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ρθρινό ἦταν τό ξεκίνημα τοῦ
πασχαλινοῦ μας ὁδοιπορικοῦ
ἀγάπης στό Κατάστημα Κράτη-
σης Πατρῶν τήν Παρασκευή
τῆς Διακαινησίμου ἑβδομάδος,
3 Μαΐου, φέτος.  60 συνεργάτες
τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑ-

ΤΟΥΜΕΝΩΝ ξεκινήσαμε ἀπό τήν ὄμορ-
φη Θεσσαλονίκη μας, τήν πόλη τοῦ Μυ-
ροβλύτη μας Ἁγ. Δημητρίου, γιά νά μετα-
δώσουμε κι ἐμεῖς τό σωτήριο καί χαρμό-
συνο μήνυμα ὅτι ὁ «Χριστός Ἀνέστη». Καί
ἔτσι νά ποῦμε, Ἀδελφέ κρατούμενε σ’
αὐτήν τή φυλακή, «στάσου ὄρθιος στά
πόδια σου. Σήκωσε τήν κεφαλή σου. Ἀνα-
στήσου καί δεῖξε σ’ ὅλους τή λεβεντιά, τή
δύναμή σου»! Τό Κατάστημα Κράτησης
τοῦ Ἁγ. Στεφάνου στήν Πάτρα, μιά ἀπό
τίς πιό παλιές καί δύσκολες φυλακές τῆς
πατρίδας μας, ἦταν ὁ προορισμός μας. Τό
εἴχαμε ἤδη ἀναφέρει στό προηγούμενο
τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ μας αὐτοῦ, ὅταν
ἐνημερώσαμε τούς παραλῆπτες του ὅτι
ἐκεῖ, στή Φυλακή τῆς Πάτρας, θά γιορτά-
σουμε πασχαλιάτικα καί ἀναστάσιμα μαζί
μέ τούς φυλακισμένους ἀδελφούς τοῦ
Χριστοῦ μας (Ματθ. 25, 40).

Σ’ αὐτόν τόν πικρό κόσμο πού ζοῦμε
καί λίγα ψίχουλα ἀγάπης σέ ἀνθρώπους
πού εὔκολα ἡ φίλαυτη καί ἀλαζόνα κοι-

νωνία μας, κοινωνία χωρίς Θεό, δέν
ἀγαπᾶ καί γι’ αὐτό περιφρονεῖ καί ἀπορ-
ρίπτει, εἶναι ἀρκετά γιά νά ἀναστήσουν
στίς ψυχές τους τήν ἐλπίδα, τήν παρηγο-
ριά καί -ποιός ξέρει;- ἴσως καί τήν ἐπιθυ-
μία γιά μιά νέα ζωή, μακριά ἀπό τά ὅποια
λάθη πού ὁδηγοῦν στήν περιθωριοποίηση
καί στή μοναξιά. 

Πραγματοποιήσαμε αὐτήν τήν εὐλογη-
μένη ἐπίσκεψη. Μέ πολλή χαρά. Μέ πολλή
προθυμία. Μέ πολλή ἀγάπη γιά τόν πά-
σχοντα συνάνθρωπό μας. Καί ἤμασταν
πολλοί οἱ ἐπισκέπτες τῆς ἀγάπης. Ἄλλοι
ἀδελφοί καί μέ τή φυσική τους παρουσία
στή φυλακή. Κι ἄλλοι μόνο μέ τόν ὀβολό
τῆς ἀγάπης τους, γιά νά γίνουν τά ἀπαραί-
τητα δέματα γιά ὅλους τούς κρατουμένους
χωρίς καμιά διάκριση. Γιά ὅλους καί τό πα-
σχαλινό τσουρέκι. Γιά ὅλους καί τά κόκκι-
να αὐγά, τά ὁποῖα στή συγκεκριμένη ἐπί-
σκεψη ἦταν προσφορά τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Παναγίας Ἐλεούσης Πατρῶν. Μιᾶς εὐλο-
γημένης συνοδείας ἀδελφῶν, οἱ ὁποῖες
στηρίζουν τούς συνανθρώπους τους μέ τήν
προσευχή, τήν ἱεραποστολή καί τήν ἐλεη-
μοσύνη τους. Ἄς εὔχονται γιά ὅλους μας!

Εὐχαριστοῦμε πολύ ὅλους ὅσοι ἔσπευ-
σαν μέ τή συνδρομή τους νά κάνουν
πλούσια τά δέματα ἀγάπης γιά τούς ἀδελ-
φούς αὐτούς. 

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ
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Στήν εἴσοδο τῆς Φυλακῆς ὑποδέχθη-
καν θερμά τόν π. Γερβάσιο καί ὅλη τή συ-
νοδεία του ὁ Διευθυντής τοῦ Καταστήμα-
τος κ. Χάρης Ζαννίδης, ὁ ἐκπρόσωπος
τοῦ Μητροπολίτου Πατρῶν κ. ΧΡΥ-
ΣΟΣΤΟΜΟΥ Πρωτ/ρος π. Γεώργιος
Χρονόπουλος, ὁ Προϊστάμενος τῆς Κοι-
νωνικῆς Ὑπηρεσίας κ. Κωνσταντίνος
Ζέρβας, ὁ πρ. Διευθυντής τῆς Φυλακῆς
Μαλανδρίνου κ. Κωνσταντίνος Τσιαβί-
κος, ὁ Αἰδεσ/τος π. Γεώργιος Τζάβλας,
ἀπό τόν Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Κρήτης,
φυλακτικό καί διοικητικό προσωπικό,
κ.ἄ. καί ὁδήγησαν τούς ἐπισκέπτες στόν
αὔλειο χῶρο, ὅπου ὅλα ἦταν ἕτοιμα γιά
τήν ξεχωριστή αὐτή μέρα. Σέ λίγο κατέ-
φθασαν καί οἱ κρατούμενοι, γιά νά στα-
θοῦν πλάι-πλάι μέ τούς ἐπισκέπτες. Ἐκεί-
νη τήν ὄμορφη ὥρα ἤμασταν ὅλοι, ἐπι-
σκέπτες καί φυλακισμένοι, τό ἴδιο. Ἤμα-
σταν «ἕνα». Ἤμασταν ἐν Χριστῷ ἀδελφοί
μέ συνδετικό μας κρίκο τήν ἀγάπη. 

Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ ὕμνους ἀνα-
στάσιμους καί «ὑπέρ τῶν ἐν φυλακαῖς
ὄντων», γιά νά πνεύσει ἡ αὔρα τῆς θείας
χάριτος καί νά γλυκάνει πολλές θλιμμέ-
νες ψυχές πού ζούσαν ἐκείνη τήν ὥρα τή
δική τους προσδοκία. Τήν προσδοκία γιά
κάτι ὡραῖο. Κάτι οὐράνιο.

Τό λόγο πῆρε ὁ Διευθυντής, γιά τόν
ὁποῖο οἱ φυλακισμένοι καί τό προσωπικό
εἶπαν τά καλύτερα λόγια γιά τίς σχέσεις
καί τήν ἐπικοινωνία του μέ τούς κρατου-
μένους, σχέσεις κατανόησης καί συμπά-
θειας γιά τίς δυσκολίες τους μέσα στήν
καθημερινότητά τους. Εἶπε μεταξύ ἄλλων
ὁ κ. Χάρης Ζαννίδης: 

«...Εἶναι ἰδιαίτερα μεγάλη ἡ χαρά καί ἡ
τιμή πού νιώθουμε γιά τήν ἐπίσκεψη τοῦ π.
Γερβασίου πού, ἐδῶ καί 42 ἔτη, ἔχει συνδέ-
σει τό ὄνομά του καί τήν πορεία του στήν
ἱερωσύνη μέ τήν ἀγάπη καί τήν φροντίδα
τῶν συνανθρώπων μας, αὐτῶν πού δοκι-

μάζονται σέ καθε-
στώς περιορισμοῦ
τῆς ἐλευθερίας σέ
κάποιο σωφρονι-
στικό ἵδρυμα, καί
δικαίως θεωροῦμε
ὅτι ἔχει γίνει πα-
γκοσμίως γνωστός
ὡς «ὁ προστάτης τῶν φυλακισμένων»...

Τό ὄνομά του εἶναι γνωστό σέ ὅλο τόν
κόσμο. Ἡ ζωή του ἕνα συνεχές ταξίδι ἀπό
τή μιά φυλακή στήν ἄλλη. Ὅσο μακριά κι
ἄν εἶναι, ἐάν κάποιος ἄνθρωπος χρειαστεῖ
τή βοήθειά του, θά πάει νά τόν βρεῖ, χωρίς
νά κοιτάξει χρῶμα, φυλή ἤ θρησκεία.
Μπορεῖ νά μήν ξέρει τή γλώσσα τους, ξέρει
ὅμως νά ἀκούει τή φωνή τους. Ὅπου κι ἄν
βρέθηκε, τόν δέχθηκαν μέ σεβασμό καί
ἀγάπη, ὅπως τόν καλωσορίζουμε καί ἐμεῖς
ἐδῶ σήμερα.

Ἐκ μέρους τῶν κρατουμένων καί τῶν
σωφρονιστικῶν ὑπαλλήλων τόν εὐχαρι-
στοῦμε, γιατί ὁποτεδήποτε ζητήσαμε τή
βοήθειά του γιά κάποιον κρατούμενο ἦταν
πάντα θετικός καί εἶχε νά πεῖ ἕναν καλό
λόγο γιά ὅλους...

Θέλω μόνο νά διαβάσω λίγα λόγια ἀπό
αὐτά πού κατά καιρούς ἔχει ἀναφέρει στίς
ὁμιλίες του καί πιστεύω ὅτι ἐκφράζουν τό
σκοπό στόν ὁποῖο τόσα χρόνια ἔχει ἀφιε-
ρώσει τή δράση του...

«Ἐάν πεθάνω σέ κάποια φυλακή θά εἶναι
γιά μένα τό μεγαλύτερο κέρδος. Θέλω νά
πεθάνω πάνω στό καθῆκον... Ὁ Χριστός πέ-
θανε ἀπό ἀγάπη γιά τόν ἄνθρωπο. Αὐτό
εἶναι τό τέρμα, τό τέλειο καί τό ἄριστο».

Σᾶς εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδιᾶς γιά τήν ἐπί-
σκεψή σας καί σᾶς εὐχόμαστε νά εἶστε γερός
νά συνεχίσετε τό φιλάνθρωπο ἔργο σας...».

* * *
Στή συνέχεια ὁ Προϊστάμενος τῆς Κοι-

νωνικῆς Ὑπηρεσίας κ. Κωνσταντίνος Ζέρ-
βας προσφωνώντας τό ἀκροατήριο εἶπε:

 



«...Σήμερα εἶναι
μιά ἰδιαίτερη μέρα
γιά τό Κατάστημά
μας, ἀφοῦ βρίσκε-
στε κοντά μας ἐσεῖς,
π. Γερβάσιε, Πατέ-
ρα ὅλων τῶν κρα-
τουμένων. Ἐσεῖς,
πού ἀφιερώσατε τή

ζωή σας νά βοηθᾶτε κρατουμένους...
Ὅταν πρωτοδιορίστηκα, στό Κατάστη-

μά μας ἄκουγα ἀπό τούς κρατουμένους νά
μιλοῦν γιά ἕναν παππούλη, κάπου κοντά
στή Θεσσαλονίκη, πού προσφέρει δῶρα σέ
κρατουμένους καί κυρίως ἀγάπη μέ τά κη-
ρύγματά του. 

Φυσικά δέν ἦταν καθόλου δύσκολο γιά
μένα νά μάθω ὅτι, πίσω ἀπό αὐτόν τόν
παππούλη, ἦταν ὁ π. Γερβάσιος πού, ὅταν
γιά πρώτη φορά τοῦ ζήτησα νά βοηθήσει
ἕναν κρατούμενο ἔτσι ὥστε νά ἀποφυλακι-
στεῖ, τήν ἴδια ἡμέρα μοῦ ἔδωσε τήν ἔγκρι-
ση καί τήν ἑπόμενη εἴχαμε τά χρήματα καί
ὁ ἄνθρωπος ἀποφυλακίστηκε. Αὐτό συνέ-
βαινε κάθε φορά πού τοῦ ζητούσαμε. Μᾶς
ἔδινε καί τό μόνο πού ζητοῦσε ἦταν νά πα-
ραδίδουμε στόν κρατούμενο μιά ἐπιστολή
ἀγάπης, τήν ὁποία μᾶς ἔστελνε, χωρίς πο-
τέ νά μᾶς ρωτήσει ἄν εἶναι Ἕλληνας ἤ
ἀλλοδαπός, ἄσπρος ἤ μαῦρος, νέος ἤ με-
γαλύτερος, ἤ τί ἀδίκημα ἔχει κάνει. 

Ἀργότερα ζητούσαμε νά ἐνισχυθεῖ τό
Φιλόπτωχο Ταμεῖο τοῦ Καταστήματος,
γιά νά ἐξασφαλίσουμε σέ ἀνθρώπους πού
δέν ἔχουν τή δυνατότητα νά καλύψουν τά
μικροέξοδά τους στό χῶρο κράτησης, ἕναν
καφέ, ἕνα χυμό, μία τηλεκάρτα. Πάλι ἡ
ἀνταπόκριση ἦταν ἄμεση. Ἡ οἰκονομική
βοήθεια ἦταν ἐκεῖ ὅταν τή χρειαζόμασταν
κάνοντας τή δική μας δουλειά πιό εὔκολη.
Ἔπειτα, ἡ Ἀδελφότητα ἔστελνε καί ἀγαθά
πρώτης ἀνάγκης, ροῦχα, παπούτσια, εἴδη
ἀτομικῆς ὑγιεινῆς γιά τούς ἀνθρώπους
πού βρίσκονται πίσω ἀπό κλειστές πόρτες

χωρίς ἀγάπη. Στή συνέχεια, ὑπῆρξε ἐξαι-
ρετικά πολύτιμος συνεργάτης μας ἀπό τήν
Πάτρα ἡ κ. Ἑλένη Διαμαντοπούλου, ἡ
ὁποία ἔγινε ὁ συνδετικός μας κρίκος μέ τήν
Ἀδελφότητα.

Μετά ἦρθε ὁ ἴδιος ὁ π. Γερβάσιος μέ
τούς συνοδοιπόρους του νά ἐπισκεφθεῖ, νά
μιλήσει, νά φέρει δῶρα, ν’ ἀκούσει τήν κοι-
νωνική ὁμάδα πού λιγοστοί ἐπιθυμοῦν νά
ἀφουγκραστοῦν. Ἔσκυψε πάνω ἀπό τίς
ἀγωνίες αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων πού μόνον
ἀπογοητεύσεις ἔχουν νιώσει καί, ἐκτός
ἀπό τίς σημαντικές ὑλικές παροχές, ἔδωσε
χαμόγελα ἀνακούφισης, τούς ἔδωσε προ-
σοχή, τούς ἔκανε νά πιστέψουν ὅτι δέν
εἶναι μόνοι μέ τίς δύσκολες σκέψεις τους,
ἐκεῖνος νοιάζεται γι’ αὐτούς, τούς ἔχει στό
μυαλό του καί στήν προσευχή του. 

Ἔχω νά καταθέσω ὅτι, πρίν ἀπό τήν
προηγούμενη ἐπίσκεψή του, οἱ κρατούμε-
νοι, ἤδη ἐνημερωμένοι γιά τό ἔργο τῆς
Ἀδελφότητας, περίμεναν μέ ἀγωνία καί
περιέργεια. Κατά τή διάρκεια πού ἐξελισ-
σόταν ἡ συνάντηση καί ὁ π. Γερβάσιος
τούς μιλοῦσε, ἄκουγαν μέ προσοχή, μέ
προσήλωση, ὄχι μόνο οἱ Ἕλληνες ἀλλά καί
οἱ ἀλλοδαποί, ἀκόμα καί αὐτοί πού δέν κα-
ταλάβαιναν τή γλώσσα. Ἔμεναν καί πρό-
σεχαν τίς κινήσεις τῶν χεριῶν, πού τόσο
ἐκφραστικές εἶναι καί μερικές φορές, ὅταν
τά ἀνοίγει, εἶναι σάν νά θέλει νά ἀγκαλιά-
σει ὅλο τό ἀκροατήριο, ὅπως τά φτερά
ἑνός ἀγγέλου. Τό βλέμμα του διαπεραστι-
κό καί ἡ φωνή του σέ ξυπνᾶ, σέ ἠρεμεῖ.

Γιά μέρες μετά συζητούσαν γιά ἐκεῖνον
μέ συναισθήματα χαρᾶς, εὐγνωμοσύνης,
ἀνακούφισης, πού εἶχαν νιώσει ἀπό τό πε-
ρίσσευμα ἀγάπης τοῦ Γέροντα πού ἦρθε
κοντά τους νά τούς δεῖ, νά τούς σφίξει τό
χέρι καί νά φιλήσουν τό δικό του. 

Σέ ὅλους ἐμᾶς, πού ἔχουμε τή δυνατό-
τητα νά ἐπικοινωνοῦμε μέ ὅποιον θέλουμε,
ὅποτε θέλουμε, φαίνεται ἁπλό, συνηθισμέ-
νο ἡ χειραψία καί ἡ ἀνταλλαγή μιᾶς κου-
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βέντας. Γιά τούς ἀνθρώπους ὅμως πού
εἶναι ἔγκλειστοι, ξυπνοῦν, κοιμοῦνται,
τρῶνε, ψυχαγωγοῦνται στόν ἴδιο χῶρο, πί-
σω ἀπό τά κάγκελα καί τούς ψηλούς τοί-
χους, ἀλλά καί οἱ περισσότεροι ξεχασμένοι
ἀπό οἰκείους ἤ φίλους, παίρνει ἄλλη διά-
σταση αὐτή ἡ ἐπικοινωνία. Ἡ ἀνιδιοτελής
ἐπικοινωνία ἐμπνευσμένη μόνον ἀπό ἀγά-
πη, τήν ὁποία σπάταλα ὁ π. Γερβάσιος ξο-
δεύει γιά τούς κρατουμένους καί ὄχι μόνο. 

π. Γερβάσιε,
Σᾶς εὐχαριστῶ ἀπό τά βάθη τῆς καρ-

διᾶς μου γιά τήν τιμή πού μᾶς κάνατε, νά
ἐπισκεφθεῖτε τό Κατάστημά μας. Σᾶς
εὐχαριστῶ γιά τήν ὑλική βοήθεια πού μᾶς
παρέχετε, τήν ἐμπιστοσύνη πού μᾶς δεί-
χνετε ὅλα αὐτά τά χρόνια, καθώς καί τήν
πνευματική σας καθοδήγηση. Νιώθω
εὐγνώμων πού σᾶς συνάντησα στήν ἐπαγ-
γελματική μου πορεία, γιατί μέ τή μεγαλο-
ψυχία σας μᾶς διδάσκετε τήν ἀξία τῆς ἀνι-
διοτελοῦς ἀγάπης πρός τόν συνάνθρωπο
πού σηκώνει τό δικό του σταυρό...

Εὔχομαι ὁ Θεός νά σᾶς δίνει δύναμη νά
συνεχίσετε τό σπουδαῖο ἔργο σας».

* * *
Ὁ π. Γεώργιος

Χρονόπουλος,
ὡς ἐκπρόσωπος
τοῦ Ἁγίου Πα-
τρῶν, μεταφέρο-
ντας τήν εὐλογία
καί τίς εὐχές τοῦ
Ἐπισκόπου εἶπε: 

«Οἱ λέξεις τιμή, χαρά καί συγκίνηση στε-
ροῦνται νοήματος γιά νά ἐκφράσουν τά
συναισθήματα, πού συνοδεύουν τήν ἐπί-
σκεψη, στήν ἀποστολική Ἐκκλησία τῶν
Πατρῶν, τοῦ Ἀρχιμ. π. Γερβασίου, ἰδιαιτέ-
ρως μάλιστα ἐδῶ, σ’ αὐτόν τόν τόσο εὐαί-
σθητο ἀπό ποιμαντικῆς ἀπόψεως χῶρο,
τῶν φυλακῶν τοῦ Ἁγίου Στεφάνου...

Διαμέσου τῶν αἰώνων κανείς δέν κατε-

δέχθη νά ἀναφερθῆ μέ τόση συμπάθεια
ἀλλά καί συμπόνια πρός τούς φυλακισμέ-
νους ὅπως ὁ Ἰησοῦς, ὁ ὁποῖος, ὄχι μόνο
ὁμιλεῖ γι’ αὐτούς μέ ἀγάπη, ἀλλά καί ταυ-
τίζει τόν ἑαυτό Του μαζί τους. Ἡ διδασκα-
λία Του εἶναι κρυστάλλινη. Οἱ φυλακισμέ-
νοι εἶναι ἀδελφοί μας, συνάνθρωποί μας
καί ὅμοιοί μας καί ἔχουν τήν ἀνάγκη μας.
Ἀνάγκη ἀγάπης, παρηγοριᾶς, συμπόνιας,
καλῆς συμπεριφορᾶς, καλῶν συμβουλῶν
καί δέν πρέπει ποτέ νά λησμονοῦμε ὅτι,
μαζί μέ τήν ἔμπρακτη ἀγάπη μας, φροντί-
ζουμε καί γιά τή διάδοση τοῦ θείου λόγου
πρός αὐτούς, προσευχόμενοι συγχρόνως
γιά τό φωτισμό καί τή σωτηρία τους... 

Πανοσιολογιώτατε, 
Θεωρώντας δεδομένο καί αὐτονόητο

ὅτι ἡ πείρα τῆς πολυετοῦς διακονίας σας
σέ σωφρονιστικά ἱδρύματα, πείρα ἀνδρός
λευΐτου, καθώς καί ἡ διάθεσή σας γιά ἠθι-
κή καί ὑλική συνδρομή, ἀλλά καί ἡ παρου-
σία σας σήμερα ἀνάμεσά μας, δίνει σέ ἐμᾶς
τούς νεοτέρους ἀνατροφοδότηση καί ἀνα-
πλαισιώνει τό ἔργο μας θετικά...

Σήμερα εὑρίσκομαι ἐδῶ καί γιά ἄλλον
ἕνα λόγο. Μεταφέρω τίς διάπυρες εὐχές
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πα-
τρῶν κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ πρός τό σε-
πτό πρόσωπό σας γιά ὑγεία κατ’ ἄμφω, γιά
πολλά-πολλά χρόνια, διότι ἡ προσφορά
σας, ὑλική καί πνευματική, εἶναι ἀπαραί-
τητος, τόσο στήν φυλακή τή δική μας,
ὅσον καί στίς φυλακές τῆς ἑλληνικῆς ἐπι-
κράτειας... Πάλιν καί πολλάκις, π. Γερβά-
σιε, σᾶς καλωσορίζουμε, εὐχόμενοι τό «πε-
ρισσεύειν μᾶλλον» σέ κάθε φιλάδελφη καί
φιλόχριστη πρωτοβουλία σας.

Πανοσιολογιώτατε, ὡς εὖ παρέστητε!».
* * *

Παρών στή Φυλακή Πατρῶν ἦταν καί
ὁ πρ. Διευθυντής τοῦ Καταστήματος
Κράτησης Μαλανδρίνου κ. Κων. Τσιαβί-
κος, τόν ὁποῖο γνωρίσαμε ὅταν ἡ
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ΔΙΑΚΟΝΙΑ μας ἐπισκέφθηκε τή Φυλακή
του καί ἔκτοτε εἴχα-
με ἄριστη συνεργα-
σία μαζί του. Συγκι-
νημένος ἀπό τίς
ὡραῖες ἀναμνήσεις
τῆς τότε ἐπίσκεψής
μας ὁ κ. Τσιαβίκος
ἔκανε ἀναφορά

στήν πλατιά καί μακρόχρονη ἀγάπη τοῦ
Γέροντα γιά τόν κρατούμενο συνάνθρω-
πό μας, ὡς γνήσιο πνευματικό παιδί τοῦ
θρυλικοῦ π. Αὐγουστίνου. 

* * *
Ἡ κ. Ἑλένη Διαμαντοπούλου, συνεργά-

τρια τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ καί συνδετικός
κρίκος της μέ τή Φυλακή Πατρῶν ἐπί σει-
ρά πολλῶν ἐτῶν, ἀκούραστη στό χρέος
τῆς ἀγάπης, εἶπε μέ πολλή συγκίνηση: 

« ...Πέρασαν
12 χρόνια ἀπό
τήν τελευταία
ἐπίσκεψή σας
στήν Πάτρα, τήν
πόλη τοῦ Πρω-
τ ο κ λ ή τ ο υ
Ἀνδρέα, ἀλλά
καί στίς φυλα-

κές, γιά νά βρεθεῖτε κοντά στά ἀγαπημένα
σας «παιδιά». Διανύσατε 500 χλμ. ὁδικῶς,
γιά νά φθάσετε στήν πόλη μας καί νά προ-
σφέρετε δέματα ἀγάπης γιά ὅλους τούς
κρατουμένους, νά τσουγκρίσετε μαζί τους
τό κόκκινο πασχαλινό αὐγό καί νά ἀνταλ-
λάξετε ἀναστάσιμες εὐχές. 

Δεῖγμα μιᾶς ὑπέρτατης ἀγάπης, πού
εἶναι μυστήριο, εἶναι ἱερουργία...

Ἐσεῖς, ἄλλωστε, μᾶς ἔχετε διδάξει ὅτι ἡ
ἀγάπη δέν εἶναι θεωρία, ἀλλά ΠΡΑΞΕΙΣ!
Ὅτι δέν κάνει διακρίσεις στή φυλή, στή
θρησκεία, τήν ἐθνικότητα καί, ὅπως λέτε
πάντα, ὅλοι οἱ κρατούμενοι εἶναι παιδιά
τοῦ Θεοῦ. Ἄλλωστε, τό αἷμα τῶν ἀνθρώ-

πων ἔχει τό ἴδιο «χρῶμα», τά δάκρυα κοινά
στή χαρά καί τή λύπη...

Σεβαστέ μας Γέροντα, 
Ἐπί 42 ὁλόκληρα χρόνια στέκεστε μέ

πολλή εὐαισθησία μπροστά στήν ἀνθρώπι-
νη δυστυχία πού κρύβεται πίσω ἀπό τά
κελλιά. Ὅμως, μέ τήν πνευματική σας κα-
θοδήγηση συμβάλλετε ὥστε οἱ κρατούμε-
νοι νά μήν περάσουν πάλι τή βαριά πόρτα
τῆς φυλακῆς καί νά μήν ξαναχάσουν τήν
ἐλευθερία τους...

Ξεκινήσατε ἀπό τή γενέτειρά σας, τά
Γρεβενά, καί φθάσατε μέχρι τά νησιά τοῦ
Εἰρηνικοῦ Ὠκεανοῦ. Τό πολυσήμαντο
ἔργο σας, πού μετρᾶ 42 χρόνια, θά μείνει
ἀνεξίτηλο στό χρόνο. Ἡ μηνιαία προσφορά
σας στή Φυλακή μας γιά τήν ἐνίσχυση τῶν
ἀπόρων κρατουμένων καί ἡ ἐτήσια οἰκο-
νομική συνεισφορά σας πέντε φορές τό
χρόνο μέ μεγάλα χρηματικά ποσά γιά τήν
κάλυψη τῶν ἀναγκῶν σέ εἴδη πρώτης ἀνά-
γκης, εἶναι μιά οὐσιαστική βοήθεια, πού
τήν περιμένουν μέ λαχτάρα καί σᾶς
εὐγνωμονοῦν. Ὅμως δέν εἶναι μόνο τά ὑλι-
κά ἀγαθά πού τούς προσφέρετε. Τό κυριό-
τερο εἶναι ἡ ἔγνοια σας καί ἡ πνευματική
καθοδήγηση παράλληλα μέ τήν ψυχολογι-
κή ὑποστήριξη πού τούς δίνει ἐλπίδα καί
δύναμη γιά τήν μετέπειτα πορεία τους...

Ὡς ἐθελόντρια τῆς Κοινωνικῆς Πρόνοι-
ας τοῦ Ε.Ε.Σ.,

Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τήν ὑποστήριξή
σας καί τήν παροχή βοήθειας πού μᾶς πα-
ρέχετε ἁπλόχερα ὅταν τή ζητᾶμε.

Τό ἔργο τῆς Ἀδελφότητας εἶναι σπου-
δαῖο καί χαίρομαι πού εἶμαι καί ἐγώ ἐνεργό
μέλος σ’ αὐτήν. Οἱ κρατούμενοι στίς φυλα-
κές μᾶς χρειάζονται καί ἐγώ μέ τή σειρά
μου, ὡς συνεργάτιδά σας, σᾶς δηλώνω ὅτι
θά συνεχίσω νά εἶμαι δίπλα τους μέ ὅλες
μου τίς δυνάμεις μέ ἀγάπη καί σεβασμό.

Σεβαστέ μας Γέροντα, 
Σᾶς ὀφείλουμε ἕνα μεγάλο ΕΥΧΑ-
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ΡΙΣΤΩ γιά ὅλα ὅσα ἔχετε προσφέρει καί
γιά ὅσα μᾶς ἔχετε διδάξει. 

Πολύτιμη παρακαταθήκη τά λόγια σας,
«ἡ ζωή μας εἶναι σύντομη, ἄς βιαστοῦμε
νά κάνουμε τό καλό στόν κόσμο». Λόγια
σοφά, τά ὁποῖα θά πρέπει νά ἀποτελοῦν
γιά ὅλους τόν «φάρο» πού θά μᾶς καθοδη-
γεῖ καί θά ζεσταίνει τίς καρδιές μας στήν
δύσκολη καθημερινότητα τῆς ἐποχῆς μας. 

Μέ ἀπεριόριστο σεβασμό καί ἐκτίμηση,
ὑποκλίνομαι...».

* * *
Στήν ἀγάπη ὅλων αὐτῶν τῶν ἀνθρώ-

πων καί τήν εὐγνωμοσύνη τους γιά τήν
προσφορά τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ στή Φυλακή
αὐτή ὅπου ἐργάζονται κάτω ἀπό δύσκο-
λες συχνά συνθῆκες, ὁ π. Γερβάσιος παίρ-
νοντας τό λόγο ἀρχικά τούς εὐχαρίστησε
γιά ὅλους τούς κόπους τῆς ἀγάπης τους
καί τούς ὑποσχέθηκε ἀμέριστη τή συμπα-
ράσταση καί τήν προσευχή του στή ζωή
τους. Κι ὕστερα ἀπευθύνθηκε στό ἀγαπη-
μένο του ἀκροατήριο, τούς κρατουμέ-
νους, καί τούς μίλησε μέ ἁπλότητα καί
ζῆλο ψυχῆς γιά τήν ἀνάγκη τῆς πνευμα-
τικῆς ἀνάστασης ὅλων μας ἀπό τήν παλιά
μας ζωή, γιά νά γίνεται ὁ κόσμος γύρω

μας καλύτερος καί νά δοξάζεται τό ἅγιο
ὄνομα τοῦ Θεοῦ. 

* * *
Ἡ ἔκφραση χαρᾶς στά πρόσωπά τους,

τά χειροκροτήματά τους, ἡ προσέλευση
ὅλων τῶν κρατουμένων κοντά του γιά νά
πάρουν τήν εὐχή του, νά τσουγκρίσουν
τό κόκκινο αὐγό μαζί του, νά τοῦ ποῦν
ἕνα λόγο ἐμπιστευτικά, εἶχαν ὅλα σημα-
σία. Εἶχαν ἀξία. Δέν διέφεραν σέ τίποτε
ἀπό τή συναναστροφή ἐλεύθερων ἀνθρώ-
πων μεταξύ τους. Ἄφθαστο τό μεγαλεῖο
τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ! 

Μέ συγκίνηση ὁ π. Γερβάσιος δέχθηκε
τά χειροποίητα δῶρα τῶν κρατουμένων,
ἔκφραση τῆς ἀγάπης τους καί τῆς εὐγνω-
μοσύνης τους γιά τή συμπαράστασή του
στίς δύσκολες αὐτές ὧρες τῆς ζωῆς τους.
«Ὅ ἔχω, τοῦτό σοι δίδωμι» (Πράξ. 3, 6).
Ἀρκεῖ κανείς νά τό δίνει μέ τήν καρδιά
του. Γιατί τότε ἔχει ἀξία.

Ἀδελφοί,
Ὅλοι ἄς δίνουμε αὐτό πού μποροῦμε,

ἀλλά μέ ἀγάπη καί ταπείνωση. Γιατί, κατά
τόν πατερικό λόγο, δέν φτάνει μόνο νά
κάνουμε τό καλό. Τό καλό πρέπει νά τό
κάνουμε καλά. Γιά νά γίνει τέλειο. Καί νά
εἶναι εὐάρεστο στό Θεό.
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

Ὁ π. Γερβάσιος καί συνεργάτες τῆς
«ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ» στήν εὐλογημένη
πασχαλινή τους ἐπίσκεψη στό Κατά-
στημα Κράτησης Πατρῶν.

Ὁ π. Γερβάσιος συνοδευόμενος
καί ἀπό τόν Διευθυντή κ. Χ. Ζαν-
νίδη χαιρετίζει τούς εὑρισκόμε-
νους στό χῶρο τῆς ἐκδήλωσης.

Σέ ἀνάμνηση τῆς ἀναστάσιμης συνάντησής τους χάρη τῶν κρατουμένων.Παρόντες ὅλοι
οἱ ὑπεύθυνοι. ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ.
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Ὁ π. Γερβάσιος μέ τόν πασχαλιάτικο θεῖο λόγο
καλεῖ σέ ἀνάσταση ζωῆς τό ἀγαπημένο του
ἀκροατήριο, κρατουμένους καί ἐπισκέπτες.

«Χριστός Ἀνέστη!, παιδί μου.
Καί γρήγορα ἐλεύθερος», εὔχε-
ται ὁ πολιός λευίτης τῆς ἀγά-
πης στόν ἀδελφό.

Πόση ἀγάπη καί πόση
ἔγνοια σέ μιά ματιά,

σέ ἕνα σφίξιμο χεριοῦ!

 


