
Γιά τόν κόσμο πού ζεῖ
μακριά ἀπό τό Θεό, ἡ
Κυριακή εἶναι ἡμέρα
ἀσωτείας καί κραιπά-
λης. Καμιά ἄλλη ἡμέρα
τῆς ἑβδομάδας δέν ἀτι-
μάζεται τόσο, ὅσο ἡ Κυ-
ριακή. 

Ἀλλά ἡ Κυριακή δέν
εἶναι ἡμέρα ἁμαρτίας.
Εἶναι ἡμέρα ἁγιασμοῦ.
Ὁ Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Πα-
λαμᾶς ὅρισε τήν Κυρια-
κή σάν «τήν ἡμέρα πού
θά ἁγιάσεις ἀπέχοντας
ἀπό τά γήινα, γιά νά
ἔχεις τό χρόνο νά δοξά-
σεις τόν Κύριο πού ἀνα-
στήθηκε γιά νά σέ ἀνα-
στήσει». Καί ἁγιάζεται ἡ
Κυριακή μας μέ ὅσα γρά-
φουμε παρακάτω: 

* Μέ τήν προσευχή.
Μέ τήν ἀτομική προ-

σευχή. Ἀλλά καί μέ τήν
κοινή προσευχή στό Ναό
τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖ μᾶς καλεῖ
κάθε Κυριακή ὁ Κύριος
μέ τά λόγια πού εἶπε γιά

τό Ναό τοῦ Σολομῶντος:
«Ὁ οἶκος μου οἶκος προ-
σευχῆς κληθήσεται»

(Ματθ. 21, 13). Στό Ναό
τοῦ Θεοῦ μᾶς καλεῖ καί ὁ
Δαβίδ γιά προσευχή,
ὅταν λέγει: «Ἐν ἐκκλησί-
αις εὐλογεῖτε τόν Θεόν»
(Ψαλμ. 67, 7). Στήν κοινή
αὐτή προσευχή καί λα-
τρεία μᾶς καλεῖ κάθε Κυ-
ριακή καί ἡ γλυκιά φωνή
τῆς καμπάνας. Συνήθιζε
ὁ Ἅγ. Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός
νά λέει στούς χριστια-

νούς πού τόν ἄκουγαν:
«Ἀκοῦτε τόν ἱερέα ὅπου
σημαίνει τήν καμπάνα;
Εὐθύς νά σηκώνεσθε καί
νά πηγαίνετε στήν
Ἐκκλησία, νά ἀκούετε
τήν Ἀκολουθία μέ προ-
σοχή, γιά νά εὐλογεῖσθε
καί νά προκόψετε».

* Μέ τή Θεία Κοινω-
νία. 

Ἡ Θεία Κοινωνία
εἶναι τροφή πνευματική.
Τροφή, πού τρέφει τήν
ψυχή μας. Τροφή, πού
μᾶς δίνει δύναμη ὥστε
νά ἀντιμετωπίζουμε νι-
κηφόρα κάθε πειρασμό.

Εἶναι τό σῶμα καί τό
αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας.
Εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός
μας. Ὁλόκληρος ὁ Χρι-
στός. Αὐτό τό νόημα ἔχει
καί ὁ λόγος πού εἶπε ὁ
Χριστός: «Ὁ τρώγων μου
τήν σάρκα καί πίνων μου
τό αἷμα ἐν ἐμοί μένει,
κἀγώ ἐν αὐτῷ» (Ἰωάν. 6,
56). Ἄν ὁ πνευματικός τό

ΗΜΕΡΑ ΑΓΙΑΣΜΟΥ
«Ἕξ ἡμέρας ἐργᾷ καί ποιήσεις πάντα τά ἔργα σου· 

τῇ δέ ἑβδόμῃ σάββατα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου» (Ἐξόδ. 20, 9-10) 
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ἐπιτρέπει, πρέπει νά κοινωνοῦμε κάθε
Κυριακή. Γι’ αὐτόν ἀκριβῶς τό λόγο
καί ὁ λειτουργός ἱερέας μᾶς προσκαλεῖ
καί μᾶς λέγει: «Μετά φόβου Θεοῦ, πί-
στεως καί ἀγάπης προσέλθετε». Ἐλᾶτε
νά πάρετε σῶμα καί αἷμα Χριστοῦ μέ
εὐλάβεια. Μέ πίστη. Καί μέ ἀγάπη. 

* Μέ τή μελέτη τῆς Ἁγ. Γραφῆς: 
Πρέπει νά μελετοῦμε καθημερινά

τό λόγο τοῦ Θεοῦ. Κάθε μέρα καί μιά
περικοπή ἀπό τήν Ἁγία Γραφή. Ἀλλά
ἄν αὐτό πρέπει νά γίνεται κάθε μέρα,
πολύ περισσότερο πρέπει νά γίνεται
τήν Κυριακή. Αὐτή μάλιστα τήν ἡμέρα
ἡ μελέτη πρέπει νά εἶναι πιό συστημα-
τική. Μελέτη σάν ἄτομα. Ἀλλά μελέτη
καί σάν οἰκογένεια. Νά διαβάζει ὁ πα-
τέρας καί νά ἀκοῦνε ἡ μητέρα καί τά
παιδιά. Στό σπίτι στό ὁποῖο διαβάζεται
συστηματικά καί μέ ἐνδιαφέρον ὁ λό-
γος τοῦ Θεοῦ, τό σπίτι αὐτό θά γίνει
ἕνας μικρός ἐπίγειος παράδεισος. Μέ
αὐτή τήν προϋπόθεση δημιουργεῖται ἡ
εὐτυχισμένη οἰκογένεια. Μέ τή μελέτη
τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Μέ τό Θεό. 

* Μέ τήν ἀγαθοεργία.
Ἀγαθοεργία εἶναι κάθε καλή πράξη.

Μιά βοήθεια ὑλική σέ κάποιον πού ἔχει
ἀνάγκη. Μιά ἐπίσκεψη σέ ἄρρωστο.
Μιά ἐπίσκεψη σέ φυλακισμένο. Μιά
διακονία στό γέροντα, πού ζεῖ μόνος
στό σπίτι του. Μιά διακονία, πάλι, στή
γερόντισσα, πού ζεῖ κι αὐτή ὁλόμονη σ’
αὐτό τόν κόσμο. Χωρίς ἄνθρωπο δικό
της. Μιά προσφορά ἀγάπης στόν κάθε
συνάνθρωπο πού ἔχει ἀνάγκη. 

* Μέ τήν ἱεραποστολή. 
Εἶναι πολλοί ἐκεῖνοι πού ζοῦν μα-

κριά ἀπό τό Θεό. Πού ζοῦν στήν

ἄγνοια. Στό πνευματικό σκοτάδι. Στήν
ἁμαρτία. Αὐτούς τούς ἀνθρώπους
ἔχουμε χρέος νά τούς φέρουμε στό φῶς
τοῦ Χριστοῦ. Δύσκολο βέβαια τό ἔργο
αὐτό, ἀλλά ὄχι ἀδύνατο. Ἄς κάνουμε
ἀρχή. Ὁ Θεός θά ἀνοίξει τό δρόμο γιά
τήν ἱεραποστολική μας αὐτή πορεία. Κι
ὕστερα δέν εἴμαστε ἐμεῖς πού θά φέ-
ρουμε τούς ἀνθρώπους κοντά στό Θεό,
ἀλλά ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Ἐμεῖς εἴμαστε
ἁπλῶς τά ὄργανα τοῦ Θεοῦ. Τήν ἀλή-
θεια αὐτή τή διακήρυξε κάποτε ὁ Ἰη-
σοῦς. Εἶπε: «Οὐδείς δύναται ἐλθεῖν
πρός με, ἐάν μή ὁ πατήρ ὁ πέμψας με
ἑλκύσῃ αὐτόν» (Ἰωάν. 6, 44). Μέ ἄλλα
λόγια: Κανένας δέν μπορεῖ νά ρθεῖ κο-
ντά μου μέ πίστη, ἄν ὁ πατέρας μου,
πού μέ ἀπέστειλε στόν κόσμο, δέν τόν
προσελκύσει μέ τή θεία του χάρη. Πρέ-
πει λοιπόν νά νιώσουμε βαθιά τό ἱερό
καθῆκον τῆς ἱεραποστολῆς. Ἔτσι, ὅπως
τό ἔνιωθε καί ὁ Ἀπ. Παῦλος. Ὅπως τό
ἔνιωθαν ὅλοι οἱ Ἀπόστολοι. Ὅπως τό
νιώθουν μέχρι σήμερα ὅλοι. Ὅλοι οἱ πι-
στοί χριστιανοί σέ κάθε ἐποχή. Ζοῦν τό
λόγο τοῦ Ἀπ. Παύλου: «Οὐαί μοι ἐστίν,
ἐάν μή εὐαγγελίζωμαι» (Α΄ Κορ. 9, 16).
Ἀλλοίμονό μου ἄν δέν κηρύττω τό
Εὐαγγέλιο. Ἄν δέν μιλῶ γιά τό Χριστό.     

Ἀδελφοί,

Ἔτσι ἁγιάζεται ἡ Κυριακή ἡμέρα.
Μέ τό δικό μας ἁγιασμό. Ἀλλά καί μέ
τόν ἁγιασμό τῶν ἄλλων, ὅσο εἶναι δυ-
νατόν νά βοηθήσουμε τούς ἄλλους
στόν ἁγιασμό τους. 

ΗΜΕΡΑ ΑΓΙΑΣΜΟΥ216 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»
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Ὁ ληστής δέν ἄφησε τό βλέμμα του
νά στραφεῖ ἐδῶ καί ἐκεῖ, δεξιά καί ἀρι-
στερά. Ἦταν διαρκῶς στραμμένο πρός
τόν Ἐσταυρωμένο Ἰησοῦ. Ἦταν τόσο
ὀδυνηρές οἱ στιγμές πού βίωνε μέσα
στό τραγικό του μαρτύριο, ὥστε καί νά
ἤθελε ἀκόμη νά στρέψει τό βλέμμα του
ἀλλοῦ, δέν εἶχε τή δύναμη νά τό κάνει.
Ἄλλωστε αὐτό τό συνεχῶς στραμμένο
βλέμμα του πρός τό πρόσωπο τοῦ με-
γάλου μάρτυρα τοῦ Γολγοθᾶ τόν βοη-
θοῦσε νά βιώνει τά πιό θερμά αἰσθή-
ματα. Αἰσθήματα καί συναισθήματα
πού ἔκαναν νά μεγαλώνει ἡ ἀγάπη καί
ἡ λατρεία του στό θλιμμένο πρόσωπο
τοῦ Ἰησοῦ καί νά συμμετέχει κι αὐτός
ὁλοένα καί περισσότερο στό δραματι-
κό καί ἀνέκφραστο μαρτύριό Του. 

Ὅσο πιό πολύ ἔβλεπε τό πρόσωπο
τοῦ Ἰησοῦ, τόσο καί περισσότερο πί-
στευε ὅτι ὁ τραγικός αὐτός μεγάλος
μάρτυρας δέν εἶναι μόνον ἕνας ἄνθρω-
πος. Ἕνας ἄνθρωπος ἀναμάρτητος, τέ-
λειος καί «ἐν μηδενί λειπόμενος» (Ἰακ.
1-4). Ἀλλά κάτι περισσότερο. Ὥρα μέ
ὥρα, στιγμή μέ στιγμή, πίστεψε πιά,
καί πίστεψε ἀκράδαντα ὅτι εἶναι Θεός.
Μόνον ἕνας Θεός, ἕνας Θεάνθρωπος,
μποροῦσε νά ἔχει τή δύναμη νά ἀντέ-
χει τό ἀπάνθρωπο αὐτό μαρτύριο.
Ἦταν καί ὁ ἴδιος ὁ ληστής στό σταυ-

ρό, ἀλλά ὁ δικός του σταυρός διέφερε
πολύ ἀπό τό σταυρό τοῦ Ἰησοῦ. Ὁ λη-
στής ἦταν μόνο δεμένος πάνω στό
σταυρό, ὅπως τό ἴδιο καί ὁ δεύτερος,
στά ἀριστερά σταυρωμένος. Δέν εἶχε
οὔτε τά χέρια τρυπημένα ἀπό τά καρ-
φιά οὔτε τά πόδια. Οὔτε καί πληγωμέ-
νη πλευρά, ὅπως Ἐκεῖνος. Ἀλλά οὔτε
καί στό κεφάλι του ἀκάνθινο στεφάνι.
Καμιά σχεδόν σύγκριση μέ τόν Ἐσταυ-
ρωμένο Ἰησοῦ. Θά πέθαινε σίγουρα καί
ὁ ληστής, ὅπως τό ἴδιο καί ὁ Ἰησοῦς.
Ἀλλά θά πέθαινε χωρίς τούς φρικτούς
πόνους Ἐκείνου. Ἄλλος ὁ θάνατος τοῦ
ληστῆ καί ἄλλος ὁ θάνατος τοῦ Ἰησοῦ.
Ὁ πιό σκληρός καί ὁ πιό ἀπάνθρωπος
σέ ὅλη τήν Ἱστορία. Ποτέ ἄλλοτε στό
παρελθόν ἄνθρωπος δέν πέθανε μέ
τόν ἴδιο ἀνέκφραστο πόνο καί ὀδύνη
πάνω σέ σταυρό, ἀλλά οὔτε καί στό
μέλλον θά συμβεῖ νά πεθάνει ἄνθρω-
πος πάνω σέ σταυρό μέ παρόμοιο ὀδυ-
νηρό τρόπο μέ τόν ὁποῖο πέθανε ὁ
Κύριός μας. Αὐτός ὁ μαρτυρικός θάνα-
τος τοῦ Ἰησοῦ θά μείνει σέ ὅλη τήν
Ἱστορία μοναδικός. Ὁ φθόνος τῶν
Γραμματέων καί Φαρισαίων τούς ἐνέ-
πνευσε αὐτόν τό μοναδικό σέ ἀγριότη-
τα καί σκληρότητα μαρτυρικό θάνατο
σέ ὅλη τήν παγκόσμια ἱστορία. Ἡ κα-
κία τους σέ ὅλο της τό βάθος!
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§5 
ΔΙΑΛΟΓΟΣ 

ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΛΗΣΤΗ
«Καί ἔλεγε τῷ Ἰησοῦ· μνήσθητί μου, Κύριε,

ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23, 42)
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Τώρα πιά ὁ ληστής στόν ὁποῖο ἀνα-
φερόμαστε εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι δέν
ὁμιλεῖ μέ ἕναν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος,
ὅπως ὁμολόγησε ὁ ἴδιος νωρίτερα,
«οὐδέν ἄτοπον ἔπραξε», ἀλλά ὁμιλεῖ
μέ τόν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ. Μέ τόν ἴδιο
τό Θεό!

Ἐξάλλου ὁ ληστής αὐτός πρέπει,
καί εἶναι προφανές τοῦτο, νά γνώριζε
πολλά γιά τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ, τή δι-
δασκαλία του, τίς συνεχεῖς θεραπεῖες
ποικίλων ἀσθενειῶν καί ἀκόμη τίς
ἀναστάσεις πεθαμένων ἀνθρώπων. Ἔ,
ὅλα αὐτά δέν μποροῦσε νά τά κάνει
ἕνας ἄνθρωπος, ὅσο καλός καί τέλειος
κι ἄν ἦταν. Ἔτσι τό συμπέρασμα προ-
κύπτει μόνο του καί εἶναι ὁλοφάνερο:
Ὁ Ἰησοῦς, τόν ὁποῖο βλέπει διαρκῶς
πλάι του, ἀνάμεσα σ’ ἐκεῖνον καί στόν
ἄλλο ληστή, στά ἀριστερά του, ὄχι, δέν
μπορεῖ νά εἶναι μόνον ἄνθρωπος. Πρέ-
πει νά εἶναι, καί εἶναι πράγματι, Θεάν-
θρωπος. Ὡς ἄνθρωπος τέλειος διδά-
σκει στό λαό τήν τέλεια διδαχή, ἀλλά
καί ὡς Θεός κάνει ὅλα τά θαύματα
πού ἔκανε στήν Ἁγία γῆ. Τά θαύματά
του δέν μποροῦν νά μετρηθοῦν, γιατί
δέν εἶναι μόνον αὐτά πού ξέρουμε.
Ὅπως ἀναφέρει ὁ Ἀπόστολος καί
Εὐαγγελιστής Ἰωάννης, «πολλά μέν
οὖν καί ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ Ἰη-
σοῦς ἐνώπιον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἅ
οὐκ ἔστι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ
τούτῳ» (Ἰωάν. 20, 30). Ὅσα ἄλλα κι ἄν
ἔπραξε ὁ Ἰησοῦς, αὐτά καί μόνο πού
ἀναφέρουν οἱ Ἀπόστολοι καί Εὐαγγε-
λιστές εἶναι ἀρκετά ὥστε νά πιστέψει
ὁ ὁποιοσδήποτε ὅτι πραγματικά ὁ Ἰη-
σοῦς εἶναι Θεός. 

Ἔτσι ὁ ληστής ἔχει πλάι του τόν
ἴδιο τό Θεό. Αὐτόν βλέπει διαρκῶς καί
μέ αὐτόν ὁμιλεῖ, ὅσο ὁμιλεῖ. Κι ἕναν
πόθο μεγάλο ἔχει βαθιά μέσα στήν
καρδιά του, πού τόν φλογίζει. Ποιόν
πόθο; Νά εἶναι ἀπ’ ἐδῶ καί πέρα καί
γιά πάντα, ἔτσι ὅπως εἶναι καί τώρα,

μαζί μέ τό Χριστό. Καί νά ζεῖ τά ὡραῖα
αἰσθήματα πού τώρα φλογίζουν τήν
καρδιά του. Αὐτό τώρα ζητᾶ ὁ ληστής
ἀπό τόν Ἐσταυρωμένο Ἰησοῦ. Αὐτή
εἶναι ἡ λαχτάρα του. Αὐτός εἶναι ὁ πό-
θος του. Ἀλλά πῶς αὐτό μπορεῖ νά γί-
νει, ἀφοῦ ὥρα μέ τήν ὥρα θά ἔλθει ὁ
θάνατος; Ἕνας θάνατος, πού θά τούς
χωρίσει γιά πάντα καί ὁριστικά στή
ζωή τους; Ναί, ἔτσι θά γίνει ἀνθρώπι-
να. Ὁ θάνατος χωρίζει γιά πάντα τούς
ἀνθρώπους, ὅπως πίστευαν τότε οἱ
ἄνθρωποι. 

Ὡστόσο ὅμως σύμφωνα μέ τή χρι-
στιανική μας πίστη, ὅπως αὐτό τό δι-
δάσκει ἡ διδαχή τοῦ Χριστοῦ στό
Εὐαγγέλιο, οὔτε ὁ θάνατος μπορεῖ νά
μᾶς χωρίσει ἀπό τή «συντροφιά μέ τό
Χριστό». Ἀντίθετα ὁ θάνατος μᾶς ἑνώ-
νει περισσότερο καί γιά πάντα πλέον.
Ἡ ἑνότητα, ἡ συντροφιά μέ τό Χριστό,
παραμένει καί στή γῆ καί στόν οὐρανό.
Παραμένει γιά πάντα. Χωρίς τέλος. 

Αὐτό τώρα συλλογίζεται ὁ ληστής κι
αὐτό θέλει νά ἐπιτύχει. Νά εἶναι πά-
ντα μαζί Του, ἔτσι, ὅπως εἶναι τώρα
πάνω στό Γολγοθᾶ. Καί ὄχι μόνον αὐτό
συλλογίζεται, ἀλλά θέλει αὐτό νά τό
κάνει καί θέμα προσευχῆς. Νά δώσει ὁ
Θεάνθρωπος Ἰησοῦς νά παραμείνει
αὐτή ἡ συντροφιά καί μετά τό θάνατο,
ἐκεῖ στόν οὐρανό. Αὐτό τώρα φλογίζει
τήν καρδιά τοῦ ληστῆ. Καίει μέσα του
αὐτή ἡ προσδοκία, ὅπως καίει ἡ λα-
μπάδα. Πολύ δέ περισσότερο καθώς
βλέπει ὁ ληστής ὅτι ὁ Ἐσταυρωμένος
Ἰησοῦς ἀπό στιγμή σέ στιγμή θά κλίνει
τήν ἁγία του κεφαλή καί θά ἐκπνεύ-
σει, γιά νά ἔλθει ὁριστικά ὁ θάνατός
του. 

Ἄλλωστε καί τοῦ ληστῆ μας ὁ θάνα-
τος δέν θά ἀργήσει νά ἔλθει. Γι’ αὐτό
τό λόγο τώρα προσεύχεται θερμά,
προσεύχεται μέ ὅλη του τήν ψυχή
στόν Ἰησοῦ. Καί ζητᾶ αὐτό πού λα-
χταρᾶ. Νά εἶναι γιά πάντα μαζί του,
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ὅπως ἐδῶ στή γῆ, τίς στερνές ὧρες
αὐτές τῆς ζωῆς του, ἔτσι καί στόν
οὐρανό, ὅταν σέ λίγο καί οἱ δυό τους,
Ἰησοῦς καί ληστής, θά βρίσκονται στή
μετά θάνατον ζωή. Ζητᾶ πολλά ὁ λη-
στής; Ἴσως, ἀλλά αὐτό φλογίζει τήν
ψυχή του. Καί ὑπογραμμίζει στή δέησή
του πρός τόν Ἰησοῦ: Νά τόν θυμᾶται
τό ἴδιο, ὅπως τώρα πού τόν βλέπει
πλάι του. Νά εἶναι πάντα μαζί του.
Μαζί ἐδῶ πάνω στό φρικτό Γολγοθᾶ
καί ἐκεῖ στόν οὐρανό. Κι αὐτή τή λα-
χτάρα, αὐτό τό μεγάλο του πόθο, τά
κάνει προσευχή. Θερμή προσευχή. Τώ-
ρα πού συνάντησε τόν Ἰησοῦ στό τέ-
λος τῆς ζωῆς του καί νιώθει ἀπέραντα
εὐτυχισμένος, θέλει τό ἴδιο νά εἶναι
μαζί του καί στόν οὐρανό, στήν Οὐρά-
νια Βασιλεία του. 

Διαβᾶστε τήν προσευχή του, τήν
ὁποία πρέπει νά κάνουμε καί ἡμεῖς. Τί
ἄλλο καλύτερο νά κάνουμε; Νά ἡ προ-
σευχή του:

«Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς
ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23, 42).

Σύντομη προσευχή. Συνοπτική δέη-
ση. Ἀλλά μέ τό μεγαλύτερο αἴτημα
πού θά μποροῦσε νά κάνει μιά ψυχή,
ἡ ὁποία φλογίζεται ἀπό τόν ὑπέροχο
αὐτό πόθο καί τή λαχτάρα: Νά εἶναι
γιά πάντα μαζί μέ τόν Χριστό.

Ὤ γλυκύτατε Ἰησοῦ, 
Αὐτό τό ἴδιο λαχταρᾶ καί ἡ δική

μου ψυχή. Αὐτό πού ὁ ληστής σου λα-
χταροῦσε. Γιατί Σύ, Ἰησοῦ, εἶσαι τό
πᾶν. Τό πιό ὡραῖο καί τό γλυκύτερο
πράγμα πού θά μποροῦσε νά ζητήσει
μιά καλή ψυχή. Ὅλος ὁ κόσμος. Ὅλη ἡ
γῆ καί ὅλος ὁ οὐρανός. Ὅλο τό σύ-
μπαν. Αὐτό πού σύ δημιούργησες.
Ὅπως λέγει γιά σένα, Ἰησοῦ, ὁ Ἀπό-

στολος καί Εὐαγγελιστής Ἰωάννης
«πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καί χωρίς
αὐτοῦ ἐγένετο οὐδέ ἕν ὅ γέγονεν» (Ἰω-
άν. 1, 3). Ὅλα τά δημιουργήματα ἔγι-
ναν δι’ αὐτοῦ, τοῦ Ἰησοῦ, καί χωρίς
αὐτόν δέν ἔγινε κανένα, ἀπό ὅσα
ἔχουν γίνει. Ὅλα εἶναι δικά σου. Κι
αὐτό τό κρίνο, ἀλλά κι αὐτό τό χαμο-
μήλι. Ὅλα ὅσα ὑπάρχουν, καί αὐτά
πού βλέπουμε καί αὐτά πού δέν βλέ-
πουμε. 

Ἀλλά τό πιό ὡραῖο, τό πιό γλυκό,
εἶναι ἡ Οὐράνια Πολιτεία. Ἡ Βασιλεία
τῶν Οὐρανῶν. Τό σπίτι τοῦ πατέρα. Ἡ
οἰκία τοῦ πατρός μέ τίς πολλές μονές,
μέ τά πολλά καί πλούσια διαμερίσμα-
τα (Ἰωάν. 14, 2). Ἐκεῖ πορεύτηκες, Ἰη-
σοῦ, μετά τήν ἀνάστασή σου ἀπό τόν
τριήμερο τάφο. Ἐκεῖ ἐπιζητεῖ νά πο-
ρευθεῖ καί ὁ ληστής μετά τό θάνατό
του. Γιά νά εἶναι καί ἐκεῖ μαζί σου,
ὅπως ἐδῶ κάτω στή γῆ, ἐπάνω στό
Γολγοθᾶ, τίς στερνές ὧρες τῆς ζωῆς
του. 

Κι αὐτό τό ἴδιο θέλει, λαχταρᾶ καί ἡ
δική μου ψυχή. Μετά τήν κοίμησή μου
νά βρεθῶ ἐκεῖ. Στήν Οὐράνια Πολιτεία.
Καί νά εἶμαι γιά πάντα μαζί σου, σέ
ὅλους τούς αἰῶνες. Γι’ αὐτό καί ζητῶ
πάντα, πρωί καί ἑσπέρας, στίς δεήσεις
μου νά μοῦ τό χαρίσεις. Σύ ἄλλωστε
γνωρίζεις πόσο ἐδῶ κάτω στή γῆ ἀνα-
ζητοῦσα καθημερινά νά βρίσκομαι κο-
ντά σου, ὅσο κοντά βρέθηκε καί ὁ λη-
στής στό Γολγοθᾶ μαζί σου. Μαζί στή
γῆ, μαζί καί στόν οὐρανό. Αὐτό θέλω.
Αὐτό λαχταρῶ. Νά ζήσω αὐτή τή με-
γάλη καί γλυκιά ἔκπληξη. Ὅταν μέ
τήν κοίμησή μου πετάξει ἡ ψυχή μου
γιά τόν οὐρανό, νά πάρω θέση κοντά
σου. Καί γιά πάντα. Ἀμήν. 

(Συνεχίζεται)

«ΑΝΤΙ νά καταριέσαι τό σκοτάδι, ἄναψε ἕνα κερί».
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Ὁ Ἰησοῦς εἶχε διδάξει στό λαό τοῦ
Θεοῦ, στά πλήθη πού τόν ἄκουγαν μέ
πίστη, προσοχή καί ἀφοσίωση, ὅτι «οὗ
εἰσι δύο ἤ τρεῖς συ-
νηγμένοι εἰς τό
ἐμόν ὄνομα, ἐκεῖ
εἰμι ἐν μέσῳ
αὐτῶν» (Ματθ. 18,
20). Οἱ δύο μαθητές
Λουκᾶς καί Κλεό-
πας στή συνοδοι-
πορία τους πρός
Ἐμμαούς εἶχαν ὡς
μοναδικό θέμα
στήν κουβέντα
τους τό ὄνομα τοῦ
Ἰησοῦ. Εἰδικότερα,
τό θέμα τῆς ἀνά-
στασής Του μετά
τήν τριήμερη ταφή
του. Κι αὐτό τό θέμα
τό δημιούργησαν οἱ
Μυροφόρες γυναῖκες, οἱ ὁποῖες ἀνήγ-
γειλαν ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἀναστήθηκε ἀπό
τόν τάφο. Τό μήνυμα αὐτό τό ἀποκάλυ-
ψε ἄγγελος Κυρίου, ὅταν εἶπε στίς Μυ-
ροφόρες Μαρία Μαγδαληνή, Ἰωάννα,
Μαρία Ἰακώβου καί στίς ἄλλες πού
ἦταν μαζί τους: «Τί ζητεῖτε τόν
ζῶντα μετά τῶν νεκρῶν; οὐκ ἔστιν
ὧδε, ἀλλ’ ἠγέρθη» (Λουκ. 24, 5-6).

Ὅταν οἱ ἕνδεκα μαθητές τοῦ Ἰησοῦ
πίστεψαν στό ἀναστάσιμο μήνυμα τῶν
Μυροφόρων γυναικῶν, ἔκαναν αὐτό

πού τούς πρόσταξε ὁ
Ἄγγελος: «Ὑπάγετε
εἴπατε τοῖς μαθη-
ταῖς αὐτοῦ καί τῷ
Πέτρῳ ὅτι προάγει
ὑμᾶς εἰς τήν Γαλι-
λαίαν· ἐκεῖ αὐτόν
ὄψεσθε, καθώς
εἶπεν ὑμῖν» (Μάρκ.
16, 7). Μετέβησαν
ἐσπευσμένα στή
Γαλιλαία, στό ὄρος
τῶν Ἐλαιῶν, ἐκεῖ
ὅπου ἔμεναν οἱ προ-
σκυνητές τῆς Γαλι-
λαίας κατά τή διάρ-
κεια κάθε Πάσχα,

καί περίμεναν μέ λα-
χτάρα τόν ἀναστημένο

πλέον Ἰησοῦ, ὅπως εἶχε προαναγγείλει
ὁ ἄγγελος. 

Οἱ δυό συνοδοιπόροι Λουκᾶς καί
Κλεόπας παραδόξως δέν εἶχαν πιστέ-
ψει στά λόγια τῶν Μυροφόρων, ἀλλά
«ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεί λῆρος
τά ρήματα αὐτῶν, καί ἠπίστουν
αὐταῖς» (Λουκ. 24, 11). Τούς φάνηκαν
τά λόγια τῶν Μυροφόρων σάν παραλή-
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«Καί ἐγένετο ἐν τῷ ὁμιλεῖν αὐτούς καί συζητεῖν
καί αὐτός ὁ Ἰησοῦς ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς»  

(Λουκ. 24, 15)

§3
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ρημα, δημιούργημα φαντασίας. Δέν πί-
στεψαν στίς Μυροφόρες. Καί πάνω στό
θέμα αὐτό, τῆς ἀνάστασης τοῦ Ἰησοῦ ἤ
ὄχι, στρέφεται ἡ ὁμιλία καί ἡ συζήτησή
τους στήν πορεία τους πρός τήν κώμη
Ἐμμαούς. Ὅσο κι ἄν δέν πίστεψαν στή
μαρτυρία τῶν Μυροφόρων γυναικῶν,
ὡστόσο τό θέμα αὐτό τούς ἀπασχο-
λοῦσε ἔντονα. Θά ἤθελαν νά πιστέψουν
στήν ἀνάσταση, ἀλλά ἡ μαρτυρία τῶν
γυναικῶν τούς φαινόταν περισσότερο
σάν φαντασία παρά σάν πραγματικό-
τητα. Πόση ὥρα εἶχαν τό θέμα αὐτό
σάν κουβέντα μεταξύ τους καί πόσο
προχώρησαν στό δρόμο τους πρός
Ἐμμαούς; Οὔτε αὐτοί οἱ ἴδιοι μπο-
ροῦσαν νά ὑπολογίσουν. Εἶχαν προχω-
ρήσει ὅμως ἀρκετά. 

Τότε ἀντιλαμβάνονται ὅτι πίσω τους
ἔρχεται κάποιος ὁδοιπόρος. Ποιός
ἦταν; Δέν τόν γνώρισαν. Ὡστόσο ὅμως
τόν δέχθηκαν πρόθυμα στήν πορεία
τους σάν συνοδοιπόρο. Καί στή συζή-
τησή τους πῆρε μέρος κι αὐτός ὁ ἄγνω-
στος συνοδοιπόρος. Ἔτσι κουβέντα μέ
κουβέντα, σκέψη μέ σκέψη πάνω στό
θέμα τῆς ἀνάστασης ἤ ὄχι τοῦ Ἰησοῦ, ἡ
συζήτηση μέ τόν ἄγνωστο συνοδοιπό-
ρο παρατάθηκε σέ ὅλη τήν ὡραία καί
εὐλογημένη πορεία τους. Χρειάσθηκε
νά φθάσουν στόν προορισμό τους γιά
νά καταλάβουν πώς ἐκεῖνος ὁ ἄγνω-
στος πού «συνεπορεύετο αὐτοῖς» ἦταν
ὁ ἀγαπημένος τους Διδάσκαλος. Ὁ γλυ-
κύς τους Ἰησοῦς. Ἐκεῖνος, γιά τόν ὁποῖο
μιλοῦσαν καί οἱ τρεῖς, ἀλλά δέν τόν κα-
τάλαβαν οἱ δυό!

Ἡ πορεία τους πρός Ἐμμαούς ἦταν
πορεία μαζί μέ τό Χριστό! 

Καί ἡ κουβέντα τους πρός Ἐμμαούς
ἦταν κουβέντα γιά τό Χριστό! 

Τί ὡραία πορεία! Τί ἅγια κουβέ-
ντα!

Ἄχ, καί νά ἦταν ἡ πορεία τῆς ζωῆς
μας πορεία μαζί μέ τό Χριστό πάντοτε!
Μαζί μέ τό Χριστό παντοῦ. Στό σπίτι.
Στό δρόμο. Στή δουλειά. Στό σχολεῖο.
Μέ τό Χριστό στό μυαλό. Στήν καρδιά.
Στίς ἐπιθυμίες. Στά λόγια. Εἶναι ὡραῖο
νά μιλᾶς γιά τό Χριστό! Ἁγιάζεις τούς
ἄλλους καί ἁγιάζεσαι. Ὠφελεῖς καί
ὠφελεῖσαι. Καί χαίρεσαι. Χαίρεσαι πο-
λύ, γιατί τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ εἶναι τό
γλυκύτερο ὄνομα στόν κόσμο, τό «ὑπέρ
πᾶν ὄνομα» (Φιλιπ. 2, 9), πού ἔχει στε-
γνώσει τά πιό πολλά δάκρυα ἀπό τά
μάτια τῶν ἀνθρώπων. Ἔχει γλυκάνει
τούς πόνους σέ ἀμέτρητες ψυχές. Ἔχει
σηκώσει τόν πεσμένο στό βοῦρκο τῆς
ἁμαρτίας ἄνθρωπο καί τόν ἔχει ἀνεβά-
σει μέχρι τόν οὐρανό. Τόν ἔχει κάνει πο-
λίτη τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Αὐτή τή
χαρά κι αὐτή τή γλυκύτητα ἔζησε στήν
ψυχή του ὁ χριστιανός ποιητής Γ. Βερί-
της κι ἔκανε τά βιώματά του τραγούδι
καί ἔγραψε: «Μαζί μέ τό Χριστό μου λα-
χτάρησα νά ζήσω. Μαζί μέ τό Χριστό
μου, ὥσπου νά ξεψυχήσω»!

Μαζί μέ τό Χριστό! Ἡ πιό ἅγια συ-
νοδοιπορία. 

Καί νά μιλῶ γιά τό Χριστό! Ἡ πιό
ὠφέλιμη κουβέντα. 

Ἰησοῦ, γλυκύ ἔαρ τῆς ψυχῆς μου,

Μέ τούς δυό συνοδοιπόρους
Λουκᾶ καί Κλεόπα, στούς ὁποίους,
κατά τήν πορεία τους πρός Ἐμμα-
ούς, ἦρθες ὡς ἄγνωστος ὁδοιπόρος
καί συνοδοιπόρησες τήν ἴδια πορεία
μαζί τους, συλλογίζομαι καί τή με-
τριότητά μου. Σύ γνωρίζεις, Κύριε,
ὅτι καί ἡ δική μου ζωή ἦταν μιά ὁλό-
κληρη πορεία. Σάν τήν πορεία τῶν
δυό σου μαθητῶν. Πορεία πότε σέ
προσωπικούς μου «Ἐμμαούς» καί
πότε σέ «Ἐμμαούς» χάρη τῶν

«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΙΗΣΟΥ ΜΕ ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΚΛΕΟΠΑ 221

Sel220-222Emaus_BÈ‚Ï.¢.  9/16/19  11:56 PM  Page 3



ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΙΗΣΟΥ ΜΕ ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΚΛΕΟΠΑ222 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»

ἀνθρώπων. Ἀτέλειωτες καί ὡραῖες
οἱ πορεῖες μου γιά τή διακονία τοῦ
θείου Σου λόγου σέ πολίχνες, κῶμες
καί πόλεις ἐδῶ στήν πατρίδα μου,
ἀλλά καί σέ ἄλλες χῶρες τῆς γῆς. Μέ
πιό μεγάλη πορεία ὅλης μου τῆς
ζωῆς ἐκείνη πού μέ ἔφερε μέχρι κο-
ντά στήν Ἀνταρκτική, στό Νοτιοα-
νατολικό Εἰρηνικό ὠκεανό, μέ ἀπο-
κλειστική ἱερή ἀποστολή νά κηρύ-
ξω τό γλυκύτατο ὄνομά Σου καί τή
σωτήρια διδαχή Σου, ἀφοῦ καί οἱ
ἰθαγενεῖς ἐκεῖ εἶναι δικά σου παι-
διά, ὅπως καί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τῆς
γῆς. 

Σέ ὅλες αὐτές τίς πορεῖες, Ἰησοῦ,
γιά τόν ἴδιο καί μοναδικό πάντα
σκοπό, νά ὁμιλῶ ἁπλά καί κατανοη-
τά γιά τό δικό Σου ὄνομα, τή δική
σου Βασιλεία, Βασιλεία ἀγάπης καί
εἰρήνης, τήν ὁποία ἦρθες νά φέρεις
στή γῆ ὡς ἄνθρωπος, ποτέ δέν
ἔνιωσα μόνος. Ἔνιωθα πάντα τόσο
ὡραῖα καί εἶχα τόση χαρά, γιατί
ἤσουν Σύ, Ἰησοῦ μου, πάντα μαζί
μου. Ἔτσι, ὅπως ἤσουν καί μαζί μέ
τό μεγάλο Σου προφήτη, ὁ ὁποῖος
ἔλεγε: «προωρώμην τόν Κύριον
ἐνώπιόν μου διά παντός, ὅτι ἐκ δε-
ξιῶν μού ἐστιν» (Ψαλμ. 15, 8).

Ἰησοῦ μου, μεῖνε μαζί μου ὥς τήν
ὕστατη ὥρα καί στιγμή τῆς ζωῆς
μου! Κι ὅταν ἡ ψυχή μου πετάξει
ἀπό τή γῆ, κράτα με καί τότε, ἰδιαί-
τερα τότε, μαζί Σου. Μαζί Σου γιά
πάντα, ὤ γλυκύτατε Ἰησοῦ μου.
Ὅπως στή γῆ, ἔτσι καί στόν οὐρα-
νό, στή γλυκιά Σου Πολιτεία. Ἀμήν. 

(Συνεχίζεται).
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Στό τρίτο τρίμηνο τοῦ τρέχοντος ἔτους
ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ μας συμπαραστάθηκε μέ ὅλες
τίς οἰκονομικές της δυνατότητες σέ ἀπό-
ρους κρατουμένους καί τίς οἰκογένειές
τους καί στά Φιλόπτωχα Ταμεῖα Φυ-
λακῶν, πού παλεύουν νά στηρίξουν τόν
ἄπορο φυλακισμένο μέ κάθε θυσία. 

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ πρός ὅλους τούς
συνδρομητές τοῦ ἔργου νά στηρίξετε, ὁ
καθένας ἀνάλογα μέ τίς δυνατότητές του,
τό ΤΑΜΕΙΟ τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ, ὥστε νά κά-
νουμε πλούσια τό καλό ὅταν θά πλησιά-
ζουν οἱ ἑορτές τῶν Χριστουγέννων. Ἡ φι-
λαδελφία σας κρατᾶ τό ἔργο ἀκόμη ζω-
ντανό μέχρι σήμερα. 

* * *

Στίς 7 Αὐγούστου ὁ π. Γεώργιος Lop-
uhov, ὑπεύθυνος τῶν Φυλακῶν Λευκο-
ρωσίας, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριαρχι-
κοῦ Ἐξάρχου πάσης Λευκορωσίας Μητρο-
πολίτου ΠΑΥΛΟΥ, ἐπέδωσε στόν π. Γερβά-
σιο «τιμῆς ἕνεκεν» τό Μετάλλιο τῶν Ἀπ.
Πέτρου καί Παύλου γιά τή σημαντική του
προσφορά σέ Φυλακές τοῦ κόσμου ἀλλά
καί τοῦ Μίνσκ καί τῆς ἐπαρχίας Μπο-
μπρούισκ ἀπό τό 2017.

* * *

Μετά ἀπό αἰτήματα Κοινωνικῶν Λει-
τουργῶν ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ἀπέστειλε σέ διά-

φορες Φυλακές εἴδη πρώτης ἀνάγκης:
ἐσώρουχα, παντόφλες, κάλτσες, ἀθλητικά
παπούτσια, εἴδη καθαρισμοῦ, τηλεκάρτες
κ.ἄ. Οἱ ἀνάγκες πάντα εἶναι πολλές.

Προσφέραμε τά παρακάτω ποσά ὡς
ἑξῆς: 

1. ΕΑΚΚΝ Κασσαβέτειας 1.000,00 εὐρώ.

2. Κατ. Κράτ. Δομοκοῦ                  2.000,00 εὐρώ.

3. Κατ. Κράτ. Κέρκυρας                 2.000,00 εὐρώ. 

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

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

6. Ψυχιατρεῖο Κρατ. Κορ/λλοῦ  1.000,00 εὐρώ.

Σύνολο:  9.000,00 εὐρώ

* * *

1. Ἀποφυλακίσεις ἀπόρων κρατ/νων 
6.650,00 εὐρώ.

2. Οἰκον. ἐνίσχυση κρατ/νων Ἑλλάδος 
6.150,00 εὐρώ.

3. Οἰκον. ἐνίσχυση κρατ/νων ἐξωτερικοῦ    
1.955,00 εὐρώ.

4. Οἰκον. ἐνίσχυση πρώην  κρατ/νων
5.060,00 εὐρώ.

5. Οἰκον. ἐνίσχυση οἰκογ. ἀπόρ. κρατ/νων 
8.100,00 εὐρώ.

6.  Λοιπά ἔξοδα                           7.785,00 εὐρώ.

Σύνολο: 35.700,00 εὐρώ.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

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

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

Γενικό Σύνολο:  44.700,00 εὐρώ.
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Ἡ παραπάνω ἀφιέρωση εἶναι τοῦ Δη-
μητρίου Ἀναστασιάδη, ἡ ὁποία ἀναφέρε-
ται στό βιολογικό του πατέρα Μιχάλη, ὁ

ὁ π ο ῖ ο ς
ἔ π ε φ τ ε
ν ε κ ρ ό ς
στήν πε-
ριοχή τῆς
Ἀ ρ ν α ί α ς
ἀπό τίς
σ φ α ῖ ρ ε ς
τῶν κομ-
μουνιστο-
σ υ μ μ ο -
ρ ι τ ῶ ν ,
ἐνῶ ἡ σύ-
ζυγός του
Μ α ρ ί α

ἔφερνε στή ζωή τόν Δημήτριο!! Κι αὐτή ἡ
ἀφιέρωση μαρτυρεῖ τήν εὐγένεια καί τή
λεπτότητα τῆς ψυχῆς τοῦ Δημητρίου.
Μιά ἀφιέρωση πού εἶναι γραμμένη στήν
εἴσοδο τοῦ Ἱ. Παρεκκλησίου Ἁγίων Κων-
σταντίνου καί Ἑλένης στήν κατοικία του. 

Ἡ χήρα μητέρα του, μή μπορώντας νά
ἀναθρέψει τρία παιδιά σέ καιρούς δύ-
σκολους γιά τήν πατρίδα, ἔδωσε τόν Δη-
μήτριο πρός υἱοθεσία σέ ἕνα καλό
ἀνδρόγυνο στήν Τερπνή Νιγρίτας, ὅπου
καί μεγάλωσε κάτω ἀπό τήν πολλή ἀγά-
πη τῶν θετῶν γονέων του.

Πανέξυπνος ὁ Δημήτριος, ἀνήσυχος,
μεγάλος ὁραματιστής, δημιουργήθηκε
ἀπό τό μηδέν. Ἐργάτης κοντά σέ Ἀρμένιο
ἀφεντικό πού ἀσχολεῖτο μέ μονωτικά
εἴδη ἀρχικά, ἔγινε μετέπειτα ἐργάτης στό
Ἐργαστήριο Ζαχάρεως Σερρῶν στίς μο-

νώσεις. Μέ τίς πρῶτες βασικές γνώσεις
γιά τά μονωτικά εἴδη σκέφθηκε, προσευ-
χήθηκε ζητώντας τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ
καί ἔκανε τή μεγαλύτερη τόλμη στή ζωή
του. Κι ἦταν τότε 19 ἐτῶν! Ἀποφάσισε νά
ἀσχοληθεῖ σέ ὅλη τή ζωή του μέ τήν πα-
ραγωγή μονωτικῶν εἰδῶν, πού στήν
ἐποχή του ἦταν πολύ ἐπικερδές ἐπάγγελ-
μα! Μέ τά ὑλικά του ἀνήγειρε οἰκισμούς
στήν Ἑλλάδα καί στή Σαουδική Ἀραβία.
Μέ τό πέρασμα τῶν χρόνων ἡ σκληρή
του ἐργασία, ἡ συνεχώς αὐξανόμενη πα-
ραγωγή φελιζόλ καί πετροβάμβακα καί
τό δημιουργικό του πνεῦμα τόν ὁδήγη-
σαν στήν κατασκευή τοῦ πρώτου ἐργο-
στασίου του στήν Τερπνή μέ τήν ἐπωνυ-
μία FIBRAN A.E.

Στό μεταξύ νυμφεύθηκε τήν Ἀλκμήνη
Καρούσου, ἀπό τό ἴδιο χωριό, καί ἀπέ-
κτησαν τέσσερα παιδιά. Σήμερα ἔχουν
13 ἐγγόνια. Ἡ οἰκογένειά του διακρίνεται
γιά τήν εὐσέβεια, τήν τιμιότητα καί τήν
ἐργατικότητα ὅλων, ἀφοῦ ὅλα τά παιδιά
τους ἐργάζονται στήν Ἑταιρεία. Ἔτσι ὁ
ὀρφανός καί υἱοθετημένος Δημήτριος
ἔγινε μέ τήν πίστη του στό Θεό καί τήν
ἐργατικότητά του ἕνας ἐπιτυχημένος
Ἕλληνας ἐπιχειρηματίας, ὁ ὁποῖος συ-
γκαταλέγεται μεταξύ τῶν πέντε πρώτων
στήν Εὐρώπη σέ παραγωγή, καθώς τά
προϊόντα του διατίθενται σέ 17 χῶρες!

Στήν προσωπική του ζωή διακρινόταν
γιά τή συνειδητή χριστιανική του πίστη,
γεγονός τό ὁποῖο σπανίζει στόν ἐπιχειρη-
ματικό κόσμο τῆς πατρίδας μας. Πίστευε
βαθιά στό Θεό. Ὁ ἐκκλησιασμός του ἦταν
ἀνελλιπής μέ συχνή Θεία Κοινωνία, μετά

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
(1940-2019)

«Στή μνήμη τοῦ πατέρα μου πού δέν
γνώρισα!»           

(Δημ. Ἀναστασιάδης)

Δημήτριος Μ. Ἀναστασιάδης
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ἀπό ἐξομολόγηση στόν ὑποφαινόμενο. Ἡ
γνωριμία μας μετρᾶ 45 χρόνια. Μελε-
τοῦσε πολύ τό Εὐαγγέλιο καί χριστιανι-
κά βιβλία. Ἐλεοῦσε πολύ ἀνταποκρινό-
μενος στό λόγο τοῦ Κυρίου: «Μακάριοι οἱ
ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοί ἐλεηθήσονται»
(Ματθ. 5, 7). Καί ἡ ὅλη του ζωή ἦταν
ἁπλή, ταπεινή, σεμνή καί ὑποδειγματική.
Στήν ὅλη δημιουργική του πορεία ἡ ζωή
του ἦταν μιά ἀναφορά στό Σωτήρα του
Χριστό. Ἦταν ἕνας ὑπέροχος ἄνθρωπος
καί χριστιανός!

Παράλληλα ἦταν καί μεγάλος εὐεργέ-
της: Στήν Ἐκκλησία, ἰδιαίτερα στό
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, στήν πατρίδα
μας καί στήν κοινωνία. Ἀπό τά κέρδη του
πρόσφερε κάθε χρόνο ἕνα σεβαστό χρη-
ματικό ποσό σέ πλῆθος ἱδρυμάτων καί
φτωχῶν. Αὐτό ἀνέπαυε τή χριστιανική
του συνείδηση. Ἐδῶ πρέπει νά προστε-
θοῦν καί ὅσα πρόσφερε ὡς δωρεές στήν
Τερπνή: Ἱ. Ν. Τριῶν Ἱεραρχῶν. Νηπιαγω-
γεῖο. Γυμνάσιο. Γυμναστήριο. Ὑποτρο-
φίες σέ ἄριστους μαθητές. Καί ἄλλα πολ-
λά, τά ὁποῖα γνωρίζει μόνον ὁ Θεός. Καί
τελευταῖα, τό Γηροκομεῖο «ΑΛΚΜΗΝΗ».

Τόν ἀγάπησε πολύς κόσμος. Πιό πολύ
ὅμως τόν ἀγάπησε ὁ Θεός καί θέλησε νά
τόν πάρει κοντά του. Στήν οὐράνια πολι-
τεία του. Καί τόν πῆρε τό πρωΐ στίς 23
Ἰουλίου, μνήμη τοῦ Προφήτου Ἰεζεκιήλ,
μέ ἕναν τρόπο ἥσυχο, εἰρηνικό, γαλήνιο,
γεγονός τό ὁποῖο ἔδωσε στή σύζυγό του
καί στά παιδιά του μεγάλη χαρά μέσα

στή θλίψη τους. Καθώς ἔφευγε ἡ πολύ-
καρπη ψυχή του γιά τόν οὐρανό, στά χεί-
λη του ζωγραφίστηκε ἕνα γλυκό χαμόγε-
λο. Ἔτσι ἔφυγε ἀπό τή ζωή ἡ ὡραία αὐτή
ψυχή. Μέ χαρά, γιατί ἐκεῖ πού πήγαινε,
στήν «οἰκία τοῦ πατρός του, ὅπου πολλαί
μοναί εἰσιν» (Ἰωάν. 14, 2), ἔλπιζε ὅτι θά
ἦταν εὐπρόσδεκτος ἀπό τό Θεό, τή μεγά-
λη ἀγάπη τῆς ζωῆς του. 

Οἱ οἰκεῖοι του μέ συγκρατημένο πόνο
καί ὀδύνη, γιατί πιστεύουν στήν αἰώνια
ζωή, καί πολύς κόσμος προσευχήθηκαν
γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς του κατά
τήν ἐξόδιο Ἀκολουθία στόν Ἱ. Ναό Τριῶν
Ἱεραρχῶν Τερπνῆς, ἐνῶ ἡ ταφή τοῦ σκη-
νώματός του ἔγινε στόν αὔλειο χῶρο τοῦ
Γηροκομείου «ΑΛΚΜΗΝΗ».

Ἀγαπητέ μας Δημήτριε, 

Ἡ μυστική σου χαρά, καθώς ἔφευ-
γες γιά τόν οὐρανό, μᾶς ἔδωσε τή βε-
βαιότητα ὅτι ἤδη βρίσκεσαι στήν
οὐράνια βασιλεία τοῦ Ἰησοῦ μας. Τώ-
ρα πιά προσευχόμαστε ὅλοι ὅσοι σέ
ἀγαπήσαμε, οἰκεῖοι καί πνευματικοί
ἀδελφοί, νά ἀναπαύεται ἡ καλή ψυχή
σου ἐκεῖ ὅπου ἀναπαύονται ὅλες οἱ
καλές ψυχές τῆς γῆς. Καί τά χείλη μας
ψιθυρίζουν καί δεόμαστε καθημερι-
νά: «Ἀνάπαυσον, Χριστέ, τήν ψυχήν
τοῦ Δημητρίου μετά τῶν ἁγίων σου,
ἔνθα οὐκ ἐστι πόνος οὐ λύπη οὐ στε-
ναγμός, ἀλλά ζωή ἀτελεύτητος».

Ἀρχιμ. Γ. Ι. Ρ. 

«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI» 225ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Ἐκεῖνος πού ἐργάζεται μέ τά χέρια εἶναι ἐργάτης.
Ἐκεῖνος πού ἐργάζεται μέ τά χέρια καί τό μυαλό εἶ-

ναι τεχνίτης.
Ἐκεῖνος πού ἐργάζεται μέ τά χέρια, τό μυαλό καί τήν

καρδιά του εἶναι καλλιτέχνης.

 sel224-225nekrologia_™ÎÔ˘Ï¿  9/16/19  11:59 PM  Page 3



226

Α´ 

Ἄν διασώθηκε μέχρι σήμερα ἡ Μακε-
δονία, ὅπως βέβαια καί καθετί τό ἐθνι-
κό, ὀφείλεται στήν ἰδιαίτερη ἐκείνη
στάση πού κρατοῦσαν οἱ πρόγονοί μας,
ὅταν ἔρχονταν τά δύσκολα. Οἱ ἄνθρω-
ποι ἐκεῖνοι ἤξεραν νά ἀντιστέκονται.
Ἔλεγαν τό δικό τους ΟΧΙ, ὄχι τόσο μέ
τά λόγια, ὅσο μέ τήν ὅλη στάση καί τόν
ἀγώνα τους. Ἔβλεπαν τά σύννεφα νά
πυκνώνουν καί ἀντί νά λιποψυχοῦν
ὑψώνονταν πάνω ἀπό τίς περιστάσεις,
γιατί ἦταν ἀποφασισμένοι νά ἀγωνι-
στοῦν, ἔστω καί κάτω ἀπό μιά τέτοια
ἀπειλητική σκιά. Κι αὐτό, γιατί πιό πο-
λύ καί ἀπό τή ζωή τους μετροῦσαν γι’
αὐτούς τά πολύτιμα «τζιβαϊρικά», κατά
τόν Μακρυγιάννη, τά ὁποῖα δέν τά πα-
ζάρευαν γιά ὅλους τούς θησαυρούς τοῦ
κόσμου: Ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη καί ἡ Πα-
τρίδα. 

Ποτέ δέν εἶχαν ὑπεροπλία. Ποτέ δέν

εἶχαν συμμάχους ἀληθινούς. Κανένα
ἀνθρώπινο στήριγμα δέν τούς ἐνέπνεε
τήν ἀλύγιστη αὐτή στάση. Μόνοι πά-
ντα, νά τά βάζουν μέ ὅλα τά θηρία τῆς
γῆς. Ἀλλά μόνοι μαζί μέ τόν μοναδικό
σύμμαχο: τόν Θεό. Αὐτό ἦταν τό μυστι-
κό τους. Καί γέμισαν τό βιβλίο τῆς ἱστο-
ρίας μέ θαυμαστικά...

Καί κάτι ἀκόμη. Δέν ἦταν ὅλοι ἥρωες.
Τουλάχιστον μέ τήν εἰκόνα πού ἔχουμε
στό νοῦ μας γιά τούς ἥρωες. Ἦταν
ἁπλοί ἄνθρωποι τοῦ καθημερινοῦ μό-
χθου. 

Ἀγρότες ἤ ἐργάτες, ἀλλά καί ἐπιχει-
ρηματίες καί δάσκαλοι, λαϊκοί καί κλη-
ρικοί, ἄνδρες καί γυναῖκες. Ὅλοι ὅμως
ἀποφασισμένοι νά ἀγωνιστοῦν γιά τά
αὐτονόητα ἰδανικά τους. Καί νά θυσιά-
σουν γι’ αὐτά καί θέσεις καί περιουσία
καί τήν ἴδια τους τή ζωή. Τί ἄλλο εἶναι
ὁ ἥρωας; 

Ὡραῖα, θά πεῖ κάποιος, ὅμως τίς
ἀποφάσεις δέν τίς παίρνει ὁ λαός. Τίς
συμφωνίες τίς ὑπογράφουν οἱ ἑκάστοτε
κυβερνῶντες. Ἑπομένως τί μπορεῖ νά
κάνει ὁ λαός, τό ὑγιές ἔστω μέρος τοῦ
λαοῦ, πού ὑπερασπίζεται ἀκόμη τά
ἴδια πολύτιμα τῶν προγόνων ἰδανικά;
Ὅσο ἁπλή εἶναι ἡ ἀπάντηση στό ἐρώ-
τημα, τόσο καί δύσκολη στήν ἐφαρμογή
της. Ἁπλή, γιατί ἀποτελεῖται μόνο ἀπό
τρία γράμματα. Ἐκεῖνα τά θαυματουργά
τρία γράμματα, πού συνιστοῦν τήν ἀνυ-
ποχώρητη στάση: «ΟΧΙ». ΟΧΙ στό συμ-
βιβασμό καί τήν ἡττοπάθεια. Δύσκολη
ὅμως, γιατί ἀπαιτεῖ θυσίες. Καί ἡ λέξη
«θυσία» τρομάζει σήμερα τούς ἀνθρώ-
πους. Εἴμαστε οἱ βολεμένοι. Μέ τόν
ἄλφα ἤ βῆτα τρόπο. Θέλουμε «καί τήν
πίτα σωστή καί τό σκύλο χορτάτο».
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Αὐτή εἶναι ἡ φιλοσοφία τῆς ἐποχῆς
μας. Νά μποροῦμε νά συμβιβάζουμε τά
ἀσυμβίβαστα. 

Δέν ὑπάρχει ὅμως νίκη πού κερδήθη-
κε χωρίς θυσίες. Τί ἦταν ὁ Παῦλος
Μελᾶς; Ἕνας ἀξιωματικός τοῦ ἑλληνι-
κοῦ στρατοῦ ἀνάμεσα σέ τόσους
ἄλλους. Αὐτός ἔπρεπε νά σώσει τή Μα-
κεδονία; Καί γιατί νά μή σκεφτεῖ τά
νιάτα του, τήν ὄμορφη οἰκογενειακή
ζωή του, τά παιδιά του, τήν ὑψηλή κοι-
νωνική του θέση... Νά τά διακινδυνεύ-
σει ὅλα αὐτά γιά κάτι τό ἐντελῶς ἀβέ-
βαιο; Ἡ Μακεδονία ὑπόδουλη στούς
Τούρκους ἀκόμα καί σπαρασσόμενη
ἀπό τούς Βούλγαρους κομιτατζῆδες,
τούς ὁποίους ἐνισχύει ἡ πανίσχυρη Ρω-
σία. Ἡ κυβέρνηση τοῦ ἐλεύθερου ἑλλη-
νικοῦ κράτους ἀναποφάσιστη, λόγω
τῶν πιέσεων πού δέχεται ἀπό τίς Με-
γάλες Δυνάμεις, δέν ἐπεμβαίνει νά βοη-
θήσει τούς Μακεδόνες. Τί μπορεῖ νά
κάνει ἕνας ἁπλός στρατιωτικός;... Αὐτό
πού ἔκανε! Ἡ καρδιά του δέν ἄντεχε τό
μαρτύριο τῆς Μακεδονίας. Δέν συμβιβά-
στηκε μέ τή σκέψη πώς ὅ,τι κι ἄν ἔκανε
θά ἦταν μιά χαμένη ὑπόθεση. Ἔτρεξε
στή Μακεδονία. Ἀγωνίστηκε. Ἔχυσε
καί τό αἷμα του. Μέ τήν ἀποφασιστικό-
τητά του παρέσυρε καί τήν ἑλληνική
κυβέρνηση ν’ ἀφήσει τήν ἄβουλη στάση
της καί νά ταχθεῖ ὑπέρ τοῦ ἀγώνα τῶν
Μακεδόνων. Καί μέ τή θυσία του ἔσυρε
πίσω ἀπό τό ἅρμα τῆς φιλοπατρίας
πολλούς συναδέλφους του στρατιωτι-
κούς, οἱ ὁποῖοι ἦρθαν καί ἀγωνίστηκαν
γιά τή σωτηρία τῆς Μακεδονίας. Πραγ-
ματοποιήθηκε ἔτσι ἡ ὄντως προφητική
ρήση του: «Τί σημαίνει εἷς 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».

* * *
13 Ὀκτωβρίου 1904. Ἡμέρα τῆς θυ-

σίας τοῦ Παύλου Μελᾶ. Ἄς ἀναλογι-
στοῦμε: Ἄν ἔλεγε κι ἐκεῖνος: «Ὤχ, ἀδερ-
φέ! Ἐγώ θά σώσω τή Μακεδονία;». «Δυ-
στυχῶς δέν ἀλλάζει τίποτα. Αὐτά τά
κανονίζουν οἱ Μεγάλες Δυνάμεις...».
«Ἀφοῦ ἡ κυβέρνηση δέν κάνει τίπο-
τα...». «Τί λές; Κι ἅμα χάσω τή θέση
μου;». Ἄν κι ἐκεῖνος χρησιμοποιοῦσε
σάν ἀναπαυτικά μαξιλάρια αὐτές κι
ἄλλες τόσες δικαιολογίες, πού μέ τόση
εὐκολία βρίσκουμε ἐμεῖς, τί θά εἶχε
συμβεῖ στή Μακεδονία; 

Τό μήνυμα εἶναι προφανές. Ἄς μή
σκεφτοῦμε ὅτι ὅλα χάθηκαν. Ἄς μή
πιστέψουμε ὅτι τίποτα δέν μπορεῖ
νά ἀλλάξει. Ὅσο ὑπάρχουν Ἕλληνες
μέ φλόγα πατριωτισμοῦ, μέ φρόνημα
ἀγωνιστικό καί διάθεση θυσίας, τί-
ποτα δέν χάθηκε. Σέ μᾶς ἐπαφίεται
νά ἀναγκάσουμε τούς ἁρμόδιους νά
κινηθοῦν γιά νά σώσουν καί πάλι τή
Μακεδονία. Ἀπαιτεῖται ὅμως ἑνότη-
τα μεταξύ μας καί παραμερισμός τοῦ
«ἐγώ». Καί κάτι ἀκόμη, τό πιό σημα-
ντικό: Ν’ ἀφήσουμε στήν ἄκρη τή λο-
γική, πού ὑπολογίζει μετρώντας ὑλι-
κές δυνάμεις καί νά στραφοῦμε στόν
Παντοδύναμο, πού πάντοτε ἔσκεπε
καί ἔσωζε αὐτή τή χώρα. Καί τότε
θά βιώσουμε τό θαῦμα.

(Συνεχίζεται)
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§26
«Τί λές;», μουρμούρισε ὁ Ζερβός καί κοίτα-

ξε τό Λάσκο πού κάθε τόσο σταματοῦσε ἀπό
τό τρίψιμο νά σταυροκοπηθεῖ καί τά χείλια
του ψέλλιζαν σάν νά προσευχότανε. 

«Κοίτα νά δεῖς!», ψιθύρισε ὁ Ζερβός ἐμβρό-
ντητος. «Θεέ καί Κύριε!».

«Γι’ αὐτό σοῦ λέω», ἔκαμε ἱκανοποιημένα
ὁ ἅγιος. «Ἔχω δουλειά ἐγώ ἐδῶ! Μέ μίσθωσε
ὁ Θεός, πού δέν τό ἄξιζα! Θά μ’ ἀπολύσει ὅπο-
τε θέλει αὐτός! Πρός τό παρόν εἶμαι στή δού-
λεψή Του καί τό χαίρομαι!», τελείωσε μ’ ἀπό-
φαση. 

Ὁ Ζερβός ἔκαμε γιά λίγο πίσω. Μιλοῦσε
τόσο καρδιόβγαλτα, τόσο ἀληθινά ὁ φίλος
του πού παραλίγο νά καμφθεῖ. Μά γρήγορα
ἀνασυντάχθηκε:

«Τί λές, βρέ ἅγιε; Σοβαρολογεῖς;», φώναξε
ἐρεθισμένα, «δηλαδή γιά νά σώζεται κάθε
ἐγκληματίας, ἐσύ θά λιώνεις μές στή φυλακή;
Θέλεις νά κάνεις ἱεραποστολή; Ὡραῖο κι ἅγιο!
Δεκτό! Πήγαινε ἔξω, ἅγιε! Ἔξω! Τί νομίζεις;
Ὅτι οἱ ἔξω εἶναι λιγότερο κριματισμένοι ἀπ’
τούς ἐδῶ; Καίγονται, βασανίζονται, τίς νύ-
χτες παίρνουν ἠρεμιστικά νά κοιμηθοῦν.
Οὔτε Θεό γνωρίζουν οὔτε τίποτα! Μονάχα τί
θά φᾶμε, τί θά πιοῦμε, πῶς θά ἀσωτέψουμε.
Πήγαινε ἔξω νά τούς βρεῖς. Σέ περιμένουνε.
Ἐκεῖ νά δεῖς δουλειά! Δέ θά προφταίνεις νά
ξυθεῖς! Ἐδῶ σ’ ἔχουν ἀνάγκη 10, ἐκεῖ εἶναι
100!», τελείωσε ὁ Ζερβός μέ ἱκανοποίηση, σί-
γουρος πώς πιά ἔσπασε καί τήν τελευταία
ἄμυνα τοῦ φίλου του. 

Ὁ Βασίλης σπαρτάρισε. Οἱ φλέβες στά με-
λίγγια, στό λαιμό, τινάχθηκαν. Τά δάχτυλά
του τρέμανε σπασμωδικά. Μικρές ἀναπνοές,
πνιχτές, σάν πονεμένα βογγητά, πιέζανε τό
στέρνο του. Τό σῶμα κύρτωσε στά δύο, δέν
ἄντεχε. Κάθισε στό κρεβάτι, στήριξε τούς
ἀγκώνες του στά γόνατα καί ἔσφιξε τό κεφάλι

μές στίς χούφτες του. Τά δάχτυλά του ἁδρά-
ξαν τά γκριζόμαυρα μαλλιά μέ δύναμη, μέ
ἔνταση. Γιά μιά στιγμή τό πρόσωπο παραμορ-
φώθηκε, σάν νά τοῦ κέντησε μιά αἰφνίδια
σουβλιά τά σπλάγχνα του. «Ὄχι!», φώναξε κι
ἀκούστηκε σάν βογγητό ξεριζωμένο ἀπό τά
σωθικά πού τά πληγώνανε. «Ὄχι, Θεέ μου!»,
ἐπανέλαβε σπαρακτικά. «Εἴκοσι ἕνα χρόνια
πολεμῶ!... Μή μέ ἀφήνεις τώρα, Κύριε!...
Μή!...», μόρφασε ὀδυνηρά καί ξέσπασε σέ ἕνα
κλάμα δυνατό, ἀκράτητο· γόοι καί ἀναφιλητά,
σπαστές ἀναπνοές σείαν τ’ ἀδύνατο κορμί.

Ὁ Γιάννης πισωπάτησε. Κοιτοῦσε τρομαγ-
μένα, ἄφωνα τό φίλο του πού σφάδαζε μές
στούς λυγμούς, τό πρόσωπο πού μόρφαζε κά-
τω ἀπό τίς ἀνοιχτές παλάμες του. Κατάλαβε...
«Τί ἔκανα ὁ τρελός;», μουρμούρισε. «Τί ἔκα-
να;». Κατάλαβε· ὅλος ἐκεῖνος ὁ θυμός δέν ἦταν
τίποτα ἄλλο παρά ἡ πάλη μιᾶς ψυχῆς μέ τόν
ἑαυτό της. Πάλευε ὁ Βασίλης. Πάλευε ὁ ἅγιος
μέ τόν ἄνθρωπο. Καί ὁ Ζερβός τόν προτιμοῦσε
ἅγιο τόν φίλο του, κι ἄς ἦταν καί στή φυλακή.

Χαμήλωσε στενοχωρημένος τό κεφάλι
του. Πλησίασε τόν φίλο του πού ἔκλαιγε. Σχε-
δόν γονάτισε μπροστά του νά τόν βλέπει κα-
ταπρόσωπο. 

«Ἡσύχασε, Βασίλη!», χάιδεψε τά χέρια του.
«Ἡσύχασε! Φταίω ἐγώ, τό ξέρω. Δέ θά γίνει
τίποτα. Ἠρέμησε».

Ἐκεῖνος ἔκλαιγε δίχως σταματημό. «Συγ-
χώρα με!», ἱκέτεψε συντετριμμένα ὁ Ζερβός.
«Δέν ἤθελα νά σέ ταράξω. Εἶμαι ἀνέμυαλος».

«Γιατί, γιατί μωρέ Ζερβό;», βόγγηξε πονε-
μένα ὁ ἅγιος μέσα ἀπό τούς λυγμούς, «ἀφοῦ
τό ξέρεις. Τόσα χρόνια πάλεψα...».

«Τό ξέρω!», ἔκαμε τσακισμένα ὁ Ζερβός.
«Τό ξέρω, ἅγιε, καί νά μέ συμπαθᾶς. Φέρθηκα
ἄστοχα, χαζά, ἀλλά δέν τό ’θελα. Ἀπό ἀγάπη
τό ’κανα. Ἀπό ἀγάπη, ἅγιε!», εἶπε καί ἡ φωνή
του ράγισε. 

ΟΟ ΑΑ ΓΓ ΙΙ ΟΟ ΣΣ

*  Ἀπό τό βιβλίο τῆς Μαρίας Παστουρματζῆ, Φιλολόγου, «Ο ΑΓΙΟΣ».
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Πάσχιζε ὅπως μποροῦσε νά ἠρεμήσει τό
βασανισμένο φίλο του. «Δέ θά γίνει τίποτα!
Τίποτα!», τόν βεβαίωνε. Τά μάτια του πέσαν
στό κομποσκοίνι πού ’χε γλιστρήσει ἀπό τά
χέρια τοῦ Βασίλη καταγῆς. Τό πῆρε καί τό
ἔφερε ἔξυπνα στά δάχτυλα τοῦ φίλου του,
πού ἀγγίζανε τό ἱδρωμένο μέτωπο. 

«Ἔλα! Ἔλα, Βασίλη!», τον παρότρυνε
γλυκά. 

Ἐκεῖνος ἅρπαξε τό κομποσκοίνι μέ λα-
χτάρα, ὅπως ὁ θαλασσοπνιγμένος τό σωσί-
βιο. Οἱ κόμποι ἄρχισαν νά γυρνοῦν ἐντατικά
στά δάχτυλα. Δεόταν σιωπηλά, εἶχε τά μάτια
σφαλιστά κι ἀκόμα ἔκλαιγε. Μονάχα πού σι-
γά-σιγά τό κλάμα του γινόταν πιό γλυκό, πιό
ἥμερο. 

Ὁ Γιάννης τόν περίμενε νά ἠρεμήσει ὁλό-
τελα. 

«Συγχώρα με, Βασίλη», εἶπε σάν σταμά-
τησε τό κλάμα του. «Ἐγώ γιά τό καλό σου τό
’καμα».

«Ξέρω, Ζερβό», ἀπάντησε καθησυχαστικά
ὁ ἅγιος. «Ξέρω πώς μ’ ἀγαπᾶς, πώς εἶσαι φί-
λος μου, ἀδελφός. Μά πίστεψέ με, δέν εἶναι
τό καλό μου αὐτό· οὔτε δικό μου οὔτε ἐκει-
νού».

«Τό ξέρω», μουρμούρισε ταπεινωμένα ὁ
Ζερβός. «Τό ξέρω». Κοιτάχθηκαν γιά λίγη
ὥρα σιωπηλοί. Ξαφνικά, τό πρόσωπο τοῦ
ἁγίου πάλι σκλήρυνε. 

«Ἄκου, Ζερβό», εἶπε ἐπιτακτικά, «θά σοῦ

πῶ δυό λόγια καί δέν ἔχει δεύτερη κουβέ-
ντα». Πῆρε τή βιντεοκασέτα πού ’ταν ἀφη-
μένη στό κρεβάτι. «Ἐτοῦτο τό διαβολεμένο
πράγμα», εἶπε τραχιά, «θά τό πετάξεις στή
φωτιά. Δέν θά ἀπομείνει τίποτα! Ἀποκαΐδια
θά τό κάμεις. Στάχτη! Ἀκοῦς;», κατέληξε
σκληρά.

«Καλά, μωρέ ἅγιε», ἀντέδρασε ὁ Ζερβός.
«Ἀφοῦ τό εἶπα, δέ θά κάνω τίποτα μ’ αὐτό».

«Ἄκουσες τί σοῦ εἶπα;», φώναξε ὁ Βασί-
λης μέ θυμό. «Θά τό πετάξεις στή φωτιά. Τε-
λείωσε!», σώπασε λίγο κι ὕστερα: «Ἄνθρω-
ποι εἴμαστε, Ζερβό, καί σύ κι ἐγώ», συνέχισε
πιό ἤρεμα. «Ὅσο ὑπάρχει αὐτό, μπορεῖ νά
μᾶς πειράξει ὁ διάβολος καί τό μυαλό καί
τήν καρδιά. Κατάλαβες;».

«Ἐντάξει, ἅγιε!», εἶπε ὁ Ζερβός καί ἔσκυ-
ψε ὑπάκουα τό κεφάλι του. «Θά τό πετάξω
στή φωτιά, ἔχεις τό λόγο μου!».

«Ὡραῖα!», ἔκαμε ἱκανοποιημένα ὁ Βασί-
λης. Κι ὕστερα ἡ φωνή του πάλι σκλήρυνε:
«Καί κάτι ἀκόμα, κάτι τελευταῖο», εἶπε. «Μα-
κριά ἀπό τόν ἀδελφό μου!», πρόσταξε τονί-
ζοντας μία-μία τίς λέξεις του. «Κατάλαβες;
Μακριά! Δέ θά τόν πλησιάσεις ποτέ πιά».

«Μέ ἀγαπᾶς, Ζερβό», ἔκανε τώρα πιό γλυ-
κά ὁ ἅγιος, περίπου τρυφερά. «Λοιπόν, ἄν
θέλεις τόσο νά μοῦ ξεπληρώσεις τό καλό
πού σοῦ ’καμα, ὅπως λές, μιά χάρη σοῦ
ζητῶ». (Συνεχίζεται)

«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI» 229Ο ΑΓΙΟΣ

* Γιά νά γνωρίσετε τό
ἔργο τῆς χριστιανικῆς
ἀγάπης.

* * *
* Γιά νά διαπιστώσε-

τε τήν καρποφορία τῆς
Διακονίας μας. 

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

* * *
*  Γιά νά νιώσετε τόν

κρατούμενο ἀδελφό ὡς
ἀδελφό τοῦ Xριστοῦ. 

(Mατθ. 25, 40)

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

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

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

THΛ. 23920-22252 καί 25866, ΦAΞ  23920-25391, 23920-25478

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.\Aπότό1978àποφυλακίσθηκαν16.445 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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