
Τό μυστήριο τοῦ θα-
νάτου πάντοτε ἀπα-
σχολοῦσε τόν ἄνθρω-
πο, ἀπό τή στιγμή
πού ὁ πρωτόπλα-
στος Ἀδάμ κατα-
πάτησε τήν ἐντο-
λή τοῦ Θεοῦ καί
συμπαρέσυρε μαζί
του ὁλόκληρη τήν
κτίσιν στήν φθορά
καί στόν θάνατο.
Ἀνέμενε συστενά-
ζουσα καί συνωδί-
νουσα τήν λύτρω-
σιν ἀπό τήν κατα-
δίκη τοῦ Ἅδου. Οὔτε
προφῆτες οὔτε πα-
τριάρχες οὔτε δίκαιοι
οὔτε κριτές μπόρεσαν
νά ἐλευθερώσουν τό
ἀνθρώπινο γένος ἀπό
τά ἄλυτα δεσμά τοῦ
ἅδου. 

Σήμερα ὅμως ἑορτά-
ζουμε «ᾅδου τήν καθαί-
ρεσιν». Καί ποιός θά

μποροῦσε νά εἶναι ἡ
αἰτία τῆς καθαιρέσεως
τοῦ ἅδου καί τῆς νε-

κρώσεως τοῦ θανάτου,
ἐφόσον ἡ χορεία τῶν
δικαίων τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης δέν μπόρεσε;
Ποιός θά μποροῦσε νά
ξαναπλάσει τό κατα-
κομματιασμένο καί τα-
πεινωμένο ἀνθρώπινο
σκεῦος ἐκτός ἀπό τόν
Πλαστουργό καί Δημι-
ουργό του; Κανείς.

Αὐτό τουλάχιστον ἀπέ-
δειξε ἡ Ἱστορία. Γι’
αὐτό καί σκιρτῶντες

ὑμνοῦμεν τόν
Αἴτιον, καί αἴτιος
δέν εἶναι ἄλλος ἀπό
τόν Κύριον ἡμῶν
Ἰησοῦν Χριστόν,
Τόν μόνον εὐλογη-
τόν τῶν πατέρων
Θεόν καί Ὑπερέν-
δοξον. 

Καί βλέπομεν
δευτέραν δημιουρ-
γίαν ἀνωτέραν τῆς
πρώτης. Βλέπομεν

Θεόν νά γίνεται
ἄνθρωπος καί νά κάνει
τόν ἄνθρωπον Θεόν.
Βλέπομεν ἄλλην ἀπαρ-
χήν ἄλλης βιοτῆς.
Ποιᾶς; Τῆς αἰωνίου.
Διά τοῦτο καί ὅλοι
ἀγαλλώμενοι, χαίρο-
ντες καί σκιρτῶντες
ὑμνοῦμεν τόν μόνον
ἀληθινόν Θεόν, τόν

«ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝ ΝΕΚΡΩΣΙΝ,
ΑΔΟΥ ΤΗΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΙΝ»

«Ποῦ σου, θάνατε, τό κέντρον; Ποῦ σου, ᾅδη, τό νεῖκος;
Ἀνέστη Χριστός, καί σύ καταβέβλησαι! Ἀνέστη Χριστός καί
νεκρός οὐδείς ἐπί μνήματος!» (Ἱ. Χρυσόστομος)
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Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τόν
Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν. 

Καί μαζί μέ τόν χρυσορρήμονα τῆς
Ἐκκλησίας διδάσκαλον, τόν ὄντως
Χρυσόστομον, ἀναφωνοῦμεν· «Ποῦ
σου, θάνατε, τό κέντρον; Ποῦ σου,
ᾅδη, τό νεῖκος; Ἀνέστη Χριστός καί
σύ καταβέβλησαι. Ἀνέστη Χριστός
καί νεκρός οὐδείς ἐπί μνήματος». Τί
ἔπαθε ὁ ἅδης, ἀδελφοί μου; «Ἐπι-
κράνθη». Καί γιατί ἐπικράνθη; Μᾶς
τό λέει καί πάλι τό χρυσό στόμα τῆς
Ἐκκλησίας μας. «Ἐπικράνθη˙ καί κα-
τηργήθη. Ἐπικράνθη˙ καί καθῃρέθη.
Ἐπικράνθη˙ καί ἐδεσμεύθη». Καί γιά
ποιόν λόγο; Διότι «ἔλαβε σῶμα, καί
Θεῷ περιέτυχεν. Ἔλαβε γῆν, καί συ-
νήντησεν οὐρανόν. Ἔλαβεν ὅπερ
ἔβλεπε καί πέπτωκεν ὅθεν οὐκ ἔβλε-
πε». Καί αὐτόν τόν ὁποῖον δέν ἔβλε-
πεν ἦταν ὁ Χριστός, ὁ ἀληθινός Θε-
ός, ὁ ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν καί γενόμε-
νος ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων. 

Ἑρμηνεύοντας αὐτό τό Ἀναστάσι-
μο τροπάριο ὁ νεοφανής Ἅγιος τῆς
Ἐκκλησίας μας, Γέροντας Πορφύ-
ριος, μᾶς λέει ὅτι ὁ Χριστός μέ τήν
ἀνάστασή του δέν μᾶς πέρασε ἀπό
ἕνα ποτάμι, ἀπό ἕνα ρῆγμα γῆς, ἀπό
μιά διώρυγα, ἀπό μιά λίμνη ἤ ἀπό
τήν Ἐρυθρά θάλασσα. Μᾶς πέρασε
ἀπέναντι ἀπό ἕνα χάος, ἀπό μιά
ἄβυσσο, πού ἦταν ἀδύνατο νά τά πε-
ράσει ὁ ἄνθρωπος μόνος. Αἰῶνες πε-
ρίμενε αὐτό τό πέρασμα, αὐτό τό
Πάσχα. Ὁ Χριστός μᾶς πέρασε ἀπό
τόν θάνατο στή ζωή. Γι’ αὐτό σήμερα
«θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν,

ἅδου τήν καθαίρεσιν». Σήμερα ἑορ-
τάζομεν τήν ἀπαρχή τῆς ἄλλης
βιοτῆς, τῆς ἄλλης ζωῆς, τῆς αἰωνίου.
Τώρα δέν ὑπάρχει χάος, θάνατος, νέ-
κρωσις, ἅδης. Τώρα ὅλα χαρά, χάρις
στήν ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ μας.
Ἀναστήθηκε μαζί του ἡ ἀνθρώπινη
φύση. Τώρα μποροῦμε κι ἐμεῖς νά
ἀναστηθοῦμε, νά ζήσουμε αἰώνια κο-
ντά του. Καί συνεχίζοντας ὁ Ἅγιος
τόν ὕμνο «καί σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν
τόν αἴτιον» λέει παραστατικά: «Ἔχεις
δεῖ τά κατσικάκια τώρα τήν ἄνοιξη
νά χοροπηδοῦν πάνω στό γρασίδι·
νά τρῶνε λίγο ἀπό τήν μάνα τους καί
νά χοροπηδοῦν ξανά; Αὐτό εἶναι τό
σκίρτημα, τό χοροπήδημα. Ἔτσι
ἔπρεπε κι ἐμεῖς νά χοροπηδοῦμε
ἀπό χαρά ἀνείπωτη γιά τήν Ἀνά-
σταση τοῦ Κυρίου καί τήν δική
μας». 

Καί μᾶς δίνει ὁ Ἅγιος Γέροντας
μία συμβουλή: «Σέ κάθε θλίψη σου,
σέ κάθε ἀποτυχία σου, νά συγκε-
ντρώνεσαι μισό λεπτό στόν ἑαυτό
σου καί νά λές ἀργά-ἀργά αὐτό τό
τροπάριο. Θά βλέπεις ὅτι τό μεγαλύ-
τερο πράγμα στή ζωή σου -καί στή
ζωή τοῦ κόσμου ὅλου- ἔγινε. Ἡ Ἀνά-
σταση τοῦ Χριστοῦ, ἡ σωτηρία μας.
Καί θά συνειδητοποιεῖς ὅτι ἡ ἀναπο-
διά πού σοῦ συμβαίνει εἶναι πολύ μι-
κρή γιά νά χαλάσει τή διάθεσή σου».  

Εὐχόμαστε κι ἐμεῖς σέ ὅλους νά
σκιρτοῦμε ἀπό χαρά βλέποντες ἀπό
ποιό χάος μᾶς πέρασε ὁ Ἀναστημέ-
νος Χριστός μας. Καί νά γίνεται
τοῦτο ἡ παρηγοριά στήν κάθε εἴδους
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θλίψη, περίσταση, ἀνάγκη, ἀσθένεια,
πόνο καί θάνατο. 

Μέσα στίς δύσκολες αὐτές ἡμέρες πού
περνάει ἡ ἀνθρωπότητα, τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως
μᾶς δίνει τήν παρηγοριά καί τήν ἐλπίδα ὥστε νά συ-
νεχίζουμε τόν πνευματικό μας ἀγώνα, παρόλες τίς
πτώσεις, τά λάθη καί τίς ἀδυναμίες μας. Καί τοῦτο,
διότι ἐπί τοῦ Σταυροῦ του ὁ Χριστός μας ἔσχισε
τό χειρόγραφο τῶν ἁμαρτιῶν μας. Ἄρα, λοιπόν,
καμιά ἁμαρτία ἀνθρώπινη, ὅσο μεγάλη καί ἄν
εἶναι, δέ μπορεῖ νά σταθεῖ, ἐφόσον καθαρίζεται
μέ τήν δική μας μετάνοια καί μέ τό αἷμα πού
χύθηκε ἀπό τήν πανάχρα-
ντον πλευράν τοῦ Κυρίου
μας. Τρανή ἀπόδειξις ἡ
μετάνοια καί σωτηρία
τοῦ ἐπί τοῦ Γολγοθᾶ
εὐγνώμονος Ληστοῦ ἀπό
τόν Ἐσταυρωμένο Χρι-
στό μας.

Τό γεγονός αὐτό
τῆς σωτηρίας τοῦ
ἁμαρτωλοῦ ἀνθρώ-
που καί τῆς δυνατό-
τητός του νά φθάσει
μέχρι καί τόν ἁγια-
σμό μέ τή χάρη τοῦ
Ἀναστάντος Χρι-
στοῦ, ἄς δίνει σέ
ὅλους μας τόν πόθο
καί τό φιλότιμο γιά
τή συνέχιση τοῦ
πνευματικοῦ μας
ἀγώνα.

Ἀρχιμ. Νήφων
Ἡγούμενος  Ἱ. Μ.
Ἁγίου Νεκταρίου

Γλυφάδας
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«Πρόλογος στό βιβλίο τῆς αἰωνιό-
τητας εἶναι ἡ ζωή», φιλοσοφεῖ ὁ Ἰου-
στίνος. Εἶναι ἕνα πέρασμα ἀπό τή γῆ,
γρήγορο σάν ἀστραπή, μιά «καλημέ-
ρα-καληνύχτα», μοναδικό ὅμως καί
ἀπαραίτητο, γιά νά περάσει κανείς
στήν αἰωνιότητα. Στή ζωή χωρίς τέ-
λος. Στήν αἰώνια ἡμέρα. Στό ἀβασί-
λευτο φῶς. Στήν ἄφθαρτη δόξα. Στήν
ἀπερίγραπτη ἅγια χαρά. Στή συνεχή
ἀπόλαυση «τῆς πρός τόν Χριστόν
ὁμιλίας». Ἐκεῖ δέν μιλάει κανείς γιά
τό Θεό στούς ἀνθρώπους. Ἐκεῖ μιλά-
ει στό Θεό γιά τούς ἀνθρώπους. Ἐκεῖ
τέλος κάθε κόπος. Ἐκεῖ μόνον ἀνά-
παυση καί ἔπαινος. Μόνον ἀπερίγρα-
πτη μέ λόγια εὐφροσύνη. 

Σ’ αὐτόν τόν ὄμορφο καί μοναδικά
ἀληθινό οὐράνιο κόσμο βρίσκεται,
κατ’ ἄνθρωπον, ὁ σεμνός καί εὐλαβής
διάκονος τῶν Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ
καί ταπεινός διδάσκαλος τοῦ θείου
λόγου, προφορικοῦ καί γραπτοῦ,
Ἀρχιμανδρίτης Γερβάσιος Ραπτόπου-
λος, ἀπό τή στιγμή πού ἄφησε ἥσυχα
καί εἰρηνικά τήν τελευταία του πνοή.
Ζοῦσε γι’ αὐτήν τή στιγμή. Τή λαχτα-
ροῦσε. Τήν παρακαλοῦσε. Ἤθελε νά
δεῖ τόν Μεγάλο του Ἀγαπημένο, τήν
πρώτη του ἀγάπη, κι ὕστερα τήν Πα-
ναγία, τή δεύτερη ἀγάπη του. Αὐτά
τά δύο πρόσωπα κυρίως ἀγάπησε,
ὕμνησε, κήρυξε, λαχτάρησε νά συνα-
ντήσει στήν αἰωνιότητα. 

Τά συνάντησε; Ὁ ἴδιος ταπεινοφρο-
νώντας ἔλεγε: «Ἄν βρῶ παρρησία κο-
ντά στό Θεό... Ἄν... Γιατί δέν ξέρω ἄν

τά ἔργα μου εἶναι ἀρεστά στό Θεό.
Ἀλλιῶς κρίνουν οἱ ἄνθρωποι. Ἀλλιῶς
κρίνει ὁ Θεός». Ἀλλά ἐμεῖς, μάρτυρες
αὐτόπτες τῆς ἁγιασμένης του ζωῆς
μέσα στήν καθημερινότητα, ὅπου ζυ-
γίζεται ἡ ποιότητα τῆς ζωῆς τοῦ κα-
θενός, μποροῦμε νά καταθέσουμε
ἀνθρωπίνως μέ βεβαιότητα ὅτι ἡ
ὡραία του ψυχή, στολισμένη μέ τόν
ἅγιο καί ἁγνό φόβο τοῦ Θεοῦ καί μέ
τή θυσιαστική καί καθαρή ἀγάπη του
γιά τόν κάθε ἄνθρωπο, ἀναπαύεται
ἀπό τούς κόπους της καί εὐφραίνεται
μέσα στήν παρουσία καί στή θέα τοῦ
Ἰησοῦ, τόν ὁποῖο ἀγάπησε μοναδικά.

Ὁ π. Γερβάσιος, κατά κόσμον Γεώρ-
γιος, γεννήθηκε τό 1931 στούς Γκρι-
ντάδες Γρεβενῶν. Ἕνα μικρό χωριό
πάνω στήν ἱστορική Πίνδο συνδεδεμέ-
νο μέ τό μαρτύριο καί τή θυσία τοῦ
Ἐθνομάρτυρα Αἰμιλιανοῦ, Μητροπο-
λίτη Γρεβενῶν, πού κατακρεουργήθη-
κε ἀπό τούς Νεότουρκους κοντά στό
χωριό αὐτό στίς 1 Ὀκτωβρίου 1911.
Πρός τιμήν τοῦ νεομάρτυρα μετονομά-
σθηκε τό χωριό σέ Αἰμιλιανός. Οἱ γο-
νεῖς του, Εὐαγγελία καί Ἰωάννης, δη-
μιούργησαν μιά πολύτεκνη οἰκογένεια,
μέσα στήν ὁποία τά πέντε παιδιά
τους ζοῦσαν ἁρμονικά καί ἥσυχα.
Ὅλα τά ὄνειρα τοῦ μικροῦ Γεωργίου
περιορίζονταν στίς στάνες τοῦ πατέρα
του καί ἐπιθυμοῦσε νά γίνει ἕνας κα-
λός τσοπάνος πάνω στήν Πίνδο. Δέν
ἤξερε ὅμως πώς τήν πορεία τῆς ζωῆς
μας τή χαράζει ὁ Κύριος καί ὅτι ἄλλα
εἶναι τά σχέδια τοῦ Θεοῦ καί ἄλλα

Ἀρχιμ. Γερβάσιος Ἰ. Ραπτόπουλος
Διάκονος τῶν Κρατουμένων

(1931-2020)
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τοῦ ἀνθρώπου. Ἔτσι, ἄλλαξαν τά
πράγματα γιά τό μικρό τσοπανόπουλο
τῆς Πίνδου καί ἀπό τά Γρεβενά βρέ-
θηκε στή ζωή του νά ποιμαίνει ὡς κα-
λός ποιμένας τοῦ Χριστοῦ λογικά
πρόβατα τῆς Ἐκκλησίας Του!

Κατά τή διάρκεια τῆς γυμνασιακῆς
του φοίτησης στό Ἑξατάξιο Γυμνάσιο
Γρεβενῶν συνδέθηκε πνευματικά μέ
τόν θρυλικό καί φλογερό
κήρυκα τοῦ Εὐαγγελίου
Ἀρχιμ. Αὐγουστίνο Κα-
ντιώτη, ἀπό τά κηρύγμα-
τα τοῦ ὁποίου ἐμπνεύ-
στηκε τήν ἀγάπη γιά τήν
ἱερωσύνη καί τήν ἱεραπο-
στολική ἐργασία μέσα
στήν κοινωνία. Τελειώνο-
ντας τή Θεολογική Σχολή
χειροτονεῖται ὡς ἄγαμος
κληρικός στήν Ἱερά Μη-
τρόπολη Ζιχνῶν καί Νευ-
ροκοπίου. Στή μακρά ἱε-
ρατική του σταδιοδρομία
ἐργάστηκε ὡς Ἱεροκήρυ-
κας στίς Ἱ. Μητροπόλεις

Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου,
Σιδηροκάστρου, Σερρῶν
καί Νιγρίτης, Χ Μεραρχία
Σερρῶν ὡς στρατιωτικός
ἱερέας, καί τέλος στή Μη-
τρόπολη Κασσανδρείας,
ἀπό ὅπου καί συνταξιοδο-
τήθηκε τό 1994. Ἔκτοτε
καί μέχρι τέλους ἐργάσθη-
κε χωρίς διακοπή σέ πολ-
λούς τομεῖς προσφορᾶς
καί διακονίας μέσα στήν
Ἐκκλησία. 

Ἔζησε σέ δύσκολα χρό-
νια. Χωρίς ἀνέσεις. Μέ κό-
πους καί μόχθους πολ-
λούς. Μόνον ἀγαθές ἀνα-

μνήσεις ἔχει ἀφήσει πίσω του, στίς Ἱ.
Μητροπόλεις ὅπου ἐργάστηκε ἀκού-
ραστα καί ἀψεγάδιαστα. 

Τά ἔργα του πολλά. Ἡ ψυχή του
δοσμένη σ’ αὐτά. Κι ἄς περνοῦσαν τά
χρόνια. Κι ἄς λευκαινόταν σιγά-σιγά ἡ
σεπτή του κεφαλή. Ἄς κουράστηκαν
τά πόδια. Ἄς κύρτωσαν οἱ ὦμοι ἀπό
τά βάρη τῆς ζωῆς. Ἦταν νιός, ψηλός

Μέ τόν π. Αὐγουστίνο

Στή Φυλακή Θεσσαλονίκης
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σάν κυπα-
ρίσσι, γεμά-
τος ὁρμή καί
ὄρεξη γιά
δράση, ὅταν
ξεκίνησε τήν
ἱερατική του
σταδιοδρο-
μία, καί
ὕστερα ἀπό
60 χρόνια
καί πλέον,
« κ ε κ ο π ι α -
κώς» στόν
ἀ μ π ε λ ώ ν α
τοῦ Κυρίου,
δέν τό ἔβαζε
ἀκόμη κάτω.
Δέν σταματοῦσε. Εἶχε ἀκόμη ὄνειρα.
Καί ἄλλους στόχους. Ἔλεγε συχνά:
«Θά φύγω ἀπό τή ζωή μέ ἕνα μεγάλο
παράπονο. Δέν χόρτασα νά δίνω ἀγά-
πη»! Κι ὅλοι ἀπορούσαμε. Στεκόμα-
σταν μέ δέος μπροστά του. Ἐκεῖνα τά
ἁπλωμένα χέρια του, φτερά ἀετοῦ,
τοῦ ἀετοῦ τῶν Γρεβενῶν, ὅπως τόν
ἀποκάλεσε ὁ Ἅγιος Γρεβενῶν κ.
ΔΑΒΙΔ, φανέρωναν τήν ὁρμητικότητα
τῆς ψυχῆς του ὁλοένα πρός τά

μπρός. Ὥς τήν τελευταία του πνοή.
Γιατί ἀγάπησε. Καί ἀγάπησε πολύ.
Καί τό Θεό. Καί τόν ἄνθρωπο. 

Τά ἔργα του πολλά. Κηρύγματα.
Διαλέξεις. Ἀντιαιρετικές ὁμιλίες. Κατη-
χητικά Σχολεῖα ὅλων τῶν βαθμίδων.
Ἀγρυπνίες. Ἐξομολόγηση. Γραπτός καί
προφορικός θεῖος λόγος. Κατασκηνώ-
σεις γιά παιδιά καί νέους, ὡς πρόληψη
στήν παραβατικότητα καί εὐκαιρίες
πνευματικοῦ καταρτισμοῦ. Ἀνύστα-

Στά Ἐκπαιδευτήρια Μ.Ν. ΡΑΠΤΟΥ τῆς Λάρισας.
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κτος ὁ νοῦς. Ἀνήσυχο τό
πνεῦμα.

Ἰδιαιτέρως γνωστό τόν κατέ-
στησε διεθνῶς ἡ Διακονία του
στούς χώρους τῶν Φυλακῶν
ἀπό τό 1978 μέχρι τήν κοίμησή
του. Ἐπί 43 ἀκριβῶς χρόνια ὁ
π. Γερβάσιος πραγματοποίησε
74 μεγαλειώδεις πολυπληθεῖς
ἐπισκέψεις σέ Ἑλληνικές Φυ-
λακές καί 47 σέ Φυλακές ἐξω-
τερικοῦ. Μέχρι τήν ἡμέρα τῆς
κοιμήσεώς του ἀποφυλακίστη-
καν ἀπό 90 χῶρες τοῦ κόσμου
16.515 ἄποροι μικροποινίτες
κρατούμενοι. Χιλιάδες κρατού-
μενοι εὐεργετήθηκαν ποικιλο-
τρόπως. Ἐκεῖνο ὅμως πού ζέ-
σταινε τίς καρδιές τῶν κρατου-
μένων ἦταν ὁ λόγος του. Ἡ ὁμι-
λία του. Τούς ἄνοιγε ἕνα παρά-
θυρο στήν ἐλπίδα γιά ἕνα καλό
αὔριο, γιά λίγη αἰσιοδοξία, γιά
νέες προσδοκίες. Ἔχει ὁ Θεός
νά δώσει... σέ ὅλους.

Τή διακονία του, ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής
τοῦ Γολγοθᾶ», τήν ἔχει ἐξ ἀρχῆς ἐντά-
ξει στήν Ὀρθόδοξη Ἀδελφότητα «Η
ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ», τῆς ὁποίας εἶναι ὁ
ἱδρυτής καί, μέχρι τήν κοίμησή του, ὁ
πνευματικός πατέρας ὅλων τῶν μελῶν
της. Μέ τή ΔΙΑΘΗΚΗ του ἔχει ὁρί-
σει διάδοχό του τόν Ἀρχιμ. Νήφω-
να, Ἡγούμενο τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Νε-
κταρίου Γλυφάδας. Ὁ Γέροντας Νή-
φων, σεμνός, εὐλαβής καί δραστήριος
κληρικός τῆς Ἐκκλησίας μας, ἔχει τύ-
χει τῆς καθολικῆς ἀποδοχῆς τῶν
μελῶν τῆς Ἀδελφότητος, τακτικῶν καί
ἀρωγῶν. Στή συνέχεια, παρατίθενται
πρός ἐπιβεβαίωση τῶν παραπάνω
Ἀπόσπασμα τῆς ΔΙΑΘΗΚΗΣ τοῦ π.

Γερβασίου καί τό ἔγγραφο τῆς Ἀπο-
δοχῆς τῆς Διαθήκης ἀπό τόν π. Νή-
φωνα. «Εἴη τό ὄνομα Κυρίου εὐλογη-
μένον!».

5 Μαρτίου 2020. Ὥρα 11.52 μ.μ.
Ἕνας εὐλαβής καί κατανυκτικός ἱε-

ρέας, πού διακόνησε τό ἱερό θυσια-
στήριο πάντοτε «σάν νά ἦταν ἡ
πρώτη, σάν νά ἦταν ἡ τελευταία,
σάν νά ἦταν ἡ μοναδική του Θ.
Λειτουργία», ἐπί 60 χρόνια, ἕνας
ἄνθρωπος τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης,
αὐστηρός στόν ἑαυτό του καί ἐπιει-
κής στούς ἄλλους, ἕνας κληρικός μέ
ἁπλότητα, μέ ἀγγελική καθαρότητα,
μέ ταπείνωση, μέ ἀπόλυτη ἐμπιστο-
σύνη στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, μέ πόνο
καί δάκρυα γιά τήν ἄγνοια τοῦ ἀποί-

Ὁ Γέροντας Νήφων πρό τοῦ λειψάνου τοῦ π. Γερβασίου. 
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μαντου λαοῦ τῆς Ἐκκλησίας, διαρκῶς
προσευχόμενος στό λιτό ἐκκλησάκι
του, ὅπου ζοῦσε, κατά τήν ἀκούσια
ὁμολογία του κάποτε, «παραδεισένιες
στιγμές», ὁ πολιός Γέροντας Γερβά-
σιος, πού δέν ζήτησε ποτέ καμιά τιμή
στή ζωή του καί οἱ τιμές τόν κυνη-
γοῦσαν ἀπό πίσω, παρέδωσε τήν
ἁγιασμένη του ψυχή ἥσυχα, εἰρηνικά,
ὁσιακά στό «γλυκύ ἔαρ» τῆς ψυχῆς
του, στόν λατρευτό του Ἰησοῦ, τόν
ὁποῖο ἀγάπησε μοναδικά. «Ὕστερα
δέν μπόρεσε τίποτε ἄλλο νά ἀγαπή-
σει περισσότερο». Ἐκεῖ, στά οὐράνια
καί παραδεισένια σκηνώματα ἀπο-
λαμβάνει, ὡς δοῦλος Θεοῦ πιστός καί
ἀγαθός, τόν μισθό πού τό ἔλεος καί ἡ
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ τοῦ ἔχουν ἑτοιμάσει.
Μακάρια ἡ ψυχή του! Κέρδισε τόν
παράδεισο! 

Πολυσέβαστέ μας τίμιε Γέροντα, 
Ἅγιε πατέρα, 

Ἀναπαυθεῖτε ἐν εἰρήνῃ στή χαρά

τοῦ οὐρανοῦ. 
Τελειώσατε τό

ἔργο σας πάνω στή
γῆ ὡς πιστός οἰκο-
νόμος τοῦ Θεοῦ. 

Πολλοί σᾶς χρω-
στοῦμε πολλά. Καί
περισσότερο τό «κα-
τά Χριστόν ζῆν».

Ἡ εὐγνωμοσύνη
μας θά παραμείνει
ἀκέραιη μέχρι τό τέ-
λος.

Θά ζεῖτε γιά πά-
ντα στή μνήμη μας
καί στήν καρδιά μας.

Εἶστε ὁ πνευματι-
κός μας γεννήτορας.

Κι αὐτό δέν ἀλλάζει μέ τίποτε.
Παρακαλοῦμε γονυπετεῖς τήν ἀγά-

πη σας, 
Μή παύσετε νά δέεστε γιά μᾶς. Γιά

ὅλους ὅσοι σᾶς ἀγαπήσαμε. Καί σᾶς
ἀκολουθήσαμε μέ ἀφοσίωση. Καί συ-
νοδοιπορήσαμε μαζί σας στίς εὐλογη-
μένες πορεῖες ἀγάπης τῆς ζωῆς σας. 

Νά δέεστε στό θρόνο τῆς χάριτος
νά τερματίσουμε ὅλοι τόν ἀγώνα μας
νικηφόρα, νά εἴμαστε αἰώνια ὅλοι μα-
ζί, σεῖς κι ἐμεῖς, μέσα στήν παρουσία
τοῦ Θεοῦ, μέσα στή χαρά τῶν ἀγγέ-
λων!

Ἄς εἶναι ἐλαφρύ τό χῶμα τό ἑλλη-
νικό πού σκεπάζει τό τίμιο λείψανό
σας! Αὐτό ὑπηρέτησε τά ὁράματα τῆς
ψυχῆς σας! Γι’ αὐτό καί προσκυνοῦμε
τόν τάφο σας μέ εὐλάβεια πολλή.

Εὔχεστε γιά τά φτωχά παιδιά σας
πάντα. Αἰωνία σας ἡ μνήμη. ΑΜΗΝ.

Ἀδελφότης 
«Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ»
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(Ἀπόσπασμα τῆς ΔΙΑΘΗΚΗΣ, τήν ὁποία κατέλιπε ὁ π. Γερβάσιος)

Εἰς τό ὄνομα τῆς Ἁγίας καί Ὁμοουσίου καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος
πάντοτε νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Σήμερα, ἡμέρα Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2017, μνήμη τοῦ Γενεσίου τῆς Ὑπερα-
γίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας, γράφω αὐτήν τή συνοπτική
Διαθήκη μου, εὑρισκόμενος ἤδη πρός τό τέλος τῆς ἐπίγειας ζωῆς μου καί ἀναμένοντας
ἀπό καιρό σέ καιρό τήν κοίμησή μου καί τό πέρασμά μου ἀπό τή γῆ στόν πνευματικό
οὐρανό στόν ὁποῖο, χάρη στό πολύ ἔλεος τοῦ Κυρίου μου Ἰησοῦ, τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ,
εὔχομαι νά ἀξιωθῶ νά εὑρεθῶ, μέσα στήν παρουσία τοῦ μεγάλου ἀγαπημένου τῆς καρδιᾶς
μου, τοῦ γλυκύτατού μου Ἰησοῦ.

Πρίν ἀναχωρήσω ὁριστικά ἀπό τή γῆ, ὕστερα ἀπό τή διακονία τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ
μέχρι κι αὐτό τό τρέχον ἔτος 2017, ἀπό μαθητής ἀκόμη τῆς Ε΄ καί ΣΤ΄ τάξης τοῦ  Γυμνασί-
ου Γρεβενῶν, ἀφοῦ κατηχήθηκα πρός τοῦτο ἀπό τόν θρυλικό κήρυκα τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ
Ἀρχιμ. Αὐγουστίνο Ν. Καντιώτη, εὔχομαι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ πού κήρυξα σέ ὅλη μου τή
ζωή, νά ἀποφέρει καρπό πολύ, ἰδιαίτερα στήν ἀπαξιωμένη κοινωνία τῶν κρατουμένων. 

Στό ταπεινό μου ποίμνιο, τό ὁποῖο ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ ὁδήγησε στή μέριμνά μου, εὔχο-
μαι νά ἔχουν πάντα στή ζωή τους τή βασίλισσα τῶν ἀρετῶν πού εἶναι ἡ ἀγάπη... Μέ τήν
ἀγάπη θά κερδίσετε καί τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ἀγάπη, ἀγάπη, ἀγάπη καί πάλι ἀγάπη!

Εὐχαριστῶ καί εὐγνωμονῶ τό Σεβ. Μητροπολίτη μου κ.κ. ΝΙΚΟΔΗΜΟ, ὁ ὁποῖος
μοῦ συμπαραστάθηκε μέ πατρική ἀγάπη στή μακρά διακονία μου στήν ἀπαξιωμένη κοι-
νωνία τῶν κρατουμένων μέ ἕναν ἄλλο τρόπο, ὅπως τό ἴδιο καί στήν ὅλη διακονία μου, ἀπ’
ἀρχῆς τῆς ἐνθρόνισής του, ὡς νέος Μητροπολίτης μετά τήν κοίμηση τοῦ μακαριστοῦ κυ-
ροῦ ΣΥΝΕΣΙΟΥ... Εὔχομαι ταπεινά καί υἱικῶς Κύριος ὁ Θεός νά τοῦ χαρίζει ἀδιάπτωτη
ὑγεία καί χρόνια πολλά, γιά νά διακονεῖ πνευματικά τή Θεόσωστη Ἐπαρχία του, στήν
ὁποία ἀναλίσκεται πρός τοῦτο.   

Φεύγοντας ἀπό τή ζωή ὁρίζω διάδοχο τόν Ἀρχιμ. π. Νήφωνα, Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἁγίου Νεκταρίου Γλυφάδας. Ὕστερα ἀπό προσευχή πολλῶν ἐτῶν αὐτόν μοῦ
ἀποκάλυψε ἡ Θεία Πρόνοια, στήν ὁποία πιστεύω ἀπόλυτα...

Περιουσία δέν ἀφήνω, ἀφοῦ οὐδέποτε εἶχα καί οὔτε ἔχω. Τά βιβλία μου περιέρχονται
στήν Ἀδελφότητα «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ».

Ὅποιος μέ λύπησε, τόν συγχωρῶ μέ ὅλη μου τήν καρδιά. Παρακαλῶ δέ τό ἴδιο νά
πράξει κι αὐτός γιά μένα. 

Καί εὔχομαι σέ ὅλους, φίλους καί ἐχθρούς, καλή ἀντάμωση στόν οὐρανό.
Μέ ἐγκάρδιες εὐχές καί πολλή ἀγάπη

Ἀρχιμ. Γερβάσιος Ἰωάν. Ραπτόπουλος
Διάκονος τῶν Κρατουμένων
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«Κρίμασιν οἷς οἶδεν» ὁ Θεός, μετά τήν ἀναχώρησιν ἐκ τοῦ ματαίου τούτου κό-
σμου τοῦ πολυσεβάστου πατρός Γερβασίου Ραπτοπούλου, ἀναλαμβάνομεν, κα-
τά τήν δικήν του ἐπιθυμίαν καί παράκλησιν, τήν συνέχισιν τοῦ πολυδιάστατου
ἔργου του, καθώς καί τήν πνευματικήν εὐθύνην τῆς Ἀδελφότητος «Η ΟΣΙΑ
ΞΕΝΗ». Παρόλους τούς φόβους καί τίς ἀντιρρήσεις πού εἴχαμε στήν παράκληση
τοῦ σεβαστοῦ Γέροντος γιά τήν ἀνάληψιν τοῦ ὑπευθύνου αὐτοῦ ἔργου, καμφθή-
καμε μπροστά στόν λόγο του ὅτι μέ πόνο καί ἀγωνία ἐπί πολλά ἔτη προσευχόταν
γιά τήν ἀνεύρεση διαδόχου του καί ὅτι τήν ἐλαχιστότητά μας τοῦ τήν ἀποκάλυψε
ἡ Θεία Πρόνοια στήν ὁποία, ὅπως ἔλεγε, πίστευε ἀπόλυτα. 

Τό πνευματικό μέγεθος τοῦ ἀνδρός, ἡ σοβαρότητα καί τό πολυδιάστατο τοῦ
ἔργου τῶν Φυλακῶν, ἀλλά καί γενικά τοῦ ὅλου πνευματικοῦ ἔργου στόν ἀμπελώ-
να τοῦ Κυρίου, κάνουν τό φορτίο τῆς εὐθύνης μεγάλο γιά τούς ἀδύνατους καί
ἀνεπαρκεῖς ὤμους μας. Γιά αὐτόν τόν λόγο μέ πολύ σεβασμό καί φόβο Θεοῦ
ἀναλαμβάνω τήν εὐθύνη αὐτή καί παρακαλῶ ὅλους νά εὔχονται νά φανῶ ἄξιος
τῆς μεγάλης ἐμπιστοσύνης τοῦ Γέροντος Γερβασίου καί τῆς καθολικῆς ἀπο-
δοχῆς τῆς Ἀδελφότητος. 

Ἐπικαλοῦμαι πρός τοῦτο τίς πρεσβεῖες τοῦ θαυματουργοῦ Ἁγίου μας Νεκταρί-
ου, τοῦ νεοφανοῦς Ὁσίου Ἰωσήφ τοῦ Ἡσυχαστοῦ, τίς εὐχές τοῦ Γέροντός μου πα-
τρός Ἰωσήφ καί τοῦ πατρός Γερβασίου.

Παρακαλῶ τήν Ὁσία Ξένη νά μέ φωτίζει οὕτως ὥστε νά στηρίζω τήν Ἀδελφό-
τητα καί νά καλλιεργῶ τήν ἀγάπη καί τήν ἑνότητα μεταξύ τῶν ἀδελφῶν, ἀλλά καί
νά σκορπίζω καί τήν ἀγάπη πού ἔτρεφε ὁ Γέροντας στούς συνεργάτες του καί στά
πολυπληθῆ πνευματικά του τέκνα. 

Ἐπίσης παρακαλῶ τόν Ἅγιο Ληστή τοῦ Γολγοθᾶ νά μοῦ δίδει ταπείνωση καί
ἀγάπη, ὥστε νά σταθῶ δίπλα στούς φυλακισμένους ἀδελφούς μας. 

Τέλος, δέν θά ἦταν δυνατόν νά ἀναλάβω αὐτήν τήν μεγάλη πνευματικήν εὐθύ-
νην χωρίς τίς εὐλογίες τῆς Ἐκκλησίας μας. Γιά αὐτό τόν λόγο εὐχαριστῶ τόν Σεβα-
σμιώτατον Μητροπολίτην μου Γλυφάδας κ.κ. ΑΝΤΩΝΙΟΝ, καθώς καί τόν οἰκεῖον
Ποιμενάρχην, Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κασσανδρείας κ.κ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΝ,
οἱ ὁποῖοι μέ πολλή ἀγάπη ἔδωσαν τήν εὐχή καί τήν εὐλογία τους. Τούς παρακαλῶ
νά εὔχονται νά μέ φωτίζει καί νά μέ σκεπάζει ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ.

Γλυφάδα, 25/3/2020   

33

Ἀρχιμ. ΝΗΦΩΝ
Ἡγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγίου Νεκταρίου Γλυφάδας
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Πρός ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἦταν παρόντες ἤ προ-
σευχόμενοι κατά τήν ἐξόδιο Ἀκολουθία τοῦ σεπτοῦ Γέροντα.

*
Ἀγαπητοί μας ἀδελφοί,

Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παρουσία σας καί τή συμπροσευχή σας
γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς τοῦ σεβαστοῦ μας Γέροντα π. Γερβασίου κα-
τά τήν ἐξόδιο Ἀκολουθία του.  

Ἡ εὐχή του, εὐχή ἀνθρώπου τῆς ἀγάπης καί τῆς προσφορᾶς μέχρι θυ-
σίας πρός τόν πάσχοντα συνάνθρωπό του, ἄς εἶναι πάντα μαζί μας, γιά νά
εἶναι ἡ ζωή ὅλων μας μιά εὐλογημένη πορεία ἀγάπης πρός τό Θεό καί πρός
τόν πλησίον.

Σύμφωνα μέ τήν πνευματική Διαθήκη τοῦ Γέροντά μας καί τήν εὐλο-
γία τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου μας Κασσανδρείας κ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ, διάδο-
χός του εἶναι ὁ Ἱερομόναχος π. Νήφων, Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Ἁγ. Νεκτα-
ρίου Γλυφάδας. Ἔτσι, τό ἔργο τῆς Ἀδελφότητος συνεχίζεται δι’ εὐχῶν τῶν
ἁγίων Γερόντων ἡμῶν. Εὔχεσθε.

Εὐχαριστοῦμε πολύ.

Μέ κάθε τιμή
Ἀδελφότης 

«Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ»

20-3-2020

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
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Ἀγαπημένοι μου συνδρομητές καί
συνδρομήτριες τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής
τοῦ Γολγοθᾶ»,

Ὅσο ἀκόμα χτυπᾶ ἡ καρδιά μου,
πρίν σημάνει ἡ τελευταία ἡμέρα, ὥρα
καί στιγμή πού θά χτυπήσει τόν τελευ-
ταῖο της χτύπο καί ἡ ψυχή μου πετάξει
στά ὑπέρλαμπρα σκηνώματα τοῦ ἀγα-
πημένου μου Ἰησοῦ, τοῦ Σωτήρα μου
Χριστοῦ, θέλω πολύ, σάν ἔκφραση ἀπέ-
ραντης εὐγνωμοσύνης, νά σᾶς εὐχαρι-
στήσω μέσα ἀπό τήν καρδιά μου. 

Ὁ λόγος;

Τόν γνωρίζετε. Τόν γνωρίζει ὅλος ὁ
κόσμος. Τόν γνωρίζει ἰδιαίτερα ὁ Θεός.
Κανένας ἄνθρωπος, ὅποιος κι ἄν εἶναι
αὐτός, δέν μπορεῖ νά ἀσκήσει μιά διακο-
νία μόνος του, χωρίς φίλους συνεργάτες
καί συνδρομητές στή διακονία του,
ὅπως εἶναι ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥ-

ΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολ-
γοθᾶ», πρός τήν ἀπαξιωμένη κοινωνία
τῶν κρατουμένων στό χῶρο τῶν Φυ-
λακῶν ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος. Ἀπό τά
ὅρια τῆς Σιβηρίας πρός τό Βόρειο Πό-
λο μέχρι τόν Ἰνδικό ὠκεανό, τόν
Ἀτλαντικό καί τόν Νοτιοανατολικό
Εἰρηνικό ὠκεανό, πολύ κοντά στό
Νότιο Πόλο. Καί στίς Φυλακές τῶν
νησιῶν Φίτζι.

Ἡ ἀγάπη πού μοῦ ἐνέπνευσε ὁ Ἰη-
σοῦς πρός τούς κρατουμένους, πού τούς
ἀποκαλεῖ «ἐλαχίστους ἀδελφούς του»
(Ματθ. 25, 40), μέ ἔκανε νά μήν ὑπολογί-
ζω οὔτε κόπο οὔτε δαπάνη προκειμέ-
νου νά ἐπισκεφθῶ τίς Φυλακές τῆς
ὅποιας χώρας. Καί ἐκεῖ προσπαθοῦσα,
μέ τούς συνοδούς συνεργάτες μου, νά
τούς δώσω λίγη χαρά μέ τήν ὁμιλία μου
καί τίς ὅποιες προσφορές, εἴτε σέ εἴδη
εἴτε σέ χρηματική εἰσφορά στά Φιλό-
πτωχα Ταμεῖα, γιά τίς βασικές ἀνάγκες

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟΜΗΝΥΜΑ

(Ἀπόσπασμα ἀπό τήν Πνευματική Διαθήκη τοῦ π. Γερβασίου πρός τούς φι-
λάνθρωπους Ἕλληνες συνδρομητές τῆς Διακονίας του στούς κρατουμένους)

Στό Κατάστημα Κράτησης Κομοτηνῆς.
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τῶν ἀπόρων κρατουμένων. Ὅμως ὡς
σπουδαιότερη προσφορά θεωροῦσα
πάντα τό λόγο τοῦ Θεοῦ, πού ἄγγιζε
τήν ψυχή τους. Τί μήπως ἀποζητᾶ ἕνας
κρατούμενος, μακριά ἀπό τούς δικούς
του καί ἀπ’ ὅλη τήν κοινωνία; Μιά ζε-
στή, ἀπό τήν καρδιά μας, καλημέρα... 

Καί τά χρόνια κυλοῦσαν σάν τό νε-
ρό. Τό ἴδιο, σάν νερό, κυλοῦσαν καί οἱ
συνεχεῖς ἐπισκέψεις. Ἀπό Φυλακή σέ
Φυλακή σέ Ἑλλάδα καί ἔξω ἀπό τήν
Ἑλλάδα. Παντοῦ ὅπου ὑπῆρχαν κρατού-
μενοι, ἄσχετα μέ τό ὅποιο ἀδίκημα βά-
ρυνε τόν κάθε κρατούμενο. Ἡμεῖς βλέ-
παμε τόν ἄνθρωπο κρατούμενο. Ὅπως
τό ἴδιο κάνει καί ὁ γιατρός. Ἀγαπᾶ τόν
ἄρρωστο σάν ἄνθρωπο, γι’ αὐτό καί πο-
λεμᾶ τήν ὅποια ἀσθένειά του. Τά ἀδική-
ματα τά κολάζει ἡ
Δικαιοσύνη μέ φυ-
λάκιση. Ὡστόσο
δέν παύει νά εἶναι
ἄνθρωπος, δημι-
ούργημα τοῦ Θε-
οῦ, ἀκόμη καί ὁ
β α ρ υ π ο ι ν ί τ η ς .
Ἀρκεῖ νά συλλογι-
στοῦμε τόν βαρυ-
ποινίτη Ληστή, τόν
ἐκ δεξιῶν τοῦ
Ἐ σ τ α υ ρ ω μ έ ν ο υ
Ἰησοῦ, ὁ ὁποῖος

μέ τή μετάνοιά
του πάνω στό
σταυρό κέρδισε
πρῶτος τόν πα-
ράδεισο (Λουκ.
23, 39-43).

Ποιός μπορεῖ
νά ἀμφισβητήσει
ὅτι ἀπό τούς χι-
λιάδες κρατου-
μένους, ἄνδρες
καί γυναῖκες,

πού ἄκουσαν τό σωτήριο λόγο τοῦ Θεοῦ,
δέν μετανόησαν κάποιοι γιά τά ἀδικήμα-
τα πού θεληματικά ἤ ἄθελα διέπραξαν
στή ζωή τους; Ἰδιαίτερα μάλιστα ἀπό
τούς μέχρι τώρα 16.100 ἀποφυλακισθέ-
ντες κρατουμένους μέ τίς δικές σας συν-
δρομές, ὤ γνωστοί καί ἄγνωστοι ἀγα-
πημένοι μας συνδρομητές καί συν-
δρομήτριες, τούς ὁποίους ὡστόσο γνω-
ρίζει ὁ δίκαιος κριτής ὅλων μας, ὁ Χρι-
στός;... 

Φεύγω μέ ἥσυχη τή συνείδηση
ἀπό τήν παροῦσα ζωή στή μέλλουσα
ἔχοντας μείνει συνεπής στίς ἀρχές
μου, τίς ὁποῖες πῆρα ἀπό τόν πνευματι-
κό μου Διδάσκαλο καί Πατέρα, τόν μα-
καριστό Μητροπολίτη Φλωρίνης κυρό
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΗ, τά ἔτη

Πρός τά Φυλακισμένα Μνήματα τῆς Λευκωσίας.

Στήν Ἀγροτική Φυλακή Κασσάνδρας.
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1945-47, ὅταν τότε μέ τόν
ἀπεσταλμένο ἀπό τό Θεό
αὐτόν κήρυκα τοῦ λόγου τοῦ
Θεοῦ γνώρισα, πίστεψα καί
ἀγάπησα μέ ὅλη μου τήν
ἐφηβική καρδιά τόν Ἰησοῦ,
τόν Σωτήρα τῆς ψυχῆς μου. 

Καί κάτι ἄλλο:

Σεῖς, ἀγαπητοί μου συν-
δρομητές καί συνδρομήτριες,
ὅταν στέλνετε τήν ὅποια
συνδρομή σας, νά γνωρίζετε
ὅτι αὐτή ἡ συνδρομή πηγαί-
νει σέ ἕνα, δυό ἤ καί περισσό-
τερους κρατουμένους, ἀνά-
λογα μέ τό ποσό τῆς συν-
δρομῆς σας, καί ὅτι οἱ κρα-
τούμενοι πού θά λάβουν τή συνδρομή
σας, ἐνῶ εἶναι ἄνθρωποι πού τούς βα-
ραίνουν ἀδικήματα μικρά ἤ μεγάλα,
στήν πραγματικότητα εἶναι ὁ Χριστός
«ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ» (Μάρκ. 16, 12)...

Καί τώρα σᾶς ἀποχαιρετῶ.

Ἐγώ φεύγω ἀπό κοντά σας. Οὔτε
σεῖς θά μέ δεῖτε πιά, ὅσοι μέ βλέπατε,
οὔτε κι ἐγώ θά σᾶς δῶ. Τώρα θά συνα-
ντηθοῦμε ξανά «ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πα-
τρός» μας (Ἰωάν. 14, 2). Στήν οὐράνια
βασιλεία Του. Στήν ἀβράδιαστη λα-
μπερή ἡμέρα, μέσα στήν ὁποία θά
βιώνουμε ὅλη τήν ἀνέκφραστη χαρά
καί ἀγαλλίαση τοῦ παραδείσου. Θά
εἴμαστε «πάντοτε σύν Κυρίῳ» (Β΄
Θεσ. 4, 17)... 

Καί μήν ξεχάσετε:

Ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕ-
ΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολ-
γοθᾶ» θά συνεχίσει τήν ἄσκηση ἀγά-
πης καί προσφορᾶς πρός τήν κοινω-
νία τῶν κρατουμένων μέ τόν κληρι-
κό διάδοχό μου...

Σεῖς δέ, ἀγαπημένοι μου συνδρομη-
τές καί συνδρομήτριες, παρακαλῶ νά
ἀκούσετε τό λόγο τοῦ Ἀπ. Παύλου: «Τό
δέ καλόν ποιοῦντες μή ἐκκακῶμεν»
(Γαλ. 6, 9). Νά μήν ἀποκάμνουμε νά κά-
νουμε τό καλό, ὅσες δυσκολίες κι ἄν πα-
ρουσιάζονται. 

Ἀδελφοί μου,

Χαίρετε καί καλή ἀντάμωση στήν
οὐράνια βασιλεία τοῦ Χριστοῦ μας. ΑΜΗΝ.

Αἰμιλιανός Γρεβενῶν, 2 Φεβρουαρίου 2017

Ἀρχιμ. Γερβάσιος Ἰωάν. Ραπτόπουλος
Διάκονος τῶν Κρατουμένων*

* Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νά ἔχουν ὁλόκληρη
τήν Πνευματική Διαθήκη τοῦ π. Γερβασί-
ου, μποροῦν νά τήν παραγγείλουν στήν
Ἀδελφότητα «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» 

(τηλ. 23920-22252, 7-9μ.μ. 
e-mail: osiaxeni@hotmail.com).

Διατίθεται δωρεάν.

Αἰμιλιανός Γρεβενῶν: Ὁ Γέροντας Γερβάσιος 
μέ τόν Γέροντα Νήφωνα, τόν διάδοχό του.
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«Καί  τώρα ἀπευθύνομαι σέ σᾶς,
ἀδελφοί μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, κρα-
τούμενοι ὅλων τῶν Καταστημάτων
Κράτησης τῆς πατρίδος μας. Σέ σᾶς ὁ
λόγος καί στούς κρατουμένους τῶν Φυ-
λακῶν τῶν χωρῶν πού ἐπισκέφθηκα σέ
ὅλη τή γῆ, μέχρι καί στόν Εἰρηνικό Ὠκε-
ανό. Σέ σᾶς, λοιπόν, ὁ τελευταῖος μου
γραπτός πλέον λόγος ἀγάπης, τήν
ὁποία ἐνέπνευσε ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου
καί Σωτήρας τοῦ καθενός μας στήν τα-
πεινότητά μου. Μιά ἀγάπη πού μοῦ
ἔδωσε φτερά νά πετῶ ἀπό Κατάστημα
Κράτησης σέ Κατάστημα Κράτησης ἀπό
τό 1978 μέχρι σήμερα καί νά σᾶς ὁμιλῶ
μέ ὅλη μου τήν καρδιά, γιά νά ἁπαλύνω
τόν πόνο πού δοκιμάζετε γιά χρόνια
στόν περιορισμένο χῶρο  τῆς φυλακῆς
ὅπου ζεῖτε.

Κι αὐτή ἡ ἀγάπη πού σᾶς κήρυττα
ἐπί 40 χρόνια δέν εἶχε καμιά σχέση μέ
τήν ἀγάπη τοῦ κόσμου αὐτοῦ. Μέ τήν
κοσμική ἀγάπη. Αὐτή ἡ ἀγάπη δέν ἔχει
διάρκεια. Μειώνεται καί σβήνει ἐντελῶς
καί μάλιστα φορές γίνεται καί ἐκδίκηση.
Βαθύ μῖσος, πού ὄχι σπάνια ὁδηγεῖ στό
φόνο... 

Ἡ 40ετής πορεία μου σέ ὅλες τίς
Φυλακές ἐδῶ στήν Ἑλλάδα μας καί
σέ ἄλλες χῶρες τῆς γῆς αὐτό τό σκο-
πό εἶχε. Νά βρῶ κάποιον ἁμαρτωλό καί
νά τόν καλέσω σέ μετάνοια. Καί ἔχω πα-
ραδείγματα ἀρκετῶν μετανοούντων
κρατουμένων, πού γεμίζουν τή ζωή μου
μέ πολλή χαρά. Ὑπάρχουν ὅμως κι ἄλλοι
πού δέν τούς γνωρίζω. Αὐτούς θά τούς
γνωρίσω τήν ἡμέρα τῆς παγκόσμιας
κρίσης, «ὅταν ἔλθῃ ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώ-

που ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καί πάντες οἱ
ἄγγελοι μετ’ αὐτοῦ καί καθίσῃ ἐπί θρό-
νου δόξης αὐτοῦ...» (Ματθ. 25, 1-46).
Μιά πορεία κοπιαστική ἦταν ἡ ζωή μου,
νά βρίσκω ἀπολωλότα λογικά πρόβατα,
δηλαδή ἁμαρτωλούς ἄνδρες καί γυ-
ναῖκες, καί νά τούς ὁδηγῶ μέ μετάνοια
στή Μάνδρα τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή στήν
Ἁγία μας Ἐκκλησία...

40 χρόνια σταθήκαμε πλάι σας μέ
ὅλη τήν ἀγάπη πού μᾶς ἐνέπνεε ἡ
σαρκωμένη ἀγάπη, ὁ Ἰησοῦς, ὁ Σω-
τήρας τοῦ κόσμου καί δικός μας προ-
σωπικός Σωτήρας. Κι αὐτήν τήν ἄσκη-
ση ἀγάπης σέ σᾶς θά τή συνεχίσουν οἱ
διάδοχοί μου, ὅσο μποροῦν καί πά-
ντοτε στά πλαίσια τῶν δυνατοτή-
των τους. Μή τυχόν κανείς σκεφθεῖ ὅτι
εἴμαστε πλούσιοι μέ ἀστείρευτη πηγή
χρημάτων. Ἡ μετριότητά μου κατάγο-
μαι ἀπό ἕνα μικρό χωριό τῶν Γρε-
βενῶν καί σπούδασα ἐργαζόμενος ὁ
ἴδιος καί πάντα μέ πολλές στερήσεις.
Τό ἴδιο καί οἱ συνεργάτες μου. Ὅλες τίς
δαπάνες μας γιά σᾶς καί τίς οἰκογένειές
σας τίς κάλυπταν οἱ προαιρετικές
προσφορές φιλανθρώπων Ἑλλήνων,
ὀρθοδόξων χριστιανῶν, χιλιάδες τόν
ἀριθμό καί σ’ αὐτά ἀκόμη τά χρόνια
τῆς κρίσης στήν πατρίδα μας. Μνη-
σθείη Κύριος ὁ Θεός τῆς αὐθορμήτου
ἀγάπης τους... 

Ἀγαπημένοι μου ἀδελφοί κρα-
τούμενοι, 

Ὅλα τά πράγματα ἔχουν ἡμερομη-
νία λήξης. Καί ὁ κάθε ἄνθρωπος τό ἴδιο,
ἔχει κι αὐτός ἡμερομηνία λήξης. Ἔτσι

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟΜΗΝΥΜΑ

(Ἀπόσπασμα τῆς Πνευματικῆς Διαθήκης τοῦ π. Γερβασίου πρός
τούς Κρατουμένους ὅλων τῶν Καταστημάτων Κράτησης Ἑλλάδος)
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θά ἔρθει καί ἡ δική μου
ἡμερομηνία λήξης.
Ἀλλά ἡ ζωή συνεχίζεται
καί μετά τό θάνατο τοῦ
σώματος, ἀφοῦ ὁ
ἄνθρωπος δέν εἶναι τό
σῶμα, ἀλλά ἡ ψυχή
του πού δέν πεθαίνει
ποτέ. Ὁ φιλόσοφος
Σωκράτης ἔλεγε στούς
μαθητές του, ὅταν οἱ δι-
καστές τῶν Ἀθηνῶν
τόν καταδίκασαν σέ
θάνατο μέ κώνειο: «Μά
γιατί κλαῖτε; Ὁ Σω-
κράτης δέν εἶναι τό
σῶμα πού σέ λίγο θά
θάψετε στήν Ἀττική γῆ. Ὁ Σωκρά-
της εἶναι ἡ ψυχή του πού δέν θά πε-
θάνει ποτέ».

Ἔτσι καί ἡ δική μου ψυχή δέν θά
πεθάνει. Θά πορευθεῖ σέ Κεῖνον πού πί-
στεψε καί ἀγάπησε πολύ. Στή δική Του
ἀνέσπερη οὐράνια βασιλεία. Ἄν βρῶ
παρρησία σ’ Αὐτόν, τόν Μεγάλο Ἀγα-
πημένο μου, θά σᾶς σκέπτομαι πά-
ντα. Ὅλα τά χρόνια πού θά ἐκτίετε τήν
ποινή σας στή Φυλακή, ὅπως καί τίς
οἰκογένειές σας. Καί θά προσεύχομαι
πολύ γιά σᾶς. Νά σᾶς δίνει ὁ Θεός τήν
ἀνάλογη ὑπομονή καί τό κουράγιο. Καί
τό βασικό: Τή μετάνοιά σας γιά τά
λάθη καί τά ἁμαρτήματα τῆς περα-
σμένης ζωῆς σας. Ὅπως αὐτό ἔκανε
καί λίγο πρίν τό θάνατό του πάνω
στό Σταυρό ὁ ληστής. Θυμάστε τή με-
τάνοια καί τή δέησή του. Τήν ξαναγρά-
φω: «Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς
ἐν τῇ βασιλείᾳ σου». Καί ὁ Κύριος τόν
βεβαίωσε: «Ἀμήν λέγω σοι, σήμερον
μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ» (Λουκ.
23, 41-42).

Μέ αὐτά τά λόγια σέ σᾶς πού ἀγά-
πησα πολύ-πολύ, εὔχομαι, ὅταν ση-

μάνει καί ἡ δική σας ἡμερομηνία
λήξης τῆς ζωῆς σας ἐδῶ στή γῆ, νά
συναντηθοῦμε ὅλοι στόν παράδει-
σο τοῦ Χριστοῦ μας, στήν οὐράνια
βασιλεία του, στή δική του χαρά
καί εὐφροσύνη. 

Ἀγαπημένοι μου ἀδελφοί κρα-
τούμενοι,

Σέ σᾶς πού γνωρισθήκαμε ἀπό τό
1978 μέχρι καί τήν ἡμέρα τῆς κοίμησής
μου καί ὅσοι καί σήμερα καί μετέπειτα
θά εἶσθε κρατούμενοι στή μιά καί στήν
ἄλλη Φυλακή τῆς Ἑλλάδος καί σέ ὅλες
τίς χῶρες τοῦ κόσμου, εὔχομαι μέ ὅλη
μου τήν καρδιά: Καλή ἀντάμωση
στήν οὐράνια βασιλεία τοῦ Χριστοῦ
μας, «ὅπου ὅλα εἶναι ὄμορφα, ὅλος ὁ
κόσμος εἶναι καλός, ὅπου εἶναι
Ἄγγελοι, Ἀρχάγγελοι..., Σεραφείμ
καί ὅλες οἱ καλές ψυχές τῆς γῆς».
Ἀμήν. 

Ἔγραψα στό γενέθλιο χωριό μου

Αἰμιλιανός-Γρεβενῶν, Αὔγουστος 2016

Ἀρχιμ. Γερβάσιος Ἰωάν. Ραπτόπουλος

Διάκονος τῶν Κρατουμένων

Κίεβο Οὐκρανίας:
Ἀδελφοί μου κρατούμενοι, χαίρετε!
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Ἦταν ξημερώματα τῆς 6ης Μαρτίου
2020, ἡμέρα Παρασκευή τῆς Α΄ Ἑβδο-
μάδος τῶν Νηστειῶν, ὅταν, πλήρης
ἡμερῶν, ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ «ὁ ἅγιος
τῶν φυλακῶν» καί ἀναχώρησε γιά τά
οὐράνια σκηνώματα τῆς δόξης τοῦ Θε-
οῦ ὁ πολυφίλητος καί ἀξιοσέβαστος
Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης

Γέροντας κυρός Γερβάσιος 
Ραπτόπουλος,

Διδάσκαλος τοῦ Εὐαγγελίου, Ἱερο-
κήρυκας, ἱδρυτής καί ὑπεύθυνος τῆς
Ἀδελφότητος «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ»-
ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ», προ-
κειμένου νά συνεχίσει, ἐνδεδυμένος
τήν τῆς Ἱερατείας Χάριν, ἡ ὁποία συ-
νοδεύει ὅλους τούς Ἱερεῖς καί πέραν
τοῦ κόσμου τούτου, τή Θεία Λειτουρ-

γία «εἰς τό ἅγιον καί ὑπερουράνιον
καί νοερόν θυσιαστήριον».

Τό θλιβερόν ἄγγελμα τοῦ θανάτου
του διαδόθηκε ἀστραπιαῖα παντοῦ
καί προκάλεσε ψυχικόν ἄλγος σέ ἀμέ-
τρητο πλῆθος ἀνθρώπων, ἐντός καί
ἐκτός τῆς πατρίδος μας, γιατί ὁ μακα-
ριστός Γέροντας, ὡς ἄνθρωπος τοῦ
Θεοῦ καί πυρφόρος Κληρικός εὐαγγε-
λιζόταν, εὐκαίρως-ἀκαίρως καί ἀδια-
κόπως, τά «ῥήματα τῆς ζωῆς ταύτης»,
μέ τήν λιπαρά θεολογική του κατάρτι-
ση καί τό χάρισμα τοῦ λόγου, μέ τό
ὁποῖο συνήρπαζε, οἰκοδομοῦσε, πα-
ρηγοροῦσε, ἐστήριζε καί ἔτρεφε τόν
λαό τοῦ Θεοῦ μέχρι τά βαθιά του γε-
ράματα, στά ὁποῖα ἀξιώθηκε νά φτά-
σει καί νά βιώσει ὅ,τι ἀκριβῶς πο-
θοῦσε ἡ ψυχή του καί τό ζητοῦσε ἀπό
τόν Ὕψιστο, μαζί μέ τόν προφητάνα-

κτα Δαβίδ: «ἕως γήρως
καί πρεσβείου, ὁ Θεός
μου, μή ἐγκαταλίπῃς
με, ἕως ἄν ἀπαγγελῶ
τόν βραχίονά σου τῇ γε-
νεᾷ πάσῃ τῇ ἐπερχο-
μένῃ» (Ψαλμ. 70, 18).

Ἐπρόκειτο γιά ἄξιο
Κληρικό, ὁ ὁποῖος τί-
μησε τήν Ἱερωσύνη του
καί δόξασε «ὅλῃ ψυχῇ
καί διανοίᾳ καί καρδίᾳ
καί χείλεσι», ἔργοις καί
λόγοις, τήν Ἁγία Ὀρθό-

† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ κυροῦ ΓΕΡΒΑΣΙΟΥ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
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δοξη Ἐκκλησία μας, τήν Μητέρα καί
Τροφό τοῦ Γένους τῶν Ὀρθοδόξων
Χριστιανῶν. Τά πάντα ἔπραττε κινού-
μενος ἀπό ἀγάπη πρός τόν Πανάγιο
Τριαδικό Θεό, τόν Θεό τῆς ἀγάπης,
ἀλλά καί ἀπό ἀγάπη πρός τήν εἰκόνα
τοῦ Θεοῦ, τόν ἄνθρωπο, χάριν τοῦ
ὁποίου «τόν υἱόν αὐτοῦ τόν μονογενῆ
ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτόν
μή ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωήν αἰώνιον»
(Ἰωάν. 3, 16). Γι’ αὐτό ἡ ζωή τοῦ μακα-
ριστοῦ π. Γερβασίου ἦταν «πλήρης
ἀγαθῶν ἔργων καί ἐλεημοσυνῶν»
(Πράξ. 9, 30). Ἐπεδίωκε νά ἐφαρμόζει
τήν προτροπή τοῦ θείου Παύλου
πρός τόν μαθητή του Τίτο, πού λέγει:
«μανθανέτωσαν δέ καί οἱ ἡμέτεροι
καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τάς
ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μή ὦσιν ἄκαρ-
ποι» (Τίτ. 3, 14). Δέν ὑπάρχει τομέας
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καί δράσε-
ως γιά τόν ὁποῖο δέν ἐνδιαφέρθηκε. 

Ἐκεῖ ὅμως πού ἔδειξε ἰδιαίτερο
ἐνδιαφέρον καί ἀγάπη θυσιαστική
ἦταν τά ἀδέλφια μας τῶν φυλακῶν.
Μαζί μέ τούς
ἐκλεκτούς συ-
νεργάτες καί συ-
νεκδήμους του
στό ἔργο τοῦ
Εὐαγγελίου ἐπι-
σ κ έ φ θ η κ ε
πλῆθος φυ-
λακῶν σ’ ὅλα τά
μήκη καί τά
πλάτη τῆς γῆς,
γιά νά δώσει τή
χαρά καί νά
ἀ ναπ τ ε ρώσ ε ι
τήν ἐλπίδα· νά
συμπαρασταθεῖ
ἠθικά καί ὑλικά
«εἰς τούς ἐλαχί-
στους ἀδελφούς
τοῦ Κυρίου» καί

κυρίως νά κηρύξει «Χριστόν Ἐσταυ-
ρωμένον» (Α΄ Κορ. 1, 23) καί Ἀναστά-
ντα ἐκ νεκρῶν. 

Σέ τοῦτο τόν πρόσκαιρο κόσμο ἔζη-
σε γιά τόν Χριστό, τόν Σωτήρα καί
Λυτρωτή μας Ἰησοῦ, γιά τήν μαρτυρι-
κή Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας καί
τήν πολύπαθη ἔνδοξη Πατρίδα μας,
τήν Ἑλλάδα, καί ἰδιαιτέρως γιά τήν
Μακεδονία μας, ὡς καταγόμενος ἀπό
τήν περιοχή τῶν Γρεβενῶν. 

Ἤδη ὁ φωτισμένος καί πολυτάλα-
ντος Γέροντας Γερβάσιος βρίσκεται
στήν ποθεινή πατρίδα, γιά τήν κατά-
κτηση τῆς ὁποίας ἀγωνίστηκε «ὡς κα-
λός στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Β΄
Τιμ. 2, 3), μέ τή βαθιά πίστη ὅτι «οὐκ
ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλά τήν
μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν» (Ἑβρ. 13, 14)
καί ὅτι «ἡμῶν τό πολίτευμα ἐν οὐρα-
νοῖς ὑπάρχει» (Φιλιπ. 3, 20).

Εἴθε ὁ Πανάγιος Τριαδικός Θεός, «ὁ
Ὁποῖος ζώντων καί νεκρῶν κυριεύει»,
νά τόν ἀξιώσει τῆς ἀλήκτου μακαριό-
τητος καί νά τοῦ χαρίσει τόν ἀμαρά-

sel40-43ForDesp_™ÎÔ˘Ï¿  6/4/20  7:53 PM  Page 3



42

Πρός τήν 
Ἱεραποστολικήν Ἀδελφότητα
«Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ»
Χριστός Ἀνέστη!
Ὅταν ὁ Ἡγούμενος τῆς καθ ᾽ἡμᾶς

Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου
Γλυφάδας Ἀρχιμ. π. Νήφων μοῦ ἀνε-
κοίνωσεν ὅτι ὁ ἀείμνηστος Γέροντάς
σας τόν κατέστησε διάδοχον εἰς τό
ἔργον του, ἐχάρην λίαν καί βεβαίως
δέν θά ἦτο δυνατόν νά ἀρνηθῶ τήν
ἀνάληψιν τῆς ἱερᾶς αὐτῆς διακονίας
ὑπό τάς εὐλογίας ὁπωσδήποτε τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου σας
κ.κ. Νικοδήμου.

Δυστυχῶς δέν εἶχον τήν εὐλογίαν
νά γνωρίσω τόν Γέροντά σας π. Γερ-
βάσιον Ραπτόπουλον, ὅμως πολλά
ἔχω ἀκούσει περί αὐτοῦ καί περί τοῦ
ἔργου, τό ὁποῖον ἐπετέλεσε, τόσον
εἰς τάς φυλακάς, ὅσον καί γενικῶς εἰς
τόν πνευματικόν ἀγρόν τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, δι’ ὅ καί τόν περιέβαλλον
πάντοτε μετά πολλοῦ σεβασμοῦ καί

θαυμασμοῦ. Εἴθε
ὁ Πανάγαθος
Θεός νά τοῦ
ἀ ν τ α π ο δ ώ σ ῃ
πολλαπλασίως
τούς κόπους καί
μόχθους οὕς
ὑπέστη πρός δό-
ξαν τοῦ ὀνόμα-
τός Του καί
πρός ἀνακούφι-
σιν τῶν ἐν φυλακαῖς ἀδελφῶν Του...

Εὐχαριστῶν θερμῶς διά τάς ἀπο-
σταλείσας μοι εὐλογίας, εὔχομαι,
ὅπως ὁ Ἀναστάς Κύριος ἐνισχύῃ ὑμᾶς
κα τήν Ἀδελφότητα εἰς τήν συνέχισιν
τοῦ εὐλογημένου ἔργου σας ὑπό τήν
σεμνήν καθοδήγησιν τοῦ ἀγαπητοῦ
ἀδελφοῦ π. Νήφωνος, καί διατελῶ,

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ὁ Γλυφάδας ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ντινο τῆς δόξης στέφανον, γιά ὅσα
καλά, θεάρεστα καί φιλάνθρωπα
ἐργάσθηκε μέ αὐταπάρνηση στήν ἐπί
τῆς γῆς στρατευομένη Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ. 

Ἐμεῖς δέ οἱ περιλειπόμενοι, ὁ εὐα-
γής Ἱερός Κλῆρος καί ὁ Χριστοφόρος
λαός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κασ-
σανδρείας, τήν ὁποία ὄργωσε μέ τό
πνευματικό ἄροτρο καί ἔσπειρε τόν
σπόρο τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ γιά ἱκανό
χρόνο ὡς Ἱεροκήρυκας αὐτῆς, ἀλλά
καί οἱ ἀφοσιωμένες ἀδελφές, τά

πνευματικά του τέκνα, τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος «Η
ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ», παρακαλοῦμε εὐσεβά-
στως τόν ἀοίδιμο Γέροντα νά μή παύ-
σει δεόμενος ὑπέρ τῆς ἡμῶν σωτηρίας
ἐνώπιον «τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ καί
τοῦ ἀρνίου» (Ἀποκ. 22, 2).

Τοῦ μακαριστοῦ Ἱερομονάχου 
Γερβασίου, 

ἀδελφοῦ καί συλλειτουργοῦ ἡμῶν
γενομένου, αἰωνία ἡ μνήμη.
Πολύγυρος, 14 Μαΐου 2020

† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ἐν Βούλᾳ τῇ 28ῃ Ἀπριλίου 2020
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«Ἀγαπητέ Πάτερ Γερβάσιε,
τήν εὐχή σου.

Τό πέρασμά σου ἄφησε κάτι βαθύ-
τερο στήν ψυχή μου. Διαβάζω ἀπό τό
πρωί τά βιβλία πού μοῦ ἄφησες. Με-
λετῶ τή Χαρτογράφηση τῆς διακο-
νίας σου καί ἀναλογίζομαι: Ποιός νά
μοῦ τό ἔλεγε τότε! Σέ εἶχα βέβαια
πάντα στή μνήμη μου στούς πρώτους
μου μαθητάς καί περίμενα τήν ἐξέλι-
ξή σου. Ἀλλά ἤσουν τόσο ἀθόρυβος,
τόσο σεμνός, ποῦ νά φανταζόμουν
τότε τόση δύναμη, τόση δράση, τόσο
κῦρος καί ἐπιβολή! Σοῦ ἀξίζει τό ἄρι-
στα! Γι’ αὐτό τώρα σοῦ χαρίζω μέ
ὅλη μου τήν καρδιά τό ἄριστα πού
πιθανόν νά μή σοῦ ἔβαλα μέ τήν
αὐστηρότητά μου τότε. Γιατί μέ ἐξέ-
πληξες μέ τήν ἐνεργητικότητα, μέ
τόν ζῆλο, μέ τήν ἀγάπη καί τήν πί-
στη στό ἔργο σου.

Στούς σκληρούς καί ἀντίξοους
ἐκείνους μαθητικούς χρόνους παλεύ-
αμε γιά νά χαλυβδώσουμε τίς ψυχές
καί νά δημιουργήσουμε ἀνθρώπους
ἱκανούς νά ἀντιμετωπίσουν τήν σκλη-
ρότητα τῆς ζωῆς μέ τό τίποτα. Γι’
αὐτό χάρηκα γιά σένα.

Θαυμάζω τό ἔργο σου καί παρακο-
λουθῶ νά πραγματώνεται τό παιδικό
σου ὄνειρο νά φέρεις «τό λόγο τοῦ
Θεοῦ ὥς τά πέρατα τῆς οἰκουμένης».
Ὁ Θεός νά σοῦ δίνει γι’ αὐτό χρόνια,
ὑγεία καί δύναμη καί προπαντός τή

δική του βράβευση πού ἀξίζει πιό πο-
λύ ἀπ’ ὅλα.

Σοῦ βάζω λοιπόν τό ἄριστα τώρα,
πού ἔχει μεγαλύτερη ἀξία, γιατί ἐλά-
χιστοι τό κατορθώνουν στή ζωή ὥς τό
τέλος. Σοῦ τό δίνω ἐγώ ἡ καθηγή-
τριά σου σάν χρέος μου, σοῦ τό δί-
νουν ὅσοι καταλαβαίνουν τό ἔργο
σου καί ὅσοι χάρηκαν τήν ὁλόψυχη
προσφορά σου».

Μέ πολλή ἀγάπη
ἡ καθηγήτριά σου

Κασσιανή Παπαποστόλου
Γρεβενά

ΣΟΥ ΧΑΡΙΖΩ ΤΟ ΑΡΙΣΤΑ!
(Ἀκολουθεῖ Ἐπιστολή πρός τόν π. Γερβάσιο ἀπό τή φιλόλογο καθηγήτριά

του, ἡ ὁποία τοῦ ἐστάλη τό 2016. Ἦταν ἤδη ὑπέργηρη. Ἐκοιμήθη τό 2019)

«Ἡ ζωή μας εἶναι σύντομη. Ἄς βιαστοῦμε νά κά-
νουμε τό καλό στόν κόσμο».

(π. Γερβάσιος)
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Πρός 
τή Διεύθυνση
τῶν Καταστημάτων Κράτησης
ὅλης τῆς Ἑλλάδος

Ἀγαπητέ μας κ. Διευθυντά,
Ἀγαπητοί μας Κοινωνικοί Λειτουροί

Ὕστερα ἀπό 43 χρόνια παρουσίας στούς χώρους ὅλων τῶν Φυλακῶν (1978-
2020) τῆς Ἑλλάδος καί πολλῶν χωρῶν τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὁ Ἀρχιμ. Γερβάσιος Ρα-
πτόπουλος, ἐμπνευστής, ἱδρυτής, συντονιστής καί ὑπεύθυνος τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ
ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ», κατάκοπος πλέον ἀπό
τήν πολύμοχθη ζωή του, ἀνεπαύθη ἐν Κυρίῳ στίς 5 Μαρτίου 2020.

5 Μαρτίου 1978: Ἡ πρώτη του εὐλογημένη πορεία ἀγάπης καί προσφορᾶς
πρός τόν κρατούμενο στήν Ἀγροτική Φυλακή Κασσάνδρας.

5 Μαρτίου 2020: Ἡ τελευταία του εὐλογημένη πορεία πρός τόν οὐρανό. Πρός
ΕΚΕΙΝΟΝ, τόν ὁποῖο ἀγάπησε καί διακόνησε ἀκούραστα μέχρι τά 89 του χρόνια. 

5 Μαρτίου 1978 - 5 Μαρτίου 2020: 43 χρόνια κοντά στόν κρατούμενο μέ
πολλή ἀγάπη. Μέ πολλές θυσίες. Ὅταν ἀπηύθυνε τό χαιρετισμό του «Ἀδελφοί
μου κρατούμενοι, καλημέρα», ὅλη ἡ ψυχή του ἀνέβαινε στά χείλη του. «Ἀδελφοί
μου κρατούμενοι»... Ὑπέγραφε τίς ἐπιστολές του ὡς «Διάκονος τῶν Κρατουμέ-
νων». Τό ἔνιωθε. Τό ζοῦσε. Τό χαιρόταν. 

Ὅμως ἔφυγε. Ἡ πορεία του γιά τόν οὐρανό, τήν αἰώνια πατρίδα ὅλων μας,
ἦταν ἡ τελευταία πορεία τῆς ζωῆς του. Ἡ πιό εὐλογημένη πορεία. 

Καί τό ἔργο του; 
Φρόντισε γι’ αὐτό ὁ Γέροντας. Ὅλα τά τακτοποίησε καλά, «εὐσχημόνως καί

κατά τάξιν» (Α΄ Κορ. 14, 40).
Στήν πνευματική του Διαθήκη γράφει μεταξύ ἄλλων:
«Φεύγοντας ἀπό τή ζωή ὁρίζω διάδοχο τόν Ἀρχιμ. π. Νήφωνα, Ἡγούμενο τῆς

Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νεκταρίου Γλυφάδας. Ὕστερα ἀπό προσευχή πολλῶν ἐτῶν αὐτόν
μοῦ ἀποκάλυψε ἡ Θεία Πρόνοια, στήν ὁποία πιστεύω ἀπόλυτα. Νά τόν ἀγαπᾶτε καί
νά τόν σέβεσθε, ἀλλά καί νά ἔχετε ὑπακοή στίς πνευματικές ὁδηγίες του...».

Ἔτσι, μέ τήν εὐλογία τῶν οἰκείων Ἐπισκόπων, τό ἔργο τῆς  ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» συνεχίζεται ὅπως ἀκριβῶς
γινόταν μέχρι τώρα. Ἕδρα παραμένει ἡ Ἀδελφότητά μας «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» καί
ὅλα τά ὑπόλοιπα (φαξ-τηλέφωνα-e-mail-διεύθυνση) παραμένουν τά ἴδια. Ὅσο
ὑπάρχει τό Ταμεῖο τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ τό ἔργο μας θά συνεχίζεται στή μνήμη τοῦ
σεπτοῦ μας Γέροντα, τοῦ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ, πού μέ τό ἔργο
του ἄλλαξε τή στάση τῆς κοινωνίας ἀπέναντι σέ κάθε ἄνθρωπο πού ἔζησε τή
φρικτή ἐμπειρία στέρησης τῆς ἐλευθερίας του. 

Εὐχόμαστε νά εἶστε ὅλοι καλά στό δύσκολο ἔργο σας. Ἡ εὐχή τοῦ Γέροντα νά
σᾶς συνοδεύει πάντα. 

Μέ κάθε ἐκτίμηση
Γιά τή ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»
Ἀδελφότης «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ»

44

Πλαγιάρι, 17-3-20
Ἀρ.Πρωτ. 6171

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
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Μαρούσι, 6 Μαρτίου 2020
Ἀρ. Πρωτ. 152/ΓΓΘ

Πρός: ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ἅγιος Ληστής τοῦ
Γολγοθᾶ» τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητας «Η ΟΣΙΑ
ΞΕΝΗ».

Ἀξιότιμοι, 
Ἐπιτρέψτε μου νά ἐκφράσω τά εἰλικρινή μου συλλυπητήρια γιά

τήν εἰς Κύριον ἐκδημία τοῦ π. Γερβασίου Ραπτόπουλου. 
Ὁ ἀοίδιμος πατέρας ὑπῆρξε ὁραματιστής καί πρωτεργάτης τῆς

ἰδέας τῆς διακονίας γιά τόν πάσχοντα συνάνθρωπο. Ἀπό τήν καθιέρω-
ση τῆς Ἡμέρας τοῦ φυλακισμένου μέχρι τίς ἐξορμήσεις σέ Καταστήμα-
τα Κράτησης τῆς ἐπαρχίας ἀλλά καί τοῦ ἐξωτερικοῦ καί τήν ἀποφυλά-
κιση ἀπόρων κρατουμένων, ἡ ἀφοσίωση τοῦ μακαριστοῦ πατέρα στόν
δρόμο τῆς προσφορᾶς καί τῆς ἀγάπης ὑπῆρξε βαθιά καί παραδειγμα-
τική. 

Τό ἀπαράμιλλης προσφορᾶς χριστιανικό ἔργο του καί τά λόγια
του «Ἡ ζωή εἶναι σύντομη. Ἄς βιαστοῦμε νά κάνουμε τό καλό στόν
κόσμο», ἄς ἀποτελέσουν παράδειγμα γιά ὅλους ἐμᾶς. 

Ὁ Θεός ἄς ἀναπαύσει τήν ψυχή του. 

Ὁ Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων
Γιώργος Καλαντζῆς 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

«Ὁ ἐκ δεξιῶν τοῦ Ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ ληστής
ἔχει μόνον αὐτός τή διαβεβαίωση τοῦ ἴδιου τοῦ Σω-
τήρα μας Χριστοῦ ὅτι καί σώθηκε καί θά εἶναι ὁ
πρῶτος ἔνοικος τοῦ παραδείσου».     (π. Γερβάσιος)

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
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Πῶς μιά καρδιά σχισμένη στά δύο
μπορεῖ νά μιλήσει ἀπόψε, ἀδελφοί μου,
πού συγκεντρωθήκαμε, ἐδῶ στό Ναό,
γιά νά ἀποχαιρετήσουμε τόν γέροντά
μας, τόν π. Γερβάσιο; Λόγια ἀτάκτως
εἰρημένα θά ἀκολουθήσουν. Καί γιά
ἐμᾶς τούς ἁπλούς καί μικρούς στόν νοῦ
καί στήν καρδιά καί γεμάτους λογική
ἀνθρώπους, ὁ Γέροντας κείτεται τώρα
ἐνώπιόν μας κεκοιμημένος, νεκρός, σχε-
δόν παγωμένος. Καί μαζί μέ αὐτήν τήν
σκέψη κάνουμε καί μιά ἄλλη. Πῶς ἔφυ-
γε ἀπό αὐτήν τήν ζωή καί μᾶς ἄφησε;
Πῶς τά φτερά αὐτοῦ τοῦ ἀετοῦ τῆς
Πίνδου ἔκλεισαν καί δέν θά ξαναπετά-
ξει πιά; Πῶς σίγησε γιά πάντα ὁ φλο-
γερός κήρυκας τοῦ Εὐαγγελίου;

Ἄν ἰσχύει ὅμως αὐτή ἡ σκέψη τῆς λο-

γικῆς, τότε θά πρέπει νά ἐνημερώσουμε
τίς φυλακές νά μήν περιμένουν ἄλλη
ἐκπόρθηση τῶν τειχῶν τους. Τά πνευ-
ματικά παιδιά του, ἀντί νά στηριχτοῦν
στό πετραχήλι του, θά πρέπει νά βά-
λουν ἕνα σχοινί στόν τράχηλό τους. Πώς
τά παιδιά τῆς Κατασκήνωσης δέν ἔχουν
λόγο πιά νά συμμετέχουν στήν ὀμορφιά
της...

Ὅμως, ἀδελφοί μου, εὐτυχῶς πού ἡ
Ἐκκλησία μας δέν στηρίζεται στήν λογι-
κή ἀλλά στό ὑπέρλογο. Γιατί ἡ ἴδια στη-
ρίζεται στήν ὑπέρλογη Ἀνάσταση τοῦ
Κυρίου. Εἶναι ἡ ἴδια Ἀνάσταση πού ὅλοι
μας λέμε πώς πιστεύουμε καί προσδο-
κοῦμε. Αὐτή ἡ Ἀνάσταση μᾶς ἀναγκάζει
καί μᾶς ὁδηγεῖ νά σκεφτοῦμε ὄχι λογι-
κά, ἀλλά ὑπέρλογα. Γι’ αὐτό τώρα εἶναι

πού ὁ γέρο-
ντας Γερβά-
σιος ἀνοίγει
τά φτερά
του ἀκόμη
πιό πολύ,
ὥστε νά πε-
τάξει ἀκόμη
πιό ψηλά.
Τώρα εἶναι
πού ὁ γέρο-
ντας Γερβά-
σιος θά
ε ἰ σ χ ω ρ ή σ ε ι
ὡς ἡλιαχτίδα
ἀκόμη πιό βα-
θιά καί θά
ἁλώσει τίς
κ λ ε ι δ α μ π α -

«Καλή, εὐλογημένη, ἁγιασμένη Θεία Κοινωνία..., 
σεβαστέ Γέροντα»

(Λόγος εἰς ἐκδημίαν π. Γερβασίου Ραπτοπούλου, στόν Ἱ. Ν. τῆς Ἁγίας Φοί-
βης στήν Ἀδελφότητα τῆς Ὁσίας Ξένης, κατά τήν τέλεση τῆς ἱερᾶς Ἀγρυ-
πνίας τό βράδυ πρίν τήν ἐξόδιο Ἀκολουθία. 7 Μαρτίου 2020)

Στό «ΘΑΒΩΡ»: Ὁ π. Γερβάσιος πλαισιούμενος ἀπό
στελέχη τῆς Κατασκήνωσης.
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ρ ω μ έ ν ε ς
κ α ρ δ ι έ ς
τῶν κρα-
τουμένων.
Τώρα εἶναι
πού ὁ γέρο-
ντας Γερ-
βάσιος θά
μιλάει πιό
ἔντονα, για-
τί βρίσκε-
ται πιό κο-
ντά στό
αὐτί τοῦ
Θεοῦ. Τώρα
εἶναι πού ὁ
γ έ ρ ο ν τ α ς
Γερβάσιος θά εὐλογεῖ ἔτι περισσότερο
τά παιδιά καί τό ἔργο του. 

Μόνο, πολιέ καί σεβαστέ Γέροντα, σέ
παρακαλῶ καί σοῦ ζητῶ κάτι. Σέ παρα-
καλῶ, τώρα πού ἀνεβαίνεις ψηλά καί
χάνεσαι στό μεγαλεῖο τοῦ οὐρανοῦ,
γράπωσε μέ τά ἀετίσια νύχια σου κι
ἐμᾶς, ὥστε νά ἀνεβαίνουμε μαζί σου...

Καί ἀκόμη: Ὅταν ἕνας κρατούμενος
ἀποφυλακίζεται, οἱ ὑπόλοιποι τοῦ
εὔχονται: Καλή κοινωνία. Γι’ αὐτό τα-
πεινά ζητῶ τήν εὐχή σου ὥστε, ὅταν
τήν ἐρχόμενη ἑβδομάδα ἐπιστρέψω
στήν διακονία μου στίς Φυλακές Γρε-
βενῶν, ἐπίτρεψέ μου νά ἀνοίξω τά χέ-
ρια μου, ὅπως συνήθιζες ἐσύ, καί νά
βροντοφωνάξω στούς ἐν φυλακῇ ἀδελ-
φούς μας: «Ἀδέλφια μου φυλακισμέ-
νοι, σάρκα ἀπό τή σάρκα μου καί

ἀπό τήν σάρκα τοῦ Χριστοῦ μας, ὁ
γέροντας Γερβάσιος, ὁ ἅγιός σας,
ἀνέβηκε στούς οὐρανούς, ἀλλά δέν
μᾶς ἄφησε ὀρφανούς. Εἶναι μαζί μας,
μᾶς εὐλογεῖ, μᾶς στηρίζει». Καί τότε,
σεβάσμιε Γέροντα, οἱ κρατούμενοι τῶν
Γρεβενῶν, εἶμαι σίγουρος, θά σοῦ φω-
νάξουν ὅλοι μέ μία στεντόρεια φωνή
καί μαζί μέ αὐτούς καί ὅλοι οἱ φυλακι-
σμένοι τῆς γῆς: «Καλή, εὐλογημένη,
ἁγιασμένη Θεία Κοινωνία, ἅγιέ μας,
μέ Αὐτόν πού ἀγάπησες πιότερο
στήν ζωή σου»!

π. Χρῆστος Κούρτης *

* Ὁ π. Χρῆστος Κούρτης διακονεῖ ὡς
ὑπεύθυνος ἱερέας τῆς Ἱ. Μ. Γρεβενῶν
στίς Φυλακές Ὑψίστης Ἀσφαλείας Γρε-
βενῶν, ἐνῶ διατελεῖ καί Ἀρχηγός Ἀγο-
ριῶν στήν Κατασκήνωση «ΘΑΒΩΡ».

«Kύριε,
Mάθε μας νά ἀγαποῦμε αὐτούς πού δέν ἀγαπήθηκαν. Kά-

νε μας νά ὑποφέρουμε μέ τόν πόνο τῶν ἄλλων. Mήν ἐπιτρέ-
ψεις πιά νά εὐτυχοῦμε μόνοι μας... Δός μας τήν ἀγωνία τῆς
παγκόσμιας δυστυχίας καί φύλαξέ μας ἀπό τή λησμονιά τῶν
ἄλλων». (π. Γερβάσιος)
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Στόν πνευματικό μας πατέρα

«Σέ Σένα πιό κοντά»...
Τώρα πιά δέν Τόν νοσταλγεῖς, πατέρα...
Ἦρθε ἡ μεγάλη μέρα!
Αὐτή πού ἔψαλλες καί λαχταροῦσες.
Τώρα... κοντά Του αἰώνια.

Πῶς ἔγινε;
Πῶς πέταξες ἀπ’ τή φωλιά μας;
Πικρή ἡ ὀρφάνια ἀπ’ τόν ἴσκιο σου, πατέρα!

Δές! Ἕνας λαός στό δάκρυ βουτηγμένος
σέ ἀποχαιρετᾶ.
Πίσω ἀπ’ τῆς φυλακῆς τά κάγκελα
λυγμοί σέ συνοδεύουν.
Ἄνοιξε πάλι τά μεγάλα σου φτερά,
ὤ ἀετέ τῶν Γρεβενῶν,
τούς ἐλαχίστους νά σκεπάσεις!
Αὐτή ἡ μεγάλη σου καρδιά
πῶς τούς χωροῦσε ὅλους;

Σέ γνώρισαν τά πέρατα τῆς γῆς
μ’ ἕνα ραβδί νά ὁδοιπορεῖς
στῶν καταφρονεμένων τίς γωνιές.
Νά σκύβεις πάνω ἀπ’ τίς πληγές
καί ν’ ἀφουγκράζεσαι καρδιές βασανισμένες.

Στά βλέφαρά σου νυσταγμό δέν ἔδωσες
δοῦλος πιστός στόν Κύριό σου νά δουλεύεις
ὅλος σπουδή. 
«Εἶν’ ἡ ζωή μας σύντομη», μᾶς ἔλεγες.
Βιαζόσουν
τό καλό στόν κόσμο νά σκορπίσεις
μέ λόγο, μέ γραφή, μέ νουθεσία.
Ὁ ἑαυτός σου ἰσόβια θυσία στήν Ἀγάπη.
Νύχτες γεμάτες ἔγνοια
ποτισμένες δάκρυ...
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Καί σ’ ἔβρισκε ἡ αὐγή δεόμενο
γιά τίς ψυχές 
πού βάραιναν τό πετραχήλι 
στό λαιμό σου. 
Μές στό  «ταμιεῖον» σου
στιγμές παραδεισένιες.

Μετάρσιος.
Ὅλος λατρείας φλόγα
γιά τῆς ζωῆς σου τόν Μεγάλο Ἀγαπημένο. 

Δέν ἤσουν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου
κι ἄς ἤσουν πλάι στόν καθένα.
Τό νιώθαμε στό βλέμμα σου
στά χνάρια τῆς πορείας σου τά ἁγιασμένα.
Ἀέρας ἑνός ἄλλου κόσμου...
Ὀσμή οὐρανοῦ. 

Κι ἦταν τό θαῦμα
πῶς χαμήλωνες 
μπρός στήν ἀνάγκη τοῦ ἀδελφοῦ
πῶς μέ τόν κάθε ταπεινό γινόσουν ἕνα!
Κι ἄφηνες τῆς ψυχῆς σου τ’ ἄδυτα
κρυμμένα στούς πολλούς.

Πόσο μπορεῖ ν’ ἀποκρυφτεῖ
τοῦ ἄστρου ἡ λαμπή στά σκότη;
Νιώθει ὁ λαός τόν ἐκλεκτό
τόν γνήσιο ἐργάτη,
νιώθει ὁ λαός ὁ διψασμένος γιά ἀρετή
κι ἀκολουθεῖ. 

Στρατιές ξωπίσω σου στίς φυλακές.
Πορεῖες ἀγάπης.
Ὅλα γιά τοῦ Χριστοῦ τή δόξα!
Κρυμμένος ἀπ’ τοῦ κόσμου τίς τιμές. 
Κι ὅταν οἱ προβολεῖς σέ φώτισαν τοῦ κόσμου
ἀνέγγιχτο σ’ ἀφῆσαν. 
Εἶχες στά βάθη σου ἄλλο Φῶς
κι ἐκεῖνοι σβῆσαν.

Ἁπλός καί ταπεινός,
ὥς τά στερνά
τοῦ ἄμβωνα ἐργάτης,
τῶν ἐλαχίστων ἀδελφῶν διάκονος.
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Κι ἦρθε ἡ κλήση τ’ οὐρανοῦ.
Σέ βρῆκε νά Τόν περιμένεις: 
-Ὤ, ἐλθέ, Κύριε Ἰησοῦ!
Ἐλθέ, γλυκύ μου ἔαρ!

Ἦρθε τό Φῶς!
Σέ πῆρε ὁ οὐρανός.
Κι ἄνοιξες τώρα τά φτερά σου,
ὤ ἀετέ τῶν Γρεβενῶν,
γιά τή στερνή πορεία: 
«Σέ Σένα πιό κοντά».

Τώρα ἡ ἀνάπαυση. 
Κι ἡ ποθητή συνάντηση
μέ τόν Νυμφίο:
-Δεῦρο, εὐλογημένε τοῦ Πατρός μου!
Ἐν φυλακῇ ἤμην, κι ἤσουνα δίπλα μου
ὅλες τίς μέρες τοῦ βίου σου. 
Εὖ, δοῦλε ἀγαθέ καί πιστέ!
Εἴσελθε εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου σου!

«Σέ Σένα πιό κοντά»...«Σέ Σένα πιό κοντά»...
Στό δάκρυ μουσκεμένος ἀπέμεινε ὁ ὕμνος σουΣτό δάκρυ μουσκεμένος ἀπέμεινε ὁ ὕμνος σου
στά χείλη μας, πατέρα. στά χείλη μας, πατέρα. 
Ἄνοιξε τῆς ἀγάπης σου τά δυνατά φτεράἌνοιξε τῆς ἀγάπης σου τά δυνατά φτερά
καί σκέπασε τά τέκνα σουκαί σκέπασε τά τέκνα σου
καί σύναξέ μας, Γέροντα, καί σύναξέ μας, Γέροντα, 
στήν ποθητή τοῦ οὐρανοῦστήν ποθητή τοῦ οὐρανοῦ
κι ἀβράδιαστη ἡμέρα! ΑΜΗΝ.κι ἀβράδιαστη ἡμέρα! ΑΜΗΝ.

Ἀδελφότης
«Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ»

Ἐκεῖ στή θύρα τ’ οὐρανοῦ
ἕνας Ληστής μέ τό σταυρό στόν ὦμο.
Ἔφτασες πιά!
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«Τό ἦθος, ὁ χαρακτήρας, τό ἔργο καί τό
μεγαλεῖο τῆς ψυχῆς τοῦ Γέροντα εἶναι σ’
ὅλους γνωστά. Ἦταν ἕνας ταπεινός καί
ἀληθινός ἐκπρόσωπος τοῦ Θεοῦ. Ἦταν
ἁπλός, προσιτός, καλόκαρδος, μεγαλόθυ-
μος καί εἶχε μέ τό παραπάνω, ἄν καί προ-
σπαθοῦσε ἐπιμελῶς νά τίς κρύψει, ὅλες τίς
ἀρετές πού θά περίμενε κανείς ἀπό ἕναν
ἀληθινό καί εὐσυνείδητο ὀρθόδοξο Ἱερέα
τῆς Ἐκκλησίας. Φαντάζομαι γιά αὐτά τά
χαρακτηριστικά του θά μιλήσουν ἄλλοι,
πολύ καλύτερα καί ἀκριβέστερα ἀπ’ ὅ,τι
ποτέ θά μποροῦσα νά τό κάνω ἐγώ. Ἐγώ
θέλω νά πῶ δυό-τρία πράγματα, μέσα ἀπό
τήν καρδιά μου, γιά τό πῶς βίωσα τή σχέ-
ση μου μέ τόν πνευματικό μου πατέρα,
ἀδελφό μου, φίλο μου, καθοδηγητή μου
καί ὅ,τι ἄλλο ἦταν γιά μένα καί πού τά λό-
για δέν μποροῦν μέ ἀκρίβεια νά περιγρά-
ψουν τή μυστική σχέση πού δημιουρ-
γεῖται ἀνάμεσα στόν πνευματικό πατέρα
καί τόν υἱό του. Τόν ἄνθρωπο πού ἔνιωσα
ὅτι μέ ἀγάπησε περισσότερο ἀπ’ ὁποιον-
δήποτε ἄλλο ἄνθρωπο, τή στιγμή πού
εἶχα ἀνάγκη τήν ἀγάπη περισσότερο ἀπ’
ὁ,τιδήποτε ἄλλο. Μιλάω φυσικά γιά τήν

ἀληθινή καί ἀνιδιοτελή ἀγά-
πη τοῦ Χριστοῦ.

Δέν εἶμαι ἀφελής οὔτε
εὐκολόπιστος ἄνθρωπος.
Ἔζησα τή ζωή μου σ’ ἕνα πε-
ριβάλλον, ὅπου τά λόγια δέν
ἔχουν καμιά ἀξία καί μονάχα
οἱ πράξεις μετρᾶνε. Τόν Γέ-
ροντα πρῶτα τόν ὑποπτεύ-
θηκα καί τόν μελέτησα προ-
σεχτικά. Μά ἦταν δύσκολο
νά πιστέψω ὅτι ὑπάρχει στ’
ἀλήθεια τέτοιος ἄνθρωπος.
Ἐκτός ἀπό τόν π. Μάρκο
Μανώλη στήν ἐφηβεία μου,

δέν εἶχα ξαναδεῖ κάτι παρόμοιο. Ποτέ δέν
μοῦ ζήτησε κάτι ἐπιτακτικά ἤ ἐπέβαλε ὁ,τι-
δήποτε. Σέ ὅ,τι μέ βοήθησε καί μοῦ χάρισε
ἁπλόχερα, πνευματικά ἤ ὁ,τιδήποτε ἄλλο,
οὔτε τό εὐχαριστῶ δέν περίμενε ἤ ἤθελε.
Ὅταν ἔβλεπε τίς ἀδυναμίες μου, καί τά
ἔβλεπε ὅλα, τίποτα δέν τοῦ ξέφευγε, μέ
ὑπομονή, συγχώρεση καί ἀγάπη προσπα-
θοῦσε νά μέ δυναμώσει. Προσπαθοῦσε πά-
ντοτε νά μέ καταλάβει καί νά φτάσει στή
ρίζα τῶν πραγμάτων. Εἶχε φτάσει νά μέ
γνωρίζει καλύτερα ἀπ’ ὅ,τι γνώριζα ἐγώ τό-
τε τόν ἑαυτό μου. Ἡ διαφορά μας ἦταν τε-
ράστια, ἀλλά κατάφερνε νά κατεβαίνει στό
ἐπίπεδό μου, γιά νά μέ σηκώσει, ὅταν γιά
μένα ἦταν ἀδύνατο νά σηκωθῶ μόνος μου.
Γινόταν ἡ θέλησή μου γιά ἀγώνα καί τή
σωτηρία, ὅταν ἡ δική μου θέληση μέ ἐγκα-
τέλειπε. 

Χρόνια ὁλόκληρα προσευχόταν στόν
Κύριο γιά μένα, ἴσως περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι
προσευχόμουν ἐγώ γιά τόν ἑαυτό μου. Γιά
τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ ἀδελφοῦ
ὑπέμενε τά πάντα μέ ὑπομονή, τίς συνεχό-
μενες πτώσεις, τίς ἀτελεῖς ἐξομολογήσεις,

ΕΝΑ ΚΕΡΙ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

ἀπό τόν Κωνσταντίνο Πάσσαρη στόν πνευματικό του πατέρα.
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τήν ραθυμία, τήν ἀχαριστία, τήν κατάκριση
τοῦ κόσμου πού δέν κατάλαβε τίς προθέ-
σεις του. Τά πάντα σκέπαζε καί ὑπέμενε ὁ
Γέροντας ἔχοντας ἐμπιστοσύνη στόν Κύ-
ριο, ὅτι μπορεῖ νά σώσει καί τόν μεγαλύτε-
ρο ἁμαρτωλό. Ὅ,τι καί νά συνέβαινε στή
ζωή μου, ὅσο μεγάλοι καί πολυπληθεῖς
ἦταν οἱ πειρασμοί, ἤξερα πάντα ὅτι θά βρῶ
καταφύγιο καί ἀσφάλεια στόν Γέροντα καί
λύση σ’ ὁποιοδήποτε πρόβλημα. Ὅταν
ἦταν ὑγιής, ἀλλά καί ἀργότερα, δέν ὑπῆρχε
στιγμή τῆς ἡμέρας πού δέν θά ἄφηνε ὅ,τι
ἔκανε γιά νά μέ ἀκούσει καί νά μέ συμβου-
λέψει. Δέν ὑπῆρχε θυσία ἤ κόπος πού δέν
θά ἐπέβαλλε στόν ἑαυτό του ὁ Γέροντας
γιά μένα καί πιστεύω καί γιά κάθε πνευμα-
τικό του παιδί.

Ὁ Γέροντας τίποτα δέν ἀποστρεφόταν
καί δέν μισοῦσε περισσότερο ἀπό τήν
ἁμαρτία. Ὁ ἴδιος, ἀγωνιστής καί βιαστής,
ἦταν σκληρός μέ τόν ἑαυτό του καί ἀφά-
νταστα ἐπιεικής μέ τούς συνανθρώπους
του. Ἤξερε νά διαχωρίζει τήν ἁμαρτία ἀπό
τόν ἄνθρωπο καί αὐτόν πάντοτε τόν σκέ-
παζε μέ τήν κατανόηση καί τήν ἀγάπη
του, ὅπως θά ἔκανε Αὐτός πού ἀγαποῦσε
καί ἀκολουθοῦσε ὁ Γέροντας ὅλη του τή
ζωή. Ὁ Κύριος. Καί ἀκριβῶς γιά τήν ἀγάπη
Αὐτοῦ καί τοῦ σώματός Του, τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἦταν ἀσυμβίβαστος μέ τήν ἀλλοίωση
ἤ καταπάτηση τῶν δογμάτων καί τῶν κα-
νόνων τῆς Παράδοσης. Ἀσυμβίβαστος μέ
κάθε εἴδους αἵρεση καί νεωτερισμό. Ἤθελε
τήν πίστη μας καθαρή καί ἀνόθευτη καί γι’
αὐτό ἄκοπα προσπαθοῦσε νά μᾶς τή διδά-
ξει, ὅπως τήν παρέλαβε ὁ ἴδιος, καθαρή κι
ὀρθόδοξη.

Γιά μένα αὐτή ἡ συμπεριφορά τοῦ Γέρο-
ντα σέ μιά περίοδο ὅπου εἶχα πολλές ἀμφι-
βολίες, ἀκόμη καί γιά τήν ἴδια τήν ὕπαρξη
τοῦ Κυρίου, ἦταν ἡ μοναδική ἀδιαμφισβή-
τητη ἀπόδειξη ὅτι πρέπει νά ὑπάρχει κάτι
πολύ περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι μπορῶ νά νιώσω
ἤ νά καταλάβω ἐκείνη τή στιγμή καί γι’

αὐτό θά πρέπει νά ἐπιμείνω στήν προσπά-
θεια, ἔστω κι ἄν δέν ἔβλεπα κάποιο νόημα.
Καί τελικά δέν ἀπογοητεύθηκα καθόλου.

Ὁ Γέροντας μοῦ γνώρισε τό Θεό. Ἕναν
διαφορετικό Θεό ἀπ’ ὅ,τι εἶχα ἀκούσει,
γνωρίσει ἤ περίμενα. Τόν Θεό τῆς ἀγάπης,
τῆς συγχώρεσης, τῆς χαρᾶς, τοῦ φωτός,
τόν Θεό πού ἀξίζει νά ἐμπιστεύεσαι μέ ὅλο
σου τό  «εἶναι», γιατί ποτέ δέν θά σέ ἐγκα-
ταλείψει ἤ ἀπογοητεύσει. Αὐτός ἦταν καί ὁ
κεντρικός ἄξονας τῆς ζωῆς καί τοῦ κηρύγ-
ματος τοῦ Γέροντα. Ἀγάπη πρός τόν Θεό
καί τόν συνάνθρωπο, συγχώρεση, ἔλεος,
καί ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στό θέλημα καί
στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Αὐτά δέν τά κή-
ρυττε ὁ Γέροντας ἐπειδή εἶναι μόνο γραμ-
μένα στό Εὐαγγέλιο, αὐτά τά ζοῦσε καί τά
ἔπραττε μέ ὅλες τίς δυνάμεις του. Δέν ἔχω
καμιά ἀμφιβολία ὅτι ὁ Γέροντας θά μπο-
ροῦσε νά κηρύττει ἀναλύοντας ὑψηλές θε-
ολογικές ἔννοιες, ἀλλά ποτέ δέν τόν ἄκου-
σα νά λέει ὁ,τιδήποτε πού δέν τό πίστευε
καί βίωνε ἤ πού δέν θά καταλάβαινε κι ὁ
τελευταῖος ἀκροατής τοῦ κηρύγματός του.
Ὁ ἴδιος μισοῦσε τήν προβολή, τά πάντα τά
ἔκανε γιά τή δόξα τοῦ Θεοῦ, τῆς Ἐκκλησίας
τοῦ Κυρίου καί τῆς πατρίδας πού ἀγαποῦσε
πολύ καί ἀγωνιοῦσε γιά τήν τύχη της ἀκα-
τάπαυστα.

Ὑπάρχουν πολλά περισσότερα πράγμα-
τα πού θά μποροῦσα νά πῶ γιά τόν Γέρο-
ντα, ὁρισμένα ἀπ’ αὐτά θαυμαστά πράγμα-
τα κατά τή γνώμη μου, ὅμως προτιμῶ νά τά
κρατήσω στήν καρδιά μου, καί νομίζω ὅτι
ἴσως ἔτσι νά ἐπιθυμοῦσε καί ὁ Γέροντας.
Λυπᾶμαι ἀφάνταστα πού τίς τελευταῖες μέ-
ρες τῆς ζωῆς του στή γῆ δέν μπόρεσα νά
σταθῶ δίπλα του καί δίπλα στίς ἀδελφές,
ὅμως δέν ἦταν ἐπιλογή μου. Ἔτσι ἐπέτρεψε
ὁ Κύριος νά συμβεῖ. Σωματικά θά νιώθου-
με τήν ἀπουσία τοῦ ὄμορφου χαμόγελού
του, τή γλυκιά λάμψη τοῦ προσώπου του,
τή ζεστή, σχεδόν παιδική φωνή του, ὅμως
πνευματικά εἶναι καί θά συνεχίζει νά πα-
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ραμένει δίπλα μας. Ὁ Γέροντας πάντα ἔλε-
γε ὅτι ὁ θάνατος δέν εἶναι τίποτα, ἁπλῶς τό
πέρασμα πρός τήν ἀληθινή ζωή. Ὅποιος τό
πιστεύει, τό πιστεύει. Ἐγώ πιστεύω πώς ὁ
Γέροντας ζεῖ καί μαζί μέ τόν π. Μάρκο καί
ὅλους τούς Ἁγίους προσεύχεται στόν Κύ-
ριο γιά τή σωτηρία μας καί θά συνεχίζει νά
μᾶς στηρίζει μέ τίς προσευχές του. Πιστεύω
ἐπίσης ὅτι δέν ὑπάρχει πραγματικό πνευ-
ματικό παιδί τοῦ Γέροντα πού δέν γνωρίζει
ποιό εἶναι τό καθῆκον του ἀπ’ ἐδῶ καί πέρα
καί πώς πρέπει νά βαδίζει στή ζωή γιά τήν
δόξα τοῦ Θεοῦ καί στή μνήμη τοῦ π. Γερ-

βασίου, τοῦ ταπεινοῦ καί εἰλικρινῆ Ἱερο-
μονάχου τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας μας,
τοῦ Γέροντά μου καί πατέρα μου. 

Καλό Παράδεισο, Γέροντα! Νά εὔχεσαι
καί γιά μᾶς τούς ἁμαρτωλούς, νά δώσει ὁ
Θεός νά ἀνταμώσουμε πάλι ὅλοι μαζί ἐκεῖ
πού μέ τόσες θυσίες καί κόπους ἐπιθυ-
μοῦσες νά μᾶς στείλεις ὅλους, στήν μακαρι-
στή αἰωνιότητα, ἑνωμένοι μέσα στό φῶς
καί στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. 

Αἰωνία σου ἡ μνήμη, πατέρα»!
Κωνσταντίνος Πάσσαρης

Φυλακές Ρουμανίας

«Σεβστέ μου Γέροντα,

Ἀγαπημένε μου πατέρα, πνευματικέ μου
πατέρα, 

Τώρα πιά δέν θά βλεπόμαστε.
Ἐσύ, μέ τήν κοίμησή σου, πέρασες στήν

ἀβράδιαστη ἡμέρα τοῦ οὐρανοῦ πού δέν
φωτίζεται ἀπό τόν φυσικό ἥλιο τῆς γῆς,
ὅπως μοῦ ἔλεγες πάντα, ἀλλά ἀπό «τό φῶς
τοῦ κόσμου», τόν Ἰησοῦ. Ἐκεῖ ἡ καλή σου
ψυχούλα ἀναπαύεται καί μεθᾶ ἀπό χαρά
καί εὐφροσύνη. Ὄχι τήν ἐπίγεια, ἀλλά τήν
ἐπουράνια. Αὐτήν πού δέν συγκρίνεται μέ
καμία ἐπίγεια χαρά. 

Ἀγάπησες πολύ τό Χριστό, Γέροντά μου. 
Τόν διακόνησες ὅσο κανείς ἄλλος. Πο-

ρεύτηκες «τήν ὁδό» πού Ἐκεῖνος σοῦ ἔδει-
ξε, τή μοναδική ὁδό, αὐτήν τῆς ἀγάπης, τῆς
προσφορᾶς στούς ἀπαξιωμένους, στούς
πονεμένους, στούς ἀπελπισμένους. Μέ
στενοχώριες, τίς περισσότερες φορές, μέ
πίκρες καί θλίψεις ἀπό ἀνθρώπους πού
ἀγάπησες πολύ, πού βοήθησες πολύ. 

Καί τώρα, ἀγαπημένε μου Γέροντα, ζεῖς
τό μέγα ἔλεος τοῦ Χριστοῦ. 

Ὁ ἀγαπημένος σου Ἰησοῦς σέ δέχτηκε

στήν ἀγκαλιά Του. Μέ ὀρθάνοιχτα τά πλη-
γωμένα Του χέρια. Αὐτά τά χέρια πού πά-
ντοτε νά ἀσπασθεῖς λαχταροῦσες. Ἔτσι,
ὅπως ἐσύ, πατέρα μου, ἄνοιγες διάπλατα
τά χέρια σου. Λαχταροῦσες νά χωρέσεις
μέσα στήν εὐλογημένη σου ἀγκαλιά ὅλο
τόν κόσμο. Ὁ ἀγαπημένος σου, ὁ οἰκτίρ-
μων καί πολυέλεος Ἰησοῦς, σέ κατέταξε ὄχι
σέ κάποια γωνιά τῆς οὐράνιας βασιλείας
Του, ὅπως μέ πολλή ταπεινότητα ἔλεγες.
Ἀλλά ἐνώπιόν Του. Σέ θέση περίοπτη, πε-
ριφανή. Γιά νά μπορεῖς, αἰώνια πιά, νά ἀντι-
κρίζεις τό θεῖο πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ.
Αὐτό λαχταροῦσες πάντα. Καί ὁ Κύριος
σοῦ πρόσφερε ἁπλόχερα τήν εὐλογία του...

Γέροντά μου ἀγαπημένε,

Σήκωσες μαζί μου τό σταυρό τῶν πόνων
μου, τό σταυρό τῶν δακρύων μου. Σήκωσες
μαζί μου τό σταυρό τῆς πίκρας μου καί τῶν
πληγῶν μου, ὅταν πρόσωπα ἀγαπημένα μέ
πρόδωσαν, μέ ἐγκατέλειψαν, μέ πλήγωσαν.
Σύ μόνο, Γέροντά μου. Ἐσύ καί ὁ Χριστός
δέν μέ προδώσατε ποτέ, δέν μέ ἐγκαταλεί-
ψατε. 

Ναί, Γέροντά μου.
Δέν μέ πρόδωσες ποτέ. Μοῦ γνώρισες τό

Λίγα λόγια τῆς καρδιᾶς στόν πατέρα...
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π. ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ: Λόγια καί ἔργα

«Γιά τόν μακαριστό π. Γερβάσιο Ρα-
πτόπουλο, πού ἔφυγε γιά τήν οὐράνια
πατρίδα, πλήρης ἡμερῶν, τήν Πέμπτη 5
Μαρτίου 2020, ἔχουν γραφεῖ καί εἰπωθεῖ
πολλά γιά τήν γεμάτη ἀγάπη καί προ-
σφορά στόν πάσχοντα συνάνθρωπο
ἁγιασμένη βιοτή του. Τό ἔργο του, γιά τό
ὁποῖο καί τιμήθηκε ἀπό πολλούς φορεῖς
καί τήν Ἀκαδημία τῶν Ἀθηνῶν, ὑπῆρξε
πραγματικά κολοσσιαῖο στόν τομέα τῆς
κατήχησης, τῆς συγγραφῆς, τῆς πνευμα-
τικῆς πατρότητας καί ἰδιαίτερα, στήν
στήριξη καί ἐνίσχυση τῶν ἀτόμων στά
ὁποῖα κυριολεκτικά ἀνάλωσε τό «εἶναι»
του, τούς φυλακισμένους ἀδελφούς μας
ἐντός καί ἐκτός συνόρων.

Ὁ π. Γερβάσιος ὑπῆρξε δοχεῖο τῆς χάρι-
τος τοῦ Θεοῦ καί σκόρπισε σέ ὅλη τήν
οἰκουμένη τήν εὐωδία τοῦ ἱεραποστολικοῦ
του ζήλου. Ἄν μιλούσαμε ὡστόσο γιά τήν
πνευματική του προσφορά θά ἦταν σάν
νά «κομίζαμε γλαύκας εἰς Ἀθήνας», καθώς
ὑπάρχουν πολλοί καταλληλότεροι ἀπό
ἐμᾶς, καί ἰδιαίτερα τά πνευματικά του τέ-
κνα καί τά μέλη τῆς Ἀδελφότητας «ΟΣΙΑ
ΞΕΝΗ» πού στάθηκαν στό πλευρό του,
ὡς συνοδοιπόροι του καί «Κυρηναῖοι»
στήν τήρηση τῆς Εὐαγγελικῆς ἐντολῆς τῆς
ἀγάπης πρός τόν συνάνθρωπο.

Ἐμεῖς ὡστόσο ὡς μέλη τῆς ΣΦΕΒΑ θά
θέλαμε σήμερα νά καταθέσουμε καί τά
δικά μας βιώματα, ὡς ταπεινό μνημόσυνο
καί ἐλάχιστη ἀναγνώριση γιά ὅσα μᾶς
προσέφερε ὁ ἐκλιπών Γέροντας.

Ὁ π. Γερβάσιος ἔγινε γνωστός ὡς κατ’
ἐξοχήν ἀκάματος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελί-
ου, πού προσέφερε τή βοήθειά του σέ
κάθε πονεμένο φυλακισμένο, χωρίς διά-
κριση χρώματος, φυλῆς καί θρησκείας.
Ὅσοι ὅμως τόν γνώρισαν ἔστω καί λίγο
ἀπό κοντά, ἤξεραν ὅτι παράλληλα ἀγα-
ποῦσε βαθιά καί συνειδητά, μέ ὅλο του
τό εἶναι, καί τήν πατρίδα μας, τήν ὀρθό-
δοξη Ἑλλάδα, καί ἀπό τό δικό του μετε-
ρίζι δέν ἔλειψε ἀπό κανένα ἀγώνα γιά τά
ἐθνικά μας θέματα. Τόσο στίς ὁμιλίες
του, ὅσο καί στά ἄρθρα του, ἀλλά καί
στίς κατασκηνώσεις τῆς Ἀδελφότητας
«Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ», ξεχείλιζε ἡ ἀγάπη γιά
τήν ἱστορία τῆς πατρίδας καί γιά τίς βα-
σανισμένες θυγατέρες τῆς Ἑλλάδας μας,
τήν Κύπρο, τή Μακεδονία, τή Θράκη, τό
Αἰγαῖο καί τίς ἀλησμόνητες πατρίδες τῆς
Ἀνατολῆς. Εἰδικά ἐμεῖς τά μέλη τῆς
ΣΦΕΒΑ στή Θεσσαλονίκη, εἴχαμε τήν
εὐλογία νά ζήσουμε ἀπό κοντά τήν ἀγά-
πη του γιά τήν προσπάθειά μας ἀπό τήν
δεκαετία τοῦ 1980, ὅταν ἡ εὐαίσθητη
ψυχή του συγκινήθηκε ἀπό τό κήρυγμα

Χριστό. Μέ ἔμαθες νά ἀκουμπάω στό αἰώ-
νιο, σταθερό καί σωτήριο στήριγμα. Στό
μοναδικό στήριγμα. Τόν Σωτήρα τοῦ κό-
σμου καί προσωπικό μου Σωτήρα.

Τό ξέρω, πατέρα μου. 
Τό ξέρω ὅτι θά πονέσω κι ἄλλο στή ζωή

μου. Τό ξέρω ὅτι θά πικραθῶ καί ἀπό τά
ἀγαπημένα μου πρόσωπα. Ἀλλά μέ δίδαξες
νά μήν ξεχνῶ τό λόγο τοῦ Κυρίου μας «ἐν
τῷ κόσμῳ θλίψιν ἕξετε, ἀλλά θαρσεῖτε, ἐγώ
νενίκηκα τόν κόσμον» καί, ἄν θέλω νά δῶ
τήν παραπέρα ζωή μου, νά βλέπω τή δική

Του ζωή. 

Εὐλογημένη ἡ μέρα καί ἡ ὥρα πού ὁ Κύ-
ριος σέ ὁδήγησε στή ζωή μου. Τότε. Στά
μαθητικά μου χρόνια. Στήν τρίτη Γυμνασί-
ου ἤμουν, ὅταν κάθισες κοντά μου καί μοῦ
ἔδειξες τό λόγο τοῦ Κυρίου: «ἐγώ εἰμί ἡ
ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή».

Αἰωνία σου ἡ μνήμη, σεβαστέ μου Γέρο-
ντα. 

Καλή ἀντάμωση, ἀγαπημένε μου πατέρα».

Δούκας Δούκας
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τοῦ Μητροπολίτου Κονίτσης Σεβαστια-
νοῦ γιά τό δράμα τῆς Βορείου Ἠπείρου
πού βρισκόταν «φυλακισμένη» μέσα στά
βάρβαρα ἠλεκτροφόρα συρματοπλέγματα
τοῦ καθεστῶτος τοῦ Χότζα, ἀλλά καί γιά
τούς χιλιάδες ἐκτοπισμένους καί φυλακι-
σμένους (ζωντανούς-νεκρούς) στά περι-
βόητα κάτεργα τοῦ Σπάτς καί τοῦ
Μπουρέλι.

Ὅταν ἄνοιξαν τά σύνορα τό 1990, πο-
λύ συχνά καί χωρίς θόρυβο καί προβολή,
ὑπῆρξε ἀρωγός στίς ἀποστολές ἀνθρω-
πιστικῆς βοήθειας πρός τήν Βόρειο
Ἤπειρο καί γενικότερα τήν Ἀλβανία, τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κονίτσης, τῆς
ΣΦΕΒΑ, ἀλλά καί ἄλλων φορέων, ἐνῶ
δεκάδες ὑπῆρξαν καί οἱ περιπτώσεις
πού ἡ Ἀδελφότητά του προσέφερε κάθε
εἴδους στήριξη σέ βορειοηπειρῶτες ἀδελ-
φούς πού εἶχαν καταφύγει στήν περιοχή
τῆς Θεσσαλονίκης. Ἰδιαίτερα ὅμως στά-
θηκε στό πλευρό μας κατά τή διάρκεια
τῆς περίφημης δίκης τῶν 5 ἡγετῶν τῆς
ΟΜΟΝΟΙΑΣ, τό 1994, μέ τήν ἄδικη σύλ-
ληψη, κράτηση καί φυλάκισή τους. Στή-
ριξε μέ κάθε μέσο τήν συγκέντρωση τῶν
ὑπογραφῶν γιά τήν ἀποφυλάκισή τους
(πού ξεπέρασαν τότε τίς 100.000) ἐνῶ
μᾶς διαβεβαίωνε ὅτι τό ζήτημα αὐτό
ἀποτελοῦσε πρώτιστο αἴτημα προσευχῆς
γιά τόν ἴδιο καί τήν Ἀδελφότητα. Στή
συνέχεια, μετά τήν ἀποφυλάκισή τους,
ἐνδιαφέρθηκε νά γνωρίσει τούς ἀνθρώ-
πους αὐτούς καί νά τούς στηρίξει μέ κά-
θε τρόπο. Ὁ ἀείμνηστος πρόεδρος τῆς
ΟΜΟΝΟΙΑΣ Ἀργυροκάστρου Θεόδωρος
Βεζιάνης (καί ἕνας ἐκ τῶν 5 ἡγετῶν τῆς
Δίκης τῶν Τιράνων) πολλές φορές μᾶς
ἐξέφρασε τόν θαυμασμό καί τήν εὐγνω-
μοσύνη του πρός τόν π. Γερβάσιο καθώς,
ὅπως μᾶς ἐκμυστηρεύτηκε, στάθηκε
ἀρωγός καί στήν ἐνίσχυση τῆς ἐφημερί-
δας ΤΟ ΟΡΑΜΑ, πού ἐξέδιδε ὥς τό θά-
νατό του, ἐνῶ συχνά τόν βοήθησε καί σέ
περιπτώσεις ἀναξιοπαθούντων Βορειοη-
πειρωτῶν ἀδελφῶν μας γιά τίς ὁποῖες
ζητοῦσε τήν στήριξή του. 

Ὅπως μᾶς εἶχε πεῖ χαρακτηριστικά:

«...κατά τή διάρκεια τῆς δίκης ὑπῆρξαν
πολλοί ἄνθρωποι στήν Ἑλλάδα καί στό
ἐξωτερικό πού ἀγωνίστηκαν γιά τήν ἀπε-
λευθέρωσή μας καί τούς εἴμαστε εὐγνώ-
μονες. Γνωρίζοντας ὅμως ἐκ τῶν ὑστέρων
τόν ἅγιο αὐτό ἄνθρωπο (ὅπως τόν ἀπο-
καλοῦσε), τόν π. Γερβάσιο, εἶμαι σίγου-
ρος ὅτι ἄν, κατά τή διάρκεια τῆς
σκληρῆς καί πολύμηνης φυλάκισής μας,
πού ὑποστήκαμε κάθε εἴδους βασανι-
στήρια ἀπό τό καθεστώς τοῦ Μπερίσα,
ἀντέξαμε, δέν χάσαμε τά λογικά μας καί
διατηρήσαμε ἀκμαῖο τό ἠθικό καί τό
φρόνημά μας, χωρίς ἐπικοινωνία μέ τόν
ἔξω κόσμο, αὐτό ὀφείλεται ἀποκλειστικά
στίς προσευχές ἁγίων ἀνθρώπων πού
μᾶς ἀγαποῦσαν, ὅπως ὁ Σεβαστιανός καί
ὁ π. Γερβάσιος...».

Ἀξίζει βεβαίως νά τονίσουμε ὅτι, στό
πλαίσιο τῆς γενικότερης ἱεραποστολικῆς
διακονίας του στίς φυλακές, ὁ π. Γερβά-
σιος Ραπτόπουλος δέν παρέλειψε καί
τήν γειτονική χώρα τῆς Ἀλβανίας, ὅπου
σέ ἐπισκέψεις του ἐκεῖ ἔδωσε βοήθεια σέ
κρατουμένους καί μάλιστα ἀποφυλάκισε
καί ἑκατοντάδες ἀπό αὐτούς πού ἦταν
κρατούμενοι γιά μικρές οἰκονομικές ὀφει-
λές, μέ τήν δράση του νά ἀποσπᾶ πολύ
θετικά σχόλια ἀπό τά μέσα ἐνημέρωσης
τῆς χώρας.

Μέ τή βεβαιότητα ὅτι καί στή Βασι-
λεία τῶν Οὐρανῶν θά εὔχεται μέ παρρη-
σία στόν Κύριο γιά ὅλους τούς βασανι-
σμένους ἀδελφούς του, τά μέλη τῆς
ΣΦΕΒΑ τόν παρακαλοῦμε υἱϊκά, νά μήν
ξεχνᾶ καί τούς ἐμπερίστατους ἀδελφούς
μας στή Βόρειο Ἤπειρο, ἀλλά καί γενι-
κότερα τήν πατρίδα μας Ἑλλάδα, πού
ἀγάπησε μέ ὅλη τήν καρδιά του. Στά δέ
πνευματικά του τέκνα, τήν Ἀδελφότητα
«ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ», εὐχόμαστε μέ τίς εὐχές
τοῦ π. Γερβασίου νά συνεχίσουν τό πο-
λυσχιδές ἔργο του πρός δόξαν Θεοῦ καί
ἀνακούφιση τῶν πονεμένων συνανθρώ-
πων μας. Ἄς ἔχουμε τήν εὐχή του!».

Γιά τό Δ.Σ. τῆς ΣΦΕΒΑ
Φιλόθεος Κεμεντζετζίδης
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1. Ἀπό Μητροπολίτες.

«Μέ πολλήν θλῖψιν ἤκουσα τό θλιβερόν
ἄγγελμα τῆς εἰς Κύριον μεταστάσεως τοῦ
προσφιλοῦς μοι φίλου καί συλλειτουργοῦ
Ἀρχιμανδρίτου Γερβασίου...

Τό ὄνομα αὐτοῦ μνημονεύεται ὑπό πά-
ντων τῶν μελῶν τῆς Ἁγιοταφικῆς ἡμῶν
Ἀδελφότητος, μετά τῆς ὁποίας εἶχε ἀκλονή-
τους δεσμούς καί ἐκφράζω τήν πεποίθησιν
ὅτι ἡ μνήμη αὐτοῦ εἶναι ἀγήρως».

Ὁ Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος

ΗΣΥΧΙΟΣ-Ἱεροσόλυμα

*
«...Σέ ὅλη τήν Ἀδελφότητα τά συλλυπη-

τήριά μου γιά τήν ἐκδημία τοῦ σεβαστοῦ
καί πολύ ἀγαπητοῦ Γέροντός σας π. Γερβα-
σίου. Ὁ Θεός νά ἀναπαύσει τήν ψυχή του».

Ὁ Γάνου καί Χώρας 

ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ-Κωνσταντινούπολη

*
«...Ὁ Θεός νά ἀναπαύσει τήν εὐλογημένη

του ψυχή καί ἡ πολύτιμη εὐχή του νά σκε-
πάζει ὅλους μας καί ἰδιαίτερα τήν Ἀδελφό-
τητά σας. Ὁ Θεός μαζεύει στόν παράδεισό
του ἀγγέλους. Κι ὁ π. Γερβάσιος μᾶς γλί-
στρησε γιά ἐκεῖ καί ἔφυγε...

Ἤδη θά ἔχει γίνει ἡ πολυπόθητη συνά-

ντηση μέ τόν ἀγαπημένο του Ἅγιο Ληστή
καί θά ὁρᾶ τόν Κύριο «πρόσωπον πρός
πρόσωπον». Τί χαρά! Τί εὐλογία! Ἄς εἶναι
αἰωνία ἡ μνήμη του».

Ὁ Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣ
*

«Ἐπί τῇ πρός Κύριον ἐκδημίᾳ τοῦ πολυ-
σεβάστου γέροντος Ἀρχιμανδρίτου π. Γερ-
βασίου Ραπτοπούλου, ἀόκνου καί ὀτρηροῦ
ἐργάτου τοῦ Εὐαγγελίου, πολλά καί ἅγια
προσενεγκόντος καί εἰς τήν τοπικήν
Ἐκκλησίαν τῶν Σερρῶν, ἀπό τῆς ἱεροκηρυ-
κτικῆς ἐπάλξεως, ἐκφράζομεν ὁλοθύμως
τάς ἐκ μέσης καρδίας συλλυπητηρίους
ἡμῶν εὐχάς, δεόμενοι ὅλῃ καρδίᾳ τοῦ Ἀρχη-
γοῦ Ζωῆς καί Θανάτου Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς μακαρίας
αὐτοῦ ψυχῆς... Ἡ προσευχή μου θά εἶναι
θερμοτάτη ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς μακαρίας
αὐτοῦ ψυχῆς ἐν χώρᾳ ζώντων».

Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης ΘΕΟΛΟΓΟΣ
*

«Βαθύτατα συγκινημένος καί μέ βαθιά
λύπη πληροφορούμενος τήν κοίμηση τοῦ
πολύ οἰκείου καί προσφιλοῦς μου γέροντος
Γερβασίου σπεύδω νά σᾶς ὑποβάλω τά
εἰλικρινῆ μου συλλυπητήρια.

Θεωρῶ τήν γνωριμία καί συναναστροφή

ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ...

(Μέ τήν κοίμηση τοῦ σεπτοῦ Γέροντα π. Γερβασίου κατέφθασαν στήν Ἀδελφό-
τητα ἑκατοντάδες μηνύματα τιμῆς καί σεβασμοῦ γιά «τόν ἄνθρωπο τῆς ἀγά-
πης», ἀλλά καί ἀγάπης καί συμπαράστασης ἀδελφικῆς πρός τή δοκιμασθεῖσα
ταπεινή μας Ἀδελφότητα. Ἐντυπωσιακό εἶναι τό γεγονός ὅτι ὅλοι ὅσοι πληροφο-
ρήθηκαν τήν κοίμηση τοῦ π. Γερβασίου, ἀκόμη καί τά Μ.Μ.Ε. πού μετέδωσαν τήν
εἴδηση ζωντανά, ἀναφέρθηκαν στό πρόσωπό του μέ συστολή, μέ σεβασμό καί μέ
λύπη, γιατί «ἔκλεισε μιά ἀγκαλιά ἀνοιχτή γιά ὅλους»!

Ἀκολουθοῦν στή συνέχεια ἀποσπάσματα ἀπό ἐπιστολές καί μηνύματα πού
λάβαμε. Ὄχι ἀπό ὅλα. Μερικά μόνο. Κι αὐτό, λόγω πληθώρας ὕλης. Θά συνεχίσου-
με ὅμως καί σέ ἑπόμενα τεύχη τοῦ περιοδικοῦ.

Εὐχαριστοῦμε πολύ ὅλους γιά τήν ἀγάπη καί τήν τιμή σέ ἕνα ταπεινό διάκονο
τῆς Ἐκκλησίας, σ’ ἕναν ἐκφραστή τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ πρός τόν
ἄνθρωπο, ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ ἐνώπιόν μας μέ ἄλλη μορφή. Ἡ εὐχή τοῦ π. Γερβα-
σίου ἄς σκεπάζει ὅλους. Ἡ καθαρή ζωή του καί τό τίμιο ἔργο του ἄς ἐμπνέουν
ὅλους μας στήν πορεία τῆς ζωῆς μας).
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μου μέ τόν μακάριο γέροντα ἰδιαίτερη
εὐλογία καί ἠχοῦν μέσα μου τά ἅγια λόγια
του καί λάμπει στήν ψυχή μου ἡ ἁγία του
μορφή. Εὐτυχής καί εὐλογημένη ἡ Ἀδελφό-
τητά σας γιά τόν ταπεινό ἐργάτη της, ὁ
ὁποῖος ὑπῆρξε ὁ κατ’ ἐξοχήν ἱεραποστολι-
κός ἄνθρωπος. Ὁ π. Γερβάσιος πλέον ἀπο-
λαμβάνει τούς καρπούς τῶν κόπων του
ὁρώμενος πρόσωπον πρός πρόσωπον τόν
Κύριο τῆς δόξης...».

Ὁ Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως

ΒΑΡΝΑΒΑΣ
*

«...Τό πρᾷον, τό ἥσυχον, τό ἁπλοῦν καί τό
ἀκέραιον τοῦ χαρακτῆρος του μαρτυροῦν
ἄνδρα πλήρη πίστεως καί Πνεύματος Ἁγίου.
Ἡ ἀγάπη του σταυρική, ἀπέραντη, ἄδολη. Ἡ
θυσία του ὁλοφάνερη, παγκοσμίως ἀναγνω-
ρισμένη, βραβευμένη. Ἡ προσφορά του με-
γίστη τόσο στήν Ἐκκλησία μας ὅσο καί
στούς πονεμένους ἀνθρώπους. Γι’ αὐτό καί
τό μνημόσυνό του αἰώνιον. Θά τόν μνημο-
νεύω πάντοτε στή Θεία Λειτουργία...».

Ὁ Σισανίου καί Σιατίστης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
*

«...Σεμνύνεται ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία γιά
τήν προσωπικότητα καί τό πολυσχιδές
ἔργο τοῦ Γέροντος Γερβασίου. Σεμνύνεται
ἰδιαιτέρως ἡ περίοικος τῶν Γρεβενῶν γιά
τόν βλαστό της, πολύ δέ περισσότερο γιά
τήν μεγάλη προσφορά του στόν παράγο-
ντα ἄνθρωπο. 

Συνδεόμενος μαζί του πρό πολλῶν ἐτῶν,

ἀπήλαυσα πολλῆς ἀγάπης,
οἱ δέ ἐπιστολές πού μοῦ
ἔστελνε ἦταν ἄκρως συγκι-
νητικές καί φανέρωναν τό
ἦθος του, τήν εὐγένειά του
καί τήν ἁπλότητα τῆς καρ-
δίας του. 

Στίς ψυχές τῶν εὐλαβῶν
Χριστιανῶν ἀλλά καί ὅσων
εὐεργέτησε μέ τήν ἀγαπῶσα
καρδία του, ἤδη αὐλίζεται
παρά τούς πόδας τοῦ
Σωτῆρος Χριστοῦ, ἀπολαμ-

βάνοντας τούς μόχθους καί τούς ἱδρῶτες
τῶν ἀγώνων του. Τό ὄνομά του θά βρίσκε-
ται στά ἱερά δίπτυχα καί θά μνημονεύεται
μετά πολλῆς εὐγνωμοσύνης...».

Ὁ Καστορίας ΣΕΡΑΦΕΙΜ
*

«Ἐπί τῇ εἰς Κύριον ἐκδημίᾳ τοῦ Μακαρι-
στοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἱδρυτοῦ καί Πνευματι-
κοῦ τῆς Ἀδελφότητος «ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» κυροῦ
Γερβασίου, ὅστις ἀφιέρωσεν τήν ζωή του
εἰς τήν διακονίαν τῶν κρατουμένων, ἐπιδεί-
ξας ἀκάματον μέριμναν διά τήν εὐρεῖαν με-
τάδοσιν τοῦ θείου λόγου, ἀνθρώπου τοῦ
Θεοῦ καί ἀγαθοῦ ἐργάτου τοῦ ἀμπελῶνος
τοῦ Κυρίου, εὐχόμεθα, ὅπως ὁ κυριεύων τῆς
Ζωῆς καί τοῦ Θανάτου Κύριος, ἀναπαύσῃ
τήν ψυχήν αὐτοῦ ἐν σκηναῖς δικαίων καί ἡ
φιλάνθρωπος δρᾶσις τοῦ Μακαριστοῦ Γέ-
ροντος συνεχισθήσεται ὑπό τῆς Ἀδελφότη-
τος ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ θεα-
ρέστου ἔργου ὅ ἐπιτελεῖτε».

Ὁ Ξάνθης ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
*

«...Ὁ ἀοίδιμος γέρων ὑπῆρξε ἀκάματος
ὑπηρέτης τοῦ Εὐαγγελικοῦ Λόγου καί Διά-
κονος τῶν κρατουμένων ἀδελφῶν μας. Τό
ὅλον ἔργον αὐτοῦ, ἄξιο θαυμασμοῦ, ἐπαί-
νων καί κάθε τιμῆς. Ἐργάσθηκε σέ ὅλη του
τή ζωή ἀδιάκοπα, πρός βοήθεια τῶν ἀδελ-
φῶν του. Ποθοῦσε μία χριστιανική Ἑλλάδα.
Ὡς λειτουργός, πνευματικός, ἱεροκήρυκας,
συγγραφέας καί ὁμιλητής ἐπιθυμοῦσε νά
φυτέψει στίς καρδιές τῶν τέκνων του τόν
Χριστό. Τά κατάφερε. Πέτυχε πολλά. Πολ-

Στή Φυλακή Τρίπολης.
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λοί τόν μακαρίζουν. Πολλοί
πολλά ὠφελήθησαν. Ἐπαι-
νοῦμε τόν ζῆλο, τό θάρρος,
τήν πίστη καί τήν μεγάλη
του ἀγάπη πρός ὅ,τι ἱερό
καί ὡραῖο. Τό πολυδιάστα-
το ἔργο του πρέπει, πάσῃ
θυσίᾳ, νά διατηρηθεῖ καί
νά συνεχισθεῖ...

Καί ὅλα τά πνευματικά
τέκνα πού περιβάλλετε τό
σκήνωμα τοῦ πνευματικοῦ
σας πατρός, νά ἔχετε γλυκιά
τήν πληροφορία ὅτι ὁ Θεός
σᾶς ἀξίωσε νά ἔχετε τέτοιον σπουδαῖο καί
μέγιστο πνευματικό πατέρα, ἀλλά καί μεγά-
λη τήν εὐθύνη, γιατί ὁ καθείς ἀπό τό πόστο
του, μέ τόν τρόπο του καί μέ τά ὅπλα του θά
πρέπει νά ἐπιβεβαιώνει ὅτι εἶναι πραγματι-
κό καί γνήσιο τέκνο τοῦ π. Γερβασίου. Νά
χαίρεται, αὐτό νά τόν ἀναπαύει καί νά μᾶς
ἀναμένει ὅλους μας, ἄλλον ἀργότερα, ἄλλον
νωρίτερα στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ».

Ὁ Νέας Κρήνης ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
*

«...Ὁ π. Γερβάσιος ἦταν ἄνθρωπος τῆς
θυσίας, ἄνθρωπος τοῦ καθήκοντος, ἄνθρω-
πος τῆς προσφορᾶς, ἄνθρωπος τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἄνθρωπος τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Γι’
αὐτό καί τόν τιμοῦν. Γιατί αὐτός ὑπερέβη
τά δικά του ὅρια, τά ἀνθρώπινα ὅρια, καί
ἔφτασε στά θεῖα καί πνευματικά ὅρια τῆς
παρουσίας τοῦ Θεοῦ στή ζωή του βλέπο-
ντας τόν Χριστό στό πρόσωπο τῶν ἄλλων
ἀνθρώπων, τῶν συνανθρώπων μας...».

Ὁ Σιδηροκάστρου ΜΑΚΑΡΙΟΣ
*

«Μέ βαθειά συγκίνησι ἐπληροφορήθην
τήν ὁσιακήν κοίμησιν τοῦ ἁγίου Γέροντός
σας πολυσεβάστου σέ ἐμένα π. Γερβασίου
καί σπεύδω νά ἐκφράσω τήν συμπαράστα-
σίν μου στό πένθος τῆς Ἀδελφότητος.

Ὁ μακαριστός πλέον Γέροντας ἦτο
ἄνθρωπος Μεγάλης Πίστεως, θυσίας καί
ἀγάπης. Αὐτό μαρτυροῦν ἄλλως τε τόσον ἡ
ζωή του ὅσον καί τό τεράστιον ἔργο του.

Δυστυχῶς ἕνας ἕνας φεύγουν οἱ μεγάλες
μορφές ἀπό τήν Ἑλλάδα μας. Προσεύχομαι
ὁ Θεός νά ἀναδείξη νέους ἰσάξιους τῶν πα-
λαιῶν Γερόντων...

Εὔχομαι ἀπό τήν καρδιά μου ὁ Θεός νά
ἀναπαύσῃ τήν ὡραία καί γενναία ψυχή του
εἰς τούς οὐρανούς, νά τόν κατατάξῃ στήν
χορεία τῶν ἐκλεκτῶν τῆς Βασιλείας Του
καί νά εὔχεται γιά ὅλους ἐμᾶς τούς περιλει-
πομένους.

Εὔχομαι ἀκόμη νά ἀναδείξῃ νέον συνεχι-
στήν τοῦ ἔργου του ἐφάμιλλον αὐτοῦ πρός
στηριγμόν καί παρηγορίαν καί ἐνίσχυσιν
τόσον τῆς εὐλαβεστάτης Ἀδελφότητάς σας
ὅσον καί τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ».

Ὁ Ρηγίου ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ-Παρίσι

*

2. Ἀπό Ἱερές Μονές.

«...Μετά πολλῆς τῆς συγκινήσεως ἐπλη-
ροφορήθημεν τήν ὁσιακήν κοίμησιν τοῦ
κατά πνεῦμα πολυσεβάστου πνευματικοῦ
Πατρός καί ἱδρυτοῦ τῆς ὑμετέρας εὐαγοῦς
Ἀδελφότητος Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ.
Γερβασίου, ἀρίστου καί ὑποδειγματικοῦ
πνευματικοῦ ἐργάτου τοῦ Ἀμπελῶνος Κυ-
ρίου, καί ἅμα τῷ ἀκούσματι ἐτελέσαμεν
τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς γενναιό-
φρονος ψυχῆς αὐτοῦ. 

Φλεγόμενος ὁ μεταστάς Γέρων ἐκ τῆς
ἀληθοῦς ἀγάπης τοῦ Κυρίου πολλά τά ἀγα-
θά προσήνεγκεν εἰς τήν Ἐκκλησίαν, ὅλως δ’
ἰδιαιτέρως διεκρίθη εἰς τήν ἄνευ διακρίσε-
ων πρωτότυπον διακονίαν τῶν ἐν φυλα-

Στή Φυλακή Ἀλικαρνασσοῦ.
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καῖς ἀδελφῶν ἡμῶν...
Καί νῦν, τόν δρόμον τελέσας καί τήν πί-

στιν τηρήσας, ἀπῆλθεν ὡς πολύφορτος
πνευματική ναῦς εἰς τόν μισθαποδότην Κύ-
ριον, ἀναπαυθείς ἐκ τῶν πολλῶν θλίψεων
καί ταλαιπωριῶν, ἅς δι’ ἀγάπην Αὐτοῦ ἰσο-
βίως ὑπέμεινεν, ἀφήσας εἰς τήν Ἐκκλησίαν
ὑπόδειγμα ἀφοσιωμένου καί πιστοῦ οἰκο-
νόμου τῆς Χάριτος Κυρίου».

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Σίμωνος Πέ-

τρας Ἀρχιμ. Ἐλισαῖος
*

«Ἡ κοίμησις τοῦ ἀξιομακαρίστου π. Γερ-
βασίου ἀνοίγει βίβλο ζωῆς ἡγιασμένης,
καθ’ ὅτι φέρει εἰς τήν μνήμην ὅλων μας τό
θεοδόξαστο ἔργο τοῦ πολιοῦ Γέροντος,
ὅστις ἠνάλωσε τήν ἁγίαν του βιοτήν εἰς τήν
σποράν τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, ὡς Ἀπόστο-
λος, Εὐαγγελιστής καί Λειτουργός τῆς τοῦ
Κυρίου ἡμῶν ἀγάπης καί παρουσίας...

Εὐλογητός ὁ Θεός, πού εἰς τάς ἡμέρας
μας ἀνέδειξε τοιούτους πατέρας, ὡς ὁ μα-
καριστός Γέροντας Ὑμῶν, ἀρχιμανδρίτης
κυρός Γερβάσιος, ὅστις ἀναπαύεται εἰς
τούς πατρικούς κόλπους τοῦ οὐρανίου
ἡμῶν Πατρός καί ὑπερεντυγχάνει ὑπέρ
ἡμῶν ἁπάντων. Ἄς εἶναι αἰωνία Αὐτοῦ ἡ
μνήμη! Ἡ εὐλογία του ἄς σκέπῃ τήν Ἱερά
Ὑμῶν Ἀδελφότητα καί ἄς εἴμεθα ἅπαντες
ὑπό τάς θεοδέκτους ἁγίας Αὐτοῦ εὐχάς».

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Ξενοφῶντος

Ἀρχιμ. Ἀλέξιος
*

«...Οἱ ἄνθρωποι πού τόν ἐγνώρισαν καί
ἐδέχθησαν τό ἄγγιγμα τῆς πατρικῆς στορ-
γῆς του θά θρηνήσουν διά τήν ἀπώλειαν
τοῦ κοινοῦ Πατρός, συμπαραστάτου καί
εὐεργέτου. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὅμως
καυχᾶται, διότι ἐδέχθη εἰς τούς κόλπους
της ἕνα εἰσέτι Ἅγιον, ὁ ὁποῖος διά βίου διε-
τράνωσε τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου,
ἐκπληρῶν τάς εὐαγγελικάς ἐντολάς, καί
ἐδόξασε τόν Θεόν, διό καί ὁ Θεός θά τόν δο-
ξάσῃ εἰς τούς αἰῶνας».

Ἡ Καθηγουμένη τοῦ Ἱ. Κ. «Εὐαγγελισμός

τῆς Θεοτόκου» Νικοδήμη Μοναχή
*

«...Ἡ ἐν Κυρίῳ ἀποδημία τοῦ λίαν προ-
σφιλοῦς εἰς πάντας Γέροντός σας βεβαίως
ἐπλήρωσε λύπην τάς καρδίας σας ἀλλά καί
χαρᾶς καί καυχήσεως ἐν Χριστῷ, διότι εἰς
τό ἑξῆς ἀπηλλαγμένος ἀπό τά δεσμά τοῦ
σαρκίου θά πρεσβεύῃ διηνεκῶς ἐνώπιον
τοῦ Κυρίου ὑπέρ τῆς Ἀδελφότητος καί
ὑπέρ πάντων ἡμῶν. Ὁ Κύριος ἐκάλεσε κο-
ντά Του τόν ἀκάματο ἐργάτη τοῦ Εὐαγγε-
λίου Του, τόν καλόν Ποιμένα, ὁ ὁποῖος προ-
σέφερε τήν ζωή του ὡς θυσία ὑπέρ τῶν
ἀπολωλότων προβάτων διά νά λάβῃ πλέον
τόν μισθό τῶν κόπων καί τῶν ἀγώνων
του...».

Ἡ Καθηγουμένη τοῦ Ἱ. Ἡσυχ. «Ἅγιος Ἰω-

άννης ὁ Πρόδρομος» Εὐφημία Μοναχή
*

«...Ὁ ἐκλιπών Γέροντας Ὑμῶν ὑπῆρξεν
κατά κυριολεξίαν ὅσιος, οὐ κατ’ εὐφημι-
σμόν ἤ καταχρηστικήν χρῆσιν τοῦ ὅρου,
φίλος τοῦ Θεοῦ, ἀνδρῴου φρονήματος καί
σπλάχνα οἰκτιρμῶν διά τούς πάντες καί δή
τούς φυλακισμένους, δυνάμενος κυβερνᾶν
ψυχάς, οὐ διά λόγων μόνον ἀλλά διά παρα-
δείγματος ὁσίου βίου, πράξεως καί θεω-
ρίας ἐν γνώσει πνευματικῇ.

Εὐχόμεθα, ...Χριστός ὁ ἀληθινός Θεός
ἡμῶν κατατάξη τήν ψυχήν αὐτοῦ ἐν τῷ
χορῷ τῶν Ὁσίων Πατέρων, ὅπερ πιστεύο-
μεν ἀκραδάντως».

Ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱ. Μ. Ἀναλήψεως τοῦ

Σωτῆρος Πορφυρία Μοναχή
*

ΤΟ ΡΟΔΟ ΤΟ ΕΚΛΕΚΤΟ
«...............
Γερβάσιος εἶναι τό ὄνομα
τοῦ ρόδου τοῦ ἐκλεκτοῦ.
Ὅπου πλέον ἐφυτεύθη στούς κόλπους 

τοῦ πατρός,
στόν κῆπο τοῦ Τρισυπόστατου Θεοῦ.

Τό ἔργο του συνεχίζεται
ἀπό ἐκεῖ ψηλά καί ἄς μήν εἶναι ἐδῶ, 
τόν σπόρο Του μερίμνησε καί ἔριξε 
καί ἀνθίζει σύν Θεῷ».

Μοναχός Νεκτάριος
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3. Ἀπό κληρικούς.

«...Γέροντα,ἤσουν ἕνα δῶρο τοῦ Θεοῦ
γιά τήν Ἐκκλησία του καί γιά μᾶς. Σ’ εὐχα-
ριστοῦμε γιά ὅ,τι ἔκανες, γιά τόν κόπο σου,
τόν ἱδρώτα σου, τήν ἀγωνία σου, τόν αἱμά-
τινο ἀγώνα σου. Δέν βρῆκες ξεκούραση σ’
αὐτόν τόν κόσμο. Δέν ἄφησες ἥσυχο τό νοῦ
σου καί τήν καρδιά σου νά ξεκουραστεῖ.
Ὅλοι χωροῦσαν μέσα στήν καρδιά σου, ἡ
ὁποία σταμάτησε νά χτυπᾶ πρίν ἀπό ένα
24ωρο. Αὐτή ὅμως ἡ καρδιά, αὐτή ἡ ἀγάπη
θά μᾶς φλογίζει καί θά μᾶς δίνει δύναμη γιά
νά συνεχίζουμε οἱ περιλειπόμενοι, πού
ἔχουμε ἐλπίδα στόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χρι-
στό. Θά συνεχίζουμε νά ἀγωνιζόμαστε τόν
ἀγώνα τόν καλό στήν στρατευόμενη
Ἐκκλησία. Ἐσύ τώρα στή θριαμβεύουσα,
θά εἶσαι πάντοτε τό ἀστέρι τό ὑπέρλαμπρο
πού θά λάμπει καί θά μᾶς φωτίζει. 

Αἰωνία σου ἡ μνήμη, Γέροντα. Νά ἔχουμε
τήν εὐχή σου».

Ἀρχιμ. π. Χρυσόστομος Μαϊδώνης,
’Αρναία

*
«...Θέλω κι ἐγώ νά ἐκφράσω τή λύπη μου

γιά τήν ἐκδημία τοῦ ἱδρυτοῦ καί πνευματικοῦ
πατρός τῆς Ἀδελφότητος «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» π.
Γερβασίου, τοῦ μεγάλου ἱεραποστόλου καί
γνήσιου τέκνου τοῦ φλογεροῦ Μητροπολίτου
Φλωρίνης Αὐγουστίνου... Ἀξιώθηκα, ἔστω καί
λίγο, νά ἀφουγκραστῶ καί νά γίνω κοινωνός
τῶν πόθων καί τῶν ἀγωνιῶν του. Ποτέ δέν θά
ξεχάσω τό ταξίδι πού ἔκανα μαζί του στή Ρου-
μανία, ὅπου μεταβήκαμε γιά νά συναντήσου-
με ἕνα ἀπό τά πολλά ἀπολωλότα πρόβατα
πού ἔφερε στή μάνδρα τοῦ Χριστοῦ, τόν Κων-
σταντίνο Πάσσαρη.

Ὁ π. Γερβάσιος, σάν φωτεινό ἀστέρι πού
ἀνέτειλε καί μεσουράνησε, ἔδυσε κι αὐτός
τελικά, ὅπως ὅλοι οἱ γηγενεῖς, ἀφήνοντας
πίσω του μιά φωτεινή τροχιά. Εὔχομαι
ὁλόψυχα ὁ Θεός νά σᾶς παρηγορήσει μέ
τήν ἐλπίδα τῆς συναντήσεώς μας στήν ἀτε-
λεύτητο αἰωνιότητα...».

Ἀρχιμ.  Ἐπιφάνιος Χατζηγιάγκου,
Φλώρινα

*
«...Ἀγάπησε ὁ π. Γερβάσιος! Δέν ἀγάπησε

θρόνους. Ἀγάπησε τούς πόνους τῶν ἄλλων.
Καί ἔλεγε: «Ἡ ζωή μας εἶναι σύντομη. Ἄς
βιαστοῦμε νά κάνουμε τό καλό στόν κόσμο.
Παρατηρῶ δίψα τῶν κρατουμένων νά
ἀκούσουν τό λόγο τοῦ Θεοῦ»...

Ἀδελφέ π. Γερβάσιε! Ἔσπειρες τό λόγο
τοῦ κηρύγματος, καί προφορικά στούς
ἄμβωνες, στίς αἴθουσες καί στά προαύλια
τῶν φυλακῶν, ἀλλά καί γραπτά μέ τά ἐποι-
κοδομητικά σου βιβλία. Τώρα θερίζεις τούς
καρπούς τοῦ κόπου σου. Τώρα, ἐλεύθερος
ἀπό τά δεσμά τοῦ χρόνου καί τοῦ χώρου,
ζεῖς τή χαρά τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Σέ τίμησε καί ἡ γῆ. Μά περισσότερο σέ
τιμᾶ τώρα καί στούς ἀπέραντους αἰῶνες ὁ
στεφανοδότης Κύριος».

Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκης, Ἀθήνα
*

«...Μέσα ἀπό τό Μουσεῖο μέ τά ἐκθέματά
του πού εἶχα τό δῶρο ἀπό τό Θεό νά συμμε-
τέχω στή δημιουργία του, γνώρισα αὐτόν
τόν ταπεινό καί σεμνό ἀδάμαντα τῆς Ἐκκλη-
σίας μας. Χαρά καί τιμή καί σέ σᾶς πού ζήσα-
τε κοντά του. Λύπη γιά τήν ἀποχώρησή του
ἀπό κοντά μας, ἀπό τά μάταια καί φθαρτά,
χαρά γιά τήν ἀναχώρησή του στήν ἀγκαλιά
τοῦ Θεοῦ, τιμή γιά τήν Ἀδελφότητα ἡ ἀνε-
κτίμητη παρακαταθήκη τῆς διακονίας του
στήν κοινωνία μας. Αἰωνία του ἡ μνήμη!».

Ἀρχιμ.  Δημήτριος Χάνδακας, Θεσ/νίκη

*
«...Ὁ π. Γερβάσιος ἐκοιμήθη. Καί ἵπταται

νοερῶς ἐπί τάς ψυχάς καί τάς κεφαλάς πά-
ντων ἡμῶν, ἰδιαίτερα τῆς πνευματικῆς του
κυψέλης. Καλό παράδεισο, Γέροντα».

π. Δημήτριος Ἀποστολίδης, Σιδηρόκαστρο

*
«Μεγάλη ἡ λύπη μας μέ τό ἄκουσμα τῆς

κοίμησης τοῦ ἅγιου Γέροντα Γερβάσιου...
Ἐκφράζουμε τά ἀπό βάθους καρδιᾶς μας
συλλυπητήρια σέ ὅλους ἐσᾶς, πού τόν εἴχα-
τε στοργικό πατέρα, ἄξιο ὁδηγό, ὀρθοδοξό-
τατο πνευματικό πατέρα... Ἡ Ἱεραποστολή
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μας, οἱ εὐεργετημένοι
ἔγκλειστοι στίς μαλαουϊα-
νές φυλακές τρόφιμοι, μά
καί ἡ οἰκογένειά μου, ὡς
ταπεινοί εὐεργετημένοι
ἀπό τήν μεγάλη ἀγάπη
τοῦ Γέροντα, ἀναφω-
νοῦμε: «Αἰωνία ἡ μνήμη
αὐτοῦ».

π. Ἑρμόλαος Ἰατροῦ, 
ἀπό τήν Ἱεραποστολή

στό Μαλάουι

*
«...Θερμά συλλυπητήρια γιά τόν Ἅγιο Γέ-

ροντα π. Γερβάσιο, τόν πατέρα πού συγκί-
νησε τήν οἰκουμένη μέ τό φιλόθεο ἔργο
του... Ἡ μνήμη του εἴη αἰωνία!!!

...Χαίρομαι πολύ πού ὁ Γέροντας ἄφη-
σε διάδοχό του τόν π. Νήφωνα, ἕναν
ἀξιόλογο κληρικό μέ πνεῦμα θυσίας. Συ-
νεχίζουμε ὅλοι μαζί ἑνωμένοι νά στηρίζου-
με πνευματικά τίς παρακαταθῆκες τοῦ ἀει-
μνήστου Γέροντός μας καί τό ὅλον ἔργο
πού ἐκεῖνος χάραξε».

π. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου, Ἀθήνα

*
«...Ὁ Θεός νά ἀναπαύει τόν μακαριστό Γέ-

ροντα Γερβάσιο, ὁ ὁποῖος θά μείνει στή μνή-
μη μας ὡς ὁ ἄνθρωπος μέ τήν ἀνοιχτή ἀγκα-
λιά καί τή χριστιανική ἀφειδώλευτη ἀγάπη...
Χαίρομαι ἰδιαίτερα πού θά ἀναλάβει ὁ π.
Νήφων τήν πνευματική εὐθύνη τῆς
Ἀδελφότητας. Τόν γνωρίζω ἐδῶ καί πολλά
χρόνια καί πιστεύω ὅτι θά συνεχίσει μέ ζῆλο

καί διάκριση τό
ἔργο τοῦ μακα-
ριστοῦ π. Γερ-
βασίου».

π. Βασίλει-
ος Καλλιακμά-
νης, Θεσ/νίκη

*

«Μέ αἰσθή-
ματα ἀπεριόρι-
στης συγκινή-
σεως καί χαρ-

μολύπης, πληροφορηθήκαμε τήν πρός Κύ-
ριον ἐκδημία τοῦ πολυσεβάστου, πολιοῦ γέ-
ροντος Ἀρχιμανδρίτου Γερβασίου Ραπτο-
πούλου, ὁ ὁποῖος κατά τήν μακρά, εὐδόκιμη
καί ἀγλαόκαρπη αὐτοῦ διακονία στόν
ἀμπελώνα τοῦ Κυρίου, σφράγισε τήν ζωή
τῆς Ἐκκλησίας μας μέ τό παραδειγματικό
ἔργο του, τήν διακονία τῶν ἀδελφῶν μας
κρατουμένων στίς φυλακές. Ἡ ζωή του καί
τά ὅσα μέσα ἀπό τά ἔργα του διαφαίνονται
μᾶς δίνουν παρηγοριά κι ἐλπίδα στήν σύγ-
χρονη ἀπελπισμένη κοινωνία μας, δείχνο-
ντας ὅτι ὁ καλός Θεός δέν μᾶς ἐγκατέλειψε
ἐντελῶς κι ὅτι ὑπάρχουν ἀκόμη ταπεινοί κι
ἀφανεῖς ἅγιοι κληρικοί στίς ἔσχατες αὐτές
μέρες, πρόθυμοι νά θυσιαστοῦν γιά τό ποί-
μνιό τους καί ὅτι ἀξίζουν νά τούς ἐμπιστευ-
όμαστε. Ὁ ἀείμνηστος γέροντας ὑπῆρξε γιά
ὅλους μας φωτεινό παράδειγμα, μεταξύ
τῶν ὁποίων καί τῆς ταπεινότητός μου...».

Ὁ ἐφημέριος τῶν Φυλακῶν Τριπόλεως
Ἀρχιμ. Ἰουστῖνος Τσαγκούρης

Στή Φυλακή Ἐλαιώνα.
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4. Ἀπό Ἀδελφό-
τητες καί Σω-

ματεῖα.

«Παρακαλοῦμε
δεχθῆτε ἐκ μέρους
ὅλων τῶν ἀδελ-
φῶν τῆς Ἀδελφό-
τητός μας θερμά
συλλυπητήρια ἐπί
τῇ πρός Κύριον
ἐκδημίᾳ τοῦ ἀει-
μνήστου Γέροντος
τῆς ὑμετέρας θεο-
συλλέκτου Ἀδελφότητος καί ἱδρυτοῦ τοῦ
πρωτοποριακοῦ καί δραστηρίου Συλλόγου
ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ
Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ», Ἀρχιμ. Γερ-
βασίου Ραπτοπούλου.

Ὁ ἀείμνηστος ὑπῆρξε μορφή πανθομο-
λογουμένης ὁσιότητος καί διεθνοῦς φήμης,
καθώς δικαίως ἐχαρακτηρίσθη ὡς «ὁ ἅγιος
τῶν φυλακῶν» διά τό μοναδικόν εἰς ἔκτα-
σιν καί βάθος ἔργον τῆς συμπαραστάσεως
κρατουμένων. Πάρα πολλές ψυχές ἔνιωσαν
τήν ἀγάπη τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος νά
γλυκαίνῃ τόν πόνο τους, νά τούς συντρο-
φεύῃ στή μοναξιά τους, νά τούς παρακινῇ
στήν μετάνοια καί νά τούς καθοδηγῇ στήν
ἐν Χριστῷ ζωή. 

Εἴχαμε καί ἐμεῖς τήν ἰδιαίτερη εὐλογία νά
γευθοῦμε τήν χαρά τῆς ἐπικοινωνίας καί
τῆς ἐν χάριτι ἀναστροφῆς μετά τοῦ ἀειμνή-
στου Γέροντος, ὅταν πρό ὀλίγων ἐτῶν ὡμί-
λησε σέ Φοιτητές καί Ἐπιστήμονες στόν
Σύλλογο «Ὁ Μέγας Βασίλειος» καί παρε-
κάθισε στήν Τράπεζα τῆς Ἀδελφότητός μας.
Ὁ γλαφυρός καί ἄμεσος λόγος του, ἡ βαθειά
γνῶσις τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου μέ τίς κατάλ-
ληλες προεκτάσεις του στή ζωή μας, ἀλλά
καί ὁ θερμός ζῆλος καί ἐνθουσιασμός του,
παρά τήν γεροντική του ἡλικία, συνεκίνησε
καί ἐνέπνευσε ὅλους ὅσοι ἦσαν παρόντες,
ὥστε ἀκόμη νά ὁμιλοῦν μέ θαυμασμό γιά
τήν ὑπέροχη αὐτή πνευματική εὐκαιρία...».

Διά τήν Ἀδελφότητα Θεολόγων «Ο
ΣΩΤΗΡ» Ἀρχιμ. Ἀστέριος Χατζηνικολάου

*
«...Μέ τήν ἀναγγελία τῆς ἐκδημίας τοῦ

μακαριστοῦ καί ὁσίου Γέροντος καί πνευ-
ματικοῦ πατρός σας, ἀλλά καί πατρός ὅλων
μας, ἐξαιρετικά δέ καί τῶν φυλακισμένων
ἀδελφῶν μας, προσευχόμαστε γιά τήν ἀνά-
παυση τῆς ἁγίας ψυχῆς του καί γιά τήν ἐνί-
σχυση ὑμῶν μέ τήν παραμυθία τοῦ ἁγίου
Θεοῦ». 

Μέ σεβασμό καί τήν ἐν Κυρίῳ ἀγάπη 

Ἀδελφότητα «ΟΙΚΟΔΟΜΗ», Ἀθήνα

*
«...Ὁ Θεός νά ἀναπαύσει τόν Γέροντα καί

νά δίνει δύναμη καί παρηγοριά στίς ἀδελ-
φές ἀλλά καί στούς κρατουμένους, πού θά
στερηθοῦν μέν τή φυσική του παρουσία,
ἀλλά θά τούς συνοδεύουν σίγουρα οἱ προ-
σευχές του. Εὐχόμαστε καί ἡ Ἀδελφότητα
μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τίς εὐχές τοῦ
Γέροντα νά συνεχίσει τό ἔργο του».

Τά Συνεργαζόμενα Χριστιανικά 
Σωματεῖα Θεσσαλονίκης

*
«Ἐκ μέρους τοῦ Δ.Σ. καί τῶν δεκάδων

συνεργατῶν τοῦ Σ.Σ.Κ. Βόλου ὁ «ΕΣΤΑΥ-
ΡΩΜΕΝΟΣ»,

Σᾶς εὔχομαι ὁλόψυχα
ἡ εὐλογημένη ψυχή τοῦ μακαριστοῦ Γέ-

ροντα καί ἀγαπημένου μας πατέρα Γερ-
βασίου νά βρεῖ ἀνάπαυση στήν ἀγκαλιά
τοῦ Φιλανθρώπου Κυρίου μας Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ καί νά παρηγορεῖ ὅλες τίς ἀδελφές...».

Ὁ Πρόεδρος π. Θεόδωρος Μπατάκας

Στίς Φυλακές Φίτζι.
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*
«...Εὐχόμεθα ὅπως ὁ Πανάγαθος Θεός, τῇ

μεσιτείᾳ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, κατατάξῃ
τόν σεβαστό π. Γερβάσιο «ἐν σκηναῖς δικαί-
ων» καί ἁπαλύνῃ τή θλίψη τοῦ ἀποχωρι-
σμοῦ του ἀπό τά πνευματικά του τέκνα καί
τό πλῆθος τῶν φυλακισμένων πού διακό-
νησε.

Ἄς εἶναι ἐλαφρύ τό χῶμα τῆς μακεδο-
νικῆς γῆς πού θά τόν σκεπάσει».

Γιά τό Σωματεῖο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΕΩΤΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Θεοδόσιος Κυριακίδης
*

«Ἡ σεμνότητα, ἡ ταπεινότητα, ἡ χριστια-
νική συμπεριφορά καί εὐαισθησία του
πρός τόν ἄνθρωπο καί ἡ ἀφοσίωσή του στή
διακονία τῆς Πίστεως, ἦσαν οἱ χριστιανικές
ἀρχές ἀπό τίς ὁποῖες ἐμφορεῖτο καί θά ἀπο-
τελοῦν παράδειγμα καί δίδαγμα...

Παρά τό ὅτι δέ γνωριστήκαμε καί δέ συ-
νεργαστήκαμε μαζί του συναντήθηκαν οἱ
δρόμοι μας σέ ἕναν κοινό σκοπό, αὐτόν τῆς
ἀνακούφισης τοῦ ἀνθρώπινου πόνου τῶν
ἐγκλείστων γιά παραβατική συμπεριφορά
σέ Καταστήματα Κράτησης καί δή αὐτό τῆς
Πάτρας...

Ἄς εἶναι ἡ μνήμη του αἰωνία!».
Ἑταιρεία Κοινωνικῆς Δράσης καί Πολιτι-

σμοῦ ΚΟΙΝΟΤΟΠΙΑ 
Ὁ Πρόεδρος Ἀνδρέας Σπηλιώτης

*
«...Μέ ὅσους ἀναχωροῦν καθημερινῶς

ἀπό τήν Στρατευομένην Ἐκκλησίαν εἰς τήν
Θριαμβεύουσαν, μένομε ὀρφανοί ἀπό ἰδα-
νικούς ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου πού εἶχαν
ζῆλον, αὐταπάρνησιν, ἱεραποστολικά ἰδα-
νικά, ἀγάπη γιά ἔργα εὐπρέπειας καί
εὐποιΐας γιά τό σύνολον τῆς κοινωνίας
πρός δόξαν Θεοῦ. Τό «Τάμα τοῦ Ἔθνους»
ἐβράβευσε ἐν ζωῇ καί τιμᾶ μετά θάνατον
τόν Ἀρχιμ. Γερβάσιο Ραπτόπουλο, Διάκονο
τῶν Κρατουμένων καί Διδάσκαλον τοῦ
Εὐαγγελίου, ὅπως τόν ἀνεκήρυξε ἡ Δ.Ι.Σ.
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος...

Ὁ ἀείμνηστος ἀπῆλθε μέ τόν καημόν ὅτι

δέν ἐπραγματοποιήθηκε τό Τάμα τοῦ Θρυ-
λικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καί τῶν ἄλλων
Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.

Εὐχόμεθα ὁ πορευόμενος εἰς τάς ἀγκά-
λας τοῦ Κυρίου π. Γερβάσιος νά μεσιτεύη
ὑπέρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν».

Γιά τόν Διορθόδοξο Σύνδεσμο 

«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
*

5. Ἀπό Καταστήματα Κράτησης
Ἑλλάδος.

«...Θά θέλαμε νά ἐκφράσουμε τά θερμά
μας συλλυπητήρια γιά τό θάνατο τοῦ Ἀρχιμ.
π. Γερβασίου, ὁ ὁποῖος πραγματικά ὑπῆρξε
πατέρας γιά ὅλους τούς κρατουμένους καί ἡ
προσφορά του στό χῶρο τῶν φυλακῶν
ὑπῆρξε ἀνεκτίμητη καί μοναδική...».

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΑΓΙΑΣ

*
«...Ἐκφράζουμε τήν θλίψη μας καί τά

θερμά μας συλλυπητήρια γιά τήν κοίμηση
τοῦ Ἀρχιμ. π. Γερβασίου... Ἡ ὑποστήριξη
καί ἡ συμπαράσταση πού παρεῖχε στούς
κρατουμένους ἦταν μεγάλη καί πολύτιμη. 

Ἐπίσης σᾶς μεταφέρουμε καί τά συλλυ-
πητήρια ἐκ μέρους τῶν κρατουμένων μας,
οἱ ὁποῖοι ἐνημερώθηκαν γιά τήν ἀπώλεια
αὐτή καί ἐκφράζουν καί αὐτοί τή λύπη τους
καί τή συμπαράστασή τους...».

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
*

«Σᾶς ἐκφράζουμε τά θερμά μας συλλυ-
πητήρια ἐκ μέρους τόσο τῶν νεαρῶν κρα-
τουμένων ὅσο καί τοῦ προσωπικοῦ τοῦ
Ε.Κ.Κ.Ν. Αὐλώνα, γιά τήν κοίμηση τοῦ π.
Γερβασίου, ἡ ἀγάπη τοῦ ὁποίου θά λείψει
σέ ὅλους μας...

Ὁ Θεός νά τόν ἀναπαύσει, τήν εὐχή του
νά ἔχουμε».

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ
ΑΥΛΩΝΑ

*
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«Εἶναι χαρά μας πού μαθαίνουμε ὅτι ἡ
ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ
Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» συνεχίζεται
μετά ἀπό τήν κοίμηση τοῦ ἀγαπημένου
τῶν φυλακῶν Γέροντα, ὁ ὁποῖος ἀκόμα με-
ριμνᾶ γιά τούς κρατουμένους!

Εὐχόμαστε κάθε εὐλογία παρά Θεοῦ
στό ἔργο πού ἀναλαμβάνει ὁ π. Νήφων
πρός ὄφελος τῶν εὐάλωτων προσώπων
πού ἐξυπηρετοῦμε, ὁ καθένας ἀπό τούς
ὁποίους μπορεῖ νά εἶναι ὁ φυλακισθείς καί
ἀναστάς Κύριος «ἑν ἑτέρᾳ μορφῇ».

Μέ ἐκτίμηση καί θερμές εὐχές σέ ὅλους σας
μέ ὑγεία, προσοχή καί προσευχή!

Μ. Σ. Ἀπειρανθίτου-ΕΚΚΝ Αὐλώνα
*

«Ἡ Διεύθυνση καί ἡ Κοινωνική Ὑπηρε-
σία τοῦ Κ.Κ. Νέων Βόλου εὔχονται θερμό-
τατα καί ἐγκάρδια συλλυπητήρια στή
ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ
Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» γιά τόν ἀκά-
ματο ἐργάτη τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου, τόν
πολυσέβαστο Γέροντα, τόν σύγχρονο Ἱερα-
πόστολο τῶν φυλακῶν καί Ἱεροκήρυκα
Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. π. Γερβάσιο Ρα-
πτόπουλο πού ἐκοιμήθη σήμερα.

Ἕνας ἄνθρωπος πού τόν χαρακτήριζε ἡ
εὐαισθησία, ἡ ἀγάπη γιά τόν συνάνθρωπο,
μέ τεράστιο καί ἀνεκτίμητο διακόνημα στίς
φυλακές καί στούς φυλακισμένους, τό
ὁποῖο εἶναι παγκοσμίου ἐκτάσεως καί
ἀκτινοβολίας καί σέ κάθε κάλεσμά μας γιά
βοήθεια, ἀνταποκρινόταν ἄμεσα γιά τήν
κάλυψη τῶν ἀναγκῶν τῶν κρατουμένων».

Ε.Κ.Κ.Ν. ΒΟΛΟΥ
*

«...Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά ὅ,τι ἔχετε κάνει
γιά μᾶς καί μαζί μέ τά συλλυπητήριά μας
γιά τόν π. Γερβάσιο, τοῦ ὁποίου ἡ προσφο-
ρά ὑπῆρξε πολύτιμη τόσα χρόνια πρός τά
μέλη τοῦ Θεραπευτικοῦ μας Προγράμμα-
τος, σᾶς εὐχόμαστε καλή δύναμη στή συνέ-
χιση αὐτοῦ τοῦ θεάρεστου ἔργου πού βρί-
σκει ἀπήχηση σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο. Ἡ
σκέψη μας αὐτές τίς ὧρες εἶναι κοντά σας».

Κ.Α.Τ.Κ. Ἐλεώνα Θηβῶν
*

«...Ὁ π. Γερβάσιος ὑπῆρξε χαρισματική
φυσιογνωμία, ἄξιος διάκονος καί πνευμα-
τικός ὁδηγός γιά τούς κρατουμένους καί τό
προσωπικό τῶν φυλακῶν καί ἀφήνει σέ
ὅλους μας ὁλοζώντανη παρακαταθήκη τήν
προσωπική καί πνευματική του πορεία, ἡ
ὁποία χαρακτηρίζεται ἀπό τό ὅραμα καί
τήν ἀγάπη πρός τούς κρατουμένους. Ἡ
Ἑλλάδα ἔχασε ἕναν μεγάλο πατέρα. 

Ἐκ μέρους τοῦ προσωπικοῦ, τῶν κρα-
τουμένων τοῦ Καταστήματος καί ἐμοῦ τοῦ
ἰδίου, ἐπιθυμῶ νά ἐκφράσω τά θερμότατα
συλλυπητήρια καί τήν συμπαράστασή μου
στή δύσκολη αὐτή στιγμή».

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

*
«Ἐπιθυμοῦμε νά σᾶς ἐκφράσουμε τήν

βαθιά μας θλίψη καί νά σᾶς μεταφέρουμε
τά εἰλικρινῆ συλλυπητήρια κρατουμένων
καί συναδέλφων γιά τήν κοίμηση τοῦ π.
Γερβασίου. Θά τόν θυμόμαστε πάντα γιά τό
πλούσιο πνευματικό καί φιλανθρωπικό
του ἔργο, τό ὁποῖο ἀκούραστα ὅλα αὐτά τά
χρόνια πρόσφερε στούς συνανθρώπους
μας πού τό εἶχαν τόσο ἀνάγκη...

Σᾶς εὐχόμαστε καλή συνέχεια στό ἔργο
σας».

Ε.Α.Κ.Κ.Ν. ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ
*

«Ὁ Διευθυντής καθώς καί ὅλο τό προσω-
πικό τοῦ Α.Κ.Κ. Κασσάνδρας ἐκφράζουν τή
βαθιά τους λύπη καί τά συλλυπητήριά τους
σέ ὅλα τά μέλη καί τό ποίμνιο τῆς Ὀρθόδο-
ξης Ἀδελφότητος «ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» γιά τήν
κοίμηση τοῦ προσφιλοῦς καί ἀγαπημένου
μακαριστοῦ Γέροντα.

Ἡ ἀναγγελία τῆς ἀπώλειάς του μᾶς γέμι-
σε θλίψη καθώς ἡ προσφορά του ὑπῆρξε
ἀποτελεσματική καί τό ἔργο του ἀνεκτίμη-
το».

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

*
«Ἡ Ἕνωση Ὑπαλλήλων Α.Κ.Κ. Κασσάν-

δρας ἐκφράζει τά θερμά της συλλυπητήρια
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πρός τούς οἰκείους τοῦ
Ἀρχιμ. Γερβασίου, ὁ
ὁποῖος ἐκοιμήθη σήμερα.
Ἡ δράση του καί ἡ βοή-
θεια τήν ὁποία προσέφε-
ρε ὅλα αὐτά τά χρόνια
πρός τούς ἄπορους κρα-
τουμένους ἦταν ἀξιοση-
μείωτη».

ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Α.Κ.Κ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

*
«Ὁ Διευθυντής καί τό

προσωπικό τοῦ Κ.Κ. Κο-
ρίνθου πληροφορήθηκε
τό θλιβερό ἄγγελμα τῆς
κοίμησης τοῦ ἱδρυτῆ καί συντονιστῆ τῆς
ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ Ἀρχιμ.
Γερβασίου καί ἐκφράζουμε τά θερμά καί
εἰλικρινῆ μας συλλυπητήρια.

Ὁ Θεός νά τόν κατατάξει στούς ἁγίους
πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί νά δώσει κου-
ράγιο καί παρηγοριά στούς οἰκείους του.
Εὐχόμαστε δύναμη ψυχῆς, κουράγιο καί νά
παραμείνει ζωντανός στίς μνῆμες ὅλων».

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
*

«Μέ βαθύτατη συγκίνηση πληροφορη-
θήκαμε τήν ξαφνική ἀπώλεια τοῦ ἀγαπη-
μένου μας π. Γερβασίου. Ἡ μακροχρόνια
καί συνεχής πνευματική καί ὑλική στήριξή
του σέ κρατουμένους τόσο τῆς ἡμεδαπῆς,
ὅσο καί τῆς ἀλλοδαπῆς, ὑπῆρξε πολύτιμη,
συμβάλλοντας καθοριστικά σέ ἀποφυλακί-
σεις πολύ μεγάλου ἀριθμοῦ κρατουμένων,
στίς συνθῆκες διαβίωσής τους, καθώς καί
στήν πνευματική καθοδήγησή τους. Ἐπί-
σης θά πρέπει παράλληλα νά ἐκφράσω τήν
εὐγνωμοσύνη καί τήν ἀγάπη τῶν κρατου-
μένων καί τῶν ἐργαζομένων μας πρός τόν
μεταστάντα π. Γερβάσιο. 

Τό κενό πού μᾶς ἀφήνει ὁ μακαριστός
Ἀρχιμανδρίτης εἶναι τεράστιο. Ὁ Ἅγιος Θε-
ός ἄς τόν ἀναπαύσει μετά τῶν Ἁγίων καί
Δικαίων πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας».
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ι

*

«Ἐπικοινωνοῦμε μαζί σας, γιά νά σᾶς
ἐκφράσουμε τά συλλυπητήριά μας γιά τήν
πρός Κύριον ἐκδημία τοῦ πνευματικοῦ
Προϊστάμενου τῆς Ἀδελφότητάς σας, μα-
καριστοῦ Γέροντα π. Γερβασίου, ὁ ὁποῖος
ἀναπαύεται στούς φωτοειδεῖς τόπους τοῦ
Παραδείσου, μαζί μέ τόν Ἅγιο Ληστή τοῦ
Γολγοθᾶ, πού τόσο ἀγάπησε. Γιά ὅλους
ἐμᾶς, τούς ἀνθρώπους τῆς φυλακῆς, ὁ Γέ-
ροντας ἀποτελοῦσε τό σημεῖο ἀναφορᾶς
τῶν προσδοκιῶν καί τῶν ἐλπίδων μας, για-
τί μέ προθυμία, γλυκύτητα καί ταπεινότη-
τα θεράπευε τά «ἐλλείμματα καί τίς ἀδυνα-
μίες» τῶν κρατούμενων ἀδελφῶν μας.

Διατηρώντας πάντοτε τήν ἀγαθή ἀνά-
μνηση τῶν πλούσιων δωρεῶν του, μνημο-
νεύουμε τούς κόπους τῆς ἀγάπης του καί
προσευχόμαστε γιά τήν ἀνάπαυση τῆς
ψυχῆς του».

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΙΙ
*

«...Ἐκ μέρους τῶν κρατουμένων τοῦ Κα-
ταστήματός μας σᾶς μεταφέρουμε τήν βα-
θιά τους λύπη καί τά εἰλικρινῆ συλλυπητή-
ριά τους γιά τήν κοίμηση τοῦ σεβάσμιου
Γέροντα. 

Ἡ ἐμβληματική του μορφή θά παραμεί-
νει ἄσβεστος φάρος ἀγάπης, ἐλπίδας καί
ἁγνῆς προσφορᾶς πρός τόν πάσχοντα συ-
νάνθρωπο».

Κ.Α.Υ.Φ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
*

Μέ ἀνθρωπιστική βοήθεια
στό Μαυροβούνιο- Σερβία.
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«...Ἡ Ἐκκλησία καί ἡ κοινωνία μας ἔχα-
σαν ἕνα ποιμενάρχη μέ ἐξαίρετη προσωπι-
κότητα, μέ πολύπλευρο καί πολυδιάστατο
ἔργο καί τεράστια προσφορά ἐπί σειρά
ἐτῶν στό χῶρο τῶν Σωφρονιστικῶν Κατα-
στημάτων. 

Ὑπῆρξε ὅλα αὐτά τά χρόνια πολύτιμη
χεῖρα βοηθείας στήν προσπάθειά μας γιά
τή βελτίωση τοῦ ἔγκλειστου βίου τῶν νο-
σηλευομένων τοῦ Καταστήματός μας, ἀλλά
ἔδωσε κατ’ ἐπανάληψη καί μία δεύτερη
εὐκαιρία στούς ἴδιους καί τίς οἰκογένειές
τους, καθώς μέ τή συνεισφορά του τούς
ἄνοιγε τό δρόμο γιά τήν ἐλευθερία. 

Τό ἔργο του καί ἡ διακονία του θά μεί-
νουν ἀνεξίτηλα στή μνήμη μας καί σᾶς
εὐχόμαστε καλό κουράγιο καί δύναμη γιά
νά συνεχίσετε τό πολύτιμο ἔργο του».

ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

*
«Τό προσωπικό καί οἱ κρατούμενοι τοῦ

Καταστήματος Κράτησης Λάρισας ἐκφρά-
ζουν τή βαθιά τους θλίψη καί τή συμπαρά-
στασή τους στή Διακονία τῶν Κρατουμέ-
νων γιά τήν ἀπώλεια τοῦ Ἱδρυτῆ καί Συ-
ντονιστῆ της, τοῦ ἀκάματου ἐργάτη τοῦ Ἱε-
ροῦ Εὐαγγελίου, τοῦ ἀξιοσέβαστου Γέρο-
ντα Ἀρχιμανδρίτη π. Γερβασίου».

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
*

«...Γιά ὅλους ἐμᾶς πού ὑπηρετοῦμε στά
Καταστήματα Κράτησης ἀφήνει μιά μεγά-
λη παρακαταθήκη καί θά παραμείνει γιά
μᾶς ἕνα παράδειγμα προσφορᾶς, πού θά
μᾶς ἐμπνέει στό νά προσπαθοῦμε νά προ-
σφέρουμε στούς συνανθρώπους μας ὅσα
περισσότερα μποροῦμε. 

Φτωχότερος εἶναι πλέον ὁ χῶρος τῶν φυ-
λακῶν καί ἀποτελεῖ δυσαναπλήρωτη ἀπώ-
λεια ἡ ἀπουσία της ἐνεργοῦ δράσης του. Ἡ
ἀπώλειά του γέμισε μέ θλίψη ὅλους μας.

Τό ἱερό καί θεάρεστο ἔργο του θά διατη-
ρήσει ζωντανή τήν μνήμη του. 

Ὁ Θεός νά τοῦ χαρίσει ἀνάπαυση σώμα-
τος καί ψυχῆς».

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ

*
«Σᾶς ἐκφράζουμε τά θερμά μας συλλυ-

πητήρια γιά τήν κοίμηση τοῦ σεβαστοῦ Γέ-
ροντα π. Γερβασίου.

Ὁ Θεός νά ἀναπαύσει τήν ἅγια ψυχή
του».

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
*

«Μεγάλη θλίψη προκάλεσε ἡ εἴδηση τῆς
κοίμησης τοῦ πολυαγαπημένου μας π. Γερ-
βασίου. Μέ τή βεβαιότητα ὅτι ἀνεπαύθη σέ
τόπο, ὅπου «...οὐκ ἔστι λύπη, ὀδύνη καί στε-
ναγμός», καθώς ἡ ἀποδημία τοῦ ἀγαπητοῦ
μας Ἀρχιμανδρίτη συνέβη τίς ἅγιες ἐτοῦτες
ἡμέρες τῆς ἁγίας Σαρακοστῆς, ὁ Διευθυντής
καί τό προσωπικό τοῦ Κ.Κ. Νεάπολης εὔχε-
ται ὁλόψυχα καλό παράδεισο στόν π. Γερ-
βάσιο, καλή δύναμη καί ὑπομονή στήν
Ἀδελφότητά σας, στοιχεῖα ἀπαραίτητα γιά
τή συνέχιση τοῦ σπουδαίου ἔργου του.

Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ὁ ἀγαπημένος πατέ-
ρας μας θά πρεσβεύει μέ μεγαλύτερη ἀγά-
πη ὑπέρ ἡμῶν».

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
*

«...Ἡ Διεύθυνση τοῦ Κ.Κ. Νιγρίτας καί οἱ
κρατούμενοι τῆς φυλακῆς μας θέλουν νά
ἐκφράσουν τά θερμά τους συλλυπητήρια
στούς οἰκείους του καί σέ ὅλους τούς συ-
νεργάτες του, πού ἐργάστηκαν ἀπρόσκο-
πτα μαζί του στά 43 ἔτη τῆς διακονίας του».

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
*

«Στήν εἴδηση τῆς κοίμησης τοῦ π. Γερβα-
σίου, ἡ Διεύθυνση, τό προσωπικό καθώς
καί οἱ κρατούμενοι τοῦ Α.Κ.Κ. Τίρυνθας,
πενθοῦν γιά τήν ἀπώλεια ἑνός μεγάλου
ἀνθρώπου καί μεγάλου Ἕλληνα. Ἄνθρω-
πος μέ βαθιά πίστη, ἀκτινοβολοῦσε σέ ὅλο
τό πλάτος τῆς Κοινωνίας.... Ἄνθρωποι
ὅπως ὁ π. Γερβάσιος δέν βρίσκονται συ-
χνά... Ὑπῆρξε ἀπόδειξη ψυχικοῦ σθένους,
πίστης καί ἀφοσίωσης σέ ὅ,τι ἐτάχθη νά
ὑπηρετεῖ. Δίδαξε καί παραδειγμάτισε ὁλό-
κληρη τήν κοινωνία. Ἤξερε νά ἀκούει, νά
ἀντιλαμβάνεται, νά συμβουλεύει καί συχνά
νά παρεμβαίνει. Ὅσοι εἴχαμε τήν εὐτυχία

sel56-74DespMonesSom_™ÎÔ˘Ï¿  6/4/20  8:10 PM  Page 12



67

νά τύχουμε τῆς ἀγάπης του, τῆς προσοχῆς
καί τῆς συμβουλῆς του ἐκτιμούσαμε, ὅλο
καί περισσότερο, τό μέγεθος τῆς προσωπι-
κότητάς του. Ἀποχαιρετοῦμε ἕναν ἥρωα
τῆς ζωῆς. Κρατοῦμε ἄσβεστο τό φῶς
τοῦ ἔργου καί τῆς ζωῆς του, ὡς κληρο-
νομιά καί δίδαγμα γιά ὅλους.

Αἰωνία ἡ ἀνάπαυσή του. Αἰωνία του ἡ
μνήμη».

Α.Κ.Κ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΙΡΥΝΘΑΣ
*

«Θά θέλαμε νά ἐκφράσουμε τά θερμά
μας συλλυπητήρια γιά τήν ἀπώλεια τοῦ μα-
καριστοῦ Γέροντα π. Γερβάσιου, πού τόσα
πολλά πρόσφερε μέ τήν ἄοκνη καί πολυετή
διακονία του στό χῶρο τῶν φυλακῶν καί
στίς ψυχές τῶν ἐγκλείστων.

Ἡ συνέχιση τοῦ ἔργου του ἀπό ἐσᾶς καί
τά μέλη τῆς Διακονίας σας, μᾶς κάνει νά
ἐλπίζουμε ὅτι θά ἐξακολουθήσετε νά μᾶς
παρέχετε τήν πολύτιμη ψυχολογική καί
ὑλική βοήθειά σας».

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
*

«Μέ μεγάλη μας λύπη πληροφορηθήκα-
με ὅτι ὁ «Προστάτης τῶν φυλακισμένων»
π. Γερβάσιος ἔφυγε ἀπό κοντά μας. 

Ἐμεῖς, οἱ ἄνθρωποι πού ἐργαζόμαστε
στά Καταστήματα Κράτησης καί γνωρίζου-
με πολύ καλά τίς δύσκολες συνθῆκες πού
ἀντιμετωπίζουν οἱ κρατούμενοι, ἀποχαιρε-
τοῦμε μέ πολλή ἀγάπη καί εὐγνωμοσύνη
τόν «Ἅγιο τῶν φυλακῶν». Ὅσοι εἴχαμε τή

χαρά νά τόν γνωρίσουμε
εὐεργετηθήκαμε ἀπό τό
Φῶς πού ἐξέπεμπε.

Κυρίως ὅμως μεταφέ-
ρουμε τήν εὐγνωμοσύνη
καί τίς θερμές εὐχαρι-
στίες τῶν «ἐν φυλακαῖς»
συνανθρώπων μας καί
τῶν οἰκογενειῶν τους,
ἀποδεκτῶν τῆς ἀγάπης
πού ἁπλόχερα μοίρασε
τόσες δεκαετίες.

Ἀφήνει πίσω του μιά
πολύ δυνατή  παρακατα-

θήκη, πού θά γίνει ὁ γνώμονας μέ τόν ὁποῖο
θά συνεχίσουμε τήν ἀγαστή συνεργασία
μας. Θά τόν θυμόμαστε μέ ἀγάπη».

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
*

«Ἐκ μέρους τοῦ Δικτύου γιά τόν Πολιτι-
σμό καί τήν Ἐκπαίδευση στίς Φυλακές «Γε-
ώργιος Ζουγανέλης» ἐκφράζουμε τά εἰλι-
κρινῆ συλλυπητήριά μας γιά τήν κοίμηση
τοῦ π. Γερβασίου.

«Δικαίων ψυχαί ἐν χειρί Θεοῦ». Καλή
Ἀνάσταση».

Ἑλένη Λιντζαροπούλου
*

6. Ἀπό τό Ἐξωτερικό.
«Μέ βαθιά λύπη μάθαμε γιά τήν ἐκδημία

τοῦ Ἀρχιμ. Γερβασίου. Θά θυμόμαστε πάντα
τή σοβαρή του προσωπικότητα. Ἐγώ πά-
ντα ἐκτιμοῦσα τόν ἐνθουσιασμό του, τήν
ἱκανότητά του γιά σκληρή ἐργασία, τήν κα-
λά ὀργανωμένη καί πειθαρχημένη ζωή του.

Σᾶς στέλνουμε τά βαθύτατα συλλυπητή-
ριά μας ». 

Cesar Marcuta, Δ/ντής Φυλακῆς
Ἀνηλίκων Bacau, Ρουμανία

*
«Παρακαλῶ δεχτεῖτε τά εἰλικρινῆ συλ-

λυπητήριά μου γιά τήν κοίμηση τοῦ Ἀρχιμ.
Γερβασίου. Μέ πολύ πόνο στήν καρδιά μου
πληροφορήθηκα τό δυσάρεστο νέο καί θέ-
λω νά ἐκφράσω τή συμπαράστασή μου σέ

Στή Φυλακή Τρικάλων
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σᾶς αὐτές τίς δύσκολες στιγμές, λόγω τῆς
μεγάλης ἀπώλειας γιά ὅλους ἐμᾶς. Ἐπι-
θυμῶ εἰλικρινά νά ἀποχαιρετήσω αὐτόν
τόν θαυμάσιο ἄνθρωπο καί νά βρεθῶ κο-
ντά σας...».

π. Γεώργιος Lopukhov, 
Ὑπεύθυνος ΦυλακῶνΛευκορωσίας

*

7. Ἀπό Κρατουμένους.

«Ἕνας πατέρας
πιό φτωχός ἀπό τήν πένα.
Πιό πλούσιος ἀπό τόν ἥλιο.
Ἔφερε στή χούφτα του νερό,
τό ’ριξε στήν ψυχή μου
καί καθάρισε.
Μοῦ ’βγαλε τό πανωφόρι τοῦ πόνου
καί μ’ ἔντυσε τή χαρά καί τήν ἐλπίδα.
Ποιός; 
Ἐσύ, πατέρα Γερβάσιε!
Σ’ εὐχαριστῶ. Ἀναπαύου ἐν εἰρήνη!».

Ἕνας κρατούμενος
*

«Ἡ ἀγκαλιά του ἀνοιχτή γιά ὅλο τόν κό-
σμο!

ΕΝΑΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
ΗΓΕΤΗΣ ὁ π. Γερβάσιος!».

Κ.Γ.

*
«Μέ βαθύτατη θλίψη καί πόνο ψυχῆς

ἐνημερώθηκα πρίν λίγο γιά τήν κοίμηση
τοῦ Γέροντα Γερβασίου. Μέ πόνο ψυχῆς τά
εἰλικρινῆ συλλυπητήριά μου σέ ὅλη τήν
Ἀδελφότητα τῆς «ΟΣΙΑΣ ΞΕΝΗΣ» καί ἡ
προσευχή μου συνοδεύει τίς δικές σας γιά
ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς τοῦ π. Γερβασίου, τοῦ
ἁγίου αὐτοῦ ἀνθρώπου πού ἔβλεπε τούς
φυλακισμένους σάν ἀνθρώπους καί ὄχι
σάν σκουπίδια... Εἶμαι σίγουρος ὅτι σήμερα
ἄνοιξαν οἱ πύλες τοῦ παραδείσου νά τόν
δεχθοῦν οἱ ἄγγελοί μας μέ χαρμόσυνους
ὕμνους. Θέλω νά εὐχαριστήσω γιά ὅλη τή
βοήθειά σας πού μοῦ προσφέρατε καί βρί-
σκομαι ἔξω ἀπό τά κάγκελα αὐτή τή στιγ-
μή... Δυστυχῶς οἱ καλοί κληρικοί φεύγουν
καί δέν πρέπει νά ξεχαστοῦν ποτέ ἀπό τούς

ἀνθρώπους. Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ Γέροντα
Γερβασίου».

Β.Γ.

*
«...Εἶναι μιά μεγάλη ἀπώλεια γιά ὅλους ἐμᾶς

πού πέρασε ἀπό τή ζωή μας. Μέσα ἀπό τήν
καρδιά μου εὔχομαι νά εἶναι ἐλαφρύ τό χῶμα
πού τόν σκέπασε. Ποτέ δέν πρόκειται νά φύ-
γει ἀπό τήν ψυχή καί τό μυαλό μου. Γιά μένα
ἦταν ὁ πατέρας μου πού μέ δέχθηκε ὅπως
ἀκριβῶς ἤμουνα. Τά συλλυπητήριά μου».

Κ.Κ.

*
«...Ἡ εἴδηση μέ συγκλόνισε. Ὁ γέροντας

Γερβάσιος ἦταν γιά μᾶς ὁ πατέρας μας, ὁ
ἀδελφός μας, ἡ ἐλπίδα μας, ὁ ἄγγελός μας.
«Ὁ Ἅγιος τῶν φυλακισμένων», ὅπως ἐμεῖς
συνηθίζαμε νά τόν προσφωνοῦμε... Πάντα
τόν εἶχα στό μυαλό μου καί πολύ περισσό-
τερο στήν καρδιά μου...».

Θ.Π.

*
«Νιώθω τήν ἀνάγκη νά σᾶς συλλυπηθῶ

γιά τήν ἀπώλεια ἑνός σπάνιου ἀνθρώπου,
ἑνός σύγχρονου ἁγίου, τοῦ προστάτη ὅλων
τῶν φυλακισμένων σ’ ὅλο τόν κόσμο... Εἴθε
νά ἀναπαύεται μέ εἰρήνη ἡ ψυχή του, κα-
θώς ἔδωσε ἀνακούφιση στόν πόνο χιλιά-
δων ἀνθρώπων καί δίδαξε μέ τό ἔργο του
ἀγάπη καί ἀνθρωπιά. Τοῦ εἴμαστε αἰώνια
εὐγνώμονες καί τό ὄνομα τοῦ π. Γερβασίου
θά εἶναι πάντα στή μνήμη μας».

Ν.Σ.

*
«...Καλό παράδεισο στόν γέροντα Γερβά-

σιο πού ἦταν, εἶναι καί θά εἶναι στήν καρ-
διά τῶν κρατουμένων καί εὔχομαι νά βρε-
θοῦν νά διακονήσουν καί ἄλλοι ἱερεῖς μας
μέ τήν ἴδια ἀγάπη πρός τούς συνανθρώ-
πους, ὅπως ὁ ἅγιος γέροντας Γερβάσιος».

Π.Π.

*

8. Ἀπό συνεργάτες, φίλους καί
συνδρομητές.

«...Ὁ Γέροντας Γερβάσιος ἦταν ὁ σύγχρο-
νος ἱπτάμενος ἱεραπόστολος. Στίς φλέβες
του ἔρρεε «αἷμα Χριστοῦ», οἱ κτύποι τῆς
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καρδιᾶς του ἦταν «κτύποι Χριστοῦ»,
τά πόδια του πόδια «τῶν εὐαγγελιζο-
μένων τήν ἀλήθειαν» καί ἡ γλώσσα
του κιθάρα ἡδύμολπος ἀγάπης τοῦ
γλυκυτάτου μας Ἰησοῦ. 

Μᾶς ἄφησε ἱερή παρακαταθή-
κη. Ὅλοι μας νά γίνουμε ἐφευρέτες
ἀγάπης, νά γίνουμε ἀχθοφόροι της,
νά γίνουμε «Γερβάσιοι», γιά νά
ἑλκύσουμε πάνω μας τή χάρη τοῦ
Κυρίου μας καί νά δοῦμε μιά κοινω-
νία ἀλλαγμένη, μιά κοινωνία χωρίς
ἀπομονώσεις, ἀλλά μέ πρόσωπα πού
ὁ ἕνας νά μοχθεῖ καί νά πονάει γιά
τόν ἄλλον... Τά Νόμπελ δίνονται μέ ἀνθρώ-
πινα κριτήρια. Ὁ Γέροντας Γερβάσιος
εἶναι ὁ νομπελίστας τοῦ οὐρανοῦ. 

Σεβαστέ μου Γέροντα Γερβάσιε, 

Τά λουλούδια δέν χρειάζονται λόγια γιά
νά ἀναδειχθεῖ ἡ ὀμορφιά τους. Μόνα τους
εἶναι ὄμορφα καί ὀμορφαίνουν τή ζωή μας.
Καί ἐσύ, λουλούδι Χριστοῦ, λουλούδι εὔο-
σμο μέσα στή δυσωδία τῆς κοινωνίας μας,
τήν ὀμόρφαινες, τήν διακοσμοῦσες μέ τή
ζωή σου. Σέ εὐχαριστοῦμε γιά ὅ,τι πρό-
σφερες στόν καθένα μας, στήν κοινω-
νία μας, στήν Ἐκκλησία μας, στήν
Ὀρθόδοξη πατρίδα μας, στήν οἰκουμέ-
νη ὅλη, καί δοξάζουμε τόν Χριστό μας, για-
τί μᾶς ἀξίωσε νά σέ νιώθουμε δικό μας
ἄνθρωπο, νά παίρνουμε θάρρος ἀπό τό
θάρρος σου, δύναμη ἀπό τή δύναμή σου,
πίστη ἀπό τήν πίστη σου. Ὁ Ἅγιος Ληστής
τοῦ Γολγοθᾶ σοῦ ἄνοιξε τήν πόρτα τοῦ Πα-
ραδείσου, αὐτήν πού Ἐκεῖνος ἄνοιξε μέ τό
«Μνήσθητί μου» (Λουκ. 23, 42). Μέ τήν
παρρησία σου πρός τήν ἄφατη Ἀγάπη, τόν
Κύριό μας, βοήθησε καί ἐμᾶς νά βρεθοῦμε
κοντά σου, ὅταν φθάσει καί ὁ δικός μας
«χρόνος τῆς ἀναλύσεως» (Β΄ Τιμ. 4, 6)».

Δρ. Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας
*

«...Τό μέγα βάλσαμο ψυχῆς καί πνεύματος
ὅλων μας εἶναι τό θεῖο γεγονός ὅτι εἴχαμε τήν
εὐλογία τοῦ Καθοδηγητῆ μας Γέροντα Γερ-
βασίου νά τόν προπέμψουμε στήν Αἰώνια
Ζωή μέ ὅλες τίς τιμές πού ἐπαξίως τοῦ ἀπο-

δώσαμε, συναθροισμένοι! Θά μοῦ ἦταν
ἀσήκωτο βάρος ἄν, μέ τά σημερινά ἰσχύοντα,
δέν συνέβαινε αὐτό. Συνεχίστε τό Μέγα
Ἔργο του ὡς εὐλογημένες του καί στη-
ρίξτε τόν Διάδοχό του στά βήματα καί
τήν μακάρια ὁδό τοῦ Μακεδόνα Γερβάσι-
ου. Αὐξηθήτω τό θεάρεστο Ἔργο σας...».

Ὅμιλος Ἐπιχειρήσεων
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μελάς Γιαννιώτης
*

«...Ὁ π. Γερβάσιος εἶχε θεία δύναμη, ἀλλά
ἤθελε ἄλλα καί ὄχι σάρκινα μάτια γιά νά τό
διαπιστώνεις, νά τό σέβεσαι, νά τό ξέρεις
καί νά τρέμεις ἀπό φόβο Θεοῦ, ἐπειδή τό
ἔργο τοῦ μακαριστοῦ Γέροντα ἦταν ἡ πιό
μεγάλη ἀπόδειξη τῆς ὕπαρξης καί παρου-
σίας τοῦ Θεοῦ στή ζωή ὅλων μας...».

Γαβριήλ Λαμψίδης
*

«Ἀπό σήμερα ὀρφάνεψε ἡ ἴδια ἡ ζωή.
Ἀπό σήμερα ἡ ἀγάπη καί ἡ καλοσύνη ἔχα-
σαν τόν ἐπί γῆς ἄγγελό τους. 

Πατέρα μας Γερβάσιε, ἦτο μεγάλη εὐλο-
γία Θεοῦ ἡ παρουσία σου καί ἡ πνευματική
καθοδήγησή σου στή ζωή μας. Θά ὑπάρχεις
πάντα στίς καρδιές μας, ἄς συνεχίσουμε νά
ὑπάρχουμε κι ἐμεῖς στήν προσευχή σου
ἐκεῖ στόν οὐρανό.

Καλή ἀντάμωση, Γέροντά μας!».
Γιῶργος Ψαρέλης

*
«Ὁ Ἅγιος τῶν παραβατικῶν, ὁ Ἅγιος

Στήν Ἱεραποστολή τῆς
Μαδαγασκάρης.
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τῶν φυλακῶν, ὁ Ἅγιος τῆς συγχώρεσης, ὁ
Ἅγιος τῆς ἀγάπης!!! Ἀνοιχτός ὁ οὐρανός
στόν δρόμο τοῦ Παραδείσου!! Τόν εἶχα
γνωρίσει ὅταν ἦρθε στό νησί μας, στήν
ἁγιοτόκο Χίο μας. Πρότυπο!!».

Ἑλένη Συρρῆ
*

«...Τό πολύφωτο ἄστρο τοῦ πατρός μας
ΓΕΡΒΑΣΙΟΥ συνεχίζει νά μᾶς φωτίζει ἀπ’
τόν οὐρανό!... Τό ἐπιτυχέστερο Μνημόσυνό
Του θά ’ναι ἡ συνέχιση τοῦ ἔργου του... ».

Ἀναστάσιος Μπέλλος
*

«...Τά θερμά μου συλλυπητήρια γιά τήν
κοίμηση ἑνός ἐκφραστῆ τῆς ἀγάπης τοῦ
Χριστοῦ, ἑνός ἁγίου ἀνθρώπου. Σίγουρα θά
σᾶς ἐνισχύει ἀπό τόν οὐρανό. Νά ἔχουμε
ὅλοι τήν εὐχή του».

Παῦλος Κυριακίδης
*

«Ὅταν γνώρισα τόν Γέροντα, τό 2007,
ἤμουν ἕνα πρόβατο πού χάθηκα ἀπό τό κο-
πάδι. Μαζί του ξαναβρῆκα τό δρόμο τῆς
καρδιᾶς καί τήν πίστη μου. Ἦταν ὁ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ πού μοῦ ἔμαθε ὅτι ἡ ἀγάπη δέν
ἀγοράζεται καί οὔτε πουλιέται. Δέν θά ξε-
χάσω ποτέ τά λόγια του: «Παιδί μου, ἔχεις
τόση ἀγάπη μέσα σου, ἀρκεῖ γιά ὅλους, μή
φοβᾶσαι, φτιάξε καί δική σου οἰκογένεια».
Ἔτσι ἀπέκτησα καί δική μου οἰκογένεια. 

Σέ ὅλα αὐτά τά χρόνια προσπάθησα νά
τόν ἀκολουθήσω ὅσο μποροῦσα στά ταξί-

δια του στίς φυλακές καί νά ἀπολαμβάνω
τό λόγο του, ὅταν μιλοῦσε στούς κρατούμε-
νους. Οἱ ὁμιλίες του ἦταν κάτι ξεχωριστό,
κάτι τό ὁποῖο δέν περιγράφεται. Γέροντά
μου, ξέρω ὅτι μέ ἀκοῦς καί μέ βλέπεις,
σ’ εὐχαριστῶ γιά ὅλα καί θά μείνεις γιά
πάντα στήν καρδιά μου. Καλό παράδει-
σο, Γέροντά μου! Αἰωνία σου ἡ μνήμη!».

Βερόνικα Τοντόρ
*

«Εἶμαι συγκλονισμένη. Ἔμαθα ὅτι ἐκοι-
μήθη ὁ π. Γερβάσιος. Τά θερμά μου συλλυ-
πητήρια. Εἶμαι σίγουρη ὅτι κι ἀπό ἐκεῖ πού
βρίσκεται, κοντά στό Θεό, θά συνεχίσει τό
θεάρεστο ἔργο του καί θά μᾶς βοηθάει».

Δέσποινα Βαρσάμη
*

«...Μιά φωτισμένη μορφή τῆς Ὀρθόδο-
ξης Ἐκκλησίας, πού ἀγκάλιασε μέ ἀγάπη χι-
λιάδες φυλακισμένους... 

Ἄς βρεῖ μιμητές τό ἔργο του.
Τήν εὐχή του νά ἔχει ἡ ἀνθρωπότητα.
Ο ΔΙΑΚΟΝΟΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

ΕΚΟΙΜΗΘΗ».
Σοφία Ντρέκου

*
«Σπάνια μορφή ἐθελούσιας αὐτοπρο-

σφορᾶς καί λυτρωτικῆς παρουσίας σέ
χῶρες καί χώρους πού δέν μποροῦμε κἄν
νά φανταστοῦμε μέσα ἀπό τήν καθημερι-
νότητα τῆς κοινωνικῆς μας ζωῆς. Πόσο θά
χαίρονταν οἱ ἔγκλειστοι, ὅταν ἕνας τέτοιος

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
^H «Διακονία» μας δέχεται συνδρομές χριστιαν΅ν, γιά τήν àποφυλάκιση àπόρων

μικροποινιτῶν κρατουμένων, στούς παρακάτω λογαριασμούς:

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: AΔEΛΦOTHΣ H OΣIA ΞENH - ΔIAKONIA ΦYΛAKΩN

¦ μέ ταχυδρομ ική âπιταγή στή διεύθυνση: \Aδελφότητα H OΣIA ΞENH (Διακονία
τῶν Kρατουμ ένων). T.Θ. 4301, 570 19 ΠΕΡΑΙΑ.

Ἠλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): info@diakonia-filakon.gr καί

osiaxeni@hotmail.com

Καί ἡ ἱστοσελίδα: http:/www.diakonia-filakon.gr
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ἄνθρωπος τούς πλησίαζε ἄδολα καί
ἁγνά, μόνο καί μόνο γιά νά προσφέ-
ρει ἕνα χαμόγελο, μιά συμπαρά-
σταση, μιά στιγμιαία ἀγκαλιά,
πού ἴσως γιά ὁρισμένους νά ἦταν
ὅ,τι πιό ἀνθρώπινο εἶχαν βιώσει
στήν καρδιά καί τήν ψυχή τους...;
Εὔχου, Γέροντα, καί γιά ἐμᾶς τούς
φυλακισμένους μέ τά δεσμά τῆς κοι-
νωνίας καί τοῦ σύγχρονου «πολιτι-
σμοῦ» πού ἔχει ἀνάγκη ἀπό μιά με-
γάλη ἀγκαλιά, σάν αὐτήν πού ἔκανες
στούς ἐγκλείστους τῶν φυλακῶν...».

ΔΙΗΝΕΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗ
*

«Ἕνας ἄξιος ἱερέας ἐκοιμήθη. Ὁ π. Γερ-
βάσιος Ραπτόπουλος. Σέ καιρούς δηλητη-
ριασμένους, ἔδωσε παράδειγμα ἀφοβίας,
ἀγάπης καί συμπάθειας. Ἀντίδοτο τῆς τοξί-
νης τοῦ φόβου καί τοῦ μίσους πού δηλητη-
ριάζει πολλούς σημερινούς χριστιανούς.
«Τό κακό εἶναι εὔκολο», συνήθιζε νά λέει,
«Τό καλό εἶναι δύσκολο. Ὁ Θεός μπορεῖ νά
τό κάνει εὔκολο... Μέ τήν ἀγάπη γίνεται ἡ
ἀνατροπή...».

Κωστής Μπασσογιάννης
*

«ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ. Ὁ σύγχρο-
νος ἅγιος τῶν φυλακισμένων. 

Ἐπίπονος ἀρωγός τῶν στιγματισμένων. 
Ἀποφυλακίζεις ἄπορους κρατουμένους. 
Χαρίζεις ἀγάπη σέ ἄνομους, παραστρα-

τημένους. 
«Στή σύντομη ζωή μας ἄς κάνουμε τό

καλό».
Μέ τά πάθη, τήν ὀργή μας, θά πεθάνουμε

μέ τό κακό. 
Στήν καρδιά τοῦ ληστῆ τρεμοσβήνει τῆς

ἀνθρωπιᾶς ἡ σπίθα. 
Νά μή σβηστεῖ ἡ ὀδύνη ἀπ’ τῆς ψυχῆς τά

στήθια».
Ἐλισσαῖος Καπαδόπουλος

*
«Μεγάλη ἡ ἀγάπη μου στόν Ἅγιο Γέ-

ροντα Γερβάσιο. Τό θεάρεστο ἔργο του
πρός τούς συνανθρώπους του θά μείνει γιά
πάντα στίς σκέψεις μας καί ἡ εὐλογία του

ἀπό ἐκεῖ πού βρίσκεται τώρα θά φωτίζει τή
ζωή μας. Καλό Παράδεισο».

Θεόδωρος Μ. Πουρνάρης
*

«Προσευχόμεθα στόν Κύριο. Νά ἔχουμε
τήν εὐχή τοῦ Γέροντος καί σεῖς νά συνεχίσε-
τε μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἀσταμάτητα τήν
πορεία τοῦ ἁγιασμένου, σπάνιου ἔργου του».

Βασίλειος Χαραμῆς
*

«Ἔφυγε ὁ ἄνθρωπος πού ἀγάπησε καί
διακόνησε, σάν τόν ἴδιο τό Χριστό, ὅλους
τούς φυλακισμένους ὅλου τοῦ κόσμου! 

Εἶχα τήν εὐλογία νά τόν γνωρίσω προ-
σωπικά καί ἐξεπλάγην!

Μακάρι νά τόν μιμηθοῦμε ὅλοι μας.
Κι αὐτός θά συνεχίζει νά μᾶς διακονεῖ

ἀπό τήν θριαμβεύουσα Ἐκκλησία! Εὔχομαι
καί προσεύχομαι ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός
νά σᾶς ὁδηγεῖ στή συνέχιση τοῦ ἔργου
σας μέ τόν σεβαστό π. Νήφωνα, ὥστε ἡ
ἀγάπη τοῦ Πατέρα Θεοῦ νά ἀγγίζει τίς
καρδιές τῶν ἀνθρώπων πού δέν τήν
γνώρισαν ποτέ!».

Κυριάκος Γεννάδης
*

«Ἐπί τῆς ἐκδημίας τοῦ πολυσέβαστού
μας καί ἰδιαίτερα ἀγαπητοῦ Γέροντος ΓΕΡ-
ΒΑΣΙΟΥ παρακαλῶ δεχθεῖτε ἐκ μέσης καρ-
δίας τά πλέον εἰλικρινῆ συλλυπητήριά μου
καί τίς ὁλόθερμες εὐχές ὁ Κύριος νά ἀνα-
παύει τήν ἁγία ψυχή του καί βεβαίως νά
τόν κατατάξει κοντά στίς ἅγιες ψυχές καί

Κοντά στόν κρατούμενο
ὥς τήν τελευταία στιγμή!
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ἰ δ ι α ί τ ε ρ α
στό ληστή
τοῦ Σταυροῦ
τοῦ Θεαν-
θρώπου μας,
τόν ὁποῖο
τόσο προέ-
βαλε στή
ζωή του».

Χρίστος
Θ. Κρικώνης

*
«Ἐπί τῇ εἰς Κύριον ἐκδημίᾳ τοῦ πολυσε-

βάστου π. Γερβασίου εὔχομαι ὁ Κύριος
ἐκτιμώντας τούς μέ ἀγάπη καί θυσίες κό-
πους του ὑπέρ τῶν ἀδελφῶν Αὐτοῦ τῶν
ἐλαχίστων νά κατατάξῃ τήν ψυχήν του με-
τά τῶν δικαίων καί ἁγίων καί τό μνημόσυ-
νόν του νά εἶναι αἰώνιον...».

Γεώργιος Ν. Κωσταδήμας
*

«...Σεβαστέ μας π. Γερβάσιε, ἡ προσφορά
σας στό συνάνθρωπο ἦταν ἀτελείωτη,
ἤσασταν πάντα πρωτοπόρος καί πρωτότυ-
πος στό ἔργο σας, πάντα μέ νέα ὁράματα
καί φαντασία, ὁ λόγος σας ἀποτελοῦσε πά-
ντα βάλσαμο παρηγοριᾶς γιά ὅποιον τόν
ἄκουγε. 

Τό λόγια εἶναι φτωχά μπροστά σέ ὅ,τι
εἴχατε προσφέρει τόσα χρόνια. Τό ἔργο σας
ἦταν θρησκευτικό, κοινωνικό καί ἐθνικό
καί ἀφήσατε ἕνα ἔργο πραγματικά τερά-
στιο...

Σᾶς εὐχαριστῶ προσωπικά πού μοῦ μά-
θατε νά ἀγαπῶ τήν πατρίδα, τόν Θεό
καί τόν ἄνθρωπο. Ὁ Θεός νά ἀναπαύσει
τήν ψυχή σας καί νά προσεύχεσθε γιά
ὅλους μας. Ἀμήν».

Ἑλένη Ἀντωνιάδου
*

«...Πολύ χαίρομαι πού συνεχίζεται αὐτό
τό εὐλογημένο ἔργο! Νά ξέρετε πώς θά
εἶμαι στή διάθεση τῆς Ἀδελφότητας! Τίς
εὐχές σας!».

Νίκος Μπαλασάς
*

«...Μέ χαρά καί εὐγνωμοσύνη στόν Κύριό

μας διάβασα τήν σύμφωνα μέ τίς ὁδηγίες
τοῦ ἀείμνηστου π. Γερβασίου διαδοχή τοῦ
Γέροντος στήν εὐλογημένη Ἀδελφότητα
τῆς «ΟΣΙΑΣ ΞΕΝΗΣ». Ἄς ἔχουμε τήν εὐχή
τους.

π. Γερβάσιε, πού τόσο πολύ μᾶς ἀγα-
ποῦσες, παρακάλεσε γιά τήν Πατρίδα μας,
τόν κόσμο ὅλο, τίς Ἀδελφότητες καί γιά τόν
καθένα μας».

Εὐθαλία Γούναρη
*

«...Νά ἔχουμε τήν εὐχή τοῦ ἁγίου π. Γερ-
βασίου. Στ’ ἀλήθεια θά μᾶς λείψει... ἤδη μᾶς
λείπει».

Μαρία Χαραλαμπίδου
*

«Θέλω νά ἐκφράσω τά εἰλικρινῆ μου
συλλυπητήρια γιά τόν Γέροντα. Λυπήθηκα
βαθιά. Τόν ἀγαποῦσα καί τόν ἀγαπῶ πολύ.
Νιώθω ψυχική ἀνάγκη νά συνεισφέρω στό
ἔργο σας. Λόγω ἀπόστασης ἀπό τήν Ἑλλά-
δα αὐτός εἶναι ὁ τρόπος πού μπορῶ νά συν-
δράμω... Ὅταν ἐπιτραπεῖ νά ταξιδέψω, θά
ἔρθω νά προσκυνήσω τόν τάφο τοῦ Γέ-
ροντα καί νά γνωρίσω τόν π. Νήφω-
να...».

Κατερίνα Δούκα
*

«...Προσωπικά θά εἶχα χαθεῖ πνευματικά
χωρίς τήν προσευχή καί τίς συμβουλές τοῦ
ἀγαπητοῦ μου Γέροντα. Σᾶς εὐχαριστῶ».

Εἰρήνη Καραμήτρου
*

«Ὁ Θεός νά ἀναπαύσει τήν ψυχή του. Θά
μείνει γιά πάντα στίς καρδιές μας καί τίς

Μέ τά παιδιά στήν Κατασκήνωση.
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παιδικές μας ἀναμνήσεις γιά τήν ἀγάπη καί
τήν ἁπλότητά του. Οἱ προσευχές καί ἡ σκέ-
ψη μας εἶναι μαζί σας».

Ἕλενα Καραγιάννη
*

«Γέροντας Γερβάσιος. 
Πατέρας τῶν φυλακισμένων καί πατέ-

ρας ὅλων ὅσων τόν γνώρισαν, τόσο προ-
σωπικά ὅσο καί μέσα ἀπό τό μεγάλο του
ἔργο. Ἡ πραγματοποίηση τῆς χριστιανικῆς
ἀγάπης. Μιά ἀγκαλιά πού χωροῦσε ὅλο τόν
κόσμο, ἕνα βλέμμα γεμάτο καλοσύνη καί
στοργή ὄχι μόνο γιά τούς «ἐλαχίστους»
ἀδελφούς, ἀλλά καί γιά ὅλα τά πνευματικά
παιδιά του. 

Ἀγάπη, ἁπλότητα, ταπείνωση, γλυκύτη-
τα. Ὅλη του ἡ ζωή μιά δοξολογία πρός
τόν Κύριο. Νιώθω εὐλογημένη πού τόν
γνώρισα. Ἐνέπνευσε συνειδητά στή νεανι-
κή μου ψυχή τήν ἀγάπη πρός τό Θεό καί
τήν ἔμπρακτη χριστιανική ἀγάπη πρός τόν
συνάνθρωπο. 

Τώρα, ἐκεῖ κοντά στό Θεό, θά πρεσβεύει
γιά τή σωτηρία μας».

Ἑρμιόνη Δάλδα
*

«Χωρίς λόγια... δέν ὑπάρχει κάτι νά πῶ...
θά εἶναι πολύ λίγο! Σᾶς ἀγαπῶ, σᾶς σκέ-
φτομαι ὅλες!!».

Σοφία Δραχμάνη
*

«Πώ, πώ, πώ! Πόσο πολύ λυπᾶμαι! Ὄχι
λυπᾶμαι! Πονάω! Τί τεράστια ἀπώλεια! Χάνου-
με τούς ἐμπνευστές καί τά στηρίγματά μας!

Καλό παράδεισο στόν χρυ-
σό μας πατέρα! Ὁ Θεός νά τόν
ὑποδεχθεῖ καί νά τόν ξεκουρά-
σει! Καλή δύναμη σέ σᾶς!! Καί σέ
μᾶς ὅλους! Τόν ἀγαπήσαμε καί
τόν ἀγαποῦμε ποοοοολύ!!!».

Κατερίνα Μανασσῆ
*

«Δοξάζω τό Θεό, πολυσέβαστε
Γέροντά μου, πού ἀνταμώσανε
οἱ δρόμοι μας. Ὅ,τι καλό ἔχω σέ
ἐσᾶς τό ὀφείλω. Ξεκουραστεῖτε
τώρα κοντά στόν ἀγαπημένο
σας Ἰησοῦ, ἀλλά μή λησμονεῖτε

καί ὅλους ἐμᾶς. Καλή ἀντάμωση!».
Πασχαλία Χατζηγεωργίου

*
«Ὁ Θεός νά τόν ἀναπαύσει καί νά πρε-

σβεύει γιά μᾶς. Λυπήθηκα πολύ πού δέν
μπόρεσα νά παραβρεθῶ στήν ἐξόδιο Ἀκο-
λουθία».

Ζωή Ντόμπρου
*

«Ἐπί τῆς πρός Κύριον Ἐκδημίας τοῦ Μα-
καριστοῦ καί Πολιοῦ Γέροντος π. Γερβασί-
ου παρακαλῶ τήν ἀγάπη Σας, δεχθεῖτε τίς
ἐκ βάθους καρδίας ταπεινές συλλυπητή-
ριές μου εὐχές. Αἰωνία Αὐτοῦ ἡ Μνήμη. Κα-
λό Παράδεισο...».

Παῦλος Ἀ. Κυρατσῆς
*

«Ἀγαπημένες μου ἀδελφές, θερμά συλ-
λυπητήρια. Καλό παράδεισο στόν σεβαστό
Γέροντά μας».

Ἑλένη Διαμαντοπούλου
*

«Συλλυπητήρια γιά τήν ἀπώλεια τοῦ π.
Γερβασίου. Καλόν Παράδεισο καί καλή
ἀντάμωση».

Δρ. Ἀναστάσιος Κοπανίδης

*
«Σᾶς σκέφτομαι καί προσεύχομαι, ἀλλά

συγχρόνως σᾶς εὐχαριστῶ πού σᾶς γνώρι-
σα... Μέ τήν εὐχή τοῦ Γέροντα νά συνεχίσε-
τε τό ἔργο σας».

Ἐλευθερία Διαμάντη

Στό «ΘΑΒΩΡ».

sel56-74DespMonesSom_™ÎÔ˘Ï¿  6/4/20  8:10 PM  Page 19



74

ΠEPIOΔIKO

«XPIΣTIANIKOI ΠAΛMOI»«XPIΣTIANIKOI ΠAΛMOI»

TριμηνιαÖο \Oρθόδοξο Περιοδικό. ‰Oργα-

νο τÉς \Oρθοδόξου ^IεραποστολικÉς Φιλο-

πτώχου \Aδελφότητος «H OΣIA ΞENH»

Ἀρ. Ἀδείας 020019

* * *

\Iδιοκτήτης

\Oρθόδοξος ^Iεραποστολική Φιλόπτωχος

\Aδελφότης «H OΣIA ΞENH»

THΛ: 23920-22.252

ΦAΞ: 23920-25.478

T.Θ.: 4301, 570 19  ΠΕΡΑΙΑ

e-mail: osiaxeni@hotmail.com

diakonia.filakon@gmail.com

* * *

\Eκδότης: \Aδελφότης «H OΣIA ΞENH»

* * *

Ὑπεύθυνη συντάξεως:

KPYΣTAΛΛENIA E. ΠAΠAΔOΠOYΛOY

* * *

Συντάκτες: \Aρχιμ. ΝΗΦΩΝ

καί Mέλη τῆς \Aδελφότητος

* * * 

Προϊστάμ ενος Tυπογραφείου-Bιβλιοδεσία:

ἌἌγγελος \AλτιντζÉς

Kαμβουνίων 2, Θεσσαλονίκη

Tηλέφ. (2310) 221-529, 795-928

* * * 

TIMH ΦYΛΛOY 2,50 Eéρώ

* * *

Συνδρομ ές: \Eτήσια συνδρομή âσωτερικοÜ:

EYPΩ 10,00 (Φιλική EYPΩ 50,00)

\EξωτερικοÜ: X΅ρες EéρωπαϊκÉς ≠Eνωσης

EYPΩ 15,00. Λοιπές χ΅ρες EYPΩ 20,00.

* * *

\Eπιστολές, \Eπιιταγές:

Περιοδικό «Xριστιανικοί Παλμοί»

T.Θ. 4301, 570 19  ΠΕΡΑΙΑ 

¦ \Aρ. Λογ.: ETE 210/481184-48

IBAN: GR4901102100000021048118448

*
«Τά λόγια μου φτωχά μπροστά στό με-

γαλεῖο τῆς ψυχῆς σας, Γέροντα, μά ἔνιω-
σα ἀπαραίτητο νά γράψω. 

Ὁ πόνος τῆς ἀπώλειας μεγάλος καί ἀπ’
τήν ἄλλη ἡ βεβαιότητα πώς ἐπιτέλους
βρεθήκατε δίπλα σέ Ἐκεῖνον πού ἀγαπή-
σατε ὅσο τίποτα, μοιάζει γλυκιά παρηγο-
ριά.

Δίπλα σέ Ἐκεῖνον πού σᾶς ἔμαθε νά
ἀγαπᾶτε μ’ αὐτόν τό μοναδικό τρόπο πού
ὅμοιό του δέν ἔχω δεῖ ποτέ μου... Ἀνιδιο-
τελή ἀγάπη, βαθιά, γιά ὅλους, μά εἰδι-
κά γιά ἐκείνους τούς ξεχασμένους, γιά
ἐκείνους πού κανείς δέν ἤλπιζε, πού
κανείς δέν νοιάστηκε.

Εἴχατε τήν ἱκανότητα νά βλέπετε τό
φῶς μές στό σκοτάδι τοῦ καθενός καί
ἔτσι τό σκοτάδι χανόταν, γιατί τοῦ χαρί-
ζατε τή δική σας ὀπτική. Ἄν τό σκοτάδι
δεῖ πώς ἔχει φῶς ξαφνικά παύει νά ’ναι
σκοτάδι. 

Θά ἀγωνιστῶ γιά νά βλέπω στόν
συνάνθρωπο τόν Χριστό «ἐν ἑτέρᾳ
μορφῇ», ὅπως πολύ γλυκά λέγατε. 

Αὐτό νά ’ναι τό μάθημά μου ἀπ’ τή
ζωή σας. Εὐχαριστῶ γιά κάθε λεπτό πού
ὑπήρξατε στή ζωή μου ὡς φυσική παρου-
σία, μά καί γιά ὅλα ἐκεῖνα πού μοῦ μένουν,
πού ἡ ἀνάμνηση τῆς ἀτέλειωτης ἀγά-
πης σας θά μέ συντροφεύει στόν δικό
μου ἀγώνα μέ τό φῶς καί τά σκοτάδια
μου».

Νικολέτα Ὀρτουλίδου

*
«...Ὅταν εἶδα τόν π. Νήφωνα, ἀνα-

γνώρισα σ’ αὐτόν κάποια στοιχεῖα τῆς
νιότης τοῦ ἀγαπημένου Γέροντά
μας!!! Ἄξιος!!!

Δι’ εὐχῶν τοῦ Γέροντά μας.
Νά συνεχίσει τό ἔργο τῆς ἀγάπης...
Εἴμαστε μαζί σας πάντα!!!
Καί σᾶς ἀγαπᾶμε!».

Γραφεῖο Τουρισμοῦ CARAVEL-
Φιλιώ Μαντούση
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«Ο ΑΕΤΟΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ»

Κατά τόν συγγραφέα κ. Β. Νικόπουλο, Ἐπίτιμο Πρόεδρο Ἀρεί-
ου Πάγου, μοναδικός σκοπός τοῦ νέου του βιβλίου εἶναι «νά κα-
ταστήσει εὐρύτερα γνωστό τό ἔργο τοῦ π. Γερβασίου στίς Φυλα-
κές τοῦ κόσμου, γιά νά μάθουν οἱ πολλοί τί μπορεῖ νά κάνει ἡ
ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ὅταν εἶναι ἀληθινή καί ζέουσα».

Τό βιβλίο ἐγράφη τό 2019 ζῶντος τοῦ π. Γερβασίου.

Τιμᾶται: 8,00 εὐρώ. Ταχ/κά τέλη: 4,00 εὐρώ.

* * *

«ΟΙ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ Ι.Ν.ΑΓ. ΛΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ»
(Μηνύματα Μετανοίας)

Πρόκειται γιά ἕνα ΛΕΥΚΩΜΑ τῶν ἁγιογραφημένων εἰκόνων
τοῦ Ἱ. Παρεκκλησίου Ἁγ. Ληστοῦ τοῦ Γολγοθᾶ, ὁ ὁποῖος στό
«παρά πέντε» τῆς ζωῆς του ἔκανε τήν τελευταία του «λη-
στεία». «Λήστεψε» τόν παράδεισο. Εὐχή τοῦ συγγραφέα εἶναι
ὅλοι μας νά κάνουμε αὐτήν τήν εὐλογημένη καί σωτήρια «λη-
στεία». Νά γίνουμε «ληστές τοῦ παραδείσου» μέ τή μετάνοια
καί τήν ἀλλαγή τῆς ζωῆς μας. 

Εἶναι τό τελευταῖο βιβλίο τοῦ π. Γερβασίου.

Τιμᾶται: 3,00 εὐρώ. Ταχ/κά τέλη: 4,00 εὐρώ.

* * *

«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ»
Ὁ Ἰησοῦς, στά τρία ἱεραποστολικά του χρόνια, ἔκανε κάθε

τόπο ἄμβωνα καί κήρυττε στούς ἀνθρώπους τό Εὐαγγέλιο τῆς
βασιλείας τῶν οὐρανῶν.

Οἱ ἄμβωνες τοῦ Διδασκάλου πολλοί. 

Ὁ τελευταῖος ὅμως ἦταν ὁ σταυρός τοῦ Γολγοθᾶ. Ὑψωμένος
πάνω σ’ αὐτόν τό ματωμένο ἄμβωνα, ἄρχισε ἀμέσως νά ἑλκύει
κοντά του ἐχθρούς καί ἀδιάφορους ἀκροατές του. 

Ποιοί ἑλκύσθηκαν στόν Χριστό, ἐνῶ ἀκόμη ἦταν ἐπάνω στό
σταυρό; Σ’ αὐτούς ἀναφέρεται τό νέο αὐτό βιβλίο.

* * *

Παραγγελίες: Ἀδελφότητα «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» -Τ.Θ. 4301, 570 19  ΠΕΡΑΙΑ.

Τηλ. 23920-22252. e-mail: osiaxeni@hotmail.com

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
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«Ἀνάπαυσον, 
Κύριε, τήν ψυχήν
τοῦ δούλου σου

ΓΕΡΒΑΣΙΟΥ 
Ἱερομονάχου»!
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΙΟ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ

ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΕΡΒΑΣΙΟΥ
(7/3/2020)

ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ !

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 
ΑΝΕΣΤΗ!ΑΝΕΣΤΗ!
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NEEΣ AΠOΦYΛAKIΣEIΣ
(Ἀπό 25/2/2020)

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. 

ΓENIKO ΣYNOΛO:  AΠOΦYΛAKIΣΘENTEΣ:  16.543 

Α\Α Α΄ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΡΑΤΟΥΜ. ΕΥΡΩ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

Βέροια: Εἰσαγγελία Πρωτ/κῶν

Βέροια: Πταισματοδικεῖο

Θεσσαλονίκη: Εἰσαγγελία Πρωτ/κῶν

Θεσσαλονίκη: Ἐφετεῖο 

Θεσσαλονίκη: Κατάστημα Κράτησης

Κέρκυρα: Ἐφετεῖο

Κοζάνη: Πρωτοδικεῖο

Κορυδαλλός: Κατάστημα Κράτησης Ι 

Λαμία: Ὑπηρ.Κοιν. Ἀρωγῆς

ΣΥΝΟΛΟ:

Θεσσαλονίκης: Τμ. Ἀσφαλ. Χαριλάου 

Ν.Καλλικράτεια: Ἀστυν. Τμῆμα

ΣΥΝΟΛΟ:

1

1

3

2

1

1

1

1

21

32

1

1

2

200,00

150,00

570,00

350,00

215,00

200,00

355,00

82,00

5.780,00

7.902,00

200,00

200,00

400,00

Β΄ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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