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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΓΑΠΗΣ
ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(4 Μαΐου 2016)
4 Μαΐου. Τετάρτη τῆς Διακαινησίμου. Τό μήνυμα τῆς ἀναστάσεως τοῦ
Χριστοῦ ξαναζωντάνεψε στούς χριστιανούς τήν ἐλπίδα. Τή χαρά. Τό χαμόγελο. Ὅλοι θέλουν νά δώσουν καί
νά πάρουν εὐχές. Νά μοιραστοῦν μεταξύ τους τήν ἀγάπη. Τήν ἐπικοινωνία. Τήν ἀδελφοσύνη. Εἶναι ὡραῖο νά
σέ ἀγαποῦν καί νά ἀγαπᾶς. Προπαντός τό δεύτερο. Νά ἀγαπᾶς. Γιατί ἡ
ἀγάπη σέ βγάζει ἀπό τόν ἑαυτό σου.
Ἀπό τόν ἐγωισμό σου. Ὁ ἐγωισμός
δέν μπορεῖ νά φέρει εὐτυχία. Τή συντρίβει πρίν καλά-καλά τή νιώσει κανείς. Μαραίνει τήν ψυχή καί τήν καταδικάζει σέ μιά ἄκαρπη μοναξιά.
Ἐνῶ ἡ ἀγάπη σοῦ γεμίζει τήν ψυχή.
Σέ κάνει ἀδελφό μέ ὅλους. Γιατί ἡ
ἀγάπη ἑνώνει. Συνδέει στενά. Στηρίζει. Καί δίνει δύναμη στόν ἄνθρωπο
νά ἀντέχει τά ὀχληρά τῆς ζωῆς. Τά
ἀναπάντεχα δυσάρεστα. Ἡ ἀγάπη
κάνει τόν ἄνθρωπο τόσο δυνατό, ὅσο
μιά πόλη ὀχυρωμένη. «Ὡς πόλις ὀχυρά» (Σοφ. Σειράχ 10, 15).

ὀνομαζόμενης Φυλακῆς τῶν Διαβατῶν. Μιά παλιά καί μεγάλη φυλακή πού, ὅπως καί ὅλες οἱ Φυλακές
τοῦ κόσμου, κρύβει πίσω ἀπό τά ψηλά της τείχη καί τά πυκνά συρματοπλέγματα ἱστορίες πόνου, μοναξιᾶς
καί δακρύων. Βαρύ πραγματικά τό τίμημα τῆς στέρησης τῆς ἐλευθερίας. Ὁ
Θεός ἔδωσε τό δῶρο τῆς ἐλευθερίας
στόν ἄνθρωπο καί δέν τοῦ τό πῆρε
ποτέ πίσω. Ἡ ἁμαρτία ὅμως, πού ὁ
ἄνθρωπος ἔβαλε στή ζωή του, τοῦ
ἔκλεψε τό δῶρο αὐτό. Τοῦ τό κλέβει
συχνά. Καί τόν ὁδηγεῖ σέ μιά «παρά
φύσιν» ἐμπειρία: Στή στέρηση τοῦ
θεϊκοῦ αὐτοῦ δώρου τῆς ἐλευθερίας.
Καί ὁ ἄνθρωπος γεύεται τήν πίκρα
τῆς τιμωρίας γιά τίς κακές του ἐπιλογές. Ἤ καλύτερα, βαθύτερα καί
πνευματικότερα, γιά τήν ἀπομάκρυνσή του ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί
τήν ἑκούσια ὑποδούλωσή του στήν
ἁμαρτία. Ὁ Χριστός μόνον ἐλευθερώνει. Ἡ ἁμαρτία μόνον σκλαβώνει. Καί
φυλακίζει.

Μέ κίνητρο τήν ἀγάπη πού δίνει
«καί δίνει, χωρίς τίποτε νά παίρνει,
χωρίς τίποτε νά περιμένει, χωρίς τίποτε νά ζητᾶ», αὐτό τό μυρωμένο
πασχαλιάτικο πρωινό 175 συνεργάτες
τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» ἔγραψαν μιά νέα πορεία ἀγάπης καί προσφορᾶς πρός τούς κρατουμένους τοῦ Καταστήματος Κράτησης Θεσσαλονίκης. Τῆς παλιότερα

Ἀλλά ὁ Χριστός κάνει καί κάτι
ἄλλο. Ἐλευθερώνει καί ἀγαπᾶ.
Ἀγαπᾶ κι αὐτόν πού τόν ἀρνεῖται.
Πού τόν βγάζει ἀπό τή ζωή του. Καί
ἀκολουθεῖ ἄλλα μονοπάτια, ἔξω ἀπό
τό δρόμο τοῦ Θεοῦ. Ἐπειδή ὁ Θεός
μόνον ἀγαπᾶ καί δέν μνησικακεῖ οὔτε
καί ἀπορρίπτει τόν περιπλανώμενο
ἄνθρωπο, δέν τόν ἀφήνει μόνο. Δέν
τόν ξεχνᾶ στήν κόλασή του. Ἡ ἀγάπη
του τόν κυνηγᾶ παντοῦ. Ρίχνει τά δί-
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χτυα της καί τοῦ δίνει εὐκαιρίες νά
παραδώσει τόν ἑαυτό του στό θεῖο
Κυνηγό. Μακάριοι ὅσοι πιάνονται
στά δίχτυα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.
Βρίσκουν τό δρόμο τῆς σωτηρίας. Κι
αὐτό εἶναι τό πᾶν.
Ἡ ἐπίσκεψη αὐτή ἀγάπης, τῆς
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, στό Κατάστημα
Κράτησης Θεσσαλονίκης μέ συνεργάτες τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ εἶναι ἡ δεύτερη
ἐπίσκεψη. Ἡ πρώτη ἔγινε στίς 26 Δεκεμβρίου 2004. Μεταξύ τῶν δυό
αὐτῶν ἐπισκέψεων, μεσολάβησαν
ἄλλες ἐπισκέψεις τοῦ π. Γερβασίου,
γιά νά συναντήσει κρατουμένους μεμονωμένα καί νά τούς στηρίξει σέ
πολύ δύσκολες στιγμές τῆς προσωπικῆς τους ζωῆς.
Προηγήθηκαν τῆς ὁμαδικῆς ἐπίσκεψης ὅλες οἱ κατά νόμον διαδικασίες, ὥστε νά ἀνοίξουν οἱ πόρτες τῆς
Φυλακῆς καί νά μποῦν μέσα στή Φυλακή οἱ ἄνθρωποι τῆς ἀγάπης τοῦ
Θεοῦ . Μιᾶς ἀγάπης ὄχι θεωρητικῆς,
ἀλλά ἔμπρακτης. Χειροπιαστῆς. Μέ
δέματα ἀγάπης, ὅσα καί οἱ κρατούμενοι. Μέ 530 δέματα γιά τούς ἄνδρες
καί γιά τό τμῆμα τῶν γυναικῶν πού
ὑπάρχει σ’ αὐτήν. Μέ εἴδη ἀπαραίτητα γιά κάθε ἄνθρωπο στήν καθημερινή του ζωή. Ἀκόμη καί μέ πασχαλινό
τσουρέκι. Καί κόκκινα αὐγά. Γιά τόν
Ἕλληνα αὐτά συνδέονται ἄμεσα μέ
τό Πάσχα· μέ τή χαρά τῆς Ἀναστάσεως καί τῆς νίκης τοῦ Χριστοῦ πάνω
στό θάνατο, τοῦ σώματος καί τῆς
ψυχῆς.
Ὁ Διευθυντής τοῦ Καταστήματος
κ. Ἀναστάσιος Παπαδόπουλος, ὁ
Ἀρχιφύλακας κ. Βαρσάμης, ὁ Προϊστάμενος τῆς Κοινωνικῆς Ὑπηρεσίας

κ. Θεοχάρης Ρουσάκης καί οἱ λοιποί
Κοινωνικοί Λειτουργοί, ὑποδέχθηκαν
τόν π. Γερβάσιο καί τήν πολυμελή
συνοδεία του μέ χαρά, γιατί αὐτό τό
ἐπισκεπτήριο ἦταν ἕνα διαφορετικό,
ἕνα ξεχωριστό ἐπισκεπτήριο. Δέν
ἦταν σέ κατά σάρκα ἀδελφούς, ἀλλά
σέ ἀδελφούς τοῦ Χριστοῦ, κατά τό
λόγο του: «τῶν ἀδελφῶν μου τούτων»
(Ματθ. 25, 40). Αὐτός ὁ στίχος δημιουργεῖ σέ ὅλους μας τό χρέος νά ἐπισκεπτόμαστε τόν «φυλακισμένο»
Χριστό στό πρόσωπο τῶν φυλακισμένων ἀδελφῶν του.
Ἡ συνάντηση μέ τούς κρατουμένους ἔγινε στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἱ.
Ν. Ἁγ. Ἐλευθερίου, πού ὑπάρχει ἐκεῖ
γιά τίς θρησκευτικές ἀνάγκες τῶν
χριστιανῶν κρατουμένων. Τίς πρῶτες
πασχαλινές μελωδίες σκόρπισε γύρω
ἡ Χορωδία μας, διαλύοντας ἔτσι τήν
πρώτη ἀμηχανία καί δυσκολία τῆς
συνάντησης. Ὕστερα ὅλα κύλισαν
τόσο ὄμορφα!
Ὁ Διευθυντής τῆς
Φυλακῆς ἀπηύθυνε
θερμό καλωσόρισμα
σέ ὅλους τούς ἐπισκέπτες καί ἐξέφρασε τήν εὐγνωμοσύνη
του γιά τή σημαντική τους προσφορά
στίς ἀνάγκες τῶν κρατουμένων, σέ
μιά ἐποχή πού οὔτε οἱ συγγενεῖς
ἔχουν τή δυνατότητα νά βοηθήσουν
οὔτε τά Φιλόπτωχα Ταμεῖα ἔχουν
πλέον οἰκονομική ἄνεση. Καί ἀναφέρθηκε στήν πολυετή συνεργασία
του μέ τόν π. Γερβάσιο, ὁ ὁποῖος
ἦταν πάντα παρών στίς ἀνάγκες τῆς
Φυλακῆς. Ἐκτός τῆς προσφορᾶς σέ
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διάφορα εἴδη (σεντόνια, κουβέρτες,
πετσέτες, εἴδη ἔνδυσης καί ὑπόδησης, εἴδη κουζίνας, διατροφῆς κ.λ.π.),
ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ἔχει ἀποφυλακίσει μόνον ἀπό τή Φυλακή Θεσσαλονίκης
μέχρι σήμερα 1.705 ἄπορους μικροποινίτες κρατουμένους. Τήν «ἄδειασε» τρεῖς φορές!
Ὁ Διευθυντής ἔδωσε στή συνέχεια
τό λόγο στόν π. Γερβάσιο βέβαιος ὅτι
θά μιλήσουν ἡ ἀγάπη του καί ἡ προσευχή του γιά τούς κρατουμένους.
Καί ὁ π. Γερβάσιος μίλησε.
Μίλησε γιά τήν ἀνάσταση. Τήν
Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ πρῶτα. Τό
μοναδικό αὐτό κοσμοϊστορικό γεγονός, ἐξαιτίας τοῦ ὁποίου πιστεύουμε
στό Χριστό ὄχι μόνον παθόντα καί
ταφέντα, ἀλλά καί ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν. Καί γιά τή δική μας ἀνάσταση
ὕστερα. Τήν ἀνάσταση ἀπό τά πάθη,
πού νεκρώνουν τήν ψυχή καί μαραίνουν τόν πόθο τοῦ ἀνθρώπου γιά τό
καλό καί τό ὡραῖο. Ὅπως μέ τόν
ἐρχομό τῆς ἄνοιξης ἀνασταίνεται καί
παίρνει ζωή ὅ,τι πάγωσε ὁ κρύος χειμώνας, ἔτσι καί μέ τή γιορτή τῆς
Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ μας μποροῦμε νά σπάσουμε τίς βαριές πλάκες τῶν παθῶν καί τῶν ἀδυναμιῶν
μας καί νά ἀναστηθοῦμε σέ μιά νέα
ζωή, ἐν Χριστῷ ζωή, μέ ταπείνωση,
μέ πίστη στό Θεό καί μέ ἀγάπη καί
προσδοκία γιά τήν οὐράνια πατρίδα,
τῆς ὁποίας τεχνίτης καί δημιουργός
εἶναι ὁ Θεός.
Μέ αὐτά τά λόγια καί ἀκόμη περισσότερα βέβαια, ὁ π. Γερβάσιος
προσπάθησε νά σπείρει στίς ψυχές
τῶν ἀκροατῶν του κρατουμένων τήν
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ἐπιθυμία γιά μιά νέα ζωή, ὥστε νά
γιορτάσουν διπλή ἀποφυλάκιση. Τή
μιά ἀπό τό κελί τῆς Φυλακῆς. Καί
τήν ἄλλη ἀπό τή Φυλακή τῶν
παθῶν, τά ὁποῖα ἀλλοιώνουν τή μορφή τοῦ ἀνθρώπου, καταστρέφουν
τήν εἰκόνα του καί ἀναγκάζεται νά
λέγει ὁ δίκαιος Κριτής: «οὐκ οἶδα
ὑμᾶς» (Ματθ. 25, 12)! Δέν σᾶς ξέρω.
Φύγετε μακριά ἀπό μένα, γιατί μοῦ
εἶστε ἄγνωστοι. Κι ἄν χάσουμε τόν
οὐρανό, χάσαμε τό πᾶν. Δέν ἄξιζε τότε νά ζήσουμε. Ἐξαιτίας τοῦ ἐφήμερου χάσαμε τό αἰώνιο. Τό ἀναλλοίωτο. Τό οὐράνιο. Κι ἐπειδή ἡ ζωή μας
εἶναι σύντομη καί ὁ χρόνος της ἀβέβαιος, ἄς βιαστοῦμε νά κερδίσουμε
τόν οὐρανό.
Ἀκολούθησε τό τσούγκρισμα τῶν
κόκκινων αὐγῶν μέ ὅλους, χωρίς διάκριση θρησκείας, καί ἀνταλλαγές πασχαλινῶν εὐχῶν γιά κάθε εὐλογία τοῦ
Ἀναστάντος Χριστοῦ καί γρήγορη
ἀποφυλάκιση.
Πήραμε τό δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς
μέ προσευχή καί περίσκεψη. Μέ τήν
ἐπίσκεψή μας ἀνοίξαμε στούς ἀδελφούς κρατουμένους ἕνα παράθυρο
ἐλπίδας γιά μιά νέα, κατά Θεόν ζωή.
Μέ αἰσιοδοξία καί θάρρος. Μέ ἀποφασιστικότητα. Καί μέ ἐμπιστοσύνη
στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά τόν κάθε
ἄνθρωπο, ὅσο πεσμένη εἰκόνα κι ἄν
εἶναι. Σωστός ὁ λόγος: «Ὅσοι ἔχουν
παράθυρο ἀνοιχτό πρός τόν οὐρανό,
βλέπουν κάθε μέρα κι ἕνα βασίλεμα
διαφορετικό». Ἡ κάθε μέρα κοντά
στό Θεό γίνεται καλύτερη. Ὀμορφότερη. Ἁγιότερη. Ἀρκεῖ νά παραμείνει
τό παράθυρο τῆς ψυχῆς ἀνοιχτό στή
χάρη τοῦ Θεοῦ. ΑΜΗΝ.
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ΤΟ Φ ΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ ΕΠΙΣ ΚΕ ΨΗΣ Σ ΤΗ ΦΥΛ Α ΚΗ

Στό Γραφεῖο τοῦ Καταστήματος Κράτησης ὁ Δ ιευθυντής κ. Ἀναστάσιος Παπαδόπουλος
μέ τόν π. Γερβάσιο.

Ἐπισκέπτες χριστιανοί ἀπό τή Θεσσαλονίκη καί ἀπό Ἐνορίες τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κασσανδρείας μέ δέματα ἀγάπης γιά τούς κρατουμένους.
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Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ φωτίζει, ἐνθουσιάζει, εἰρηνεύει τίς ψυχές. Ἀνασταίνει τήν
ἐλπίδα γιά ἕνα καλύτερο αὔριο.

Χριστός Ἀνέστη! μέ τόν Ἀρχιφύλακα κ. Βαρσάμη.

Χριστός Ἀνέστη,
ἀδελφοί μου κρατούμενοι!
Καί γρήγορη ἀποφυλάκιση!
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ΣΕ ΦΥΛΑΚΗ Β. ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ
σέ Φυλακή Β. Ρουμανίας
(22-5-2016)
22 Μαΐου 2016. Κυριακή τοῦ Παραλύτου. Ὁ π. Γερβάσιος πετώντας
μέ τά φτερά τῆς TAROM βρέθηκε
γρήγορα σέ μιά σκληρή φυλακή
ὑψίστης ἀσφαλείας στή Β. Ρουμανία, γιά νά βρεθεῖ κοντά στούς
ἀνθρώπους ἐκείνους, πού ἔχουν κάτι κοινό μέ τόν Παράλυτο τοῦ Εὐαγγελίου. Ἐκεῖνος παραπονέθηκε:
«Ἄνθρωπον οὐκ ἔχω», ἔλεγε. Καί
πολλοί ἀπό αὐτούς πού πῆγε ὁ π.
Γερβάσιος νά συναντήσει ψιθυρίζουν μέ πίκρα: «Ἄνθρωπον οὐκ
ἔχω» στή ζωή μου. Κανένας δέν μέ
ξέρει πιά. Κανένας δέν μ’ ἀγαπᾶ.
Σάν ἐκεῖνον τόν Ἕλληνα κρατούμενο, πού ἔγραψε στή ΔΙΑΚΟΝΙΑ
γράμμα καί εἶπε: «Ἔξω στόν κόσμο
εἶχα 1.003 φίλους. Στή φυλακή μέ
ξέχασαν οἱ 1.000. Μοῦ ἔμειναν μόνον τρεῖς: Ὁ Γιῶργος. Ὁ Γιάννης.
Καί ἡ Θεανώ. Τά τρία μου παιδιά»! Τί πόνος ἡ μοναξιά! Καί τί πίκρα ἡ ἐγκατάλειψη! Ἀφόρητο γίνεται ἔτσι τό βάρος τῆς Φυλακῆς.
Σ’ αὐτούς τούς κουρασμένους
ἀπό τά βάσανα τῆς ψυχῆς τους
ἀνθρώπους πῆγε ὁ π. Γερβάσιος μέ
συνεργάτες του, γιά νά τούς δώσει
λίγη χαρά. Λίγη ἐλπίδα. Ἕνα χαμόγελο νά χαραχθεῖ στά χείλη τους.
Ἕνα «Χριστός Ἀνέστη», ἀδελφοί, ν’
ἀκούσουν καί νά νιώσουν στήν καρδιά τους λίγη ἐλπίδα, λίγη παρηγοριά.
Στή Θ. Λειτουργία προσῆλθαν

οἰκειοθελῶς 40 περίπου βαρυποινίτες κρατούμενοι, γιά πρώτη φορά
ὕστερα ἀπό 12 χρόνια φυλάκισης!
Τή Θ. Λειτουργία τέλεσαν ὁ ἁρμόδιος ἐφημέριος τῆς Φυλακῆς π.
Ἀδριανός, σεμνός λευΐτης μέ πολλή
ἀγάπη γιά τόν κάθε κρατούμενο, ὁ
π. Γρηγόριος, ἑλληνομαθής ἱερομόναχος, μέ γλυκιά νοσταλγία γιά ὅ,τι
ὡραῖο τοῦ ἔδωσε ἡ ὄμορφη Θεσσαλονίκη μας, καί ὁ π. Γερβάσιος,
ἀφοῦ πρῶτα τέλεσε τό Μυστήριο
τῆς Ἱ. Ἐξομολογήσεως. Ἡ 12μελής
χορωδία τῶν κρατουμένων ἔψαλε
ὑπέροχα. Θαυμάσια. Πέρα ἀπό κάθε προσδοκία. Κι ὅλη ἡ Θ. Λειτουργία τελέστηκε μέσα σέ ἀπόλυτη
σιωπή. Μέ κατάνυξη. Γράφει ὁ Ντοστογιέφσκι: «Μπορεῖς νά φτάσεις
στή θέωση καί μέσα στή φυλακή...»!
Ὁ π. Γερβάσιος, ὡς Ἕλληνας ἐπισκέπτης στή Φυλακή, κήρυξε στούς
κρατουμένους τό λόγο τοῦ Θεοῦ.
Τόν ἀναστάσιμο λόγο. Τούς παρότρυνε «νά ἔχουν θάρρος καί ἐλπίδα,
χαρά στήν ψυχή τους, γιατί ζοῦν μέσα στήν παρουσία τοῦ Θεοῦ. Ὄχι
ἁπλῶς γιατί ὁ Θεός εἶναι πανταχοῦ
παρών, ἀλλά γιατί ἡ φυλακή κρύβει
μέσα της πόνο πολύ. Κι ὅπου πόνος, ἐκεῖ κι ὁ Χριστός. Κι ὅπου ὁ
Χριστός, ἐκεῖ ἡ ἀσφάλεια. Ἐκεῖ ἡ
ἐλπίδα καί ἡ δύναμη. Γιατί ὁ Χριστός ἔχει τή δύναμη νά ἀλλάξει τόν
ἄνθρωπο, ἄν καί ὁ ἄνθρωπος τό θέ-
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λει, καί νά τόν κάνει ἅγιο. Νά τόν
κάνει οὐράνιο. Καί τελείωσε μέ τόν
χρυσοστομικό λόγο: «Ἔξυπνος ὁ
ληστής τοῦ σταυροῦ. Ἀφοῦ λήστεψε ὅλον τόν κόσμο, στό τέλος
λήστεψε καί τόν παράδεισο!».
Ἐλᾶτε, λοιπόν, νά γίνουμε ὅλοι
ἐμεῖς ληστές τοῦ Παραδείσου, γιά
νά ὑμνοῦμε στούς αἰῶνες τό πανάγιο ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ μας Θεοῦ».
Ὁ π. Γρηγόριος μετέφραζε στά Ρουμάνικα τά θεῖα λόγια κι ἔτσι ὅλοι
πῆραν τά μηνύματά τους ἀπ’ αὐτήν
τήν ξεχωριστή Θ. Λειτουργία μέσα
στή Φυλακή.
Στή συνέχεια ὁ π. Γερβάσιος, ὡς
πατέρας πού φροντίζει μέ ἀγάπη τά
παιδιά του, πρόσφερε σέ ὅλους,
κρατουμένους καί προσωπικό, μιά
ἑλληνική σοκολάτα, κίνηση πού

65

ξάφνιασε ὅλους, γιατί ἦταν μιά κίνηση γλυκιά, σάν τή σοκολάτα πού
κρατοῦσαν. Καί ἐπιπλέον, γιά ὅλους
τούς παρόντες κρατουμένους, σύμφωνα μέ τήν ὀνομαστική κατάσταση
τῆς Φυλακῆς, κατέθεσε στό προσωπικό τους ταμεῖο ἀπό 20,00 εὐρώ,
ἕνα κέρασμα ἀγάπης ἀπό τόν
ἄνθρωπο τῆς ἀγάπης. Ἀπό τόν
Ἕλληνα κληρικό, πού ἔκανε ὄνειρο
τῆς ζωῆς του νά διακονήσει τόν
κουρασμένο καί ταλαιπωρημένο
κρατούμενο μέχρι τήν τελευταία του
ἀνάσα. Χωρίς νά μετρᾶ τό κόστος.
Ὁ Θεός ἄς διατηρεῖ στίς βασανισμένες αὐτές ψυχές τήν ἐλπίδα γιά
ἕνα καλύτερο αὔριο καί τή χαρά γιά
τήν ἀλήθεια ὅτι ὁ Θεός εἶναι μαζί
μας. Ἄς μένουμε κι ἐμεῖς παντοτινά
μαζί του. ΑΜΗΝ.

ΤΟ ΦΩΤ ΟΡΕ ΠΟΡΤΑΖ Τ ΗΣ ΕΠΙΣΚ ΕΨΗΣ ΣΤ Η ΦΥ ΛΑ ΚΗ

Ὁ π. Ἀδριανός, ὀρθόδοξος Ρουμάνος ἱερέας,
ὑποδέχθηκε τόν π. Γερβάσιο καί τούς συνεργάτες
του στήν εἴσοδο τῆς Φυλακῆς.

« Μεταλαμβάνει ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ...
εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν» . Πόσο παρήγορος ὁ λόγος! Λόγος θεϊκός!
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Ὁ π. Γερβάσιος προτρέπει τούς κρατουμένους στήν ἀνάσταση μιᾶς νέας ζωῆς, κοντά στό
Θεό, χωρίς τά λάθη τοῦ παρελθόντος. Ὁ π. Γρηγόριος μεταφράζει.
(Γιά λόγους εὐνόητους, δέν ἐπιτράπηκε ἡ φωτογράφιση τῶν κρατουμένων στό ναό).

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
«Ὀ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»
Tόσύνθημα:
^Hζωήμαςεrναισύντομη.‰AςβιαστοÜμενάκάνουμετόκαλόστόνκόσμο.
^Hπροσευχή:
«Kύριε,
Mάθεμαςν\àγαποÜμεαéτούςπούδένàγαπήθηκαν.Kάνεμαςνά•ποφέρουμεμέτόνπόνοτ΅ν
ôλλων.MήνâπιτρέψειςπιάνάεéτυχοÜμεμόνοι
μας...ΔόςμαςτήνàγωνίατÉςπαγκόσμιαςδυστυχίαςκαίφύλαξέμαςàπότήλησμονιάτ΅νôλλων».
Ὁ ≈μνος:
«Tόνληστήναéθημερόν,τοÜΠαραδείσουäξίωσας,Kύριε·κàμέτ΅ξύλω
τοÜΣταυροÜφώτισονκαίσ΅σόνμε».(ἘξαποστειλάριοΜ.Παρασκευῆς)
εὐθύνημας:
«Ἄνδένσωθεῖ ὁ κόσμος,ἐγώφταίω».
Ἡ
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Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
«Εἶμαι Κοινωνική Λειτουργός, ἐργάζομαι στίς φυλακές τοῦ Κορυδαλλοῦ γιά
πάνω ἀπό μιά εἰκοσαετία καί γνωρίζω
τόν π. Γερβάσιο, τούς συνεργάτες του
καί τό ἔργο του ὅλα αὐτά τά χρόνια.
Χρόνια καί χρόνια ἀσκοῦν τή διακονία αὐτή τῆς ἀγάπης καί προσφορᾶς
πρός τήν κοινωνία τῶν κρατουμένων
ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος.
Στήν ἀρχή, ζητούσαμε χρήματα γιά
τήν πληρωμή τῶν δικαστικῶν ἐξόδων
ἀπόρων κρατουμένων καί ἡ ἀνταπόκριση ἦταν ἄμεση, τά χρήματα ἔφθαναν
ἀμέσως, χωρίς νά ἐρωτηθοῦμε ἄν ὁ κρατούμενος εἶναι Ἕλληνας ἤ ἀλλοδαπός,
ἄσπρος ἤ μαῦρος, νέος ἤ μεγαλύτερος,
τί ἀδίκημα ἔχει κάνει.
Ἀργότερα ζητούσαμε καί νά ἐνισχυθεῖ
τό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς φυλακῆς, γιά
νά ἐξασφαλίσουμε σέ ἀνθρώπους πού
δέν ἔχουν τή δυνατότητα νά καλύψουν
τά μικροέξοδά τους, στό χῶρο κράτησης, ἕναν καφέ, ἕνα χυμό, μιά τηλεκάρτα. Πάλι ἡ ἀνταπόκριση ἦταν ἄμεση! Ἡ οἰκονομική βοήθεια ἦταν ἐκεῖ
ὅταν τή χρειαζόμασταν κάνοντας καί τή
δική μας δουλειά πιό εὔκολη. Στή συνέχεια ἡ Ἀδελφότητα ἔστελνε καί ἀγαθά
πρώτης ἀνάγκης, ροῦχα, παπούτσια,
εἴδη καθαριότητας γιά τούς ἀνθρώπους
πού βρίσκονται πίσω ἀπό κλειστές πόρτες καί κλειστές καρδιές.
Μετά ἦρθε καί ὁ ἴδιος ὁ π. Γερβάσιος
μέ τούς συνοδοιπόρους του νά ἐπισκεφθεῖ, νά μιλήσει, ν’ ἀκούσει τήν κοινωνική ὁμάδα πού κανείς δέν θέλει ν’ ἀφουγκραστεῖ. Ἔσκυψε πάνω στίς ἀγωνίες
καί τίς ἀνησυχίες τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν,
πού μόνο ἀπογοητεύσεις ἔχουν νιώσει
καί, ἐκτός ἀπό τίς σημαντικές ὑλικές
παροχές, ἔδωσε καί χαμόγελα ἀνακούφισης, τούς ἔδωσε καί προσοχή, 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 κάθε
ἐπίσκεψή του στή φυλακή, οἱ κρατούμενοι ἐνημερωμένοι γιά τό ἔργο τῆς Ἀδελφότητας περίμεναν μέ ἀγωνία ἀλλά
καί περιέργεια. Κατά τή διάρκεια πού
ἐξελισσόταν ἡ συνάντηση καί ὁ π. Γερβάσιος τούς μιλοῦσε, ἄκουγαν μέ προσοχή, μέ προσήλωση, ὄχι μόνον οἱ Ἕλληνες ἀλλά καί οἱ ἀλλοδαποί, ἀκόμα καί
αὐτοί πού δέν μιλοῦν ἤ δέν καταλαβαίνουν τή γλώσσα. Ἔμεναν καί πρόσεχαν τίς κινήσεις τῶν χεριῶν, πού τόσο
ἐκφραστικές εἶναι καί μερικές φορές
ὅταν τά ἀνοίγει σάν νά θέλει ν’ ἀγκαλιάσει ὅλο τό ἀκροατήριο, ἐκεῖνα μοιάζουν μέ φτερά ἀγγέλου! Πρόσεχαν τό
διαπεραστικό βλέμμα πού παρακολουθεῖ ὅλη τήν αἴθουσα ἀλλά καί τίς διακυμάνσεις τῆς φωνῆς του, πού σέ τραντάζει, πού σέ ξυπνᾶ, πού σέ ἠρεμεῖ, πού σέ
γαληνεύει. Ὅταν ὅλοι περνοῦσαν καί
τόν χαιρετοῦσαν, ἕνας-ἕνας οἱ κρατούμενοι, ἔπαιρναν τά δῶρα τους, πού προσεκτικά καί νοικοκυρεμένα εἶχαν τοποθετηθεῖ στίς συσκευασίες, καί ἡ συνάντηση τελείωνε, τότε ὅλοι πίσω στά κελιά καί στίς σκέψεις τους.
Γιά μέρες μετά συζητοῦσαν γιά τά
ἀνακατεμένα συναισθήματα χαρᾶς,
εὐγνωμοσύνης, πόνου, ἀνακούφισης
πού εἶχαν νιώσει ἀπό τό περίσσευμα
ἀγάπης τοῦ Γέροντα, πού ἦρθε κοντά
τους νά τούς δεῖ, νά τούς σφίξει τό χέρι
καί νά τούς ἐπιτρέψει νά φιλήσουν τό
δικό του.
Σ’ ὅλους ἐμᾶς, πού ἔχουμε τή δυνατότητα νά ἐπικοινωνοῦμε μέ ὅποιον θέλουμε, ὅποτε θέλουμε, φαίνεται κάτι ἁπλό,
συνηθισμένο ἡ χειραψία καί ἡ ἀνταλλαγή μιᾶς ζεστῆς κουβέντας. Γιά τούς
ἀνθρώπους ὅμως πού εἶναι ἔγκλειστοι,
ξυπνοῦν, κοιμοῦνται, τρῶνε, κινοῦνται,
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ψυχαγωγοῦνται στόν ἴδιο χῶρο πίσω
ἀπό τά κάγκελα καί ψηλούς τοίχους
ἀλλά καί οἱ περισσότεροι ξεχασμένοι
ἀπό οἰκείους ἤ φίλους, παίρνει ἄλλη
διάσταση αὐτή ἡ ἐπικοινωνία. Ἡ ἀνιδιοτελής ἐπικοινωνία, ἐμπνευσμένη μόνο
ἀπό ἀγάπη, πού σπάταλα ὁ π. Γερβάσιος ξοδεύει γιά τούς κρατουμένους.
Ὄχι μόνο γι’αὐτούς!
Θέλω γιά ἄλλη μιά φορά νά εὐχαριστήσω τόν π. Γερβάσιο γιά τήν τόσο σημαντική συμβολή του, γιά τίς ἀποφυλακίσεις , γιά τήν οἰκονομική συνδρομή
ἀλλά καί γιά τήν ἐμψύχωση τῶν κρατουμένων μέ λόγια δυνατά, γεμάτα ἀλή-

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
θεια, πού δίνουν τροφή γιά δημιουργική
σκέψη σ’ αὐτούς πού θέλουν ἀλλά δέν
εἶναι ἐλεύθεροι.
Ἀκόμα, π. Γερβάσιε, σέ προσωπικό
ἐπίπεδο, σᾶς εὐχαριστῶ γιά τήν κατανόηση καί τή συμπαράσταση στίς δύσκολες καταστάσεις πού βίωσα. Μέ τίς
παραινέσεις σας, τίς συμβουλές σας,
ἀλλά καί μέ τίς δυναμικές σας κινήσεις,
ἔνιωσα καί νιώθω ὅτι δέν εἶμαι μόνη
μου».
Θεοδοσία Κατσαλούλη
Κοινωνική Λειτουργός
Κορυδαλλοῦ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

στούς Συνδρομητές τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»
«Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοί ἐλεηθήσονται» (Ματθ. 5, 7)

Ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» ἀντιμετωπίζει πρόβλημα στήν ἄσκηση ἀγάπης καί προσφορᾶς στούς κρατουμένους, ἤτοι
στούς «ἐλαχίστους ἀδελφούς» τοῦ Χριστοῦ μας (Ματθ. 25, 36 καί 40).
Ποιό τό πρόβλημα;
Μέ τό σύστημα πού ἐφαρμόζουν οἱ Τράπεζες, νά γίνεται ἀνάληψη κάθε ἑβδομάδα
μόνο 420,00 εὐρώ, οὔτε ἀποφυλακίσεις μικροποινιτῶν ἀπόρων κρατουμένων μποροῦμε νά κάνουμε οὔτε νά ἐνισχύσουμε τά Φιλόπτωχα Ταμεῖα τῶν Καταστημάτων Κράτησης γιά τήν κάλυψη μικροαναγκῶν τῶν ἀπόρων κρατουμένων τους.
Πρός τοῦτο, σᾶς παρακαλοῦμε θερμά, νά στέλνετε, πρός τό παρόν, τίς συνδρομές σας μέ τό Ταχυδρομεῖο καί ὄχι μέσω Τραπεζῶν (Πειραιῶς, Ε.Τ.Ε.), ὥστε νά
ἀσκοῦμε ἀπρόσκοπτα τή διακονία μας. Στή συνέχεια, θά λαμβάνετε πάντοτε κανονικά τήν ἀπόδειξή σας.
Σχετικό μας αἴτημα στήν Τράπεζα γιά ἐξαίρεση δυστυχῶς ἀπορρίφθηκε.
Τούς δέ συνδρομητές τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ἀπό τίς ΗΠΑ, παρακαλοῦμε νά στέλνουν τή
συνδρομή τους μέ έμβασμα (SWIFT) μέσω Τραπέζης στους παρακάτω λογαριασμούς:
1. Ε.Τ.Ε. BIC: ETHNGRAA
IBAN: GR5001102170000021729614582
2. ΠΕΙΡΑΙΩΣ BIC: PIRBGRAA
IBAN: GR16 0172 2000 0052 0007 0510 348
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΦΥΛΑΚΩΝ

