στρατηγός τοῦ Γένους μας, ἡ
Παναγία, ἐπενέβη ἡ ἴδια καί κάτω ἀπό
τό κράτος τοῦ φόβου, ὁ Σουλτάνος
διέταξε τήν ἄμεση ἀποφυλάκιση...

Ἀρχιμ. Γερβάσιος Ἰωάν. Ραπτόπουλος
Διάκονος τῶν Κρατουμένων
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Εἶναι κάτι τό πρωτοφανές. Οἱ δυό
στρατιωτικοί μας, ὁ ἀνθυπολοχαγός
Ἄγγελος Μητρετώδης καί ὁ ἐπιλοχίας
Δημήτριος Κούκλατζης, οἱ ὁποῖοι, ἐνῶ
ἐκεῖ ψηλά στόν Ἕβρο ποταμό ἀσκοῦσαν
τήν περιπολία τους, χωρίς νά θέλουν,
παραβίασαν λίγα μέτρα τά σύνορά μας
μέ τήν Τουρκία, συνελήφθησαν ἀπό
τούς ἀπέναντι Τούρκους συνοριοφύλα-
κες καί φυλακίστηκαν στίς Φυλακές
Ἀνδριανουπόλεως!

Μάταια περίμεναν τήν ἐκδίκασή τους,
ὥσπου πέρασαν πέντε μῆνες στή Φυλα-
κή. Στό μεταξύ ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Χρι-
στιανοί τῆς πατρίδας μας προσεύχονταν
στήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό τοῦ Γένους
μας, τήν Παναγία, γιά τήν ἀποφυλάκισή
τους καί τήν ἐπιστροφή τους στήν πατρί-
δα μας. Πρώτη φορά οἱ Ἕλληνες εὐαι-
σθητοποιήθηκαν σέ τέτοιο βαθμό, ὥστε
ὅλοι τους νά προσεύχονται καθημερινά

καί μέ πίστη νά τούς ἐλευθερώσει ἡ Πα-
ναγία.

Καί ἦρθε ὁ καιρός. Ἦταν παραμονή
τῆς ἑορτῆς τῆς Παναγίας, πού οἱ δυό
στρατιωτικοί, ἐλεύθεροι πλέον, ἐπέστρε-
ψαν στήν πατρίδα μας. Μάλιστα μέ τό
προεδρικό ἀεροπλάνο. Καί τό ἄλλο.
Ἄγημα Στρατοῦ τούς ὑποδέχθηκε ἐπίση-
μα στό Ἀεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θεσ/νί-
κης. 

Τά σχόλια γιά τό τί συνέβη καί τόσο
αἰφνιδιαστικά ἐλευθερώθηκαν, δίνουν
καί παίρνουν. Ἀκόμα καί σήμερα. Χίλιες
δύο ὑποθέσεις λέχθηκαν. Μάταια ὅμως ὁ
εὐγενής κόπος τους. Γιά μᾶς τούς πι-
στούς εἶναι ἁπλό τό θέμα. Ἡ Παναγία
ἄκουσε τήν προσευχή ἑκατομμυρίων
προσευχομένων Ἑλλήνων καί ἔκανε τό
θαῦμα. Ἄλλαξε τίς βουλές τοῦ Ἐρντο-
γάν ὥστε νά διατάξει τήν ἄμεση ἀποφυ-
λάκιση!... Ἡ ὁποία καί ἔγινε.

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΖΕΙ
ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΜΑΣ

«Πάντων θλιβομένων ἡ χαρά, καί ἀδικουμένων προστάτις,... Μῆτερ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου,

σύ ὑπάρχεις, Ἄχραντε, σπεῦσον, δυσωποῦμεν ρύσασθαι τούς δούλους σου»
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Στή γελοιογραφία τοῦ ἀειμνήστου
Ἠλ. Σκουλᾶ βλέπουμε τό ἦθος πού θά
ἐπικρατεῖ στήν παγκοσμιοποίηση, ὅταν
αὐτή ὁλοκληρωθεῖ καί γίνει πραγματι-
κότητα. Τό ἦθος αὐτό τό ἐκφράζουν οἱ
δυό καθήμενες κυρίες. Θά χαρακτηρίζε-
ται ἀπό τή διαφθορά καί τήν ἐγκλημα-
τικότητα. Θά εἶναι δηλαδή ἡ παγκο-
σμιοποίηση, σύμφωνα μέ τή γελοιογρα-
φία, μιά κοινωνία Ζούγκλα! Ἐννοεῖται
ὅτι σ’ αὐτήν τήν παγκόσμια κοινω-
νία ὁ Σωτήρας Χριστός θά εἶναι ὁ με-
γάλος ἐξόριστος! Ἔτσι, αὐτός πού θά
κυβερνᾶ τήν παγκοσμιοποιημένη κοι-
νωνία θά εἶναι ἕνας καί μοναδικός. Θά
εἶναι ὁ λεγόμενος Πλανητάρχης χωρίς
ἦθος. Χωρίς Θεό. Χωρίς ἠθικές
ἀρχές. 

Πλανητάρχης θέλησε νά γίνει καί ὁ
Ἀδόλφος Χίτλερ. Εὐτυχῶς ὅμως ὁ Θε-
ός δέν ἄφησε νά γίνει αὐτό πού ἤθελε.
Τίς σιδηρόφρακτες στρατιές του τίς
τσάκισαν δυό δυνάμεις. Ἡ πρώτη
εἶναι ἡ μικρή Ἑλλάδα πάνω στή γραμ-
μή τῶν ὀχυρῶν τοῦ Μεταξᾶ. Ἰδιαίτερα

ἐκεῖ στό ἱστορικό
Ροῦπελ καί στά πλη-
σιέστερα πρός τό
Ροῦπελ πρόσθετα
ὀχυρά πάνω στό
Ἰστίμπεη τοῦ ὄρους
Μπέλλες καί στόν κά-
μπο τοῦ Κάτω Νευ-
ροκοπίου. 

Ἡ δεύτερη εἶναι ἡ
πανίσχυρη Σοβιετική
Ἕνωση, ἐκεῖ στό τότε
Στάλινγκραντ, ὅπου
καί ὑπογράφτηκε ἡ

ληξιαρχική πράξη τοῦ θανάτου του,
ἀφοῦ πρῶτα λαβώθηκε θανάσιμα στά
ὀχυρά τῆς Ἑλλάδος. Ἔτσι, τό τραγικό
τέλος τοῦ ὑποψηφίου Πλανητάρχη, τοῦ
Χίτλερ, πού ξεκίνησε νά κάνει τή δική
του παγκοσμιότητα χωρίς Θεό, ὑπῆρξε
φρικτό! Πόσο ἀληθινός ὁ λόγος τοῦ Θε-
οῦ: «Πάντες οἱ μακρύνοντες ἀπό
σοῦ, Κύριε, ἀπολοῦνται» (Ψαλμ. 72,
27). Ὅσοι ἀπομακρύνονται ἀπό Σένα,
Θεέ μου, θά καταστραφοῦν! 

Τό ἴδιο θά δοῦμε καί στή νέα παγκο-
σμιοποίηση. Τήν ἴδια κατάληξη θά ἔχει,
ἄν γίνει πραγματικότητα. Ἀφοῦ ἡ μεγά-
λη αὐτή κοινωνία μέ τό δικό της Πλανη-
τάρχη θά εἶναι παρόμοια μέ τόν τότε
ὑποψήφιο πλανητάρχη Χίτλερ, χωρίς
Θεό, τό τραγικό τέλος θά είναι φρικτό-
τερο τοῦ Χίτλερ. Ἡ διαφθορά καί ἡ
ἐγκληματικότητα τῆς νέας παγκοσμιο-
ποίησης δέν ἐγγυῶνται οὔτε τό ἐλάχι-
στο καλό. Μόνο κακό καί δυστυχία καί
ὅ,τι ἄλλο παρόμοιο. 

Καί κοιτάξτε τή γελοιογραφία.

Σήμερα, ὅλος ὁ πολιτισμός μας πο-

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
ENA KAΘE ΦOPA
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ρεύεται ὁλοταχῶς πρός τήν παγκο-
σμιοποίηση. Πρός τή νέα τάξη πραγ-
μάτων. Ἡ Δικαιοσύνη. Ἡ Πληροφόρη-
ση. Ἡ Τεχνολογία. Ἡ Οἰκονομία. Ἡ
Ἐκπαίδευση... Ὅλος ὁ πολιτισμός μας.
Τό τέλος τῆς πορείας του ὅμως θά
εἶναι ἡ διαφθορά καί ἡ ἐγκληματικό-
τητα, ἀφοῦ «χωρίς Θεό ὅλα ἐπιτρέ-
πονται», σύμφωνα μέ τή γραφή τοῦ
Ρώσου πιστοῦ λογοτέχνη Ντοστο-
γιέφσκι. 

Δυστυχῶς καί στήν πατρίδα μας
ἤδη βλέπουμε πώς ὅλα προχωροῦν
ὁλοταχῶς πρός τήν παγκοσμιοποίηση.
Παραδείγματα πολλά. Δέστε τήν ἑλλη-
νική ἐκπαίδευση: Ἔξω ἀπό τά Σχολεῖα
οἱ ἱερεῖς. Ἔξω ὁ Ἐκκλησιασμός. Ἔξω ἡ
πρωινή προσευχή. Ἔξω ὁ Ἐθνικός
ὕμνος καί ἡ ἔπαρση τῆς σημαίας. Μά-
θημα στά παιδιά γιά τό σέξ. Οἱ μαθη-
τές μποροῦν νά γίνουν μαθήτριες. Καί
οἱ μαθήτριες μποροῦν νά γίνουν μαθη-
τές. Μέ ἕνα λόγο: Ἔξω ὁ Χριστός ἀπό
τήν ἐκπαίδευση. Καί ὅλα αὐτά γίνο-
νται γιατί ἔτσι προστάζουν οἱ Βρυξέλ-
λες! Τό κέντρο τῆς παγκοσμιοποίη-
σης!

Ἄλλο: Προβάλλει ἡ Ἑλλάδα στήν
κοινωνία τή διαστροφή τῶν κιναίδων,
δηλαδή τῶν ὁμοφυλοφίλων, ὡς κάτι
τό φυσιολογικό. Ὡς δικαίωμα στή δια-
φορετικότητα. Ἔτσι ἔχουμε τίς χρη-

ματοδοτούμενες ἀπό τούς Δήμους πα-
ρελάσεις τους μέ κάθε ἀναισχυντία
καί ξετσιπωσιά. Αὐτό τό νέο φροῦτο
στήν πατρίδα μας εἶναι κατά πάντα
νόμιμο. Στό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο, τὀ
ὁποῖο ἐκλέγουμε ἡμεῖς στίς ἐκλογές,
«δώσαμε» ἐν λευκῷ τό δικαίωμα νά
νομοθετοῦν ὅ,τι αὐτοί θέλουν. Ἔτσι μέ
τούς νέους νόμους πλέον, παντρεύο-
νται ἄνδρες μέ ἄνδρες καί οἱ λεσβίες
γυναῖκες μεταξύ τους. Τό λέει ἡ γελοι-
ογραφία: Διαφθορά, διαστροφή καί
ἐγκληματικότητα, αὐτά θά ἀπο-
λαμβάνουν ὅλοι ὅσοι θά προσχω-
ρήσουν στήν παγκοσμιοποίηση!

Καλά οἱ ἄπιστοι, οἱ ἄθεοι. Γι’ αὐτούς
εἶναι ἑπόμενο νά μή διαφωνοῦν μ’
αὐτά. Ἡμεῖς ὅμως οἱ Χριστιανοί τί
θά κάνουμε; Θά προσχωρήσουμε στή
διεστραμμένη αὐτή κοινωνία τῆς πα-
γκοσμιοποίησης πού ἐπιταχύνεται
ὅλο καί περισσότερο καί πλησιάζει νά
γίνει πραγματικότητα; 

Ὄχι. Ἡμεῖς δέν ἔχουμε θέση σέ
μιά κοινωνία ἀπό τήν ὁποία ἐξορί-
σθηκε ὁ Θεός. Ὁ Σωτήρας μας Χρι-
στός. Ἡμεῖς θά μείνουμε πιστοί στό
Θεό, ὅ,τι κι ἄν μᾶς στοιχίσει αὐτό.
Ἀκόμα καί τό θάνατο. Καί ὅποιο
μαρτύριο. Θά πεθάνουμε. Ἀλλά θά
πεθάνουμε μέ τό Σωτήρα Χριστό
μέσα στήν καρδιά μας. Ἀμήν. 

«Ἦρθαν καί μέ ρέθιζαν καί μ’ ἔταξαν νά μπῶ σέ
ξένες φατρίες καί εἰς κόμματα. Τούς εἶπα: Ὅποιον
κόμμα εἶναι τῆς Πατρίδος μου καί τῆς θρησκείας μου,
μέ ἐκεῖνο εἶμαι, καί μέ τό Σύνταγμα, δηλαδή τό Εὐαγ-
γέλιο τοῦ Θεοῦ». 

(Γιάννης Μακρυγιάννης)
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Κυριακή 17 Ἰουνίου 2018. Ἤμα-
σταν ὅλοι ἐκεῖ. Χιλιάδες Ἕλληνες Μα-
κεδόνες καί ὄχι μόνο. Ἤμασταν ἐκεῖ.
Στή Βίγλα καί στό Πισοδέρι. Τήν ἀπο-
φράδα ἐκείνη μέρα, πού ἡ ματο-
βαμμένη Μακεδονία μας προδιδό-
ταν ἀπό τούς νέους Ἐφιάλτες.
«Στή Βίγλα οἱ πατριῶτες, στήν Πρέ-
σπα οἱ προδότες», ἦταν τό σύνθημα
πού κυριαρχοῦσε. 

Μά οἱ προδότες αὐτοί εἶναι ἀνερυ-
θρίαστοι. Εἶναι πρωτοφανές στήν
ἱστορία νά ξεσηκώνεται σύσσω-
μος ὁ λαός, καί οἱ κυβερνῶντες
νά κωφεύουν σκόπιμα καί νά
προχωροῦν ἀκάθεκτοι στήν ἀκα-
τονόμαστη προδοσία.

Ἤμασταν ὅλοι ἐκεῖ. 
Πλημμύρισαν οἱ πλαγιές ἀπό

ἑλληνικές σημαῖες. Οἱ νέες ἡλικίες σέ
πρωτοπορία. Ἐκεῖ Μητροπολίτες
καί κληρικοί, μοναχοί καί μοναχές,
πρόεδροι σωματείων καί δήμαρχοι,
πού ἔκλεισαν τούς δήμους τους σέ
ἔνδειξη διαμαρτυρίας, ἀντιπεριφε-
ρειάρχες -ὅσων ἡ καρδιά χτυ-
ποῦσε ἑλληνικά. Ὁ λόγος τους
κραυγή ἀγωνίας καί πόνου, πού συ-
χνά κατέληγε σέ λυγμό. 

Αὐτό τό συλλαλητήριο
ἦταν διαφορετικό ἀπό τά
ἄλλα. Ἀνέδιδε ὀσμή θανά-
του. Γιατί τήν ἴδια ἐκείνη
ὥρα πίσω ἀπό τά βουνά
πού μᾶς περιζώνανε ξέρα-
με ὅτι οἱ προδότες ἔβα-
ζαν τήν ὑπογραφή τους
πουλώντας μιά πανάρ-
χαια ἑλληνική περιοχή

πού δέν τούς ἀνῆκε. 

Νιώθαμε ὥς τά κατάβαθά μας τήν
ἱεροσυλία στίς ἡρωικές μορφές τῶν
Μακεδονομάχων, τοῦ Παύλου
Μελᾶ, πού ὁ τάφος του σειόταν
σίγουρα λίγο πιό κάτω, στό Πισο-
δέρι. Παραδίπλα τό μνημεῖο τοῦ πα-
πα-Σταύρου Τσάμη, στόν τόπο ὅπου
τόν σκότωσαν οἱ βούλγαροι κομιτα-
τζῆδες. Κάθε γωνιά τούτης τῆς
γῆς εἶναι ποτισμένη μέ αἵματα
μαρτυρικά. Θεέ μου, τί προσβολή
στή μνήμη τους, στή θυσία τους! Μέ
μιά ὑπογραφή τά ἐπιτήδεια μηδενι-
κά πού ἀναρριχήθηκαν στίς καρέ-
κλες τῆς ἐξουσίας νά ἀκυρώνουν τό
αἷμα πού χύθηκε γιά τή Μακεδονία.
Ὑπάρχει μεγαλύτερο ἔγκλημα;

Πένθιμες οἱ καμπάνες γέμιζαν μέ
τόν ἦχο τους ὅλη τή μητροπολιτική
περιφέρεια Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί
Ἑορδαίας. Καί στούς Ψαράδες, τό μι-
κρό χωριό ἐκεῖ στίς Πρέσπες, ὅπου
πραγματοποιοῦνταν ἡ προδοσία, ἡ
Ἐκκλησία τελοῦσε Τρισάγιο γιά
τούς Μακεδονομάχους, πού ἔπε-
σαν γιά τήν ἐλευθερία τούτης
τῆς γῆς. Λίγο πιό πέρα ἀπό τή Βί-

Η       ΑΠΟΦΡΑΔΑ ΗΜΕΡΑ
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γλα, στό ἱστορικό Πισοδέρι, τό χῶμα
ξαναβαφόταν μέ αἷμα ἀπό τίς δυνά-
μεις τῶν μάτ, πού ἐκτελοῦσαν τίς
ἐντολές τῆς προδοτικῆς κυβέρνη-
σης. 

Βλέπεις, σ’ αὐτή τή «δημοκρατία»
τοῦ ἀριστερόστροφου φασισμοῦ δι-
καιώματα ἔχουν ὅλοι οἱ ἀναρχικοί,
ἀκόμα καί οἱ μετανάστες· ἀλλά οἱ
πατριῶτες, οἱ φορολογούμενοι
Ἕλληνες πολίτες, δέν ἔχουν τό δικαί-
ωμα νά διαμαρτύρονται γιά τό ξε-
πούλημα τῆς πατρίδας τους. Σ’
αὐτόν τόν παραλογισμό ἔχουμε
φτάσει. 

Ἀλλά ὑπάρχει καί ἡ ἄλλη σελίδα.
Χιλιάδες διαδηλωτές δέν κατάφεραν
νά φτάσουν στόν τόπο τῆς διαμαρ-
τυρίας, γιατί ἐμποδίστηκαν ἀπό τίς
ἰσχυρές δυνάμεις τῆς ἀστυνομίας,
πού εἶχαν πάρει τίς σχετικές ἐντο-
λές. 

Μέ τέτοιες συνθῆκες ὑπογράφτη-
κε ἡ κατάπτυστη συμφωνία. Καί
μέ τό ἑλικόπτερο τῆς ἀστυνομίας νά
διαγράφει κύκλους πάνω ἀπό τά κε-
φάλια μας μέχρι καί τήν ὥρα πού
ἀποχωρούσαμε, λές καί ἤμασταν οἱ
πιό ἐπικίνδυνοι τρομοκράτες. 

Ἡ μέρα αὐτή θά μείνει ὄντως στήν
ἱστορία, ἀλλά μέ μαῦρα γράμματα.
Καί οἱ προδότες θά πάρουν ὁπωσ-
δήποτε τά ἐπίχειρα τῆς προδο-
σίας τους. Ἐμεῖς, πού μᾶς ἀποκάλε-
σαν «ἀγράμματα ἐθνίκια», τούς λέμε
ὅτι σ’ αὐτήν τή χώρα, στήν ὁποία
γεννήθηκε ἡ τραγωδία, οἱ ἀρχαῖ-οι

μας πρόγονοι
ἤξεραν καλά
ὅτι μετά τήν
«ὕβρι» (δηλα-
δή τήν ἔπαρση,
τήν ἀλαζονεία,
τήν προσβολή
τῶν ἱερῶν καί
ὁσίων) ἀκολουθεῖ ὁπωσδήποτε ἡ
«ἄτη», δηλαδή ἡ τιμωρία. Ὁ ὅσιος
Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης τό εἶπε κάπως
ἀλλιῶς: «Λειτουργοῦν οἱ πνευμα-
τικοί νόμοι». Κανένας προδότης
δέν εἶχε καλό τέλος. 

Ἀδελφοί Συνέλληνες! Κι ἄν ὑπέ-
γραψαν οἱ κρατοῦντες, ἐμεῖς δέν
ὑπογράψαμε τίποτα. Ἐμεῖς στοι-
χοῦμε στά ἴχνη τοῦ Παύλου Μελᾶ
καί τῶν Μακεδονομάχων. Δέ θά
σκύψουμε τό κεφάλι. Δέ θά ὑποτα-
χθοῦμε. Παράνομοι εἶναι αὐτοί πού
ὑπέγραψαν, ὄχι ἐμεῖς. Δέν ἐκτέλεσαν
τή λαϊκή ἐντολή, πού ἔλεγε ὄχι
στήν παραχώρηση τοῦ ὀνόματος
τῆς Μακεδονίας. 

Λοιπόν, γιά μᾶς ὁ νέος Μακεδονι-
κός Ἀγώνας ἀρχίζει. «Ὁ ἀγώνας
τώρα ἀρχίζει», τόνισαν ὅλοι οἱ
ὁμιλητές. Ὅλοι μαζί κι ὁ καθένας
χωριστά ἀπό τό μετερίζι του ἄς κου-
ρελιάσουμε τήν κατάπτυστη αὐτή
συμφωνία. Ἄς μείνει γιά πάντα
γραμμένο στίς καρδιές μας κι ἄς
τό μεταδίδουμε μέ κάθε τρόπο
στίς νέες γενιές ὅτι Η
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ!

Η       ΑΠΟΦΡΑΔΑ ΗΜΕΡΑ
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«Ἔλυσαν τό πρόβλημα»!

Ἔ, σύ, ἀρχαῖε Λεωνίδα! Κι ἐσύ, ἀρχαῖε
Θεμιστοκλῆ! Κι ἐσύ, Μιλτιάδη! Σᾶς
εἴχαμε ὥς τώρα γιά σπουδαίους. Σᾶς
στήσαμε ἀγάλματα. Κρίμα! Οὔτε ἕνα
πρόβλημα δέν μπορέσατε νά λύσετε
στήν ἐποχή σας. 

Ποιό ἦταν τότε τό μέγα πρόβλημα, μέ
τό ὁποῖο ἤρθατε ἀντιμέτωποι; Οἱ Πέρ-
σες. Καί τί σᾶς ζητοῦσαν οἱ ἄνθρωποι;
Μιά χούφτα χῶμα καί λίγο νερό. «Γῆν
καί ὕδωρ». Χαρά στό πράγμα! Κι ἐσεῖς
δέν τό δώσατε. Καί γίνατε αἴτιοι νά δι-
αιωνίζεται ἕνα πρόβλημα. Καί γίνατε
αἴτιοι νά σκοτωθοῦν τόσα παλικάρια. 

Ἔ, κρίμα! Καί σᾶς θεωρούσαμε μεγά-
λους. Τί σπουδαῖο πράγμα ἤτανε νά δώ-
σετε μιά χούφτα χῶμα κι ἕνα κανάτι νε-
ρό; (Τότε δέν ξέρανε ἀπό ὑπογραφές).
Μιά χούφτα χῶμα κι ἕνα κανάτι νερό.
Τίποτα δέν κοστίζουν. Καί θά λυνόταν
τό πρόβλημα πού ταλάνιζε τήν Ἑλλάδα
τόσα χρόνια. Ἄ, οἱ ἀπόγονοί σας σᾶς πέ-
ρασαν. Ἔμαθαν νά λύνουν αὐτά τά θέ-
ματα στό πῖ καί φῖ. Πῶς νά μή καμαρώ-
νουν γιά τά κατορθώματά τους; Μένει
τώρα, στήν ἐποχή μας, πού ’ρθαν τά πά-
νω κάτω, ν’ ἀρχίσουμε νά στήνουμε καί
ἀγάλματα στούς προδότες. 

Σάν ν’ ἀκούω τήν κραυγή σας ἀπό
τούς τάφους σας: 

-Αἰδώς, Ἀργεῖοι!

* * *

Ὤ, τῆς κατάντιας!

Ἄν ὁ ἀρχαῖος ἐκεῖνος Ἐφιάλτης μετά
τήν προδοσία του στίς Θερμοπύλες πα-
ρουσιαζόταν στήν Ἀθήνα, οἱ Ἀθηναῖοι

θά τόν εἶχαν λιανίσει στό δευτερόλε-
πτο. Οἱ σύγχρονοι Ἐφιάλτες ὅμως φω-
τογραφίζονται ἀναιδῶς καί στήνονται
μπροστά στίς κάμερες παρουσιάζοντας
ὡς κατόρθωμα τήν προδοσία τους. Ὤ,
τῆς κατάντιας!

Ἀλλά τί νά περιμένει κανείς ἀπό
ἀνθρώπους πού εἶναι μαθημένοι νά κά-
νουν παρελάσεις ὑπερηφάνειας γιά ὅ,τι
αἰσχρό καί ἐπαίσχυντο; Ἀφοῦ παρου-
σίασαν τήν ἀνωμαλία ὡς φυσική κατά-
σταση, τώρα προβάλλουν καί τήν προ-
δοσία ὡς μέγα ἐπίτευγμα. Ὑπάρχει κι
ἄλλο σκαλί πιό χαμηλά στοῦ κακοῦ τή
σκάλα;

Πικραμένοι στοχασμοίΠικραμένοι στοχασμοί
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τίς 16 Αὐγούστου πραγματο-
ποιήθηκε στά Γρεβενά τό 2ο
Πανγρεβενιώτικο Συναπά-
ντημα μέ ὅλους «τούς ἁπα-
νταχοῦ τῆς γῆς Γρεβενιῶτες»,
πού ἦρθαν στόν τόπο τους

τόν ἱστορικό γιά νά γιορτάσουν μεγα-
λόπρεπα μέ τούς δικούς τους ἀνθρώ-
πους τή μεγάλη γιορτή τῆς Ὀρθοδο-
ξίας μας, τό «δεύτερο Πάσχα τῶν
Ἑλλήνων», τήν Κοίμηση τῆς Θεοτό-
κου. Τῆς «Φοβερᾶς Προστασίας» τῆς
πατρίδος μας. «Ἐγώ θά φυλάγω τά
σύνορα τῆς Ἑλλάδος...», εἶπε ἡ Πανα-
γία μας στόν Ἅγιο Παΐσιο.

Σ’ αὐτό τό πανηγύρι τοῦ καλοκαι-
ριοῦ ἀνταμώνουν ὅλοι οἱ Ἕλληνες γιά
τή μεγάλη γιορτή. Αὐτή ἦταν ἡ πιό
καλή εὐκαιρία γιά τό «πανγρεβενιώτι-
κο συναπάντημα», ὥστε ὅλοι μαζί οἱ
Γρεβενιῶτες, ντόπιοι καί ξενιτεμένοι,
νά συζητήσουν τά μεγάλα προβλήμα-
τα τοῦ τόπου τους καί νά προτείνουν
τίς καλύτερες λύσεις γιά ἕνα μέλλον
μέ ἐλπίδα καί δημιουργία. Ὅλοι ὅσοι
ἀπηύθυναν χαιρετισμό στούς συνέ-
δρους ἔκαναν ἀναφορά στήν Κοίμηση
τῆς Μεγάλης Μάνας τοῦ γένους τῶν
Ἑλλήνων καί ἀνέθεσαν στή χάρη της
καί στήν εὐλογία της τήν ἐπιτυχία
αὐτῆς τῆς προσπάθειας γιά τό καλό
τοῦ τόπου τους. 

Συνδιοργανωτές τῆς Ἐκδήλωσης
ἦταν ὁ ΔΗΜΟΣ καί ἡ Ἱερά Μητρόπο-
λη Γρεβενῶν, πού διακρίνονται γιά
τήν ἄριστη συνεργασία τους πάντα.
Κι ἔτσι πρέπει. Ὅποιος ἐργάζεται γιά
τήν προβολή τοῦ ἐγώ του, δέν ἔχει
συνεργάτες. Ὅποιος ἐργάζεται γιά τό
κοινό καλό, αὐτός μπορεῖ νά συνεργά-
ζεται. Γιατί ἔχει ὁράματα. Ἔχει στό-
χους ὑψηλούς. 

Μέ ἀπόφαση τῆς ὀργανωτικῆς ἐπι-
τροπῆς ὁρίσθηκε, κατά τήν τελετή
ἔναρξης τοῦ συνεδρίου, νά τιμηθοῦν
ἰδιαιτέρως δυό Γρεβενιῶτες οἱ ὁποῖοι,
μέ τό ἔργο τῆς ζωῆς τους, τίμησαν τήν
πατρίδα τους καί ἔκαναν γνωστά τά
Γρεβενά ὄχι μόνο στό πανελλήνιο
ἀλλά παγκοσμίως. Γιά τό σκοπό αὐτό
προτάθηκαν δυό πρόσωπα: 

Ὁ  Γ ρ ε β ε ν ιώ τ η ς
ἀστροφυσικός τῆς
NASA κ. Ἀθανάσιος
Οἰκονόμου, ὁ ὁποῖος
ἐπί σειρά δεκαετιῶν
στήν Ἀμερική συμμε-
τεῖχε πρωτοποριακά
στήν ἔρευνα τοῦ δια-

στήματος καί στήν ἀποστολή διαστη-
μικῶν πυραύλων σ’ αὐτό, μέ πρώτη
του ἐπιτυχία τή συμμετοχή του στό
«Ἀπόλλων 11», μέ τό ὁποῖο πάτησε
στή σελήνη ὁ ἄνθρωπος. Ὁ κ. Οἰκονό-
μου, συνταξιοῦχος πλέον, ἐπέστρεψε
στήν πατρίδα του, πού τή στερήθηκε
ἀπό 11 χρονῶν, γιά νά χορτάσει κοντά
της τόν ἥλιο της καί τά χιόνια της.
Ἀλλά καί γιά κάτι ἄλλο: Γιά νά δώσει
ζωή στή Δ. Μακεδονία δημιουργώντας
«Ἐκπαιδευτικό Ἐπιστημονικό Πάρκο
στόν Ὄρλιακα», ἄν ἡ ἑλληνική γρα-
φειοκρατία τοῦ τό ἐπιτρέψει! Στήν
ἀντιφώνησή του ὁ κ. Οἰκονόμου προ-
κάλεσε ρίγη συγκινήσεως στό πολυ-
πληθές ἀκροατήριο, ἐντός τοῦ ὁποίου
βρίσκονταν μετανάστες Γρεβενιῶτες
ἀπό πολλές χῶρες τοῦ κόσμου.

Ἀξιότιμε κ. Οἰκονόμου, θερμά συγ-
χαρητήρια γιά τή δημιουργική πορεία
τῆς ζωῆς σας σέ μιά τόσο ξεχωριστή
καί μοναδική θέση στήν παγκόσμια
ἐπιστημονική κοινότητα. Ἀποδείξατε
πώς ὁ Ἕλληνας μεγαλουργεῖ παρά τίς
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δυσκολίες. Γιατί δέν ἔμαθε νά κάνει
πίσω ποτέ. Ἡ Παναγία νά σᾶς σκέπει
καί στό μέλλον. Γιά τά Γρεβενά. Γιά
τήν Ἑλλάδα. Γιά τόν κόσμο ὅλο. 

Καί ὁ Γρεβενιώτης διάκονος τῶν
κρατουμένων Ἀρχιμ. Γερβάσιος Ἰωάν.
Ραπτόπουλος, τοῦ ὁποίου τό ἔργο
κυρίως στίς Φυλακές ἁπανταχοῦ τῆς
γῆς ἔφερε τό μήνυμα τῆς ἀγάπης τοῦ
Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο στά τέσσερα
σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα. Στήν ἐρώτηση
δημοσιογράφου, «τί εἶναι γιά σᾶς τά
Γρεβενά, π. Γερβάσιε;», ἀπάντησε:
«Ὅ,τι ἡ Ἰθάκη γιά τόν Ὀδυσσέα.
Ὅπου κι ἄν βρέθηκα στά 40 χρόνια
τῆς Διακονίας αὐτῆς, μέσα στήν καρ-
διά μου ὑπῆρχαν δυό ἀγάπες. Δυό νο-

σταλγίες: Ὁ Χριστός καί ἡ Ἑλλάδα.
Κι ἐκεῖ στό κέντρο τῆς ἀγάπης μου
γιά τήν Ἑλλάδα, τά Γρεβενά. Ὁ τόπος
μου. Ἡ ἰδιαίτερη πατρίδα μου».

* * *
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης

Γρεβενῶν κ. ΔΑΒΙΔ παρουσιάζοντας
τό ἔργο τοῦ π. Γερβασίου στούς πα-
ρόντες εἶπε μεταξύ ἄλλων τά παρα-
κάτω:

«Ὅταν ἕνας ἀετός γεννιέται, τό
πρῶτο πράγμα πού ἀγναντεύει εἶναι
ὁ κόσμος ἀπό ψηλά. Καί μόλις ἁπλώ-
νει τά φτερά του ἀμέσως χάνεται

στούς αἰθέρες.
Αὐτό ἔκανε καί

ὁ π. Γερβάσιος
Ραπτόπουλος, ὁ
ἀετός τῶν Γρε-
βενῶν. Γεννημένος
στόν Αἰμιλιανό, τό
χωριό ὅπου ἀκόμη
ἀχνίζει τό αἷμα
τοῦ ἐθνοϊερομάρ-

τυρα Αἰμιλιανοῦ, μέ τίς προπολεμι-
κές δυσκολίες, ἀγναντεύει τίς κορφές
τῆς Πίνδου, γεμίζει τά στήθη του ἀπό
τήν ἱστορία τοῦ τόπου καί μέσα στό
περιβάλλον τῆς πολύτεκνης οἰκογέ-
νειας μαθαίνει νά ἀγαπάει τήν πίστη
καί τήν πατρίδα. 

Μέ θέληση ἰσχυρή γιά μάθηση, δια-
σχίζει τά χιονισμένα καί ἀποκλεισμέ-
να μονοπάτια, ὥστε νά τελειώσει τό
Γυμνάσιο στά Γρεβενά. Καί τότε εἶναι
πού φτάνει στόν τόπο ὁ μακαριστός
Αὐγουστῖνος Καντιώτης. Τόν
ἐμπνέει, τόν γεμίζει, τόν στηρίζει καί
τό μικρό ἀετόπουλο ἀρχίζει νά
ἀνοίγει πλέον τά φτερά του πιό
πολύ καί πιό σίγουρα, ἀντλώντας
δύναμη ἀπό τό μεγαλεῖο τῆς
ψυχῆς τοῦ πνευματικοῦ του πατέ-
ρα. Τότε εἶναι πού γίνεται συνειδητό
καί ἐνεργό μέλος τῆς Ἐκκλησίας, καί
ἀποφασίζει νά ἀκολουθήσει τήν ζωή
τοῦ ἱερέως. 

2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΩΝ100 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»
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...Ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο στέλλεται
σέ πολλά μέρη τοῦ κόσμου, προπο-
μπός τοῦ μετέπειτα ἔργου του. Ἄο-
κνος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου περνᾶ
ἀπό ὀκτώ Ἱερές Μητροπόλεις μέ
ἀνεξίτηλα ἀκόμη καί σήμερα τά ἴχνη
του. Κάθε φορά πού ὁμιλεῖ καί κη-
ρύττει, ἀνοίγει τά πελώρια χέρια του
καί τά ράσα του θυμίζουν φτερά
ἀνοιγμένα πού σέ ἀνεβάζουν στόν
οὐρανό... 

Μεταξύ τῶν δραστηριοτήτων του
εἶναι καί ἡ δημιουργία πρότυπων Κα-
τασκηνώσεων μέ χιλιάδες παιδιά νά
ἔχουν διαμορφώσει χαρακτήρα ἤθους
καί σεμνότητας μέσα ἀπό αὐτές. Μά-
λιστα τά τελευταῖα χρόνια ἡ Ἱερά Μη-
τρόπολη Γρεβενῶν συνεργάζεται στε-
νά μέ αὐτές στέλνοντας παιδιά ἀλλά
καί κληρικούς ὡς στελέχη.

Τό ἔργο ὅμως πού ἄνοιξε ἐντελῶς
τά φτερά τοῦ γρεβενιώτη Ἀετοῦ εἶναι
ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕ-
ΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολ-
γοθᾶ». Ἀπό τό 1978 ξεκίνησε μία πο-
ρεία ἀγάπης καί θυσίας γιά κάθε κρα-
τούμενο στή γῆ. Μέχρι σήμερα, μέσα
ἀπό τή δράση αὐτή, ἔχει ἐπισκεφτεῖ
90 χῶρες, ἔχει δαπανήσει
5.550.000,00 εὐρώ καί ἔχει ἀποφυλα-
κίσει 16.350 άπορους μικροποινίτες
κρατουμένους. Ὁ τρεῖς φορές ὑποψή-
φιος γιά τό Βραβεῖο Νόμπελ Εἰρήνης,
εἶναι ἴσως ὁ μόνος ἄνθρωπος στόν κό-
σμο πού ἄν ζητήσει νά ἐπισκεφθεῖ μιά
φυλακή, γίνεται ἀμέσως καί χωρίς
ἄδεια. Τόσο ἀναγνωρισμένο εἶναι τό
ἔργο. Τόσο ἀποδεκτός εἶναι παγκο-
σμίως. Κάτι πού φαίνεται ἀπό τό
πλῆθος τῶν τιμητικῶν διακρίσεων ἀπό
Ἐκκλησίες, κράτη καί φορεῖς. 

Μέ σύνθημα: «Ἡ ζωή μας εἶναι σύ-
ντομη. Ἄς βιαστοῦμε νά κάνουμε τό
καλό στόν κόσμο», μέ ὁδηγό τήν
Ὀρθοδοξία καί τήν Ἑλλάδα, τό ἀετό-
πουλο τῶν Γρεβενῶν ἄνοιξε τά

φτερά του ἀπό τίς κορφές τῆς
ἔνδοξης Πίνδου καί ἀγνάντεψε τήν
οἰκουμένη ἀπό ψηλά. Προσευχή του
νά ἀνταμώσει καί τό πρόσωπο πού
ἀγάπησε περισσότερο ἀπό ὅλα. Τόν
«φυλακισμένο» Χριστό. 

Ἀνοίξτε, σεβάσμιε καί πολιέ Γέ-
ροντα, ἀγέρωχε Ἀετέ τῶν Γρε-
βενῶν, τά φτερά σας καί ἐλᾶτε ὄχι
νά σᾶς τιμήσει, ἀλλά νά τιμήσετε
τόν λαό τῶν Γρεβενῶν μέ τήν εὐλο-
γία σας».

Τήν ὁμιλία τοῦ Ἁγίου Γρεβενῶν
πλαισίωσε μιά ὀλιγόλεπτη βιντεοπρο-
βολή μέ ἐπιγραμματική ἀναφορά στό
ἔργο τῶν Φυλακῶν ἀπό τό 1978 μέχρι
σήμερα καί στή συνέχεια ἡ ἐπίδοση
τιμητικῆς πλακέτας ἀπό τόν Δήμαρχο
Γρεβενῶν κ. Γεώργιο Δασταμάνη καί
τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γρε-
βενῶν κ. ΔΑΒΙΔ, στήν ὁποία ἀναγρά-
φεται:

«2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΩΝ

Ἀπονέμεται
ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ

στόν Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτη π. Γερβά-
σιο Ραπτόπουλο ἀπό τόν Αἰμιλιανό Γρε-
βενῶν, γιά τήν πολυετή καί παγκόσμια
διακονία τῶν κρατουμένων καί τήν διά-
δοση τοῦ παναθρώπινου χριστιανικοῦ
μηνύματος τῆς Ἀγάπης.

Γρεβενά, 16 Αὐγούστου 2018
Δῆμος Γρεβενῶν»

Τά δύο τιμηθέντα πρόσωπα ἔκαναν
μέ τό ἔργο τους ὑπερήφανους ὅλους
τούς Γρεβενιῶτες, γιατί ἐργάσθηκαν
καί κοπίασαν στή ζωή τους, ὁ καθέ-
νας μέ τόν τρόπο του, γιά νά κάνει τό
καλό στόν κόσμο τιμώντας τήν πα-
τρίδα του καί τήν Ἐκκλησία του.

Οἱ ὡραῖες ψυχές ἀνεβαίνοντας
ψηλά ἀνεβάζουν τόν κόσμο ὅλο!

◆
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Στίς 24-26 Αὐγούστου 2018 ὁ Πα-
νελλήνιος Χριστιανικός Ὅμιλος
Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς μέ πρόε-
δρο τήν κ. Μαρία Γεωργούλα καί μέ
ἕδρα τήν Ἀθήνα, ὀργάνωσε καί πραγ-
ματοποίησε τό 23ο Συνέδριό του
στήν Κατασκήνωση τῆς «ΑΓΙΑΣ
ΤΑΒΙΘΑ», στήν Ἀράχωβα Παρνασσοῦ
Βοιωτίας, μέ γενικό θέμα: «Ὡς ὡραῖοι
οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων...!»
(Ἡσ. 59, 7). Ἡ ὀργανωτική ἐπιτροπή
κάλεσε ἔμπειρους τῆς ἐξωτερικῆς ἱε-
ραποστολῆς ἐργάτες ὡς εἰσηγητές,
ὥστε τό τριήμερο αὐτό ἱεραποστολι-
κό Συνέδριο νά ἀποβεῖ δημιουργικό
καί καρποφόρο πνευματικά γιά τούς
πιστούς συνεργάτες τῆς Ἱεραπο-
στολῆς. Μεταξύ τῶν προσκληθέντων
εἰσηγητῶν ἦταν καί ὁ Ἀρχιμ. Γερβά-
σιος Ραπτόπουλος, μέ θέμα: «Ἐξωτε-
ρική ἱεραποστολή στίς φυλακές».

Ὁ π. Γερβάσιος ἀπευθυνόμενος
στό πολυπληθές ἀκροατήριο τοῦ Συ-
νεδρίου εἶπε μεταξύ ἄλλων τά ἀκό-
λουθα: 

«...Ὁ Θεός εὐλογεῖ κάθε ἔργο πού
γίνεται μέ ταπείνωση καί ἀγάπη γιά
Κεῖνον. Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι εἴμαστε τό
στόμα τοῦ Θεοῦ καί μιλᾶμε γιά
Κεῖνον. Ἐμεῖς δέν μιλοῦμε λόγο πολι-
τικό. Δέν μιλοῦμε γιά τόν ἑαυτό μας.
Δέν μιλοῦμε γιά τούς συγγενεῖς μας.
Γιά Κεῖνον μιλοῦμε, γιά τίς ψυχές
τῶν ἀνθρώπων γιά τίς ὁποῖες δέχθη-
κε τόν πλέον φρικτό θάνατο, τό
σταυρικό θάνατο. Γι’ αὐτό καί ὁ λό-
γος μας δέν πάει χαμένος. Σπεῖρε τό
λόγο Του, ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ.
Σπεῖρε, γεωργέ, καί μήν ἀπελπίζεσαι.
Ὁ σπόρος σου θά πέσει στήν πέτρα.

Θά πέσει στήν ἄσφαλτο. Θά πέσει
στά ἀγκάθια. Θά πέσει ὅμως καί σέ
καλό χῶμα. Καί θά φυτρώσει. Καί θά
καρποφορήσει. Θά σωθοῦν ψυχές,
γιά τίς ὁποῖες «Χριστός ἀπέθανε»...

Στή ζωή μου δέν ἔκανα ποτέ κανέ-
να πρόγραμμα. Ὅλα τά ἄφηνα στήν
πρόνοια τοῦ Θεοῦ, νά τά ρυθμίζει
ὅπως Ἐκεῖνος θέλει. Θεωροῦσα πά-
ντα ὅτι ὁ Θεός μιλοῦσε στή ζωή μου
μέσω ἄλλων ἀνθρώπων, πού τούς
χρησιμοποιοῦσε σάν ὄργανά του.
Εἶναι τόσο ὑπέροχη ἡ εὐχή τῆς Θ.
Λειτουργίας, μέ τήν ὁποία ἀφήνουμε
ὅλη μας τή ζωή καί ἀκουμποῦμε ὅλη
μας τήν ἐλπίδα σ’ Ἐκεῖνον, τόν ὁδηγό
καί τό καταφύγιο τῆς ζωῆς μας! «Σοί
παρακατατιθέμεθα τήν ζωήν ἡμῶν
ἅπασαν καί τήν ἐλπίδα, Δέσποτα...».
Ἐκεῖνος ἀνοίγει τούς δρόμους τῆς
ζωῆς μας καί μεῖς τόν ἀκολουθοῦμε.
Ἤμουν ἀκόμη μαθητής Γυμνασίου,
ὅταν ἄκουσα γιά πρώτη φορά τόν ἱε-
ραποστολικό λόγο τοῦ Χριστοῦ:
«Ἔσεσθέ μοι μάρτυρες... καί ἕως
ἐσχάτου τῆς γῆς» (Πράξ. 1, 8). Νά γί-
νετε σεῖς, οἱ ἀπόστολοί μου, κήρυκες
καί δάσκαλοι τῆς ζωῆς μου καί τῆς
διδασκαλίας μου μέχρι τό πιό μακρι-
νό σημεῖο τῆς γῆς. Αὐτός ὁ λόγος
γράφτηκε βαθιά μέσα στήν καρδιά
μου. Κι ἔγινε λαχτάρα καί πόθος νά
μιλήσω γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ
ὥς τά ἔσχατα τῆς γῆς. Ὥς ἐκεῖ ὅπου
ἀνατέλλει ὁ ἥλιος κάθε μέρα. Ἔτσι
πράγματι εὐλόγησε ὁ Θεός τήν πο-
ρεία τῆς ζωῆς μου καί χρησιμοποιώ-
ντας ὡς ὄργανό του τόν πολιό Γέρο-
ντα Ἐπίσκοπο Ν. Ζηλανδίας κ.
ΑΜΦΙΛΟΧΙΟ βρέθηκα νά μιλῶ γιά
τό Θεό σέ φυλακισμένους συνανθρώ-

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑ ΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ ΦΥΛΑΚΕΣ

sei99-104Ρεπορταζ_PÂÔÚÙ¿˙3  9/26/18  8:12 PM  Page 4



«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI» 103ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

πους μας, ἄνδρες καί γυναῖκες, στή
μακρινή Ν. Ζηλανδία καί, ἀκόμη πιό
μακριά, στά Νησιά Φίτζι, στά ἀνατο-
λικά τοῦ ἀχανοῦς Εἰρηνικοῦ ὠκεα-
νοῦ. Μέ δίψα ἄκουγαν τόν ὀρθόδοξο
θεῖο λόγο καί παρακινοῦνταν νά
ἀπευθυνθοῦν στό Ὀρθόδοξο Κλιμά-
κιο Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, γιά νά
γνωρίσουν πλήρως τίς ἀλήθειες τῆς
πίστεώς μας. 

Καί οἱ πορεῖες σέ φυλακές διαφό-
ρων χωρῶν τοῦ κόσμου γιά τό λόγο

τοῦ Θεοῦ καί γιά τή σωτηρία ψυχῶν
πού διψοῦσαν τήν ἀλήθεια μέχρι σή-
μερα δέν ἔχουν σταματήσει. Μέ τή
χάρη τοῦ Θεοῦ συνεχίζονται καί θά
συνεχίζονται ὅσο ὁ Θεός τό ἐπιτρέψει
χαράζοντας νέους δρόμους στή ζωή
μας. Μέχρι σήμερα ἡ διακονία μας,
ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»,

ἔχει εὐαγγελισθεῖ τό λόγο τοῦ Θεοῦ,
θεωρητικά καί ἔμπρακτα, σέ εἴκοσι
χῶρες τοῦ κόσμου, πού σήμερα μι-
λοῦν μέ θαυμασμό γιά τήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία μας καί τό φῶς πού ἐκπέ-
μπει ἡ Ἑλλάδα καί ἔξω ἀπό τά σύνο-
ρά της. Καί εἶναι οἱ χῶρες: Αἴγυ-
πτος. Ἀλβανία. Βουλγαρία. Γαλ-
λία. ΗΠΑ. Ἰορδανία. Ἰσραήλ. Ἰτα-
λία. Κύπρος. Λευκορωσία. Λιθου-
ανία. Μαδαγασκάρη. Οὐκρανία.
Πολωνία. Ρουμανία. Ρωσία. Σερ-

βία. Καί οἱ ἱεραποστολικές ἐπισκέ-
ψεις ἀγάπης ἀνά τόν κόσμο συνε-
χίζονται. Γιατί οἱ κρατούμενοι ἀδελ-
φοί μας χαίρονται. Ἔρχονται «εἰς
ἑαυτόν». Μετανοοῦν. Θλίβονται. Ἐξο-
μολογοῦνται. Ἀλλάζουν τρόπο ζωῆς
καί συμπεριφορᾶς. Σώζονται. Εἶπαν
γιά ἕνα διάσημο κακοποιό: «Ἦταν θε-
ριό, ὅταν ἦρθε στή φυλακή. Τώρα,

Εἰκονίζονται: 1. Ὁ π. Γεώργιος Κουγιουμτζόγλου, 2. Ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων καί
Ἀντικυθήρων κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ. 3. Ὁ ὁμιλητής Ἀρχιμ. Γερβάσιος Ἰωάν. Ραπτόπουλος καί

4. Ὁ Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης, Πρωτοσύγκελλος  Ἱ. Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, 
Ἁγ. Ὄρους καί Ἀρδαμερίου.
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πού γνώρισε τό Θεό, ἔγινε ἕνα ἥμερο
ἀρνάκι. Ἔγινε ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ»!
Ποιός ξέρει πόσοι κρατούμενοι, γνω-
ρίζοντας τήν ἀληθινή ἀγάπη τοῦ Θε-
οῦ, μετανόησαν γιά τήν παλιά τους
ζωή, ἔκοψαν κάθε δεσμό μέ τό πα-
ρελθόν καί ἄρχισαν νά ζοῦν κατά Θε-
όν, μέ προσευχή, μετάνοια καί μελέτη
τοῦ θείου λόγου! Κανείς ἱεραπόστο-
λος δέν μπορεῖ νά γνωρίζει τά ἀποτε-
λέσματα τῶν κόπων του καί τῶν προ-
σπαθειῶν του. Αὐτό θά ἀποκαλυφθεῖ
μόνον ἐκείνη τήν ἡμέρα τῆς παγκό-
σμιας κρίσης, ὅπου ὁ καθένας θά λά-
βει τή μισθαποδοσία του. 

Μόνον ἄς μή σταματήσουμε ποτέ
νά μιλοῦμε στούς ἀνθρώπους γιά τό
Χριστό, σέ πεῖσμα τοῦ διαβόλου πού
μέ λύσσα προσπαθεῖ νά μᾶς τραβήξει
κοντά του καί μακριά ἀπό τό ἔργο
μας γιά τή σωτηρία τῶν ψυχῶν. Γιατί
ἐμεῖς πιστέψαμε στό Χριστό. Τόν
ἀγαπήσαμε. Ἀφοσιωθήκαμε σ’
Ἐκεῖνον. Ἄς δείχνουμε μέ τά λόγια
μας καί τά ἔργα μας ὅτι ζεῖ Κύριος ὁ
Θεός στήν καρδιά μας καί στήν πα-
τρίδα μας...».

«Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν».
Ἀρχιμ. Γερβάσιος Ἰωάν. Ραπτόπουλος
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ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
«Ὀ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»«Ὀ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»

Tό�σύνθημα:

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

^H�προσευχή:�

«Kύριε,

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

Ὁ ≈μνος:�

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

Ἡ εὐθύνη�μας:

«Ἄν�δέν�σωθεῖ ὁ κόσμος,�ἐγώ�φταίω».

«Ὁ Θεός δέν ἀποτελεῖ ἕνα ἰδεολόγημα πού πρέπει μέ κάθε
τρόπο νά ὑπερασπιστοῦμε, ἀλλά Τόν πιστεύουμε ἐπειδή εἶναι
ἡ ἀλήθεια. Ἕνας πιστός πού φοβᾶται τήν ἐπιστημονική ἔρευνα
φοβᾶται τήν ἀλήθεια. Μᾶλλον εἶναι πιστός πού δέν πιστεύει».

(Ὁ Μεσογαίας Νικόλαος)
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Ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ μας συνέχισε καί κατά
τούς καλοκαιρινούς μῆνες Ἰούλιο,
Αὔγουστο καί Σεπτέμβριο τό ἔργο ἀγάπης
καί συμπαράστασης μέ διάφορους τρό-
πους πρός τούς κρατουμένους, κατά τό
μέτρο τῶν δυνατοτήτων τοῦ φιλοπτώχου
ταμείου της. Οἱ πραγματικές ἀνάγκες
εἶναι πάρα πολλές. Ἀτέλειωτες. Καί τά
ἔσοδα τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ἀπό τίς προσφορές
τῶν φιλανθρώπων ἀδελφῶν περιορισμέ-
να. Γι’ αὐτό δυστυχῶς καί κρατοῦμε στά
«ὑπ’ ὄψιν» αἰτήματα τῶν Φυλακῶν στά
ὁποῖα ἀδυνατοῦμε νά ἀνταποκριθοῦμε
ἀμέσως. 

* * *
Στίς 12 Ἰουνίου ὁ Σεβασμιώτατος Μη-

τροπολίτης Βεροίας κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
κάλεσε τόν π. Γερβάσιο νά μιλήσει γιά τό
ἔργο του στίς φυλακές στήν Ἱερατική Σύ-
ναξη τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς του, ἡ ὁποία
πραγματοποιήθηκε στόν Ἱ. Ν. Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου στό χωριό Ἅγιος Γεώργιος.
Τό κάθε καλό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας ἔχει
ἀνάγκη ἀπό μιμητές καί συνεχιστές στό
μέλλον, γιά νά μή σταματήσει ποτέ ἡ
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ νά εἶναι ἰατρεῖο
ψυχῶν καί σωμάτων καί ὁδηγός γιά τόν
οὐρανό. Γιά τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

* * *
Στό τελευταῖο αὐτό τρίμηνο ἐνισχύσα-

με Φιλόπτωχα Ταμεῖα Φυλακῶν, ἀπόρους
κρατουμένους μέ τίς οἰκογένειές τους κ.
ἄ., ὡς ἑξῆς:

1. Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης: Ἀθλοθέτηση
Βραβείου Κρατουμένων 1.000,00 εὐρώ.

2. Κατ. Κράτ. Δομοκοῦ                  350,00 εὐρώ.

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

4. Κατ. Κράτ. Κορυδαλλοῦ       2.000,00 εὐρώ.

5. Κατ. Κράτ. Μαλανδρίνου        360,00 εὐρώ.

6. Κατ. Κράτ. Νεάπολης                700,00 εὐρώ.

7. Κατ. Κράτ. Πατρῶν                    500,00 εὐρώ.

8. Ψυχιατρεῖο Κρατ. Κορ/λλοῦ  930,00 εὐρώ.

9. Κλιμάκια Ἐξωτ. Ἱερ/λῆς     2.500,00 εὐρώ.

10. Σύλλογος Πολυτέκνων 
«ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ»      1.000,00 εὐρώ.

Σύνολο:  10.340,00 εὐρώ

* * *

1. Ἀποφυλακίσεις ἀπόρων κρατ/νων 
11.555,00 εὐρώ.

2. Οἰκον. ἐνίσχυση κρατ/νων ἐσωτερικοῦ 
4.360,00 εὐρώ.

3. Οἰκον. ἐνίσχυση κρατ/νων ἐξωτερικοῦ    
1.300,00 εὐρώ.

4. Οἰκον. ἐνίσχυση πρώην  κρατ/νων
4.900,00 εὐρώ.

5. Οἰκον. ἐνίσχυση οἰκογ. ἀπόρ. κρατ/νων 
6.800,00 εὐρώ.

6. Ἔξοδα συνεργατῶν έξωτερικοῦ
625,00 εὐρώ.

7. Λοιπά ἔξοδα                           4.820,00 εὐρώ.

Σύνολο: 34.360,00 εὐρώ.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

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

Μνησθείη Κύριος ὁ Θεός τῶν συνδρομητῶν  καί συνδρομητριῶν τῆς
ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» ἐν
τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ, πάντοτε· νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Γενικό Σύνολο:  44.700,00 εὐρώ.
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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ106 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»

Ἤδη βρισκόμαστε φέτος στά 41 χρό-
νια τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ μας στήν ἀπα-
ξιωμένη κοινωνία τῶν κρατουμένων.
Τό ἔργο της μεγάλο. Σημειώνουμε μό-
νο ὅτι μέχρι σήμερα ἔχουν ἀποφυλακι-
στεῖ 16.328 ἄποροι μικροποινίτες κρα-
τούμενοι, γιά τούς ὁποίους καταβάλα-
με στό Δημόσιο Ταμεῖο τό ποσό τῶν
5.551.625,00 εὐρώ. 

Καί τά χρήματα;
Δέν τά χορήγησε καμιά Τράπεζα. Κα-

νένας κρατικός ὀργανισμός. Σέ ὅλα
αὐτά τά ἔξοδα μοναδικός χορηγός ἦταν
ὁ λαός τοῦ Θεοῦ. Οἱ χιλιάδες  Ἕλληνες
φιλάνθρωποι! Αὐτοί καί μόνον αὐτοί
στά 41 χρόνια πού διακονοῦμε τούς
κρατουμένους, βοήθησαν τό ἔργο. Ὁ
καθένας μέ τή δυνατότητα πού εἶχε. Χα-
ρακτηριστικά καί μέ πολλή συγκίνηση
ἀναφέρουμε τούς χρηματοδότες μέ τίς
ἑξῆς καταθέσεις!: Μισό εὐρώ! Ἕνα
εὐρώ!  Ἕνα εὐρώ καί 30 λεπτά κ.λ.π.!!!
Ἀλλά καί ἐκείνους πού ἔδωσαν μεγάλα
ποσά!

Μνησθείη Κύριος ὁ Θεός τῶν συν-
δρομητῶν καί συνδρομητριῶν τῆς
ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ.

Δέν ξεχνοῦμε ὅτι ὅλοι οἱ  Ἕλληνες,
ἀπ᾽ ἄκρη σέ ἄκρη τῆς Ἑλληνικῆς γῆς,
σφυροκοπούμαστε ἀπό τά καταστρο-
φικά μνημόνια, τά ὁποῖα μᾶς ἐπέβαλ-
λαν οἱ Βρυξέλλες,  ἡ Εὐρωπαϊκή  Ἕνω-
ση. Μάλιστα δέ οἱ πιό πολλοί  Ἕλληνες

στεροῦνται καί τό ψωμί ἀκόμη. Καί
αὐτό εἶναι γνωστό σέ ὅλους. Καί ὅλοι
αὐτοί ζοῦν τραγικές ἡμέρες καί ὧρες. 

Ὡστόσο ἐπιτρέψτε μας νά ζητήσου-
με, ἐπειδή ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ μας βρίσκε-
ται στό μηδέν, ὅλοι μαζί νά συνεχίσου-
με τό θεάρεστο αὐτό ἔργο στήν κοινω-
νία τῶν κρατουμένων, γιατί κι αὐτοί
παιδιά τοῦ Θεοῦ εἶναι, ὅσο κι ἄν παρα-
στράτησαν, καί ἀναζητοῦν παρακλητι-
κά τή βοήθειά μας, τήν ὁποία τούς πα-
ρέχουμε 40 καί πλέον χρόνια!

Γι᾽ αὐτό κάνουμε θερμή ἔκκληση,
παράκληση, ὅσοι μπορεῖτε ἀκόμη,
βοηθῆστε μας, γιά νά βοηθήσουμε κι
αὐτά τά παιδιά τοῦ Θεοῦ μέ τή σκέψη
ὅτι  ὁ ἄσωτος υἱός τῆς παραβολῆς
ἐκφράζει ὅλους τούς κρατουμένους καί
ὁ στοργικός του πατέρας εἶναι ὁ ἴδιος ὁ
Θεός.

Κάθε συνδρομή νά ἀποστέλλεται:
1. Στήν ταχυδρομική διεύθυνση:

Ἀδελφότης «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» (Γιά τή
Διακονία), Τ.Θ. 10 147, 540 12 ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗ.

2. Ἐθνική Τράπεζα Ἑλλάδος:
217/296145-82.
IBAN:GR5001102170000021729614582-

SWIFT CODE (BIC): ETHNGRAA
3. Τράπεζα Πειραιῶς: 2200-5200-

070510-348.
IBAN: GR16 0172 2000 0052 0007

0510 348    BIC:PIRBGRAA

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ
«Τό καλόν ποιοῦντες μή ἐκκακῶμεν· καιρῷ γάρ ἰδίῳ θε-

ρίσομεν μή ἐκλυόμενοι» (Γαλ. 6, 9)= Ὅταν κάνουμε τό καλό,
νά μή χάνουμε τό κουράγιο μας, γιατί στόν κατάλληλο και-
ρό θά θερίσουμε τούς καρπούς τῶν κόπων μας. 
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§22
«Τό ξέρω!», ἐπιβεβαίωσε ἡ Ἀρχοντή. «Κι

ἀστεῖο καί παράλογο. Στήν ἐκκλησία δέν
πατῶ σχεδόν ποτέ. Μέ βλέπουν ὅλοι καί γυρ-
νοῦνε τά κεφάλια τους μέ σιχασιά. Ἀπό πατέ-
ρα σέ παιδί μέ ξέρουνε. Εἶμαι ἡ ἐρωμένη τοῦ
φονιᾶ, ἡ φόνισσα! Καί δέν ἔχουνε κι ἄδικο!
Ὅμως στό σπίτι μόνη κάθομαι ὧρες-ὧρες καί
προσεύχομαι μπροστά στό εἰκόνισμα τῆς Πα-
ναγιᾶς. Ἐκείνη ἦταν πάναγνη, λέω, ἐγώ μιά
λέπρα, ἕνα πορνίδιο· κι ὅμως δέν ξέρω, κάθο-
μαι κάποτε καί τῆς μιλῶ καί σάν νά νιώθω
κάπως, μόνο τότε, νά μερεύουνε τά σπλάγχνα
μου», μιλοῦσε ἡ Ἀρχοντή κι ἤτανε σάν νά τά
’λεγε μᾶλλον στόν ἴδιο τόν ἑαυτό της κι ὄχι
στόν Κρανιά. 

«Δύσμοιρη ἐσύ! Καλά τά ἔλεγε ὁ ἅγιος»,
ἔκαμε μέσα του πονετικά ὁ Ζερβός. «Παιδούλα
ἤσουνα. Λίγο τό ἔνιωθες τί ἔκαμες! Ἴσως δέ
βρίσκεσαι μακριά ἀπ’ τή μετάνοια», ἀπόσωσε
μ’ ἐλπίδα καί ’κείνη τή στιγμή λογίστηκε πώς
ὁ ἅγιος ἔβλεπε πάντοτε σωστά καί καθαρά μές
στῶν ἀνθρώπων τίς ψυχές. 

«Σέ λίγο θά ἀρχίζει νά χαράζει», εἶπε ἀνή-
συχα ὁ Κρανιάς κοιτάζοντας τόν οὐρανό. «Νά
μή μᾶς δοῦνε μάτια ἀνθρώπινα».

«Μή σκιάζεσαι!», ἀπάντησε σιγά ἡ Ἀρχο-
ντή. «Κανείς δέν ἔρχεται ὥς ἐδῶ. Τό ’χουν κα-
ταραμένο αὐτό τό μέρος, στοιχειωμένο. Τό λέ-
νε στά παιδιά, γιά νά τρομάζουνε. Μά ἔτσι κι
ἀλλιῶς τί σημασία ἔχει;», εἶπε σιγά μετά ἀπό
μιά μικρή σιωπή. 

Γύρισε ἀπότομα τήν πλάτη στόν Κρανιά καί
ἄρχισε νά ἀπομακρύνεται μέ βῆμα κουρασμέ-
νο καί ἀργό. Ὁ Ζερβός ἔστρεψε τήν κάμερα
ἐπάνω της. Ἔβλεπε τό κυπαρισσένιο σῶμα της
πού μίκραινε μέσα στό σταυρουδάκι τοῦ φα-
κοῦ. 

Ὁ Κρανιάς γύρισε κι αὐτός καί ἄρχισε νά
περπατάει σάν ὑπνωτισμένος στό δικό του

αὐτοκίνητο. 

Ὁ Ζερβός τόν περίμενε νά μπεῖ. Πάτησε τό
OFF στήν κάμερα. Ἔνιωθε ἐξαντλημένος, κα-
τάκοπος σχεδόν, καί στήν ψυχή καί στό κορμί,
μά εἶχε τήν ἀνακούφιση τοῦ ἀνθρώπου πού
τέλεψε ἕνα ἔργο δύσκολο, σκληρό. 

«Τελειώσαμε, κ. Κρανιά», εἶπε ἀργά κι ἀνά-
σανε. «Εἶχα ἕνα χρέος πρός τόν ἀδελφό σου
καί τό ξόφλησα», συνέχισε. «Ὅσο μποροῦσα
δηλαδή», ἔκαμε σκεφτικά, «γιατί κάποια καλά
δέν ξεπληρώνονται».

Ἔβαλε μπρός τό τζίπ. «Γιά τήν Ἀθήνα»,
εἶπε μέ ἀπόφαση, μά μιά ἰδέα ἔξυπνη, γλυκιά
τοῦ ἄλλαξε τό σχέδιο. «Ὄχι τώρα», μουρμού-
ρισε, «τήν Πρωτοχρονιά, μέ τήν ἀνατολή τῆς
νεογέννητης χρονιᾶς. Τήν Πρωτοχρονιά, πού
’ναι κι ἡ μέρα τῆς γιορτῆς του». Χαμογέλασε
ἱκανοποιημένος μέ τήν ἀπρόσμενη αὐτή σκέ-
ψη του κι ἐκεῖ πού ὁ δρόμος χώριζε, ἔστριψε
δυτικά γιά τήν πατρίδα του, σφυρίζοντας χα-
ρούμενα τά κάλαντα...

ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ

Ἀνήμερα Πρωτοχρονιά λοιπόν, μέρα πού ἡ
καρδιά τοῦ ἀνθρώπου ἐλπίζει πάντα τό καλύ-
τερο, ὁ Γιάννης ὁ Ζερβός, ἀνάλαφρος, λει-
τουργημένος τό πρωί στήν ἐκκλησία, κινοῦσε
γιά τά νότια. Ἔριξε βιαστικά στή θέση τοῦ συ-
νοδηγοῦ μία βιντεοκασέτα τυλιγμένη σ’ ἕνα
χαρτί πολύχρωμο, ζωγραφιστό μέ ἐλατάκια
καί μέ ἕλκυθρα. «Ξέχασα τό ἀστεράκι, τήν
κορδέλα», χαμογέλασε. 

Ὁ δρόμος ἦταν καθαρός, τό χιόνι εἶχε κο-
πάσει πιά˙ μόνο στεκότανε ἀπάνω στά βουνά
ἀσάλευτο σμιλεύοντας σάν τά γλυπτά τά ἔλα-
τα, γιά νά χορταίνουνε τά μάτια τῶν ἀνθρώ-
πων ὀμορφιά. 

Σέ ὅλη τή διαδρομή ὁ Γιάννης σιγοτραγου-
δοῦσε εὔθυμα. Ἐπιτέλους, σκεφτόταν, εἶχε πιά
κάθε λόγο νά εἶναι εὐχαριστημένος ἀπό τή

ΟΟ ΑΑ ΓΓ ΙΙ ΟΟ ΣΣ

*  Ἀπό τό βιβλίο τῆς Μαρίας Παστουρματζῆ, Φιλολόγου, «Ο ΑΓΙΟΣ».
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ζωή. Τά λόγια τοῦ Μιχάλη, σάν τοῦ ζήτησε καί
πάλι ἄδεια τήν Πρωτοχρονιά ἠχοῦσαν μέσα
του σάν θρίαμβος. «Δέ χρειάζεται νά μοῦ
ζητᾶς πότε θά φύγεις. Ἀφεντικό εἶσαι, ὄχι
ὑπάλληλος. Καί δέν εἶναι ἐλεημοσύνη αὐτό,
Γιάννη. Εἶναι δικαίωμα καί δίκαιο. Ἵδρωσες
καί σύ, γιά νά γενοῦνε ὅλα αὐτά», κατέληξε
δείχνοντας τά παραμυθένια ξύλινα σπιτάκια
γιά τούς ἐπισκέπτες στή βουνοπλαγιά μέ θέα
τό περήφανο φαράγγι τοῦ Βοϊδομάτη - ἰδέα
καί ἔμπνευση καί κόπος τοῦ Ζερβοῦ. Πρώτη
φορά του ἔνιωσε ἐκείνη τή στιγμή ὅτι δέν
ἦταν ἕνα τίποτα, ἀλλά ἕνας ἄνθρωπος προορι-
σμένος γιά δημιουργία καί γιά προκοπή, ὅπως
τοῦ ἔλεγε κι ὁ ἅγιος. «Στόν ἅγιο τά χρωστάω
ὅλα αὐτά!», ψιθύρισε, καθώς οἱ ρόδες καταπί-
ναν τά χιλιόμετρα καί βούρκωσε, σάν μέτρησε
τί πάει νά κάνει καί γιατί. «Κάνε γοῦστο νά μή
θέλει νά δεχθεῖ», σκέφτηκε μιά στιγμή ἀνήσυ-
χα˙ μά ὕστερα «δέ γίνεται αὐτό», εἶπε καθησυ-
χαστικά, «ἀλλά κι ἄν γίνεται, θά τό ἀλλάξω
ἐγώ!», κατέληξε μ’ αὐτοπεποίθηση.

Στήν ἀρχή εἶπε νά πάει μόνος στήν Ἀστυ-
νομία. Μά ὕστερα, σκέφτηκε, δέν ἦταν τίμιο
αὐτό. Ὁ φίλος του τόν ἐμπιστεύτηκε, ἄφησε
ἐπάνω του σιωπή καί πόνο μιᾶς ζωῆς. Δέν
ἦταν τίμιο, ἀποφάσισε. 

Μονάχα τόν ἀπασχολοῦσε πῶς, μέ ποιό
τρόπο θά τά φέρει ὅλα ἁπαλά καί ὁμαλά στόν
ἅγιο, πῶς θά τοῦ πεῖ ὅτι γνώρισε τόν ἀδελφό

του χωρίς νά πάθει ὁ ἄνθρωπος καμιά συγκο-
πή, ὅπως ἐκείνη ἡ δύστυχη. Μιά βδομάδα ὁλό-
κληρη τό γύριζε στή σκέψη του, συνταίριαζε
τίς λέξεις, τίς ἰδέες, ἔφτιαχνε προλόγους, ξε-
κινοῦσε πρόβες, τ’ ἄλλαζε, μετάνιωνε. Στό τέ-
λος ἀποφάσισε πώς θά τά πεῖ ὅπως τοῦ ἔρθει
ἐκείνη τή στιγμή· καί ὁ Θεός, πού ὑπερασπίζε-
ται τό δίκαιο, θά τοῦ δώσει φώτιση. 

Δρασκέλισε τήν εἴσοδο τῆς φυλακῆς μέ συ-
ναισθήματα ἀνάμεικτα. 

«Ζερβό!», τόν καλωσόρισε ζεστά μιά γνώρι-
μη φωνή. 

«Γειά σου, κυρ-Χρήστο! Καί καλή χρονιά!»,
ἀντιχαιρέτησε χαρούμενα. 

«Καλή χρονιά, Ζερβό! Τί γίνεται βρέ παλι-
κάρι; Πρόκοψες, βλέπω, πρόκοψες!», εἶπε κα-
λοσυνάτα ὁ φύλακας δείχνοντας μέ τό δάχτυ-
λο τό τζίπ πού ’ταν παρκαρισμένο στήν αὐλή.
«Ἦρθες νά δεῖς τόν ἅγιο, ἔ; Ἐμ, βέβαια, μέρα
πού ’ναι σήμερα!».

«Τί κάνει;», ρώτησε ἀνυπόμονα ὁ Ζερβός.

«Μιά χαρά! Ζεῖ καί βασιλεύει· καί μαζί του
βασιλεύουμε καί μεῖς. Μονάχα μάλωσέ τον λί-
γο, βρέ παιδί. Δέν τρώει τίποτα! Ἀπό τότε πού
ἔφυγες, νηστεύει ἀκόμα πιό πολύ. Ἔχει μαζέ-
ψει πιά!».

«Ἔννοια σου καί θά τοῦ ἀνοίξω ἐγώ τήν
ὄρεξη μέ ὅσα ἔχω νά τοῦ πῶ». 

(Συνεχίζεται)

«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»108 Ο ΑΓΙΟΣ

* Γιά νά γνωρίσετε
τό ἔργο τῆς χριστια-
νικῆς ἀγάπης.

* * *
* Γιά νά διαπιστώσε-

τε τήν καρποφορία
τῆς Διακονίας μας. 

* Γιά νά προβληματι-
σθεῖτε στόν εὐαίσθητο
χῶρο τῶν κρατουμένων.

* * *
*  Γιά νά νιώσετε τόν

κρατούμενο ἀδελφό ὡς
ἀδελφό τοῦ Xριστοῦ. 

(Mατθ. 25, 40)

Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Λη-
στής τοῦ Γολγοθᾶ» ΣTO ΔIAΔIKTYO

\EπιισκεφθεÖτε τήν îστοσελίδα μ ας:  http://www.diakonia-filakon.gr

Ἡ ζωή μας εἶναι σύντομη, ἄς βιαστοῦμε νά κάνουμε τό καλό στόν κόσμο.
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Δ I A K O N I A ΤΩΝ KPATOYMENΩN
«ὉἍγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»

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

T.Θ. 10 147, 540 12 ΘEΣΣAΛONIKH

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

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

^HΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος
Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» πληρώνειστόΔημόσιοΤα-
μεῖομέροςμικροποινῶνπούἐξαγοράζονταικαίἀποφυλακίζονταιἄμεσαἄποροι
κρατούμενοι.\Aπότό1978àποφυλακίσθηκαν16.328 ôποροιμικροποινίτεςκρα-
τούμενοι.Kαίἐξακολουθοῦννάàποφυλακίζονταικρατούμε-
νοιἔχονταςπροσωπικήμαςâπιστολήστάχέριατουςτήν
™μέρατÉςàποφυλακίσεως,ἡ ὁποίαàποτελεÖ≤ναχαιρετισμό
àγάπηςπρόςαéτούςκαίμίαπρόσκλησηγιάτήνàρχήμιÄς
νέαςζωÉςμέσαστήνκοινωνία.

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

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

***

AΔEΛΦOTHΣ «H OΣIA ΞENH»

Kαί ™ ¬ποια συνδρομή γιά àποφυλάκιση àπόρων

κρατουμένωνεrναι κι αéτή âπίσκεψη στή φυλακή.

ΣTEIΛETE τόνçβολόσας,¬πως™χήρατοÜEéαγγε-

λίου μέ τό δίλεπτο, στή διεύθυνση: \Aδελφότητα «H
OΣIA ΞENH», T.Θ. 10 147, 540 12 ΘEΣΣAΛONIKH, μέ
τή σημείωση γιά τή Διακονία Φυλακ΅ν ¦ KATAΘEΣTE
τόνçβολόσαςστούςπαρακάτωΛογαριασμούςTρα-

πεζ΅ν:

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

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

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

BENEFICIARY: AΔEΛΦOTHΣHOΣIAΞENH-ΔIAKONIAΦYΛAKΩN

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

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

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

(Aἴτησηîερέως)

uΩρες μετανοίας ...
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ΝΕΕΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ110 «XPIΣTIANIKOI ΠAΛMOI»

NEEΣ AΠOΦYΛAKIΣEIΣ
(Ἀπό 1/6/2018)

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

Α\Α Α΄ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΡΑΤΟΥΜ. ΕΥΡΩ
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Βέροια: Πλημμελιοδικεῖο
Βέροια: Πλημμελιοδικεῖο
Γιαννιτσά: Τμημ. Τροχαίας Πέλλας
Θεσσαλονίκη: Ἐφετεῖο
Θεσσαλονίκη: Κατάστημα Κράτησης
Θεσσαλονίκη: Πλημμελιοδικεῖο
Θεσσαλονίκη: Πρωτοδικεῖο
Κομοτηνή: Ἐφετεῖο Θράκης
Λαμία: Ὑπηρ. Κοινωνικῆς Ἀρωγῆς
Λάρισα: Πλημμελιοδικεῖο    
Λιβαδιά: Πρωτοδικεῖο
Χαλκίδα: Κατάστημα Κράτησης

ΣΥΝΟΛΟ:

Γιαννιτσά: Τμῆμα Τροχαίας Πέλλης  

ΣΥΝΟΛΟ:
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400,00
150,00
250,00
350,00

82,00
100,00
792,00

1.000,00
7.210,00

220,00
250,00
800,00

11.404,00

150,00

150,00

ΓENIKO ΣYNOΛO:  AΠOΦYΛAKIΣΘENTEΣ:  16.328

Β΄ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
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