
Ἀγαπημένοι μας ἀδελ-
φοί κρατούμενοι,

Χριστός Ἀνέστη!
Ἐγώ καί οἱ ἑκατό

ἐπισκέπτες σας ἀπό τή
Μακεδονία μας, σᾶς
ἀποκαλοῦμε ἀδελ-
φούς μας. Κι αὐτό για-
τί εἴμαστε ἀδελφοί
ὅλοι μας. Στίς φλέβες
ὅλων μας ρέει τό ἴδιο
αἷμα. Τό αἷμα τοῦ προ-
πάππου μας Ἀδάμ καί
τῆς προμάμμης μας
Εὔας. Συνεπῶς εἴμα-
στε ἀδέλφια ὅλοι μας.
Μακρινή βέβαια ἡ
συγγένεια αὐτή, ἀλλά
συγγένεια. Συγγένεια
ἀδελφική. 

Ἐκτός ὅμως ἀπό τό αἷμα
αὐτό, αἷμα συγγενικό, μᾶς
ἑνώνει ὅλους τούς Ὀρθο-
δόξους χριστιανούς καί τό
πανάγιο καί πανακήρατο
αἷμα τοῦ Σωτήρα μας Χρι-
στοῦ, τό ὁποῖο ἔρρευσε πά-

νω στό φρικτό Γολγοθᾶ.
Γιατί ὅλοι μας κοινωνήσα-
με καί μιά καί πολλές φο-

ρές αὐτό τό πανάγιο αἷμα,
τό ὁποῖο δημιουργεῖ ἀνά-
μεσά μας καί μιά ἄλλη συγ-
γένεια. Πνευματική συγγέ-
νεια. Εἴμαστε, λοιπόν,
ἀδελφοί φυσικοί καί ἀδελ-
φοί πνευματικοί. 

Ἀλλά τί σημαίνει τό
«Χριστός Ἀνέστη» πού
ψάλλουμε καί μέ τό ὁποῖο

χαιρετοῦμε ὁ ἕνας τόν
ἄλλον ἐπί σαράντα ἡμέ-
ρες; Σημαίνει δυό πράγ-
ματα: 

Τό πρῶτο: 
Ὅτι ὁ σταυρωθείς

Σωτήρας μας Χριστός
ἀπέθανε καί, μετά τρεῖς
ἡμέρες, ἀναστήθηκε
ἀπό τόν τάφο, στόν
ὁποῖο τόν εἶχαν θάψει
οἱ δυό πιστοί καί ἀφο-
σιωμένοι μαθητές του,
Ἰωσήφ ὁ ἀπό Ἀριμαθαί-
ας καί ὁ Νικόδημος,
ἄρχοντας τῶν Ἰουδαί-

ων, μέ δάκρυα καί μεγάλη
εὐλάβεια. Ἀναστήθηκε! Κι
ἄς φύλαγε τόν τάφο του
κουστωδία Ρωμαίων στρα-
τιωτῶν. Ἀναστήθηκε!
Ἄγγελος Θεοῦ τό διακήρυ-
ξε στίς Μυροφόρες ὅταν,
βαθιά χαράματα ἀκόμη τῆς

Η ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΗ ΖΩΗ ΜΑΣ*

«Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν θανάτῳ θάνατον πα-
τήσας καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος»

* Ὁμιλία τοῦ π. Γερβασίου Ἰωάν. Ραπτοπούλου, Ἱεροκήρυκος, στούς κρατουμένους τῆς Δικαστικῆς
Φυλακῆς Δομοκοῦ στίς 10 Ἀπριλίου 2018, τρίτη ἡμέρα τοῦ Πάσχα.
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τρίτης ἡμέρας, ἄφοβες μπροστά στά περί-
πολα τῶν Ρωμαίων, ἔφθασαν στόν τάφο
γιά νά μυρώσουν τό νεκρό σῶμα τοῦ Ἰη-
σοῦ, τόν ὁποῖο ἀγαποῦσαν καί λάτρευαν
οἱ σεπτές καί Ἅγιες αὐτές Μυροφόρες γυ-
ναῖκες. Αὐτές πρῶτες ἄκουσαν, ἔμαθαν
τήν ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ μας ἀπό τόν
ἄγγελο πού καθόταν πλάι στόν ἄδειο τά-
φο. 

Καί ὕστερα;

Ὕστερα ὁ ἴδιος ὁ ἀναστημένος Ἰησοῦς
παρουσιάζεται πολλές φορές στούς ἴδιους
τούς μαθητές του, οἱ ὁποῖοι πίστεψαν
ἀκράδαντα ὄχι μόνο στήν ἀνάστασή του,
ἀλλά καί στή θεότητά του. Μοναδικός
στούς αἰῶνες εἶναι ὁ Σωτήρας μας Χρι-
στός, πού ἀναστήθηκε ἀπό τόν τάφο! Καί
ὕστερα ἀπό σαράντα ἡμέρες, μέ παρόντες
τούς μαθητές του, τίς ὑπέροχες Μυροφό-
ρες καί τήν Παναγία μητέρα του, ἀναλή-
φθηκε στόν οὐρανό, ἀπ’ ὅπου καί κατέβη-
κε. Ὅλοι οἱ παριστάμενοι μαθητές του
ἔβλεπαν τόν Ἰησοῦ νά ἀναλαμβάνεται
στόν οὐρανό, ὥσπου Ἄγγελοι τούς εἶπαν:
«Ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε ἐμβλέπο-
ντες εἰς τόν οὐρανόν; Οὗτος ὁ Ἰησοῦς ὁ
ἀναληφθείς ἀφ’ ὑμῶν εἰς τόν οὐρανόν,
οὕτως ἐλεύσεται, ὅν τρόπον ἐθεάσασθε
αὐτόν πορευόμενον εἰς τόν οὐρανόν»
(Πράξ. 1, 11). Ἄνδρες Γαλιλαῖοι, γιατί στα-
θήκατε καί κοιτᾶτε τόν οὐρανό; Αὐτός ὁ
Ἰησοῦς, πού ἀναλήφθηκε ἀπό ἀνάμεσά σας
στόν οὐρανό, ἔτσι θά ἔλθει πάλι, μέ τόν
ἴδιο τρόπο ὅπως τόν εἴδατε νά ἀνεβαίνει
στόν οὐρανό. 

Τό δεύτερο: 

Τό «Χριστός Ἀνέστη» σημαίνει καί τή
δική μας ἀνάσταση. Νά ἀναστηθεῖ ὁ Ἰη-
σοῦς καί στόν καθένα μας. Νά γίνουν ὅλα
ἀναστάσιμα μέσα μας. Ὁ καθένας μας νά
γίνει προσωπικά μιά ἀνάσταση. Μιά πα-
σχαλιά αἰώνια. Καί ἔτσι νά ζήσουμε σέ ὅλη

μας τή ζωή. Καί ἔτσι νά περάσουμε μέ τό
θάνατο ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό. Ὅλοι μας
ἀναστημένοι. Δηλαδή, μέ πρακτικά λόγια:

* Τό μυαλό μας τώρα νά σκέπτεται μό-
νον ὅ,τι εἶναι καλό, ὡραῖο καί ὠφέλιμο.
Ποτέ πιά τό κακό. Μόνο τό καλό. Ποτέ τή
μιά καί τήν ἄλλη ἁμαρτία. Ὅπως λέγει καί
ὁ Ἀπ. Παῦλος, «ὅσα ἐστίν ἀληθῆ, ὅσα σε-
μνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ,
ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετή καί εἴ τις ἔπαινος,
ταῦτα λογίζεσθε» (Φιλιπ. 4, 8). Καί μέ
ἁπλά λόγια: Ὅσα εἶναι ἀληθινά. Ὅσα σε-
μνά. Ὅσα δίκαια. Ὅσα ἁγνά. Ὅσα ἀγαπη-
τά. Ὅσα ἔχουν καλή φήμη. Ὁποιαδήποτε
ἄλλη ἀρετή καί ὁ,τιδήποτε εἶναι ἄξιο ἐπαί-
νου, αὐτά νά σκέπτεσθε. 

* Ἡ καρδιά μας νά φιλοξενεῖ τά πιό
ὡραῖα αἰσθήματα. Αἰσθήματα ἀγάπης σέ
κάθε ἄνθρωπο. Σέ ὅλο τόν κόσμο. Στούς
γονεῖς μας. Στά ἀδέλφια μας. Στούς συγ-
γενεῖς μας. Καί πάνω ἀπ’ ὅλα νά κυριαρχεῖ
μέσα στό μυαλό μας ἡ πρώτη καί κυρίαρχη
ἀγάπη στό Σωτήρα μας Χριστό. Γιά χάρη
τοῦ Ἰησοῦ νά μποροῦμε νά θυσιάσουμε καί
τά πιό ἀγαπημένα μας πρόσωπα, ὅπως ὁ
Ἀβραάμ. Ζήτησε ὁ Θεός ἀπό τόν Ἀβραάμ,
γιά νά δοκιμάσει τήν πίστη του καί τήν
ὑπακοή του σ’ Ἐκεῖνον, νά θυσιάσει τόν
ἕνα καί μοναδικό του γιό, τόν Ἰσαάκ, στό
Θεό. Καί τό ἔκανε ὁ Ἀβραάμ. Ἀνέβασε τό
γιό του στό ὄρος Μορία, ὅπου ἔκανε τό
θυσιαστήριο. Κι ὅταν σήκωσε ψηλά τή μά-
χαιρα γιά νά ἀποκεφαλίσει τήν πιό μεγάλη
ἀγάπη του, ὕστερα ἀπό τό Θεό, τό παιδί
του, ἄγγελος Κυρίου ξαφνικά τόν κάλεσε
ἀπό τόν οὐρανό καί τόν διέταξε: Μή κά-
νεις κακό στό παιδί σου. «Νῦν γάρ ἔγνων,
ὅτι φοβῇ σύ τόν Θεόν» (Γεν. 22, 12). Τώρα
ἔδειξες ὅτι σύ ἔχεις φόβο Θεοῦ. 

Χριστιανοί ὅλης τῆς γῆς! 
Ἀναστῆστε μέσα σας τήν πρώτη καί κυ-

ρίαρχη ἀγάπη σας στό Χριστό κι ὕστερα σέ
ὅλον τόν κόσμο. Αὐτό σημαίνει ἀναστημέ-
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νη ζωή!

* Τά μάτια μας.  Ὄχι πιά στραμμένα σέ
ὅ,τι εἶναι αἰσχρό καί ἀνήθικο. Πάντα. Σέ
ὅλη σας τή ζωή. Μόνο τά καλά βλέπουν
τά μάτια τῶν ἀναστημένων ἀνθρώπων.
Μάτια μας: Κοιτᾶτε τά ἄνθη τῆς γῆς.
Κοιτᾶτε τά κρίνα μέ τό γλυκό τους ἄρω-
μα. Κοιτᾶτε τά πουλιά πῶς πετοῦν.
Κοιτᾶτε τόν οὐρανό μέ τά ἑκατομμύρια
ἀστέρια καί πεῖτε: «Οἱ οὐρανοί διηγοῦνται
τή δόξα τοῦ Θεοῦ». Κοιτᾶτε τήν ὡραία
εἰκόνα τοῦ Ἰησοῦ μας, τῆς Παναγίας μας
καί ὅλων τῶν ἁγίων καί ἀφῆστε νά θεριεύ-
ει μέσα σας ἡ λατρεία γιά τόν Ἰησοῦ. 

* Τά χέρια μας.  Ὄχι ἄλλο στήν κλοπή.
Ὄχι ἄλλο στό νά χτυποῦν τόν ἕνα καί τόν
ἄλλο. Ὄχι ἄλλο ἐκεῖνα τά φασκελώματα.
Ὄχι. Ὄχι. Στό ἑξῆς μόνο νά δίνουμε ψωμί
στόν πεινασμένο. Νερό στόν διψασμένο.
Ροῦχα στόν γυμνό. Φάρμακα στόν ἄρρω-
στο. Καί ἐπίσκεψη στούς κρατουμένους.
Ἔτσι, ὅπως στούς ἀδελφούς μας κρατου-
μένους, ἐδῶ στή Φυλακή τοῦ Δομοκοῦ,
ὅπου μᾶς δέχθηκαν σήμερα ἐμᾶς τούς ἐπι-
σκέπτες, μέ ἀγάπη, μέ χαρά καί μέ τά
ὡραιότερα αἰσθήματα. Πῶς νά ἐκφράσου-
με τίς εὐχαριστίες μας; Μέ τί λόγια; Νά
εἶναι ὅλοι τους καλά καί ὁ Ἀναστημένος
Ἰησοῦς νά τούς εὐλογεῖ πάντα στή ζωή
τους. Ὤ, τό λόγο τοῦ Ἰησοῦ «ἐν φυλακῇ
ἤμην, καί ἤλθετε πρός με» (Ματθ. 25, 36),
σήμερα τόν κάναμε πράξη! Ἤλθαμε μέ τόν
καλό μας λόγο καί μέ τά καλά μας δῶρα
ἀγάπης καί μόνον ἀγάπης σέ ὅλους τούς
κρατουμένους, Ἕλληνες καί ἀλλοδαπούς,
χωρίς καμιά ἀπολύτως ἐξαίρεση. 

* Καί τά πόδια μας. Εἶναι κι αὐτά πού
πρέπει, τώρα πού ἀναστηθήκαμε καί ἡμεῖς
μαζί μέ τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας, νά
ἀλλάξουν πιά πορεῖες. Ὄχι πιά στά ἁμαρ-
τωλά κέντρα, ὅπου οἱ πειρασμοί τῆς σάρ-
κας εἶναι πολλοί καί δυνατοί. Ὄχι πιά στά
καταγώγια, ὅπου πεσμένες ἠθικά ταλαί-

πωρες γυναῖκες πουλοῦν ὅ,τι πολυτιμότε-
ρο ἔχει ὁ ἄνθρωπος. Τήν τιμή καί τήν
ἀξιοπρέπειά τους. Ὄχι. Ὄχι ἐκεῖ. 

Ἀναστημένοι μου ἀδελφοί, 
Βαδίστε πιά νέες πορεῖες στή ζωή σας.

Ἐκεῖνες πού ὁδηγοῦν στήν Ἐκκλησία.
Στήν ἱερά Ἐξομολόγηση. Σέ αἴθουσες,
πνευματικά κέντρα, ὅπου κηρύττεται συ-
στηματικά ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Τά ἀθάνατα
αὐτά «ρήματα», τά ὁποῖα συμβάλλουν
ἀποφασιστικά στόν πνευματικό μας κα-
ταρτισμό καί στόν ἁγιασμό τῆς ψυχῆς
μας. Ἔχουμε καί ἡμεῖς χαρές. Χαρές πνευ-
ματικές, ψυχικές. Ὄχι πιά ἐκεῖ πού βασι-
λεύει ἡ ἁμαρτία, ἀλλά ἐκεῖ πού βασιλεύει ἡ
ἀρετή. Τό καλό. Ἡ πνευματική ὀμορφιά.
Ἡ ἀληθινή ζωή, τήν ὁποία εὐλογοῦν οἱ
Ἄγγελοι καί ὁ Σωτήρας μας Ἰησοῦς. 

Τελείωσα.
Γι’ αὐτό πήραμε τό δρόμο ἀπό τή Μα-

κεδονία σήμερα γιά νά ἔλθουμε σέ σᾶς.
Γιά νά ἐγκαινιάσουμε ὅλοι μαζί μιά νέα
ζωή. Ὄχι πιά μέ τά λάθη τοῦ παρελθόντος.
Ὄχι αὐτά πιά. Ὄχι! Ὄχι! Ὄχι! Ἀλλά ἔτσι
ὅπως τά εἴπαμε σήμερα. Τώρα δέν εἴμαστε
ὅπως ἤμασταν, νεκροί πνευματικά. Τώρα
πιά, ὕστερα ἀπό τήν ἔνδοξη Ἀνάσταση
τοῦ Χριστοῦ μας, θελήσαμε ὅλοι μας, ἐδῶ
μέσα στήν ὡραιότατη καί καθαρότατη
αἴθουσα τῆς Φυλακῆς τοῦ Δομοκοῦ, νά
ἀφήσουμε νά ἀναστηθεῖ ὁ Χριστός μας καί
μέσα μας. Μέσα στόν κάθε κρατούμενο
καί στόν κάθε ἐπισκέπτη. Νά γίνουμε ἀνα-
στημένοι ὅλοι μας. Ἀναστημένοι, ἔτσι
ὅπως τά εἴπαμε. 

Ἀδελφοί κρατούμενοι,
Ἄς τό ποῦμε γιά μιά τελευταία φορά.

Χριστός Ἀνέστη! Καί καλή λευτεριά!
Χριστός Ἀνέστη παντοῦ. Καί μέσα στίς
καρδιές μας. Γιά νά εἴμαστε μέχρι τό τέ-
λος τῆς ἐδῶ ζωῆς μας ἀναστημένες ψυ-
χές. ΑΜΗΝ.
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«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»38 ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΛΗΣΤΗ

Ὁ Ἰησοῦς δέν ἔκανε καμιά διάκριση
ἀνάμεσα σέ καλούς καί κακούς ἀνθρώ-
πους. Οὔτε πάλι ἔκανε διάκριση ἀνάμε-
σα σέ ὑγιεῖς καί ἀρρώστους. Σέ δικαί-
ους καί σέ ἁμαρτωλούς. Ὁ Ἰησοῦς γιά
ὅλους τούς ἀνθρώπους ἔδειχνε τό ἴδιο
ἐνδιαφέρον. Κανείς ἀπό ὅσους βρέθη-
καν κοντά του δέν ἀποδοκιμάστηκε
ἀπό τή δική του ἀγάπη. Γιατί ὅλοι οἱ
ἄνθρωποι, καλοί καί κακοί, εἶναι δικά
του παιδιά. Δικά του πλάσματα καί δι-
κά του δημιουργήματα. 

Ὅσοι διαβάζουμε τή διδαχή τοῦ Χρι-
στοῦ πού μᾶς παρέδωσαν οἱ Ἅγιοι τέσ-
σερις Εὐαγγελιστές καί εἶναι καταγε-
γραμμένη στό Εὐαγγέλιο, στήν Καινή
Διαθήκη, διαπιστώνουμε πέρα γιά πέρα
τήν παραπάνω ἀλήθεια. Αὐτός εἶναι ὁ
Σωτήρας Χριστός μας. Εἶναι ἀγάπη. Ἡ
σαρκωμένη ἀγάπη. Καί σ’ αὐτήν τήν
αἰώνια ἀγάπη του ἀνήκουν ὅλοι οἱ
ἄνθρωποι αὐτῆς τῆς γῆς! Ὅποιοι κι ἄν
εἶναι. Ἔτσι, ὅπως τό εἴπαμε. Ὅπως ὁ
ἥλιος φωτίζει ὅλους τούς ἀνθρώπους,
ἔτσι καί ὁ Ἰησοῦς μας φωτίζει τό μυαλό
ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Ἀρκεῖ οἱ ἄνθρω-
ποι νά τό θέλουν. Γιατί ὁ Ἰησοῦς σέβε-
ται ἀπόλυτα τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώ-
που. Χωρίς νά τό θέλει ὁ ἄνθρωπος ὁ
Ἰησοῦς δέν μπορεῖ νά κάνει τίποτε. Γι’
αὐτό ἄλλωστε, ὅταν ἄρχισε τό δημόσιο

ἔργο του ἀπό τήν «ἰδίαν πόλιν», τήν
Καπερναούμ, εἶπε: «εἴ τις θέλει ὀπίσω
μου ἐλθεῖν...» (Ματθ. 16, 24). Ἄν κάποι-
ος θέλει νά μέ ἀκολουθήσει. Ἄν... Ἄν
ὄχι, σεβαστή ἡ ἄρνησή του. Δέν ἐκβιάζει
κανένα νά τόν ἀκολουθήσει. Εἴπαμε:
Σέβεται τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου,
ἀφοῦ ἐλεύθερο τόν δημιούργησε. 

Ἔτσι πολιτεύθηκε ὁ Ἰησοῦς στήν
τριετή του διακονία. Δέν ἀρνήθηκε σέ
κανένα τήν ἀγάπη Του καί τήν προσο-
χή του. Καί ἔδινε τήν εὐκαιρία στόν κα-
θένα νά σωθεῖ. Καί στούς πιό μεγάλους
ἁμαρτωλούς. Στή μοιχαλίδα Σαμαρεί-
τισσα. Στόν Ἀρχιτελώνη Ζακχαῖο. Στήν
πόρνη ἐκείνη γυναίκα ἡ ὁποία, ὅταν
ἔμαθε ὅτι ὁ Ἰησοῦς βρίσκεται γιά γεῦμα
στό σπίτι τοῦ Σίμωνα τοῦ Φαρισαίου,
πῆγε ἐκεῖ καί ἀφοῦ στάθηκε πίσω ἀπό
τό τραπέζι, κοντά στά πόδια τοῦ Ἰη-
σοῦ, ἀναλύθηκε σέ δάκρυα καθώς σκε-
φτόταν τίς ἁμαρτίες της καί μέ τά καυ-
τά της αὐτά δάκρυα ἔβρεχε τά πόδια
του καί τά σκούπιζε μέ τά μαλλιά της.
Συγχρόνως δέ φιλοῦσε μέ εὐλάβεια τά
πόδια του καί τά ἀρωμάτιζε μέ τό μύρο
πού μετέφερε στό ἀλαβάστρινο δοχεῖο
της. Κι ἄκουσε ἀπό τά χείλη τοῦ Ἰη-
σοῦ: «Ἀφέωνται αἱ ἁμαρτίαι αὐτῆς αἱ
πολλαί».

Ὅλες αὐτές οἱ ἐκδηλώσεις ἀγάπης

§1 
ΔΙΑΛΟΓΟΣ 

ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΛΗΣΤΗ
«Τότε σταυροῦνται σύν αὐτῷ δύο λῃσταί, εἷς ἐκ δε-

ξιῶν καί εἷς ἐξ εὐωνύμων» (Ματθ. 27, 38)
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στούς ἁμαρτωλούς ἀποδοκιμάζονταν
πάντοτε ἀπό τούς Ἰουδαίους, πού θεω-
ροῦσαν τούς ἑαυτούς τους δικαίους! Ὁ
ἴδιος ὁ οἰκοδεσπότης Σίμων ὁ Φαρι-
σαῖος, ὅταν ἀντιλήφθηκε τήν πόρνη νά
πλένει τά πόδια τοῦ Ἰησοῦ ἀπό τή
σκόνη τῆς ἐρήμου καί τήν κόπωση,
ἀγανάκτησε μέσα του καί εἶπε στόν
ἑαυτό του: Ἄν αὐτός ἦταν προφήτης,
«ἐγίνωσκεν ἄν τίς καί ποταπή ἡ γυνή
ἥτις ἅπτεται αὐτοῦ, ὅτι ἁμαρτωλός
ἐστι» (Λουκ. 7, 39). Ἄν αὐτός ἦταν προ-
φήτης, θά γνώριζε ποιά καί τί εἴδους
γυναίκα εἶναι αὐτή πού τόν ἀγγίζει,
γιατί εἶναι ἁμαρτωλή. Ἄχ, Σίμων! Καί τή
γυναίκα γνώριζε ποιά ἦταν καί τίς σκέ-
ψεις πού ἔκανες μέσα σου γι’ αὐτήν τίς
γνώριζε! 

Ἀλλά ἐπανειλημμένα ὁ Χριστός ὑπο-
γράμμιζε καί ἔλεγε: «Οὐκ ἐλήλυθα κα-
λέσαι δικαίους, ἀλλά ἁμαρτωλούς εἰς
μετάνοιαν» (Λουκ. 5, 32). Στήν περί-
πτωση τοῦ Ζακχαίου εἶπε: «Ἦλθε γάρ
ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καί
σῶσαι τό ἀπολωλός» (Λουκ. 19, 10). Ὁ
Υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἦλθε γιά νά ἀναζη-
τήσει καί νά σώσει τό χαμένο πρόβατο,
δηλαδή τόν ἁμαρτωλό ἄνθρωπο. Ἀλλά
εἶπε καί τίς παραβολές τοῦ ἀπολωλό-
τος προβάτου (Λουκ. 15, 3) καί τῆς χα-
μένης δραχμῆς (Λουκ. 15, 8) μέ τόν πε-
ρίφημο στίχο: «Χαρά γίνεται ἐνώπιον
τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ ἐπί ἑνί ἁμαρ-
τωλῷ μετανοοῦντι» (Λουκ. 15, 10). Σᾶς
διαβεβαιώνω ὅτι χαίρονται οἱ ἄγγελοι
τοῦ Θεοῦ στούς οὐρανούς γιά ἕναν
ἁμαρτωλό  πού μετανοεῖ. Καί στήν πε-
ρίφημη παραβολή τοῦ ἀσώτου υἱοῦ, τό
ἴδιο τονίζει ὁ Κύριος παραστατικότατα.
Γνωστή ἡ χαρά τοῦ πατέρα τῆς παρα-
βολῆς, ὅταν δέχθηκε τόν ἄσωτο υἱό με-
τανοημένο. Μιά χαρά, πού ἐκφράζεται
μέ τά λόγια πού εἶπε ὁ πατέρας στούς

δούλους του: «Βγάλτε τήν πιό καλή φο-
ρεσιά καί ντύστε τον καί δῶστε του δα-
κτυλίδι στό χέρι καί ὑποδήματα στά
πόδια του. Καί φέρτε τό καλοθρεμμένο
μοσχάρι, σφάξτε το γιά νά φᾶμε καί νά
εὐφρανθοῦμε». Γιατί, Κύριε, ὅλα αὐτά;
Γιατί ὁ γιός μου αὐτός ἦταν νεκρός καί
ἀναστήθηκε καί ἦταν χαμένος καί βρέ-
θηκε. Θά μακρύναμε τό λόγο πολύ ἄν
συνεχίζαμε νά παραθέτουμε κι ὅλες τίς
ἄλλες περιπτώσεις πού ἀποδεικνύουν
τήν ἰδιαίτερη ἀγάπη τοῦ Ἰησοῦ στούς
ἁμαρτωλούς. Τό ἴδιο μήπως δέν κάνουν
καί οἱ γιατροί στά Νοσοκομεῖα; Ἀγα-
ποῦν τούς συνοδούς τῶν ἀρρώστων,
ἀλλά ἡ πιό μεγάλη ἀγάπη τους στρέφε-
ται στούς ἀρρώστους. Μάλιστα κατά
προτεραιότητα στούς βαριά ἀρρώστους.

Αὐτή ἦταν ὅλη ἡ πορεία τοῦ Ἰησοῦ.
Πορεία ἀγάπης καί προσφορᾶς σέ κάθε
πονεμένο ἄνθρωπο, μέ κέντρο βάρους
τόν ἁμαρτωλό. Ἔπρεπε ὅλοι νά βιώ-
σουν τήν ἀγάπη αὐτή. Καί μέ βάση τῆς
διδαχῆς του τήν ἀλήθεια καί τήν ἀγά-
πη, τή θυσιαστική ἀγάπη, ἤθελε νά
ἱδρύσει στή γῆ μιά βασιλεία ἀγάπης,
τόν ὕμνο τῆς ὁποίας ψάλλει ὁ μεγάλος
Ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος, στό 13ο κεφάλαιο τῆς πρώτης
του ἐπιστολῆς πρός Κορινθίους. Ἀλλά
ἡ ἄρχουσα τάξη τῶν Ἑβραίων δέν ἤθε-
λε τή βασιλεία αὐτή. 

Εἴπαμε. Ὁ Ἰησοῦς δέ χρησιμοποίησε
βία γιά τή βασιλεία ἀγάπης. Θά τήν δε-
χόταν μόνον ἄν τήν ἤθελαν οἱ ἄνθρω-
ποι! Ἔτσι Ἐκεῖνος ὥς τήν ὕστατη στιγ-
μή κήρυττε αὐτή τή μεγάλη ἀρετή τῆς
ἀγάπης. Κι ὅταν ἡ ἄρχουσα θρησκευτι-
κή τάξη, οἱ Γραμματεῖς καί οἱ Φαρι-
σαῖοι, θέλησαν νά ἀνακόψουν αὐτή τήν
εὐλογημένη πορεία ἀγάπης, ἐπενέβη-
σαν δυναμικά, συνέλαβαν Αὐτόν, τή
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«Ὁ πολιτισμός μιᾶς χώρας φαίνεται ἀπό τό ἐπίπε-
δο διαβίωσης τῶν φυλακισμένων» (Ντοστογιέφσκι)
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σαρκωμένη ἀγάπη, καί τόν ὁδήγησαν
στούς Ἀρχιερεῖς, τόν Ἄννα καί τόν Καϊ-
άφα. Οἱ ἀνακρίσεις ἐξαντλητικές. Ὁ Ἰη-
σοῦς τούς ἄκουγε, ὅμως «ἐσιώπα καί
οὐδέν ἀπεκρίνατο» (Μάρκ. 14, 61). Οἱ
ἐχθροί του ὅμως μεθυσμένοι ἀπό τό
φθόνο καί τό μῖσος δέν ὑπολόγιζαν τί-
ποτε. Τό ἴδιο καί ἐνώπιον τοῦ ἄλλου
Ἀρχιερέα. Τό ἴδιο καί στόν Πόντιο Πι-
λάτο. Σιωπηλός καί μέ φανερή ἀγάπη
ἀπέναντί του. Μόνο μιά φορά ἀπάντη-
σε στόν Πιλάτο, ὅταν ἐκεῖνος τόν προ-
κάλεσε μέ τά λόγια: «Ἐμοί οὐ λαλεῖς;».
Δέν ξέρεις ὅτι ἔχω ἐξουσία νά σέ σταυ-
ρώσω καί ἐξουσία νά σέ ἀπολύσω; Μό-
νο τότε μίλησε ὁ Χριστός καί εἶπε:
«Οὐκ εἶχες ἐξουσίαν οὐδεμίαν κατ’
ἐμοῦ, εἰ μή ἦν σοι δεδομένον ἄνωθεν»
(Ἰωάν. 19, 10). Δέν θά εἶχες καμιά ἐξου-
σία ἐναντίον μου, ἄν δέν σοῦ εἶχε δοθεῖ
ἀπό τό Θεό. 

Καί μετέπειτα ἡ σαρκωμένη ἀγάπη
ὁδηγεῖται στό Γολγοθᾶ, πού σημαίνει
κρανίου τόπος. Ἡ ἴδια στάση κι ἐδῶ
γιά τούς σταυρωτές του, τή Ρωμαϊκή
φρουρά καί ὅποιον ἄλλο βρισκόταν
στόν τόπο τῆς σταύρωσής Του. Σιωπή
καί ἐδῶ καί ἀγάπη. Ἡ σταυρωμένη πιά
ἀγάπη. Ἄν καί πνιγμένος μέσα στό
αἷμα, ἀπό τήν πληγωμένη κεφαλή του,
τά πληγωμένα του χέρια, τά πληγωμένα
του πόδια, ἄν καί ὁλόκληρος μιά πλη-
γή, ἦταν ἀνυπέρβλητο τό ἠθικό του με-
γαλεῖο. Στό φθόνο καί στό μῖσος τῶν
σταυρωτῶν του ἀποκρίνεται μέ θεϊκή
ἀγάπη. Ἀκοῦστε τή θερμή του προσευ-
χή πρός τόν Πατέρα του στόν οὐρανό,
ἀπ’ ὅπου καί ὁ ἴδιος κατέβηκε στή γῆ,
καί θαυμᾶστε: «Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς·»
(Λουκ. 23, 34). Πατέρα, συγχώρησέ
τους! Καί ὄχι μόνο παρακαλοῦσε τόν
οὐράνιο Πατέρα νά συγχωρήσει τούς
σταυρωτές του γι’ αὐτό πού κάνουν, νά
σταυρώνουν τόν Υἱό του, ἀλλά καί
τούς δικαιολογεῖ γιά τήν πράξη τους
αὐτή! Μέ ποιά δικαιολογία; «Οὐ γάρ

οἴδασι τί ποιοῦσι»! Γιατί δέν γνωρίζουν
τί κάνουν. Ποιός μπορεῖ νά θαυμάσει
τό μεγαλεῖο τῆς ἀγάπης του ὅσο ται-
ριάζει στήν περίσταση; Ποιός; Κανένας. 

Καί τό ἄλλο:
Ρωτᾶτε ποιό ἄλλο; Εἶναι καί οἱ δυό

ληστές, πού τούς σταύρωσαν κι αὐ-
τούς, τόν ἕνα στά δεξιά καί τόν ἄλλο
στά ἀριστερά του. Ρωτᾶτε γιατί τό ἔκα-
ναν αὐτό; Γιά νά παρουσιάσουν καί τόν
Ἰησοῦ ὡς ἕνα ληστή καί κακοῦργο. Καί
ἔτσι νά τόν ξευτελίσουν περισσότερο.
Ἡ κακία σέ ὅλο της τό μεγαλεῖο!!

Ἀλλά ἄς εἶναι. Ὁ Ἰησοῦς παραμένει
ἀτάραχος μπροστά στήν κακία τῶν
σταυρωτῶν του. Παραμένει κυρίαρχος
στόν ἑαυτό του. Δέν καταβάλλεται μέ
τίποτε. Μέ ὅ,τι κι ἄν τοῦ κάνουν. Τώρα
μάλιστα ἔχει ἀκροατήριο καί τούς δυό
συσταυρωμένους του ληστές. Τοῦ δίνε-
ται ἡ εὐκαιρία νά κηρύξει καί σ’ αὐτούς
τούς δυό μεγάλους ἁμαρτωλούς. Ὁ μέν
ἕνας, αὐτός στά ἀριστερά του, μένει
ἀδιάφορος. Ἀνεπηρέαστος ἀπό τήν
ἀγάπη τοῦ Ἰησοῦ, μέ ἀποτέλεσμα νά
χάσει τήν ὕστατη εὐκαιρία νά δείξει με-
τάνοια γιά τό ἁμαρτωλό παρελθόν του
καί νά σώσει τήν ἁμαρτωλή ψυχή του!
Κρῖμα! Πολύ κρῖμα. 

Ὁ ληστής ὅμως στά δεξιά τοῦ Ἰησοῦ
ἔδειξε διαφορετική συμπεριφορά. Ἔδω-
σε πολλή προσοχή στόν Ἐσταυρωμένο.
Τόν ἔβλεπε διαρκῶς. Μελετοῦσε τήν
κάθε του κίνηση πάνω στό σταυρό. Καί
μέσα βαθιά στήν ψυχή του ἔνιωσε πολ-
λή συμπάθεια καί ἀγάπη γι’ Αὐτόν.
Ἔτσι, ἀνάμεσα στόν ἐσταυρωμένο Ἰη-
σοῦ καί στόν ἐκ δεξιῶν του ληστή,
ἄρχισε ἕνας ὑπέροχος διάλογος ἀγά-
πης, πού ὁδήγησε τόν ἁμαρτωλό ληστή
στή μετάνοια καί στή σωτηρία τῆς
ψυχῆς του. 

Ἡ συνέχεια τοῦ διαλόγου αὐτοῦ στό
προσεχές τεῦχος τῶν «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΛΜΩΝ».
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Ὅταν ἡ Χαναναία Μητέρα μέ πόνο
πολύ γιά τή δαιμονισμένη κόρη της πῆρε
τό δρόμο γιά νά συναντήσει καί νά πα-
ρακαλέσει τόν Ἰη-
σοῦ γιά τή θερα-
πεία της, ἦταν ἀπο-
φασισμένη νά μή
λυγίσει, ὅποια δυ-
σκολία κι ἄν συνα-
ντοῦσε στήν προ-
σπάθειά της αὐτή.
Εἶχε ἀκούσει πολλά
γιά τόν Ἰησοῦ. Χτυ-
πημένη ἀπό τόν πό-
νο τῆς κόρης της
ἦταν ἑπόμενο νά θέ-
λει νά μαθαίνει ὁλο-
ένα καί περισσότε-
ρα γιά Ἐκεῖνον
ἀφοῦ, ὅπως λέει ὁ Εὐαγγελιστής,
«ἀπῆλθεν ἡ ἀκοή αὐτοῦ εἰς ὅλην τήν
Συρίαν...» (Ματθ. 4, 24). Στήν ἀκοή της
ἔφθαναν διαρκῶς πολλά γιά τόν Ἰησοῦ.
Εἰδικότερα γιά τά θαύματά του σέ ὅλη
τή Γαλιλαία, τήν Ἰουδαία καί τή Σαμά-
ρεια. Καί ὅπου ἀλλοῦ ἔφερε τά βήματά
του. Θαύμαζε τήν ἄπειρη ἀγάπη του γιά
τό πονεμένο πλάσμα καί δημιούργημά
του! Καί ἦταν ἄξιο θαυμασμοῦ τό γεγο-
νός ὅτι οὐδέποτε ἀρνήθηκε τή θεραπεία
σέ ἄνθρωπο ἀπ’ ὅ,τι κι ἄν ἔπασχε! Μάλι-
στα οὔτε καί τήν ἀνάσταση νεκρῶν,
κάτι τό ὁποῖο ξεπερνοῦσε τήν ἀνθρώπινη
λογική. Δέν ἦταν μόνο μιά καί μοναδική

ἀνάσταση νεκροῦ, ἐκείνη τῆς κόρης τοῦ
ἀρχισυναγώγου (Λουκ. 8, 41-56). Ἦταν
καί ἡ ἀνάσταση τοῦ νεανίσκου τῆς Ναΐν

(Λουκ. 7,
11-17). Καί
ἡ ἀνάστα-
ση τοῦ Λα-
ζάρου τῆς
Βηθανίας, ὁ
ὁποῖος μά-
λιστα ἦταν
νεκρός ἐπί
τ έ σ σ ε ρ ι ς
ἡ μ έ ρ ε ς !
(Ἰωάν. 11,
1-44). 

Αὐτές οἱ
π λ η ρ ο φ ο -
ρίες ἔκαναν

τή Χαναναία Μητέρα νά εἶναι βέβαιη ὅτι
δέν μποροῦσε ὁ Ἰησοῦς νά ἀρνηθεῖ τή θε-
ραπεία στή δαιμονισμένη κόρη της, ἀρκεῖ
ὅμως νά φέρει τά βήματά του καί στή δι-
κή τους περιοχή, ἐκεῖ στή Συρία, στήν πε-
ριοχή Τύρου καί Σιδῶνος. Καί ἦρθε ἡ
εὐλογημένη αὐτή ἡμέρα. Ἐκείνη ἡ ἡμέρα,
πού ἀποτελοῦσε τήν πιό γλυκιά προσδο-
κία της. Ἦρθε, λοιπόν. Τή μαρτυρία κα-
ταθέτει ὁ Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής
Ματθαῖος. Ἀκοῦστε τή μαρτυρία: «Καί
ἐξελθών ἐκεῖθεν ἀνεχώρησεν εἰς τά μέρη
Τύρου καί Σιδῶνος» (Ματθ. 15, 21-28).

Ἡ παρουσία τοῦ Ἰησοῦ μέ τούς μαθη-
τές του στήν περιοχή ὅπου κατέλυσε δέν
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ΔIAΛOΓOΣ  
TOY IHΣOY ME TΗ ΧΑΝΑΝΑΙΑ

«Ἡ δέ ἐλθοῦσα πάλιν προσεκύνησεν αὐτῷ λέ-

γουσα· Κύριε, βοήθει μοι» (Ματθ. 15, 22)

§ 12
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ἔμεινε ἀπαρατήρητη, ἄν καί ὁ Ἰησοῦς
ἀποσύρθηκε στά μέρη ἐκεῖνα γιά ἡσυχία
καί ἐρημία. Γρήγορα τό γεγονός αὐτό
διαδόθηκε σέ ὅλη τήν περιοχή. Γεγονός
χαρούμενο καί εὐχάριστο. Ἔτσι, ὅπως
ἦταν φυσικό, τό γεγονός αὐτό ἔφτασε
καί στήν ἀκοή τῆς πονεμένης Χαναναί-
ας. Ἐπιτέλους. Ἔφθασε ἡ εὐλογημένη
ὥρα πού προσδοκοῦσε μέρες καί μῆνες.
Καί πίστεψε βαθιά ὅτι, ἄν τόν συνα-
ντοῦσε καί τόν παρακαλοῦσε γιά τήν κό-
ρη της, θά τήν ἄκουγε μέ ἀγάπη.Βέβαια
ἡ Χαναναία δέν ἦταν Ἰσραηλίτισσα.
Ἦταν εἰδωλολάτρισσα. Ἀλλά κι αὐτή
δέν ἦταν πλάσμα, δημιούργημα τοῦ Θε-
οῦ; Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τῆς γῆς δέν εἶναι
ἀπόγονοι τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας; Κι ἄν
αὐτό ἦταν ἀλήθεια, τότε ἀλήθεια ἦταν
ὅτι καί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἦταν παιδιά τοῦ
Θεοῦ, ἔστω κι ἄν λάτρευαν τά κτίσματα
καί ὄχι τόν Κτίστη. Κι αὐτό συνέβαινε
γιατί δέν εἶχε βρεθεῖ μέχρι τότε ἕνας
ἄνθρωπος, γιά νά τούς πεῖ τήν ἀλήθεια.
Μήπως καί ἡμεῖς οἱ Ἕλληνες δέν θά ἤμα-
σταν εἰδωλολάτρες, ἄν δέν περιόδευε
ὅλη τήν Ἑλλάδα ὁ Ἀπόστολος Παῦλος,
γιά νά μᾶς κηρύξει τόν ἕνα καί μόνο ἀλη-
θινό Θεό; Ἔτσι ἦρθε ἀργότερα ὁ καιρός
καί ὅλη ἡ Συρία γνώρισε τήν ἀλήθεια καί
τήν πίστη στόν ἕνα καί μοναδικό Θεό καί
Σωτήρα Χριστό. Ἄν ἡ Χαναναία ζοῦσε
στά μετέπειτα χρόνια, θά γινόταν σίγου-
ρα μιά πιστή καί εὐλαβής χριστιανή μέ
αἰώνια εὐγνωμοσύνη στόν ἐπισκέπτη
ἐκείνων τῶν δύσκολων ἡμερῶν τῆς ζωῆς
της στά ὅρια τῶν πόλεων Τύρου καί
Σιδῶνος. 

Τώρα ὅμως;
Τώρα πού ἤδη ὁ Σωτήρας Χριστός

βρίσκεται στήν περιοχή της, πῶς ἐνεργεῖ
ἡ Χαναναία μητέρα; Καί τό ρωτᾶτε; Τρέ-
χει νά συναντήσει τή γλυκιά της προσδο-
κία, τόν Ἰησοῦ, μέ πολλή ἀγωνία. Ἡ
ἀγωνία νά τόν ἐντοπίσει καί νά πέσει
στά πόδια του μέ τήν ὁλόθερμη ἱκεσία νά
κάνει καλά τήν κόρη της τήν πνίγει. Πι-
στεύει ἀκράδαντα ὅτι Ἐκεῖνος θά θερα-

πεύσει τήν κόρη της, ὅπως θεράπευσε
ὅλους τούς ἀρρώστους πού συνάντησε
στήν τριετή πορεία τῆς ζωῆς του ὡς Δι-
δάσκαλος. Δέν μπορεῖ ὁ Ἰησοῦς νά συ-
μπεριφερθεῖ διαφορετικά ἀπ’ ὅ,τι ἔκανε
σέ ὅλες τίς ἄλλες περιπτώσεις ἀρρώ-
στων καί πονεμένων ἀνθρώπων. Ὁ Ἰη-
σοῦς εἶναι ἡ ἀπόλυτη ἀγάπη. Ἡ σαρκω-
μένη ἀγάπη. 

Ἔτσι ἡ Χαναναία μητέρα, ὅταν πιά
ἐντοπίζει τόν Ἰησοῦ μέ τούς μαθητές
του, πέφτει στά γόνατα, κατάκοπη καί
πονεμένη πάντα, καί κράζει μέ ὅλη τή
δύναμή της: «Ἐλέησόν με, Κύριε, υἱέ Δα-
βίδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζε-
ται». Μόλις τελείωσε τήν πρώτη της
σπαρακτική κραυγή, ὁ Ἰησοῦς ἔθεσε τή
Χαναναία στήν πρώτη δοκιμασία. Ἡ
πρώτη δοκιμασία· «Ὁ δέ οὐκ ἀπεκρίθη
αὐτῇ λόγον». Δέν ξέρω ἄν ἤμασταν
ἡμεῖς τί θά κάναμε. Ἴσως μέ τήν πρώτη
δοκιμασία νά λυγίζαμε καί νά γυρίζα-
με στό σπίτι μας ἀπαρηγόρητοι. Ἡ Χα-
ναναία οὔτε πού σκέφθηκε κάτι τέτοιο.
Οὔτε κἄν ζήτησε νά μάθει γιατί τό ἔκανε
αὐτό. Οὔτε θέλησε νά ἐξηγήσει τή σιωπή
του. Θεός ἦταν ὁ Ἰησοῦς. Θεός ντυμένος
τήν ἀνθρώπινη σάρκα. Καί ἦταν δικαίω-
μά του νά ἐνεργήσει ὅπως τό ἔκρινε
Ἐκεῖνος. Ἀλλά τό ἴδιο ἦταν καί γιά τή
Χαναναία. Δικαίωμά της ἦταν, ἀλλά καί
καθῆκον της ταυτόχρονα, νά συνεχίσει
τήν ἴδια κραυγή· «Κύριε, βοήθει μοι».

Ἀλλά καί οἱ μαθητές Του κάνουν κάτι
ἀνάλογο μέ αὐτό πού ἔκανε ὁ Ἰησοῦς. Τί
κάνουν; Ἀπευθυνόμενοι στό θεῖο Ραββί
τοῦ λένε: «Ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει
ὄπισθεν ἡμῶν». Ἄραγε ἐννοοῦσαν νά
κάνει τήν κόρη της καλά καί νά φύγει ἤ
ἁπλῶς νά τή διώξει γιατί μέ τίς κραυγές
της τούς ἐνοχλοῦσε; Ὅ,τι καί νά ἐννο-
οῦσαν οἱ μαθητές μέ τό λόγο τους στόν
Διδάσκαλο, αὐτός ἀποτέλεσε μιά δεύτε-
ρη δοκιμασία. Σάν νά μήν ἔφτανε ἡ δο-
κιμασία τοῦ Ἰησοῦ, τώρα προστέθηκε κι
αὐτή τῶν μαθητῶν Του. Ἀλλά ἄς εἶναι. Ἡ
Χαναναία δέν λύγισε καί πάλι. Καί δέν
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θά λυγίσει μέχρι τό τέλος. Γιατί ἦταν
ταπεινή ψυχή. Καί οἱ ταπεινές ψυχές δέν
λυγίζουν ὅταν δοκιμάζονται. Παραμέ-
νουν ἀλύγιστες. Αἰώνιο παράδειγμα γιά
ὅλες τίς ὑπερήφανες ψυχές αὐτῆς τῆς
γῆς!

Καί ἀκολούθησε καί τρίτη δοκιμασία!
Πικρή δοκιμασία αὐτή τή φορά. Ἀληθινό
φαρμάκι. Στήν κραυγή τῆς πονεμένης
μητέρας «Κύριε, βοήθει μοι», ἀπαντᾶ ὁ
Ἰησοῦς μέ μιά πρόσθετη δοκιμασία.
Ποιά, λοιπόν, ἡ ἄλλη αὐτή δοκιμασία;
Ἀκοῦστε την: «Οὐκ ἔστι καλόν λαβεῖν τόν
ἄρτον τῶν τέκνων καί βαλεῖν τοῖς κυνα-
ρίοις»! Δέν εἶναι σωστό νά πάρει κανείς
τό ψωμί τῶν παιδιῶν του καί νά τό ρίξει
στά σκυλάκια. Σκυλάκι, λοιπόν, ἡ Χα-
ναναία. Ἄς εἶναι κι αὐτό. Σκληρή αὐτή ἡ
τρίτη δοκιμασία. Ἡ πονεμένη μητέρα
δέν λύγισε οὔτε καί μέ αὐτήν τήν τρίτη
καί φαρμακερή δοκιμασία. Εἴπαμε, δέν
θά λυγίσει ποτέ. Καί οὔτε ποτέ θά κρίνει
τόν Χριστό γιά ὅποιο του λόγο, ὅσο
σκληρός καί ἄν εἶναι. Ὁ Ἰησοῦς, ὡς Θεός
πού εἶναι, μπορεῖ νά δοκιμάσει μέ ὅποιον
τρόπο κρίνει αὐτός τήν κάθε ψυχή. Καί
ὕστερα εἶναι ἀνάγκη νά σημειώσουμε
καί τό ἑξῆς πνευματικό προτέρημα τῆς
Χαναναίας: Πίστευε ἀκράδαντα στό Σω-
τήρα Χριστό καί ἔτρεφε ἀπεριόριστη
εὐλάβεια στή θεϊκή μορφή του. Καί οἱ
ψυχές σάν τή Χαναναία δέν σκανδαλίζο-
νται ποτέ, ὅπως καί νά τίς δοκιμάσει ὁ
Κύριος. Δέν λυγίζουν ποτέ σέ καμιά δο-
κιμασία. Ἡ ταπεινοφροσύνη δέν ἀντι-
δρᾶ στή δοκιμασία πού ἐπιτρέπει ὁ Θε-
ός. 

Ἐδῶ μποροῦμε νά θυμηθοῦμε καί νά
ἀναφέρουμε τίς ἡρωικές ἐκεῖνες ψυχές
πού στάθηκαν ἀλύγιστες στίς δοκιμα-
σίες πού ἐπέτρεψε γι’ αὐτές ὁ Θεός.
Ποιός δέν θυμᾶται τόν Ἰώβ; Οἱ δοκιμα-
σίες του, οἱ συμφορές του, διαδέχονταν ἡ
μιά τήν ἄλλη. Πάει τό βιός του ὅλο. Πᾶνε
τά παιδιά του ὅλα. Ὁ πλούσιος ἔγινε πά-
μπτωχος. Καί ὁ ὑγιής ἄρρωστος ἀπό
ἀνίατη ἀρρώστια. Ἀλλά αὐτός ἐκεῖ. Πα-

ρέμεινε βράχος ἀλύγιστος. Ἔστω κι ἄν
κατοικία του ἦταν ἡ κοπριά μέ τό σῶμα
ματωμένο ἀπό τήν τρομερή φαγούρα. Τί
κι ἄν ἡ γυναίκα του ἐπέμενε νά βρίσει τό
Θεό γιά τά κακά πού τοῦ ἔδωσε;
Ἐκεῖνος ἀκλόνητα πιστός στό Θεό, ἀπα-
ντοῦσε στή διαβολεμένη γυναίκα του:
«Αὐτός γυμνός ἐξῆλθον ἐκ κοιλίας μη-
τρός μου, γυμνός καί ἀπελεύσομαι ἐκεῖ·
ὁ Κύριος ἔδωκεν, ὁ Κύριος ἀφείλετο· ὡς
τῷ Κυρίῳ ἔδοξεν, οὕτω καί ἐγένετο· εἴη
τό ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον εἰς τούς
αἰῶνας». Ἐγώ βγῆκα ἀπό τήν κοιλιά τῆς
μητέρας μου γυμνός. Γυμνός καί θά γυρί-
σω στό Θεό. Ὁ Κύριος μᾶς τά ἔδωσε
ὅλα, ὁ Κύριος καί τά πῆρε. Ὅπως φάνη-
κε καλό στό Θεό, ἔτσι καί ἔγινε. Ἄς εἶναι
εὐλογημένο τό ὄνομα τοῦ Κυρίου στούς
αἰῶνες.   

Ἀλλά καί ὁ Ἀβραάμ; Ἕνα καί μοναδι-
κό παιδί ἀπέκτησε μέ τή γυναίκα του, τή
Σάρρα. Τόν Ἰσαάκ. Αὐτός πιά θά ἦταν
τό στήριγμα στά γηρατιά του. Ἀλλά ὁ
Θεός τόν δοκίμασε σκληρά. Τόν διέταξε
νά πάρει τόν Ἰσαάκ, νά τόν ὁδηγήσει στό
ὄρος Μορία καί ἐκεῖ νά τόν θυσιάσει.
Ἄραγε ὑπάρχει πιό σκληρή δοκιμασία
ἀπ’ αὐτήν; Κι ὅμως ὁ Ἀβραάμ ἀνέβηκε
στό ὄρος Μορία, ἔκανε πρόχειρο θυσια-
στήριο καί, ἀφοῦ ἑτοίμασε γιά σφάγιο
στό Θεό τόν Ἰσαάκ δεμένον χέρια καί
πόδια, σήκωσε τή μάχαιρά του γιά νά
θυσιάσει τό γιό του. Ἀλλά ὅταν πῆγε νά
τήν κατεβάσει μέ ὁρμή, Ἄγγελος Θεοῦ
πῆρε θέση ἀνάμεσα στή μάχαιρα καί τόν
Ἰσαάκ καί ἔσωσε τό παιδί του ἀπό τό
θάνατο. Καί ἄκουσε ὁ Ἀβραάμ τή φωνή
πού τοῦ ἔλεγε: «Ἀβραάμ, Ἀβραάμ. Μή
ἐπιβάλῃς τήν χεῖρά σου ἐπί τό παιδάριον
μηδέ ποιήσῃς αὐτῷ μηδέν· νῦν γάρ
ἔγνων ὅτι φοβῇ σύ τόν Θεόν καί οὐκ
ἐφείσω τοῦ υἱοῦ σου τοῦ ἀγαπητοῦ δι’
ἐμέ» (Γεν. 23, 11-12). Ἀβραάμ, μήν ἁπλώ-
σεις τό χέρι σου πάνω στό παιδί σου
οὔτε νά κάνεις σ’ αὐτό κανένα κακό. Τώ-
ρα πιά γνώρισα ὅτι σύ εὐλαβεῖσαι τό
Θεό καί δέν λυπήθηκες οὔτε καί τόν υἱό
σου τόν ἀγαπητό γιά χάρη μου. 

«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΙΗΣΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΑΝΑΝΑΙΑ 43

Sel41-46BiblDialog_BÈ‚Ï.¢.  5/27/18  8:38 PM  Page 3



Γιατί τά ἀναφέραμε αὐτά; 
Γιά νά βεβαιώσουμε ὅτι οὔτε ὁ Ἰώβ

οὔτε ὁ Ἀβραάμ πτοήθηκαν ἀπό τίς μεγά-
λες δοκιμασίες. Δέν κάμφθηκαν. Δέν λύ-
γισαν. Ἔμειναν πιστοί καί ἀφοσιωμένοι
στό Θεό. Ἔτσι καί ἡ Χαναναία δέν κάμ-
φθηκε καί δέν λύγισε ἀπό τόν ἐνδεχόμε-
νο θάνατο τῆς δαιμονισμένης κόρης της,
ἄν ὁ Ἰησοῦς ἀρνιόταν τελικά νά τήν θε-
ραπεύσει! Ὡστόσο οὐδέποτε ὁ Ἰησοῦς
θά ἔκανε κάτι τέτοιο. Ὅσοι εἴμαστε πι-
στοί καί ἀφοσιωμένοι στό Σωτήρα Χρι-
στό, ὅ,τι κι ἄν τοῦ ζητήσουμε, θά μᾶς τό
δώσει ὁπωσδήποτε, ἔστω κι ἄν Ἐκεῖνος
πρῶτα μᾶς δοκιμάσει, γιά νά γίνει φανε-
ρή ἡ πίστη μας. Μιά πίστη σάν ἐκείνη
τοῦ Ἰώβ καί σάν ἐκείνη τοῦ Ἀβραάμ. 

Τό ξαναλέμε.
Ὁ καθένας δοκιμάζεται μέ τόν ἕνα ἤ

τόν ἄλλο τρόπο. Καί τή δοκιμασία αὐτή,
τό μέγεθος καί τό βάρος της, τό καθορί-
ζει ὁ Κύριος γιά τούς λόγους πού μόνον
αὐτός γνωρίζει. Ἄλλωστε καί ὅλη μας ἡ
ζωή δέν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπό ἐπανει-
λημμένες δοκιμασίες. Ἕνας μαθητής πού
λαχταρᾶ νά φθάσει στά πανεπιστημιακά
θρανία περνᾶ συνέχεια ἀπό δοκιμασίες
γνώσεων. Προφορικές καί γραπτές δοκι-
μασίες στήν Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθ-
μια καί Τριτοβάθμια ἐκπαίδευση. Κάθε
χρόνο. Ἐπιβεβλημένες ὅμως οἱ δοκιμα-
σίες. Πάντα γιά τό καλό τοῦ σπουδαστῆ.
Τό ἴδιο ἀκριβῶς ἰσχύει καί γιά ὅλους τούς
ἀνθρώπους. 

Ἔτσι ὁ Ἰησοῦς δέν ὑπέβαλε τή Χανα-
ναία στίς τρεῖς δοκιμασίες χωρίς λόγο.
Καί τώρα ἡ Χαναναία διαλέγεται ἀπο-
κλειστικά σάν σκυλάκι. Ναί, Κύριε, σάν
σκυλάκι πιά πού εἶμαι, ὅπως μοῦ εἶπες,
σέ ἐρωτῶ: Καί τά σκυλάκια δέν ἔχουν δι-
καιώματα; Ὅταν οἱ δοῦλοι τινάζουν τά
τραπεζομάντηλα, μετά τά γεύματα,
στήν αὐλή, τά ψίχουλα δέν τά δικαι-
οῦνται τά σκυλάκια, γιά νά κολακέψουν
τήν πεῖνα τους; Ἰησοῦ, δέν σοῦ ζητῶ πιά
ὁλόκληρα ψωμιά, πού δικαιοῦνται μόνο
τά παιδιά τοῦ οἴκου Ἰσραήλ. Ἐγώ αὐτό

μόνο θέλω: μόνον ἕνα-δυό ψίχουλα ἀπό
τή μεγάλη, τήν ἀπέραντη ἀγάπη Σου.
Τίποτε περισσότερο. Δός μου ψίχουλα
τῆς ἀγάπης σου καί θά σοῦ εἶμαι πάντα,
σέ ὅλη μου τή ζωή, εὐγνώμων. Καί πιστή
σέ Σένα, Ἰησοῦ, καί ἀφοσιωμένη. 

Καί Ἐκεῖνος, ὅλος ἀγάπη καί πατρική
εὐμένεια, τῆς ἀποκρίθηκε: «Ὤ γύναι, με-
γάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέ-
λεις». Καί ἀμέσως ἔγινε αὐτό πού ἤθελε.
«Καί ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπό τῆς
ὥρας ἐκείνης».

Ὤ μεγάλε Ἀγαπημένε τῆς ψυχῆς μου
Ἰησοῦ, 

Συλλογιέμαι τήν πονεμένη Χαναναία
μητέρα. Μπροστά στόν πόθο της νά
ἐπιτύχει τή θεραπεία τῆς δαιμονισμέ-
νης κόρης της, δέν ὑπολόγισε καμιά
ἀπολύτως δοκιμασία. Ἦταν διατεθει-
μένη νά θυσιάσει κι αὐτήν ἀκόμη τή
ζωή της, ἀρκεῖ νά γινόταν καλά ἡ θυ-
γατέρα της. Ἐπιτέλους αὐτή ἔζησε τή
ζωή της, ὅσα χρόνια ἔζησε. Ἄς ζήσει
τώρα καί ἡ κόρη της ὅσα χρόνια ἔζησε
ἡ ἴδια. Ἔτσι μπροστά στίς τρεῖς ἀλλε-
πάλληλες δοκιμασίες μένει ἀλύγιστη
ψυχή. Ἀλύγιστη μητέρα σέ κάθε περι-
φρόνηση καί προσβολή. 

Καί αὐτό τό μήνυμα μᾶς ἀπευθύνεις
ὤ Ἰησοῦ μέ τό διάλογό σου μέ τή Χα-
ναναία. Καί τό ἀπευθύνεις ὄχι μόνο
στόν ὑποφαινόμενο, ἀλλά καί σέ κάθε
ἀναγνώστη τῆς ταπεινῆς αὐτῆς
γραφῆς. Συλλογίζομαι πρῶτα ἐμένα
προσωπικά. Ἀλλά ντρέπομαι καί νά
ἀναφέρω τίς δικές μου δοκιμασίες, ἄν
τίς συγκρίνω μέ τή δοκιμασία τῆς Χα-
ναναίας μητέρας καί φυσικά ἰδιαίτερα
μέ τίς μεγάλες δοκιμασίες τοῦ Ἰώβ, πού
ἦταν καί «ἄνθρωπος ἄμεμπτος, δίκαι-
ος, θεοσεβής, ἀπεχόμενος ἀπό παντός
πονηροῦ πράγματος» (Ἰώβ 1, 1)! Πά-
μπλουτος ἦταν. Πρῶτος ἀπ’ ὅλους. Κι
ὅμως σύ, Ἰησοῦ, ἐπέτρεψες νά χαθοῦν
ὅλα τά παιδιά του, ἀγόρια καί κορί-
τσια. Πολλά παιδιά. Συνολικά 10! Χά-
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θηκε ὅλο τό ἀπέραντο βιός του. Ἔπε-
σαν καί τά σπίτια του μέ ὅλα τά ὑπάρ-
χοντα. Κι ἔμεινε μόνος αὐτός καί ἡ γυ-
ναίκα του. Καί τόπος κατοικίας τους;
Ἡ κοπριά. Ἔστω καί ἐκεῖ, ἀλλά νά
ἦταν τουλάχιστον ὑγιής! Ὁ Θεός τοῦ
πῆρε καί τήν ὑγεία. Καί τό ἄλλο τό φο-
βερό. Προσβλήθηκε ἀπό λέπρα, ἀνίατη
καί φοβερή ἀρρώστια γιά τήν ἐποχή
του. Κι ἔξυνε ὅλο του τό σῶμα ἐξαιτίας
τῆς φαγούρας  μέ μιά κεραμίδα! Καί ὁ
πολύπαθος Ἰώβ πῶς δέχθηκε τίς ἀλλε-
πάλληλες αὐτές συμφορές; Ἁμάρτησε;
Ἀκοῦστε καί θαυμᾶστε: «Ἐν τούτοις
πᾶσι τοῖς συμβεβηκόσιν αὐτῷ οὐδέν
ἥμαρτεν Ἰώβ ἐναντίον τοῦ Κυρίου καί
οὐκ ἔδωκεν ἀφροσύνην τῷ Θεῷ» (Ἰώβ,
1, 22). Σέ ὅλες αὐτές τίς συμφορές πού
ἦλθαν ἐνάντια στόν Ἰώβ, αὐτός δέν
ἁμάρτησε σέ τίποτε ἐνώπιον τοῦ Κυρί-
ου. Δέν περιέπεσε σέ καμμιά ἀπερισκε-
ψία ἐναντίον τοῦ Θεοῦ. 

Ἀλλά τί νά πῶ καί γιά τή δοκιμασία
τοῦ Ἀβραάμ; Ἕνα μόνο παιδί, Ἰησοῦ,
τοῦ χάρισες καί μάλιστα στά γηρατιά
του. Σέ ἡλικία πού οἱ ἄνθρωποι δέν
μποροῦν νά ἀποκτήσουν παιδιά. Ποιά
γυναίκα ἔφερε στή ζωή τέκνο σέ ἡλικία
ὀγδόντα χρόνων; Κι ὅμως Σύ, Ἰησοῦ, τό
πρόσταξες καί ἔγινε. Ὅπως ἀκριβῶς
τό εἶπες μέ τόν Ἄγγελό σου, τό Γα-
βριήλ: «Οὐκ ἀδυνατήσει παρά τῷ Θεῷ
πᾶν ρῆμα» (Λουκ. 1, 37). Γιά Σένα, Ἰη-
σοῦ, ὅλα εἶναι δυνατά, ὅπως καί στήν
περίπτωση τοῦ Ἀβραάμ καί τῆς Σάρ-
ρας. Ἀλλά μεγάλη δοκιμασία ἐπιφύλα-
ξες καί στό Γέροντα Ἀβραάμ, ὅταν τοῦ
ζήτησες τή θυσία τοῦ παιδιοῦ του πού
Σύ τοῦ χάρισες. Ἤθελες νά δοκιμάσεις
τήν ἀγάπη του καί τήν ἀφοσίωσή του
σέ Σένα. Ὁ Ἀβραάμ στήν πραγματικό-
τητα θυσίασε τόν Ἰσαάκ. Ἄλλο ἄν
ἄγγελός σου ματαίωσε τή θυσία, γιατί
σύ τόν πρόσταξες.

Πῶς ἐγώ τώρα, Ἰησοῦ, νά ἀναφέρω
τίς δικές μου δοκιμασίες; Ἄν καί ντρέ-
πομαι, ἐπίτρεψέ μου ὅμως νά τίς ἀνα-

φέρω σάν ἕνα ἀπέραντο εὐχαριστῶ καί
μιά αἰώνια εὐγνωμοσύνη. Μόνο γι’
αὐτό. Σύ ἄλλωστε, ὤ Ἰησοῦ, γνωρίζεις
καί ὅλους τούς λογισμούς μου. Ὅλη
μου τή ζωή. 

Ἕνα εὐχαριστῶ θέλω νά σοῦ ἀπευ-
θύνω γιά μιά ἀκόμη φορά γιά τήν προ-
στασία σου ὅταν, μικρό παιδί ἀκόμη,
διέτρεξα τόν κίνδυνο νά μέ ἀπαγάγουν
κλέφτες καί νά ζητήσουν ἀπό τόν πα-
τέρα μου λύτρα πολλά καί τά μισά του
πρόβατα! Ἀλλιῶς, ἀπείλησαν μέ τόν
αἱματηρό τεμαχισμό μου σάν δῶρο!
Σάν «πεσκέσι», ἔλεγε ἡ γραφή τους!
Ἀλλά σύ, Ἰησοῦ, φρόντισες ὥστε ἐκεῖνο
τό βράδυ νά εἶναι τό μοναδικό βράδυ
πού δέν πῆγα στά πρόβατα. Καί στούς
φίλους μου ἀποκρίθηκες μέ τή φωνή
τῆς γιαγιᾶς μου ὅτι «ἀπόψε ὁ Γιῶργος
δέν θά ἔρθει. Ἔχει διάβασμα πολύ».Ξε-
χνιέται αὐτή ἡ ἀγάπη σου, Ἰησοῦ;
Ἀλλά καί στήν ἄλλη περίπτωση; Κομ-
μουνιστές ἀντάρτες μέ πῆραν τάχατες
σάν ὁδηγό τους στό δρόμο μέχρι τό γει-
τονικό μου χωριό, τήν Πηγαδίτσα, με-
ταφέροντας βαριά λαβωμένους συ-
ντρόφους τους γιά τό ὀρεινό Νοσοκο-
μεῖο στούς Φιλιππαίους τῆς Πίνδου.
Τήν περίπτωση νά μέ ἐπιστρατεύσουν
καί νά βρεθῶ σέ κάποια ἀνατολική χώ-
ρα τῆς τότε Σοβιετικῆς Ἕνωσης, τή θε-
ώρησα σάν βέβαιη. Κι ἄν γύριζα κάπο-
τε στήν πατρίδα μου, θά γύριζα ἕνας
φανατικός ἄθεος καί ἄπατρις κομμου-
νιστής! Ἀλλά σύ, Ἰησοῦ, πού ἤσουν πά-
ντα μαζί μου, χωρίς ἐγώ τότε νά μπορῶ
νά τό γνωρίζω, ἀπέτρεψες μιά τέτοια
πορεία. Ἔτσι σήμερα ὑπάρχω ὡς ἕνας
πιστός μαθητής σου κηρύττοντας τό
θεῖο Σου λόγο σέ ὅλες τίς Φυλακές τῆς
πατρίδος μας, ἀλλά καί σέ Φυλακές
πολλῶν χωρῶν τοῦ κόσμου μέχρι καί σ’
αὐτά τά ἀπομακρυσμένα νησιά τοῦ
Εἰρηνικοῦ Ὠκεανοῦ. Πῶς, λοιπόν, νά
μή σέ εὐχαριστῶ καί νά μή σέ εὐγνω-
μονῶ γιά τή φανερή αὐτή ἀγάπη σου
στή μετριότητά μου; Πῶς; 

45
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Πῶς νά παραλείψω καί τήν περίοδο
τῆς πείνας, ὅταν ὁ κομμουνιστικός «δη-
μοκρατικός» στρατός ἀπέκοψε κάθε
ἐπικοινωνία ὅλων τῶν χωριῶν, καί τοῦ
δικοῦ μου γενέθλιου χωριοῦ, τοῦ Αἰμι-
λιανοῦ, μέ τά Γρεβενά, ὅταν τότε φοι-
τοῦσα στό ἑξατάξιο Γυμνάσιο τῶν Γρε-
βενῶν; Μή ἔχοντας ἀπολύτως τίποτε,
ἀναγκάστηκα τά ἀπογεύματα νά
ἐργάζομαι ἐδῶ καί ἐκεῖ, γιά νά μπορῶ
νά διατρέφομαι. Σέ μιά τέτοια περί-
πτωση μετέφερα μπάζα ἀπό κατε-
στραμμένο σπίτι σέ εἰδικό χῶρο. Στό
χῶρο ὅμως ὅπου ἐργαζόμουν, πάνω
μου ἀκριβῶς, ὑπῆρχε ἐξώστης,
ἀσφαλῶς ἑτοιμόρροπος, πράγμα πού
ἐγώ ποτέ δέν τό σκέφτηκα. Καί ἔγινε
τοῦτο τό θαυμαστό: Μόλις γέμισα τό
καρότσι μου μέ μπάζα, κάτω ἀκριβῶς
ἀπό τόν ἐξώστη, καί ἀπομακρύνθηκα,
δέν πέρασαν ἕνα-δυό δευτερόλεπτα
καί ὁ ἐξώστης κατέρρευσε! Δέν ἤσουν
καί ἐκεῖ Σύ, ὤ Ἰησοῦ μου, καί μέ ἔσωσες
ἀπό βέβαιο θάνατο, ἀφοῦ τίποτε ἀπο-
λύτως δέν εἶναι τυχαῖο στή ζωή μας
ὅλη; 

Ἀλλά αὐτή ἡ ἐργασία τελείωσε. Καί
τώρα δουλειά; Πήγαινα σέ γκρεμισμέ-
να σπίτια καί ἔπαιρνα ἀπό τίς πόρτες
ὅσους μεντεσέδες τους μποροῦσα καί
τούς πουλοῦσα στά παλαιοπωλεῖα.
Καί μοῦ ἔδιναν 5 δραχμές!! Μέ αὐτές
ἀγόραζα μιά φραντζόλα πού, ὥσπου
νά φθάσω στό σπίτι μου, τήν εἶχα τε-
λειώσει! Καί ὕστερα καθόμουν καί διά-
βαζα τά μαθήματα ὅσο ὑπῆρχε τό φῶς
τῆς ἡμέρας! Καί μετά; Μετά! «Ἡ φτώ-

χια τέχνες κατεργάζεται». Ἔτσι, πή-
γαινα κάτω ἀπό τήν κολώνα τοῦ Δή-
μου καί κρατώντας στό ἕνα χέρι τήν
ὀμπρέλα, γιά νά μέ προφυλάγει ἀπό τό
χιόνι πού ἔπεφτε ἀκατάπαυστα, καί
στό ἄλλο τό βιβλίο, διάβαζα κάτω ἀπό
τό φῶς τῆς λάμπας μέχρι ἀργά τά με-
σάνυχτα. Μάλιστα συνέβη καί τό ἑξῆς,
ὅπως τό ἔμαθα πρό ὀλίγων ἐτῶν. Γείτο-
νάς μου, κλείνοντας τό Καφενεῖο, εἶδε
τή σκηνή, ἐντυπωσιάσθηκε καί εἶπε
στή γυναίκα του κ. Ἁγνή: «Γρήγορα ξύ-
πνησε τά παιδιά νά δοῦν κάτι». Σηκώ-
θηκαν καί βγῆκαν ἔξω στήν αὐλή μέ
τόν πατέρα τους, ὁ ὁποῖος τούς εἶπε:
«Σᾶς ἔφερα ἐδῶ γιά νά δεῖτε πώς ἔτσι
σπουδάζουν οἱ φτωχοί»! Τό ρεῦμα τοῦ
σπιτιοῦ μου ἤδη εἶχε διακοπεῖ πρίν ἀπό
ἕνα μήνα καί πλέον. Ποιός θά τό πλή-
ρωνε; 

Ὤ Ἰησοῦ! Ὅλες οἱ δοκιμασίες εἶναι
μεγάλες.  Ἰησοῦ, καί πάλι θέλω νά βγά-
λω μιά φωνή πού νά μέ ἀκούσουν καί
τά ἄστρα καί νά πῶ ἕνα μεγάλο εὐχα-
ριστῶ, γιατί μέ τή δική σου χάρη πά-
λαιψα στή ζωή καί νίκησα. Ὄχι. Δέν
εἶναι δικός μου ὁ ἆθλος. Δικό σου δῶρο
εἶναι. Ἐγώ ἤμουν, εἶμαι καί θά εἶμαι δι-
κός Σου. Καί πάντα θά σέ εὐγνωμονῶ
γιά τή χάρη Σου. Γιατί σύ μόνος, Ἰησοῦ,
μέ ἀγάπησες, μέ ἀγαπᾶς καί θά μέ
ἀγαπᾶς πάντα. Ὤ! αὐτή ἡ ἀγάπη Σου,
Ἰησοῦ, εἶναι μοναδική σέ ὅλη τή δημι-
ουργία Σου. Σέ ὅλο τό σύμπαν. Καί
στήν μετριότητά μου.                

ΤΕΡΤΙΟΣ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΙΗΣΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΑΝΑΝΑΙΑ46 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»

«Kαλότυχος ἐκεῖνος ὁ ἄνθρωπος πού ἀξιώθηκε καί ἔβαλε
στήν καρδιά του αὐτές τίς δυό ἀγάπες: Στό Θεό καί στούς
ἀδελφούς του. Γιατί ὅποιος ἔχει τό Θεό στήν καρδιά του, ἔχει
ὅλα τά ἀγαθά. Kαί δέν ὑποφέρει νά κάνει ἁμαρτία. Ὅποιος
δέν ἔχει τό Θεό στήν καρδιά του, ἔχει τό διάβολο. Kαί κάνει
ὅλα τά κακά καί ὅλες τίς ἁμαρτίες».      (Ἅγ. Kοσμᾶς ὁ Αἰτωλός)
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ό σκεφθήκαμε. Τό συζητή-
σαμε. Τό ἀποφασίσαμε. Καί
καλέσαμε πολλούς. Ὅλους.
Ὅλους τούς συνεργάτες καί
φίλους τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ, γραπτά καί
προφορικά, νά συνοδοιπορήσουμε
καί νά κατηφορίσουμε ἀπό τή Θεσ-
σαλονίκη πρός τήν Κεντρική Ἑλλά-
δα. Ὄχι γιά πασχαλινή διασκέδαση.
Οὔτε γιά διακοπές τοῦ Πάσχα. Κι
οὔτε σέ τόπους ἀναψυχῆς! Ἀλλά σ’
ἕναν τόπο ὅπου κανείς δέν θά ἤθελε
νά ζήσει. Κι οὔτε κἄν νά περάσει
ἀπό κεῖ. Ποιός θέλει νά βρεθεῖ σέ
Φυλακή; Κανείς. Οὔτε σάν κρατού-
μενος οὔτε σάν ἐπισκέπτης. Φυλακή
σημαίνει περιθώριο. Περιφρόνηση.
Ἐγκατάλειψη. Στιγματισμός. Νεαρή
κυρία, θυγατέρα πρώην κρατουμέ-
νης, ἀπαγόρευσε στή μητέρα της νά
παραβρίσκεται στή βάπτιση τοῦ
παιδιοῦ της, ἐπειδή ντρεπόταν γιά
λογαριασμό τῆς μάνας της πού
μπῆκε φυλακή!

Τό πασχαλινό ὁδοιπορικό μας εἶχε
προορισμό του τό Κατάστημα Κρά-
τησης Δομοκοῦ. Στήν Κεντρική Στε-
ρεά Ἑλλάδα. Τήν τρίτη μέρα τοῦ
Πάσχα, 10 Ἀπριλίου, 100 ἀδελφοί ἐν
Χριστῷ ἀφήσαμε πίσω μας κάθε
ὑποχρέωση, κάθε ἄλλη ἀσχολία καί
ἀνάγκη, γιά νά ἐπισκεφθοῦμε τούς

κρατουμένους στό Κατάστημα αὐτό
καί νά τούς ποῦμε μέ τήν καρδιά
μας ὅτι ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ καί ὡς
Θεός νίκησε τό θάνατο καί τή φθορά.
Μήν ἀπελπίζεστε, ἀδελφοί! Μήν
ἀποθαρρύνεστε! Μετά τό Γολγοθά
ὅλους μᾶς προσμένει μιά ἀνάσταση. 

Ὁ ἀνύστακτος καλός ποιμένας τῆς
Ἐκκλησίας μας π. Γερβάσιος ὁδήγη-
σε τό καραβάνι τῆς ἀγάπης τοῦ Χρι-
στοῦ στή μεγάλη αὐτή Φυλακή, γιά
νά φέρουμε ὅλοι μαζί τό ἐλπιδοφόρο
καί χαρούμενο μήνυμα τῆς Ἀναστά-
σεως καί σ’ αὐτούς τούς ἀνθρώπους,
παιδιά τοῦ Θεοῦ, ὅμοια μέ μᾶς, πού
πονεμένες ἱστορίες τούς ἔφεραν στό
κατώφλι αὐτό, πολλές φορές χωρίς
νά γνωρίζουν ποῦ θά τούς ὁδη-
γοῦσαν οἱ ἐπιλογές τῆς ζωῆς τους.
«Ὤ, ἄν ἤξερα!», εἶναι ὁ σιωπηλός
στεναγμός πολλῶν πού ἄφησαν νά
τούς κυριέψει ὁ θυμός, νά τούς νική-
σει ἡ ἐπιθυμία τοῦ εὔκολου κέρδους,
νά τούς διαφύγει ἡ εὐκαιρία νά κά-
νουν τό καλύτερο γιά τόν ἑαυτό τους
καί γιά τήν οἰκογένειά τους. Γιά τήν
κοινωνία ὅλη. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει πά-
ντα ἀνάγκη ἀπό ἕναν καλό λόγο, γιά
νά ζεστάνει τήν καρδιά του. Μιά
στοργική κουβέντα γιά νά γλυκάνει
τή βασανισμένη του ψυχή. «Δέσπο-
τα, νά ἤξερες πόσα χρόνια εἶχε νά
πιάσει ἀνθρώπινο χέρι τό δικό

«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΔΟΜΟΚΟΥ
(Πάσχα 2018)
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μου», εἶπε ἕνας κουρασμένος ἀπό
τή ζωή του ἄνθρωπος σέ ἕναν πα-
πούλη τοῦ Θεοῦ, ὅταν τοῦ ἔσφιξε μέ
ἀγάπη τό χέρι καί τοῦ μίλησε ζε-
στά!! Εἶναι ἀνυπόφορα βασανιστική
ἡ μοναξιά χωρίς τήν ἀγάπη. 

Ἡ 72η αὐτή ἐπίσκεψη σέ ἑλληνική
Φυλακή τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής
τοῦ Γολγοθᾶ» πραγματοποιήθηκε μέ
τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΥ καί μέ τή σύμφωνη γνώμη καί
ἄδεια τοῦ Διευθυντῆ τοῦ Καταστή-
ματος κ. Θεοδώρου Κωσταρᾶ, τοῦ
Ἀρχιφύλακα κ. Γεωργίου Γκίζα καί
τή συνεργασία τῆς Κοινωνικῆς Λει-
τουργοῦ κ. Χριστίνας Τιμπλαλέξη.
Τήν ἡμέρα τῆς ἐπίσκεψης ἦταν ὅλα
ἕτοιμα.

Στή μεγάλη αἴθουσα ἐκδηλώσεων
τῆς Φυλακῆς προσῆλθαν οἱ ἐπισκέ-
πτες καί ἕνας μεγάλος ἀριθμός κρα-
τουμένων, ὅσοι ἐπιθυμοῦσαν νά γνω-
ρίσουν προσωπικά τόν π. Γερβάσιο
καί νά πάρουν τήν εὐχή του. Ἐπειδή
ὁ κ. Διευθυντής, παρά τήν ἐπιθυμία
του νά εἶναι παρών, ἀπουσίαζε, γιά
οἰκογενειακούς λόγους,ἀνέλαβαν τήν
εὐθύνη τῆς ὅλης ἐκδήλωσης μέ πολύ
ἐνθουσιασμό καί ζῆλο ὁ Ἀρχιφύλα-
κας καί ἡ Κοινωνική Λειτουργός.

Ὁ Ἀρχιφύλακας κ. Γεώργιος Γκί-
ζας, λιτός καί μετρημένος ἔχοντας

ὅλη τήν εὐθύνη
στούς ὤμους του,
ἀπευθύνθηκε στόν
π. Γερβάσιο καί
στούς ἀδελφούς
συνοδοιπόρους καί
συνεργάτες του καί
ἐξέφρασε τή χαρά
του γιά τήν παρου-

σία ὅλων στή Φυλακή, γιατί μιά τέ-
τοια ἐπίσκεψη δίνει χαρά καί ἐλπίδα
στούς κρατουμένους, ἀλλά καί
ἔμπνευση καί δύναμη στό προσωπι-

κό τῆς Φυλακής.
Ἡ κ. Χριστίνα

Τιμπλαλέξη καλω-
σορίζοντας καί
εὐχαριστώντας τόν
π. Γερβάσιο καί
τούς συνοδοιπό-
ρους του εἶπε:

«Σεβαστέ π. Γερβάσιε, ἀγαπητές
ἀδελφές, ἀξιότιμοι κυρίες καί κύρι-
οι, καλωσορίσατε. 

Σήμερα εἶναι μιά ἰδιαίτερη, μιά
ξεχωριστή μέρα γιά τό Κατάστημά
μας, ἀφοῦ βρίσκεστε κοντά μας
ἐσεῖς, πατέρα Γερβάσιε. Ἐσεῖς,
πού ἀφιερώσατε τή ζωή σας νά
βοηθᾶτε τούς κρατουμένους.

Τό ἔργο σας εἶναι γνωστό σ’ ὅλη
τήν Ἑλλάδα ἀλλά καί παγκοσμίως,
ἀφοῦ ἔχετε ἐπισκεφθεῖ ὅλες τίς φυ-
λακές τῆς Ἑλλάδας καί φυλακές

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΔΟΜΟΚΟΥ48 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»

«Πολλούς δρόμους πῆρα, γιά νἄρθω σέ Σένα, Κύριε. Δέν τό κα-
τόρθωσα. Ἄν καί πίστεψα σέ Σένα, ἄν καί ἔλπισα ἀπό Σένα, ἄν καί
σοφία ἀπέχτησα, ἄν καί βοηθός παραστάθηκα στούς φτωχούς, ἄν
καί ὀρφανά συνέδραμα, ἄν καί ἐγκράτεια ἐπέδειξα, ἄν καί νίκησα
τόν ἑαυτό μου, ἄν καί δέν λύπησα κανέναν, ὅμως δέν Σέ βρῆκα.
«Ἀγάπησε περισσότερο τόν ἄνθρωπο καί θά μέ βρεῖς»,«Ἀγάπησε περισσότερο τόν ἄνθρωπο καί θά μέ βρεῖς»,
θυμᾶμαι πώς μοῦ ἀπάντησες.
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τοῦ ὑπόλοιπου κόσμου καί στίς πέ-
ντε ἠπείρους. 

Πρίν ἀπό λίγους μῆνες βρέθηκα
στή Θεσ/νίκη, στή μεγαλειώδη ἐπε-
τειακή ἐκδήλωση γιά τά 40 χρόνια
ἀγάπης καί προσφορᾶς σας στόν
κρατούμενο στίς φυλακές συνάν-
θρωπό μας. Ἔμεινα ἔκπληκτη ἀπό
τή συρροή τοῦ κόσμου ἀπό διάφο-
ρα μέρη. Συγκινήθηκα ἰδιαίτερα
ἀπό τά λόγια ἀγάπης καί σεβα-
σμοῦ πρός τό πρόσωπό σας. Εἶχα
καί παλαιότερα ἀπευθύνει πρό-
σκληση γιά νά ἐπισκεφθεῖτε τήν φυ-
λακή τοῦ Δομοκοῦ. Ἀπό ἐκείνη τήν
ἡμέρα ὅμως ἡ ἐπιθυμία ἔγινε ἐντο-
νότερη. 

Σήμερα νιώθω πραγματικά εὐλο-
γημένη πού ἀποδεχτήκατε τήν πρό-
σκλησή μου νά ἐπισκεφθεῖτε καί τή
δική μας φυλακή, γιατί εἶστε ὁ
ἄνθρωπος πού μέ τό ἔργο του καί
τό λόγο του μᾶς διδάσκει νά βοη-
θοῦμε τόν συνάνθρωπό μας πού
ὑποφέρει, χωρίς νά γινόμαστε ἐπι-
κριτικοί, ἀλλά ἐπιεικεῖς καί παρη-
γορητικοί. Ναί, ὁ φυλακισμένος
εἶναι παραβάτης. Καί πληρώνει γι’
αὐτό. Ὅμως μέσα ἀπό τή δοκιμα-
σία αὐτή πρέπει νά βγεῖ ὠφελημέ-
νος. Διδαγμένος ἀπό τά λάθη του.
Καλύτερος ἄνθρωπος. 

Μέ τά μέσα πού διαθέτουμε προ-
σπαθοῦμε νά βοηθήσουμε. Ὅμως
φτάνει στιγμή νά μήν μποροῦμε νά
κάνουμε κάτι ἄλλο. Προσωπικά
ἔχω ἀπευθυνθεῖ στή Διακονία πολ-
λές φορές καί ἔχω λάβει βοήθεια.
Εἶναι μεγάλη ἀσφάλεια νά νιώθεις
ὅτι, ὅσο μακριά κι ἄν βρίσκονται,
ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού μπορεῖς
νά μοιραστεῖς τό πρόβλημα καί νά

βρεθεῖ λύση. Νά ἀποφορτισθεῖς συ-
ναισθηματικά καί νά βρεῖς διεξό-
δους γιά νά κατευθύνεις τούς
ἀνθρώπους πού σοῦ ἔχουν ἐμπι-
στευθεῖ πράγματα ἀπό τήν ζωή
τους. 

Δέν εἶναι ὅμως μόνο ἡ ὑλική βοή-
θεια πού παρέχεται ἀπό τή Διακο-
νία, γεγονός πού στίς μέρες μας
εἶναι ἰδιαιτέρως σημαντικό, γιατί ἡ
Πολιτεία δέν μπορεῖ νά καλύψει
ὅλες τίς ἀνάγκες του κρατουμένου,
ἀλλά ἡ πνευματική βοήθεια, αὐτή
πού ἀναγεννᾶ τήν ψυχή πνευματι-
κά καί τήν ὁδηγεῖ νά ζήσει ἐνάρε-
τα, ὥστε νά μήν ξαναπεράσει τήν
πόρτα τῆς φυλακῆς. Εἶναι τά λόγια
παρηγοριᾶς καί ἀνακούφισης, πού
ἀποτελοῦν βάλσαμο στήν ψυχή τοῦ
πονεμένου ἀνθρώπου, εἶναι ἡ προ-
σευχή πού τοῦ δίνει ἐλπίδα καί
ἠρεμία.

π. Γερβάσιε,
Σᾶς εὐχαριστῶ ἀπό τά βάθη τῆς

καρδιᾶς μου γιά τήν τιμή πού μᾶς
κάνατε νά ἐπισκεφθεῖτε τό Κατά-
στημά μας. 

Σᾶς εὐχαριστῶ γιά τήν ὑλική
βοήθεια πού μᾶς παρέχετε, τήν
ἐμπιστοσύνη πού μᾶς δείχνετε, κα-
θώς καί τήν πνευματική σας καθο-
δήγηση. Νιώθω εὐγνώμων πού σᾶς
συνάντησα στήν ἐπαγγελματική
μου πορεία, γιατί μέ τήν μεγαλο-
ψυχία σας, μᾶς διδάσκετε τήν ἀξία
τῆς ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης πρός τό
συνάνθρωπο πού σηκώνει τό δικό
του σταυρό. 

Εὔχομαι νά σᾶς δίνει ὁ Θεός
ὑγεία καί δύναμη νά συνεχίζετε τό
θεάρεστο ἔργο σας».

«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI» 49ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΔΟΜΟΚΟΥ
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Ἀκολούθησε ἕνα σύντομο μουσικό
διάλειμμα μέ κλασική μουσική ἀπό
ἕναν πιανίστα νεαρό κρατούμενο,
τόν ὁποῖο ἐπευφήμησαν ζωηρά ὅλοι
οἱ παρόντες, κρατούμενοι καί ἐπι-
σκέπτες. 

Καί ἀκολούθως ἔλαβε τό λόγο ὁ π.
Γερβάσιος καί μέ ἀγάπη πολλή, μέ
ζωντάνια, μέ παλμό, μέ ἁπλότητα
καί χάρη, ἀπηύθυνε τά λόγια του τά
πατρικά στούς ἀδελφούς κρατουμέ-
νους καί τούς παρότρυνε μέ ἐνθου-
σιασμό στήν ἀπόφαση γιά μιά ἀνα-
στημένη στό ἑξῆς ζωή, ὡς μαρτυρία
τῆς ἀλλαγῆς πού ἔφερε στόν κόσμο
ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ὁμιλία
αὐτή τοῦ π. Γερβασίου παρατίθεται
ἐν συντομίᾳ ὡς τό κύριο ἄρθρο τοῦ
τεύχους αὐτοῦ. 

Μετά τήν ὁμιλία τοῦ π. Γερβασίου
ὁ κάθε κρατούμενος μέ τή σειρά του
τσούγκριζε τό πασχαλινό του αὐγό
μέ τό σεβάσμιο Γέροντα, ὁ ὁποῖος
δέν κουράστηκε νά εὔχεται στόν κα-
θένα «Χριστός Ἀνέστη. Καλή λευτε-
ριά»!, καί φεύγοντας ἔπαιρνε τό δέ-
μα του μέ τά δῶρα τῆς ἀγάπης ἀπό
τή ΔΙΑΚΟΝΙΑ. Ὅλοι οἱ ἐπισκέπτες
ἐντυπωσιάστηκαν πολύ ἀπό τήν
ἀλλαγή πού ἔβλεπαν στά πρόσωπα
τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν. Ὅλοι ἦταν χα-
ρούμενοι, ὅλοι χαμογελαστοί, ὅλοι
ἀνανεωμένοι. Κάτι θεϊκό εἶχε συντε-
λεστεῖ στίς ψυχές τους μέ τή χάρη
τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ.

Ἤδη, ἐκείνη τήν ὥρα, τρεῖς κρα-
τούμενοι συγκινημένοι ζήτησαν νά
κατηχηθοῦν καί νά βαπτιστοῦν ἀπό
τόν π. Γερβάσιο. Καί πῆραν τήν
ὑπόσχεσή του. Ἡ Κοινωνική Ὑπηρε-
σία θά συνεργαστεῖ μέ τόν Μητρο-
πολίτη Φθιώτιδος κ. ΝΙΚΟΛΑΟ γιά

νά γίνει ὅλη ἡ ἀπαραίτητη κατηχητι-
κή προετοιμασία τῶν ὑποψηφίων
ὀρθοδόξων ἀδελφῶν χριστιανῶν.
Ὅλα γιά τή δόξα τοῦ Θεοῦ καί τή
σωτηρία τῶν ψυχῶν!! 

* * *
Ἔγραψε κάποιος πολύ φωτισμένα: 
«Τή δύσκολη στιγμή τῆς ἀπολο-

γίας σου στό βῆμα τοῦ κριτῆ θά
ἔρθει μπροστά στό Θεό κάθε σου
καλοσύνη. Κάθε ζεστή κουβέντα πού
εἶπες στόν πόνο τοῦ ἄλλου. Κάθε λε-
πτό πού ἔδωσες ἀπό τό ὑστέρημά
σου. Κάθε χιλιόμετρο πού ἔτρεξες
γιά ἐκείνους πού εἶχαν ἀνάγκη τῆς
παρουσίας σου. Κάθε προσευχή
ἀγάπης πού ἔκανες γιά τούς ἄλλους.
Ὅλα θά εἶναι ἐκεῖ. Συνήγοροι στήν
ἀπολογία σου». Γιατί, συμπληρώ-
νουμε, τή ζωή μας ὁ Θεός δέν τή με-
τράει μέ τά χρόνια. Ἀλλά τή ζυγίζει. 

Ἀδελφοί, 
Ἄς μή σταματήσουμε ὅσο ζοῦμε

νά κάνουμε τό καλό στούς ἄλλους μέ
ὅποια μορφή. Ἄς μή σταματήσουμε
καί τίς πορεῖες ἀγάπης στούς κρα-
τουμένους. Τό παράδειγμα συνεχίζει
νά μᾶς τό δίνει καί νά μᾶς προσκα-
λεῖ ὁ πολιός Γέροντας π. Γερβάσιος,
παρά τήν ἡλικία του καί παρά πλέον
τά κινητικά του προβλήματα. Εἶναι
88 ἐτῶν καί κινεῖται μέ καροτσάκι.
Ἀλλά στήν ἀγάπη στέκεται ὄρθιος.
Μέ διαρκῶς ἀνανεωμένα τά σχέδια
καί τά ὄνειρά του, ὡς ἀετός πού
ἀνακαινίζονται οἱ δυνάμεις του μέ
τή χάρη τοῦ Θεοῦ. 

Ἄς μή σταματήσουμε νά τρέχουμε
μαζί του στό δρόμο τῆς ἀγάπης γιά
τόν κάθε πονεμένο πλησίον. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! 

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΔΟΜΟΚΟΥ50 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

Ἕνα μουσικό διάλειμμα στήν κα-
τάμεστη αἴθουσα ἐκδηλώσεων

προσφέρει σέ ὅλους στιγμές
ἠρεμίας καί περισυλλογῆς.

Ὁ π. Γερβάσιος μέ στελέχη τοῦ φυλακτικοῦ Προσωπικοῦ σέ μιά ἀναμνηστική φωτογραφία. 

Ὁ Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ συνομιλεῖ μέ τόν π. Γερβάσιο 
γιά θέματα ἀγάπης καί διακονίας στόν ἄνθρωπο.
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΔΟΜΟΚΟΥ52 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»

Ὁ π. Γερβάσιος μέ τόν ἀναστάσιμο λόγο του προτρέπει κρατουμένους καί ἐπισκέπτες
σέ μιά ἀναστημένη ζωή, μαζί μέ τόν Ἀναστάντα Κύριο. 

Ὁ π. Γερβάσιος προσφέρει στούς
ὑπεύθυνους τῆς Φυλακῆς γιά τήν
ἐκδήλωση τῆς ἡμέρας ἀναμνηστι-

κά δῶρα ἀπό τή ΔΙΑΚΟΝΙΑ.
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«Χριστός Ἀνέστη, παιδιά. Καί καλή λευτεριά»,
εὔχεται στόν κάθε κρατούμενο ὁ π. Γερβάσιος
καθώς τσουγκρίζει μέ τόν καθένα τό πασχα-

λιάτικο αὐγό.
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Ἡ ζωή γιά τόν χριστιανό εἶναι δῶρο
Θεοῦ, γιά νά κάνει τό καλό στόν κό-
σμο. Νά μήν ἀρκεῖται μόνο στά καλά
λόγια, ἀλλά νά τά συνοδεύει καί μέ
καλά ἔργα. Ἔργα ἀγάπης χωρίς συμ-
φέροντα. Ἔργα ἀγάπης χριστιανικῆς
γιά τόν «πλησίον», τόν κάθε ἄνθρωπο,
πού εἶναι, κατά τήν τέλεια διδασκαλία
ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, εἰκόνα τοῦ Θεοῦ
καί ἀδελφός μας πνευματικός. Ὁ πλη-
σίον, ὅποιος κι ἄν εἶναι. 

Ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥ-
ΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολ-
γοθᾶ» εἶναι διακονία ἀγάπης Χρι-
στοῦ. Κι ἑπομένως ἀγάπης ἀληθινῆς
καί γνήσιας. Μέ τό λόγο τοῦ Θεοῦ,
πού γίνεται φάρμακο στήν ψυχή πού
πάσχει, καί μέ τήν ἔμπρακτη ἀγάπη,
πού θεραπεύει καί λιγοστεύει ἀνά-
γκες τοῦ σώματος. Γιατί αὐτός εἶναι ὁ
τέλειος ἄνθρωπος: Ψυχή καί σῶμα. 

Μ’ αὐτήν τήν ἀγάπη σάν αἰτία, ἡ
ΔΙΑΚΟΝΙΑ πραγματοποίησε ἐπίσκε-
ψη στό Κατάστημα Κράτησης Γκέρλα,
φυλακή ὑψίστης ἀσφαλείας, στή Β.
Ρουμανία. Ὁ π. Γερβάσιος συνοδευό-
μενος ἀπό στενούς συνεργάτες του
ἔφθασε γιά τήν ἀγάπη καί ἐκεῖ γι’
ἀκόμη μιά φορά. Ἦταν Κυριακή.
Πρωί. Στίς 20 Μαΐου. 

Γιά τό λόγο αὐτό προηγήθηκε ὅλων
ἡ Θεία Λειτουργία στόν Ἱ.Ν. Ἀποστό-
λων Πέτρου καί Παύλου, μέσα στή
Φυλακή. Συλλειτουργοί ἦταν καί τρεῖς
Ρουμάνοι ἱερεῖς. Δυό πατέρες μέ τό
ὄνομα Ἀδριανός καί ὁ π. Γρηγόριος,
ἑλληνομαθής ἱερομόναχος, ὅλοι εὐλα-
βεῖς καί ἱεροπρεπεῖς ἐκπρόσωποι τοῦ

Θεοῦ μέσα στήν Ἐκκλησία Του. Συ-
μπροσευχόμενοι ἐκτός ἀπό τό φυλα-
κτικό προσωπικό καί κρατούμενοι,
ὅσους ὁ νόμος ἐπιτρέπει νά βρίσκο-
νται στή Θεία Λειτουργία κάθε Κυ-
ριακή. Καί ἦταν ἀρκετοί. Ἴσως, ἐδῶ
στήν πατρίδα μας, νά ὑπάρχουν Κυ-
ριακές μέ ἐκκλησίασμα ἀπό τόν ἐλεύ-
θερο κόσμο μικρότερο ἀπό ὅ,τι σέ μιά
φυλακή ὀρθόδοξης χώρας. Ὅλοι ξέ-
ρουμε πώς εἶναι ἀλήθεια αὐτό. Δυ-
στυχῶς. «Ἐψύγη» ἡ ἀγάπη γιά τήν
προσευχή καί τή λατρεία τοῦ Θεοῦ
στίς ψυχές πολλῶν χριστιανῶν! Ἴσως
γιατί δέν τά χάσαμε ἀκόμη ὅλα. Αὐτά
πού θεωροῦμε στηρίγματά μας. 

Τά λόγια τοῦ π. Γερβασίου στούς
κρατουμένους ἦταν λόγια ἀγάπης Θε-
οῦ στίς ψυχές τους. Μιά ἀκτίνα ἐλπί-
δας πώς μέσα στό ἔλεος καί στή μα-
κροθυμία Του ὅλοι μποροῦμε νά ἔχου-
με μιά θέση. Ὅλοι μποροῦμε νά σώ-
σουμε τίς ψυχές μας, ὅπως ἐκεῖνος ὁ
διαβόητος ληστής τοῦ Γολγοθᾶ, πού
στό παρά πέντε τῆς ζωῆς του ἅρπαξε
τήν εὐκαιρία πού τοῦ ἔδωσε σάν σω-
σίβιο ὁ συσταυρωμένος του Ἰησοῦς
καί ἔκανε τήν τελευταία του «λη-
στεία»: Λήστεψε τόν παράδεισο! Ὁ
πρῶτος ἄνθρωπος πού πάτησε τά πό-
δια του μέσα σ’ αὐτόν, χωρίς νά τόν
μολύνει. Γιατί τά εἶχε πλύνει μέ τό
λουτρό τῆς μετανοίας ἐπάνω στό
σταυρό. Κι ἄλλα λόγια Θεοῦ γλυκά
σάν τό μέλι ἄκουσαν οἱ κρατούμενοι. 

Καί μετά τή Θ. Λειτουργία σάν κάτι
τό πανηγυρικό ὑπῆρχε στήν ἀτμό-
σφαιρα. Ὅλοι ἦταν χαρούμενοι. Ὅλοι
ἦταν ἤρεμοι. Ὅλοι. Καί μέ χαρά καί

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΓΚΕΡΛΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ54 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»

ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΓΚΕΡΛΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

(20-5-2018)
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«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI» 55ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΓΚΕΡΛΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

εὐλάβεια ἔπαιρναν ἀπό τό ἱερατικό
χέρι ἕνα σταυρό ὡς εὐλογία καί στή-
ριγμα καί δύναμη στή φυλακισμένη
τους ζωή. Γιά τήν ψυχή τους. Γιά τή
σωτηρία τους. Ἀλλά τό εἴπαμε παρα-
πάνω. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει καί σῶμα. Κι
αὐτό ἔχει ἀνάγκες. Μικρές καί μεγά-
λες. Γιά τίς μικρές τους ἀνάγκες ἡ
ΔΙΑΚΟΝΙΑ τούς πρόσφερε ἕνα γλύκι-
σμα ἀπό τήν Ἑλλάδα καί 100 λέι στό
ταμεῖο τοῦ καθενός. Ἔκφραση ἀγά-
πης ὅλα. Ἦταν τόσο ἱερές καί ἅγιες οἱ
στιγμές, πού νιώσαμε ὅλοι πώς ἤμα-
σταν ἀδελφοί μαζί μέ ἀδελφούς. Κι ἄς
μή γνωρίζαμε τά ὀνόματά τους. Ἀρκεῖ
πού ἔχουμε τήν ἴδια ὀρθόδοξη πίστη.
Ἀρκεῖ πού λατρεύουμε τόν ἀληθινό
Θεό, τόν ἕνα καί μοναδικό, σωστά.

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
«Ὀ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»«Ὀ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»

Tό�σύνθημα:

^H�ζωή�μας�εrναι�σύντομη.�‰Aς�βιαστοÜμε�νά�κά-
νουμε�τό�καλό�στόν�κόσμο.

^H�προσευχή:�

«Kύριε,

Mάθε�μας�ν\�àγαποÜμε�αéτούς�πού�δέν�àγαπήθη-
καν.�Kάνε� μας�νά� •ποφέρουμε� μέ� τόν�πόνο� τ΅ν
ôλλων.� Mήν� âπιτρέψεις� πιά� νά� εéτυχοÜμε� μόνοι
μας...�Δός�μας�τήν�àγωνία�τÉς�παγκόσμιας�δυστυ-
χίας�καί�φύλαξέ�μας�àπό�τή�λησμονιά�τ΅ν�ôλλων».�

Ὁ ≈μνος:�

«Tόν� ληστήν� αéθημερόν,� τοÜ� Παραδείσου� äξίω-
σας,�Kύριε·�κàμέ�τῷ ξύλῳ τοÜ�ΣταυροÜ�φώτισον�καί�σ̈́ σόν�με».�(Ἐξαποστειλά-
ριον�Μ.�Παρασκευῆς)

Ἡ εὐθύνη�μας:

«Ἄν�δέν�σωθεῖ ὁ κόσμος,�ἐγώ�φταίω».

Ὀρθόδοξα. Σωτήρια. 
* * *

Καθώς μέ τά φτερά τῆς TAROM
ἐπιστρέφαμε ἀεροπορικῶς στήν πα-
τρίδα μας, τή μοναδική γιά τό φιλότι-
μο καί τήν ἀρχοντιά της, κατά τόν π.
Παΐσιο, ἡ σκέψη μας γινόταν προσευ-
χή: «Κύριε Ἰησοῦ, Σύ  πού τά ξέρεις
ὅλα γιά μᾶς, δῶσε στό κάθε παιδί Σου
ὅ,τι τοῦ χρειάζεται. Καί σ’ ὅλους μας
δῶσε, παρά τήν ἀναξιότητα καί τίς
ἀδυναμίες μας, τό ἔλεός Σου καί τήν
ἀγάπη Σου, ὥστε μέ μετάνοια καί τα-
πείνωση ν’ ἁπλώνουμε τό χέρι μας σέ
Σένα, γιά νά βροῦμε τήν εἰρήνη καί τή
χαρά. Τήν ἀλήθεια καί τό φῶς. Καί
στό τέλος, ἐσένα τόν ἴδιο».

Πρίν γράψεις, σκέψου!
Πρίν κατακρίνεις, περίμενε!

Πρίν προσευχηθεῖς, συγχώρα!
Πρίν παραιτηθεῖς, προσπάθησε!
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Ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ
Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ», συνεχίζει τό
ἔργο ἀγάπης καί προσφορᾶς πρός τούς κρα-
τουμένους ὄχι μόνον σέ Φυλακές τῆς Ἑλλά-
δος, ἀλλά καί ἄλλων χωρῶν, ἀδιακρίτως κα-
ταγωγῆς, γλώσσας καί θρησκεύματός τους. Ἡ
ΔΙΑΚΟΝΙΑ βλέπει τόν κάθε κρατούμενο ὡς
παιδί τοῦ Θεοῦ καί ἀδελφό τοῦ Χριστοῦ, σύμ-
φωνα μέ τό δικό του λόγο (Ματθ. 25, 40).
Εὐχαριστοῦμε θερμά τούς ἀδελφούς πού στη-
ρίζουν ἀκόμη τό ἔργο μέ τήν ἀγάπη τους. Ἀξί-
ζει νά δίνει κανείς ἐλπίδα ἐκεῖ ὅπου αὐτή πά-
ει νά σβήσει. 

* * *

Στίς 4 Μαρτίου ὁ π. Γερβάσιος ἔδωσε τηλε-
οπτική συνέντευξη στό Κανάλι Ε γιά τήν
40χρονη ΔΙΑΚΟΝΙΑ ἀγάπης καί συμπαράστα-
σης στόν κρατούμενο συνάνθρωπό μας κάνο-
ντας ἀναφορά καί σέ ἰδιαίτερα περιστατικά
ἀπό τίς ἐμπειρίες του πού πραγματικά συ-
γκλονίζουν.

* * *

Στίς 15 Ἀπριλίου 2018, Κυριακή τοῦ Θωμᾶ,
ὁ π. Γερβάσιος ἔδωσε ὡριαία τηλεφωνική συ-
νέντευξη γιά τό ἔργο τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ στήν
ΕΡΑ μέ τόν κ. Ἰωάννη Παπασαραντόπουλο,

Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου Συμπαραστάσεως
Κρατουμένων «Ο ΟΝΗΣΙΜΟΣ», πού ἔχει τήν
ἕδρα του στήν Ἀθήνα ἀπό τό 1982, καί συμπα-
ρίσταται κρατουμένους κυρίως μετά τήν ἀπο-
φυλάκισή τους στήν κοινωνική τους ἐπανέ-
νταξη. 

* * *

Στό διάστημα αὐτό ἐνισχύσαμε τά Φιλό-
πτωχα Ταμεῖα τῶν παρακάτω Φυλακῶν:

1. Ἀγροτ.Κ.Κρ.Κασσάνδρας        500,00 εὐρώ.

2. Κατ. Κράτ. Νέων Βόλου          500,00 εὐρώ. 

3. Κατ. Κράτ. Δομοκοῦ                 250,00 εὐρώ.

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

5. Κατ. Κράτ. Μαλανδρίνου       160,00 εὐρώ.

6. Κατ. Κράτ. Νιγρίτας                  300,00 εὐρώ.

7. Κατ. Κράτ. Τρικάλων            1.000,00 εὐρώ.

Σύνολο: 4.710,00 εὐρώ

* * *

1. Οἰκον. ἐνίσχυση κρατ/νων ἐσωτερικοῦ 

3.245,00 εὐρώ.

2. Οἰκον. ἐνίσχυση κρατ/νων ἐξωτερικοῦ 

2.375,00 εὐρώ.

3. Οἰκον. ἐνίσχυση πρώην κρατ\νων

5.815,00 εὐρώ.

4. Οἰκον. ἐνίσχυση οἰκογ. ἀπόρων κρατ\νων

9.930,00 εὐρώ.

5. Ἔξοδα συνεργατῶν ἐξωτερικοῦ 

675,00 εὐρώ.

6. Δέματα σέ Φυλακές                7.125,00 εὐρώ.

7. Λοιπά ἔξοδα                           2.905,00 εὐρώ.

Σύνολο: 32.070,00 εὐρώ.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ56 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»

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:  36.780,00 εὐρώ.
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Ὁ ἄνθρωπος τῆς γελοιογραφίας ἀντιπρο-
σωπεύει ὅλους ἐκείνους τούς παράγοντες, μι-
κρούς καί μεγάλους, σέ Ἀνατολή καί Δύση,
πού ὄνειρό τους εἶναι ἡ παγκοσμιοποίηση. Καί
μέ τήν ἑξῆς διαφήμιση: «Πάρτε θέση!» Ἕνας
ὀπαδός τῆς παγκοσμιοποίησης γίνεται κρά-
χτης αὐτῆς καί ἀπευθυνόμενος στούς ἀνθρώ-
πους ὅλης τῆς γῆς τούς καλεῖ νά τόν μιμη-
θοῦν. Νά τόν ἀκολουθήσουν. Γιά ὅλους ἔχει
μιά θέση. Κι ὅπως φαίνεται αὐτός ἱκανοποιη-
μένος καί ξεκούραστος, «ἀραχτός», ἔτσι θά
εἶναι καί ἡ δική τους ζωή. Εἶναι σάν νά τούς
λέει: Νά πῶς θά ζοῦμε τότε, ὅταν ἡ παγκο-
σμιοποίηση γίνει πραγματικότητα. Δέν θά
ὑπάρχουν τότε οἱ σημερινές συνθῆκες ἐργα-
σίας, οἱ ὁποῖες ἐξαντλοῦν τούς ἐργάτες. Δέν
θά χύνουν ἱδρώτα καί αἷμα τήν ὥρα τῆς ἐργα-
σίας τους εἴτε πάνω στή γῆ εἴτε μέσα στίς στο-
ές τῆς γῆς γιά νά ἁλιεύσουν τά εὐγενῆ μέταλ-
λα, τά ὁποῖα βρίσκονται ὑπόγεια στή μιά καί
στήν ἄλλη χώρα. Ἡ ἐργασία θά εἶναι περιορι-
σμένη καί ἄνετη, ἔτσι ὥστε ὅλοι νά θέλουν νά
τήν ἐκτελοῦν σάν μιά εὐγενική ἀπασχόληση.
Ἡ ξεκούραση θά εἶναι ἡ πιό διασκεδαστική
ἀνάπαυση. 

Δέστε πῶς κάθεται ὁ κράχτης τῆς γελοιο-
γραφίας. Ὄχι σέ μιά μόνο καρέκλα, ἀλλά με-
τρῆστε σέ πόσες. Σέ πέντε καρέκλες, παρα-
καλῶ. Ἔτσι,  μέ τέτοιες ὑποσχέσεις, θέλει ἤ
δέν θέλει κανείς τήν παγκοσμιοποίηση; Μιά

καρέκλα γιά νά κάθεται. Μιά καρέκλα
γιά κάθε πόδι. Καί ἄλλες δυό καρέ-
κλες γιά τά δυό του χέρια. 

Ἡ εἰκόνα αὐτή παρατηρεῖται καί
σήμερα. Ἀλλά ὄχι σ’ αὐτούς πού ἐργά-
ζονται τίμια γιά τή διατροφή τῆς
οἰκογένειάς τους. Ὄχι σ’ αὐτούς.
Ἀλλά ἀποκλειστικά μόνο στούς τε-
μπέληδες. Μόνο σ’ αὐτούς. Ἔτσι
πραγματικά θά εἶναι τότε; Ἔτσι θά
ζοῦν τότε οἱ ἄνθρωποι στήν παγκο-
σμιοποίησή τους; 

Ἐρωτῶ:

Ποιά διαφήμιση ἀνταποκρίνεται στήν
πραγματικότητα; Δέστε ὅλες τίς διαφημίσεις ἤ
τουλάχιστον ὅσες μπορεῖτε νά δεῖτε.
Ἐρευνῆστε. Καί θά διαπιστώσετε τήν πικρή
πραγματικότητα. Ψέμα, ψέμα. Τό ψέμα τοῦ
ψέματος. Μή παρασύρεστε ἀπό τήν εἰκόνα
τῶν διαφημίσεων. Προσέξτε. Εἶναι παγίδες.
Καί οἱ παγίδες ἐπιφέρουν εἴτε μικρό εἴτε βαρύ
τραυματισμό ἤ καί τό θάνατο. Ἕνας καλός,
ἔμπειρος, παρατηρητής δέν πέφτει ποτέ σέ κα-
μιά ἀπολύτως παγίδα. Γι’ αὐτό πρέπει, εἶναι
ἐπείγουσα ἀνάγκη, νά προσέχετε σχολαστικά
τήν κάθε διαφήμιση. Αὐτό πρέπει νά τό κά-
νουμε ὅλοι. Μή ξεγελιέστε ἀπό καμιά διαφή-
μιση. Ἄρα καί ἀπό τή σημερινή. Ἀπό αὐτήν
πού βλέπουμε στήν πολυδιαφημισμένη πα-
γκοσμιοποίηση, ὅπως τήν παρουσιάζουν οἱ
κράχτες της. 

Ἡ πραγματικότητα εἶναι ἐντελῶς ἀντίθε-
τη. Ὅπως τολμοῦν νά λένε μερικοί πού μπο-
ροῦν νά γνωρίζουν περισσότερα, ἡ παγκο-
σμιοποίηση εἶναι στυγνή δικτατορία. Παγκό-
σμια δικτατορία, στήν ὁποία ἡ ζωή τῶν πα-
γκοσμιοποιημένων ἀνθρώπων θά εἶναι μαρ-
τυρική. Καί μόνο τό γεγονός ὅτι τήν παγκό-
σμια κοινωνία θά τή διοικεῖ μόνον ἕνας ἡγέ-
της, ὁ λεγόμενος Πλανητάρχης, αὐτό μαρτυ-
ρεῖ πολλά!

Ἕλληνες! Προσέχετε τίς διαφημίσεις γιά
τήν παγκοσμιοποίηση!

«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»ΠΑΡΤΕ ΘΕΣΗ

ΠΑΡΤΕ ΘΕΣΗ
ENA KAΘE ΦOPA
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«Κύριε Πρωθυπουργέ,
Πληροφορούμαστε

ἀπό τίς πρόσφατες σχε-
τικές συνεντεύξεις τοῦ Ἐκπρο-
σώπου Τύπου τῆς Κυβέρνησής
σας ἀλλά καί ἄλλων ὑπουργῶν
σας, ὅτι σκέφτεστε σοβαρά (ἄν
δέν τό ἔχετε ἤδη ἀποφασίσει) τό
ἐνδεχόμενο ὑπογραφῆς μιᾶς
Συνθήκης μέ τήν ΠΓΔΜ,  διά

τῆς ὁποίας ἡ Ἑλλάδα θά ἀποδέχεται
τή χρήση τοῦ ὀνόματος Μακεδονία
σ’ ἕνα σύνθετο ὄνομα τῆς χώρας
αὐτῆς. 

Δέν μπαίνουμε στή διαδικασία
ἔρευνας κατά τό πόσο ὑπάρχουν ἤ
δέν ὑπάρχουν διεθνεῖς ἐγγυήσεις γιά
τήν τήρηση τῶν ὑποχρεώσεων πού
θά ἀναλάβει ἡ ΠΓΔΜ, καθώς οἱ ὑπο-
χρεώσεις αὐτές δέν ἀποτελοῦν τίποτε
ἄλλο παρά μιά κάλυψη τῆς ἀνόσιας
πράξης πού φαίνεται πώς ἑτοιμάζε-
στε νά κάνετε, συνηγορώντας σέ μιά
πιθανή μελλοντική ἀναπηρία τῆς
Ἑλλάδας, γιά τό ἐνδεχόμενο τῆς
ὁποίας πᾶτε νά ξεκλειδώσετε τήν
πόρτα. 

Κύριε Πρωθυπουργέ, 
Εἴμαστε ἀναγκασμένοι νά σᾶς πεί-

σουμε νά μήν προβεῖτε σ’ αὐτό τό τρα-
γικό πολιτικό ὀλίσθημα διότι, κατά τά
δυό ἐπικά λαϊκά συλλαλητήρια, πού
ἔγιναν ἐντελῶς αὐθόρμητα (χωρίς τήν

παραμικρή κομματική ἤ ἄλλη ὑποδαύ-
λιση καί βοήθειά τους) ἀπό τόν Λαό
στή Θεσσαλονίκη καί στήν Ἀθήνα γιά
τήν προστασία τῆς Μακεδονίας μας,
φάνηκε πώς τό θέμα αὐτό εἶναι ἱκανό
νά συνταράξει συθέμελα τήν ὁμαλό-
τητα (ἄν μποροῦμε νά ποῦμε ἔτσι τήν
τρέχουσα κατάσταση), τήν ἠρεμία καί
τήν ὁμόνοια πού χρειάζεται ἡ Χώρα
μας αὐτές τίς στιγμές ἀπειλούμενη
ἀνοιχτά ἐξ Ἀνατολῶν. 

Ἡ ἀντίθετη μέ τή θέληση τοῦ λαοῦ
ἐνδεχόμενη ἐνέργειά σας, νά παρα-
δώσετε τό ὄνομα Μακεδονία στήν
ΠΓΔΜ, θά πυροδοτήσει λαϊκές ἀντι-
δράσεις τεράστιας ἔκτασης καί ἔντα-
σης. Δέν θά εἶναι ἁπλῶς ἕνα ἀκόμη
παλλαϊκό Συλλαλητήριο, ἀλλά ἀσυ-
γκράτητος ὄγκος ἀποφασισμένων
πολιτῶν πού δέν θά ἐπιτρέψουν νά
ὑπογραφεῖ Συνθήκη ἐμπεριέχουσα
δυνατότητα μελλοντικοῦ διαμελι-
σμοῦ τῆς Πατρίδας μας. 

Σᾶς παρακαλοῦμε νά μήν ἐπικαλε-
στεῖτε τό ρητορικό «ἐξωτερική πολι-
τική κάνει ἡ Κυβέρνηση καί ὄχι ὁ λα-
ός καί τά συλλαλητήρια», καθώς δέν
χρειάζεται καμία εἰδική μόρφωση γιά
νά καταλάβει καί ἕνας ἀμόρφωτος
ὅτι ὁ κλέφτης ποτέ δέν μπορεῖ νά νο-
μιμοποιήσει τά κλοπιμαῖα, ὅταν αὐτά
εἶναι γνωστά σέ ὅλους. Καί εἶναι τοῖς
πᾶσι γνωστό πώς τό ὄνομα Μακεδο-
νία ἀνήκει στούς Ἕλληνες ἀπό ἀρχαι-

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ     Τ  ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ     Τ  
ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ   
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οτάτων χρόνων, πολλούς αἰῶνες πρίν
ἐμφανισθοῦν στήν περιοχή αὐτοί πού
θέλουν νά τό οἰκειοποιηθοῦν, μετά
τήν (ἱστορικά πρόσφατη) κλοπή του. 

Ἄν, παρ’ ὅλ’ αὐτά πού σᾶς ἀναφέ-
ρουμε καλόπιστα, ἀποφασίσετε νά
προχωρήσετε στή σχεδιαζόμενη ἀνι-
στόρητη παραχώρηση τοῦ ὀνόματος
Μακεδονία στούς Σλάβους τῆς
ΠΓΔΜ, ἀναλαμβάνετε ἐσεῖς τήν
εὐθύνη γιά ὅ,τι ἐπακολουθήσει. 

Ἁπλῶς ἔχουμε ὑποχρέωση νά σᾶς
ἐνημερώσουμε (ὥστε στό «Δικαστή-
ριο τῆς Ἱστορίας», «νά πάει ὁ κάθε κα-
τεργάρης στόν πάγκο του») πώς ὁ
λαός πού κατέβηκε στά συλλαλητή-
ρια δέν εἶναι ὁ κομματικός συρφετός
πού πάει βόλτα στήν κομματική φιέ-
στα μέ πληρωμένα τά ναῦλα του ἀπό
τό κόμμα. 

Ὁ λαός πού κατέβηκε στά συλλαλη-
τήρια ἀπό τό ὑστέρημά του εἶναι ἀπο-
φασισμένος νά ἀκουστεῖ καί νά ἐπι-
βάλλει τή βούλησή του στήν κυβέρνη-
σή του, ὡς ὁ ἐκ τοῦ Συντάγματος
ἐντολέας πού ἐντέλλεται τήν ἀπόφασή
του στούς ἐντολοδόχους του.

Μήν ἀποπειραθεῖτε νά ἀλλάξετε

τούς συντα-
γματικά κα-
τοχυρωμέ-
νους αὐτούς
ρόλους, γιά
νά παραχω-
ρήσετε τό
ὄνομα τῆς
Μακεδονίας
μας σέ ἀλλο-
εθνεῖς. 

Οὕτως ἤ ἄλλως ἡ Μακεδονία (ὡς
ὄνομα) δέν μπορεῖ καί δέν πρόκειται
νά παραδοθεῖ. Αὐτό τό ἐγγυᾶται σύσ-
σωμος ὁ κυρίαρχος τῆς χώρας Ἑλλη-
νικός Λαός, μέ τήν ἀποφασιστικότη-
τα πού ἔδειξε στά δυό μεγάλα συλλα-
λητήρια. 

Μή βάλετε μπουρλότο στά ξερά
χόρτα. 

Σᾶς ἱκετεύουμε...»
Εὐπειθέστατοι   

Οἱ Παμμακεδονικές Ἑνώσεις Ὑφηλίου
Η «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ

ΔΥΟ ΕΠΙΚΩΝ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΗΝ
ΠΓΔΜ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ     ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ     ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ 16 Μαΐου 2018

Δέν ἔχουμε καμία συγγένεια μέ τόν Μέγα
Ἀλέξανδρο. Ἤρθαμε στήν περιοχή τόν 6ο
μ.Χ. αἰώνα. Εἴμαστε Σλάβοι.

Κίρο Γκλιγκόροφ 3/6/1993 πρώην πρόεδρος
τῆς Γιουγκοσλαβίας.
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Μπορεῖ ν’ ἀκούγεται σάν ψέμα, εἶναι
ὅμως πέρα γιά πέρα ἀληθινό. Ὁ 11χρονος
Γουίλιαμ-Βασίλειος Μαΐλης «σπάει» τό
ἡλιακό φράγμα καθημερινά. 

Σέ μιά ἐποχή πού τά περισσότερα παιδιά
ἐπικεντρώνονται στό νά κερδίσουν τό ἑπό-
μενο ἐπίπεδο σέ ἕνα βιντεοπαιχνίδι ἤ νά
παίζουν μπάλα μέ τούς συνομήλικούς τους,
ὁ Γουίλιαμ «ἀναλώνεται» στήν προσπάθεια
νά γίνει αστρο-
φυσικός. 

Τά περισσότε-
ρα παιδιά σέ
αὐτήν τήν ἡλι-
κία ὀνειρεύο-
νται νά γίνουν
π υ ρ ο σ β έ σ τ η ς ,
γιατρός, ἴσως
ἀκόμη ἀστρο-
ναύτης ἤ δάσκα-
λος, ἀλλά ὁ Βα-
σίλειος τό μόνο
πού ὀνειρεύεται
εἶναι νά γίνει
ἀστροφυσικός. 

Τό ἀγόρι ἀπό
τήν Πενσυλβάνια τῶν Η.Π.Α. ἀποφοίτησε
ἀπό τό γυμνάσιο τόν Μάιο τοῦ 2016, στήν
ἡλικία τῶν 9 ἐτῶν! Ἀφοῦ ἀκολούθησε κά-
ποια κολεγιακά μαθήματα ἔγινε δεκτός στό
Πανεπιστήμιο «Καρνέζι Μέλλον» τό περα-
σμένο φθινόπωρο. 

Σύμφωνα μέ τόν Ἑλληνορθόδοξο ἱερέα
πατέρα του, π. Πέτρο Μαΐλη, ὁ Γουίλιαμ ξεκί-
νησε νά μιλᾶ στούς ἑπτά μῆνες ἀπό τήν γέν-
νησή του. Ἔκανε πρόσθεση 21 μηνῶν μωρό
καί πολλαπλασιασμό ἀπό τήν ἡλικία τῶν δύο
ἐτῶν. Μιά φορά μάλιστα ἐπηρεασμένος ἀπό
τά παιδικά βιβλία πού τοῦ διάβαζαν, ἔγραψε
σέ αὐτήν τήν ἡλικία τό δικό του βιβλίο ἐννέα
σελίδων μέ τίτλο «Εὐτυχισμένη Γάτα».

Στά τέσσερα χρόνια ἔμαθε ἄλγεβρα, τή

νοηματική γλώσσα καί τόν τρόπο ἀνάγνω-
σης τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καί, ὅταν ἦταν
πέντε ἐτῶν, διάβασε ἕνα ὁλόκληρο βιβλίο
γεωμετρίας 209 σελίδων σέ μιά νύχτα καί
ξύπνησε τήν ἄλλη μέρα λύνοντας περίπλο-
κα προβλήματα.

«Αὐτό τό παιδί εἶναι κυριολεκτικά ἰδιο-
φυΐα», ἀναφέρει ἡ ψυχολόγος τοῦ Πανεπι-
στημίου τοῦ Ὀχάιο, Ἰωάννα Ρούθσατζ. 

Ἡ ἐπιθυμία
τοῦ Γουίλιαμ νά
γίνει ἀστροφυ-
σικός ἔχει τίς ρί-
ζες της στίς
ἰσχυρές πεποι-
θήσεις του. Δια-
φωνεῖ μέ μερι-
κές ἀπό τίς θεω-
ρίες τοῦ Ἀϊν-
στάιν καί τοῦ
Χόκινγκ γιά τίς
μαῦρες τρύπες
καί ἔχει τίς δι-
κές του ἰδέες γιά
νά ἀποδείξει
τήν ὕπαρξη τοῦ

σύμπαντος. 

Ὁ γιός τοῦ Ἑλληνορθόδοξου ἱερέα θέλει
νά ἀποδείξει ὅτι μιά ἐξωτερική δύναμη εἶναι
τό μόνο πράγμα πού μπορεῖ νά δημιουργήσει
τό σύμπαν, πράγμα πού σημαίνει ὅτι «ὁ Θεός
ὑπάρχει».

Ὡστόσο ὁ Στήβεν Χόκινγκ, ὁ ὁποῖος ἀπε-
βίωσε πρό ἡμερῶν σέ ἡλικία 76 ἐτῶν, διατύ-
πωσε ἕνα πολύ διαφορετικό ἐπιχείρημα.
«Πρίν καταλάβουμε τήν ἐπιστήμη, ἦταν φυ-
σικό νά πιστεύουμε ὅτι ὁ Θεός δημιούργησε
τό σύμπαν, ἀλλά τώρα ἡ ἐπιστήμη προσφέ-
ρει μιά πιό πειστική ἐξήγηση», εἶπε κάποτε ὁ
γνωστός φυσικός. 

Οἱ γονεῖς τοῦ Γουίλιαμ λένε ὅτι δέν τόν
ὤθησαν πρός τίς σπουδές του.

Ἕνα Ἑλληνόπουλο-θαῦμα στήν Ἀμερική: 
Βασίλειος Μαῒλης!

Ὁ ὀρθόδοξος Ἕλληνας ἱερέας π. Πέτρος Μαΐλης
μέ τό γιό του Βασίλειο, ἕνα παιδί-θαῦμα.
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«Εἴμαστε φυσιολογικοί ἄνθρωποι», ἐξή-
γησε ὁ π. Πέτρος. «Καί εἶναι ἕνα κανονικό
παιδί. Δέν μπορεῖτε
νά τόν διακρίνετε ἀπό
ἄλλα 11χρονα. Τοῦ
ἀρέσουν τά ἀθλήμα-
τα, οἱ τηλεοπτικές
ἐκπομπές, ὁ ὑπολογι-
στής καί τά βιντεοπαι-
χνίδια, ὅπως καί σέ
ὅλα τά ἄλλα παιδιά».

Ὅμως, ὅταν ὁ
11χρονος ρωτήθηκε
τί εἶναι τό «ὄνειρό»
του, τό παιδί-θαῦμα
δέν εἶχε κανένα δι-
σταγμό στήν ἀπάντη-
σή του. 

«Θέλω νά γίνω
ἀστροφυσικός ,ὥστε
νά μπορῶ νά ἀποδεί-
ξω στόν ἐπιστημονικό
κόσμο ὅτι ὁ Θεός
ὑπάρχει», δήλωσε ὁ Γουίλιαμ σέ πρόσφατη
συνέντευξη. 

Ὅταν ρωτήθηκε γιατί αἰσθάνθηκε τήν

ἀνάγκη νά τό ἀποδείξει στούς ἐπιστήμονες,
ἡ ἀπάντησή του ἦταν ἀκόμη πιό βαθιά:

«Λοιπόν, ἐπειδή
ὑπάρχουν αὐτοί οἱ
ἀθεϊστές πού προσπα-
θοῦν νά ποῦν ὅτι δέν
ὑπάρχει Θεός, ὅταν
στήν πραγματικότητα
χρειάζεται περισσότε-
ρη πίστη γιά νά πιστέ-
ψει κανείς ὅτι δέν
ὑπάρχει Θεός ἀπό ὅ,τι
πώς ὑπάρχει Θεός...
Ἐπειδή εἶναι πιό λο-
γικό ὅτι κάτι δημι-
ούργησε τό σύμπαν
ἀπό ὅ,τι τό σύμπαν
δημιουργήθηκε ἀπό
μόνο του. Χρειάζεται
περισσότερη πίστη
γιά νά ποῦμε ὅτι τό
σύμπαν αὐτοδημι-
ουργήθηκε ἀπό τό νά

πεῖ κανείς πώς κάτι ἄλλο δημιούργησε τό σύ-
μπαν, ἐπειδή αὐτό εἶναι πιό λογικό».

(Ἀπό τό Διαδίκτυο)

Ὁ 11χρονος Βασίλειος Μαΐλης, φοιτη-
τής σέ Πανεπιστήμιο τῶν Η.Π.Α.

Τά 22 Ὀρθόδοξα Χριστιανικά
Σωματεῖα Θεσσαλονίκης διαμαρτύ-
ρονται ἔντονα γιά
τό ἀνοσιούργημα
πού ψηφίστηκε
πρόσφατα ἀπό τή
Βουλή τῶν Ἑλλή-
νων, σχετικά μέ
τή δυνατότητα
ἀναδοχῆς (κατ’
ἀρχήν) παιδιῶν
καί ἀπό ζευγάρια
ὁμοφυλοφίλων. 

Μᾶς θλίβει τό γεγονός ὅτι περι-
φρονεῖται ὠμά ἀπό τήν πλειοψηφία

τῆς Βουλῆς τόσο
τό Εὐαγγέλιο ὅσο
καί ἡ φυσική τάξη
τῶν πραγμάτων,
πού ὁρίζει ὡς πυ-
ρήνα τῆς οἰκογέ-
νειας τήν ἕνωση
ἑνός ἄνδρα καί
μίας γυναίκας. 

Μᾶς προσβάλ-
λει βαθύτατα ἡ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΑΠΟ ΖΕΥΓΗ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ
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ὑποκρισία τῶν δῆθεν «προοδευ-
τικῶν» ἀντιπροσώπων τοῦ λαοῦ
πού, στό ὄνομα τῆς ἐξασφάλισης
ἴσων δικαιωμάτων γιά κάθε πιθανή
μειοψηφία, ἐπιβάλλουν διά τῆς βίας
σέ ἀθῶα καί ἀνυπεράσπιστα πλά-
σματα ἕναν τρόπο ζωῆς πού δέν τόν
ἐπέλεξαν καί εἶναι πολύ πιθανόν νά
τά στιγματίσει γιά τό ὑπόλοιπο τῆς
ζωῆς τους. 

Μᾶς ἀπογοητεύει ἡ ἀφωνία τῆς
πνευματικῆς ἡγεσίας τοῦ τόπου, πού
ἀνέχθηκε ἀδιαμαρτύρητα, ἤ μέ ἀνώ-
δυνες καί ἄνευρες ἐκ τῶν ὑστέρων
διαμαρτυρίες, τό νέο αὐτό χτύπημα
ἐνάντια στόν θεσμό τῆς οἰκογένειας,
ἀλλά καί στά ἤθη καί τίς παραδό-
σεις τοῦ τόπου μας. 

Πολύ φοβούμαστε ὅτι ἡ συνεχιζό-
μενη ψήφιση νομοσχεδίων πού ἀντι-
στρατεύονται καί ἀποδομοῦν τόν
θεσμό τῆς οἰκογένειας, συνιστᾶ
ἀπειλή γιά τόν ἴδιο τόν πυρήνα τῆς
κοινωνίας μας καί ἀπομακρύνει μέ
δική μας εὐθύνη τή χάρη καί τήν
εὐλογία τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν πατρίδα
μας. Ἀποτελεῖ ὄνειδος γιά τήν ὀρθό-
δοξη Ἑλλάδα νά ἀποδέχεται διά τοῦ
κοινοβουλίου «νέες» μορφές οἰκογέ-
νειας καί ἀσυγχώρητη ἐπιπολαιότη-
τα νά πειραματίζεται μέ τό μέλλον
ἀθώων ὑπάρξεων στό βωμό ἑνός
ψεύτικου προοδευτισμοῦ, πού στήν
οὐσία μεταφέρει τήν κοινωνία μας
σέ καταστάσεις πού δέν χαρακτήρι-
ζαν οὔτε τά παλαιά βαρβαρικά
φῦλα. 

Τά 22 Ὀρθόδοξα Χριστιανικά
Σωματεῖα Θεσσαλονίκης
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Τό ἀγέννητο παιδί, ἀγόρι ἤ κορίτσι, ζεῖ μέ-
σα στή μήτρα τῆς Μανούλας του ὡς ἔμβρυο.
Ἀπό τήν 42η ἡμέρα ἀνιχνεύονται ἐγκεφαλι-
κά κύταρα καί ἀπό τήν 10η ἑβδομάδα νιώθει
πόνο. Μπροστά στόν κίνδυνο νά τό δολοφο-
νήσει ὁ σφαγέας γιατρός καί τεμαχισμένο νά
τό πετάξει στόν κάδο ἀπορριμάτων καί ἀπό
ἐκεῖ στίς χωματερές ἔξω ἀπό τίς πόλεις, ὅπου
τά ἄγρια θηρία ὀσφραίνονται ἀνθρώπινες
σάρκες καί κατατρῶνε μέ λαιμαργία τό καθε-
τί, τό ἀγέννητο παιδί, ἄν μποροῦσε νά ζητή-
σει τή βοήθεια τῆς μανούλας του, θα ἔκραζε:

-Μανούλα μου, κινδυνεύω! Αἰσθάνομαι
αἰχμηρά ἐργαλεῖα, σάν μαχαίρια, πού σάν
στόχο ἔχουν ἐμένα, τό ἀγαπημένο καί λα-
τρεμένο παιδί σου. Μανούλα μου γλυκιά,
κινδυνεύω. Πρόλαβε νά μέ σώσεις ἀπό τόν
δολοφόνο γιατρό. Πάρε τηλέφωνο στό 100
καί ζήτησε νά τόν συλλάβουν καί νά τόν πα-
ραδώσουν στόν Εἰσαγγελέα. Ἐκεῖνος θά τόν
δικάσει καί θά τόν βάλει στή Φυλακή σάν
φονιά ἑνός ἀνυπεράσπιστου ἀνθρώπου, πού
δέν πρόλαβε ἀκόμη νά γεννηθεῖ καί νά χα-
ρεῖς πρώτη σύ, λατρεμένη μανούλα μου. 

Μανούλα μου καλή, βιάσου νά μέ σώσεις
ἀπό τό δολοφόνο. Ἐπιτέλους βρές τόν πατε-
ρούλη μου, νά τόν περιποιηθεῖ ὅπως ἐκεῖνος
γνωρίζει. Νά μάθει ὁ κακοῦργος καί ἐχθρός
μου καί ἐχθρός σας πού βιάζεται νά κάνει τό
ἔγκλημα, ὥστε οὔτε ἐσεῖς νά χαρεῖτε ἐμένα
οὔτε ἐγώ ἐσᾶς, ἐσένα τή μανούλα μου καί
ἐσένα, γλυκέ μου πατερούλη!!

Μανούλα μου γλυκιά, τά μαχαίρια τοῦ
δολοφόνου ὅλο καί μέ πλησιάζουν. Κι ἐγώ,
μανούλα μου, μέσα στόν περιορισμένο χῶρο
ὅπου ὑπάρχω, προσπαθῶ νά πηγαίνω πότε
ἐδῶ καί πότε ἐκεῖ, γιά νά ἀποφύγω τά δολο-
φονικά ὄργανα. 

Καλά, γλυκιά μου μανούλα, αὐτός ὁ κα-

κοῦργος δέν ἔχει δικά του παιδιά, ἀγόρια καί
κορίτσια, γιά νά καταλάβει τί μεγάλο καί
ἀπάνθρωπο κακό πάει νά κάνει; Γιατί θέλει
νά σᾶς στερήσει  τή χαρά νά μέ βλέπετε καί
νά μέ χαίρεσθε σάν γονεῖς; Γιατί; Καί ὕστερα
δέν καταλαβαίνει αὐτός ὁ κακοῦργος πόσο
μεγάλο κακό εἶναι γιά τήν πατρίδα μας, τήν
Ἑλλάδα, ὁ θάνατός μου καί ὁ θάνατος τόσων
πολλῶν χιλιάδων ἑλληνόπουλων; Θέλει δη-
λαδή χρόνο μέ τό χρόνο νά σβήσει τήν πα-
τρίδα μας ἀπό τό χάρτη τῆς γῆς;

Καί ὕστερα, λατρεμένη μου μανούλα, ἡ
πατρίδα, ἡ κάθε Κυβέρνηση, πῶς ἐπιτρέπει
τούς δολοφόνους αὐτούς νά σφάζουν τά
Ἑλληνόπουλα καί μάλιστα πρίν προλάβουμε
νά γεννηθοῦμε; Γιατί οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις
μας, πού ἑτοιμάζονται νά ἀμυνθοῦν σέ ἕναν
πόλεμο, δέν στρέφονται στούς ἐσωτερικούς
ἐχθρούς; Αὐτούς πού σκοτώνουν τόσες χι-
λιάδες ἀγέννητα παιδιά; Δέν σκέπτονται ὅτι
γρήγορα δέν θά ἔχουν στρατό γιά νά ἀσφαλί-
ζουν τήν πατρίδα μας ἀπό κάθε ἐχθρό;

Ὤ γλυκιά μου μανούλα! Νιώθω τόν
πρῶτο πόνο ἀπό τά κοφτερά ἐργαλεῖα. Μα-
νούλα μου, πεθαίνω πιά. Καί πεθαίνω ὡς
ἀβοήθητο παιδί σου. Δέν θά ἰδωθοῦμε, καλοί
μου καί λατρεμένοι μου γονεῖς! Δέν ἀντέχω
πιά! Πεθαίνω πρίν προλάβω νά γεννηθῶ.
Ἀντίο, μανούλα μου, γιά πάντα ἐδῶ στή γῆ.
Ἀντίο καί σύ, γλυκέ μου πατερούλη!

Καλή ἀντάμωση στήν οὐράνια πολιτεία
τοῦ Θεοῦ μας. Γιατί τό σῶμα μας μποροῦν οἱ
κακοῦργοι νά τό πετοῦν στά σκυλιά καί στά
ἄγρια ζῶα. Ἀλλά τίς ψυχές μας δέν μπορεῖ
κανένα μαχαίρι νά τίς ἀγγίξει. 

Ἄχ, μανούλα μου καί πατερούλη μου...
Σᾶς φιλῶ καί σᾶς ἀποχαιρετῶ.

Τό ἀγέννητο καί ἀδικημένο παιδί σας. 

63«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»ΚΡΑΥΓΗ ἀγέννητου παιδιοῦ

Η ΚΡΑΥΓΗ
ἑνός ἀγέννητου δολοφονημένου παιδιοῦ

Μανούλα μου, βοήθα με!Μανούλα μου, βοήθα με!

sel63-64AgenitoPaidi_™ÎÔ˘Ï¿  5/27/18  8:49 PM  Page 1



Δημοσιεύθηκε στόν
ξένο καί δικό μας πε-
ριοδικό τύπο ἕνα συ-
γκλονιστικό γεγονός. 

Ποιό τό γεγονός; 

Ὁ διάσημος χει-
ρουργός δόκτωρ
Μπρούνερ ἐπιχείρησε
νά χειρουργήσει
ἔμβρυο 21 ἑβδομάδων,
147 ἡμερῶν, μέσα στή
μήτρα τῆς μητέρας,
ἐπειδή ἔπασχε ἀπό «δι-
χοτομημένη σπονδυλι-
κή στήλη», ἀπό
τήν ὁποία τό
ἔ μ β ρ υ ο - π α ι δ ί -
ἄνθρωπος δέν θά
ἐπιζοῦσε μέ τίπο-
τα. 

Μόλις τό χει-
ρούργησε, πρίν
ἀκόμη ράψει τήν
τομή, ἔνιωσε τό
χέρι τοῦ ἐμβρύου
νά τοῦ γραπώνει

ἕνα δάχτυλο. 

Ἦταν τό χέρι τοῦ
ἐμβρύου, πού μέ τήν
κίνηση αὐτή ἔδειχνε
τήν εὐγνωμοσύνη
του στό γιατρό, πού
τοῦ χάρισε τό δῶρο
τῆς ζωῆς. Ὅπως λέγει
ὁ χειρουργός: «Πάγω-
σα, κοκκάλωσα γιά
μερικά δευτερόλεπτα,
κατά τή διάρκεια τῶν
ὁποίων τό χέρι τοῦ
ἐμβρύου συνέχιζε νά
μοῦ κρατᾶ τό δάκτυ-

λο, ὥστε νά δο-
θεῖ χρόνος στό
προσωπικό τοῦ
χειρουργείου νά
φωτογραφίσει
καθαρά τό στιγ-
μιότυπο».

Κοιτάξτε τή
σχετική φωτο-
γραφία. 

ΕΝΑΣ ΕΥΓΝΩΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ64 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»

ΕΝΑΣ ΕΥΓΝΩΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
προτοῦ γεννηθεῖ!προτοῦ γεννηθεῖ!

Τό μωρό μέ τόν πατέρα του.

ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΕ

Τό 1925 ρώτησαν τήν Ἁγία Ματρώνα: «Γιατί ἐπέτρεψε ὁ Θεός νά
κλείσουν καί νά γκρεμίσουν τόσες Ἐκκλησίες στή Ρωσία;». Καί ἀπά-
ντησε: «Αὐτό ἦταν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ὁ λαός εἶναι σάν ὑπνωτισμέ-
νος καί μιά φοβερή δαιμονική δύναμη ἔχει μπεῖ σέ δράση. Βρίσκεται
στόν ἀέρα, καί διεισδύει παντοῦ. Παλαιά, ἡ δαιμονική αὐτή δύναμη
κατοικοῦσε στά ἕλη καί στά πυκνά δάση, ἐπειδή οἱ ἄνθρωποι πήγαι-
ναν τακτικά στήν Ἐκκλησία, φοροῦσαν καί τιμοῦσαν τό σταυρό. Τά
σπίτια τους ἦταν προστατευμένα ἀπό τίς εἰκόνες, τά κανδήλια πού
ἔκαιγαν, τόν ἁγιασμό πού ἔκαναν ... Τά δαιμόνια πετοῦσαν μακριά καί
φοβόταν νά πλησιάσουν... Σήμερα ὅμως, τά σπίτια αὐτά ἀλλά καί οἱ
ἴδιοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν γίνει κατοικητήριο δαιμόνων γιά τήν ἀπιστία
τους καί τήν ἀπομάκρυνσή τους ἀπό τό Χριστό ...».
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Ἡ εἰκαζομένη 
«ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ» 

ἐπιστολή τοῦ Ἀπ. Παύλου
(κ. Βασιλείου Νικοπούλου,

Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου ε.τ-Δ.Ν.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

18 Ἀλλ’ ὑμεῖς ἀδελφοί, καταλι-
πόντες εἴδωλά τε καί φιλοσοφίαν
καί πάντα τά ὑπό τῶν Ἑλλήνων
περί θείου νενομισμένα, ἐδικαιώ-
θητε διά τῆς πίστεως, ἐπεί ταῦτα
ἐποιήσατε, ἵνα ἀναστάσεως τύχη-
τε. 19 Καί ἡ πίστις ὑμῶν βεβαία
καί ἀληθής, ὅτι Χριστός ἐγήγερ-
ται ἐκ νεκρῶν ἀπαρχή τῶν κεκοι-
μημένων γενόμενος, καί ἐν τῇ
ἀναστάσει αὐτοῦ ἔσχατος ἐχθρός
καταργεῖται ὁ θάνατος. 20 Πάντα
γάρ ἀναστάς ὑπέταξεν ὑπό τούς
πόδας αὐτοῦ. 21 Μή πλανᾶσθε,
ἀδελφοί, ἐπεί φθείρουσι καί ἐν
τούτῳ ἤθη χρηστά ὁμιλίαι κακαί,
ὡς ποτέ καί Μένανδρος ὁ ὑμέτε-
ρος ἀπεφθέγξατο.

1 Ἀλλ’ ἐρεῖ τις πῶς ἐγείρονται
οἱ νεκροί; Ποίῳ δέ σώματι ἔρχο-
νται; 2 Ἄφρον, σύ ὅ σπείρεις οὐ
ζωοποιεῖται, ἐάν μή ἀποθάνῃ. 3
Καί ὅ σπείρεις οὐ τό σῶμα τό γε-
νησόμενον σπείρεις, ἀλλά γυμνόν
κόκκον, εἰ τύχοι σίτου ἤ τινος
τῶν λοιπῶν. 4 Ὁ Θεός αὐτός δίδω-
σιν αὐτῷ σῶμα καθώς ἠθέλησε
καί ἑκάστῳ τῶν σπερμάτων τό
ἴδιον σῶμα. 5 Οὐ πᾶσα σάρξ ἡ
αὐτή σάρξ, ἀλλά ἄλλη μέν ἀνθρώ-
πων, ἄλλη δέ σάρξ κτηνῶν, ἄλλη

18 Ἀλλά, ἀδελφοί μου, ἐσεῖς ἐπειδή ἐγκαταλείψατε
καί τή λατρεία τῶν εἰδώλων καί τήν φιλοσοφία σας
καί ὅλες τίς ἀντιλήψεις πού εἶχαν οἱ Ἕλληνες γιά τό
Θεό, ἔχετε δικαιωθεῖ μέ τήν πίστη σας στό Χριστό,
διότι τά κάνατε ὅλα αὐτά μέ τήν ἐλπίδα νά ἀπολαύ-
σετε τήν ἀνάσταση. 19 Καί νά εἶστε βέβαιοι ὅτι αὐτή
ἡ πίστη σας εἶναι ἀληθινή καί σταθερή, ὅτι δηλαδή ὁ
Χριστός ἀναστήθηκε πρῶτος ἀπό ὅλους τούς ἄλλους
νεκρούς γιά νά ἀκολουθήσει καί ἡ ἀνάσταση ὅλων
τῶν ἄλλων. Κι ἔτσι τελευταῖος ἀπό ὅλους τούς
ἐχθρούς καταργεῖται ὁ θάνατος! 20 Διότι ὅλα τά ὑπέ-
ταξε ὁ Χριστός μέ τήν ἀνάστασή του καί τά ἔθεσε κά-
τω ἀπό τά πόδια του. 21 Μή ξεγελιέσθε λοιπόν, ἀδελ-
φοί μου, ἀπό τούς ἄλλους, διότι καί στό θέμα αὐτό
τῆς ἀναστάσεως οἱ κακές καί πλανεμένες ἀναστρο-
φές κάνουν ζημιά στούς καλούς καί πιστούς ἀνθρώ-
πους, ὅπως εἶπε κι ὁ δικός σας ὁ Μένανδρος γενικότε-
ρα.

1 Ἀλλά θά μοῦ πεῖ κάποιος: Πῶς ἀνασταίνονται οἱ
νεκροί; καί μέ ποιό σῶμα ἐπανέρχονται στή ζωή; 2
Ἀνόητε, ἐκεῖνο πού ἐσύ σπέρνεις δέν παίρνει ζωή ἐάν
δέν πεθάνει καί δέν σαπίσει μέσα στή γῆ. 3 Καί αὐτό
πού σπέρνεις δέν εἶναι τό σῶμα πού πρόκειται νά φυ-
τρώσει, ἀλλά σπέρνεις ἕνα γυμνό καί χωρίς φύλλα κόκ-
κο, γιά παράδειγμα σιταριοῦ ἤ κάποιου ἄλλου σπόρου.
4 Καί ὁ Θεός στόν σπόρο αὐτό δίνει τό σῶμα τοῦ φυ-
τοῦ ὅπως ἀπό τήν ἀρχή τῆς δημιουργίας θέλησε καί
διέταξε, καί σέ καθένα ἀπό τούς σπόρους τό δικό του
σῶμα. 5 Ὅλα ὅσα ἔχουν σάρκα δέν ἔχουν τήν ἴδια μορ-
φή καί τό ἴδιο κρέας. Ἀλλά ἄλλη εἶναι ἡ σάρκα τοῦ
ἀνθρώπου, ἄλλη πάλι ἡ σάρκα τῶν ζώων, ἄλλη τῶν
ψαριῶν καί ἄλλη τῶν πτηνῶν. 6 Ὑπάρχουν καί σώμα-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
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δέ ἰχθύων, ἄλλη δέ πτηνῶν. 6 Καί
σώματα ἐπουράνια, καί σώματα
ἐπίγεια, ἀλλ’ ἑτέρα μέν ἡ τῶν
ἐπουρανίων δόξα, ἑτέρα ἡ τῶν
ἐπιγείων. 7 Ἄλλη δόξα ἡλίου, καί
ἄλλη δόξα σελήνης, καί ἄλλη δόξα
ἀστέρων. Ἀστήρ γάρ ἀστέρος δια-
φέρει ἐν δόξῃ. 8 Οὕτω καί ἡ ἀνά-
στασις τῶν νεκρῶν, σπείρεται ἐν
φθορᾷ, ἐγείρεται ἐν ἀφθαρσίᾳ. 9
Σπείρεται ἐν ἀτιμίᾳ, ἐγείρεται ἐν
δόξῃ. Σπείρεται ἐν ἀσθενείᾳ, ἐγεί-
ρεται ἐν δυνάμει, σπείρεται σῶμα
ψυχικόν καί ἔστι σῶμα πνευματι-
κόν. 10 Οὕτω καί γέγραπται: ἐγέ-
νετο ὁ πρῶτος ἄνθρωπος Ἀδάμ εἰς
ψυχήν ζῶσαν, ὁ ἔσχατος Ἀδάμ εἰς
πνεῦμα ζωοποιοῦν, ἀλλ’ οὐ
πρῶτον τό πνευματικόν, ἀλλά τό
ψυχικόν, ἔπειτα τό πνευματικόν.
11 Ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς
χοϊκός, ὁ δεύτερος ἄνθρωπος Κύ-
ριος ἐξ οὐρανοῦ. 12 Οἷος ὁ χοϊκός
τοιοῦτοι καί οἱ χοϊκοί, καί οἷος ὁ
πνευματικός τοιοῦτοι καί οἱ ἐπου-
ράνιοι. 13 Καί καθώς ἐφορέσαμεν
τήν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, φορέσο-
μεν καί τήν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανί-
ου. 14 Τοῦτο δέ φημί, ἀδελφοί, ὅτι
σάρξ καί αἷμα βασιλείαν Θεοῦ
κληρονομῆσαι οὐ δύνανται, οὐδέ
ἡ φθορά τήν αὐθαρσίαν κληρονο-
μεῖ. 15 Ἰδού μυστήριον ὑμῖν λέγω.
Πάντες μέν οὐ κοιμηθησόμεθα,
πάντες δέ ἀλλαγησόμεθα, ἐν
ἀτόμῳ, ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ, ἐν τῇ
ἐσχάτῃ σάλπιγγι. 16 Σαλπίσει γάρ
καί οἱ νεκροί ἐγερθήσονται
ἄφθαρτοι, καί ἡμεῖς ἀλλαγησόμε-
θα, δεῖ γάρ τό φθαρτόν τοῦτο
ἐνδύσασθαι αὐθαρσίαν καί τό
θνητόν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀθανα-
σίαν. 17 Ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγα-
πητοί, ἐδραῖοι γίνεσθε, ἀμετακί-
νητοι, περισσεύοντες ἐν τῷ ἔργῳ
τοῦ Κυρίου. 18 εἰδότες ὅτι ὁ Κύ-
ριος ἡμῶν καί ὑμᾶς ἀναστήσει ἐν
τῇ δόξῃ αὐτοῦ, ὅτι ὁ κόπος ὑμῶν
οὐκ ἐστι κενός ἐν Κυρίῳ. 

τα ἐπουράνια καί σώματα ἐπίγεια. Ἀλλ’ ὅμως ἄλλη εἶναι
ἡ λάμψη τῶν ἐπουρανίων καί ἄλλη ἡ λάμψη τῶν ἐπιγεί-
ων. 7 Ἄλλη εἶναι ἡ λάμψη καί τό φῶς τοῦ ἥλιου καί
ἄλλη ἡ δόξα τῆς σελήνης καί ἄλλη ἡ δόξα τῶν ἀστέρων,
διότι ἄστρο ἀπό ἄστρο διαφέρει στή λάμψη. 8 Ἔτσι
ἀνάλογα θά γίνει καί ἡ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν. Σπέρνε-
ται τό σῶμα στόν τάφο σέ κατάσταση ἀτιμίας καί δυ-
σωδίας καί ἐγείρεται σέ κατάσταση δόξας. 9 Σπέρνεται
σέ κατάσταση ἀσθενείας καί ἐγείρεται γεμάτο δύναμη.
Σπέρνεται σῶμα πού κατευθυνόταν ἀπό τίς κατώτερες
δυνάμεις τῆς ψυχῆς καί ἐγείρεται σῶμα πού θά  κατευ-
θύνεται ἀπό τίς πνευματικές δυνάμεις τῆς ψυχῆς. 10
Ἔτσι εἶναι γραμμένο στή Γένεση: ἔγινε ὁ πρῶτος
ἄνθρωπος, ὁ Ἀδάμ, ἐμψυχωμένος μέ ψυχή ζωντανή,
πού δίνει ζωή καί στό σῶμα. Ὁ ἔσχατος Ἀδάμ, ὁ Κύριος
δηλαδή, ὁ ὁποῖος δέχθηκε ὅλο τό Πνεῦμα τό Ἅγιο μέσα
του, ὑπῆρξε γεμᾶτος πνεῦμα, τό ὁποῖο μεταδίδει ζωή
πνευματική. 11 Ὁ πρῶτος ἄνθρωπος πλάσθηκε ἀπό τή
γῆ χωματένιος. Ὁ δεύτερος ἄνθρωπος εἶναι ὁ Κύριος, ὁ
ὁποῖος κατέβηκε ἀπό τόν Οὐρανό καί μαζί μέ τή θεία
του φύση προσέλαβε καί τήν ἀνθρώπινη. 12 Ὅπως
ἦταν ὁ Ἀδάμ φθαρτός καί χωματένιος ἔτσι εἶναι καί οἱ
ἄνθρωποι πού κατάγονται ἀπό αὐτόν, φθαρτοί καί χω-
ματένιοι. Κι ὅπως εἶναι ὁ ἐπουράνιος Κύριος, δηλαδή
ἄφθαρτος καί ἔνδοξος, τέτοιοι θά εἶναι καί οἱ ἄνθρωποι
πού γεννιῶνται ἀπό αὐτόν, δηλαδή ἐπουράνιοι. 13 Καί
καθώς φορέσαμε σάν ροῦχο τήν ὁμοιότητα τοῦ χωμα-
τένιου, ἔτσι θά φορέσουμε καί τήν ὁμοιότητα τοῦ ἐπου-
ράνιου. 14 Τοῦτο μόνο σᾶς λέω, ἀδελφοί μου, ὅτι ὀργα-
νισμός πού ἀποτελεῖται ἀπό σάρκα καί αἷμα εἶναι ἀδύ-
νατον νά κληρονομήσει τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, οὔτε ἡ
φθορά μπορεῖ νά κληρονομήσει τήν ἀφθαρσία. 15 Ἰδού
λοιπόν σᾶς ἀποκαλύπτω ἕνα μυστήριο, μιά ἀλήθεια
ἄγνωστη, πού μᾶς φανερώθηκε μέ ἀποκάλυψη. Κι αὐτή
ἡ ἀλήθεια εἶναι ἡ ἑξῆς: Ὅλοι βέβαια δέν θά πεθάνουμε,
διότι ὅταν ἔλθει ὁ Κύριος κατά τή δευτέρα παρουσία,
θά προλάβει στή ζωή ἐκείνη τή γενεά τῶν ἀνθρώπων
πού θά ζεῖ ἀκόμη τότε. Αὐτοί λοιπόν δέν θά πεθάνουν.
Ὅμως ὅλοι ἀνεξαιρέτως, ζωντανοί καί πεθαμένοι, θά
ἀλλάξουμε, καθώς τό φθαρτό σῶμα μας θά γίνει
ἄφθαρτο κι αὐτή ἡ ἀλλαγή θά γίνει ὅταν ἀκουστεῖ ἡ τε-
λευταία ὑπερφυσική σάλπιγγα, μέσα σέ μιά στιγμή μό-
νο, ὅσο χρειάζεται κανείς ν’ ἀνοιγοκλείσει τά βλέφαρά
του. 16 Θά σαλπίσει ὁ ἄγγελος καί οἱ νεκροί θά ἀναστη-
θοῦν ἄφθαρτοι, κι ἐμεῖς, ὅσοι θά ζοῦμε τότε, θά ἀλλά-
ξουμε, διότι πρέπει τό φθαρτό σῶμα  νά ντυθεῖ ἀφθαρ-
σία καί τό θνητό σῶμα νά ντυθεῖ ἀθανασία. 17 Συ-
νεπῶς, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, νά στερεώνεστε στό
δόγμα πού ἀναφέρεται στήν ἀνάσταση. Νά μένετε ἀμε-
τακίνητοι καί νά ἐργάζεσθε μέ περισσότερη προθυμία
τά ἔργα πού σᾶς ἀνέθεσε ὁ Κύριος. 18 Καί νά ξέρετε ὅτι
δέν θά μείνετε χωρίς καρπό καί ὠφέλεια, διότι ὁ Κύριος
θά ἀναστήσει καί σᾶς στήν ἐπουράνια δόξα του, διότι ὁ
κόπος δέν πάει χαμένος.                                  (Συνεχίζεται)
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Ἦταν κρα-
τούμενος στή
Δ ι κ α σ τ ι κ ή
Φυλακή Τρί-
πολης. Ἐκεῖ
τόν συναντή-
σαμε γιά πρώ-
τη φορά καί
ἐκεῖ τόν γνω-
ρίσαμε τό
2005, ὅταν μέ
τρία Λεωφο-
ρεῖα πλήρη μέ

Μακεδόνες ἐπι-
σκέπτες ἐπισκεφθήκαμε τήν πέμπτη ἡμέρα
τοῦ Πάσχα τή Φυλακή αὐτή τοῦ Μοριᾶ. 

Ὁ ἀγαπητός μας Ἀντώνιος ξεχώρισε ἀπό
τό σύνολο τῶν κρατουμένων τῆς Φυλακῆς
καί πλησίασε μιά ἀδελφή συνεργάτιδά μας,
τήν μακαριστή Εὐρυδίκη Μανίκη, ἰατρό
πνευμονολόγο καί Ἀρχίατρο τοῦ Πολυϊατρεί-
ου τοῦ ΟΣΕ στή Θεσσαλονίκη, καί τήν παρα-
κάλεσε: «Σᾶς παρακαλῶ, κυρία, δέν ἔχω κα-
νένα συγγενή σ’ αὐτή τή ζωή. Μπορεῖτε κά-
θε μήνα νά μοῦ στέλνετε ἕνα γράμμα μέ
πέντε ἀράδες, γιά νά παρηγορῶ τή θλιμ-
μένη ψυχή μου καί νά λέω καί στούς συ-
γκρατουμένους μου ὅτι πῆρα κι ἐγώ σή-
μερα γράμμα ἀπό ἕναν δικό μου ἄνθρω-
πο;». Πρόθυμη ἐκείνη τοῦ ὑποσχέθηκε ὅτι
κάθε μήνα θά τοῦ γράφει. Ἔτσι ὁ Ἀντώνης
μας ἔπαιρνε συχνά κι αὐτός γράμμα! 

Αὐτός εἶναι ὁ Ἀντώνιος Βασίλας. Ἕνα
τραγικό πρόσωπο. Δέν γνώρισε οὔτε τή μά-
να του οὔτε τόν πατέρα του οὔτε καί ἀδέλ-
φια. Οὔτε πότε γεννήθηκε! Μόνος, κατά-
μονος στή ζωή αὐτή! Γνώριζε ὡστόσο τή γε-
νέτειρά του. Εἶναι ἡ Ζάκυνθος. Μόνον αὐτό.
Μᾶλλον, ὅπως μᾶς ἐνημέρωσε πρόσωπο πού
τόν γνώριζε χρόνια, ἦταν ἐξώγαμο παιδί.
Ἐγκαταλείφθηκε ἔξω ἀπό ὀρφανοτροφεῖο,
ἀπό ὅπου ἕνας πονόψυχος Ζακυνθηνός τόν
πῆρε σπίτι του, γιά νά μεγαλώσει μαζί μέ τά

παιδιά του. Ὑπάρχουν πάντοτε οἱ καλοί Σα-
μαρεῖτες. Δυστυχῶς ἡ σύζυγος τοῦ καλοῦ
Σαμαρείτη δέν ἤθελε τόν Ἀντώνη καί ὕστερα,
ἄγνωστο μετά ἀπό πόσο καιρό, ἔφυγε μόνος
του στήν Ἀθήνα ἄστεγος, ἄγνωστος καί νη-
στικός. Στή μοναχική του αὐτή ζωή διέπραξε
ἕνα ἀδίκημα, ὁπότε δικάστηκε γι’ αὐτό καί
ὁδηγήθηκε στή Φυλακή Τρίπολης. Ἐδῶ γνω-
ρίσθηκε μέ συγκρατούμενους καί ἀπέκτησε
φίλους καί χάρηκε. Ἀλλά χάρηκε πιό πολύ
ὅταν ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΜΑΣ τόν πῆρε ὑπό τήν
προστασία της.

Ἡ τότε Κοινωνική Λειτουργός μᾶς ἔγραψε
μεταξύ ἄλλων: «Ὁ ἐνθουσιασμός καί ἡ
εὐγνωμοσύνη του πρός τό πρόσωπό Σας,
πατέρα Γερβάσιε, καί πρός τήν Ἀδελφό-
τητά σας, ἦταν ἀπερίγραπτη, μάλιστα
ὅταν ἔπαιρνε τά δῶρα τῆς ἀγάπης σας.
Σᾶς θεωροῦσε σωτήρα καί πατέρα του,
ὅπως ἄλλωστε ὅλοι οἱ κρατούμενοι.
Ἐκεῖνος γιά ἕνα λόγο ἀκόμη παραπάνω,
γιατί στό πρόσωπό Σας βρῆκε τόν στυλο-
βάτη γιά τήν περαιτέρω ζωή του».

Ὅταν ἀποφυλακίσθηκε, τόν ὑποδεχθήκα-
με ἐδῶ στή Θεσσαλονίκη μέ μεγάλη χαρά. Ὁ
Ἀντώνης πιά ἦταν στά χέρια μας. Τόν στεγά-
σαμε δίπλα μας στήν Περαία, σέ διαμέρισμα
μιᾶς καλῆς χριστιανῆς, ἡ ὁποία στό πρόσωπό
του ἔβλεπε τό Χριστό μας «ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ»
(Μάρκ. 16, 12). Τόν φρόντισε σέ ὅλες τίς
ἀνάγκες του. Ἀλλά ἐδῶ ἦταν προσωρινά.
Ἔτσι βρήκαμε, σάν πιό κατάλληλο χῶρο, τό
Ἵδρυμα «ΑΓΑΠΑΝΘΟΣ», πού σημαίνει
ἀνθός ἀγάπης, ἵδρυμα ἰδιωτικό στή Δράμα.
Ἐδῶ ἀναπαύθηκε ἡ ψυχή του. Ἀγάπησε
ὅλους ὅσοι ζοῦσαν ἐκεῖ καί περνοῦσε ὧρες
μαζί τους. Στό μεταξύ καί ἡμεῖς, συνεργάτες
τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ, τόν ἐπισκεπτόμασταν συ-
χνά καί μεγάλωνε ἡ χαρά του. 

...Ὥσπου στίς 7 Ἀπριλίου 2018, Μέγα Σάβ-
βατο, Ἐκεῖνος, ὁ Ἰησοῦς, πού τόν ἀγάπησε
περισσότερο, τόν πῆρε κοντά του. Ἐκεῖ,

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΣ
( ; -2018)

«Ἀνάπαυσον, Κύριε, μετά δικαίων τόν δοῦλον
σου, ὡς φιλάνθρωπος» (Νεκρώσιμο Ἰδιόμελο)

Ἀντώνιος Βασίλας
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§21
«Σέ ἀγαποῦσα ὅσο τίποτα. Μέχρι καί τό

σουγιά πού ἔμπηξες στό λαιμό τοῦ ἄντρα μου,
ἐγώ τόν πῆρα καί τόν ἔπλυνα. Ἔχυνα τό νερό
μ’ ἀπελπισιά νά μή σέ πιάσουνε ποτέ, ἀκόμη κι
ἄν τόν βροῦν. Σ’ ἀγάπησα ἐγώ», ἔκαμε μέ τρα-
χύ πόνο ἡ Ἀρχοντή. 

«Φτάνει!», τήν ἔκοψε ἀπότομα ὁ Κρανιάς.
«Αὐτό τελείωσε!».

«Τελείωσε», μουρμούρισε ἡ Ἀρχοντή. «Μέ
αἷμα...». Σώπασε λίγο κι ὕστερα ξανάρχισε:
«Τώρα ἐσύ ἔχεις γυναίκα καί παιδιά».

«Λάμια!», ἔσκουξε μέσα του ὁ Ζερβός. «Τώ-
ρα, τί προσπαθεῖς; Νά τοῦ διαλύσεις καί τό
σπίτι του μετά ἀπό ὅσα ἔκαμες;», μά γρήγορα
εἶδε πού γελάστηκε. 

«Ἄς εἶναι!», εἶπε ἡ Ἀρχοντή ὑποταγμένα,
περίπου μεγαλόψυχα. «Ὧρες-ὧρες συλλογίζο-
μαι: Πῶς μπόρεσες; Νά ’χεις σκοτώσει ἕναν
ἄνθρωπο, νά ’ναι ὁ ἀδελφός σου φυλακή γιά
χάρη σου, καί σύ νά παίρνεις μιά γυναίκα, νά
παντρεύεσαι. Μά ἔστω... ἀφοῦ μπόρεσες, νά
τήν προσέχεις, Παναγή. Εἶναι καλή ἡ γυναίκα
σου», εἶπε καί εἶχε ἀλήθεια στή φωνή· ἔτσι κα-
τάλαβε ὁ Ζερβός.

«Εἶναι!», ἐπιβεβαίωσε θαρρεῖς μέ πεῖσμα ὁ
Κρανιάς.

«Φυσικά εἶναι. Ἀφοῦ σέ βλέπει ἔτσι, μιά
ἀνθρώπινη σκιά, καί σέ ἀνέχεται», εἶπε μέ τήν
ἴδια ἐπώδυνη εἰλικρίνεια στόν τόνο τῆς
φωνῆς. 

Ὁ Κρανιάς πάλι μόρφασε σάν νά τοῦ
μπῆγαν βελονιές. 

Ἡ Ἀρχοντή τόν κοίταξε πρώτη φορά στό
πρόσωπο. 

«Καίγεσαι, Παναγή!», μουρμούρισε μέ λύ-
πηση. «Ἔρχεσαι ἐδῶ νά θυμηθεῖς, νά λυτρω-
θεῖς... Μά ἔστω! Ἐκείνη νά τήν ἀγαπᾶς. Δέν
φταίει ἡ δύστυχη γιά τίποτα. Καί τά παιδιά
σου νά τά νοιάζεσαι· μή μάθουνε ποτέ!», μι-
λοῦσε τώρα μέ ἀγάπη ἡ Ἀρχοντή, μέ πονεμένη
ζεστασιά γι’ αὐτήν τήν ξένη πού ἀγάπησε ἀνύ-
ποπτη τόν ἄντρα πού ἐκείνη ἐρωτεύθηκε.
«Καί ποτέ! Ποτέ νά μήν ἀγγίξεις ἄλλη! Εἶναι
μεγάλο κρίμα! Μεγάλο κρίμα ἡ μοιχεία, Πανα-
γή!».

«Τό ξέρω! Τό κατάλαβα!», εἶπε τραχιά μά
ἐξουθενωμένα ὁ Κρανιάς. 

Ἡ Ἀρχοντή ἔπαψε νά μιλᾶ. Τόν κοίταξε μέ
οἶκτο. Ἐκεῖνος ἴσα πού στεκότανε ἀπό τό βά-
ρος τῆς ψυχῆς κι ἀπό τήν κούραση. Τό σῶμα
του ἔγερνε, λικνίζονταν.    

«Ὧρες-ὧρες προσεύχομαι!», μουρμούρισε ἡ
Ἀρχοντή ἀλλόκοτα. «Προσεύχομαι γιά σένα,
τή φαμίλια σου, ὥς καί γιά τήν ψυχή τοῦ σκο-
τωμένου... Μονάχα γιά ’κεῖνον, γιά τόν ἀδελ-
φό σου δέν μπορῶ».

Ὁ Κρανιάς ξαφνιάστηκε. 

«Προσεύχεσαι;», ἔκαμε μ’ ἀπορία. «Ἐσύ;
Εἶναι ἀστεῖο αὐτό, Ἀρχοντή! Ἐσύ κι ἐγώ νά
προσευχόμαστε!».

«Τό ξέρω!», ἐπιβεβαίωσε ἡ Ἀρχοντή. «Κι
ἀστεῖο καί παράλογο. Στήν ἐκκλησία δέν
πατῶ σχεδόν ποτέ. Μέ βλέπουν ὅλοι καί γυρ-
νοῦνε τά κεφάλια τους μέ σιχασιά».

(Συνεχίζεται)

ΟΟ ΑΑ ΓΓ ΙΙ ΟΟ ΣΣ

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

ὅπου βρῆκε τήν ἀνέκφραστη ἀγάπη καί χα-
ρά. Ἐκεῖ, στήν οὐράνια πολιτεία τοῦ Θεοῦ,
γιόρτασε τό φετεινό Πάσχα. 

Ἀγαπημένε μας Ἀντώνη, 
Δέν προλάβαμε νά βρεθοῦμε κοντά

σου στήν ἐξόδιο Ἀκολουθία. Ἀπουσιάζα-

με σέ κρατουμένους μιᾶς φυλακῆς μα-
κρινῆς. Γονυπετεῖς στό νωπό μνῆμα σου
δεόμαστε, καί θά δεόμαστε γιά πάντα,
γιά τήν πονεμένη ψυχή σου: «Κύριε, ἀνά-
παυσον μετά δικαίων τόν δοῦλόν σου
Ἀντώνιον ὡς φιλάνθρωπος». Ἀμήν. 

 sel67-68nekrologia&Agios_™ÎÔ˘Ï¿  5/27/18  8:53 PM  Page 2



Δ I A K O N I A ΤΩΝ KPATOYMENΩN
«ὉἍγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»

THΛ. 23920-22252 καί 25866, ΦAΞ  23920-25.391, 23920-25.478

T.Θ. 10 147, 540 12 ΘEΣΣAΛONIKH

e-mail: Info@diakonia-filakon.gr
***

«\Eν φυλακFÉ ¦μην, καί ¦λθετε πρός με» (Mατθ. 25, 36)

^HΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος
Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» πληρώνειστόΔημόσιοΤα-
μεῖομέροςμικροποινῶνπούἐξαγοράζονταικαίἀποφυλακίζονταιἄμεσαἄποροι
κρατούμενοι.\Aπότό1978àποφυλακίσθηκαν16.282 ôποροιμικροποινίτεςκρα-
τούμενοι.Kαίἐξακολουθοῦννάàποφυλακίζονταικρατούμε-
νοιἔχονταςπροσωπικήμαςâπιστολήστάχέριατουςτήν
™μέρατÉςàποφυλακίσεως,ἡ ὁποίαàποτελεÖ≤ναχαιρετισμό
àγάπηςπρόςαéτούςκαίμίαπρόσκλησηγιάτήνàρχήμιÄς
νέαςζωÉςμέσαστήνκοινωνία.

***
«\Eφ\ ¬σον âποιήσατε ëνί τούτων τ΅ν àδελφ΅ν μου τ΅ν

âλαχίστων, âμοί âποιήσατε» (Mατθ. 25, 40).

***

AΔEΛΦOTHΣ «H OΣIA ΞENH»

Kαί ™ ¬ποια συνδρομή γιά àποφυλάκιση àπόρων

κρατουμένωνεrναι κι αéτή âπίσκεψη στή φυλακή.

ΣTEIΛETE τόνçβολόσας,¬πως™χήρατοÜEéαγγε-

λίου μέ τό δίλεπτο, στή διεύθυνση: \Aδελφότητα «H
OΣIA ΞENH», T.Θ. 10 147, 540 12 ΘEΣΣAΛONIKH, μέ
τή σημείωση γιά τή Διακονία Φυλακ΅ν ¦ KATAΘEΣTE
τόνçβολόσαςστούςπαρακάτωΛογαριασμούςTρα-

πεζ΅ν:

1. \Eθνική Tράπεζα ^Eλλάδος: 217/296145-82.
IBAN: GR5001102170000021729614582-SWIFT CODE (BIC): ETHNGRAA

2. Τράπεζα Πειραιῶς: 2200-5200-070510-348

IBAN: GR16 0172 2000 0052 0007 0510 348    BIC:PIRBGRAA

BENEFICIARY: AΔEΛΦOTHΣHOΣIAΞENH-ΔIAKONIAΦYΛAKΩN

μέτήσημείωσηïκαταθέτηςνά μÄς στέλλει τό àντίγραφο τÉς καταθέσεως,
γιά νά τοÜ âκδίδουμε τή σχετική àπόδειξη.

«Mακάριοι οî âλεήμονες, ¬τι αéτοί
âλεηθήσονται» (Mατθ. 5, 7).

^Yπέρ τ΅ν âν ΦυλακαÖς ùντων καί τ΅ν διακο-
νούντων αéτοÖς, τοÜ Kυρίου δεηθ΅μεν. 

(Aἴτησηîερέως)

uΩρες μετανοίας ...
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ΝΕΕΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ70 «XPIΣTIANIKOI ΠAΛMOI»

NEEΣ AΠOΦYΛAKIΣEIΣ
(Ἀπό 15/3/2018)

Nέες àποφυλακίσεις àπόρων κρατουμένων καταχωροÜμε στή στήλη μας. Nέους
«âλαχίστους àδελφούς» (Mατθ. 25, 40) τοÜ XριστοÜ μας. ^H àγάπη ¬λων τ΅ν συνδρο-
μητ΅ν τÉς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «ὉἍγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ», τÉς
\Aδελφότητος «H OΣIA ΞENH», ôνοιξε καί πάλι τίς πόρτες τ΅ν Φυλακ΅ν, γιά νά γυρί-
σουν στά σπίτια τους, âλεύθεροι πιά, συνάνθρωποί μας πού παρέμεναν âκεÖ γιά λίγα
χρήματα, πού οî ἴ διοι δέν εrχαν νά πληρώσουν. 

Α\Α Α΄ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΡΑΤΟΥΜ. ΕΥΡΩ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.  

1.
2.
3.

Ἀθήνα: Εἰσαγγελία Ἀρ.Πάγου
Θεσσαλονίκη: Εἰσαγγελία Ἐφετῶν
Θεσσαλονίκη: Πρωτοδικεῖο
Θεσσαλονίκη: Πταισματοδικεῖο
Ἰωάννινα: Κατάστημα Κράτησης
Κομοτηνή: Ἐφετεῖο Θράκης
Λαμία: Ὑπηρ. Κοινωνικῆς Ἀρωγῆς
Πάτρα: Κατάστημα Κράτησης    
Πειραιάς: Πλημμελιοδικεῖο

ΣΥΝΟΛΟ: 

Θεσσαλονίκη: Ἀστυν.Διεύθυνση   
Θεσσαλονίκη: Α´ Τμῆμα Τροχαίας   
Ν. Ἐπιβάτες: Ἀστυν.Τμῆμα Θερμαϊκοῦ

ΣΥΝΟΛΟ:

2
5
1
4
1
4

18
1
4

40

1
1

1

3

500,00
1.300,00

200,00
410,00
250,00
650,00

4.530,00
82,00

800,00

8.722,00

250,00
100,00

200,00

550.00

ΓENIKO ΣYNOΛO:  AΠOΦYΛAKIΣΘENTEΣ:  16.282

Β΄ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
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