
Ὁ Ἰωσήφ μέ  τή Μα-
ρία  ἔμεναν στή Ναζα-
ρέτ.  Ὅμως  ἡ  Ναζαρέτ
δέν  ἦταν  ἡ  πόλη  τῆς
κ α τ α γ ω γ ῆ ς
τους. Πόλη τῆς
κ α τ α γ ω γ ῆ ς
τους  ἦταν  ἡ
Βηθλεέμ.  Γι’
αὐτό  καί  σύμ-
φωνα  μέ  τό
«δόγμα»,  τό
αὐτοκρατορι-
κό  διάταγμα
τοῦ  Καίσαρα  Αὐ-γού-
στου, ἔπρεπε καί αὐτοί,
ὅπως ὅλοι, νά πᾶνε στή
Βηθλεέμ  καί  νά  ἀπο-
γραφοῦν.  Κοπιαστικό
τό  ταξίδι.  Μεγάλη  ἡ
ταλαιπωρία.  Σωστό
μαρτύριο γιά τό γέρο-
ντα Βηθλεεμίτη Ἰωσήφ,
ἀλλά καί γιά τήν Παρ-
θένο  Μαρία.  Ὅμως
ἦταν  ἀναπόφευκτο.

Ἔτσι ξεκίνησαν ἀπό τή
Ναζαρέτ καί μέ ποικί-
λες δυσκολίες ἔφθασαν
στή  μακρινή  Βηθλεέμ

τῆς  Ἰουδαίας.  Ποῦ
ὅμως  νά  μείνουν;  Δέν
ὑπῆρχε οὔτε μιά γωνιά
ἄδεια. Πολύς ὁ κόσμος.
Ἀναζητώντας μιά στέ-
γη τούς πῆρε ἡ νύχτα.
Ἡ κατάσταση τῆς Παρ-
θένου Μαρίας δέν ἔδι-
νε περιθώρια γιά περισ-
σότερη  ἔρευνα.  Γι’
αὐτό ἀναγκάσθηκαν νά
καταλύσουν  σ’  ἕνα

στάβλο.  Καί  ἐκεῖ,  στή
φάτνη, ἐκεῖνο τό βρά-
δυ,  γεννήθηκε  ὁ  Χρι-
στός.  Ἀνεπίσημα,

ἁπλᾶ,  ταπεινά,
σάν  βρέφος,  ὁ
Υἱός  τοῦ  Θεοῦ
πάτησε τό χῶμα
τῆς  γῆς.  Ἔτσι,
μαζί  μέ  τόν  Ἰω-
σήφ καί τήν Πα-
ναγία  Μητέρα,
ἀπογράφηκε καί
Ἐκεῖνος. 

Τό  διάταγμα  τοῦ
Καίσαρα  ἀπέβλεπε
στήν  ἐγγραφή  τῶν
ὑπηκόων τῆς αὐτοκρα-
τορίας  στούς  δημοσί-
ους φορολογικούς κα-
ταλόγους.  Μέ  βάση
αὐτούς  τούς  καταλό-
γους, ὁ καθένας ἔπρεπε
νά πληρώνει τόν ἀνά-
λογο φόρο στόν Αὐτο-
κράτορα. 

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ
«...Διό σοι προσφέρομεν καί ἡμεῖς, ὑπέρ τήν χρη-

ματικήν φορολογίαν, ὀρθοδόξου πλουτισμόν θεο-
λογίας, τῷ Θεῷ καί Σωτῆρι τῶν ψυχῶν ἡμῶν».

(Δοξαστικό Χριστουγέννων)
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* * *
Ἡ ἀπογραφή, τήν ὁποία ἐνήργησε

ὁ Καίσαρας στούς λαούς τῆς αὐτο-
κρατορίας του, ἔδωσε ἀφορμή στούς
ὑμνογράφους τῆς Ἐκκλησίας μας νά
κάνουν λόγο γιά μιά ἄλλη ἀπογρα-
φή. Ἀπογραφή πνευματική. Μέ τή
γέννησή του ὁ Χριστός ἐγκαινίασε
τή  δική  του  πνευματική  βασιλεία.
Ἔτσι, ὅλοι ὅσοι πιστεύουν στή θεότη-
τά του καί βαπτί-
ζονται  γράφονται
στούς  δικούς  του
καταλόγους,  στό
βιβλίο  τῆς  ζωῆς,
τῆς αἰώνιας ζωῆς. 

Ἡ πνευματική
αὐτή  ἀπογραφή
στό  βιβλίο  τῆς
αἰώνιας  ζωῆς  δη-
μιουργεῖ στούς πι-
στούς  τήν  ἴδια
ὑποχρέωση  πού
δημιουργοῦσε καί
ἡ  ἀπογραφή  τῶν
ὑπηκόων τῆς Ρω-
μαϊκῆς  αὐτοκρα-
τορίας  στούς  φο-
ρολογικούς κατα-
λόγους.  Ὁ  φόρος
τῶν ὑπηκόων τοῦ
Καίσαρα  ἦταν
χρήματα.  Ὁ φό-
ρος ὅμως τῶν πι-
στῶν τοῦ Ἰησοῦ
εἶναι ἡ πίστη τους
καί ἡ ἁγία ζωή
τους. 

Νά ἀναφέρουμε μερικά κονδύλια
πνευματικῆς φορολογίας στό Χριστό; 
*  «Ἀγαπᾶτε  ἀλλήλους,  καθώς

ἠγάπησα ὑμᾶς» (Ἰωάν. 13, 34).
* «Ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑμῶν»

(Ματθ. 5, 44).
*  «Μή  θησαυρίζετε  ὑμῖν  θησαυ-

ρούς ἐπί τῆς γῆς» (Ματθ. 6, 19).
* «Μή κρίνετε» (Ματθ. 7, 1).
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Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

* «Λαλεῖτε ἀλήθειαν» (Ἐφεσ. 4, 25).
* «Ὁ κλέπτων μηκέτι κλεπτέτω»

(Ἐφεσ. 4, 28).
* «Πάντα ποιεῖτε χωρίς γογγυσμῶν

καί διαλογισμῶν» (Φιλιπ. 2, 14).
*  «Πᾶσα  πικρία  καί  θυμός  καί

ὀργή  καί  κραυγή  καί  βλασφημία
ἀρθήτω ἀφ’ ὑμῶν» (Ἐφεσ. 4, 31).
* «Αἱ γυναῖκες ὑποτάσσεσθε τοῖς

ἀνδράσιν,  ὡς  ἀνῆκεν  ἐν  Κυρίῳ»
(Κολασ. 3, 18).
*  «Οἱ  ἄνδρες  ἀγαπᾶτε  τάς  γυ-

ναῖκας  καί  μή  πικραίνεσθε  πρός
αὐτάς» (Κολασ. 3, 19).
* «Τά τέκνα ὑπακούετε τοῖς γο-

νεῦσι κατά πάντα» (Κολασ. 3, 20).
* «Οἱ πατέρες μή ἐρεθίζετε τά τέ-

κνα ὑμῶν, ἵνα μή ἀθυμῶσιν» (Κο-
λασ. 3, 21).
*  «Πάντα  ὅσα  ἄν  θέλητε  ἵνα

ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω καί
ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς» (Ματθ. 7, 12).

Ἀδελφοί,
Ἔχετε ἀπογραφεῖ στό βιβλίο τῆς

ζωῆς τοῦ Χριστοῦ μέ τήν πίστη
σας σ’ Αὐτόν καί μέ τή βάπτισή
σας; Μέ ἄλλα λόγια: Εἶστε χρι-
στιανοί; Ἄν ναί, τότε, ἔχετε κάνει
στή ζωή σας τήν πνευματική ἀπο-
γραφή. Ἔχετε δηλαδή γραφεῖ
στούς καταλόγους τοῦ βιβλίου
τῆς αἰώνιας ζωῆς. Ἔτσι εἶστε ὑπό-
χρεοι φορολογίας. Αὐτῆς τῆς φο-
ρολογίας γιά τήν ὁποία κάναμε
λόγο. Τῆς πνευματικῆς φορολο-
γίας. Ἀκοῦστε τί γράφει μέ ἐνθου-

σιασμό ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Να-
ζιανζηνός γι’ αὐτό τό μεγάλο γε-
γονός: 

«...Νά σεβασθεῖς τήν ἀπογραφή,
χάρη στήν ὁποία γράφτηκες στούς
οὐρανούς. Καί νά σεβασθεῖς τή
γέννηση, χάρη στήν ὁποία λύθη-
κες ἀπό τά δεσμά τῆς γεννήσεως.
Καί νά τιμήσεις τή μικρή Βηθλεέμ,
ἡ ὁποία σέ ἐπανέφερε στόν Παρά-
δεισο. Καί νά προσκυνήσεις τή
φάτνη, χάρη στήν ὁποία, ἐνῶ δέν
εἶχες τήν καθοδήγηση τοῦ λογι-
κοῦ, τράφηκες ἀπό τό Λόγο... Τρέ-
ξε μαζί μέ τόν ἀστέρα καί φέρε
δῶρα μαζί μέ τούς μάγους, χρυσό
σάν σέ βασιλέα, λιβάνι σάν σέ Θεό
καί σμύρνα σάν σέ νεκρό, ὁ ὁποῖος
πέθανε γιά χάρη σου. Δόξασε μαζί
μέ τούς ποιμένες, ὕμνησε μαζί μέ
τούς ἀγγέλους. Γίνε χορός δοξολο-
γίας μαζί μέ τούς ἀρχαγγέλους. Ἄς
εἶναι ἡ πανήγυρη κοινή γιά τίς
οὐράνιες καί γιά τίς ἐπίγειες δυνά-
μεις...».
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Ὁ ληστής τοῦ διαλόγου μέ τόν Ἰη-
σοῦ, ὁ ἐκ δεξιῶν του ἐπάνω στό Γολ-
γοθᾶ, ἤδη μετανοημένος γιά τό ἁμαρτω-
λό του παρελθόν, ἀγανακτεῖ ἐναντίον
τοῦ ἄλλου ληστῆ, στά ἀριστερά τοῦ Ἰη-
σοῦ, ὅταν τόν ἄκουσε νά λέει: «εἰ σύ εἶ
ὁ Χριστός, σῶσον σεαυτόν καί ἡμᾶς»
(Στίχ. 39). Ἄν σύ εἶσαι πράγματι ὁ Χρι-
στός, σῶσε τόν ἑαυτό σου καί ἡμᾶς. 

Ὁ μετανοημένος τότε ληστής μέ
ὑψωμένη τή φωνή ἐπέπληξε τόν ἀμετα-
νόητο σύντροφό του καί τοῦ εἶπε: Σύ ὁ
ἐγκληματίας καί ἔνοχος δέν φοβᾶσαι
οὔτε τό Θεό; Καί συνέχισε: Καί ἡμεῖς
μέν, ἐγώ καί σύ, ἄξια ὑποφέρουμε ἐδῶ
πάνω στούς σταυρούς μας, γιατί ἀντά-
ξια ἀπολαμβάνουμε γιά ὅσα πράξαμε
στή ζωή μας. Καί εἶναι ἀλήθεια αὐτό.
Ὅσο καί νά μή περιμέναμε ὅτι θά ἤμα-
σταν αὐτή τή στιγμή σταυρωμένοι ἐδῶ
πάνω στό Γολγοθᾶ, ὡστόσο συχνά περ-
νοῦσε ἀπό τό μυαλό μας αὐτό τό ἐνδε-
χόμενο! Καί νά, ἦρθε, ἔφτασε, αὐτό τό
ἐνδεχόμενο! Καί τώρα πεθαίνουμε μέ
ἀργό καί βασανιστικό τρόπο.  Μέ τή
σταύρωσή μας ἐδῶ, στό βράχο τοῦ Γολ-
γοθᾶ! Ὅπως μᾶς ταίριαζε.

‘Υπογραμμίζω αὐτό τό λόγο, γιατί
εἶναι, ὅπως ἀναφέραμε, μιά ἐξομολόγη-
ση μπροστά στόν Ἀρχιερέα Χριστό, τόν
Ἱδρυτή τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας του ἐδῶ
κάτω στή γῆ: «Ἡμεῖς δικαίως· ἄξια γάρ

ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν» (Στίχ.
41).

Καί μετά τήν ἐπίπληξη; 
Μετά τήν ἐπίπληξη αὐτή στόν ἀμε-

τανόητο καί ἀναίσθητο ἀλλά καί πωρω-
μένο σύντροφό του, δείχνοντας τόν
Ἐσταυρωμένο Θεάνθρωπο, μέ ὅλη τή
δύναμη τῆς ψυχῆς ἔκραξε κατά κάποι-
ον τρόπο καί εἶπε: «Οὗτος δέ οὐδέν
ἄτοπον ἔπραξε» (Στίχ. 41). Ὁμολογία
ἀναμαρτησίας τοῦ Ἰησοῦ. Κανένα ἀπο-
λύτως ἀτόπημα δέν ἔπραξε ὁ Ἰησοῦς.
Κανένα σφάλμα. Καμιά ἀπρέπεια. Κα-
μιά ἠθική παρεκτροπή. Κανένα λάθος.
Ἀναμάρτητος. Ἔτσι ὅπως τό εἶπε ὁ
Ἀπ. Πέτρος στήν πρώτη του Καθολική
Ἐπιστολή. Ἀντιγράφω τό λόγο του:
«...Χριστός ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν,
οὐδέ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι
αὐτοῦ» (Α΄ Πέτρ. 2, 22). Αὐτός δέν ἔκα-
νε ποτέ καμιά ἀπολύτως ἁμαρτία οὔτε
βρέθηκε στό στόμα του δόλος ἤ ψέμα ἤ
ἔστω καί ὁ παραμικρός ἁμαρτωλός λό-
γος. Ἄλλωστε καί ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς εἶχε
ὅλο τό κῦρος, τήν πλήρη ἐξουσία, νά
διακηρύξει καί νά πεῖ· «Τίς ἐξ ὑμῶν
ἐλέγχει με περί ἁμαρτίας;» (Ἰωάν. 8,
46). Ποιός ἀπό σᾶς μέ ἐλέγχει ἔστω καί
γιά τήν παραμικρή ἁμαρτία; Ποιός;
Ἀλλά κανείς καί ποτέ δέ βρέθηκε νά
σκεφθεῖ -πολύ δέ περισσότερο νά κα-
τακρίνει- τόν Κύριο, ἔστω καί γιά τήν

§3 
ΔΙΑΛΟΓΟΣ 

ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΛΗΣΤΗ
«Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γάρ οἴδασι τί ποιοῦσι» 

(Λουκ. 23, 34)
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πιό παραμικρή ἀπρέπεια στήν ὅλη του
ζωή. 

Ἀλλά ἄς ξαναγυρίσουμε στήν ὁμολο-
γία τοῦ μετανοημένου ληστῆ γιά τήν
ἀναμαρτησία τοῦ Ἰησοῦ: «Οὗτος οὐδέν
ἄτοπον ἔπραξε».

Ἡ ὁμολογία τοῦ ληστῆ εἶναι ἡ πιό
μεγάλη ἀλήθεια. Μιά ἀλήθεια πού λά-
μπει στή γῆ καί στόν οὐρανό. Ἡ ἠχώ
αὐτῆς τῆς ὁμολογίας, πού εἶναι θεία
ἀποκάλυψη στήν καρδιά καί στά χείλη
τοῦ μετανοημένου ληστῆ, κάλυψε ὁλό-
κληρο τό σύμπαν. Ἔφθασε ἀπό τό
σταυρό τοῦ Γολγοθᾶ μέχρι τά ἄστρα.
Μέχρι τόν οὐρανό. Μέχρι κι αὐτόν τόν
οὐράνιο θρόνο καί τήν ἄκουσαν ὅλοι οἱ
Ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ. Καί ἀνάμεσα στούς
αἰῶνες, ὅσο θά ὑπάρχουν ἄνθρωποι,
πλάσματα τοῦ Θεοῦ πάνω στή γῆ, ἡ
διακήρυξη αὐτή τοῦ μετανοημένου λη-
στῆ θά ἠχεῖ καί στήν ἀκοή ὅλων τῶν
ἀνθρώπων τῆς γῆς. 

Τό ξαναλέμε: «Οὗτος -ὁ Ἰησοῦς-
οὐδέν ἄτοπον ἔπραξε». Οὐδέν. Οὐδέν. 

Ἀπό μιά ἄλλη πλευρά ἡ διακήρυξη
αὐτή ἦταν καί μιά ἔμμεση ἀπόκριση σ’
αὐτόν τόν ἴδιο τόν Ἰησοῦ γιά τήν πρω-
τάκουστη προσευχή πού ἔκανε στόν
οὐράνιο πατέρα του γιά τούς σταυρω-
τές του. Καί τί προσευχή! Ὄχι γιά νά
τούς κεραυνώσει ὁ οὐράνιος πατέρας
του. Οὔτε γιά νά τούς τυφλώσει, νά
τούς παραλύσει. Ὄχι. Τίποτε ἀπό
αὐτά. Ἀλλά γιά νά συγχωρέσει τούς
σταυρωτές του γιά τήν ὀδυνηρή του
σταύρωση ἐδῶ πάνω στό βράχο τοῦ
Γολγοθᾶ! Νά τήν ἐπαναλάβουμε: «Πά-
τερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γάρ οἴδασι τί ποι-
οῦσι». Ἡ προσευχή αὐτή ράγισε τή
σκληρή καρδιά τοῦ ληστῆ. Συγκλόνισε
ὅλη τήν ὕπαρξή του. Καί μετανόησε μέ
ὅλη του τήν ψυχή. Ἔτσι, ἕνας ληστής
μέ τήν προσευχή αὐτή τοῦ Ἰησοῦ πάνω
ἀπό τόν ματωμένο σταυρό, ἔγινε μαθη-
τής τοῦ Ἰησοῦ. Καλοπροαίρετος ὁ λη-
στής αὐτός σέ ἀντίθεση μέ τόν εὑρι-
σκόμενο στά ἀριστερά τοῦ Χριστοῦ μας

ληστή, πού ἦταν πωρωμένος καί ἀναί-
σθητος μπροστά στήν πρωτάκουστη
αὐτή προσευχή τοῦ Ἐσταυρωμένου. 

Ναί. Ἀπόκριση τοῦ μετανοημένου λη-
στῆ στόν ματωμένο Ἰησοῦ ἦταν ἡ δια-
κήρυξη αὐτή. Ἔτσι ἄρχισε ὁ διάλογος
τοῦ Ἰησοῦ μέ τό ληστή πάνω στό βράχο
τοῦ Γολγοθᾶ.

Ἀλλά ἄς ξαναγυρίσουμε στή διακή-
ρυξη τοῦ ἐκ δεξιῶν ληστῆ γιά τήν ἀνα-
μαρτησία τοῦ Κυρίου. Ἡ διακήρυξη
αὐτή δέν ἦταν ἡ μοναδική. Φυλλομε-
τρώντας τήν Καινή Διαθήκη καί διαβά-
ζοντας στίχο μέ στίχο ὅλο τό Εὐαγγέ-
λιο, βρίσκουμε πολλές διακηρύξεις γιά
τό ἠθικό μεγαλεῖο τοῦ Σωτήρα μας Χρι-
στοῦ. 

Ἀντιγράφουμε, λοιπόν: 
Πρώτη διακήρυξη εἶναι τοῦ Ἰωάννη

τοῦ Βαπτιστῆ: «Ἴδε ὁ ἀμνός τοῦ Θεοῦ
ὁ αἴρων τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου» (Ἰω-
άν. 1, 29). Νά ὁ ἀμνός τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἰη-
σοῦς, ὁ ὁποῖος θά θυσιασθεῖ σάν ἀρνί
καί μέ τή σφαγή καί τή θυσία του θά
πάρει ἐπάνω του ὁλόκληρη τήν ἁμαρ-
τία καί τήν ἐνοχή τοῦ κόσμου. Αὐτή ἡ
διακήρυξη ἔγινε πλάι στόν Ἰορδάνη πο-
ταμό, ὅταν ὁ Ἰωάννης εἶδε τόν Ἰησοῦ
νά ἔρχεται πρός αὐτόν. Μέ τή λέξη
«ἀμνός» φανερώνεται ἡ ἀναμαρτησία
τοῦ Ἰησοῦ. 

Δεύτερη διακήρυξη εἶναι ἐκείνη τήν
ὁποία ἔκανε ὁ Ἀπ. Πέτρος: «Σύ εἶ ὁ
Χριστός, ὁ υἱός τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος»
(Ματθ. 16, 16). Τή διακήρυξη αὐτή ἔκα-
νε ὁ Ἀπ. Πέτρος στά μέρη τῆς Καισα-
ρείας, ὅταν ὁ Ἰησοῦς ρώτησε τούς μα-
θητές του· «Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρω-
ποι εἶναι τόν υἱόν τοῦ ἀνθρώπου;». Τό-
τε ὁ Ἀπ. Πέτρος ἀποκρίθηκε καί ἔκανε
τή διακήρυξη αὐτή. Σύ εἶσαι ὁ Χριστός,
ὁ φυσικός καί μονογενής υἱός τοῦ αἰώ-
νιου Θεοῦ, πού δέν εἶναι νεκρός σάν τά
εἴδωλα, ἀλλά πού ἔχει ζωή καί παρέχει
ζωή. 

Τρίτη διακήρυξη εἶναι τοῦ Πόντιου
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Πιλάτου. Ἀκοῦστε τή διακήρυξή του,
ὕστερα ἀπό μακρά ἀνάκριση: «Οὐδέν
εὗρον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ αἴτιον ὧν
κατηγορεῖτε κατ’ αὐτοῦ» (Λουκ. 23, 14).
Δέν βρῆκα στόν ἄνθρωπο αὐτό τίποτε
τό ἔνοχο καί ἀξιοκατάκριτο ἀπ’ ὅλα
αὐτά πού σεῖς τόν κατηγορεῖτε. Καί νά
σκεφθοῦμε ὅτι ἡ ἀνάκριση τοῦ Πιλάτου
ἦταν λεπτομερής, γιατί ἡ εὐθύνη του
ἦταν μεγάλη ἀπέναντι καί στούς Ἰου-
δαίους, Γραμματεῖς καί Φαρισαίους,
ἀλλά καί στόν Καίσαρα. 

Τέταρτη διακήρυξη εἶναι τοῦ Ἰούδα,
τοῦ μαθητῆ καί μετέπειτα προδότη,
πού αὐτός γνώρισε ὅλη τή ζωή τοῦ
Χριστοῦ. Καί ἡ μαρτυρία του εἶναι ση-
μαντική καί συνταρακτική. Ἄν ὁ Ἰούδας
ἔβλεπε κάτι τό ἐλάχιστα ἐπιλήψιμο, θά
τό ἔλεγε στούς ἐχθρούς τοῦ Ἰησοῦ, ἀπό
τούς ὁποίους μάλιστα πληρώθηκε
ἀκριβά γιά νά τόν προδώσει. Τριάκοντα
ἀργύρια! Ἀλλά ὅταν συνειδητοποίησε
ὅτι ὁ Ἰησοῦς, ὁ κάποτε Ραββί του, ὁ Δι-
δάσκαλός του, ὁδηγεῖται σέ σταυρικό
θάνατο, τότε διακήρυξε καί εἶπε:
«Ἥμαρτον παραδούς αἷμα ἀθῶον!»
(Ματθ. 27, 4). Ἀλλοίμονό μου! Ἁμάρτη-
σα, γιατί παρέδωσα αἷμα ἀ θ ῶ ο ! Καί
τόσο πολύ ταράχθηκε γιά τό μεγάλο
ἔγκλημα πού ἔκανε, ὥστε πέταξε στά
μοῦτρα τῶν Γραμματέων καί Φαρισαίων
τά τριάκοντα ἀργύρια. Καί ὕστερα;
Ὕστερα! Μή ὑποφέροντας τή μεγάλη
ἐνοχή γιά τό ἔγκλημά του πῆγε στόν
ἀγρό τοῦ Κεραμέως, κρεμάστηκε καί
πέθανε ἐκεῖ ἔξω ἀπό τήν Ἁγία Πόλη
τῆς Ἱερουσαλήμ, μέ τόν πιό σκληρό καί
βάρβαρο τρόπο!

Πέμπτη διακήρυξη εἶναι τοῦ Φρού-
ραρχου τῆς κουστωδίας τοῦ Γολγοθᾶ.
Τοῦ Ἑκατοντάρχου. Τί διακήρυξε ὁ
Ἑκατόνταρχος; Ἀκοῦστε: «Ἀληθῶς ὁ
ἄνθρωπος οὗτος υἱός ἦν Θεοῦ» (Μάρκ.

15, 39). Ἀληθινά, ὁ ἄνθρωπος αὐτός
ἦταν υἱός Θεοῦ. Εἶναι σημαντική ἡ μαρ-
τυρία-διακήρυξη αὐτή, γιατί ὁ Ἑκατό-
νταρχος, ὡς ὑπεύθυνος γιά ὅλα τά γε-
γονότα πού ἀφοροῦσαν ἰδιαίτερα στό
μαρτυρικό θάνατο τοῦ Χριστοῦ πάνω
στό σταυρό ὅπου ἦταν κρεμασμένος,
παρατηροῦσε διαρκῶς ὅλα ὅσα γινόταν
πάνω στό Γολγοθᾶ. Καί κατέληξε στήν
ἀλήθεια αὐτή. Δέν εἶναι ψέμα. Ὄχι. Ὁ
Χριστός ἦταν ἀληθινός Θεός. 

Ἕκτη διακήρυξη εἶναι τοῦ Ἀπ.
Θωμᾶ. Ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι ὁ Θωμᾶς
δέν πίστευε ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἀναστήθηκε
ἀπό τόν τάφο στόν ὁποῖο τόν ἔθαψαν
ὁ Ἰωσήφ μέ τό Νικόδημο καί τίς Μυρο-
φόρες γυναῖκες. Ὅσα κι ἄν τοῦ ἔλεγαν
οἱ μαθητές καί οἱ Μυροφόρες πού
εἶδαν τό Χριστό ἀναστημένο, αὐτός δέν
πίστευε. Παρέμεινε δύσπιστος. Μόνο,
ὅπως εἶπε, ἄν τόν ἔβλεπε μέ τά μάτια
του καί τόν ψηλαφοῦσε μέ τά χέρια
του, μόνο τότε θά πίστευε. Ἔτσι καί
ἔγινε. Τήν ἑπόμενη φορά πού ἐμφανί-
σθηκε ὁ ἀναστημένος Ἰησοῦς μέ παρό-
ντα καί τόν δύσπιστο Θωμᾶ, ὁ ὁποῖος
τόν εἶδε καί τόν ἄκουσε, ἔκανε καί
αὐτός τή δική του διακήρυξη: «Ὁ Κύ-
ριός μου καί ὁ Θεός μου» (Ἰωάν. 20,
28). Πιστεύω καί ὁμολογῶ ὅτι σύ εἶσαι
ὁ Κύριός μου καί ὁ Θεός μου. Ὁμολογία
ὕστερα ἀπό ἔρευνα. Ποῦ εἶναι ἐκεῖνοι
πού λένε ὅτι τό Εὐαγγέλιο ἀπαγορεύει
τήν ἔρευνα; Ποῦ εἶναι; 

Ἕβδομη διακήρυξη εἶναι τοῦ Ἀπο-
στόλου Παύλου, ὁ ὁποῖος σ’ ὅλη του τή
ζωή κήρυξε τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ σέ
ὅλο τόν κόσμο. Μέχρι ἐκεῖ στή Ρώμη,
ὅπου καί μαρτύρησε. Ποιά ἡ διακήρυξη
τοῦ Ἀπ. Παύλου; «Πάντα ἡγοῦμαι σκύ-
βαλα εἶναι ἵνα Χριστόν κερδήσω» (Φι-
λιπ. 3, 8). Ὅλα τοῦ κόσμου τούτου τά
θεωρῶ σκύβαλα καί ἀνάξια λόγου συ-

«Ἄν οἱ Ἕλληνες ἀποκτήσουν μόρφωση καί ἑνότη-
τα, ἀλοίμονό μας».                        (Ουϊνστον Τσώρτσιλ)
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γκρινόμενα μέ τόν Ἰησοῦ, γιά νά κερδή-
σω αὐτόν ὡς Σωτήρα μου.

Ὄγδοη διακήρυξη εἶναι τοῦ λαοῦ, ὁ
ὁποῖος ἀκολουθοῦσε τόν Ἰησοῦ, πού
ἔκανε πολλά θαύματα, μέχρι καί ἀνα-
στάσεις νεκρῶν. Ἀλλά καί αὐτοί οἱ
ὑπηρέτες τῶν Ἀρχιερέων καί Φαρισαί-
ων, πού μέ ἐντολή τους παρακολου-
θοῦσαν τόν Ἰησοῦ, γιά νά τόν συλλά-
βουν καί νά τόν ὁδηγήσουν μπροστά
τους, ὅταν ἄκουσαν τά λόγια του, ὁμο-
λόγησαν καί διακήρυξαν στούς Ἀρχιε-
ρεῖς καί Φαρισαίους: «Οὐδέποτε οὕτως
ἐλάλησεν ἄνθρωπος, ὡς οὗτος ὁ
ἄνθρωπος» (Ἰωάν. 7, 46). Ποτέ μέχρι
σήμερα δέν δίδαξε ἄλλος ἄνθρωπος μέ
τόση σοφία, δύναμη καί χάρη μέ ὅση δι-
δάσκει αὐτός ὁ ἄνθρωπος. 

Ἀλλά ἄς ἀναφέρουμε καί τίς διακη-
ρύξεις δυό γνωστῶν κατά κόσμον
Εὐρωπαίων ἀνδρῶν. 

Ὁ Μ. Ναπολέων ὅταν, μετά τίς στρα-
τιωτικές του νίκες καί τούς θριάμβους,
βρέθηκε ἐξόριστος στό νησί τοῦ Ἀτλα-
ντικοῦ Ἁγία Ἑλένη, διακήρυξε γιά τό
Χριστό μας: «Στό Χριστό βρίσκουμε χα-
ρακτήρα πρωτοφανή καί ἔργα καί λό-
για πρωτάκουστα. Ὁ Ἰησοῦς δέν εἶναι
φιλόσοφος, γιατί οἱ ἀποδείξεις του
εἶναι θαύματα... Τί ἄβυσσος μεταξύ τῆς
βαθιᾶς ἀθλιότητός μου καί τῆς αἰώνιας
βασιλείας τοῦ Χριστοῦ, πού σέ κάθε
γωνιά τῆς γῆς τόν ἀγαποῦν, τόν λα-
τρεύουν καί τόν δοξάζουν!».

Καί ὁ ὀρθολογιστής καί ἄθεος Ἐρνέ-
στος Ρενάν διακήρυξε: «Ἀναπαύθητι
νῦν ἐν τῇ δόξῃ σου, εὐγενής Μυσταγω-
γέ. Τό ἔργο σου ἐπετελέσθη· ἡ θεότης
σου τεθεμελίωται. Μή φοβοῦ πλέον ὅτι
θά ἴδῃς τό οἰκοδόμημα τῶν προσπα-
θειῶν σου νά καταρρεύσῃ ἕνεκεν πλημ-
μελείας τινός... Μεταξύ Σοῦ καί τοῦ Θε-
οῦ ἡ ἀνθρωπότης οὐδεμίαν πλέον θά
κάμνῃ διάκρισιν. Τέλειε νικητά τοῦ θα-
νάτου, εἴσελθε εἰς τό βασίλειον εἰς ὅ
αἰώνων λατρευταί θά σέ ἀκολουθήσωσι
διά τῆς βασιλικῆς ὁδοῦ, ἥν ἐχάραξας».

* * *
Ὤ μεγάλε τῆς ψυχῆς μου Ἀγαπημένε

Ἰησοῦ, 
Ὅλες αὐτές οἱ διακηρύξεις ἀγγίζουν

τήν ψυχή μου καί μοῦ προκαλοῦν ὄχι
μόνο θαυμασμό, ἀλλά καί τά πιό ὡραῖα
αἰσθήματα γιά Σένα. Σ’ ἀγαπῶ, Ἰησοῦ.
Σέ λατρεύω. Καί τί τάχα ὑπάρχει πιό
μεγάλο καί πιό ἅγιο καί πιό πνευματι-
κό κάλλος ἀπό Σένα, ὤ μεγάλε Ἀγαπη-
μένε μας Ἰησοῦ. Σύ εἶσαι τό ἄνθος τοῦ
πεδίου. Σύ εἶσαι τό κρίνο τῶν κοιλάδων
καί Σύ εἶσαι τό «γλυκύ ἔαρ» τῶν ψυχῶν
μας. Ἡ δύναμή σου μοναδική στή γῆ
καί στόν οὐρανό. Ἡ ἀγάπη σου ἀσύλ-
ληπτη. Θυσιαστική ἀγάπη σέ ὅλο τόν
κόσμο μέ σύμβολο τή σταυρική Σου θυ-
σία πάνω στό Σταυρό. Σύ, Ἰησοῦ, κυ-
βερνᾶς ὅλο τόν κόσμο. Ὅλο τό σύμπαν.
Τά πάντα. 

Σύ, Ἀγαπημένε μου Ἰησοῦ, τολμῶ νά
πῶ καί νά ὁμολογήσω, Σύ κυβερνᾶς καί
τή δική μου ψυχή. Πιστεύω ἀκράδαντα
ὅτι, ἀπό τά πρῶτα βήματά μου, ἀπό
τότε πού Σέ γνώρισα συνειδητά, ἡ προ-
σωπική Σου πρόνοια γιά μένα ρυθμίζει
τήν ὅλη πορεία μου στήν κάθε μου δια-
κονία, ἐδῶ στήν πατρίδα μου καί στόν
κόσμο ὅλο. Κι αὐτό τό βλέπω, τό νιώ-
θω, τό βιώνω. Μόνο πού δέν τό εἶδα μέ
τά σωματικά μου μάτια.

Ὤ Ἰησοῦ, Σέ «εἶδα καί σέ βλέπω» σέ
ὅλες τίς πορεῖες τῆς ζωῆς μου. Ἀκόμα
καί τώρα στά 88 γεροντικά μου χρόνια
«βλέπω» τήν πρόνοιά Σου νά μέ ὁδηγεῖ
στήν προσφιλή, τήν ἀγαπημένη μου
ἀπαξιωμένη κοινωνία τῶν κρατουμέ-
νων, στῶν ὁποίων τά πρόσωπα ἐγώ
«βλέπω» Ἐσένα, Ἰησοῦ, ἔτσι ὅπως τό
εἶπες: «Ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ» (Μάρκ. 16, 12).
Καί Σύ τό ξέρεις, Ἰησοῦ. Σ’ αὐτές τίς
εὐλογημένες πορεῖες ἀγάπης καί προ-
σφορᾶς θέλω νά τερματίσω τήν ἐπίγεια
ζωή μου. Κι ἄν Σύ, Ἰησοῦ, μέ κρίνεις
ἄξιο, δέξου με στήν οὐράνια βασιλεία
Σου. Ἀμήν.                  

(Συνεχίζεται)
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Ὅταν ἡ πονεμένη Χαναναία μητέρα
πῆρε τό δρόμο νά συναντήσει τόν Ἰησοῦ,
μιά μόνο ἐπιθυμία
εἶχε. Τήν ἐπιθυμία
νά κάνει ὁ Ἰησοῦς
τήν ἄρρωστη κόρη
της καλά. Νά τήν
ἀπαλλάξει ἀπό τό
δαιμόνιο πού χρό-
νια τυραννοῦσε τή
ζωή της, πού τήν
ἔκανε μαρτυρική.
Ἔτσι καταλαβαί-
νουμε τόν πόνο πού
συνέτριβε τήν καρ-
διά τῆς Χαναναίας.
Πιό δυνατός ὁ πό-
νος τῆς μητέρας
ἀπό τόν πόνο τῆς κόρης. 

Μποροῦμε νά φαντασθοῦμε πόσους
καί ποιούς δρόμους πῆρε ἡ πονεμένη μη-
τέρα μέσα στήν ἀγωνία της γιά νά μάθει
τί θά ἔπρεπε νά κάνει γιά τήν κόρη της,
προκειμένου νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τό τυραν-
νικό δαιμόνιο πού τήν κατεῖχε! Ἀλλά μά-
ταιες ὅλες οἱ καθημερινές πορεῖες της.
Μάταια ὅλα τά τρεξίματά της. 

Ὥσπου...

Εὐλογημένη ἡ μέρα καί ἡ ὥρα, πού
ἄκουσε ὅτι ὁ Ἰησοῦς τῆς Γαλιλαίας καί τῆς
Ἰουδαίας ὅλης βρίσκεται στήν περιοχή
Τύρου καί Σιδώνας! Ὤ, πέταξε ἀπό τή χα-

ρά της. Κι αὐτό, γιατί εἶχε ἀκούσει πολλά
γιά τά θαύματα πού ἔκανε  ἀφοῦ, ὅπως

γνωρίζουμε,
«ἀπῆλθεν ἡ
ἀκοή αὐτοῦ
εἰς ὅλην
τήν Συρίαν,
καί προσή-
ν ε γ κ α ν
αὐτῷ πά-
ντας τούς
κακῶς ἔχο-
ντας ποικί-
λαις νόσοις
καί βασά-
νοις συνεχο-
μένους, καί
δαιμονιζο-

μένους καί σεληνιαζομένους καί παραλυ-
τικούς, καί ἐθεράπευσεν αὐτούς»
(Ματθ. 4, 24). Δηλαδή: Διαδόθηκε ἡ φήμη
τοῦ Ἰησοῦ σέ ὅλη τή Συρία, ὅπου ἔμενε ἡ
Χαναναία μητέρα. Καί ἔφεραν πρός αὐτόν
ὅλους ὅσους ὑπέφεραν ἀπό διάφορες
ἀρρώστιες καί βασανίζονταν ἀπό πόνους
καί τούς δαιμονισμένους καί τούς ἐπιλη-
πτικούς καί τούς παραλυτικούς καί αὐτός
τούς θεράπευσε ὅλους.

Καί τώρα;

Τώρα πιά παίρνει τό δρόμο γιά νά συ-
ναντήσει τόν Ἰησοῦ. Καί δέν ἄργησε νά
τόν ἐντοπίσει, μαζί καί τούς μαθητές του.
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ΔIAΛOΓOΣ  
TOY IHΣOY ME TΗ ΧΑΝΑΝΑΙΑ

«Γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. Καί ἰάθη ἡ θυγάτηρ
αὐτῆς ἀπό τῆς ὥρας ἐκείνης» (Ματθ. 15, 28)

§ 14
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Ἡ διαίσθηση τῆς γυναίκας αὐτῆς ἦταν με-
γάλη. Ἔτσι βρέθηκε μπροστά στήν ἱερή
Συνοδεία τοῦ Ἰησοῦ. Καί τότε; Τότε! Πέ-
φτει στά γόνατα καί μέ ὅλη τή δύναμη
τῆς ψυχῆς της κράζει πρός τόν Ἰησοῦ:
«Ἐλέησόν με, Κύριε, υἱέ Δαυΐδ· ἡ θυγά-
τηρ μου κακῶς δαιμονίζεται» (Ματθ.
15, 22). Ἐλέησέ με, Κύριε, ἔνδοξε ἀπόγονε
τοῦ Δαυΐδ. Ἡ θυγατέρα μου κατέχεται
ἀπό δαιμόνιο καί βασανίζεται φρικτά. 

Αὐτή ἦταν ἡ ἐπιθυμία της. Αὐτό τό ἔλε-
ος πού ζητοῦσε. Αὐτός ὁ οἶκτος. Ἡ
εὐσπλαχνία του. Ἡ βοήθειά του. Ἡ ἐλεη-
μοσύνη του. Καί ζητοῦσε τό ἔλεός του,
γιατί γνώριζε ὅτι μόνον αὐτός καί μπορεῖ
καί τό παρέχει. Ἔτσι, ὅπως τό παρεῖχε σέ
πολλούς πονεμένους στή Γαλιλαία καί
στήν Ἰουδαία. Καί παντοῦ ἀπ’ ὅπου περ-
νοῦσε. Δέν τό ἀρνήθηκε σέ κανέναν. Σέ
κανέναν. Ἄλλωστε ὁ Ἰησοῦς, ὅπως διακή-
ρυξε ὁ Ἀπ. Πέτρος, «διῆλθεν εὐεργετῶν
καί ἰώμενος πάντας» (Πράξ. 10, 38).

Ἔτσι ἡ Χαναναία μητέρα πίστευε
ἀκράδαντα ὅτι ὁ Ἰησοῦς, ἀργά ἤ γρήγορα,
θά τῆς δώσει αὐτό πού ἤθελε μέ ὅλη τήν
καρδιά της. Γι’ αὐτό τό λόγο, ὅπως γνωρί-
ζουμε, ἐπιμένει, παρά τή φαινομενική
ἀδιαφορία τοῦ Ἰησοῦ καί τήν ἄρνηση τῶν
μαθητῶν του. Ἐπιμένει, γιατί ἀκριβῶς πι-
στεύει στό θαῦμα. Καμιά ἀδιαφορία καί
ἄρνηση δέν ἔκαναν τήν πονεμένη μητέρα
νά ἀποκάμει. Ταπεινά καί χωρίς καμιά
ταραχή παρέμεινε κοντά τους ὅσο σκλη-
ρά κι ἄν τῆς φέρθηκε ὁ Ἰησοῦς, ἀλλά καί
οἱ μαθητές του. Ἀκόμα καί ὅταν ὁ ἴδιος ὁ
Ἰησοῦς τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης σέ ὅλους
τούς ἀνθρώπους τήν ἀποκάλεσε «κυνά-
ριον», οὔτε καί τότε ἀπογοητεύθηκε
ἀλλά καί οὔτε ἀγανάκτησε, ὅπως ἴσως θά
κάναμε ἡμεῖς, ἐγώ καί σύ, ἀναγνώστη
μου. Γιατί δέν ἀγανάκτησε ἡ Χαναναία
μητέρα; Καί τό ρωτᾶτε γιατί; Γιατί δέν
εἶχε μέσα της οὔτε ἴχνος ὑπερηφάνει-
ας. Τό ξαναλέω: Οὔτε ἴχνος...

Ὤ χριστιανοί τῆς σημερινῆς ἐποχῆς,
ἄνδρες καί γυναῖκες, νέοι καί νέες, πού

ἐκκλησιάζεσθε καί προσεύχεσθε καί κοι-
νωνεῖτε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. Ἀλλά
καί πού διαβάζετε τό Εὐαγγέλιο καί παρα-
κολουθεῖτε ἀνελλιπῶς τό λόγο τοῦ Θεοῦ
στίς αἴθουσες τῶν χριστιανικῶν ὁμιλιῶν.
Καί ἀκόμη, ἀσκεῖτε τήν ἀρετή τῆς ἐλεημο-
σύνης. Καί ὅ,τι ἄλλο καλό κάνετε! Καί ὄχι
μόνο ἐσεῖς, ἀλλά καί ἐγώ ὁ ἴδιος πού ἀπο-
τυπώνω πάνω στό χαρτί αὐτή τή γραφή.
Ἐλᾶτε, σᾶς παρακαλῶ, ὅλοι νά βάλουμε
τό χέρι στήν καρδιά καί ἀτενίζοντας τήν
πονεμένη μορφή τοῦ Ἰησοῦ πάνω στό
σταυρό τοῦ Γολγοθᾶ, μέσα στό φρικτό
του πόνο καί τήν πικρή του ὀδύνη, ἐρωτῶ
καί ἐλᾶτε νά ἀποκριθοῦμε: Ἐμεῖς ἔχουμε
ἤ δέν ἔχουμε ὑπερηφάνεια ἤ ἐγωισμό
μέσα στήν καρδιά μας; Ἄν ἀποκριθοῦμε
ὅτι καί ἡμεῖς, ὅπως ἡ Χαναναία γυναίκα,
δέν ἔχουμε οὔτε ἴχνος ἀπό τή διαβολική
ὑπερηφάνεια, τότε σᾶς ἐρωτῶ: Γιατί
τότε, ἄν κάποιος μᾶς προσβάλει μέ τόν
ἕνα ἤ τόν ἄλλο τρόπο, θυμώνουμε, πει-
σμώνουμε καί δέν θέλουμε πιά οὔτε νά
τόν δοῦμε οὔτε νά τοῦ μιλήσουμε; Ἤ
τοῦ ἀντιμιλοῦμε καί τόν προσβάλλου-
με πολύ χειρότερα; Τότε ἔχουμε ἤ δέν
ἔχουμε ὄχι ἁπλῶς ἴχνος, ἀλλά βουνό τήν
ὑπερηφάνεια; 

Ἔκανα μεγάλη παρένθεση. Χάσαμε τή
συνέχεια τῆς πονεμένης Χαναναίας μητέ-
ρας. Τό ἔκανα ὅμως, γιατί δέν θέλω μόνο
νά μάθουμε τό δράμα αὐτῆς τῆς γυναίκας,
ἀλλά καί νά διδαχθοῦμε ἀπό αὐτήν πνευ-
ματικά. Νά πάρουμε ἀπό τό βάθος τῆς τα-
πεινοφροσύνης της. Γιατί, κακά τά ψέμα-
τα. Σέ ὅλους μας ὑπάρχει τό σαράκι τῆς
ὑπερηφάνειας. Καί γνωρίζουμε ὅτι «ὁ Θε-
ός ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς
δέ δίδωσι χάριν» (Ἰακ. 4, 6. Α΄ Πέτρ. 5, 5).
Μέ ἄλλα λόγια: Ὁ Θεός ἀντιτάσσεται
στούς ὑπερήφανους πού τόν ἐγκαταλεί-
πουν γιά νά ἀπολαύσουν ἀλαζονικά τόν
κόσμο, ἐνῶ ἀντίθετα δίνει τή χάρη του
στούς ταπεινούς καί σέ ὅσους ὑποτάσ-
σονται σ’ αὐτόν. Θεωρῶ περιττό νά ὑπο-
γραμμίσω ὅτι ὅλα τά κακά αἰτία ἔχουν
αὐτή τή μισητή ὑπερηφάνεια. 
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Ἄς ἔλθουμε στό σημεῖο ὅπου ὁ Ἰησοῦς
ἀποκάλεσε «κυνάριον» τή Χαναναία.
Πῶς δέχθηκε ἡ Μητέρα τῆς ἄρρωστης κό-
ρης τόν ἀπαξιωτικό αὐτό χαρακτηρισμό;
Προσβλήθηκε; Πείσμωσε; Τίποτε ἀπό
αὐτά. Ποιός ταπεινός προσβάλλεται;
Ποιά ψυχή ἀντιδρᾶ ἀρνητικά, ὅταν δέν
ἔχει μέσα στήν ψυχή της οὔτε ἴχνος δια-
βολικῆς ὑπερηφάνειας; Ἔτσι, δέχθηκε
τήν προσβλητική αὐτή κουβέντα ἀπόλυ-
τα ἤρεμη. Καί ἀποκρίθηκε στόν Ἰησοῦ:
«Ἡ δέ εἶπε· ναί, Κύριε». Ἔτσι εἶναι ὅπως
τό λές. Αὐτή εἶμαι. Ἕνα κυνάριο. Ἕνα
σκυλάκι. «Καί γάρ τά κυνάρια ἐσθίει
ἀπό τῶν ψυχίων τῶν πιπτόντων ἀπό
τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν»
(Ματθ. 15, 27). Ναί, Κύριε, εἶναι σωστό
αὐτό πού εἶπες. Ἕνα σκυλάκι εἶμαι. Ἀλλά
καί τά σκυλάκια τρῶνε ἀπό τά ψίχουλα
πού πέφτουν ἀπό τό τραπέζι τῶν κυρίων
τους. Ἐγώ, Κύριε, δέν σοῦ ζητῶ ἀπό τά
ψωμιά πού δίνεις στά παιδιά τοῦ Ἰσραήλ.
Ἐγώ σάν σκυλάκι μόνο ψίχουλα σοῦ
ζητῶ. Ὤ Κύριε, ἕνα καί μόνο ψίχουλο σοῦ
ζητῶ. Τίποτε περισσότερο. Γιατί καί μό-
νο μέ τό ἕνα ψίχουλο ἡ ἀγαπημένη
μου θυγατέρα θά γίνει καλά. Μή μοῦ
ἀρνηθεῖς αὐτό τό ψίχουλο. Μή, Κύριε, μοῦ
ἀρνηθεῖς τό ἕνα σου ψίχουλο. 

Καί τί ἔπραξε ὁ Ἰησοῦς; 

Ἀφοπλισμένος ἀπό τό λόγο τῆς πονε-
μένης Χαναναίας τῆς ἀποκρίθηκε: «Ὦ γύ-
ναι, μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω
σοι ὡς θέλεις». Ὤ γυναίκα, εἶναι μεγάλη
ἡ πίστη σου! Γιά χάρη σου ἄς γίνει ὅπως
ἀκριβῶς θέλεις. Αὐτό μοναδικά ἤθελε τό-
ση ὥρα. Νά γίνει ἡ κόρη της καλά. «Καί
ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπό τῆς ὥρας
ἐκείνης» (Στίχ. 28). Καί θεραπεύτηκε ἡ
κόρη της ἀπό ἐκείνη τή στιγμή! Μεγάλη ἡ
στιγμή ἐκείνη! Μεγάλο τό θαῦμα! Μεγάλη
ἡ χαρά καί ὁ πανηγυρισμός τῆς πονεμέ-

νης Χαναναίας! Ἱστορική ἡ ἡμέρα καί ἡ
ὥρα ἐκείνη. Ἡ μεγάλη ἐπιθυμία πού εἶχε,
ὅταν πῆρε τόν εὐλογημένο δρόμο πρός
τόν Ἰησοῦ, βρῆκε ἀνταπόκριση στή μεγά-
λη καρδιά Του. Στή θυσιαστική Του ἀγά-
πη. Ἄνθρωπος τῆς προσευχῆς ἡ Χαναναία
μητέρα. Κι αὐτό σημαίνει ὅτι τό ἴδιο πρέ-
πει νά γίνουμε καί ἡμεῖς. Ὅπως ἐκείνη.
Ὅλοι μας. Ὅλοι οἱ χριστιανοί. Εἴμαστε βε-
βαίως ἄνθρωποι τῆς προσευχῆς. Ἀλλά ὄχι
πάντοτε. Ὄχι καθημερινά, πρωί καί ἑσπέ-
ρας. Καί οὔτε πάλι κάθε Κυριακή στή Θεία
Λειτουργία πού τελεῖται στούς ἱερούς
Ναούς μας. 

Ἀλλά πότε; 

Εἶναι γνωστό τό πότε. Ὅταν σφυροκο-
πεῖ τήν προσωπική καί οἰκογενειακή μας
ζωή μιά θλίψη. Μιά ἀνέχεια. Μιά βαριά
ἀρρώστια. Ἕνας κίνδυνος. Μία ἀπειλή.
Μέσα στόν ὠκεανό, ὅταν τό πλοῖο κινδυ-
νεύει νά βουλιάξει. Ὅπως στίς ἀρχές τοῦ
20οῦ αἰώνα, πού βυθίστηκε τό «ἀβύθι-
στο» ὑπερωκεάνιο, ὁ περίφημος Τιτανι-
κός. Τότε ὅλοι οἱ ἐπιβάτες, ἑκατοντάδες
ψυχές, κατέφυγαν στήν προσευχή. Προ-
σευχή μέ δάκρυα. 

Τό ἴδιο πάλι ἔγινε καί μέ ἄλλο καράβι
στόν ὠκεανό, πάνω στό ὁποῖο ἐπέβαινε
καί ὁ ὑπερήφανος ἄθεος φυσιοδίφης
Βόλνεϊ. Ὅταν τά κύματα τύλιγαν πιά τό
ἐπιβατικό καράβι κι αὐτό ἄρχισε νά κλυ-
δωνίζεται ἐπικίνδυνα, ὅλοι ἔπεσαν στά
γόντα γιά προσευχή. Κάποια στιγμή οἱ
ἐπιβάτες εἶδαν καί τόν ἄθεο γονατιστό νά
προσεύχεται κι αὐτός! Ὅταν ἠρέμησε ἡ
θάλασσα καί οἱ ἐπιβάτες συνῆλθαν ἀπό
τό φόβο τοῦ πνιγμοῦ, ρώτησαν τόν φυ-
σιοδίφη: «Καί σεῖς πιστεύετε στήν
ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ καί γονατίσατε σέ
προσευχή;». Κι ἐκεῖνος τούς ἀπάντησε:
«Στό Γραφεῖο του ὁ ἄνθρωπος δηλώ-
νει καί διακηρύττει ὅτι εἶναι ἄθεος.
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« Ἄνθρωπος χωρίς Θεό εἶναι ἐπικίνδυνος».
(Λεχ Βαλέσα)
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Ἐδῶ ὅμως στόν ὠκεανό, ὅπου ἀπό
στιγμή σέ στιγμή κοντεύει νά πνιγεῖ,
γίνεται πιστός καί ἐπιδίδεται σέ θερ-
μή προσευχή»!

Γιά τόν ἴδιο λόγο καταφεύγουμε σέ
θερμή προσευχή ὅταν κινδυνεύει νά πε-
θάνει τό ἄρρωστο παιδί μας, ὁ σύζυγος, ἡ
σύζυγος, ὁ ἀδελφός, ἡ ἀδελφή, κάθε ἀγα-
πητό μας πρόσωπο. Τότε, πιστοί καί ἄπι-
στοι, γονατίζουν σέ προσευχή!

Ἀλλά πῶς προσευχόμαστε; 

Προσευχόμαστε σάν τή Χαναναία μη-
τέρα; Ἐκείνη εἶχε πίστη βαθιά. Τήν πίστη
της θαύμασε καί ἐπαίνεσε ὁ Σωτήρας μας
Χριστός. Πίστη, ἀλλά καί ὑπομονή καί
ἐπιμονή, ἀγάπη καί ταπείνωση βαθιά.
Ἔτσι ἀντιμετώπισε τίς σκληρές δοκιμα-
σίες τοῦ Ἰησοῦ καί τῶν Ἀποστόλων. Ἀτά-
ραχη. Ἤρεμη. Μποροῦμε καί ἡμεῖς νά μέ-
νουμε ἤρεμοι, ὅπως ἡ Χαναναία γυναίκα;
Αὐτά εἶναι τά γνωρίσματά τῆς ὀρθῆς, τῆς
σωστῆς, τῆς ὀρθόδοξης προσευχῆς. Κι
αὐτή μόνον ἡ προσευχή φέρνει τό ἐπιθυ-
μητό ἀποτέλεσμα. Μόνον αὐτή. 

Ὤ μεγάλε ἀγαπημένε τῆς ψυχῆς
μου Ἰησοῦ, 

Ἀφότου σέ γνώρισα καί πίστεψα
βαθιά στή δική σου ἀγάπη, προσεύχο-
μαι πάντα. Καί πρωί. Καί ἑσπέρας.
Ἀλλά κι ἄλλες φορές, ὅταν ἐπισκέπτο-
μαι ὡς εὐλαβής προσκυνητής κάποιον
Ἱερό Ναό. Ὅπως τότε, στά φοιτητικά
μου χρόνια. Τότε πού στόν Ἱερό Ναό
τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης
καθήμενος στό Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ
Πολιούχου ἔβλεπα ἐπί ὧρες τή θεϊκή
μορφή σου κι ἄλλοτε τό πρόσωπο τῆς
Μητέρας Σου, τή γλυκιά Παναγία μας.
Ἀλλά τό ἴδιο καί στόν Ἱερό Ναό τοῦ
Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ὅπου
περνοῦσα ὧρες ἀτέλειωτες προσευ-
χόμενος στή γλυκύτατη Παναγία μας.
Κι ὅταν σηκωνόμουν γιά νά ἐπιστρέ-
ψω στή μελέτη τῶν πανεπιστη-
μιακῶν μου μαθημάτων, ἔνιωθα ἀπέ-

ραντα δυνατός στούς πειρασμούς τῆς
ζωῆς καί εὐτυχισμένος κοντά σου,
στή δική σου ἀγάπη καί λατρεία. Πῶς
καί μέ ποιά λόγια νά ἐκφράσω τό
εὐχαριστῶ καί τή μεγάλη μου εὐγνω-
μοσύνη γιά ἐκείνη τή θεϊκή Σου δύνα-
μη μέ τήν ὁποία μέ θωράκιζες καθημε-
ρινά στή ζωή μου; 

Αὐτό μ’ ἔκανε, Ἰησοῦ, νά θέλω νά
μεταδώσω καί σέ ἄλλες, πολλές ψυχές
αὐτή τή χαρά καί τή δύναμη πού ένιω-
θα κοντά σου. Καί ἀκολουθώντας τό
δικό σου σχέδιο γιά μένα πῆρα τό δρό-
μο, ὁ ὁποῖος μέ ὁδήγησε στήν Ἐνορία
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Νέας Με-
σημβρίας. Καί ἐκεῖ ἔδωσα ὅλη μου τήν
ψυχή, ὅλη μου τή δύναμη, ὥστε νά με-
ταφέρω καί στό ἐκκλησίασμα καί στή
νεολαία τῆς Ἐνορίας ὅλες τίς ἐμπει-
ρίες τῆς πνευματικῆς μου ζωῆς. Καί
σύ, Ἰησοῦ, ὅταν θά ξανάλθεις γιά νά
μᾶς κρίνεις, στή δεύτερη παρουσία
σου, θά φανερώσεις τόν πνευματικό
καρπό ἀπό τήν πνευματική ἐργασία
στό ἐκκλησίασμα καί τή νεολαία. Τό-
τε. Ἐκεῖ στή Ν. Μεσημβρία. Καί ὕστε-
ρα, παντοῦ ὅπου ἡ δική σου πρόνοια
μέ ὁδήγησε. 

Ποῦ μέ ὁδήγησε; 
Ὤ, μετέπειτα! Χωρίς ἐγώ νά τό σκε-

φθῶ ποτέ αὐτό, ἡ πρόνοιά σου μέ ὁδή-
γησε στή διακονία τῆς ἀπαξιωμένης
κοινωνίας τῶν κρατουμένων στήν
Ἑλλάδα μας καί σέ ὅλο τόν κόσμο ἐπί
41 ὁλόκληρα χρόνια! Δόξα σέ Σένα, Ἰη-
σοῦ, πού μοῦ ἔδωσες αὐτή τή δύναμη.
Καί τώρα, πού τά πόδια μου λυγίζουν,
συνεχίζω νά ἐπισκέπτομαι τούς ἀγα-
πητούς μου κρατουμένους μέ τό ἁμαξί-
διό μου. Καί θά συνεχίσω μέχρι τέλους
νά βρίσκομαι κοντά τους, γιατί στό
πρόσωπο τους βλέπω Ἐσένα «ἐν ἑτέρᾳ
μορφῇ» (Μάρκ. 16, 12). Καί μέσα σ’
αὐτήν τή διακονία θέλω νά κλείσω τά
μάτια μου γιά πάντα ἐδῶ κάτω στή γῆ.

ΤΕΡΤΙΟΣ
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τίς 10 Νοεμβρίου, ἡμέρα
Σάββατο καί ὥρα 12μ., στήν
Ἀδελφότητα «Η ΟΣΙΑ
ΞΕΝΗ» πραγματοποιήθηκε
ἡ τελετή τῶν ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ

τοῦ ΜΟΥΣΕΙΟΥ τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ
ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος
Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ», μέ τήν παρου-
σία πολλῶν φίλων, συνεργατῶν καί
πνευματικῶν ἀδελφῶν τῆς Ἀδελφότη-
τός μας, οἱ ὁποῖοι κατέκλυσαν τό
Πνευματικό μας Κέντρο «Η ΓΑΛΙ-
ΛΑΙΑ».

Πῶς προέκυψε τό ΜΟΥΣΕΙΟ τῆς
ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕ-
ΝΩΝ; 

Μεταφέρουμε ἐδῶ ἐν μέρει τήν ὁμι-
λία τῆς Προέδρου τῆς Ἀδελφότητος,
πού ἀπαντᾶ στό παραπάνω ἐρώτημα
καί ἐνημερώνει γιά τό ἱστορικό.

«...Ἡ Ἀδελφότητά μας «Η ΟΣΙΑ
ΞΕΝΗ» προσπάθησε καί προσπαθεῖ, μέ
τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί μέ πνεῦμα ταπεί-
νωσης καί θυσίας, νά μή μένει ποτέ
ἀργή. Ἀλλά νά ἐργάζεται μέ ἀφοσίωση
καί μέ ὅλες της τίς δυνάμεις τό καλό
μέσα στήν κοινωνία. Οἱ ἄνθρωποι φεύ-
γουμε. Πίσω μας ὅμως μένει ἡ ἱστορία
πού γράφει ὁ καθένας μέ τή ζωή του.
Καί ἡ Ἀδελφότητα ἔγραψε καί ἐξακο-
λουθεῖ νά γράφει τή δική της ἱστορία μέ
τίς δραστηριότητές της, ἐκεῖ ὅπου ὁ
Θεός τήν ἔταξε νά ὑπάρχει. 

Μιά ἀπό τίς κοινωνικές δραστηριό-
τητές της εἶναι καί ἡ παρουσία της κο-
ντά στόν κρατούμενο συνάνθρωπό μας
ἐπί 41 χρόνια μέχρι σήμερα (1978-
2018). Χαρακτηρίστηκε τό ἔργο ἀπό
πολλούς ὡς μοναδικό, ἀσύνορο, πα-
γκόσμιο. Ἔργο χριστιανικῆς ἀγάπης
χωρίς ἰδιοτέλειες, συμφέροντα καί
ἐκμετάλλευση, ἀλλά καθαρό, γνήσιο,
ἐκκλησιαστικό. Ἡ ἰσχυρότερη μαρτυ-
ρία γιά τήν ἀλήθεια τῶν παραπάνω
εἶναι τό γεγονός ὅτι ἐπί τόσες δεκαετίες
τό μακροχρόνιο αὐτό ἔργο συντηρεῖται
καί διαρκῶς ἐνισχύεται οἰκονομικά ἀπό
τήν ἀγάπη καί τήν ἐμπιστοσύνη πολ-
λῶν Ἑλλήνων ἀπό τήν Ἑλλάδα καί τήν
ὁμογένεια. Τό ἔργο φυσικά συνεχίζεται.

Ἔχουν ἀφήσει ἐποχή οἱ μεγαλειώδεις
πολυπληθεῖς ἐπισκέψεις στίς Φυλακές.
72 σέ Φυλακές τῆς πατρίδος μας καί 47
σέ Φυλακές ἐξωτερικοῦ. Κεντρική θέση
σέ κάθε ἐπίσκεψη ἀγάπης κατεῖχε ὁ λό-
γος. Ἡ ὁμιλία. Τό κήρυγμα. Αὐτό πού
ζέσταινε τίς καρδιές τῶν κρατουμένων,
γλύκαινε τά πρόσωπά τους, ἄνοιγε ἕνα
παράθυρο πρός τήν ἐλπίδα γιά ἕνα κα-
λό αὔριο, γιά λίγη αἰσιοδοξία, γιά νέες
προσδοκίες. Ὁμιλητής πάντα στούς
κρατουμένους ἐκεῖνος πού συνέλαβε
καί ὑλοποίησε τήν ἰδέα τῶν ἐπισκέψε-
ων αὐτῶν ὁρμώμενος καί προβληματι-
ζόμενος γιά τό προσωπικό του χρέος
ἔναντι τῆς ἀγάπης ἀπό τό μήνυμα πού
κρύβεται πίσω ἀπό τόν ἁπλό λόγο τοῦ
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»
(10/11/2018)
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Χριστοῦ· «ἐν φυλακῇ ἤμην, καί ἤλθετε
πρός με». Ὁ Ἀρχιμ. π. Γερβάσιος Ρα-
πτόπουλος.

Σεβάσμιε Γέροντά μας, 
Ζητοῦμε ταπεινά συγγνώμη γιατί,

στήν ξεχωριστή αὐτή ὥρα, ἀναγκαζό-
μαστε νά κάνουμε κάποια ἰδιαίτερη
ἀναφορά στό πρόσωπό σας ὡς  ἐκφρα-
στή τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί πρός τόν
κρατούμενο ἄνθρωπο ὡς «εἰκόνα» του
καί ὡς ὁ Χριστός «ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ».
Μᾶς εἶναι ἀδύνατον νά μιλήσουμε γιά
τή ΔΙΑΚΟΝΙΑ αὐτή χωρίς νά ἀναφέ-
ρουμε τό ὄνομά σας. Γιατί Σεῖς καί ἡ
ΔΙΑΚΟΝΙΑ εἶστε ἕνα. Εἶναι καθαρά
ἔργο δικό σας. Σεῖς τό ξεκινήσατε, τό
ὀργανώσατε, τό ἀναπτύξατε, τό στε-
ριώσατε. Ἔγινε ἔργο ζωῆς γιά Σᾶς. Ἡ
ψυχή σας ἦταν καί εἶναι δοσμένη σ’
αὐτό. Κι ἄς πέρασαν τά χρόνια. Κι ἄς
λευκάνθηκε ἡ σεπτή σας κεφαλή. Ἄς
κουράστηκαν τά πόδια. Ἄς κύρτωσαν
οἱ ὦμοι σας ἀπό τά βάρη τῆς ζωῆς.
Ἤσασταν νιός, ψηλός σάν κυπαρίσι, γε-
μάτος ὁρμή καί ὄρεξη γιά δράση ὅταν
ξεκινήσατε, καί σήμερα, ὕστερα ἀπό 41
χρόνια, «κεκοπιακώς» πλέον στόν
ἀμπελώνα τῆς Ἐκκλησίας, δέν τό βάζε-
τε κάτω. Ἐξακολουθεῖτε νά σχεδιάζετε
προγράμματα ἀγάπης γιά νέες ἐπισκέ-
ψεις στά φυλακισμένα παιδιά σας. Μᾶς
λέτε συχνά: «Θά φύγω μέ ἕνα μεγάλο
παράπονο ἀπό τή ζωή μου. Δέν χόρ-
τασα νά δίνω ἀγάπη!». Κι ἐμεῖς ἀπο-
ροῦμε. Στεκόμαστε μέ δέος μπροστά
σας. Ἐκεῖνα τά ἁπλωμένα χέρια σας,
φτερά ἀετοῦ, τοῦ ἀετοῦ τῶν Γρε-
βενῶν, ὅπως σᾶς ἀποκάλεσε ὁ Μητρο-
πολίτης Γρεβενῶν κ. ΔΑΒΙΔ, φανερώ-
νουν τήν ὁρμητικότητα τῆς ψυχῆς σας
ὁλοένα πρός τά μπρός. Ὥς τήν τελευ-

ταία σας πνοή. Γιατί ἀγαπήσατε. Κι
ἀγαπήσατε πολύ. Καί τό Θεό. Καί τόν
ἄνθρωπο.

Σᾶς ἀγάπησαν ὅμως πολύ πολλοί
ἄνθρωποι. Σᾶς ἀγάπησαν καί οἱ κρα-
τούμενοι πολύ. Ἔδειχναν τήν ἀγάπη
τους μέ πολλούς τρόπους. Δέν εἶναι τῆς
ὥρας νά τά ποῦμε. Θά κάνουμε ὅμως
ἀναφορά σέ κάποια χειροπιαστή
ἔκφραση τῆς ἀγάπης τους. Ὅποια Φυ-
λακή ἐπισκεπτόσασταν, πηγαίνατε μέ
δῶρα, φεύγατε ὅμως καί μέ δῶρα. Διά-
φορα ἐργόχειρα, πίνακες, κάρτες, ἐπι-
στολές κι ὅ,τι ἡ καρδιά τους ὑπαγό-
ρευε, ὅλα φτιαγμένα μέ τά χέρια τους,
χωρίς ὑλικό πολλές φορές στή διάθεσή
τους. Π.χ. ἕνα ἐξαιρετικό κάδρο ἀπό τή
Φυλακή τῆς Κέρκυρας ἔγινε ἀπό κρα-
τούμενο μέ ἐφημερίδες ἐμποτισμένες μέ
ὑγρή κόλλα καί βαμμένες μέ νές-καφέ!
Ὅταν ἡ ἀγάπη κινεῖ τόν νοῦ, ὁ ἄνθρω-
πος δημιουργεῖ θαυμαστά ἔργα.

Τά δῶρα αὐτά, ἔργα τέχνης κρα-
τουμένων, ἀνδρῶν καί γυναικῶν ἀπό
Ἑλλάδα καί διάφορες χῶρες τοῦ κό-
σμου, προσφέρθηκαν στόν π. Γερβάσιο
ὡς ἔκφραση εὐγνωμοσύνης γιά τή συ-
μπαράστασή του στίς δύσκολες ὧρες
τῆς φυλακισμένης τους ζωῆς. Ὡς
ἔκφραση χαρᾶς γιά τήν παρουσία του
ἀνάμεσά τους μέσα στούς χώρους τῆς
φυλακῆς τους. Καί ὡς ἔκφραση τῆς
ἀνάγκης πού ἔχουν νά τούς θυμᾶται
διαρκῶς στήν προσευχή του, γιά νά
ἀντέχουν μέ δύναμη ψυχῆς στίς ἀντίξο-
ες καταστάσεις καί νά προσβλέπουν μέ
αἰσιοδοξία στήν ἡμέρα τῆς ἀποφυλάκι-
σής τους. 

Φυλάγαμε στήν Ἀδελφότητα τά
δῶρα τῶν κρατουμένων. Ἀλλά καί
τῶν Διευθυντῶν. Καί τῶν Κοινω-
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νικῶν Λειτουργῶν. Καί τίς τιμητικές
διακρίσεις καί τούς Ἐπαίνους πολλῶν
φορέων, π.χ. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος, τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τῆς Προε-
δρίας τῆς Δημοκρατίας, τοῦ Ὑπουργεί-
ου Δικαιοσύνης καί πολλῶν ἄλλων πα-
ραγόντων καί ἀπό διάφορες εὐρωπαϊ-
κές χῶρες καί μή, οἱ ὁποῖοι τίμησαν τό
ἔργο, γιατί ἐκτίμησαν τήν ἀξία του καί
τήν προσφορά του πρός τό φυλακισμέ-
νο κομμάτι τῆς κοινωνίας, ἀπαξιωμένο
καί περιφρονημένο καί συχνά ξεχασμέ-
νο ἀπό ὅλους. Ἀκόμη καί ἀπό τήν ἴδια
τήν οἰκογένεια.

Μέ τό πέρασμα τοῦ χρόνου, ὅλα
αὐτά τά ἐνθύμια ἔγιναν πολλά. Καί ὁ
προβληματισμός τῆς Ἀδελφότητος, τί
πρέπει νά κάνουμε γι’ αὐτά, γέννησε
τήν ἰδέα καί ὡρίμασε τήν ἀπόφαση νά
τά ταξινομήσουμε, νά τά τακτοποιή-
σουμε καί νά τά διασώσουμε γιά τό
μέλλον ὡς ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑ-
ΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ
Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ». Ἔτσι, οἱ
ἑπόμενες γενιές θά γνωρίσουν τί ἔχει
κάνει ἡ Ἐκκλησία γιά τόν κρατούμενο
συνάνθρωπό μας στά χρόνια μας καί
θά παρακινοῦνται ἴσως στό νά τόν βλέ-
πουν ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ὡς τόν ἴδιο
τό Χριστό «ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ»...

Ὁ ἐσωτερικός χῶρος τοῦ Μουσείου,
διαμορφωμένος ὡς μιά φυλακή μέ κε-
λιά, εἶναι μικρός, ἄν καί τά ἐκθέματα
εἶναι πολλά. Χάρη ὅμως στίς γνώσεις,
τή φαντασία, τό δημιουργικό πνεῦμα,
τήν ἐπιμέλεια καί τήν ὑπευθυνότητα
τοῦ Ἀρχιμ. π. Δημητρίου Χάνδακα,
Προϊσταμένου τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἰωάννου
Χρυσοστόμου Θεσ/νίκης, τό συνεργα-
ζόμενο μαζί του Συνεργεῖο τῶν ἀδελ-
φῶν Νεόφυτου καί Παναγιώτη Μαυ-

ρόπουλου μέ τήν ἐπωνυμία ΚΥΣΑ Κα-
τασκευαστική, τό ΜΟΥΣΕΙΟ εἶναι
πλέον ἕτοιμο νά διαφυλάξει ὡς πολύτι-
μη κληρονομιά τήν ἱστορία ἑνός ἀνιδιο-
τελοῦς ἔργου, τό ὁποῖο ἐπί 40 καί πλέον
χρόνια ἔδωσε τή μαρτυρία τῆς χριστια-
νικῆς ἀγάπης πρός τόν πάσχοντα κρα-
τούμενο συνάνθρωπό μας ἀνεξαρτή-
τως τῆς καταγωγῆς, τῆς γλώσσας καί
τοῦ θρησκεύματός του...».

* * *
Στή συνέχεια ἦλθε στό βῆμα ὁ Αἰδε-

σιμ/τος π. Λάμπρος Χριπάτσιος, ὡς
ἐκπρόσωπος
τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου
Ποιμενάρ-
χου μας
Κ α σ σ α ν -
δρείας κ.
Ν Ι Κ Ο Δ Η -
ΜΟΥ, γιά
νά μεταφέ-
ρει τό μήνυ-
μα τοῦ Ἐπι-

σκόπου μας. Εἶπε ὁ π. Λάμπρος: 
«Εἶχε χάρη ἀγαθή ὁ τόπος τοῦτος ὁ

ξερός καί ἄνυδρος στά μέσα τῆς δεκαε-
τίας τοῦ ’70 νά δεχθεῖ τήν εὐλογία τῆς
παρουσίας σας ἐδῶ, μέ τίς εὐχές τοῦ τό-
τε σεπτοῦ μας Ποιμενάρχη Κασσαν-
δρείας κυροῦ ΣΥΝΕΣΙΟΥ. Ὁ λόγος
τοῦ σταυροῦ, Γέροντα, εἶναι δύναμη
Θεοῦ. Κι αὐτή τή δύναμη τοῦ σταυροῦ
ἐμεῖς τήν εἴδαμε στό πρόσωπό σας.
Εἴδαμε στό πρόσωπό σας νά ἐκπληρώ-
νεται ὁ λόγος τοῦ Ἀπ. Παύλου: «ἡ γάρ
δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται».
Εἴδαμε στό πρόσωπό σας νά ἔχετε
ἐκεῖνο τό κουράγιο καί τή δύναμη πού
πηγάζουν ἀπό τό ἱερό Εὐαγγέλιο, γιά
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νά φτάσετε στά πέρατα τῆς γῆς, στά
νησιά Φίτζι, νά μεταφέρετε τό μήνυμα
τοῦ Εὐαγγελίου καί νά κάνετε πράξη
τό λόγο τοῦ Χριστοῦ «ἐν φυλακῇ ἤμην,
καί ἤλθετε πρός με».

Μεταφέρω τίς εὐχές καί τίς εὐλογίες
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχη μας
Κασσανδρείας κ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ, ὁ
ὁποῖος ἀδυνατοῦσε νά ἔλθει λόγῳ ὑπο-
χρεώσεων ἄλλων, καί τούς χαιρετι-
σμούς του σ’ αὐτό τό θεάρεστο ἔργο.
Εὔχομαι ὁ Θεός νά σᾶς δυναμώνει νά
πορευθεῖτε μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς σας
μεταφέροντας τό μήνυμα τῆς ἀγάπης
τοῦ Χριστοῦ στά πέρατα τῆς γῆς. 

Ἀπ’ αὐτό τό βῆμα μᾶς δώσατε τή χα-
ρά νά γνωρίσουμε ἀνθρώπους ἁγίους,
νά γνωρίσουμε ἀνθρώπους πού δόθη-
καν στό Χριστό. Ἐμεῖς βλέπουμε τό
ἔργο τῆς Ἀδελφότητος, τό ἐπαινοῦμε,
τό συγχαίρουμε, προσευχόμαστε γιά
σᾶς. Κι ἐσεῖς νά εὔχεσθε νά εἴμαστε κι
ἐμεῖς συνεχιστές καί συμπαραστάτες σ’
αὐτό τό ἔργο. Εὐχαριστοῦμε ἐκ μέρους
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί τῆς
Ἐνορίας μας, τοῦ Ἁγ. Δημητρίου Πλα-
γιαρίου. Εὐχαριστοῦμε καί εἴμαστε
εὐγνώμονες».

* * *
Καί πῆρε τό λόγο ὁ π. Γερβάσιος

βαθιά συγκινημένος γιά τήν ἐκδήλωση
αὐτή ἐξαιτίας τοῦ ΜΟΥΣΕΙΟΥ τῆς
ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ, πού θά ἀποτελεῖ γιά
τούς ἐπισκέπτες μιά διαρκή ὑπόμνηση
τοῦ χρέους τῆς ἀγάπης πού ὅλοι ὀφεί-
λουμε πρός τούς «ἀδελφούς» τοῦ Χρι-

στοῦ καί δικούς μας ἀδελφούς, τούς
κρατουμένους. Αὐτό τό χρέος ἐμπνέει
ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ: «Ἐν φυλακῇ
ἤμην, καί ἤλθετε πρός με» (Ματθ. 25,
36). Καί ἕνα κίνητρο γιά μίμηση τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ αὐτοῦ ἔργου στό μέλ-
λον. 

Εἶπε μεταξύ ἄλλων ὁ Γέροντας: 
«...Ὁ δρόμος πού διακόνησα εἶναι ὁ

δρόμος πού ὁδηγεῖ στήν ἀπαξιωμένη
κοινωνία τῶν κρατουμένων. Μέ ποιά
σκέψη τό ἔκανα αὐτό; Μέ ἕνα χρέος
πού ἔνιωθα πώς ἔχω ἀπέναντι στό λόγο
τοῦ Θεοῦ, τόν ὁποῖο διακονῶ σ’ ὅλη
μου τή ζωή, ἀπό τό 1959 μέχρι καί σή-
μερα κι ὥς τή στιγμή πού θά μ’ ἀφήσει
ὁ Θεός πάνω στή γῆ νά ἐργάζομαι καί
νά διακονῶ τό λόγο τοῦ Θεοῦ στό λαό
τοῦ Θεοῦ...

Τό νά μιλήσεις σέ κρατουμένους δέν
εἶναι εὔκολο πράγμα. Τό ζήτημα εἶναι
πολύ λεπτό. Δέν πρέπει νά θίξουμε τόν
κρατούμενο. Δέν πρέπει νά τοῦ ξύσου-
με τίς πληγές του. Ἄν θέλουμε ὁ κόσμος
νά ἀλλάξει, μπορεῖ νά ἀλλάξει μόνο μέ
τήν ἀγάπη πού ἔφερε ὁ Ἰησοῦς στόν κό-
σμο...

Ὅταν ξεκίνησα τίς πορεῖες αὐτές τῆς
ἀγάπης πρός τούς κρατουμένους συ-
νανθρώπους μας ἀπό τήν πόλη τῶν
Σερρῶν ὅπου ὑπηρετοῦσα ὡς Ἱεροκήρυ-
κας στήν Ἱ. Μητρόπολη, εἶπα στόν ἑαυ-
τό μου πώς θά πάω μόνο μιά φορά. Με-
τά τήν πρώτη φορά ὅμως καί μέχρι σή-
μερα δέν μπόρεσα καί δέν μπορῶ πιά νά
σταματήσω. Δέν ἔχω τή δύναμη νά στα-

«ΚΥΡΙΕ, ἁπάλυνε καί γλύκανε τίς ψυχές
τῶν κρατουμένων ὅλης τῆς γῆς».
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ματήσω αὐτή τή διακονία, παρά τά 88
μου χρόνια. Πόση ἐντύπωση μοῦ ἔκαναν
οἱ κρατούμενοι! Πόσο πόνεσα μέ τόν πό-
νο τους! Πόσο προσευχήθηκα καί προ-
σεύχομαι γι’ αὐτούς σ’ ὅποια φυλακή
τοῦ κόσμου κι ἄν βρίσκονται! Ἑκατο-
ντάδες ἀπ’ αὐτούς βαπτίστηκαν Ὀρθό-
δοξοι Χριστιανοί κι ἔγιναν ἄγγελοι
πραγματικά, πού σήμερα μέ τή ζωή τους
ὑμνοῦν καί δοξάζουν τό Θεό καί νιώ-
θουν μέσα στίς ψυχές τους τήν οὐράνια
χαρά καί εὐτυχία πού ἡ παρουσία τοῦ
Θεοῦ δίνει στούς πιστούς του...».

* * *
Μέ ὁμόφωνη ἀπόφαση ὅλων τῶν

μελῶν τῆς Ἀδελφότητος, τήν ἡμέρα
ἐκείνη ἡ «ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» τίμησε μερι-
κούς ἀπό τούς συνεργάτες της, γιά τήν

ἰδιαίτερη συνδρομή καί προσφορά
τους στά ἔργα καί τίς διακονίες της, μέ
τήν ἐπίδοση μιᾶς τιμητικῆς πλακέτας.

Καί στή συνέχεια, ἐψάλη ἡ Ἀκολου-
θία τῶν Ἐγκαινίων, ὁ π. Γερβάσιος
ἔκοψε τήν κορδέλα καί ἀποκάλυψε τή
σχετική ἀναμνηστική μαρμάρινη ἐπι-
γραφή ὡς ἐνθύμιο τῆς ἡμέρας τῶν
Ἐγκαινίων, ἐνῶ στή συνέχεια ὅλοι οἱ
παρόντες ἀδελφοί ἐπισκέφθηκαν τόν
ἐσωτερικό χῶρο τοῦ ΜΟΥΣΕΙΟΥ.
Μεγάλος ὁ θαυμασμός καί πολλή ἡ
συγκίνηση ὅλων γιά τό ἱστορικό αὐτό
γεγονός τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ.

Δόξᾳ τῷ Θεῷ γιά τήν ἀσύλληπτη
εὐλογία καί εὔνοιά Του!

◆
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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».
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Ἀδελφότης «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ»: Ἐκδήλωση στό Πνευματικό της Κέντρο
«Η ΓΑΛΙΛΑΙΑ» γιά τά ΕΓΚΑΙΝΙΑ τοῦ ΜΟΥΣΕΙΟΥ τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ 

ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ.

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ132 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»

Μερική ἄποψη
τῆς τελετῆς τῶν

ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ
πρό τῆς εἰσόδου

τοῦ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ.

Ὁ π. Γερβάσιος
κόβει τήν καθιε-
ρομένη κορδέλα.

καί ἀποκαλύπτει τή μαρμά-
ρινη ἐπιγραφή ὡς ἐνθύμιο
καί ὑπόμνηση τῆς ἡμέρας

τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Μουσείου
τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ

ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος
Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ».
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133

τίς 21 Ὀκτωβρίου πραγμα-
τοποιήθηκε στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου
Δημητρίου τοῦ Δήμου Ἁγ.
Δημητρίου, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιε-
πισκοπῆς Ἀθηνῶν, τιμητική
ἐκδήλωση γιά τή ΔΙΑΚΟΝΙΑ

ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Λη-
στής τοῦ Γολγοθᾶ».

Στά πλαίσια τῶν ἐκδηλώσεων
«ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2018» τῆς ἐνορίας, τό
Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱ.
Ναοῦ μέ τόν Προϊστάμενό του
Πρωτ/ρο π. Ματθαῖο Χάλαρη, μέ
ὁμόφωνη ἀπόφαση, ἀποφάσισαν νά τι-
μήσουν φέτος τή ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής
τοῦ Γολγοθᾶ» ἐκτιμώντας τήν ἐπί 40
χρόνια καί πλέον διαρκή παρουσία της
στό χῶρο τῶν Φυλακῶν καί πλάι στόν
κρατούμενο. Ἔτσι ἡ πρόσκληση ἀπευ-
θύνθηκε πρός τόν π. Γερβάσιο, ἐκφρα-
στή τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ αὐτῆς καί τῆς ἀγά-
πης της. Ἡ Ἐνορία αὐτή εἶναι γνωστή
καί ζηλευτή σέ ὅλη τήν Ἀθήνα γιά τίς
δραστηριότητές της καί γιά τίς πολλές
εὐκαιρίες πνευματικῆς ζωῆς πού προ-
σφέρει στούς ἐνορίτες της. Αὐτό φυσι-
κά ὀφείλεται στό ζῆλο καί τόν παλμό
τῶν καλῶν της κληρικῶν. Εἶναι μιά ζω-
ντανή ἐνορία, πιστή καί ἀφοσιωμένη
στήν ἀποστολή της μέσα στόν κόσμο.

Στήν κατάμεστη ἀπό τήν ἀθρόα προ-
σέλευση τῶν πιστῶν ἀρχοντική αἴθου-
σα διαλέξεων καί ἐκδηλώσεων ἦταν
ἐντυπωσιακός ὁ ἐνθουσιασμός καί
ἐμφανής ἡ προσδοκία ὅλων γιά μιά
ὡραία καί ἐποικοδομητική βραδινή συ-
νάντηση. 

Μετά τήν καθιερωμένη προσευχή ὁ

π. Ματθαῖος ἄνοιξε τήν ἐκδήλωση κά-
νοντας ἀναφορά σ’ ἕνα σύντομο ἱστο-
ρικό τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ καί τοῦ προσώ-
που τοῦ π. Γερβασίου, πού ἔφερε καί
φέρει ἐπί 40 καί πλέον χρόνια στούς
στιβαρούς ὤμους του ὅλο τό δύσκολο
αὐτό ἔργο. Ὁ κ. Νικόλαος Λυσίμαχος,
Γραμματέας τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμ-
βουλίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ἀνέγνωσε τό Πρα-
κτικό τῆς ἀπόφασης νά ἀποδώσουν
τιμή στό μοναδικό γιά τήν πλατιά καί
πολυποίκιλη προσφορά του αὐτό ἔργο
καί νά τό προβάλουν ὡς ἔργο πρός μί-
μηση κι ἀπό ἄλλους. 

Ἰδιαίτερη εὐλογία στήν ἐνοριακή
αὐτή σύναξη ἀποτέλεσε ἡ παρουσία
καί ἡ συμμετοχή τοῦ Μητροπολίτου
Μεσογαίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ὁ ὁποῖος
παίρνοντας τό λόγο ἐξῆρε τή σπουδαι-
ότητα ἀλλά καί τήν ἀναγκαιότητα τῆς
ἔμπρακτης ἀγάπης καί στόν κρατούμε-
νο συνάνθρωπό μας ὡς εἰκόνα τοῦ Θε-
οῦ καί ὡς τόν Χριστό μέ ἄλλη μορφή
ἐνώπιόν μας. 

Εἶπε μεταξύ ἄλλων ὁ ἅγιος Μεσογαί-
ας: 

«...Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, πολυσέβαστέ

μας π. Γερβάσιε, φύτευσε στήν καρδιά

σας τήν ἀγάπη τῶν φυλακισμένων ὡς

κλήση, ὁ φωτισμός Του γέννησε σκέ-

ψεις, ὁράματα, προγράμματα, ἡ δύναμή

Του σᾶς ἀξίωσε νά ἀνοίξετε τά χέρια καί

νά ἀγκαλιάσετε τούς πιό λερωμένους

ἀπό ἐγκληματική ζωή συνανθρώπους

μας.

40 χρόνια βαδίζετε στήν ἔρημο τῶν

φυλακῶν καί τῆς καταδίκης καί παραμέ-

νετε ἄθικτος ἀπό τήν βρωμιά αὐτοῦ τοῦ

κόσμου. 

«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»ΣΤΟΝ Ι. ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΟΝ Ι. ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
(21/10/2018)
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40 χρόνια δίνετε χρόνο, σκέψη, μέρι-

μνα, χρήματα, προσευχή, σέ κλέφτες, σέ

δολοφόνους, σέ ἐγωιστές, σέ βιαστές, σέ

σκληρές ψυχές, σέ ἀρνητές καί ὑβριστές

τοῦ Θεοῦ, καί ἀκόμη δέν στέρεψε ἡ ὁλο-

ζώντανη ψυχή σας.

40 χρόνια διατρέξατε ὅλη τήν οἰκου-

μένη καί στά 88 σας χρόνια δείχνετε ξε-

κούραστος. 

Οἱ ἀπελευθερωμένοι ἀπό τήν ἁμαρ-

τία τους φυλακισμένοι ἀδελφοί τοῦ Χρι-

στοῦ, σᾶς εὐγνωμονοῦν γιά τίς ἀστρα-

πές τῆς ἀγάπης σας....

Ὅσοι παρακολουθοῦμε τίς ἄοκνες

προσπάθειες τῆς ξεχειλισμένης ἀπό

εὐγενῆ αἰσθήματα καρδιᾶς σας, δοξά-

ζουμε τό ὄνομα τοῦ Ἐσταυρωμένου

ἐμπνευστοῦ σας καί ὅλοι μαζί προσευ-

χόμαστε ὁ Κύριος νά σᾶς χαρίζει φωτι-

σμό νά τόν διακονεῖτε καί τόν καλό Πα-

ράδεισο, γιά νά ἀναγνωρίσετε φωτο-

στεφανωμένο τόν πρῶτο οἰκιστή του

καί καλό σας φίλο...».

Ὅταν ὁ π. Γερβάσιος πῆρε τό λόγο,
μίλησε ἡ καρδιά του. Μίλησε ἡ ἀγάπη
του γιά Ἐκεῖνον, «τό γλυκύ ἔαρ» τῆς
ψυχῆς του, ὅπως συχνά ὁμολογεῖ, καί
γιά τούς προσφιλεῖς του κρατουμέ-
νους, στούς ὁποίους ἔδωσε ὁλόψυχα τά
μισά χρόνια τῆς ζωῆς του. Καί συνεχίζει
νά τούς ἀγαπᾶ, γιατί ἀγωνιᾶ καί προ-
σεύχεται γιά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς
τους. Ἡ καρδιά του διαθέτει ἀκόμη
ἀποθέματα ἀγάπης, συμπόνοιας καί

εὐσπλαχνίας γιά τά φυλακισμένα παι-
διά του...

* * *

Καί στό τέλος, ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ἱ.
Ν. π. Ματθαῖος ἐκ μέρους τοῦ Ἐκκλη-
σιαστικοῦ Συμβουλίου ἀπένειμε στόν
π. Γερβάσιο 

«ΤΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΝ
ΟΤΙ ΦΩΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΗΚΟΥΣΕ

ΒΟΩΣΑΝ
«ΕΝ ΦΥΛΑΚΗ ΗΜΗΝ, ΚΑΙ ΗΛΘΕΤΕ

ΠΡΟΣ ΜΕ»
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ

ΠΡΑΞΙΝ ΕΠΟΙΗΣΕΝ
ΔΙΑΚΟΝΗΣΑΣ ΑΚΡΑΙΦΝΩΣ ΕΝ Τῼ

ΠΡΟΣΩΠῼ
ΑΔΕΛΦΩΝ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ
ΚΑΙ ΟΥΤΩΣ ΟΜΟΙΑΖΩΝ ΚΛΕΙΝῼ

ΝΕΣΤΟΡΙ
ΕΝ ΕΙΡΚΤῌ ΣΧΟΛΑΖΟΝΤΙ ΤΟΥ

ΛΟΓΧΟΝΥΚΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΡΩΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ

ΗΜΩΝ».

Ὁ δέ ἅγιος ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ κ. ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΣ ἐπέδωσε στόν τιμώμενο διάκονο
τῆς ἀγάπης παράσημο τοῦ σταυροῦ
τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

* * *

«Μνήσθητι ἡμῶν, Κύριε, ἐν τῇ βα-
σιλείᾳ σου», ὅπως ἐμνήσθης καί τοῦ
πρώτου ἔνοικου τοῦ παραδείσου
σου.

◆

ΣΤΟΝ Ι. ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ134 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»

«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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«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI» 135ΣΤΟΝ Ι. ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ὁ π. Γερβάσιος Ραπτόπουλος.

Ἐπίδοση στόν π. Γερβάσιο ἀπό τόν ἅγιο
Μεσογαίας παράσημου τοῦ σταυροῦ καί
ἀπό τόν π. Ματθαῖο τιμητικῆς πλακέτας.

Ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας 
κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

Ὁ π. Ματθαῖος Χάλαρης, προϊστάμενος τοῦ
Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου.

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ136 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»

Ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ μας συνέχισε καί κατά
τούς μῆνες Ὀκτώβριο, Νοέμβριο καί
Δεκέμβριο τό ἔργο ἀγάπης καί συμπα-
ράστασης πρός τίς Φυλακές, βεβαίως
περιορισμένα, ἐπειδή τό ταμεῖο τῆς
ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ἄγγιξε πολλές φορές τό
μηδέν. Παράλληλα οἱ καθημερινές
ἀνάγκες τῶν κρατουμένων σέ στοιχει-
ώδη εἴδη προσωπικῆς χρήσης εἶναι
ἄμεσες καί πολλές. Γι’ αὐτό δυστυχῶς
καί κρατοῦμε πλέον στά «ὑπ’ ὄψιν»
αἰτήματα τῶν Φυλακῶν στά ὁποῖα
ἀδυνατοῦμε νά ἀνταποκριθοῦμε ἀμέ-
σως. 

* * *

Στό τελευταῖο τρίμηνο ἐνισχύσαμε
Φιλόπτωχα Ταμεῖα Φυλακῶν, ἀπό-
ρους κρατουμένους μέ τίς οἰκογένειές
τους κ. ἄ., ὡς ἑξῆς:

1. Κ. Κρ. Ἁλικαρνασοῦ                  500,00 εὐρώ.

2. Ε.Κ.Κ.Νέων Βόλου                      500,00 εὐρώ.

3. Κατ. Κράτ. Κασσάνδρας            200,00 εὐρώ. 

4. Κατ. Κράτ. Κέρκυρας              1.000,00 εὐρώ.

5. Κατ. Κράτ. Κορυδαλλοῦ Ι       2.000,00 εὐρώ.

6. Κατ. Κράτ. Κορυδαλλοῦ ΙI 700,00 εὐρώ.

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

8. Κατ. Κράτ. Μαλανδρίνου  1.000,00 εὐρώ.

9. Κατ. Κράτ. Νεάπολης  300,00 εὐρώ.

10. Κατ. Κράτ. Νιγρίτας                1.000,00 εὐρώ.

11. Κατ. Κράτ. Πάτρας           500,00 εὐρώ.

12. Κατ. Κράτ. Τρικάλων           1.500,00 εὐρώ.

13. Κατ. Κράτ. Χανίων                1.000,00 εὐρώ.

14. Κατ. Κράτ. Χανίων: 
Σχολ. 2ης Εὐκαιρίας         300,00 εὐρώ.

Σύνολο:  11.500,00 εὐρώ

* * *

1. Ἀποφυλακίσεις ἀπόρων κρατ/νων 
5.840,00 εὐρώ.

2. Οἰκον. ἐνίσχυση κρατ/νων ἐσωτερικοῦ 
2.455,00 εὐρώ.

3. Οἰκον. ἐνίσχυση κρατ/νων ἐξωτερικοῦ    
1.220,00 εὐρώ.

4. Οἰκον. ἐνίσχυση πρώην  κρατ/νων
2.050,00 εὐρώ.

5. Οἰκον. ἐνίσχυση οἰκογ. ἀπόρ. κρατ/νων 
4.400,00 εὐρώ.

6. Ἔξοδα συνεργατῶν έσωτερικοῦ
585,00 εὐρώ.

6. Ἔξοδα συνεργατῶν έξωτερικοῦ
350,00 εὐρώ

7. Λοιπά ἔξοδα                           5.950,00 εὐρώ.

Σύνολο: 22.850,00 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:  34.350,00 εὐρώ.

sel136Enimerosis_™ÎÔ˘Ï¿  12/2/18  2:36 PM  Page 2



137«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»Η ΜΠΟΤΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ἡμεῖς οἱ Ἕλληνες
γνωρίζουμε τή λέξη
«μπότα». Καί γνωρίζου-
με τί θέλει νά πεῖ ἡ
«μπότα» τῆς γελοιογρα-
φίας τοῦ ἀειμνήστου γε-
λοιογράφου Ἠλία
Σκουλᾶ. Γιατί ὅλοι οἱ
Ἕλληνες ζήσαμε κάτω
ἀπό τή μπότα τῶν Γερ-
μανῶν. Οἱ δέ Ἕλληνες
τῆς Ἀνατολικῆς Μακε-
δονίας ἔζησαν καί ὑπό
τήν μπότα τῶν Βουλγά-
ρων. Τέσσερα χρόνια ζή-
σαμε κάτω ἀπό τίς πιό
τραγικές συνθῆκες τῆς
φασιστικῆς σκλαβιᾶς. Καί μόνο τά βήμα-
τα τῶν Γερμανῶν καί τῶν Βουλγάρων,
ὅταν ἠχοῦσαν στήν ἀκοή μας, μᾶς ἔκα-
ναν νά τρέμουμε. Μαύρη ἡ τυραννική
ἐκείνη σκλαβιά. Μάλιστα στήν Ἀνατολι-
κή Μακεδονία, στό Δοξάτο, ἔγινε καί τό
ὁλοκαύτωμα τό ὁποῖο προκάλεσαν οἱ
γείτονές μας Βούλγαροι!  Ἑκατοντάδες
Ἕλληνες Μακεδόνες βρῆκαν τραγικό
θάνατο. Ἀλλά εἶναι καί τά Κερδύλλια,
ὅπου δέν ἄφησαν τίποτε ὄρθιο. Θεέ μου!

Ἄν τώρα ἀναλογισθοῦμε τά ὁλοκαυ-
τώματα, τά ὁποῖα προκάλεσαν οἱ Γερ-
μανοί στήν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα, εἶναι νά
φρίττει ὁ κάθε ἄνθρωπος. Ποιός δέν
θυμᾶται ἐκεῖνο τό Δίστομο, στό ὁποῖο
δέν ἄφησαν οἱ Γερμανοί κανένα κάτοικο
ζωντανό; Ὅποιος ἐπισκεφθεῖ καί σήμε-
ρα τό Μνημεῖο τῶν ἐκτελεσθέντων θά
φρίξει, ὅταν στίς μαρμάρινες πλάκες
διαβάσει καί τά ὀνόματα μικρῶν παιδιῶν
-ἀκόμα καί βρεφῶν- ἀνάμεσα στούς
ἐκτελεσθέντες! Ἀλλά καί στά Καλάβρυ-
τα τό ἴδιο ἔπραξαν οἱ βάρβαροι Οὖνοι
τοῦ Βορρᾶ. Ἐκείνη τήν ἡμέρα τοῦ ὁλο-
καυτώματος οἱ κλαγγές τῶν Γερμανικῶν

πολυβόλων καί οἱ θρῆνοι
τῶν Καλαβρυτινῶν κατοίκων
δημιούργησαν μιά κόλαση
ἀληθινή. Σκληρή ἡ φυλή
τῶν Γερμανῶν!! Βάρβαρη. 

Στήν Κρήτη ἄλλα ὁλο-
καυτώματα. Παντοῦ ἐκτελέ-
σεις. Παντοῦ αἷμα. Παντοῦ
θρῆνος καί ὀδυρμός. Αὐτή
ἦταν ἡ Γερμανική «μπότα»
καί ἡ «μπότα» τῶν Βουλγά-
ρων!

Αὐτή, κατά τόν γελοιο-
γράφο, θά εἶναι καί ἡ «μπό-
τα» τῆς Παγκοσμιοποίησης.
Ἡ γελοιογραφία εἶναι χαρα-

κτηριστική. Κάτω ἀπό τή μπότα τῆς
παγκόσμιας δικτατορίας ὁ λαός στό σύ-
νολό του, ὅπως δείχνει ἡ κεφαλή τοῦ
«δημότη» τῆς παγκοσμιοποίησης, θά
προσπαθήσει νά ἀμυνθεῖ. Ἔτσι, ὅπως
τό δείχνει ἡ γελοιογραφία καί πάλι, μέ
τό ξιφίδιο. 

Ἀδελφοί,
Πολλές οἱ τραγικές καί τυραννικές

μέθοδοι τῆς παγκοσμιοποίησης πού σι-
γά-σιγά ἀποκαλύπτονται, φανερώνο-
νται. Ὅσο γιά τήν ὀρθόδοξη πίστη μας,
εἶναι φρικτές οἱ μέθοδοι πού ἐφαρμό-
ζουν γιά νά πετύχουν τούς στόχους
τους. Οἱ ὑπηρέτες τῆς παγκοσμιοποίη-
σης θά ἐπιδιώξουν νά ἔχουν οἱ ἄνθρω-
ποι μιά θολή θρησκεία. Τή λεγόμενη
πανθρησκεία. Ἕνας σκέτος ἀχταρμάς.
Λίγο ἀπ’ ὅλα: Χριστιανισμός, Μουσουλ-
μανισμός, Βουδισμός, Κουμφουκισμός
κ.λ.π., ὅλα μαζί. Ὅλα ἀλλόκοτα στήν
παγκοσμιοποίηση. Γι’ αὐτό ὅλοι ἐμεῖς
μακριά ἀπό κάθε προσπάθειά της νά
εἰσχωρήσει στή ζωή μας. Γιά νά κρατή-
σουμε ἀνόθευτη καί ἀκέραιη τήν ὀρθό-
δοξη πίστη μας στόν Τριαδικό Θεό. 

Η ΜΠΟΤΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ENA KAΘE ΦOPA

sel137Ena_™ÎÔ˘Ï¿  12/2/18  2:37 PM  Page 1



138

Ο ΑΝΤΡΕΙΩΜΕΝΟΣ ΑΕΤΟΣ

« Στό «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ» καί στούς ὀργανωτές τῶν συλλα-
λητηρίων ὀφείλουμε εὐγνωμοσύνη γι᾽ αὐτή τήν ἀφύπνηση».                                               

(Βασίλειος Μαρκεζίνης)

«Σέ κλαίει λαός. Πάντα χλωρό

νά σειέται τό χορτάρι

στόν τόπο ὅπου σέ πλάγιασε

τό βόλι, ὤ παλικάρι!».

Οἱ στίχοι τοῦ Παλαμᾶ νοτίστηκαν
ξανά ἀπό τό δάκρυ τοῦ ἑλληνικοῦ
λαοῦ, πού ἀποχαιρέτησε τό παλικά-
ρι τῆς Β. Ἠπείρου κατευοδώνοντάς
το γιά τήν ἀθανασία. Καί ἦρθαν ξανά
στό νοῦ μας τά λόγια τοῦ μεγάλου
παλικαριοῦ τῆς Μακεδονίας, γιά τό
ὁποῖο καί γράφτηκαν οἱ παραπάνω
στίχοι· τοῦ Παύλου Μελᾶ: «Τί σημαί-
νει εἷς (ἕνας) ἄνθρωπος; Ἑνός
ἀνδρός τό αἷμα ἐάν ποτίσει τό χῶμα
τῆς Μακεδονίας, θά ἐξυπνήσωσιν οἱ
κοιμώμενοι, θά ἐγκαρδιωθῶσιν οἱ
τρομοκρατηθέντες, θά φυτρώσωσιν
ἐπί τῆς εὐγενοῦς γῆς ἐκδικηταί καί
σωτῆρες».

«Τό αἷμα ἑνός ἀνδρός» πότισε
τώρα τή γῆ τῆς Β. Ἠπείρου. Καί ξύ-
πνησαν οἱ κοιμώμενοι. Καί ἐγκαρ-
διώθηκαν οἱ τρομοκρατηθέντες.
Παιδιά πού ζοῦσαν δίπλα μας ὅλα
αὐτά τά χρόνια καί δέν τολμοῦσαν
νά ξεστομίσουν τόν τόπο κατα-
γωγῆς τους, γιατί αὐτόματα δέχο-
νταν τό χαρακτηρισμό «Ἀλβανός»,
σήκωσαν περήφανα τό κεφάλι, γιατί
ἔνιωσαν πώς ἀπέκτησαν ξανά τή χα-
μένη τους ταυτότητα: «Βορειοηπει-

ρώτης».

Μιά ἔνδοξη γωνιά τοῦ ἑλληνισμοῦ,
ποτισμένη τόσες φορές μέ αἷμα
ἑλληνικό, ἀδικημένη ἀπό τούς μεγά-
λους, ξεχασμένη κι ἀπό τό ἴδιο τό
ἑλληνικό κράτος, ἦρθε ξαφνικά στό
προσκήνιο. Ἡ φλόγα, πού κόντευε
νά σβήσει, φούντωσε ἀπρόσμενα
ἀπό ἕνα μυστηριώδη ἄνεμο, πού κά-
που καιροφυλακτεῖ κρυμμένος στό
ροῦ τῆς ἐθνικῆς μας ἱστορίας. Κι
ὅταν φυσήξει, γίνεται τό θαῦμα. 

«Ἡ Ἑλλάδα ποτέ δέν πεθαίνει». Τό
ζήσαμε, τό νιώσαμε στόν πρόσφατο
πανεθνικό ξεσηκωμό γιά τή Μακε-
δονία μας. Τό ξαναζοῦμε στό νέο ξε-
σηκωμό γιά τό θάνατο -τή δολοφο-
νία- τοῦ ἐθνομάρτυρα Κωνστα-
ντίνου Κατσίφα, πού θυσιάστηκε
γιά τήν πολυαγαπημένη γῆ του, τή
Βόρειο Ἤπειρό μας. 

Βέβαια, δέν περιμέναμε τίποτα
καλύτερο ἀπό τήν ἀχαρακτήριστη
στάση πού ἐπέδειξαν οἱ κυβερ-
νῶντες τή χώρα μας. Τά ἀνδρείκελα
τῆς ἐξουσίας ἔκαναν ἄλλη μιά ἐπί-
δειξη τῆς ἀνθελληνικῆς τους ταυτό-
τητας, ἀλλά παράλληλα καί τῆς
ἀγραμματοσύνης τους, χαρακτηρί-
ζοντας ὡς Νότια Ἀλβανία τήν ἡρωι-
κή γῆ, πού εἶναι σπαρμένη μέ κόκκα-
λα Ἑλλήνων στρατιωτῶν. Τή γῆ,
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ΤΗΣ Β. ΗΠΕΙΡΟΥ
στήν ὁποία γράφτηκε τό μεγα-
λειῶδες ἔπος τοῦ ’40. Τή γῆ πού καί
οἱ διεθνεῖς συνθῆκες ἀναγνωρίζουν
ὡς ἑλληνική, ἀλλά οἱ «σύμμαχοί»
μας τήν ἀπέκοψαν ἀπό τόν ἑλληνικό
κορμό καί τή «δώρισαν» στό ἀλβανι-
κό κράτος, πληρώνοντας μ’ αὐτή
τους τήν ἀχαριστία τήν Ἑλλάδα, πού
τούς ἔσωσε κατά τόν Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο δίνοντας τό πρῶτο ἀποφα-
σιστικό χτύπημα στόν Ἄξονα...

Ὡστόσο, σέ πεῖσμα ὅλων τῶν
ἀπάτριδων καί τῶν πουλημένων
ὀργάνων τοῦ συστήματος, τό διαδί-
κτυο γέμισε μέ σημαῖες γιά τό πα-
λικάρι πού ἔπεσε γιά μιά Σημαία.
Τραγούδια καί δηλώσεις συμπαρά-
ταξης ἀπό τή νέα γενιά, πού ξαφνιά-
ζουν εὐχάριστα σέ μιά ἐποχή ἀπρα-
ξίας καί ἀδράνειας κάθε μεγάλης ἰδέ-
ας.   

Τελικά ἔχει δίκιο ὁ ποιητής, ὅταν
γράφει: 

«Τή ρωμιοσύνη μή τήν κλαῖς
ἐκεῖ πού πάει νά σκύψει
μέ τό σουγιά στό κόκκαλο
μέ τό λουρί στό σβέρκο

Νάτη, πετιέται ἀπό ξαρχῆς
κι ἀντριεύει καί θεριεύει
καί καμακώνει τό θεριό
μέ τό καμάκι τοῦ ἥλιου».

(Γ. Ρίτσος)

Πετιέται ἀπό ξαρχῆς στίς γενιές
πού θεωρούσαμε νεκρές. 

Ἄς μή χάνουμε τήν πίστη καί τήν
αἰσιοδοξία μας. Ὁ Κωνσταντίνος δέν

μεγάλωσε μέσα σ’ ἕνα ἰδανικό κρά-
τος. Ἀνατράφηκε ὅμως μέσα σ’ ἕνα
σπίτι, πού κρατάει νωπές τίς ἐθνικές
μνῆμες, ὅπως τό εἴδαμε στά λόγια
καί στή στάση τοῦ ἑλληνόψυχου πα-
τέρα του. Καί ὁ νέος αὐτός ξεπέρασε
τά κοινά μέτρα. Ἔγινε ἥρωας. Ταρα-
κούνησε ὁλόκληρη τήν Ἑλλάδα.
Ἔφερε στό προσκήνιο τό φλέγον
ἐθνικό θέμα: Βόρειος Ἤπειρος. 

«Ἑνός ἀνδρός τό αἷμα» ξύπνησε
τούς κοιμώμενους, ἐγκαρδίωσε τούς
τρομοκρατηθέντες. Μένει τώρα νά
«φυτρώσωσιν ἐπί τῆς εὐγενοῦς γῆς
ἐκδικηταί καί σωτῆρες».

Αἰωνία σου ἡ μνήμη, ἀντρειω-
μένε ἀετέ τῆς Βορείου Ἠπείρου,
Κωνσταντίνε! 
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«Τί εἶναι τό Τάμα τοῦ Ἔθνους καί ποιός τό
σκέφτηκε; 

Ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ὑπῆρξε ὁ
ἐμπνευστής τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους τό
1829, ὅταν ἀκόμη ἔσταζαν αἷμα νωπό τά
τσιγκέλια, στά ὁποῖα οἱ Τοῦρκοι κρεμοῦσαν
ζωντανά τά μικρά παιδιά τῶν χριστιανῶν,
τῶν ραγιάδων. Μόλις τήν προηγούμενη χρο-
νιά (1828) οἱ τοῦρκοι ἀποχώρησαν μέ τόν
Ἰμπραΐμη, πού ὅσο κατεῖχε τόν Μοριά, κατε-
δάφισε ἐκ θεμελίων τά τείχη καί ὅλες τίς κα-
τοικίες τῆς Τριπολιτσᾶς κι ἔσπειρε ἁλάτι καί
«ἐπῆρε φρίκη ὅλη ἡ Πελοπόνννησος» (Θεόδ.
Κολοκοτρώνη “Διήγησις συμβάντων τῆς
ἑλληνικῆς φυλῆς” σελ. 173, 221 ἔκδ. 1846).

Ἦταν στίς 31 Ἰουλίου 1829 πού ἡ Δ΄
Ἐθνοσυνέλευση στό Ἄργος ἐξέδωσε τό Η΄
Ψήφισμα, μέ τό ὁποῖο ὁρκίστηκαν ὅλοι οἱ
ἀγωνιστές, ἐάν τό Ἔθνος καί ὁ Ἀγώνας σω-
θοῦν καί γίνει ἡ ἐπαναστατημένη Ἑλλάς κρά-
τος κι ἀποκτήσει μόνιμη πρωτεύουσα, τότε
οἱ Ἕλληνες θά οἰκοδομήσουν ἕνα μεγα-
λειώδη ναό ἀφιερωμένο στόν Σωτήρα
Χριστό, ὁ ὁποῖος ἐκ θαύματος τούς ἔσω-
σε ἀπό τήν μουσουλμανική τυραννία. 

Τό ψήφισμα ὑπεγράφη ἀπό τόν κυβερνή-
τη Ἰωάννη Καποδίστρια καί δημοσιεύθη-
κε στό ὑπ’ ἀριθμ. 5 Φύλλο τῆς Ἐφημερίδος
τῆς Κυβερνήσεως ὡς διάταγμα «Περί ἀνε-
γέρσεως Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος ἐν Ἀθή-
ναις»...

Τά ἑπόμενα βήματα ἔγιναν ἀπό τόν Βασι-
λέα Ὄθωνα δυό φορές. Ἀπό τόν Ἐλευθέριο
Βενιζέλο. Ἀπό τόν Ἀλέξανδρο Ζαΐμη, Πρό-
εδρο τῆς Δημοκρατίας. Ἀπό τόν Θεμιστο-
κλῆ Σοφούλη, Πρόεδρο τῆς Βουλῆς. Ἀπό
τόν Σπυρίδωνα Λάμπρο, Πρωθυπουργό.
Ἀπό τόν Δημήτριο Βικέλα. Ἀπό τόν Βασι-
λέα Γεώργιο Α΄ μέ Πρωθυπουργό τόν Θρα-
σύβουλο Ζαΐμη. Καί ἀπό τόν Γεώργιο Πα-
παδόπουλο. 

Ὡστόσο οἱ οἰκονομικές δυσκολίες κατέ-
στησαν τό Τάμα τοῦ Ἔθνους ἀνεκπλήρωτο. 

Μετά ἀπό αὐτές τίς ἀτελέσφορες προ-
σπάθειες κι ἐνόψει τοῦ γεγονότος ὅτι πλη-

σιάζει τό 2021, δηλαδή 200 χρόνια ἀπό τήν
Ἑλληνική Ἐπανάσταση τοῦ 1821, τή σκυτά-
λη γιά τήν ὑλοποίηση τοῦ Τάματος τῶν
Ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 πῆρε ἕνας φιλόπατρις,
ὀρθόδοξος καί Ἑλληνόψυχος, ὁ κ. Ἰωάννης
Ἀναγνωστόπουλος, πού διαθέτει μιά περι-
ουσία πολλῶν ἑκατομμυρίων εὐρώ διά μέ-
σου ἑνός ἱδρύματός του, πού σκοπό ἔχουν
τήν ἀνέγερση τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, χω-
ρίς νά δαπανήσει τό κράτος οὔτε ἕνα εὐρώ
τῶν φορολογουμένων, ἀλλά ἀπεναντίας
στό κατασκευαστικό ἔργο θά βροῦν δου-
λειά χιλιάδες Ἕλληνες, θά μειωθεῖ ἡ
ἀνεργία, θά εἰσρεύσουν χιλιάδες εὐρώ
ὡς εἰσφορές στά ἀσφαλιστικά ταμεῖα,
φόροι στό Δημόσιο, θά ἀναπτυχθεῖ καί
ἀξιοποιηθεῖ τουριστικά ἡ γύρω περιοχή
κ.λ.π. Κι ἐπιπλέον, θά γίνει ριζική ἀνά-
πλαση, ἀναβάθμιση τῶν Τουρκοβου-
νίων (Ἀττικό Ἄλσος), δηλαδή θά ἐπέλθει
ἐξοικονόμηση πόρων, καθώς, στήν περί-
πτωση ἀνάπλασης ἀπό τό κράτος, ἀπαι-
τοῦνται ἑκατομμύρια εὐρώ (τῶν φορολο-
γουμένων), μιᾶς κι αὐτή τή στιγμή ἡ ἔκταση
εἶναι ἀναξιοποίητη. 

Ἐνῶ λοιπόν ἀπό τό 2008 ὁ εὐεργέτης
ζητᾶ ἀπό τήν Πολιτεία νά τοῦ παραχωρήσει
τήν ἔκταση, γιά νά ὑλοποιήσει τό Τάμα, καί
νά ἐπέλθουν ὅλα τά εὐεργετικά ἀποτελέ-
σματα γιά τήν κοινωνία, ἀγκυλώσεις καί χο-
λερικές ἰδεοληψίες θέτουν τροχοπέδη στό
εὐεργετικό αὐτό ἔργο. 

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, βλέπουμε τό ἑλλη-
νικό Κράτος ὅτι, ἐνῶ παραχώρησε δωρεάν
μέ περισσή εὐκολία (ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ
ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΕΣ ΑΔΕΛ-
ΦΟΤΗΤΕΣ) οἰκόπεδο-φιλέτο στήν καρδιά
τῆς Ἀθήνας, στό Βοτανικό, γιά ἀνέγερση με-
γαλοπρεπέστατου τζαμιοῦ, μέ τά χρήματα
τῶν Ἑλλήνων φορολογουμένων, γιά τό
Τάμα τοῦ Ἔθνους μας ἡ Πολιτεία (κι εἰδικό-
τερα ἡ Περιφέρεια Ἀττικῆς, πού ἔχει τήν
ἔκταση) δείχνει ἀνεξήγητη ἀδιαλλαξία, πα-
ρόλο πού δέν θά διαθέσει οὔτε ἕνα εὐρώ.
Τό περιφερειακό συμβούλιο Ἀττικῆς περι-

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
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φρονεῖ δωρεά πολλῶν ἑκατομμυρίων εὐρώ,
μοναδική εὐκαιρία γιά τήν ἀξιοποίηση, ἀνάδει-
ξη, ἐξωραϊσμό τῆς δημόσιας περιουσίας τοῦ
Ἀττικοῦ Ἄλσους (πού ὅλοι κόπτονται γι’
αὐτήν) καί μάλιστα «χωρίς νά ξεπουλιέται»!!!
(ἄλλη μιά ἔγνοια ὅσων κόπτονται γιά τήν ἀξιο-
ποίηση δημόσιας περιουσίας).

Ἐκτός ἀπό τόν παραπάνω παραλογισμό, τό
Τάμα τοῦ Ἔθνους ἔχει ὑποστεῖ ἀπίστευτο, λυσ-
σαλέο «μπούλινγκ» ἀπό τά κυρίαρχα μέσα ἐνη-
μέρωσης, ψηφιακά κι ἔντυπα, ἀπό τήν ἐγκάθε-
τη «Αὐγή» ἕως τήν “σοβαρή” «Καθημερινή», τά
ὁποῖα ὁμοθυμαδόν, μονόπλευρα, μονολιθικά,
ἐτσιθελικά, αὐθαίρετα, βιάζοντας κατάφωρα
τήν ἱστορική ἀλήθεια, χαρακτηρίζουν τό Τά-
μα ὡς «χουντικό» καί λοιδορήθηκαν ἄγρια
16 βουλευτές πού συνυπέγραψαν τή γνω-
στή ἐρώτηση στή Βουλή, μέ τήν ὁποία
ἐρωτᾶτο ὁ ἁρμόδιος ὑπουργός, γιατί καθυ-
στερεῖ ἡ παραχώρηση τῆς αἰτηθείσας
ἐκτάσεως γιά τήν ὑλοποίηση τοῦ Τάματος. 

Τόσοι δημοσιογράφοι πού ἀσχολήθηκαν μέ
τό θέμα αὐτό, παρέβλεψαν (εἶναι δυνατόν ἀπό
ἄγνοια;) ὅτι τό Τάμα ἔχει θεσπιστεῖ ἀπό τήν
Δ΄ Ἐθνοσυνέλευση τοῦ 1829 στό Ἄργος
ὑπό τόν Κυβερνήτη Ἰωάννη Καποδίστρια
καί ἀκολούθησαν οἱ ἤδη ἀναφερθεῖσες προ-
σπάθειες γιά τήν ὑλοποίησή του ἀπό τούς
εἰρημένους πολιτικούς, καί ὄχι μόνο ἀπό τή
χούντα, ὅπως ἐπιλεκτικά προβάλλεται, καί πα-
ρά τό ὅτι στήν ἐρώτηση οἱ βουλευτές ἀνέφε-
ραν ἀναλυτικά ὅλο τό ἀνωτέρω ἱστορικό. 

Γιατί ἀποσιωπήθηκε ὅτι τό Τάμα τοῦ
Ἔθνους ἦταν ἱερή ὑπόσχεση τῶν Ἀγωνι-
στῶν τοῦ 1821, τῶν ἱδρυτῶν αὐτοῦ τοῦ
Κράτους; Δυστυχῶς ἡ πολιτική σπέκουλα πα-
ντοῦ καί πάντα ἐπιπολάζει...

Μήπως καί ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος, ὁ Θρα-
σύβουλος καί ὁ Ἀλέξανδρος Ζαΐμης, ὁ Θεμιστο-
κλῆς Σοφούλης καί ἄλλοι ἦταν «χουντικοί»;
Τί ἄλλο θά ἀκούσουμε καί θά δοῦμε ἀκόμη!».

Μετά τιμῆς
Τό Προεδρεῖο τῆς Τοπικῆς Ἐπιτροπῆς γιά

τό Τάμα τοῦ Ἔθνους στό Ν. Σερρῶν
Φώτιος Βαγενᾶς
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\Aδελφότης�«H OΣIA ΞENH»

THΛ:�23920-25.866,�22.252

ΦAΞ:�23920-25.391,�25.478

T.Θ.:�10�147,�540�12��ΘEΣΣAΛONIKH

e-mail: osiaxeni@hotmail.com

diakonia.filakon@gmail.com

*�*�*

\Eκδότης: \Aδελφότης «H OΣIA ΞENH»

*�*�*

Ὑπεύθυνη συντάξεως:

KPYΣTAΛΛENIA�E.�ΠAΠAΔOΠOYΛOY

*�*�*

Συντάκτες: \Aρχιμ.�Γερβάσιος�\Iωάν.�Pαπτό-

πουλος�καί�Mέλη�τῆς�\Aδελφότητος

*�*�*�

Προϊστάμ ενος Tυπογραφείου-Bιβλιοδεσία:

ἌἌγγελος�\AλτιντζÉς

Kαμβουνίων�2,�Θεσσαλονίκη

Tηλέφ.�(2310)�221-529,�795-928

*�*�*�

TIMH�ΦYΛΛOY�2,50�Eéρώ

*�*�*

Συνδρομ ές: \Eτήσια�συνδρομή�âσωτερικοÜ:

EYPΩ�10,00�(Φιλική�EYPΩ�50,00)

\EξωτερικοÜ:�X΅ρες�EéρωπαϊκÉς�≠Eνωσης

EYPΩ�15,00.�Λοιπές�χ΅ρες�EYPΩ�20,00.

*�*�*

\Eπιστολές, \Eπιιταγές:

Περιοδικό�«Xριστιανικοί�Παλμοί»

T.Θ.�10�397,�540�12��ΘEΣΣAΛONIKH�

¦�\Aρ. Λογ.: ETE 210/481184-48

IBAN: GR4901102100000021048118448
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142 ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΪΡΕΤΖΗΣ«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»

Στίς 23
Ὀκτωβρίου
στή Νέα Ζί-
χνη, πρωτεύ-
ουσα τῆς Ἐ-
π α ρ χ ί α ς
Φ υ λ λ ί δ ο ς
τοῦ Ν. Σερ-
ρῶν, συνά-
χθηκε πλῆ-
θος ἀνθρώ-
πων ἀπό ὅλο
τό Δῆμο Ν.
Ζίχνης, ἀπό
τούς Δήμους

τοῦ Νομοῦ καί τήν πόλη τῶν Σερρῶν, ἀλλά
καί ἀπό μακρύτερα. Ἡ σύναξη τόσου κό-
σμου στή Μακεδονική αὐτή κωμόπολη χα-
ρακτηρίστηκε ὡς γεγονός πρωτοφανές. 

Τί συνέβη;

Ἕνα θλιβερό γεγονός. Ὁ αἰφνίδιος θά-
νατος τοῦ δημοφιλοῦς Δημάρχου Ν. Ζί-
χνης ΑΝΔΡΕΑ ΔΑΪΡΕΤΖΗ. Ἐκείνη τήν
ἡμέρα ἡ τοπική Ἐκκλησία Ζιχνῶν καί Νευ-
ροκοπίου, προεξάρχοντος τοῦ οἰκείου
Μητροπολίτου κ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ, κήδευσε
τόν κοιμηθέντα λαοφιλή Δήμαρχο,
ἄνθρωπο ὅλου σχεδόν τοῦ Ν. Σερρῶν.

Ὁ Ἀνδρέας Δαϊρετζής ἦταν ἄνθρωπος
μέ πολλά χαρίσματα, τά ὁποῖα χρησιμο-
ποιοῦσε γιά τό καλό τοῦ Δήμου, στόν
ὁποῖο ἐκλεγόταν ὡς Δήμαρχος ἐπί τρεῖς
κατά σειρά τετραετίες. Πετυχημένος στήν
ὑπηρεσία τοῦ κοινοῦ καλοῦ. Γιατί ἦταν
ἁπλός ἄνθρωπος. Λαϊκός τύπος, θά λέγα-
με. Μέ τό χαμόγελο στά χείλη πάντα. Εἰλι-
κρινής. Γεμάτος ζωή καί δράση. Τό βλέμ-
μα του πάντα ἀνήσυχο καί ἡ σκέψη του
πάντα νά τρέχει, ὥστε νά ἀξιοποιεῖ τίς
οἰκονομικές δυνατότητες τοῦ Δήμου, γιά

νά δημιουργεῖ ἔργα κοινωφελῆ γιά ὅλους
τούς δημότες του. Ἀγαποῦσε καί ἐκτι-
μοῦσε τόν καθένα πού πρόσφερε στήν
κοινωνία ἔργο σημαντικό καί μεγάλο. Καί
τόν τιμοῦσε. Αὐτόν τόν ἄνθρωπο τῆς θυ-
σιαστικῆς ἀγάπης καί προσφορᾶς ὁ Θεός
τόν εὐλόγησε δίνοντάς του ὡς σύζυγο
στήν πορεία τῆς ζωῆς του μιά δυνατή ψυ-
χή. Τήν τομεάρχισσα τοῦ Γενικοῦ Νοσο-
κομείου Σερρῶν Ἀναστασία Σαρακα-
τσάνη. 

Ὁ ὑποφαινόμενος εὐτύχησα νά τόν ἔχω
μαθητή μου στά Κατηχητικά Σχολεῖα τῆς
Ν. Ζίχνης, ὅσο ἀσκοῦσα τή διακονία τοῦ
θείου λόγου στή Μητρόπολη αὐτή. Διέ-
βλεπα ἀπό τότε τό δυνατό του χαρακτή-
ρα καί καμάρωνα γι’ αὐτόν.

Ἀγαπητέ μας Δήμαρχε,

Πόνεσαν οἱ δημότες σου γιά τήν
ξαφνική σου ἀναχώρηση ἀπό τή γῆ
γιά τήν πέραν τοῦ τάφου ζωή. Πόνε-
σαν κι ὅσοι προσῆλθαν στήν ἐξόδιό
σου Ἀκολουθία. Πόνεσαν ὅλοι. Πονέ-
σαμε κι ἐμεῖς γιά σένα, γιατί σέ ἀγαπή-
σαμε. Γιατί ὁ Δῆμος σου εἶχε ἀνάγκη
τῆς παρουσίας σου ἀκόμη. Σύ ὅμως
ἔφυγες γιά τήν οὐράνια πολιτεία τοῦ
Θεοῦ, ὅπου ὅλα εἶναι ὄμορφα, ὅλος ὁ
κόσμος εἶναι καλός, ὅπου χαίρονται οἱ
ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ καί ὅλες οἱ καλές
ψυχές τῆς γῆς. 

Ἀνδρέα μας, 

Σέ στερηθήκαμε ἐμεῖς, ἀλλά σέ ἔχει
κοντά του ὁ Θεός. Θά σέ ἔχει Ἐκεῖνος
μαζί του, ὥσπου νά ἔλθουμε κι ἐμεῖς
κοντά Του, γιά νά χαιρόμαστε ὅλοι μέ-
σα στήν ἀνέκφραστη ὀμορφιά τοῦ
οὐρανοῦ. 

Ὁ Θεός ἄς ἀναπαύει τήν ψυχή σου.   

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΪΡΕΤΖΗΣ
(1949-2018)

Ἀνδρέας Δαϊρετζῆς
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§23
«Πήγαινε στό ἐπισκεπτήριο νά σοῦ τόν φέ-

ρω ἐκεῖ. Ἤ μᾶλλον ὄχι», ἄλλαξε γνώμη ἀπό-
τομα. «Ἄς λέει ἄλλα ὁ κανονισμός. Ἐσύ εἶσαι
γνώριμος παλιός... μέ δικαιώματα. Στό κελί·
πήγαινε στό κελί, ἐκεῖ πού μοιραστήκατε τόσα
πολλά».

Πῶς χτυποῦσε ἡ καρδιά τοῦ Ζερβοῦ, σάν
ἔμπαινε σ’ ἐκεῖνο τό κελί, μήτε μποροῦσε νά
τό πεῖ. 

«Ζερβό!», τινάχθηκε ὄρθιος ὁ ἅγιος, σάν
τόν ἀντίκρυσε. 

«Ἅγιε!», φώναξε χαρούμενα ὁ Ζερβός,
«Χρόνια πολλά σου, ἅγιε! Καλή χρονιά!».

Ἄνοιξαν οἱ ἀγκαλιές. Τά χέρια σφίξανε. 

«Τί εἶναι αὐτά, βρέ ἅγιε;», εἶπε ὁ Ζερβός
ἀνήσυχα κοιτάζοντας τό παντελόνι πού περίσ-
σευε στά πόδια τά ξερακιανά τοῦ φίλου του.
«Εἶναι ἁμαρτία καί τό φαγητό; Βάλε καμιά
βουκιά στό στόμα σου!».

Ὁ ἅγιος χαμογέλασε. 

«Μή νοιάζεσαι!», ἀπάντησε. «Ἔτσι εἶμαι
ἐγώ, λιγόφαγος ἀπό τήν κούνια μου. Ἔφτυνε
αἷμα, γιά νά μέ ταΐσει ἡ μάνα μου».

«Ἔτσι ἔ;», μουρμούρισε ὁ Ζερβός κι αὐθόρ-
μητα θυμήθηκε τό στερνοπαίδι τοῦ Κρανιᾶ·
ὅμως δέ μίλησε. «Δέν εἶναι αὐτή ἡ κατάλληλη
προσέγγιση», λογίστηκε. 

«Ἐσύ; Πές μου τί κάνεις; Πῶς περνᾶς;», ρώ-
τησε μέ λαχτάρα ὁ ἅγιος. 

«Μιά χαρά, ἅγιε! Μιά χαρά! Ὅλα δεξιά μοῦ
τά ’χει φέρει ὁ Θεός κι ἄς λέγομαι Ζερβός»,
χωράτεψε ὁ Γιάννης. «Ἡ δουλειά μέ τό Μιχά-
λη ὁλοένα αὐγατίζει. Νά φανταστεῖς, μ’ ἔκανε
ἀφεντικό, συνέταιρο. Ἄσε πού σέ τρεῖς μῆνες
θά χορεύω μές στά χέρια τό ἀνιψάκι μου. Παι-
διά δικά μου δέν ἔκανα, ἅγιε. Μά μέ τ’ ἀνίψια,
λέω, καλύτερα! Ὅλη ἡ χαρά δική σου καί τό

ζόρι ἀλλωνῶν», ξαναχωράτεψε.

«Μπράβο, Ζερβό μου, μπράβο!», ἀναφώνη-
σε ζεστά ὁ ἅγιος. «Μοῦ ’λειπες πού ’φυγες. Λυ-
πόμουνα. Μά σάν ἀκούω τέτοια προκοπή, χα-
λάλι σου!».

«Μήν ἔχεις ἔγνοια, ἅγιε! Δέν θά σοῦ λείψω
ἄλλο», εἶπε αἰνιγματικά ὁ Ζερβός. «Γι’ αὐτό
ἦρθα ἐδῶ».

«Τί λές βρέ; Θά ξανακλέψεις καμιά τράπε-
ζα, γιά νά σέ βάλουν μέσα;», τόν πείραξε ὁ
ἅγιος. 

«Ὄχι! Θά σέ βγάλουν ἐσένα ἔξω!», ἀπάντη-
σε μέ σιγουριά ὁ Ζερβός. 

«Τί λές, βρέ; Παλάβωσες;».

«Σοῦ ἔχω νέα, ἅγιε», εἶπε μέ νόημα ὁ Ζερ-
βός κοιτάζοντας κατάματα τόν φίλο του. «Καί
πρῶτα ἀπ’ ὅλα σοῦ ’χω χαιρετίσματα».

«Ἀπό ποιόν;», ρώτησε μέ ἀπορία ὁ Βασίλης,
πού ’χε ἀρχίσει νά μπερδεύεται. 

«Ἀπό τόν ἀδελφό σου!», ἀπάντησε κοφτά ὁ
Ζερβός κι ἔνιωσε ἀμέσως τήν ἀτζαμοσύνη
του. 

«Πῶς;!», πετάχτηκε ὄρθιος ὁ ἅγιος. Τά μι-
κρά μάτια του ἀνοίξανε ἐντατικά, σάν νά ζη-
τούσανε νά πεταχθοῦν ἔξω ἀπ’ τίς κόγχες
τους. 

«Τί εἶπες;Τί μοῦ λές;».

«Ἡσύχασε, βρέ ἅγιε!», τόν ἔκοψε ἀνήσυχα
ὁ Γιάννης. «Μέρεψε! Συνάντησα τόν ἀδελφό
σου, αὐτό σοῦ λέω».

«Πῶς;», ρώτησε καί πάλι μ’ ἀγωνία ὁ ἅγιος.
«Μή μοῦ πεῖς... Τόν ἔψαξες!», φώναξε μέ θυ-
μό. 

«Ὄχι, ὄχι βέβαια! Μοῦ τόν ἔφερε ὁ Θεός.
Ἦρθε μέ τή φαμίλια στήν ταβέρνα μας».

(Συνεχίζεται)

ΟΟ ΑΑ ΓΓ ΙΙ ΟΟ ΣΣ

*  Ἀπό τό βιβλίο τῆς Μαρίας Παστουρματζῆ, Φιλολόγου, «Ο ΑΓΙΟΣ».

sel143-144AGIOS_¶ÚÔÛÎÏ.EÓ.  12/2/18  2:59 PM  Page 1



«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»144 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

* 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.

Ἡ γραφή μας αὐτή ἀποτελεῖ ὑπερε-
πείγουσα παράκληση σέ ὅλους τούς
συνδρομητές καί τίς συνδρομήτριες,
ἀλλά καί σέ ὅλους ὅσους ἐκτιμοῦν τή
40χρονη διακονία μας στήν ἀπαξιω-
μένη κοινωνία τῶν κρατουμένων πού
ζοῦν, ὅπως ζοῦν, στίς Φυλακές τῆς
πατρίδος μας. 

Σήμερα, τό ταμεῖο τῶν ἀπόρων κρα-
τουμένων ἔχει μόνο 16,00 εὐρώ!!...
Καί ἡμεῖς ἔχουμε στά χέρια μας πολλά
ἔγγραφα-αἰτήματα Φυλακῶν, χωρίς
νά μποροῦμε νά ἀνταποκριθοῦμε σέ
κανένα ἀπό αὐτά. Καί μόνον αὐτό;
Εἶναι καί τό ἄλλο. Προγραμματίζουμε
νά κάνουμε ἐπίσκεψη σέ Φυλακές
Ἑλλάδος. 

Πῶς ὅμως θά πᾶμε; Μέ τά χέρια

ἄδεια ἡμέρες Χριστουγέννων; Δέν
πρέπει νά δώσουμε κάποια πράγματα
γιά τίς καθημερινές ἀνάγκες τῶν
ἀπόρων κρατουμένων; 

Παράκληση θερμή νά μᾶς
δώσετε ἕνα χέρι βοηθείας. 

Οἱ Λογαριασμοί μας:

ΕΤΕ:                                                                                

GR5001102170000021729614582.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR16 0172 2000 0052

0007 0510 348.

Καί τό ταχυδρομεῖο: Τ.Θ. 10147,

540 12  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.

Ἀρχιμ. Γερβάσιος Ἰωάν. Ραπτόπουλος
Διάκονος τῶν Κρατουμένων 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ!

«Τό καλόν ποιοῦντες μή ἐκκακῶμεν· καιρῷ γάρ

ἰδίῳ θερίσομεν» (Γαλ. 6, 9). Νά μή κουραζόμαστε ὅταν

κάνουμε τό καλό, γιατί θά θερίσουμε τούς καρπούς τῆς

θυσίας μας στόν κατάλληλο καιρό.
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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.\Aπότό1978àποφυλακίσθηκαν16.354 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 ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ146 «XPIΣTIANIKOI ΠAΛMOI»

NEEΣ AΠOΦYΛAKIΣEIΣ
(Ἀπό 24/9/2018)

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.
2.

Βέροια: Εἰσαγγελία

Βέροια: Πλημμελιοδικεῖο

Βόλος: Ε.Κ.Κ. Νέων 

Θεσσαλονίκη: Κατάστημα Κράτησης

Θεσσαλονίκη: Πταισματοδικεῖο

Λαμία: Ὑπηρ. Κοινωνικῆς Ἀρωγῆς

Μαλανδρίνο: Κατάστημα Κράτησης

ΣΥΝΟΛΟ:

Θεσσαλονίκη:: Ἀστ. Τμῆμα Νεάπολης

Θεσσαλονίκη: Ἀστυν. Τμῆμα Π. Μελᾶ 

ΣΥΝΟΛΟ

1

1

1

1

2

17

1

24

1

1

2

100,00

170,00

210,00

40,00

500,00

4.310,00

250,00

5.580,00

60,00

200,00

260,00

ΓENIKO ΣYNOΛO:  AΠOΦYΛAKIΣΘENTEΣ:  16.354

Β΄ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
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