
Χριστούγεννα 2020.
Ἕνα πρωτόγνωρο τοπίο

γύρω μας. Μιά παράξενη
προετοιμασία γιά τό μεγάλο
γεγονός καί τή μεγάλη ἑορ-
τή τῶν Χριστουγέννων. Σπί-
τια κλειστά. Ἐκκλησίες
κλειστές. Καταστήματα,
δουλειές, ἐπιχειρήσεις,
ὅλα σταματημένα. Δρόμοι
σχεδόν ἔρημοι. Οἱ αὐλό-
γυροι τῶν σχολείων βου-
βοί. Οἱ πλατεῖες χωρίς τίς
ἀγγελικές φωνές τῶν παι-
διῶν. Ὁ φόβος τῆς ἐπικοι-
νωνίας μεταξύ τῶν
ἀνθρώπων. Καί μαζί μέ
ὅλα τοῦτα, ὁ καταιγισμός
τῶν εἰδήσεων μέσω τῶν
πολλῶν ΜΜΕ, νά σκορπί-
ζουν τόν φόβο τῆς ἀσθενεί-
ας καί τοῦ θανάτου πού
προκαλεῖ ἕνας ἄγνωστος
ἰός. 

Αὐτά ὅλα συνθέτουν τό
τοπίο τῆς φετινῆς προετοι-
μασίας καί τῆς ἀναμονῆς
τῆς ἐλεύσεως τῶν Χριστου-
γέννων. Τό ἐρώτημα πού
ἀκούγεται ἀπό πολλούς
εἶναι: «Θά μᾶς ἀφήσουν νά
κάνουμε Χριστούγεννα
φέτος;».

Φυσικά, ὁ καθένας ἐ-
κλαμβάνει τήν ἐρώτηση

αὐτή ὅπως ὁ ἴδιος καταλα-
βαίνει τό νόημα τῆς ἑορτῆς
τῶν Χριστουγέννων. Δυ-
στυχῶς οἱ περισσότεροι
ἄνθρωποι ἐξαντλοῦν τό θέ-
μα τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Χρι-

στουγέννων στόν στολισμό
τῶν δένδρων, στήν ἀγορά
ρούχων καί τροφίμων, στά
ρεβεγιόν, στίς γαλοποῦλες,
στά ποτά, στίς διασκεδά-
σεις, στά ταξίδια, στούς
στολισμένους δρόμους καί
τίς φωταγωγημένες βιτρί-
νες, στήν ἀνταλλαγή εὐχῶν
καί δώρων. Καί πέραν τού-
του, τίποτα. Εἶναι γεγονός
ὅτι ὅλα τά παραπάνω δημι-
ουργοῦν μιά χαρούμενη
ἀτμόσφαιρα, ταυτόχρονα
καί ἑορταστική, χωρίς νά

εἶναι ἐφάμαρτα, ὅταν δέν
ὑπερβαίνουν τό μέτρο. Ἄν
λείπει ὅμως ἡ αἰτία τῆς ἑορ-
τῆς, δηλαδή ἡ Χριστοῦ-
γέννα, τότε ὅλα ὄντως εἶναι
ἕνα τίποτα. 

Καί πάλιν τό ἐρώτη-
μα, ταυτόχρονα καί δί-
λημμα. Θά μᾶς ἀφήσουν
νά ἑορτάσουμε φέτος
τά Χριστούγεννα; 

Γιά ἐμᾶς τούς Χριστια-
νούς ἴσως νά κατανοηθεῖ
ἤ νά ἐξαντληθεῖ ἡ ἐρώτη-
σις στό ἄν θά μᾶς ἐπιτρα-
πεῖ νά συμμετέχουμε στίς
Ἀκολουθίες. Ἄν θά εἶναι
ἀνοιχτοί οἱ Ναοί μας. Ἤ
ἄν θά μπορέσουμε νά

κοινωνήσουμε, πού αὐτό
εἶναι καί τό πιό βασικό γιά
μᾶς. Καί πάλιν ὅμως, ἐάν
δέν ἀνοίξουν οἱ Ναοί, πράγ-
μα τό ὁποῖο ἀπευχόμεθα,
δέν θά γιορτάσουμε ἄραγε
Χριστούγεννα; Δέν θά πρέ-
πει νά ἀρχίσουμε τίς προε-
τοιμασίες γιά τή μεγάλη
χαρά τῆς ἐνανθρωπήσεως
τοῦ Θεοῦ Λόγου; Τί πρέπει
ἄραγε νά κάνουμε; 

Ἀπό τίς κλειστές τζαμα-
ρίες τῶν σπιτιῶν ἄρχισαν
νά φαίνονται τά Χριστου-
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γεννιάτικα δένδρα καί νά ἀναβοσβήνουν τά
φωτάκια. Τά μπαλκόνια τῶν σπιτιῶν καί οἱ
πλατεῖες ἄρχισαν νά φωταγωγοῦνται.
Βρῆκαν χρόνο οἱ ἄνθρωποι, κλεισμένοι στά
σπίτια τους, νά ἀρχίσουν πιό νωρίς τίς κο-
σμικές τους προετοιμασίες. Φυσικά μέ τήν
ἐλπίδα ὅτι ἐλεύθερα θά ἑορτάσουν μέ τήν
δική τους κοσμική ἔννοια τά Χριστούγεννα.
Κι ἄν αὐτοί ἄρχισαν τίς δικές τους προετοι-
μασίες, ἐμεῖς πού πιστεύουμε στήν λυτρω-
τική ἔλευση τοῦ Σωτῆρος, μέ τήν παρουσία
του στόν κόσμο καί τήν πρόσληψη τῆς
ἀνθρωπίνης φύσεως γιά τήν σωτηρία μας
καί τήν θέωσή της, δέν θά πρέπει νά προε-
τοιμαζόμαστε; 

Καί ἀκοῦμε τόν ὑμνωδό νά μᾶς προτρέ-
πει: «Ἑτοιμάζου, Βηθλεέμ». «Εὐτρεπιζέσθω
ἡ φάτνη». «Ἡ ἀμνάς γάρ ἥκει ἔμβρυον φέ-
ρουσα Χριστόν». Καλούμεθα λοιπόν καί
ἐμεῖς μαζί μέ τήν Βηθλεέμ νά ἑτοιμάσουμε
καί νά εὐτρεπίσουμε τήν δική μας φάτνη.
Διότι καί φέτος θά ἔρθει ὁ Χριστός νά χτυ-
πήσει πόρτες σπιτιῶν. Ἀπό καλύβες μέχρι
ἀνάκτορα. Πόρτες ναῶν, μοναστηριῶν, ἐπι-
σκοπείων, κυβερνείων καί ἴσως ὅλα τοῦτα
νά τά βρεῖ κλειστά. «Οὐκ ἦν τόπος ἐν τῷ κα-
ταλύματι». Θά χτυπήσει ὅμως καί τήν πόρ-
τα τῆς καρδιᾶς μας. Ἐδῶ εἶναι τό δικό μας
δίλημμα. Θά εὐτρεπίσουμε τήν φάτνη τῆς
καρδιᾶς μας; 

Θά ἑορτάσουμε φέτος Χριστούγεννα; 
Γιά μᾶς αὐτό τό νόημα ἔχουν τά Χρι-

στούγεννα. Τό νά γεννηθεῖ ὁ Χριστός μέσα
στήν καρδιά μας. Καί αὐτό κανένας, μά κα-
νένας, δέν μπορεῖ νά μᾶς τό στερήσει καί νά
μᾶς τό ἀπαγορεύσει!

Οὔτε νόμοι ἄνομοι οὔτε ἄρχοντες καί με-
γιστάνες οὔτε πανδημίες οὔτε ἀκόμη καί
ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ, κατά τόν Ἀπόστολο
Παῦλο, «δύναται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπό τῆς ἀγά-
πης τοῦ Χριστοῦ». Ὅλα τά ἄλλα εἶναι δικαιο-
λογίες καί προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις, γιά νά
καλύπτουμε τήν δική μας ἀδυναμία στό νά
εὐτρεπίσουμε τή δική μας φάτνη. Τήν φάτνη

τῆς καρδιᾶς μας. Στό νά προσκαλέσουμε
τόν Χριστό μας καί νά τοῦ ἐπιτρέψουμε νά
εἰσέλθει στό σκοτεινό σπήλαιο τοῦ εἶναι μας.
Καί τότε θά φωτίσει μέ τό φωτεινό ἄστρο
τῆς Βηθλεέμ τήν ἁμαρτωλή καί πεπτωκυῖα
φύση μας.

Πρέπει καί ἐμεῖς, ὅπως οἱ μάγοι, νά ἑτοι-
μάσουμε τά δῶρα τῆς ἀγάπης μας. Νά εἴμα-
στε ἕτοιμοι στό νά κοπιάσουμε νά Τόν
βροῦμε καί νά Τοῦ τά δώσουμε. Κάθε
ἄνθρωπος, καί ὁ πιό φτωχός, αὐτές τίς μέρες
ἑτοιμάζεται νά κάνει κάποιο δῶρο στά ἀγα-
πημένα του πρόσωπα καί ἰδίως στά παιδιά.
Ἄν δέν ἔχει, λυπᾶται γιά αὐτό. Φυσικά ὁ
Χριστός μας δέν θέλει κάτι ὑλικό πού ἴσως
πολλοί, ἰδίως σήμερα, θά δυσκολευτοῦν νά
τό δώσουν. Ζητάει κάτι πού ὅλοι μποροῦμε
νά Τοῦ τό δώσουμε. Καί ποιό εἶναι αὐτό;
Μᾶς τό λέει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, στό ὅραμα
πού ὁ ἅγιος Ἱερώνυμος εἶδε τήν ἡμέρα τῶν
Χριστουγέννων:

«Ὁ ἅγιος προσευχόταν ἀπό ὥρα γονατι-
στός μέσα στό ἅγιο Σπήλαιο, στή Βηθλεέμ.
Στό σπήλαιο πού πρίν ἀπό περίπου 400 χρό-
νια εἶχε φιλοξενήσει τόν νεογέννητο Χριστό
μας. 

Ἐκείνη τή νύχτα ὁ Ὅσιος εἶχε ἀφήσει τό
ἀσκητήριό του, πού ἦταν κοντά στό ἅγιο
Σπήλαιο, καί εἶχε ἀποφασίσει νά μείνει ἄγρυ-
πνος καί προσευχόμενος μπροστά στήν ἁγία
Φάτνη. 

Ἡ καρδιά του ἦταν γεμάτη εὐγνωμοσύνη
γιά τή μεγάλη δωρεά τοῦ Θεοῦ: νά ἔλθει ὁ
Ἴδιος στή γῆ, νά γίνει ἄνθρωπος, γιά νά μᾶς
γλυτώσει ἀπό τή δουλεία τῆς ἁμαρτίας, ἀπό
τήν τυραννία τοῦ διαβόλου καί τά νύχια τοῦ
θανάτου! Ἀπόλυτη σιωπή ἐπικρατοῦσε μέσα
στή νύχτα στόν ἱερό χῶρο...

Ξαφνικά ἀκούστηκε νά προφέρει τό ὄνομά
του μιά γλυκιά φωνή: 

-Ἱερώνυμε! Ξαφνιάστηκε ὁ Ὅσιος... Κοίτα-
ξε παραξενεμένος γύρω του... Τίποτε... Δέν
ὑπῆρχε κανείς.

-Ἱερώνυμε!, ξανακούστηκε ἡ φωνή... Ναί!

112

sel111-113Κ.Α_K.A.  11/30/20  6:35 PM  Page 2



Ἐρχόταν ἀπό τήν ἁγία Φάτνη... καί ἔκανε
τήν καρδιά του νά τρέμει συγκλονισμένη.

-Ἱερώνυμε, τί δῶρο θά μοῦ κάνεις ἀπόψε
στή γιορτή μου; 

Ἦταν πράγματι ἡ γλυκιά φωνή τοῦ Ἰησοῦ.
-Ὤ Κύριε, τό ξέρεις ὅτι γιά Σένα τά ἄφη-

σα ὅλα: τό παλάτι τοῦ αὐτοκράτορα, τά με-
γαλεῖα τῆς Ρώμης, τίς ἀνέσεις. Ἡ καρδιά μου,
ἡ σκέψη μου, ὅλα σέ Σένα εἶναι στραμμένα!
Τί ἄλλο μπορῶ νά Σοῦ προσφέρω; Δέν ἔχω
τίποτε! 

-Καί ὅμως, Ἱερώνυμε, ἔχεις κάτι ἀκόμα
πού μπορεῖς καί πρέπει νά μοῦ τό προσφέ-
ρεις... Αὐτό θά μέ εὐχαριστήσει πιό πολύ ἀπό
ὅλα τά ἄλλα, καί αὐτό θέλω... 

-Κύριε, δέν βρίσκω κάτι... Πές μου, τί θά
μποροῦσα ἀκόμη νά Σοῦ προσφέρω καί δέν
μπορῶ νά τό σκεφτῶ; 

Μεσολάβησε μικρό διάστημα σιγῆς καί ἡ
φωνή τοῦ Χριστοῦ ξανακούστηκε: 

-Ἱερώνυμε, τίς ἁμαρτίες σου θέλω. Δῶσε
μου τίς ἁμαρτίες σου!

-Τίς ἁμαρτίες μου; Τί νά τίς κάνεις, Κύριε,
τίς ἁμαρτίες μου;

-Θέλω τίς ἁμαρτίες σου γιά νά σοῦ τίς
συγχωρήσω, ἀφοῦ γι’ αὐτό ἦρθα στόν κό-
σμο, ἀπάντησε ὁ Ἰησοῦς καί ἐπικράτησε
βαθιά σιωπή. 

Συγκλονισμένος ὁ Ἅγιος Ἱερώνυμος ἄφησε
τά δάκρυά του, δάκρυα εὐγνωμοσύνης, νά
πλημμυρίσουν τόν ἱερό χῶρο ὅλη τή νύχτα».

Ἄφησε καί σέ μᾶς τήν ἔμπρακτη παραγ-
γελία νά μή λησμονοῦμε κάθε Χριστούγεν-
να τό ὡραιότερο δῶρο πρός τόν Σωτήρα
μας, τή μετάνοιά μας γιά τίς ἁμαρτίες μας.
Αὐτός εἶναι ὁ καλύτερος ἑορτασμός τῆς
μεγάλης ἑορτῆς.  Αὐτή θά πρέπει νά εἶναι ἡ
δική μας προετοιμασία, γιά νά ὑποδε-
χθοῦμε τόν Σωτήρα Χριστό στή δική μας
Βηθλεέμ. 

Βηθλεέμ, ἑτοιμάζου!!!
Εἶναι φυσικά βέβαιο ὅτι, ἄν ἐμεῖς θέλου-

με, θά βρεῖ τρόπους, πρῶτα Ἐκεῖνος, ἀλλά

καί ἐμεῖς, νά μπεῖ μέσα στή δική μας φάτνη.
Στή φάτνη τῆς καρδιᾶς μας. Καί θά ἀξιω-
θοῦμε νά Τόν κοινωνήσουμε, μέ ὅσες πόρ-
τες καί ἄν μᾶς κλείσουν καί μέ ὅσες ἀπειλές
γιά πρόστιμα καί φυλακίσεις ἄν μᾶς ἐπιβά-
λουν.

Ἐδῶ εἶναι πού τελειώνει ἡ λογική καί
ἀρχίζει τό μυστήριο. Ἐδῶ εἶναι πού στα-
ματᾶ ἡ ἔρευνα καί ἀρχίζει ἡ πίστις. Τό μυ-
στήριο τῆς σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου
εἶναι ἀνερμήνευτο καί ἀκατάληπτο. «Οὐ φέ-
ρει τό μυστήριον ἔρευνα, πίστει μόνῃ τοῦτο
πάντες δοξάζομεν».

Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης μᾶς λέει καθα-
ρά ὅτι τό μυστήριο δέν ἑρμηνεύεται μέ τήν
ἀνθρώπινη λογική, ἀλλά μόνο μέ τήν πίστη.
Αὐτό σημαίνει πώς τόν Θεό καί τά μυστήριά
Του δέν τά ἐρευνοῦμε ἐπιστημονικά οὔτε
καί τά ἀμφισβητοῦμε, ὅπως προσπαθοῦν νά
κάνουν σήμερα. Διότι ὁ Θεός εἶναι πιό πέρα
ἀπό τά φυσικά φαινόμενα. Εἶναι ἀπρόσιτος
καί ἀκατάληπτος γιά τόν ἀνθρώπινο νοῦ. 

Στόν πιστό μένει μόνον ἡ πίστη. Δηλα-
δή ἡ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στό θέλημα τοῦ
Θεοῦ. Ὅπως τό παιδί ἐμπιστεύεται τούς γο-
νεῖς του, ἔτσι καί ὁ κάθε Χριστιανός χωρίς
ἐρωτηματικά δέχεται τήν ἀποκάλυψή Του. 

Ὅταν διαθέτουμε αὐτή τήν πίστη τότε θά
ἀναφωνοῦμε μαζί μέ τόν ὑμνωδό: «Εὐαγγε-
λίζου γῆ χαράν μεγάλην αἰνεῖτε οὐρανοί
Θεοῦ τήν δόξαν». Δηλαδή προτρέπει ὁ
ὑμνωδός τή γῆ νά μᾶς φέρει τήν καλή ἀγγε-
λία μιᾶς μεγάλης χαρᾶς καί προτρέπει τούς
οὐρανούς νά αἰνέσουν τήν δόξα τοῦ Θεοῦ.
Ποιά εἶναι αὐτή ἡ καλή ἀγγελία; Καί ποιά
εἶναι αὐτή ἡ χαρά ἡ μεγάλη; 

«Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ὤφθη ἀγγέ-
λοις καί τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη».
Καταδέχεται ὁ ἄναρχος Λόγος τοῦ Πα-
τρός «σάρκα χωρῆσαι γυναικός». Μυστή-
ρια μυστηρίων ἀπόρρητα!

Βηθλεέμ, λοιπόν, ἑτοιμάζου!

Καλά Χριστούγεννα! ◆
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Οἱ δυό μαθητές τοῦ Χριστοῦ συνεχί-
ζουν τήν πορεία τους πρός Ἐμμαούς συ-
ζητώντας μεταξύ τους ἕνα θέμα τόσο σο-
βαρό ὅσο καί λεπτό γι’
αὐτούς. Συζητοῦν γύ-
ρω ἀπό τό μήνυμα τῶν
Μυροφόρων γυναικῶν
ὅτι ὁ Κύριός τους ἀνέ-
στη. Συζητοῦν γιά τό
μήνυμα αὐτό τῆς ἀνα-
στάσεως καί ἀμφιβάλ-
λουν. Δέν μποροῦν νά
τό πιστέψουν. Λέει ὁ
ἕνας τίς σκέψεις του
στόν ἄλλο, ἀλλά δέν
μποροῦν νά ἐξηγήσουν
μέ τή λογική ὅσα ἄκου-
σαν ὅτι ἔγιναν ἐκεῖνο
τό πρωινό. Καί πῶς
ἄραγε νά ἐξηγήσουν λογικά τά ὑπερ-
φυσικά γεγονότα τῆς Ἱερουσαλήμ; Γι’
αὐτό καί παλεύουν ἐσωτερικά. Δυσπι-
στοῦν. Καί ἡ θλίψη θρονιάζεται στίς ψυ-
χές τους, γιατί δέν ἀντέχουν τό μυστή-
ριο τῆς σταυρικῆς Του θυσίας καί τό
θαῦμα τῆς ἐκ νεκρῶν ἀναστάσεώς
Του. Ἡ ἀσθένεια τῆς πίστης τους ἐμπο-
δίζει τούς δυό μαθητές τοῦ Χριστοῦ νά
ἔχουν χαρά στήν ψυχή τους αὐτήν τήν
ἡμέρα τήν ἀναστάσιμη, τήν ἡμέρα τῆς
παγκόσμιας χαρᾶς καί εὐφροσύνης. 

Ὅμως, νά τό μεγαλεῖο τῆς ἀγάπης
τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο πού θλίβε-
ται, ὅταν νιώθει ὅτι ἔχασε τόν Θεό,
ὅταν νιώθει ὅτι διαψεύδονται οἱ ἐλπίδες

πού στήριξε σ’ Ἐκεῖνον! Νά ἡ ἀπόδειξη!

Ὁ Ἰησοῦς τούς πλησίασε σάν ἕνας
ἄγνωστος συνοδοιπόρος καί μπῆκε στή

συντροφιά τῶν δύο
μαθητῶν. Ἔπιασε ἀμέ-
σως κουβέντα μαζί
τους μέ μιά ἁπλή καί
φυσική ἐρώτηση: «Τί-
νες οἱ λόγοι οὗτοι
οὕς ἀντιβάλλετε
πρός ἀλλήλους περι-
πατοῦντες καί ἐστε
σκυθρωποί;» (Λουκ.
24, 17).  Ποιά θέματα
συζητᾶτε μεταξύ σας
κατά τήν πορεία σας
αὐτή καί εἶστε σκυ-
θρωποί; Θλιμμένοι καί
μελαγχολικοί; Τί σᾶς

συμβαίνει; 

Ὁ ἀναστημένος Κύριος γνωρίζει τό λό-
γο τῆς θλίψης τους. Καί δέν ἀδιαφορεῖ.
Μέ συμπάθεια παρακολουθεῖ τή συζήτη-
σή τους καί μέ πολλή ἀγάπη καί στοργή
ἀνοίγει διάλογο μαζί τους, γιά νά δια-
σκεδάσει τή μελαγχολία τους καί νά ση-
κώσει ἀπό τήν ψυχή τους τή λύπη καί
τήν κατήφεια. Καί στό τέλος νά τούς δώ-
σει τή χαρά καί τήν εἰρήνη πού τούς λεί-
πουν. Ἔτσι γίνεται πάντα, ὅπως ἔλεγε ὁ
Ἅγιος Παΐσιος: «Ἔρχεται ὁ Χριστός κο-
ντά σου καί μέ ἕνα χάδι τά κάνει ὅλα κα-
λά. Τά διορθώνει ὅλα». Αὐτό ἔκανε ὁ Χρι-
στός τώρα. Πῆγε κοντά στούς δυό σκυ-

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΙΗΣΟΥ ΜΕ ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΚΛΕΟΠΑ114 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»

«Εἶπε δέ πρός αὐτούς· τίνες οἱ λόγοι οὗτοι
οὕς ἀντιβάλλετε πρός ἀλλήλους περιπα-
τοῦντες καί ἐστε σκυθρωποί;» (Λουκ. 24, 17).
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θρωπούς μαθητές του, γιά νά τούς βε-
βαιώσει ὅτι εἶναι ἀλήθεια ὅ,τι τούς εἶχε
ὑποσχεθεῖ καί ὅτι πλέον θά εἶναι γιά
πάντα μαζί τους, ἀλλά ἐκεῖνοι ἄργη-
σαν νά Τόν καταλάβουν.

Αὐτό ἀκριβῶς γίνεται καί μέ ὅλους
τούς «σκυθρωπούς» χριστιανούς. Ὁ
Κύριος νοιάζεται γιά ὅλους. Γνωρίζει τίς
θλίψεις τῶν παιδιῶν του. Τούς συμπα-
θεῖ γι’ αὐτές. Τούς ἀγαπᾶ καί θέλει νά
σταθεῖ κοντά τους στά δύσκολα, γιατί
μόνο «σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ» (Κολ. 3,
12) ἔχει ὁ Χριστός γιά ἐκείνους πού
ἔχουν πολλούς λόγους νά χαίρονται,
ἀλλά δέν τό κάνουν, γιατί τά μάτια τῆς
ψυχῆς τους «κρατοῦνται τοῦ μή ἐπι-
γνῶναι αὐτόν». Ἡ ψυχή τους δέν βρί-
σκεται σέ ἀληθινά καλές σχέσεις μέ τόν
Θεό. Καί Ἐκεῖνος τούς πλησιάζει, γιά νά
τούς φωτίσει τό μυαλό καί νά τούς
ἀνοίξει τήν καρδιά. Ἔτσι μόνο θά εἶναι
ἕτοιμοι νά δεχθοῦν τήν ἀλήθεια τοῦ Θε-
οῦ, ἡ ὁποία διαλύει ὅλα τά σύννεφα πού
σκοτεινιάζουν τήν ψυχή καί βάζει τή
χαρά καί τήν εἰρήνη στή θέση τους. 

Πῶς ἔρχεται ὁ Χριστός κοντά
στούς «σκυθρωπούς» χριστιανούς; 

Μέ πολλούς τρόπους. Στόν καθένα
δίνει τή δική του εὐκαιρία. Ἔρχεται,
ἐνδεικτικά:

* Μέ τό Εὐαγγέλιό Του.

Μέ τόν θεῖο λόγο του. Λόγο πού στά-
ζει «μέλι». Χάρη. Εὐλογία. Ὅσοι πιστέ-
ψουν σ’ αὐτό, στεγνώνουν τά δάκρυά
τους. Φεύγουν ἡ ἀγωνία καί ἡ θλίψη
ἀπό τήν ψυχή τους. Καί εἶναι στό ἑξῆς
«ἀεί χαίροντες». Γιατί τώρα ἔχουν ἐλπί-
δα. Ἔχουν στήριγμα. Εἶναι ὁ Κύριος μα-
ζί τους! Καί, ὅπου ὁ Χριστός, ἐκεῖ ἡ χα-
ρά. Ἡ εἰρήνη. Ἡ ἀλήθεια. Ὁ οὐρανός.   

* Μέ τήν Ἐκκλησία Του.

Δέν εἶναι ἀνθρώπινο δημιούργημα.
Εἶναι ὁ νέος «οἶκος τοῦ Θεοῦ» (Λουκ. 6,

4), πού θεμελιώθηκε στό αἷμα τοῦ Χρι-
στοῦ κατά τή φρικτή Του θυσία πάνω
στό Γολγοθᾶ. Ἡ σταθερή παρουσία της
μέσα στήν ἀνθρώπινη ἱστορία, παρά τή
σκληρή πολεμική πού ἀντιμετώπισε καί
ἀντιμετωπίζει ἐπί δυό χιλιάδες χρόνια,
εἶναι ἕνα θαῦμα. Μεγαλύτερο θαῦμα
ὅμως εἶναι ἡ θεία χάρη πού πηγάζει
ἀπό τά ἱερά Μυστήρια τῆς Ἐκκλη-
σίας καί ἔχει τή δύναμη νά μεταμορφώ-
νει τόν ἄνθρωπο. Νά κάνει τόν θυμώδη,
πρᾶο. Τόν ἀνήθικο, σώφρονα. Τόν σκυ-
θρωπό, χαρούμενο καί ψυχικά ὑγιή. Τόν
δύσπιστο καί ἄθεο, λάτρη τοῦ Θεοῦ.  

* Μέ τήν ἀγάπη Του γιά τόν ἄνθρω-
πο, τό ἔργο καί δημιούργημά Του. Πῶς;
Μέ χίλιους τρόπους. Μυστικούς. Ἀόρα-
τους στά μάτια τῶν ἄλλων. Μά στήν
σκυθρωπή ἀλλά καλοπροαίρετη ψυχή,
φανερούς. Συνταρακτικούς. Κάποτε, μέ
σκανδαλώδεις ἀποκαλύψεις καί ἐπι-
σκέψεις ἀγάπης, προκειμένου ἡ ψυχή,
πλασμένη νά βρίσκεται στό φυσικό της
περιβάλλον πού, κατά τόν ἅγ. Παΐσιο,
εἶναι «νά βρίσκεται μέ τό Θεό», νά ἀνα-
γνωρίσει τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ δίπλα
της. Κι ὕστερα, ταπεινωμένη νά γονατί-
σει μέ χαρά καί νά φωνάξει: Ὤ, ἀγάπη
τοῦ Θεοῦ, πόσο γλυκιά καί πόσο δυνατή
εἶσαι! Ὅλα τά θλιβερά τά ἔσβησες μέσα
ἀπό τήν ψυχή μου! Κι ἔχω τώρα χαρά!
Δόξα στήν ἀπέραντη ἀγάπη Σου γιά μέ-
να, Κύριε! 

* * *
Οἱ ἐπισκέψεις τοῦ Θεοῦ στή ζωή

μας θά συνεχίζονται. Ὥς τήν τελευ-
ταία μας ἀνάσα. Ἄλλοτε, γιά νά Τόν
γνωρίσουμε. Ἄλλοτε, γιά νά τόν ξα-
ναγνωρίσουμε. Κι ἄλλοτε, γιά νά
Τόν νιώθουμε διαρκῶς συνοδοιπόρο
στή ζωή μας. Ὅλες οἱ ἐπισκέψεις
Του ἔχουν τό λόγο τους. Μακάρι ἡ
χάρη τοῦ Θεοῦ νά κρατᾶ ἀνοιχτά τά
μάτια τῆς ψυχῆς μας καί νά Τόν
«βλέπουμε» δίπλα μας. Μαζί μας. 

(Συνεχίζεται).
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ΚΑΡΠΟΦΟΡΕΣ ΨΥΧΕΣ

«...ἵνα καρπόν πολύν φέρητε» (Ἰωάν. 15, 8).

Ἐποχή συγκο-
μιδῆς τῆς ἐλιᾶς.

Μέ χαρά οἰ
ἐλαιοπαραγωγοί
τρέχουν στά
ἐλαιόδενδρα γιά
νά συνάξουν
τούς καρπούς.
Καί ἡ χαρά τους
γίνεται πιό με-
γάλη, ὅταν ἀντι-
κρύζουν τά ἐλαι-

όδενδρα κατάφορτα ἀπό
ἐκλεκτές ἐλιές.

Καρποφοροῦν τά ἐλαιόδεν-
δρα. Ἀλλά καί τά ἄλλα δέν-
δρα: Ἡ μηλιά. Ἡ ἀχλαδιά. Ἡ
δαμασκηνιά. Ἡ πορτοκαλιά.
Ἡ λεμονιά. Ὅλα σχεδόν τά
δένδρα. Τά ἄκαρπα δένδρα
εἶναι ἐλάχιστα. 

Ὅλα τά καρποφόρα δέν-
δρα εἶναι ἕνα κήρυγμα γιά
τόν ἄνθρωπο. Γιά τόν χριστια-
νό. Ἔτσι πρέπει καί ἡμεῖς νά
καρποφοροῦμε καρπούς
ἀρετῆς. 

Νά καρποφοροῦμε: 
* Τήν ἀγάπη.
Ἀγάπη στό Χριστό. Ἀγάπη

βαθιά καί ἀπέραντη. Λα-
τρεία. Ἔτσι πρέπει οἱ ψυχές
μας νά ἀγαπήσουν τόν Ἰη-
σοῦ. Ἀγάπη καί στόν πλησίον.

Στόν κάθε πλησίον. Στόν φίλο,
ἀλλά καί στόν ἐχθρό. Στόν
ἐνάρετο, ἀλλά καί στόν
ἁμαρτωλό. Σέ ὅλους. Ὁ ἱ.
Χρυσόστομος γράφει: «Ὅ-
ποιος καρποφορεῖ ἔργα πί-
στεως καί ἀγάπης ἐκεῖνος
εἶναι πραγματικός μαθητής
τοῦ Χριστοῦ».

* Τήν ὑπακοή.
Χωρίς τήν ἀρετή τῆς ὑπα-

κοῆς δέν νοεῖται χριστιανός.
Ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θε-
οῦ. Παράδειγμα ὑπακοῆς ἄς
εἶναι σέ ὅλους μας Ἐκείνη,
πού ὁ ἄγγελος Γαβριήλ τήν
προσεφώνησε «Κεχαριτωμέ-
νη». Ἡ Παναγία μας. Ἡ ἀπά-
ντησή της στόν ἀγγελικό χαι-
ρετισμό «ἰδού ἡ δούλη Κυρί-
ου· γένοιτό μοι κατά τό ρῆμά
σου», μαρτυρεῖ μιά ψυχή πού
ὑποτάχθηκε ἀπόλυτα στό
Θεό. Καί ἀκριβῶς ἔτσι πρέπει
νά ὑποταχθοῦμε καί ἡμεῖς.
Σάν τήν Παναγία μας. 

* Τήν ταπείνωση. 
Ἡ ταπείνωση εἶναι ἡ ἀρετή

πού, ὅπως διαβάζουμε στήν
Ἁγία Γραφή, προσελκύει πά-
ντα τό βλέμμα τοῦ Θεοῦ.
«Ἐπί τίνα ἐπιβλέψω ἀλλ’ ἤ
ἐπί τόν ταπεινόν;» (Ἡσ. 66,
2). Προσελκύει ἡ ταπείνωση
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τό βλέμμα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά προ-
σελκύει καί τή χάρη του. Γιατί,
ὅπως πάλι διαβάζουμε στίς σελί-
δες τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὁ Θεός «τα-
πεινοῖς δίδωσι χάριν» (Α΄ Πέτρ. 5,
5). Ἡ ταπεινή ψυχή εἶναι ὅ,τι πιό
πολύτιμο ὑπάρχει πάνω σ’ αὐτήν
τή γῆ, πού κατοικοῦμε. 

* Τήν πραότητα. 
Νά καρποφοροῦμε τήν ἀγάπη.

Νά καρποφοροῦμε τήν ὑπακοή.
Νά καρποφοροῦμε τήν ταπεινο-
φροσύνη. Ἀλλά νά καρποφοροῦμε
ἐξίσου καί τήν ἀρετή τῆς πραότη-
τας.

Ὁ πρῶτος, πού ἀγάπησε καί
ἔζησε τήν πραότητα, εἶναι ὁ Ἰη-
σοῦς. Ὁ Ἰησοῦς ἦταν πρᾶος. Τό
εἶπε ὁ Ἴδιος. Εἶπε στούς ἀκροατές
του: «Μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ ὅτι πρᾷός
εἰμι καί ταπεινός τῇ καρδίᾳ»
(Ματθ. 11, 29). Καί εἶναι αὐτός ὁ
λόγος Του ἕνα ἀπό τά ὡραιότερα
καί μεγαλύτερα μαθήματα, πού
μᾶς παρέδωσε ὁ Ἰησοῦς μέ τό πέ-
ρασμά του ἀπό τή γῆ μας. Καί
ὅπως Ἐκεῖνος, ἔτσι καί ἡμεῖς πρέ-
πει νά γίνουμε πρᾶοι. Ἄν τό ἐπιτύ-
χουμε αὐτό, τότε πολλά θά ἀλλά-

ξουν στή ζωή μας. Θά ἔχουμε
εἰρήνη πάντα στήν καρδιά μας.
Θά εἰρηνεύουμε τό περιβάλλον
μας. Καί θά πάρουμε θέση στόν
οὐρανό, πλάι στόν πρᾶο Ἰησοῦ. 

* * *
Μιά τέτοια καρποφορία πρέπει

νά παρουσιάζουμε ὅλοι μας. Πνευ-
ματική καρποφορία. Καί πιό με-
γάλη. Πιό πλούσια. Γιατί αὐτό πα-
ραγγέλλει ὁ Κύριος, ὅταν λέγει:
«ἵνα καρπόν π ο λ ύ ν φέρητε». Τό
μυστικό τῆς πλούσιας καρποφο-
ρίας τό ξέρουμε. Μᾶς τό ἀποκά-
λυψε ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς. «Ὁ μένων
ἐν ἐμοί κἀγώ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει
καρπόν πολύν» (Ἰωάν. 15, 5).

Ἀδελφοί,
Πρέπει νά φέρουμε καρπούς

ἀρετῆς. Πρέπει νά γίνουμε καρ-
ποφόρα δένδρα. Γιατί «πᾶν δέν-
δρον μή ποιοῦν καρπόν καλόν
ἐκκόπτεται καί εἰς πῦρ βάλλε-
ται» (Ματθ. 3, 10). Αὐτό εἶναι τό
τέλος τῶν ἀκάρπων δένδρων.
Ἀναπόφευκτα αὐτό. Κι αὐτό θά
εἶναι καί τό δικό μας τέλος, ἄν
δέν καρποφορήσουμε. 

«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI» 117ΚΑΡΠΟΦΟΡΕΣ ΨΥΧΕΣ

«Ὅταν σφυροκοπούμαστε ἀπό τόν πειρασμό, πάραυτα ἄς
ψάλλουμε τόν ὕμνο τῆς ἀγάπης καί λατρείας τοῦ Ἀπ. Πέτρου
στόν Ἰησοῦ: «Κύριε, σύ οἶδας ὅτι φιλῶ σε». Κι αὐτός ὁ γλυκύτα-
τος ὕμνος μας θά κονιορτοποιήσει ὅλον τό συρφετό τῶν πειρα-
σμῶν καί τῶν δαιμόνων. Καί θά ἀπολαμβάνουμε τότε τή χαρά
τῆς νίκης, ἐνῶ θά πλημμυρίσουν τήν ψυχή μας τά πιό ὡραῖα καί
οὐράνια αἰσθήματα». (π. Γερβάσιος)

sel116-117Gerodas2_¶ÚÔÛÎÏ.EÓ.  11/30/20  6:42 PM  Page 3



ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΕΣ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ118 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»

«Μέ τή νηστεία καταβάλλεται καί δε-
σμεύεται ἕνας ἀπό τούς γίγαντες τῆς
διαστροφῆς -ἡ γαστριμαργία- ὁ ἀκατα-
γώνιστος σύμμαχος τῆς φύσης καί τοῦ
διαβόλου. Μέ αὐτήν αἰχμαλωτίζει ὁ τε-
λευταῖος τά πλεῖστα τῶν θυμάτων του.
Τό πόσο ἀπαραίτητη εἶναι αὐτή ἡ πρά-
ξη τό ἀπέδειξε ὁ Κύριός μας, ὅταν ἀνέ-
λαβε μέ τήν παρουσία του τήν ἀνάπλα-
σή μας, μετά τό θεῖο βάπτισμα στόν
Ἰορδάνη. Ποιός, τώρα, μπορεῖ νά ἀμφι-
σβητήσει τό βάθρο αὐτό τῆς μετανοίας,
τῆς ἀνάπλασης, τῆς ἀνάστασης, τῆς
σωτηρίας; Ἐάν ὁ ἀναμάρτητος καί ἀπα-
θής νηστεύει -καί μάλιστα παρατεταμέ-
να- ποιός θά προφασιστεῖ ἀδυναμία ἤ
ἄρνηση;».

*
«Ἐάν ἕνα καί μόνο πρόσωπο, ἕνας καί

μόνο ἄνθρωπος γινόταν ὑπήκοος καί
ἐφαρμοστής τῶν ἐντολῶν τοῦ σαρκω-
θέντος Θεοῦ Λόγου, τοῦ Σωτήρα καί
ἀνακαινιστῆ μας, ἦταν αὐτό ἀρκετό γιά
νά μᾶς ἀποδείξει τήν ἀλήθεια ὅτι «πι-
στός Κύριος ἐν πᾶσι τοῖς λόγοις αὐτοῦ»
(Ψαλμ. 144, 13). Ἀλλά ἀπό τότε μέχρι
σήμερα ἑκατομμύρια ἀθλητῶν ἐπι-
σφραγίζουν καθημερινά, κάθε ὥρα καί
κάθε στιγμή, τή μοναδική αὐτήν ἀλή-
θεια».

*
«Χρειάζεται πολλή προσοχή στή συ-

γκράτηση τοῦ δεσμοῦ τῆς συζυγίας. Νά
μή λαμβάνονται ὑπόψη τά σκάνδαλα,
ἀπό τά ὁποῖα πηγάζουν οἱ παρεξηγή-
σεις. Συνιστοῦμε, εἰδικά στόν ἄνδρα, ὡς
τήν κεφαλή, νά μήν προδίδει τήν ἀγάπη
καί τό σύνδεσμο μέ τή σύζυγό του, γιατί
ὁ διάβολος καί τά ὄργανά του οὐδέποτε
θά παύσουν νά πολεμοῦν, γιά νά πλη-
γώσουν τή ρίζα τῆς ζωῆς».

*
«Τρία πράγματα νά κρατᾶτε στή ζωή

σας: αὐστηρότητα στόν ἑαυτό σας, συ-
μπάθεια στούς συνανθρώπους σας καί
πίστη στό Θεό. Ὅλα αὐτά ἑλκύουν τή
χάρη καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ».

*
«Μή φοβηθεῖτε! Τό χέρι τοῦ Θεοῦ

καί ἡ σκέπη τῆς Παναγίας μας εἶναι πά-
νω ἀπό τήν Ὀρθόδοξη μικρή μας Ἑλλά-
δα καί Κύπρο! Πάνω ἀπό τά μικρά κα-
ντηλάκια τῆς μεγάλης Ἀλήθειας! Τῆς
Ὀρθοδοξίας!».

*
«Ἐπειδή πρακτικά ἁμαρτήσαμε, πρα-

κτικά ἀρνηθήκαμε τόν Ἰησοῦ μας, πρα-
κτικά τόν προσβάλαμε καί τόν προδώ-
σαμε, πρακτικά τώρα νά ἐπιστρέψουμε
πίσω καί νά ἀποδείξουμε ὅτι πλέον δέν
θά ξανακάμψουμε τά γόνατά μας μπρο-
στά σέ κάθε εἴδωλο τῆς ἁμαρτίας».

(Γέροντας Ἰωσήφ ὁ Βατοπεδινός)
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«Ὑπομονή, παιδιά μου. Μή χάνετε
τό θάρρος σας. Λέγετε ἔντονα τήν
εὐχή. Μήν σκορπίζετε τόν νοῦν σας εἰς
τά γήινα, ἔστω κι ἄν ἔχετε μερίμνας. Ὡς
παρερχόμενα νά τά τοποθετῆτε μέσα
σας. Μόνον τήν προσευχήν καί τήν
μνήμην τοῦ θανάτου νά ἔχετε πρό
ὀφθαλμῶν σας διηνεκῶς. «Προωρώμην
τόν Κύριόν μου διά παντός, ἵνα μή σα-
λευθῶ» (Ψαλμ. 15, 8). Ἐάν εὔχεσθε
ἔντονα καί ἀδιάλειπτα, δέν θά πέσετε.
Ἐάν τήν προσευχή ἀμελήσετε, νά ἠξεύ-
ρετε, θά ἔχετε γενικήν πτῶσιν».

*
«Πρόσεχε τό μυαλό νά μή σοῦ φεύγει

ἐδῶ καί ἐκεῖ, ἀλλά κόλλησέ το σφικτά
εἰς τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, καί ὡσάν νά
εἶναι ἔμπροσθέν σου, νά Τόν ἱκετεύης
ἐπικαλούμενος τό ὄνομά Του μέ πόνον
ψυχῆς καί τότε θά ἴδης πόσην ὠφέλειαν
θά βγάλης».

*
«Ἀγάπη δέν εἶναι τό ἅπλωμα τοῦ χε-

ριοῦ, ἀλλά τό δόσιμο τῆς καρδιᾶς. Ἄν
ξέρεις ὁ ἴδιος νά μοιράζεσαι, τότε ξέρεις
καί νά ἀγαπᾶς».

*
«Οἱ Ἅγιοι δέν θά ἐκλείψουν μέχρι τῆς

συντελείας τῶν αἰώνων. Μέχρι τή Δευ-
τέρα Παρουσία ἡ Ἐκκλησία θά καρπο-

φορῆ Ἁγίους. Καί ἐπειδή τά χρόνια
αὐτά θά εἶναι πολύ κοντινά καί περιμέ-
νουμε νά δώσουμε αὐτήν τήν μεγάλη
μαρτυρία, ὀφείλουμε ὅλοι νά προετοι-
μαζώμεθα καί νά ἐνισχύουμε συνεχῶς
καί τά παιδιά μας, ἔστω καί μέ τά λίγα
πού γνωρίζουμε, καί νά τά τονώνουμε
στήν Ὀρθόδοξη πίστη καί στό μαρτύ-
ριο».

*
«Ἄς ἀγωνισθοῦμε, παιδιά μου, τώρα

περισσότερο καί ἡ ὠφέλεια θά εἶναι πο-
λύ μεγάλη. Κανείς δέν βρίσκει χάρι, ἐάν
δέν κοπιάση. Κι ὁ γεωργός, ἐάν δέν γε-
ωργίση τό χωράφι του, καρπό δέν θά
δῆ».

*
«Ἡ μετάνοια ἔχει μεγάλη δύναμη.

Παίρνει τό κάρβουνο καί τό κάνει δια-
μάντι. Λέει κάποιος: «Ἀφοῦ θά ξαναπέ-
σω, γιατί νά πάω νά ἐξομολογηθῶ; Ξέ-
ρω ὅτι θά ξανακάνω τά ἴδια...». Ἀδελφέ
μου, ἡ ἁμαρτία εἶναι σάν τήν ἀρρώστια.
Δέν ἀρρωσταίνεις μιά φορά. Πολλές
φορές ἀρρωσταίνεις ἀπό τήν ἴδια
ἀρρώστια. Καί κάθε φορά πού ἀρρω-
σταίνεις, πηγαίνεις στό γιατρό καί
παίρνεις φάρμακα πού σοῦ δίνει. Τό
ἴδιο κάνε καί γιά τήν ψυχή σου».

(Γέροντας Ἐφραίμ ὁ Φιλοθεΐτης)
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Τό πρῶτο φύλλο σ’ αὐτό τό προ-
σωπικό, τό σημαδεμένο διαβατή-
ριο, τό ἔγραψε ἡ ὑποψία πού ὑπέ-
γραψεν τόν χαρακτηρισμόν: κλέ-
φτης. 

Ἦταν τότε ἕνα δεκατριάχρονο
ἀγόρι, πού δούλευε παραγυιός σ’ ἕνα
ἐργαστήρι καπνοῦ στήν Πόλι... κι εἶχε
ἀφήσει τήν μικρή ἀγαπημένη πατρί-
δα, τήν Σηλυβρία τῆς Ἀνατολικῆς
Θράκης. Ἕνα ἅγιο παιδάκι, πού ξενι-
τεύθηκε ἀφήνοντας πίσω τήν ζεστή
οἰκογενειακή ἀγκαλιά... γιά νά μάθῃ
γράμματα... νά γίνῃ «κήρυκας, ἀνα-
γνώστης σέ κάποιον ἀπό τούς μεγά-

λους ναούς», ὅπως ἐπιθυμοῦσε
ἡ Γιαγιά...

Ἐκεῖ λοιπόν, στήν Πόλι, ὁ Ἀνα-
στάσιος, ὁ παραγυιός, ἔφαγε τῆς
χρονιᾶς του τό ξύλο ἀπό τό
ἄσπλαχνο ἀφεντικό, γιατί πα-
ρουσιάστηκε μιά μέρα μέ και-
νούργια ροῦχα καί παπούτσια. 

-Ἐγώ ἀρνήθηκα νά τοῦ δώ-
σω... οἱ γονεῖς ἀπό τό χωριό
εἶναι πάμπτωχοι· δέν τοῦ
τἄστειλαν, σκέφτηκε ὁ ἀνάλ-
γητος αὐτός ἄνθρωπος. Μέχρι
χτές τουρτούριζε μέσα ἀπό τά

λυωμένα ντρίλια καί τά τρύπια πα-
πούτσια... καί σήμερα ντυμένος σάν
ἀρχοντόπαιδο· ποῦ τά βρῆκε; 

-Τἄκλεψε... ἔβγαλε τό συμπέρα-
σμα... Καί δός του ξύλο... στόν κλέ-
φτη... στόν ἐπικίνδυνο ἀλήτη...

Κι ὅμως! Τό ταχυδρομικό δέμα,
πού περιεῖχε τά καινούργια ἐνδύμα-
τα τοῦ φτωχοῦ παιδιοῦ, ἔγραφε: «Ὁ
Χριστός στόν Ἀναστάση».

Τί εἶχε συμβῆ; Τό δέμα τό ἔστειλε ὁ
κύριος Θεμιστοκλῆς, ὁ γείτονας τοῦ
ἀφεντικοῦ, ὅταν διάβασε τό γράμμα
τοῦ Ἀναστάση: «Διά τόν Κύριον
ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν. Εἰς τούς
οὐρανούς».

Κι ἔγραφε τό γράμμα:

«Χριστούλη μου, Μέ ρώτησες γιατί
κλαίω. Λιώσανε τά ροῦχα μου, λιώσα-
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νε τά παπούτσια μου, βγῆκαν τά δά-
χτυλά μου ἔξω καί ὑποφέρω. Κρυώνω
τώρα τό χειμῶνα. Πῆγα χθές στόν Πα-
ραφέντη καί μ’ ἔδιωξε. Μοῦ εἶπε νά
γράψω στήν πατρίδα, νά μοῦ στεί-
λουν ἀπό κεῖ. Χριστούλη μου, τόσο
καιρό ἐργάζομαι καί δέν ἔστειλα γρό-
σι στήν μητέρα... Τί νά κάμω τώρα,
πῶς νά τά καταφέρω δίχως ροῦχα;
Μπαλώνω, μπαλώνω καί σχίζονται.
Συγχώρεσέ με πού Σ’ ἐνοχλῶ. Σέ προ-
σκυνῶ καί σέ λατρεύω, ὁ δοῦλος Σου
Ἀναστάσιος».

Ὁ οὐρανός ἦταν ἀνοιχτός γιά τό
ξεχωριστό αὐτό παιδί, μέ τήν
σφραγῖδα τῆς Θεϊκῆς δωρεᾶς στήν
ψυχή του. Ὅμως ἡ γῆ εἶχε ἄλλη γνώ-
μη· εἶχε ἄλλες σφραγῖδες γιά τό φύλ-
λον ποιότητος τοῦ Ἀναστασίου. Καί
τίς ἔβαλε φαρδειές-πλατειές, ἀνεξί-
τηλες στά ἑπόμενα φύλλα τοῦ διαβα-
τηρίου του, νά τόν συνοδεύουν ἰσό-
βια μέχρι τήν ἔξοδό του ἀπό τήν ζωή. 

Στίς 28 Ἰανουαρίου 1894 στήν
ἐμπιστευτική ἐπιστολή τοῦ Γ. Γρυ-
πάρη, τοῦ Ἕλληνα πράκτορα (=πρέ-
σβεως) στήν Αἴγυπτο, πρός τόν
ὑπουργό Δ. Καλιφρονᾶ, διαβάζομε: 

«...λαμβάνω τήν τιμήν νά χορηγήσω
τῇ ὑμετέρᾳ Ἐξοχότητι πληροφορίας
περί τῆς αὐτοῦ Σεβασμιότητος τοῦ
ἄλλοτε ἐπισκόπου Πενταπόλεως κ.
Νεκταρίου Κεφαλᾶ καί τόν λόγον ἰδίᾳ
τῆς ἐξ Αἰγύπτου ἀναχωρήσεως αὐτοῦ.

...Κατά πηγάς Πατριαρχικάς
πρός ταῖς ἀντιπειθαρχικαῖς διαθέσε-
σι, τήν ἀπομάκρυνσιν τοῦ Ἁγίου Πε-
νταπόλεως προυκάλεσαν καί λόγοι
ἠθικῆς.

Καθῆκον ὅμως μοί ἐπιβάλλεται νά
ἀνακοινώσω, ὅτι κατ’ ἄλλας πηγάς
καί ταύταις ἀξιοπίστους, ὑπῆρξεν ὡς
πρός τοῦτο ὁ Μητροπολίτης θῦμα
ραδιουργίας καί συκοφαντίας...».

Καί τόν συνώδευσε τούτη ἡ
πληγή, «συκοφαντία καί ραδιουρ-
γία», σέ ὅλη του τή σταδιοδρομία.
Ὅπου κι ἄν πήγαινε, ὅπου κι ἄν ἄρχι-
ζε δουλειά ὁ Ἅγιος Πενταπόλεως, ἡ
ὑποψία, ὁ διασυρμός, οἱ ψίθυροι:
τόν ἔκαμαν Δεσπότη στήν Αἴγυπτο,
ἀλλά τό Πατριαρχεῖον τόν ἔδιωξε...
γιά λόγους ἀπειθαρχίας καί ἠθικῆς.
Εἶναι ὑποκριτής... εἶναι Ἰησουίτης...
μήν τόν ἐμπιστεύεσθε.

Ἦταν τότε Διευθυντής (1894) τῆς
Ριζαρείου Σχολῆς ὁ Ἅγιος Νεκτά-
ριος, ὅταν ἔλαβε γνῶσιν τοῦ ἐγγρά-
φου τοῦ Γρυπάρη ἀπό τήν Γραμμα-
τεία τοῦ Ὑπουργείου. Ἡ καρδιά του
μάτωσε· κι ἔγραψε (11 Μαρτίου
1895) στόν Πατριάρχην Ἀλεξαν-
δρείας Σωφρόνιον, ὁ ὁποῖος τόν
εἶχε διώξει ἀπό τήν Αἴγυπτον μέ τήν
ἀπολυτήριον Διακοίνωσιν τῆς 11
Ἰουλίου 1890: «Ἡ περαιτέρω ἐν Αἰγύ-
πτῳ διαμονή τῆς Ἱερότητός του καθί-
σταται ὅλως περιττή, διό καί διά τῆς
παρούσης Πατριαρχικῆς διακοινώσε-
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ως προσκαλεῖται ἡ Ἱερότης του, ὅπως
ἐγκαταλείψῃ τόν Πατριαρχικόν ἡμῶν
θρόνον καί ὅσον οὔπω ἀπέλθῃ, ὅπου
ἄν βούληται».

Ἔγραψε λοιπόν
πρός τόν Σωφρό-
νιον:

«...Πότε, Πανα-
γιώτατε, κατενοή-
σατε τάς ἀντιπει-
θαρχικάς μου δια-
θέσεις; ἐν ὁποίοις
ἐ ξ ε δ η λ ώ θ η σ α ν
ἔργοις; ὁποῖαι αἱ
ἐνδείξεις, ὥστε νά
χαρακτηρισθῶ ὡς
ἀσεβής καί ἐπανα-
στάτης καί δοῦλος
πονηρός, κακά με-
λετήσας κατά τῆς
Ἐ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ῆ ς
μου ἀρχῆς; Ὁποῖον
Ἐκκλησιαστικόν δι-
καστήριον μέ ἐδίκασε καί μέ κατεδί-
κασε καί ἀπεφάνθη περί τῆς ἀνηθικό-
τητός μου, ὥστε οἱ Πατριαρχικοί μετά
παρρησίας νά πληροφορήσωσι τόν
πολιτικόν τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσε-
ως Πράκτορα, ἐπισήμως ζητοῦντα το-
σαύτην σημαντικήν παρ’ αὐτῶν πλη-
ροφορίαν, ὅτι ἐδιώχθην ὡς ἐπανα-
στάτης καί ἀνήθικος; Ποῦ εὑρίσκο-
νται τά πρακτικά; Ποῦ οἱ κατήγοροί
μου; Ποῦ οἱ μάρτυρες; Ποῦ τό σῶμα
τοῦ ἐγκλήματος; Ποῦ τό ἔδαφος ἐφ’
οὗ ἐστηρίχθη ἡ κατ’ ἐμοῦ ἐπίσημος
αὕτη κατηγορία, δι’ ἧς κατεδικαζόμην

εἰς ἠθικόν θάνατον;...».

Καί δέν ἦταν μόνον ἠθικός ὁ θάνα-
τος πού τοῦ ἐπέφερεν ἡ συκοφαντία.
Παρ’ ὀλίγον νά τοῦ στοιχίσῃ καί τόν

φυσικόν θάνατον,
ἀφοῦ «μετά τέσσε-
ρα ἔτη ἀπό τῆς ἀδι-
κωτάτης ἀπό Αἰγύ-
πτου ἀναχωρήσεώς
μου, καθ’ ἅ ἐζήτουν
(φυτοζωῶν) τόν
ἐπιούσιον ἄρτον,
ὅπως μερίζομαι
αὐτόν τοῖς πτω-
χοῖς», ὅπως γράφει,
ἦταν ἀδύνατον νά
διορισθῇ ἀπό τό
Ὑπουργεῖον τῆς
Ἑλλάδος -ὡς ἁπλός
ἱεροκήρυξ ἐννο-
εῖται- διότι ἐτύγ-
χανε «ἀλλοδαπός»
καί «ἐστερεῖτο
τῆς Ἑλληνικῆς

ὑπηκοότητος»!

Ἡ «συκοφαντία καί ραδιουρ-
γία» τοῦ γέμιζε τά φύλλα τοῦ δια-
βατηρίου του μέ ἀπανωτούς χα-
ρακτηρισμούς. Ἦταν πιά 68
χρονῶν, εἶχε στήσει μέ τήν ἔγκρισιν
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Θεοκλή-
του τό Μοναστήρι του στήν Αἴγινα,
ὅταν ἐκαλεῖτο εἰς ἀπολογίαν ὡς
παράνομος μέ τό ὑπ’ ἀριθμ. 1363
πρωτόκολλον, ὅπου ἔγραφεν:
«...Ἀλγοῦμεν τήν ψυχήν, Σεβασμιώτα-
τε, πληροφορούμενοι, ὅτι ἡ Ὑμετέρα
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Σεβασμιότης ἄνευ βουλῆς καί γνώμης
ἡμῶν ἵδρυσεν ἐν Αἰγίνῃ, τελούσῃ ὑπό
τήν ἡμετέραν ποιμαντορίαν, κοινότη-
τα γυναικῶν... ὁ Ἀθηνῶν Θεόκλητος».

Τώρα πιά δέν ἦταν μόνον λόγοι
ἠθικῆς πού τόν ἐστιγμάτιζαν, ἀλλά
καί ἀθετοῦσε τόν «Δ΄ ἱερόν κανόνα
τῆς Ἁγίας Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου»!

Μά τό ποτήρι τοῦ πόνου ξεχείλι-
σεν, ὅταν πιά στά 72 του (1918) χρό-
νια ὁ Γέροντας μάρτυρας εἶδε νά
βουλώνουν τό διαβατήριό του μέ
τήν συκοφαντίαν τῆς ἀνηθικότη-
τος ἕνας Μελέτιος Μεταξάκης -τόν
ἐτύλιξαν στήν πλεκτάνην- κι ἕνας
βλάσφημος ἀνακριτής- καί ἕνας ἰα-
τροδικαστής συνάμα -μέ τήν ἀνήκου-
στη στά χρονικά ἐπιτόπια ἔρευνά
τους στό Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου!

Μετά δύο χρόνια (9 Νοεμβρίου
1920)  ὁ Ἅγιος τῶν Ἁγίων Θεός
ἐσφράγιζε τήν τελευταία σελίδα
τοῦ ντροπιασμένου αὐτοῦ διαβα-
τηρίου τῆς συκοφαντίας μέ τήν
εὐδοκίαν Του· στήν ὥραν τῆς κοι-
μήσεώς του, τόν ἀνέδειξεν Ἅγιον
μέγαν τῆς Ὀρθοδοξίας μέ τό
πρῶτον ἐπίσημον θαῦμα του στό
Ἀρεταίειον Νοσοκομεῖον. 

Λέγεται ὅτι μία εὐλαβής ψυχή ἐρώ-
τησε τόν Θαυματουργόν Ἅγιον τῆς
Οἰκουμένης, τί ἦταν ἐκεῖνο πού
Τόν ἅγιασε· καί ἐπῆρε τήν ἀπάντη-
σιν: 

«Αἱ πολλαί μου συκοφαντίαι».

Ναί· ὅμως συκοφαντίες ἰσόβιες,
πού ὁ Ἅγιος τοῦ 20οῦ αἰῶνος τίς
ἔβαλε στόν φάκελλον τῆς ἀνεξι-
κακίας. Δέν εἶναι μόνον ὅτι συγχώ-
ρησε τούς πάντας εὐθύς ἀμέσως,

παρ’ ὅλον τόν πόνο του· εἶναι καί ὅτι
ἀπεδέχθη τό μαρτύριό του ὡς παρα-
χώρησιν Θεοῦ καί δέν παρέλυσεν
ἀπό τήν λύπην· δέν ἄφησε τόν πει-
ρασμόν νά τοῦ κάμψῃ τόν ζῆλον
νά ἐργασθῇ μέ ὅλες του τίς δυνάμεις
«διά τήν ἐπέκτασιν τῆς βασιλείας
τοῦ Θεοῦ εἰς τάς ψυχάς». «Διδάξω
ἀνόμους τάς ὁδούς σου καί ἀσεβεῖς
ἐπί σέ ἐπιστρέψουσιν»... ναί, Γιαγιά-
κα...

«Τό ἔτος 1999 ἐχαρακτηρίσθη
ὑπό τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρεί-
ας κ.κ. Πέτρου ὡς ἔτος ἁγίου Νε-
κταρίου -ἀλλά καί ὡς ἔτος ἀφέσι-
μον».

Τοῦ τό ὀφείλομεν. Ἄλλως τε δέν
ἔσβησεν ἀκόμη ἀπό τήν ἀκοήν τῆς
ψυχῆς μας ἡ πανευφρόσυνος φωνή
πού συνεκλόνισε τό Ὀρθόδοξο πλή-
ρωμα, σἄν ἀντήχησε, στίς 9 Νοεμ-
βρίου 1998, κάτω ἀπό τούς θόλους
τοῦ μεγαλοπρεπέστατου στήν Αἴγινα
ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου ἡ Συνοδι-
κή Διαγνώμη τοῦ Πατριαρχείου
τῆς Ἀλεξανδρείας:

«Ἔδοξε τῷ ἁγίῳ Πνεύματι καί
ἡμῖν ἀποκαταστῆσαι τήν Κανονι-
κήν τάξιν, ἥτις παρεσαλεύθη διά
τῆς ἀπομακρύνσεως καί ἐκδιώξε-
ως τοῦ νεοφανοῦς μεγάλου Πα-
τρός καί Διδασκάλου ἁγίου Νε-
κταρίου δι’ ὅσα ὑπέμεινε ὁ θεό-
φρων Πατήρ ἡμῶν ἐκ τῆς ἀδίκου
τοιαύτης κυρώσεως καί “ἐν
Ἐκκλησίᾳ πολλῇ” ἐκζητοῦμεν τήν
συγχώρησιν τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός
ἡμῶν Νεκταρίου...».

(Ἀπό τό Περιοδικό «Η ΔΡΑΣΙΣ ΜΑΣ»,
τ. 365, 1999). 
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Ε΄ 
Ἀγγελική Φιλιππίδου

Μιά ἀκόμη ἡρωική μορφή στήν πινακοθήκη
μέ τίς Δασκάλες τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα,
ἡ Ἀγγελική Φιλιππίδου. 

Γεννήθηκε τό 1880 στή Θεσσαλονίκη καί,
ἐπειδή ὀρφάνεψε ἀπό μικρή, ἀνατράφηκε ἀπό
τή θεία της, ἡ ὁποία καλλιέργησε στήν ψυχή
της τήν ἀγάπη γιά τήν πατρίδα. Σπούδασε δα-
σκάλα καί τό 1900 διορίστηκε στήν Καρατζόβα
(σημερινή Ἀριδαία Πέλλας). Ἡ περιοχή αὐτή
δεινοπαθοῦσε ἀπό τή βουλγαρική προπαγάν-
δα. Ἡ εἰκοσάχρονη Ἀγγελική λοιπόν βρέθηκε
κυριολεκτικά στό στόμα τοῦ λύκου. Μέσα ὅμως
στή λεπτεπίλεπτη ἐκείνη ὕπαρξη κρυβόταν μιά
ἀτρόμητη καρδιά, ὅπως ἀπέδειξε ἡ συνέχεια.

Μέ θάρρος ρίχνεται στόν ἀγώνα.
Δέν περιορίζεται μόνο στό ἔργο της μέ-
σα στήν τάξη. Βλέπει πώς οἱ ἄνθρωποι
εἶναι ἐγκαταλελειμμένοι καί ἀβοήθη-
τοι. Συνεργάζεται λοιπόν μέ ἕναν γνω-
στό της γιατρό ἀπό τή Θεσσαλονίκη
καί καθιερώνει δωρεάν ἰατρικές ἐξετά-
σεις γιά τούς μαθητές, καθώς καί δια-
νομή φαρμάκων. Ἐπισκέπτεται τά σπί-
τια καί δίνει συμβουλές στίς μητέρες
γιά τή σωστή ἀνατροφή τῶν παιδιῶν
τους. Ἕνας νέος ἄνεμος ἀρχίζει νά πνέ-
ει στήν Καρατζόβα. Τούτη ἡ χαμογε-
λαστή Ἑλληνίδα δασκάλα τόνωσε
τήν ἐθνική συνείδηση τῶν κατοί-
κων καί τούς ἐνέπνευσε αἰσιοδοξία. 

Ἐνῶ ὅμως οἱ κάτοικοι τῆς Καρατζό-
βας λάτρευαν τή νεαρή δασκάλα, οἱ
βούλγαροι κομιτατζῆδες φρύαζαν, για-
τί τούς χαλοῦσε τά σχέδια. Πῶς ἦταν
δυνατόν νά στεριώσουν ἐκεῖνοι βουλ-
γαρικό σχολειό στήν περιοχή μέ μιά τέ-
τοια δασκάλα; Πῶς νά προχωρήσει ἡ
προπαγάνδα τους; Πῆραν λοιπόν τήν
ἀπόφαση νά τή βγάλουν ἀπό τή μέση. 

Εὐτυχῶς τό Ἑλληνικό Προξενεῖο ἀντιλή-
φθηκε τόν κίνδυνο καί μεταθέτει τήν Ἀγγελική
στήν Κλεπούσνα (σημερινή Ἀγριανή) Σερρῶν.
Μά κι ἐδῶ ἡ βουλγαρική τρομοκρατία ὀργίαζε,
μέ ἀποτέλεσμα οἱ 90 ἀπό τίς 180 οἰκογένειες
τοῦ χωριοῦ νά ἔχουν ἤδη προσχωρήσει στή
βουλγαρική Ἐξαρχία, τή σχισματική δηλαδή
Ἐκκλησία πού δημιούργησαν οἱ Βούλγαροι
προκειμένου μέσω αὐτῆς νά προσαρτήσουν μέ
δόλο τή Μακεδονία. 

Ἡ Ἀγγελική ρίχνεται κι ἐδῶ δυναμικά στόν
ἀγώνα. Μέ τή φλόγα τῆς καρδιᾶς της καί τήν
ἀκούραστη δράση της σύντομα κερδίζει τήν
ἀγάπη τῶν χωρικῶν. Τά παιδιά τή λατρεύουν,
ἐνῶ οἱ μητέρες στηρίζονται στίς συμβουλές
της. Συμπαραστάτης πλάι της εἶναι ὁ σύζυγος
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καί συνάδελφός της Δημήτριος Φιλιππίδης. 

Μά οἱ βούλγαροι κομιτατζῆδες εἶναι ἀδίστα-
κτοι. Ἔτσι προχωροῦν σέ μιά ἀκόμη θηριωδία.
Τή μεγάλη σφαγή τῆς Κλεπούσνας, ὅπως ἔχει
μείνει στήν ἱστορία. Πάντα στό στόχαστρο τῶν
Βουλγάρων ἦταν οἱ πνευματικές κεφαλές τῶν
Ἑλλήνων: ὁ παπάς, ὁ δάσκαλος, οἱ πρόκριτοι.
Σκοπός τους καί τώρα ἦταν νά ἀφανίσουν τήν
πνευματική ἡγεσία τοῦ χωριοῦ, ὥστε μετά νά
προχωρήσουν εὔκολα στόν ἐκβουλγαρισμό
τῶν κατοίκων. Ἔτσι, τό βράδυ τῆς 12ης πρός τή
13η Δεκεμβρίου τοῦ 1906, ἐπιτέθηκαν καί πυρ-
πόλησαν πρῶτα τό σπίτι τοῦ παπα-Φιλίππου,
μέσα στό ὁποῖο ἀπανθρακώθηκε ἡ πρεσβυτέρα
Φωτεινή. Ἔπειτα κατέσφαξαν τούς προκρίτους
τοῦ χωριοῦ μέ τίς οἰκογένειές τους καί στή συ-
νέχεια ἦρθε ἡ σειρά γιά τό σπίτι τῆς δασκάλας.

Ἡ Ἀγγελική καί ὁ σύζυγός της πολεμοῦν μέ
τά δίκανα καί τά περίστροφά τους ἀπό παρά-
θυρο σέ παράθυρο. Ξαφνικά μιά σφαίρα συ-
ντρίβει τό γόνατο τῆς Ἀγγελικῆς. Μά ἐκείνη δέν
σταματᾶ τόν ἀγώνα μέχρι πού οἱ φλόγες τυλί-
γουν τό σπίτι τους. Τότε ὑποβασταζόμενη ἀπό
τόν ἄντρα της καί τσουρουφλισμένη περνᾶ σέ
γειτονικό σπίτι, ἀπ’ ὅπου συνεχίζει νά μάχεται.

Τό πρωί οἱ Βούλγαροι ἀποχώρησαν ἀπό τήν
Κλεπούσνα ἀφήνοντας πίσω τους ἀποκαΐδια
καί ποταμό αἵματος ἀθώων γυναικοπαίδων καί
ἀνδρῶν. Ὁ Πρόξενος τῶν Σερρῶν Σαχτούρης
ἔσπευσε στό ρημαγμένο χωριό, γιά νά συμπαρα-
σταθεῖ στούς κατοίκους. Νά πῶς περιγράφει ὁ
ἴδιος στήν ἔκθεσή του τήν ἐπίσκεψή του αὐτή:
«Πληροφορηθέντες οἱ χωρικοί τήν ἐπίσκεψίν μου
ἐξῆλθον πάντες σύν γυναιξί καί τέκνοις εἰς προϋ-
πάντησίν μου εἰς ἡμισείας ὥρας ἀπόστασιν τοῦ
χωρίου, ἐπί κεφαλῆς ἔχοντες τόν ἱερέα καί τούς
λοιπούς παθόντας, ἀκολουθουμένους ὑπό τῶν
μαθητῶν καί μαθητριῶν τῶν σχολείων καί τῶν
λοιπῶν ὁμογενῶν, ἁπάντων ψαλλόντων μετά συ-
γκινήσεως τόν Ἐθνικόν Ὕμνον καί ἄλλα πατριω-
τικά ἄσματα. Ἀφ’ οὗ μέ προσεφώνησαν καταλλή-

λως, δέν ἤλθομεν,
μοῦ εἶπον, νά δεχθῶμεν συλλυπητήρια, ἀλλά
συγχαρητήρια, διότι μᾶς ἠξίωσεν ὁ Θεός νά
προσφέρωμεν τούς οἰκείους μας καί τάς πε-
ριουσίας μας εἰς τόν βωμόν τῆς πατρίδος καί
νά καταστήσωμεν τό χωρίον μας ἀθάνατον. Οἱ
οἰκεῖοι μας δέν ἀπέθανον, ἀφοῦ ὑπέρ τῆς πα-
τρίδος ἐθυσιάσθησαν...».

Ὁ Πρόξενος φροντίζει γιά τή μεταφορά τῆς
νεαρῆς δασκάλας στό νοσοκομεῖο Σερρῶν.
Ἐκείνη ὅμως, παρά τούς πόνους της, τόν παρα-
καλεῖ νά μή τή μεταφέρουν κατευθείαν στό νο-
σοκομεῖο, ἀλλά ὅπως θά τήν πηγαίνουν μέ τό
φορεῖο, νά σταματοῦν στήν πλατεία κάθε χω-
ριοῦ, γιά νά μιλᾶ στούς κατοίκους! 

Πραγματικά οἱ χωρικοί φορτώθηκαν τό φο-
ρεῖο καί ἐκτέλεσαν τήν ἐπιθυμία της. Πέρασαν
ἀπό πολλά χωριά. Στούς συγκεντρωμένους
ἀνθρώπους μιλοῦσε ἡ ἡρωική δασκάλα μέ ὅση
δύναμη τῆς ἀπέμενε λέγοντάς τους ὅτι αἰσθά-
νεται εὐτυχισμένη πού προσφέρει τό αἷμα
της γιά τήν πατρίδα. Καί καλοῦσε ὅλους νά
ἐξεγερθοῦν καί νά ἀγωνιστοῦν κατά τῶν κομι-
τατζήδων. Ἦταν τό τελευταῖο μάθημα φιλο-
πατρίας πού παρέδιδε, μέ ἐποπτικό τρόπο,
καθώς τό ὑπέγραφε μέ τό αἷμα της, πού πό-
τιζε τήν πορεία της αὐτή. 

Ὅταν ἔφτασαν στίς Σέρρες, τό νοσοκομεῖο
κατακλύστηκε ἀπό ἀνθρώπους πού ἔρχονταν
καί μέ εὐλάβεια ἀσπάζονταν τό χέρι τῆς νεαρῆς
ἡρωίδας. Ἀπό ἐκεῖ τή μετέφεραν στό νοσοκο-
μεῖο Θεσσαλονίκης. Παρά τίς προσπάθειες τῶν
γιατρῶν ὅμως ἡ Ἀγγελική ἄφησε ἐκεῖ τήν τε-
λευταία της πνοή. Ἦταν Ἰανουάριος τοῦ 1907.

Πλήθη λαοῦ συνόδεψαν τήν ἡρωική δασκά-
λα στήν τελευταία της κατοικία. Τό φέρετρό
της, σκεπασμένο μέ τήν πολυαγαπημένη
της ἑλληνική σημαία, μπῆκε στά σπλάχνα
τῆς Μακεδονικῆς γῆς, σάν τόν σπόρο πού
θά βλάστανε σέ λίγο τή λευτεριά.

(Συνεχίζεται)
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ126 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»

Στό τελευταῖο τρίμηνο ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ μας συ-
μπαραστάθηκε μέ πολλή δυσκολία ἀπόρους
κρατουμένους καί τίς οἰκογένειές τους, κα-
θώς καί Φιλόπτωχα Ταμεῖα Φυλακῶν, πού πα-
σχίζουν νά βοηθήσουν τούς φτωχούς φυλακι-
σμένους πού στεροῦνται καί τά πλέον ἀπαραί-
τητα στήν καθημερινή τους ζωή. Κάθε μέρα τά
πράγματα γίνονται δυσκολότερα, καθώς λιγο-
στεύουν οἱ  συνδρομές πού δέχονται οἱ Φυλα-
κές ἀπ’ ἔξω. Ἀντιγράφουμε ἀπό ἐπιστολή Κοι-
νωνικῆς Ὑπηρεσίας: «...Σήμερα στό Κατάστη-
μά μας ἔχει αὐξηθεῖ ὁ ἀριθμός τῶν ἀτόμων
πού εἶναι παντελῶς ἄπορα καί ὑπάρχει ἀδυ-
ναμία στήριξης ἀπό τό ἤδη πενιχρό φιλόπτω-
χο ταμεῖο μας».  

Στά πλαίσια τοῦ ἔργου τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ
ἀποστείλαμε στίς Φυλακές Γρεβενῶν, Νιγρί-
τας καί Θεσσαλονίκης πολλά εἴδη ἔνδυσης γιά
δωρεάν διανομή στούς ἀπόρους κρατουμέ-
νους τους, ὅλα ἐγκάρδια προσφορά τοῦ ἐπι-
χειρηματία κ. Ζήση Κωστούλη. Ἐπίσης σέ
ἄλλες Φυλακές βοηθήσαμε στέλνοντας τηλε-
κάρτες, παντόφλες, παπούτσια, κάλτσες, γυα-
λιά ὅρασης, βιβλία κ.λ.π. Ὅλα αὐτά χάρη στίς
εἰσφορές τῶν φιλανθρώπων Ἑλλήνων συν-
δρομητῶν τοῦ ἔργου ἀγάπης πρός τούς πά-
σχοντες συνανθρώπους καί ἀδελφούς μας. 

* * *

Ὡς οἰκονομική ἐνίσχυση σέ Φιλόπτωχα Τα-
μεῖα Φυλακῶν προσφέραμε, μετά ἀπό αἰτήμα-

τα Κοινωνικῶν Λειτουργῶν, τά παρακάτω πο-
σά: 

1. Βόλος: Ε.Κ.Κ. Νέων                       700,00 εὐρώ.

2. Δομοκός: Κατ. Κράτησης        1. 500,00 εὐρώ.

3. Θεσσαλονίκη: Κατ. Κράτησης   500,00 εὐρώ. 

4. Ἰωάννινα: Κατ. Κράτησης      1.000,00 εὐρώ.

5. Κασσάνδρα: Ἀγρ.Κατ. Κράτ.        300,00 εὐρώ.

6. Κέρκυρα: Κατ. Κρατησης          1.000,00 εὐρώ.

7. Κορυδαλλός: Ψυχ. Κρατ.          2.000,00 εὐρώ. 

8. Μαλανδρίνο: Κατ. Κράτ.          1.500,00 εὐρώ.

9. Ναύπλιο: Κατ. Κράτησης             400,00 εὐρώ.

10. Νιγρίτα: Κατ. Κράτ.                     950,00 εὐρώ.

Σύνολο: 9.850,00  εὐρώ

* * *
1. Ἀποφυλακίσεις ἀπόρων κρατ/νων 

5.890,00 εὐρώ.

2. Οἰκον. ἐνίσχυση κρατ/νων Ἑλλάδος 
6.550,00 εὐρώ.

3. Οἰκον. ἐνίσχυση κρατ/νων ἐξωτερικοῦ    
910,00 εὐρώ.

4. Οἰκον. ἐνίσχυση πρώην  κρατ/νων
2.550,00 εὐρώ.

5. Οἰκον. ἐνίσχυση οἰκογ. ἀπόρ. κρατ/νων 
3.001,00 εὐρώ.

6.  Δέματα σέ φυλακές               2.478,00 εὐρώ.

7.  Λοιπά ἔξοδα                             1.966,00 εὐρώ.

Σύνολο: 23.345,00 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:     33.195,00 εὐρώ.
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Στίς δύσκολες οἰκονομικά ἡμέρες πού περνοῦμε, ἄς προσέξουμε νά μήν
κρυώσει ἡ ἀγάπη μας πρός ἐκείνους τούς ἀδελφούς πού ἔχουν περισσότε-
ρη ἀνάγκη ἀπό μᾶς. «Ἡ φιλαδελφία μενέτω» (Ἑβρ. 13, 1), προτρέπει ὁ Ἀπ.
Παῦλος. 

Καί τό ἔργο τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ πρός τούς κρατουμένους, μέ τή χά-
ρη τοῦ Θεοῦ, συνεχίζεται. Οἱ δυσκολίες ὅμως πολλές. Γιατί οἱ ἀνάγκες τῶν
Φυλακῶν καθημερινά περισσότερες. Καί τά αἰτήματά τους ἀπεγνωσμένα. 

Γιά νά μή σταματήσει ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ νά μπαίνει στά κελιά καί νά
ἀνοίγει κλειδωμένες καρδιές ἀνθρώπων πικραμένων καί θλιμμένων, παρα-
καλοῦμε θερμά ὅλους τούς συνδρομητές τοῦ ἔργου αὐτοῦ τῆς ἀγάπης νά
συνδράμετε τό ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ καί μέ λίγα καί μέ πολλά, σύμ-
φωνα μέ τή διάθεση τῆς καρδιᾶς σας καί τήν οἰκονομική σας δυνατότητα. 

Στό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ γεννήθηκε ἡ ΑΓΑΠΗ γιά τόν ἄνθρωπο. Στίς
καρδιές μας ἄς ἀναγεννηθεῖ ἡ ἀγάπη γιά τόν συνάνθρωπο καί ἀδελφό πού
πάσχει καί περιμένει.

Κι ἐμεῖς περιμένουμε τή συνδρομή τῆς ἀγάπης σας, γιά νά τή μοιρά-
σουμε στούς ἄπορους κρατουμένους, πού περιμένουν καί ἐλπίζουν λίγα
ψίχουλα ἀγάπης, γιά νά ἀνακουφίσουν ἔστω γιά λίγο τήν κουρασμένη
τους ψυχή. 

Εὐχαριστοῦμε πολύ. 

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Στούς ἀγαπητούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς, ἀναγνῶστες

καί συνδρομητές τοῦ ἔργου τῆς Ἀδελφότητος, εὐχόμαστε

νά πλησιάσουμε μέ ἀγάπη καί ἁπλότητα καρδιᾶς τό Θεῖο

Βρέφος, γιά νά νιώσουμε κοντά Του τό μεγαλεῖο τῆς θε-

ϊκῆς Του ἀγάπης γιά ὅλους μας. Γιά νά βροῦμε στό πρόσω-

πό Του τόν Λυτρωτή καί Σωτήρα μας. 

Καλά Χριστούγεννα. Εὐλογημένος καί εἰρηνικός ὁ νέος

χρόνος. Ἀδελφότης

«Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ»
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ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ128 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»

«Ἡ ἀναγγελία τῆς ξαφνικῆς κοίμησης τοῦ
μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτη Γερβασίου Ἰω-
άν. Ραπτοπούλου, ἱδρυτῆ καί συντονιστῆ
τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ
Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἀδελφότητος «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ», ἔφερε
ἀπέραντη θλίψη σέ ὅλους μας.

Ὁ ἀείμνηστος Γέροντας ὑπῆρξε ἀνέσπερο
φῶς ἐμπνεύσεως, ἄοκνος καθοδηγητής καί
συμπαραστάτης στό κοινωνικό καί ἐπιστημο-
νικό μας ἔργο, καθώς καί ἐκφραστής τῆς ἀγά-
πης τοῦ Θεοῦ πρός τόν κρατούμενο ἄνθρωπο
ὡς «εἰκόνα» Του καί ὡς ὁ Χριστός «ἐν ἑτέρᾳ
μορφῇ».

Ἡ ξαφνική ἐκδημία τοῦ Γέροντα δέν εἶναι
μόνο τεράστιο πλῆγμα γιά ὅλους ἐμᾶς πού
τόν γνωρίσαμε καί συνεργαστήκαμε μαζί του
ἐπί 43 ὁλόκληρα χρόνια. Εἶναι μιά μεγάλη
ἀπώλεια γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί
γιά τήν Ὀρθοδοξία.

Θά τόν θυμόμαστε πάντα μέ ἀγάπη καί σε-
βασμό γιά τό τεράστιο καί πολυδιάστατο
ποιμαντικό, πνευματικό, κοινωνικό καί φι-
λανθρωπικό του ἔργο. Ὁ λόγος του πάντα
ἁπλός, οὐσιαστικός καί σοφός, ἄγγιζε τίς ψυ-
χές μας. Μία χαρισματική προσωπικότητα
τῆς Ἐκκλησίας, μέ τήν ὁποία εἴχαμε τήν εὐλο-
γία νά συνδέσουμε τήν ἐπαγγελματική μας
ζωή. Τό κενό πού ἀφήνει εἶναι δυσαναπλή-
ρωτο.

Ἄς δεχθοῦν οἱ οἰκεῖοι του καί οἱ συνεργά-
τες του τά θερμά μας συλλυπητήρια

καί προσευχόμεθα στόν Κύριο νά
εἶναι «Μακαρία ἡ ὁδός, ᾗ πορεύ-
εται σήμερον, ὅτι ἡτοιμάσθη εἰς
αὐτόν τόπος ἀναπαύσεως.

* * *
Παρακαλοῦμε ὅπως δε-

χθεῖτε ἕνα μικρό δεῖγμα ἀγά-

πης καί εὐγνωμοσύνης ἀπό τούς κρατου-
μένους τοῦ Καταστήματός μας. Εἶναι ἕνας
τρόπος ἀναγνώρισης καί ἀνταπόδοσης τῆς
συμπαράστασής σας καί τῆς πατρικῆς ἀγά-
πης σας, χωρίς διακρίσεις, πού ὅλα αὐτά τά
χρόνια δίνετε στά φυλακισμένα παιδιά σας.
Γιατί ἔτσι αἰσθάνονται οἱ κρατούμενοί μας,
πού ἔχουν ἀκούσει καί διαβάσει τά μηνύμα-
τα συμπόνιας, ἀγάπης καί εὐσπλαχνίας σας
καί γνωρίζουν ὅτι τούς θυμᾶστε στήν προ-
σευχή σας. Γνωρίζουν ὅτι προσεύχεστε γιά
τή σωτηρία τῆς ψυχῆς τους καί ἀναμένετε
τήν ἀλλαγή τους. Ὑπηρετώντας ἐπί 27 ἔτη
ὡς Κοινωνική Λειτουργός στά Σωφρονιστικά
Καταστήματα, ἀλλά καί ὡς συνοδοιπόρος
σας καί συμπαραστάτης τοῦ ἔργου σας,
ὑπῆρξα μάρτυρας τέτοιων θαυμάτων.
Ἄνθρωποι πού βρέθηκαν στήν πορεία τῆς
ζωῆς τους σέ αὐτή τή δυσχερή θέση, νά μετα-
μορφωθοῦν χάρη στή μαρτυρία τῆς χριστια-
νικῆς σας ἀγάπης καί σήμερα μέ τή ζωή τους,
ὅπου καί ἄν βρίσκονται, εἴτε παραμένουν
ἔγκλειστοι εἴτε εἶναι ἐλεύθεροι πολίτες, νά
ὑμνοῦν καί νά δοξάζουν τόν Θεό. 

Εὐχαριστοῦμε καί εἴμαστε εὐγνώμονες».
* * *

Ἀκολουθοῦν ἀναφορές σέ περιστατικά
μέ κρατουμένους, ἀπό Κοινωνικούς Λει-
τουργούς τῶν Καταστημάτων Κράτησης
Κορυδαλλοῦ.

«Ἕνας ἡλικιωμένος κρατούμενος, ὑπότρο-
πος ἀρκετές φορές, ἐξέτιε μεγάλη ποινή. Ἀνα-
λογιζόταν τή ζωή καί τίς πράξεις του: «Ἔχω

μείνει μόνος μου, ἀλλά ξέρω ὅτι στό τέλος τῆς

ζωῆς μου ὑπάρχει κάποιος, ὁ π. Γερβάσιος,

πού προσεύχεται γιά μένα καί τίς ἁμαρτίες

μου, πού ἔχει μεγάλη καρδιά γιά ὅλους ἐμᾶς

καί μπορεῖ νά μᾶς δίνει ἐλπίδα»!

*

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ
ΤΩΝ 18 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΠΡΟΣ «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ»

Ἡ κ. Βασιλική Φραγκαθούλα, Προϊσταμένη τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Ἐργασίας
στό Ψυχιατρεῖο Κρατουμένων Κορυδαλλοῦ, ἀπευθυνόμενη στή ΔΙΑΚΟΝΙΑ ἔγραψε:
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«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI» 129ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

«Θέλω νά στείλω γράμμα νά εὐχαριστήσω
τόν π. Γερβάσιο, μοῦ λέει ἕνας ἀλλοδαπός
κρατούμενος. Ἦταν ἀπελπισμένος, γιατί δέν
εἶχε χρήματα νά ἐξοφλήσει τά δικαστικά ἔξο-
δα τῆς ἀποφυλάκισής του καί ἡ Ἀδελφότητα
«Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» κάλυψε ἄμεσα τό χρηματι-
κό ποσό. Ὁ κρατούμενος δέ μποροῦσε νά πι-
στέψει πώς ἡ διακονία πρός τόν πλησίον
μπορεῖ νά ἀπευθύνεται σέ ἀνθρώπους πού
ἔχουν κάνει κακό, πού ἔχουν ἀδικήσει, πού
δέν εἶναι χριστιανοί. Ἡ ἀπελπισία του ἔγινε
συγκίνηση, ἔγινε γοερό κλάμα, σάν ὅλη του ἡ
ζωή νά πέρασε ἀπό μπροστά του. Ἤθελε νά
γράψει γράμμα στόν π. Γερβάσιο ὄχι μόνο νά
τόν εὐχαριστήσει, ἀλλά ἤθελε περισσότερο
νά ἐξομολογηθεῖ τή ζωή του, πού ἦταν χωρίς
ἀγάπη. Νά τοῦ ἐξομολογηθεῖ πόσο χαμένος
ἦταν πνευματικά στή ζωή του γιά πολλά
χρόνια, χωρίς πίστη σέ κανέναν θεό».

*
«Δέν πιστεύω ἐγώ σέ Ἐκκλησίες καί παπ-

πάδες, ὅλοι τά τρῶνε», μοῦ ἔλεγε ἕνας νεότε-
ρος κρατούμενος. Ὅταν τόν ρώτησα ἐάν
γνωρίζει ἀπό ποῦ προέρχονται τά χρήματα
τοῦ Φιλόπτωχου Ταμείου καί τά εἴδη καθα-
ριότητας καί ἱματισμοῦ τῆς Ἀποθήκης Ἀπό-
ρων, ὅπου εἶναι ὑπεύθυνη ἡ Κοινωνική Ὑπη-
ρεσία καί χορηγεῖ σέ ἄπορους κρατούμενους,
δέν ἤξερε νά ἀπαντήσει. Ὅταν τοῦ ἐξήγησα
ὅτι ὑπάρχουν φιλάνθρωποι καί φορεῖς πού
ἔχουν σταθερή συνεργασία μέ τήν Ἐκκλησία,
τήν «ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ», τόν «ΟΝΗΣΙΜΟ», πού
ἐνισχύουν αὐτή τήν προσπάθεια, κατάλαβε
ὅτι ἦταν ἄδικη ἡ δυσπιστία του».

*
«Ἤμουν νεοδιοριζόμενη ὑπάλληλος καί

αἰφνιδιάστηκα ὅταν ἕνας 55χρονος κρατούμε-
νος μοῦ εἶπε: «Δέν ξέρεις καλά ποιός εἶναι ὁ π.
Γερβάσιος. Εἶναι ἐκεῖνος πού ἔχει καρδιά με-
γάλη καί μᾶς χωράει ὅλους ὅ,τι κι ἄν ἔχουμε
κάνει καί τό ἀντέχει αὐτό χρόνια τώρα. Ἀντέ-
χει ἡ καρδιά του τόση ἀγάπη, πού ἔχει τή δύ-
ναμη νά χωράει καί ἐμᾶς. Κι ὅταν τόν δεῖς ἀπό
κοντά, καταλαβαίνεις ὅτι εἶναι ἅγιος ἄνθρω-
πος. Μᾶλλον δέν ξέρεις πολύ καλά τόν π. Γερ-
βάσιο»!

*
«-Τί εἶναι τό σπίτι γιά σένα; 

-Τό μέρος πού
ἀνήκω, ἐκεῖ πού
εἶναι ἡ οἰκογένειά μου.

-Καί ποῦ εἶναι ἡ οἰκογένειά
σου, ποῦ εἶναι τό σπίτι σου; 

-Ἐδῶ, μέ τόν Γιῶργο.
Μέ τόν Γιῶργο ἦταν συγκάτοι-

κοι 10 χρόνια καί 3 μῆνες. Λίγες
ἑβδομάδες ἀργότερα ὁ Γιῶργος
ἀποφυλακίστηκε. 

-Πῶς νιώθεις; τόν ρωτάω.
-Μόνος κι ἔρημος..., ἀπαντᾶ χαμη-

λώνοντας τό βλέμμα. Κι ἄν δέν
ξαναβρῶ τό Γιῶργο; Μόνο
αὐτόν καί τόν π. Γερβάσιο ἔχω.
Τόν παίρνω κάπου κάπου τηλέφωνο
καί μιλάω. Τουλάχιστον αὐτός
εἶναι πάντα ἐκεῖ». 

*
«Ὁ Γ. Α. εἶχε περάσει τά 50 του χρόνια καί

κρατεῖτο στή φυλακή γιά λίγο διάστημα.
Ἀφοῦ εἶχε ἀποφυλακιστεῖ καί συζητώντας γιά
τή ζωή του πρίν τήν κράτηση, ἀναφερθήκαμε
στήν οἰκογένειά του, καθώς καί στή δουλειά
του. Ὁ ἴδιος, ἐπιχειρηματίας ἐπί σειρά ἐτῶν,
χρεωκόπησε. Ἡ οἰκογένειά του πῆγε στό ἐξω-
τερικό, στή χώρα καταγωγῆς τῆς συζύγου,
ἐνῶ ὁ ἴδιος παρέμεινε γιά ποινικούς λόγους
στήν Ἑλλάδα. Ἔχασε τό σπίτι του, τή δουλειά
του, ἔμενε σέ μιά ἀποθήκη χωρίς ρεῦμα καί νε-
ρό καί ἔψαχνε καθημερινά δουλειά. Συζητώ-
ντας γιά τίς δυσκολίες -κατ’ ἐμέ- πού ἀντιμε-
τώπιζε, γιά τά ἐλάχιστα χρήματα πού ἔπαιρνε
ὡς διανομέας φαγητοῦ καί ὡς λαντζιέρης, γιά
τήν ἀναμονή στά κοινόχρηστα μπάνια καί
τούς χώρους σίτισης τῶν ΜΚΟ, παρέμενε χα-
μογελαστός καί αἰσιόδοξος. «Δέ σκέφτομαι τά
χρήματα πού παίρνω τήν κάθε ὥρα πού δου-
λεύω, ἀλλά πόσα βγάζω σέ μιά μέρα», μοῦ ἔλε-
γε, «ὅτι θά βρεθῶ μέ ἀνθρώπους καί θά συζη-
τήσω σέ ἕνα ἀξιοπρεπές περιβάλλον,
ὅτι θά γευτῶ μία μερίδα νόστιμο
φαγητό καί ὅτι μέ ἐπιμονή καί
ὑπομονή ὅλα γίνο-
νται ἀλλιῶς. Αὐτά
μέ δίδαξε ἡ ἐπα-
φή μου μέ τήν
«ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ».
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ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ,

μέ πόνο καί ἀγάπη!

Στίχοι ἀνωνύμου κρατουμένου, οἱ ὁποῖοι ἀπομαγνητοφωνήθηκαν

ἀπό προφορικό του μήνυμα στό τηλέφωνο τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ.

«...Ἐσύ πού χάρισες στοργή
σέ κάθε πληγωμένο.
Ἐσύ πού ἔνιωσες καημό
γι’ αὐτόν πού ὑποφέρει, 
πού ἔχει πόνο στήν ψυχή
καί βάλσαμο γυρεύει.
Ἐσύ πού στό κατώφλι του
ἦρθες νά τοῦ μιλήσεις
καί τοῦ ’πες λόγια τρυφερά
νά τόν ἀνακουφίσεις.

Ἐσύ πού ζεῖς τή θλίψη του
καί τήν ἀπελπισία.
Ἀπό τή Μητέρα τοῦ οὐρανοῦ
νά ’χεις τήν εὐλογία.
Νά ξέρεις, μοιάζεις μέ εὐχή.
Μοιάζεις σάν μάνας χάδι,
πού προσπαθεῖς κάποια ψυχή
νά βγεῖ ἀπ’ τό σκοτάδι.
Ὅπου βρεθεῖς, ἡ Παναγιά
πάντοτε νά σέ συνοδεύει.

Στή στράτα σου σάν περπατᾶς
ἥλιος κι ὁλόγιομο φεγγάρι

εὔχομαι νά σέ συντροφεύει,
πατέρα μας, πατέρα Γερβάσιε!...». 

ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ130 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»
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«Βασίλη», τοῦ εἶπε πάλι ἄλλη μέρα ὁ
Νικάνορας, «σήμερα δέ θά κάνεις κομπο-
σκοίνι. Φτάνει! Ἔχεις πέσει στήν ὑπερβο-
λή κι ἡ ὑπερβολή εἶναι ἀπ’ τό διάβολο, γιά
νά σέ ρίξει στήν ὑπερηφάνεια. Δέ θά ἀγγί-
ξεις σήμερα τό κομποσκοίνι σου!».

«Νά ’ναι εὐλογημένο, γέροντα», ἔκαμε
πάλι ὁ Βασίλης κι ἔβαλε μετάνοια. 

Μά ’κείνη ἡ ἄσκηση -τό ἔβλεπε ὁ Νικά-
νορας- τόν παίδεψε πολύ, ἀκόμη περισσό-
τερο ἀπό τήν προηγούμενη. Χωρίς τό κο-
μποσκοίνι του ἔδειχνε πώς βασανιζότανε.
Σπασμοί τοῦ χαρακώνανε στιγμές-στιγμές
τό πρόσωπο. «Τό ’χει ἀνάγκη αὐτό», σκέ-
φτηκε ὁ Νικάνορας. «Ἔχει τό κομποσκοί-
νι γιά νά στέκεται». Μά ὅσο κι ἄν πονοῦσε
ὁ Βασίλης, δέν ἄγγιξε μιά μέρα ὁλόκληρη
τό κομποσκοίνι του. Καί ὁ Νικάνορας δέν
τοῦ ’βαλε ποτέ ἄλλη τέτοια ἄσκηση. 

Ἀδελφό δέν πίκρανε ποτέ ὁ δόκιμος.
Ἴσα-ἴσα πού ὅλοι τόν ἀγαποῦσαν καί τόν
θαύμαζαν. Ἔβαζε τόν ἑαυτό του κάτω ἀπό
ὅλους. Τούς ἔβλεπε καλύτερους καί τούς
χαιρέταγε μέ σέβαση, ἀκόμα καί τούς νέ-
ους, τά καλογερόπουλα. Τούς θαύμαζε, για-
τί εἶχαν τό σχῆμα τό ἀγγελικό, ἐνῶ αὐτός
ἔμενε ἀκόμα δόκιμος, γιατί δέν ἦταν ἄξιος,
ἔλεγε. Μιλοῦσε λίγο, ἐλάχιστα· μά εἶχε μιά
χάρη ὁ ἄνθρωπος αὐτός. Μάντευε ἀμέσως
τί βασάνιζε τόν ἀδελφό, χωρίς νά τοῦ τό
πεῖ, κι ἔλεγε μιά προτασούλα μόνο, ἁπλή
καί ταπεινή, πού ὅμως εἶχε μέσα της ὅλη τή
στοργή καί τή σοφία τοῦ καλοῦ Θεοῦ. 

«Μᾶς πολεμάει ὁ διάβολος, ἀδελφέ
Καλλίνικε, μέ τ’ ἀναμμένα βέλη τῆς πορ-

νείας μά ἐμεῖς σάν τήν ἁγια-Μαρίνα θά
τόν πιάσουμε ἀπ’ τά κέρατα μέ τό ὅπλο
τοῦ σταυροῦ καί στεφηφόροι θά ἀνοίξου-
με τούς οὐρανούς»...  Οἱ λέξεις του σταλά-
ζανε παρηγορητικές. Σιγά-σιγά οἱ ἀδελφοί
ἄρχισαν νά κουρνιάζουν γύρω του καί πιό
πολύ οἱ νέοι, τά καλογερόπουλα, καί νά
ρωτοῦν. «Στό γέροντα, ἀδελφοί, στό γέρο-
ντα», ἔλεγε ἐκεῖνος μέ δέος καί μέ σοβα-
ρότητα. «Πῶς νά γνωρίζει ἕνας δόκιμος;».

«Διάβαζες πολλά βιβλία, Βασίλη, ὅταν
ἤσουνα στόν κόσμο, ἔ; Πατερικά καί θεολο-
γικά», τόν ρώτησε μιά μέρα ὁ Νικάνορας.

«Ὄχι, γέροντα», ἀπάντησε μ’ ἁπλότη-
τα. «Μονάχα τή Γραφή καί τό Ψαλτήρι
μου». Κι ὁ ἡγούμενος τόν θαύμασε. Ἤτα-
νε ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ, πού ἀναπαύεται
ἀπευθείας στήν ταπείνωση. 

Τόν ἔβαλε στ’ ἀρχονταρίκι νά κερνᾶ
τούς ἐπισκέπτες κι ἔπειτα νά τούς ξεναγεῖ
στή συλλογή μέ τά χειρόγραφα. Ἔβλεπε
πώς τού ἄρεζαν αὐτά, πώς εἶχε φιλομά-
θεια κι ἔπειτα δίσταζε νά τοῦ ἀναθέσει μιά
βαριά δουλειά γιά μόνιμο διακόνημα, για-
τί ἤτανε ἀδύνατος πολύ, σάν ψεύτικος. 

Φερνότανε στούς κοσμικούς μέ σύνεση
μά καί γλυκύτητα. Κι εἶχε ἐκεῖνο τό ἴδιο
χάρισμα πού εἶχε καί μέ τούς ἀδελφούς.
Σάν ἔβλεπε μάτια σκοτεινιασμένα, χείλια
θλιμμένα καί σφιχτά, ἔγνοιας γραμμές στό
πρόσωπο, ἔλεγε ἁπλά μιά πρόταση, ἀνά-
λαφρη, σάν τ’ ἀεράκι μές στόν καύσωνα,
καί ἔφευγε. Καί μέρευαν τά μάτια καί χα-
μογελούσανε τά πρόσωπα. Σιγά-σιγά κι οἱ
λαϊκοί ἀρχίσαν σάν οἱ μέλισσες τό μέλι νά
τόν τριγυρίζουνε καί νά ρωτοῦν. «Στό γέ-
ροντα, ἀδελφοί, στό γέροντα», μαζευότανε

ΟΟ ΑΑ ΓΓ ΙΙ ΟΟ ΣΣ

*  Ἀπό τό βιβλίο τῆς Μαρίας Παστουρματζῆ, Φιλολόγου, «Ο ΑΓΙΟΣ».
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ἐκεῖνος μέ ταπεινοσύνη καί μέ φόβο.
«Ἐκεῖνος ἔχει τή σοφία τοῦ Θεοῦ. Ἐγώ οὔτε
τό σχῆμα ἔχω. Δόκιμος!».

Ὁ Νικάνωρ τόν παρατηροῦσε κι ὅλο θαύ-
μαζε. «Ἔχει τό χάρισμα τῆς ἐπικοινωνίας»,
ἔλεγε ἀπό μέσα του. «Καί ξέρει τήν ἀνθρώπι-
νη ψυχή· ὅ,τι πρέπει γιά πνευματικός».

Μά δέ βιαζότανε. Τόν κράταγε ἔτσι δόκιμο.
Κοντεύανε νά κλείσουνε τέσσερα χρόνια ἀπό
τή μέρα πού ἦρθε στή μονή. Σέ ἄλλους δόκι-
μους πού ’ρθαν μετά ἀπ’ αὐτόν κι ἤτανε καί
νεώτεροι τούς ἔδωσε τό σχῆμα τό μικρό. Μά
στό Βασίλη τίποτα. Ἐκεῖνος σπαρταροῦσε -τό
’ξερε ὁ ἡγούμενος- ἔλιωνε ἀπό τόν πόνο καί
τόν πόθο του, μά οὔτε πού σκεφτόταν νά τό
πεῖ ἀπό ταπείνωση. 

Σάν ἔφτασε ὁ καιρός, ὁ Νικάνορας εἶπε νά
τόν δοκιμάσει ἀκόμη περισσότερο. 

Τόν ἔβγαλε ἀπ’ τ’ ἀρχονταρίκι κι ἀπό τά χει-
ρόγραφα, πού τόσο ἀγάπαγε, καί τόν ἔβαλε
στήν πιό βαριά δουλειά, στά ξύλα. Κάποιοι
ἀδελφοί κόβανε ξύλα, τά μαζεύαν σέ δεμάτια
κι ἔπρεπε αὐτός μαζί μέ ἄλλους νά τά φορτώ-
νεται στούς ὤμους του καί νά τά ἀνεβάζει στή
μονή ἀπό τό χωματόδρομο. Δέν ἤτανε μεγάλη
ἡ ἀπόσταση μά τά δεμάτια ἦταν βαριά. Γιά
ἀσφάλεια, μήν κινδυνέψει ἡ ὑγεία του, τοῦ
ἔστειλε μαζί του τόν Ἐφραίμ, ἕνα καλογερό-
πουλο χαριτωμένο κι ἔξυπνο καί ἔμπιστο.
Ἤτανε μόλις στά τριάντα του κι ἔγινε μεγαλό-
σχημος γιά τήν ἀλύγιστη ὑπομονή του στήν
ὑπακοή. «Θά τόν προσέχεις», τοῦ παρήγγειλε.
«Τά πιό μικρά δεμάτια θά τοῦ δίνεις, τά ἀλα-
φριά. Κι ἄν δέν μπορεῖ, θά τά φορτώνεσαι ἐσύ.
Μέ σεβασμό καί μέ εὐγένεια».

Καί πῆγε ὁ Ἐφραίμ νά βοηθᾶ τό δόκιμο πού
ἔτρεξε στήν καινούρια του δουλειά χαρούμε-
να, μέ τήν ἀδιαμαρτύρητη ὑπακοή του «νά
’ναι εὐλογημένο, γέροντα». Πῶς ἐκεῖνο τό
ἀδύνατο, περίπου ἐξαϋλωμένο σῶμα ἀτσάλω-
σε σάν σίδερο, ὅταν τοῦ φόρτωναν στή ράχη
τά δεμάτια μέ τά ξύλα, οὔτε μποροῦσε νά τό
ἑξηγήσει ὁ Ἐφραίμ. (Συνεχίζεται)
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Συνδρομές: \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. 4301, 570 19  ΠΕΡΑΙΑ 

¦ \Aρ. Λογ.: ETE 210/481184-48

IBAN: GR4901102100000021048118448

ΕΙΚΟΝΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Ἀπό Ἱ. Μ. Ἁγίου Ἰωάννου, Σουρωτή.
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Δ I A K O N I A ΤΩΝ KPATOYMENΩN
«ὉἍγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»
THΛ. 23920-22252, ΦAΞ  23920-25478

4301 - 570 19 ΠΕΡΑΙΑ

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.\Aπότό1978àποφυλακίσθηκαν16.626 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. 4301-57019 ΠΕΡΑΙΑ, μέ τή σημεί-
ωση γιά τή Διακονία Φυλακ΅ν ¦ KATAΘEΣTE τόνçβο-
λόσαςστούςπαρακάτωΛογαριασμούςTραπεζ΅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 ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ134 «XPIΣTIANIKOI ΠAΛMOI»

NEEΣ AΠOΦYΛAKIΣEIΣ
(Ἀπό 22/9/2020)

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.

Βέροια: Πρωτοδικεῖο

Γιαννιτσά: Πλημμ/κεῖο

Θεσ/νίκη: Κατάστημα Κράτησης

Κασσάνδρα: Ἀγροτ. Κατ. Κράτ.

Λαμία: Ὑπηρ. Κοιν. Ἀρωγῆς 

Λάρισα: Ἐφετεῖο

Χανιά: Ἐφετεῖο Κρήτης

ΣΥΝΟΛΟ:

1

1

4

1

15

2

1

25

200,00

250,00

650,00

70,00

4.020,00

400,00

300,00

5.890,00

ΓENIKO ΣYNOΛO:  AΠOΦYΛAKIΣΘENTEΣ:  16.626 

Ρώτησαν τόν ποιητή μας Γεώργιο Σεφέρη: -Πιστεύετε ὅτι εἶστε πραγ-
ματικά ἀπόγονοι τοῦ Λεωνίδα καί τοῦ Θεμιστοκλῆ; 

Ὁ ποιητής ἀπάντησε:

-Ὄχι, εἴμαστε ἀπόγονοι τῆς μάνας πού μᾶς μίλησε ἑλληνικά, προσευχή-
θηκε ἑλληνικά, μᾶς νανούρισε μέ παραμύθια γιά τόν Ὀδυσσέα, τόν Ἡρακλή,
τό Λεωνίδα καί τόν Παπαφλέσσα κι ἔνιωθε τήν ψυχή της νά βουρκώνει τή
μεγάλη Παρασκευή μπροστά στό ξόδι τοῦ Θεανθρώπου.
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