
Ὅταν ὁ Θεός δημιούργη-
σε τόν πρῶτο ἄνθρωπο πά-
νω στή γῆ, τόν Ἀδάμ,
καί στή συνέχεια τή
γυναίκα του Εὔα, τούς
ἔβαλε μέσα στόν ἐπί-
γειο παράδεισο. Μέσα
στήν ἀπόλυτη καί
ἀνέκφραστη ὀμορφιά.
Ἐκεῖ δέν ὑπῆρχε οὔτε
λύπη οὔτε πόνος οὔτε
κάτι ἄλλο πού νά μειώ-
νει τή θεϊκή μακαριό-
τητα τήν ὁποία βίω-
ναν, ἀπολάμβαναν, οἱ
δυό αὐτοί ἄνθρωποι
ἐπί τῆς γῆς. Στή ζωή
τους δέν ὑπῆρχε καμιά
ἁμαρτία. Ἦταν καί πα-
ρέμεναν ἀκέραιες καί ὁλο-
κληρωμένες θεϊκές ὑπάρ-
ξεις. Τή ζωή τους τή ρύθμι-
ζε ἕνα καί μοναδικό θέλη-
μα. Τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Ὅπως ἤθελε ὁ Θεός καί μό-
νο. Καί αὐτό τό θέλημα
ἦταν ἀλάνθαστο. 

Γιά νά ρυθμίζει τή ζωή
τους ὅλη ἀποκλειστικά μό-

νο τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὁ
Θεός τούς ἔδωσε μιά καί

μόνο ἐντολή. Κι αὐτό, γιά
νά ἐξασφαλίσει ὅλη τους τή
ζωή μιά γιά πάντα ὅπως
τήν ἀπολάμβαναν μέσα
στόν παράδεισο. Ζωή μέ τό
θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ζωή μέ
τό Θεό.

Καί τί τούς εἶπε ὁ Θεός;

Ὅλα ἐδῶ εἶναι δικά σας.

Τά δημιούργησα γιά σᾶς.
Ὅλα τά καρποφόρα δέν-

δρα, πού ἦταν καί πολ-
λά καί ποικίλα, τό ἕνα
διαφορετικό ἀπό τό
ἄλλο, ἦταν στή διάθεσή
τους. Μόνον ἕνα καρ-
ποφόρο δένδρο τούς
παρήγγειλε νά μή
ἀγγίξουν. Τό δένδρο
πού ἔχει τήν ὀνομασία:
«Ξύλο τοῦ γινώσκειν
καλόν καί πονηρόν».
Τούς εἶπε: «Οὐ φάγε-
σθε ἀπ’ αὐτοῦ». Τούς
ὑπογράμμισε μάλιστα
καί τίς συνέπειες σέ πε-
ρίπτωση πού θά παρή-
κουαν τήν ἐντολή του

καί θά ἔτρωγαν καρπό ἀπό
τό δένδρο αὐτό. Τούς τόνι-
σε: «ᾟ δ’ ἄν ἡμέρᾳ φάγητε
ἀπ’ αὐτοῦ, θανάτῳ ἀποθα-
νεῖσθε». Τήν ἡμέρα πού θά
παραβεῖτε τήν ἐντολή μου
καί θά φάγετε ἀπό τόν
ἀπαγορευμένο καρπό, θά
πεθάνετε ἐξάπαντος μέ
πνευματικό θάνατο. Δηλα-
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«Ὡς τέκνα ὑπακοῆς ... περιπα-

τεῖτε»(Α´ Πέτρ. 1, 14)
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δή μέ τήν ἔξοδό σας
ἀπό τόν παράδεισο. 

Καί τί ἀπέγι-
νε; 

Ὑπάκουσαν
στήν ἐντολή
τοῦ Θεοῦ;
Ἀρχικά, ναί.
Ὕστερα ὅμως
δέχθηκαν ἕναν
πειρασμό. Πρίν
ἀπό τόν
ἄνθρωπο ὁ Θε-
ός δημιούργησε
τό δέκατο τάγ-
μα τῶν ἀγγέλων
μέ ἀρχηγό τόν
ἀρχάγγελο Ἑω-
σφόρο, πού κατέ-
πεσε ἀπό τήν

ἀγγελική ζωή
ἐξαιτίας τῆς ὑπε-

ρηφάνειας του καί
ἔγινε διάβολος. Τότε ὁ

διάβολος μέ τή μορφή φιδιοῦ πλησίασε
τήν Εὔα καί τῆς διέβαλε τό Θεό. Τί τῆς εἶπε;
Σᾶς ἔδωσε ὁ Θεός τήν ἐντολή αὐτή, γιατί
γνώριζε ὅτι, τήν ἡμέρα πού θά φᾶτε ἀπό
τόν καρπό αὐτό, θά ἀνοίξουν τά μάτια σας
καί θά γίνετε ὅμοιοι μέ τό Θεό, σάν παντο-
γνῶστες καί παντοδύναμοι θεοί, διακρίνο-
ντας τό καλό ἀπό τό κακό. Γι’ αὐτό τό λόγο
ἔδωσε τήν ἀπαγορευτική αὐτή ἐντολή. Καί
ἀμέσως ἡ Εὔα σήκωσε κεφάλι. Φούσκωσε.
Τήν κατέλαβε οἴηση, ὑπερηφάνεια, νά γί-
νει κι αὐτή θεός! Ἔτσι ἄγγιξε τό δένδρο
«τοῦ γινώσκειν καλόν καί πονηρόν». Ἔκο-
ψε ἕναν καρπό, τόν δοκίμασε. Κι ὕστερα
ἔδωσε καί στόν Ἀδάμ, γιά νά τόν γευθεῖ κι
αὐτός. 

Καί τότε; 

Τότε! Μά ἦταν γνωστό. Γνώριζαν καί ἡ

Εὔα καί ὁ Ἀδάμ τίς συνέπειες. Τότε, λοιπόν,
«ἐξέβαλε τόν Ἀδάμ καί κατῴκησεν

αὐτόν ἀπέναντι τοῦ παραδείσου τῆς

τρυφῆς» (Γεν. 3, 24). Ἔβγαλε τόν Ἀδάμ
καί τήν Εὔα ἀπό τόν παράδεισο τῆς εὐτυ-
χίας καί τῆς μακαριότητας καί τούς ἔβαλε
νά κατοικήσουν ἀπέναντι ἀπό τό χαμένο
τους παράδεισο, γιά νά τόν βλέπουν καί νά
ἀναλογίζονται κάθε μέρα ἀπό ποιά ἀγαθά
ἐξέπεσαν καί σέ ποιά κατάσταση ὁδήγη-
σαν τόν ἑαυτό τους!! Καί τό ἄλλο. Διέταξε
ὁ Θεός τό ἀγγελικό τάγμα τῶν Χερουβίμ νά
φυλάσσει τόν παράδεισο. Καί τότε ἡ γῆ
ἄρχισε νά βγάζει ἀγκάθια καί τριβόλια. Στό
πρόσωπο ἄρχισε νά κυλᾶ ὁ ἱδρώτας μέχρι
τό θάνατο, «ἕως τοῦ ἀποστρέψαι εἰς τήν
γῆν, ἐξ ἧς ἐλήφθη, ὅτι γῆ ἐστί καί εἰς τήν
γῆν ἀπελεύσεται» (Γεν. 3, 19). Θά ἐπιστρέ-
ψει τό σῶμα στή γῆ ἀπό τήν ὁποία καί δη-
μιουργήθηκε. Καί ὁ σωματικός θάνατος θά
εἶναι τό τέλος τῶν θλίψεων καί τῶν  ἱδρώ-
των.

* * *

Τό θλιβερό αὐτό περιστατικό ἀποτελεῖ
γιά ὅλους ἡμᾶς σήμερα ἕνα μεγάλο μήνυ-
μα. Τό μεγαλύτερο ἀπό ὅλα τά ἄλλα μηνύ-
ματα. Ἔτσι ἤθελε τούς δυό πρώτους
ἀνθρώπους τῆς γῆς ὁ Θεός: Νά ταυτίζουν
τό θέλημά τους μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Τό ἴδιο θέλει καί ἀπό μᾶς. Νά ταυτίζεται
καί τό δικό μας, ὅλων μας, τό θέλημα μέ
τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Νά θέλουμε καθημε-
ρινά στή ζωή μας τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Νά
θέλουμε αὐτή τήν ἁρμονική ζωή ἀνάμεσα
στό Θεό καί σέ μᾶς. Ἔτσι θέλει ὁ Θεός νά
ζοῦμε. Καί γιά νά ἔχουμε ὑπόδειγμα γιά τή
ζωή μας αὐτόν τόν τέλειο ἄνθρωπο, τί ἔκα-
νε ὁ Θεός; Ἔστειλε στή γῆ τό μονογενή του
Υἱό, γιά νά εἶναι παράδειγμα σέ ὅλους μας.
Αὐτός τίποτε δικό του δέν ἔκανε παρά μό-
νον αὐτό. Καί τό ἔκανε ὅπως τό ἤθελε ὁ Θε-
ός Πατέρας. Στήν πιό τραγική ὥρα, ἐκεῖ
στή Γεθσημανή, ὁ Ἰησοῦς προσευχόμενος

ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ
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ἔλεγε: «Πάτερ
μου, εἰ δυνατόν
ἐστι, παρελθέτω
ἀπ’ ἐμοῦ τό ποτή-
ριον τοῦτο, πλήν

οὐχ ὡς ἐγώ θέλω,
ἀλλ’ ὡς σύ» (Ματθ.

26, 29). Ὁ Εὐαγγελι-
στής Μᾶρκος σημειώνει:

«...Ἀλλ’ οὐ τί ἐγώ θέλω, ἀλλ’ εἴ τι σύ»
(Μάρκ. 14, 36). Ὁ Λουκᾶς: «...πλήν μή τό
θέλημά μου, ἀλλά τό σόν γινέσθω»
(Λουκ. 22, 42).

Σέ ὅλη τή ζωή του ὁ Κύριος, στίς ἱεραπο-
στολικές περιοδεῖες πού ἔκανε, πάντα
ὑπογράμμιζε καί ἔλεγε: «Ἐμόν βρῶμά
ἐστιν ἵνα ποιῶ τό θέλημα τοῦ πέμψαντός
με πατρός καί τελειώσω αὐτοῦ τό ἔργον»
(Ἰωάν. 4, 34). Ἀκοῦτε; Γιά μένα καθημερι-
νό μου ψωμί εἶναι νά πράττω τό θέλημα
Ἐκείνου ὁ ὁποῖος μέ ἔστειλε νά ἀποπερα-
τώσω, νά τελειώσω, στόν τέλειο βαθμό
καί μέ τόν τέλειο τρόπο τό ἔργο του, δηλα-
δή τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Καί τί ση-
μαίνει αὐτό γιά μᾶς; Σημαίνει νά γίνει τό
θέλημα τοῦ Θεοῦ σάν τό ψωμί πού τρῶμε
κάθε μέρα. Σάν τό νερό πού πίνουμε κάθε
μέρα. 

Πόσες φορές δέν ἔκανε λόγο ὁ Ἰησοῦς
γιά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ πατέρα, τό ὁποῖο
θά ἔπρεπε νά γίνει καί δικό μας θέλημα!
Γιατί, διαφορετικά, θά ὑποχωρήσουμε
στούς πειρασμούς πού μᾶς σφυρίζει καθη-
μερινά ὁ διάβολος, πότε γιά τή μιά ἁμαρ-
τία καί πότε γιά τήν ἄλλη, ὥστε νά χά-
σουμε τόν παράδεισο, ὅπως ὁ Ἀδάμ καί ἡ
Εὔα, καί νά κερδίσουμε τήν αἰώνια κόλα-
ση. Καί προσέχετε: Ὄχι μόνο ἀπό τά
βαριά, θανάσιμα ἁμαρτήματα, κινδυ-
νεύουμε νά χάσουμε τόν παράδεισο,
ἀλλά καί ἀπό τά πιό μικρά, σάν τόν
ἀπαγορευμένο καρπό τῶν δυό πρωτο-
πλάστων.

Ἀδελφοί,

Νά σοβαρευθοῦμε καί νά ταυτίσου-
με τό προσωπικό μας θέλημα μέ τό θέ-
λημα τοῦ Θεοῦ σέ ὅλη μας τή ζωή, ὁπό-
τε ἡ ζωή μας θά εἶναι θεϊκή μέ τή χάρη
τοῦ Θεοῦ. Καί νά εἶστε σίγουροι ὅτι
φεύγοντας ἀπό τή ζωή αὐτή θά ὁδεύ-
σουμε πρός τόν παράδεισο, στήν οὐρά-
νια βασιλεία τοῦ Θεοῦ, κοντά
καί μαζί μέ τόν Ἰησοῦ, στή
χαρά καί τήν εὐφροσύνη
τοῦ οὐρανοῦ. Γιά πάντα.
Ἀμήν.
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«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»6 ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΓΟΛΓΟΘΑ

Ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, ὁ Κύριός μας
ἐκπληρώνοντας ὅλες τίς περί Αὐτοῦ προφη-
τεῖες σταυρούμενος «μετά ἀνόμων ἐλογί-
σθη». Κρίθηκε ἔνοχος σταυρικοῦ θανάτου καί
σταυρώθηκε μαζί μέ δύο ληστές. Ὁ ἕνας ἀπό
τούς δύο ὀνείδιζε τόν Κύριο, ἐνῶ ὁ ληστής
πού εἶχε σταυρωθεῖ στά δεξιά τοῦ Κυρίου μί-
λησε μέ σύνεση καί ἔλαβε τήν δικαίωση ἀπό
τόν ἴδιο τόν Κύριο. Γιά τόν εὐγνώμονα αὐτό
ληστή οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί οἱ
Ἐκκλησιαστικοί συγγραφεῖς ἔχουν διατυπώ-
σει πολλές εὔστοχες καί φωτισμένες σκέψεις.
Ἄς δοῦμε κάποιες ἀπό αὐτές. 

Ὁ ἔξαρχος τῶν ἑρμηνευτῶν τῶν Εὐαγγε-
λίων, ὁ ἱερός Χρυσόστομος, ἔχει ἐκφωνήσει
δύο ὁμιλίες, οἱ ὁποῖες ἀναφέρονται στόν
σταυρό καί στόν εὐγνώμονα ληστή. Καταρ-
χήν παρατηρεῖ ὁ ἱερός Χρυσόστομος ὅτι στήν
περίπτωση τοῦ εὐγνώμονος ληστοῦ φαίνεται
ἡ δύναμη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Πάνω στόν
Σταυρό ἀρχικά καί οἱ δύο ληστές κορόιδευαν
τόν Κύριο. Ὅμως ὁ σταυρωθείς Κύριος κατόρ-
θωσε νά μεταστρέψει πρός τό καλό τήν πονη-
ρή διάνοια τοῦ ἑνός ἀπό τούς δύο ληστές.
Ἔκανε πιό μαλακιά ἀπό τό κερί τήν ψυχή τοῦ
ληστοῦ, πού ἦταν πιό ἀναίσθητη ἀπό τήν πέ-
τρα. Αὐτό ὁ Κύριος τό κατόρθωσε ὄχι ἀνα-
σταίνοντας κάποιον νεκρό οὔτε δίνοντας δια-
ταγές στήν θάλασσα καί τούς ἀνέμους οὔτε
ἀποδιώκοντας δαιμόνια, ἀλλά τήν ὥρα πού
τόν σταύρωναν, τήν ὥρα πού τόν κάρφωναν,
τήν ὥρα πού τόν ἔβριζαν, τόν ἔφτυναν, τόν
κορόιδευαν καί τόν κακολογοῦσαν. Ἔτσι,
ἀπό δύο μεριές φαίνεται ἡ δύναμη τοῦ Κυρί-
ου. Δηλαδή πρῶτα πρῶτα καί τήν κτίση ὁ

σταυρωμένος Κύριος συγκλόνισε καί τίς πέ-
τρες τίς ἔκανε νά ραγίσουν καί δεύτερον συ-
γκίνησε τήν ψυχή τοῦ ληστοῦ, πού ἦταν πιό
ἀσυγκίνητη ἀπό τήν πέτρα, καί τῆς ἔδωσε
ἀμοιβή γι’ αὐτό· διότι, λέει, «σήμερα θά εἶσαι
μαζί μου στόν παράδεισο». Εἶναι τιμή γιά τόν
παράδεισο, συνεχίζει ὁ ἱερός Πατήρ, νά ἔχει
τέτοιον Κύριο, πού νά κάνει ἀκόμη καί ληστή
ἄξιο νά χαρεῖ τόν παράδεισο. 

Σύμφωνα μέ τόν ἱερό Χρυσόστομο, ὁ
εὐγνώμων ληστής παρουσίασε τά ἑξῆς σπου-
δαῖα, ὥστε νά φανεῖ ἄξιος γιά τόν παράδεισο.
Ὅταν ὁ Πέτρος, ὁ κορυφαῖος ἀπό τούς μαθη-
τές, ἀρνήθηκε τόν Χριστό κάτω ἀπό τόν σταυ-
ρό, τότε ὁ ληστής, ἄν καί βρισκόταν πάνω
στόν σταυρό, ὁμολόγησε τήν πίστη του στόν
Χριστό. Ὁ Πέτρος δειλίασε μπροστά σέ ἕνα
ἀσήμαντο κορίτσι, ἐνῶ ὁ εὐγνώμων ληστής
ἔδειξε θάρρος ἐπιτιμώντας τόν ἐξ ἀριστερῶν
κρεμάμενο ληστή. Ἐνῶ ὁ εὐγνώμων ληστής
βρισκόταν κρεμασμένος πάνω στό σταυρό,
ὄχι μόνο δέν κυριεύθηκε ἀπό τούς πόνους
του, ἀλλά ἀδιαφόρησε γιά τά βάσανά του,
ἐνδιαφέρθηκε γιά τόν ἄλλο ληστή καί προ-
σπαθοῦσε νά τόν ἀπομακρύνει ἀπό τήν πλά-
νη του, γινόμενος δάσκαλος πάνω στόν
σταυρό. Ἐπίσης, τονίζει ὁ Ἅγιος, χωρίς κα-
νείς νά τόν ἀναγκάσει, πρόλαβε ὁ εὐγνώμων
ληστής καί κατηγόρησε τόν ἑαυτό του, λέγο-
ντας τήν γνωστή φράση, «ἐμεῖς δίκαια σταυ-
ρωνόμαστε, λαμβάνοντας τήν ἀντάξια τιμω-
ρία γιά ὅσα πράξαμε». Αὐτός ὁ λόγος τοῦ λη-
στοῦ ἀποτελεῖ δημόσια ἐξομολόγηση, χάρη
στήν ὁποία ὁ ληστής ἔλαβε ἀμέσως τήν κά-
θαρση ἀπό τίς ἁμαρτίες του καί ἀξιώθηκε νά

§18 
Ο ΕΥΓΝΩΜΩΝ ΛΗΣΤΗΣ

Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ. ΙΩΗΛ
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μπεῖ στόν παράδεισο. Γι’ αὐτό ὁ ἱερός Χρυσό-
στομος προτρέπει τούς ἀκροατές του νά μή
ντρέπονται νά ἐξομολογοῦνται τίς ἁμαρτίες
τους, προκειμένου νά χαροῦν κι αὐτοί τήν φι-
λανθρωπία τοῦ Κυρίου καί νά βροῦν, ὅπως
καί ὁ ληστής, ἀνοιχτό τόν παράδεισο. 

Ὁ Ἰωάννης ὁ Καντακουζηνός στήν ὁμιλία
του κατά τῶν Ἰουδαίων μεταξύ ἄλλων καί τά
ἑξῆς κατορθώματα καί ἀρετές καταλογίζει
στόν εὐγνώμονα ληστή. Μέ τήν ὁμολογία
«ἄξια τῶν πεπραγμένων ἀπολαμβάνομεν»
ἐπέδειξε στόν ἑαυτό του τήν ταπείνωση τοῦ
τελώνου, ἐνῶ μέ τό «μνήσθητί μου, Κύριε, ἐν
τῇ Βασιλείᾳ σου» ἀπέδειξε ὅτι εἶχε θερμή τήν
ἀγάπη, ὅπως ἡ πόρνη πού τοῦ ἔπλυνε τά πό-
δια. Δέν ζητοῦσε ἀπό τόν Κύριο πρόσκαιρη
καί ἀνθρώπινη βασιλεία, διότι ἦταν ἀνόητο
νά ζητᾶ κάτι τέτοιο τήν ὥρα πού πλέον ἔπνεε
τά λοίσθια. Γι’ αὐτό ἐπιζητοῦσε τήν ἀπέραντη
καί αἰώνια βασιλεία ἀγγέλων καί ἀνθρώπων,
οὐρανοῦ καί γῆς, τήν ὁποία γνώριζε ὅτι θά
τήν ἔχει ὁ Χριστός σύμφωνα μέ τίς προφη-
τεῖες τοῦ Δανιήλ καί τοῦ Δαβίδ καί τῶν ὑπό-
λοιπων προφητῶν. Εἶχε ἀνοιχτούς τούς
ὀφθαλμούς τῆς πίστεως, γι’ αὐτό, μολονότι
ἔβλεπε τόν Χριστό γυμνό καί τεταπεινωμένο
πάνω στό σταυρό, τόν ἀναγνώρισε καί τόν
ὁμολόγησε ὡς Μεσσία καί βασιλέα ὅλου τοῦ
κόσμου. Ἀναδείχθηκε ὁ ληστής πιό συνετός
καί δίκαιος κριτής καί δικαστής ἀπό τόν
Πιλᾶτο, ὁ ὁποῖος μολονότι κατάλαβε τήν
ἀθωότητα τοῦ Ἰησοῦ, τόν παρέδωσε στούς
Ἰουδαίους τούς φονευτές. Καί ἐνῶ οἱ Ἰου-
δαῖοι οὔτε καί ὅταν ἀναστήθηκε ὁ Κύριος πί-
στευσαν στήν ἀνάστασή Του, ὁ εὐγνώμων λη-
στής, ὁ ὁποῖος προηγουμένως σέ ὅλη του τήν
ζωή κυλιόταν μέσα στά αἵματα καί τούς φό-
νους, ξαφνικά μεταβλήθηκε σέ ἐντιμότατο
θρέμμα τῆς ἀγέλης τοῦ Χριστοῦ καί ὁμολόγη-
σε τήν μέλλουσα ἀνάστασή Του τήν ὥρα πού
ὁ Χριστός βρισκόταν στό μέσον τῶν δεινῶν·

διότι αὐτήν προσδοκώντας εἶπε: «μνήσθητί
μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου».

Ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής κάνει πο-
λύ ὡραῖες ἀλληγορικές ἑρμηνεῖες ἀναφορικά
μέ τόν εὐγνώμονα ληστή. Ἄς δοῦμε μία ἀπό
αὐτές. Παρατηρεῖ ὅτι ὁ εὐγνώμων ληστής
πού σταυρώνεται μαζί μέ τόν Χριστό εἶναι
κάθε ἄνθρωπος πού ἐξαιτίας τῶν ἁμαρτιῶν
του συναντᾶ ἄσχημες θλίψεις στήν ζωή του
καί τίς ὑποφέρει μέ εὐγνωμοσύνη πρός τόν
Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος, ἄν καί ἀνα-
μάρτητος, ἔπαθε γιά τίς ἁμαρτίες μας. Αὐτός ὁ
ἄνθρωπος χάρη στήν εὐγνώμονα στάση του
πρός τόν Κύριο μεταβάλλει τίς ἐκ τῶν ἁμαρ-
τιῶν του θλίψεις σέ ἑκούσια ἀρετή καί ἀξιώ-
νεται τοῦ ἀπροσίτου φωτός τῆς Βασιλείας τοῦ
Θεοῦ. Ἐπίσης, ἀφοῦ τοῦ συγχωρεθοῦν οἱ
πολλές ἁμαρτίες του, δικαίως συνεισέρχεται
μαζί μέ τόν Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ στήν χώρα
τῆς γνώσεως, δηλαδή στόν παράδεισο, στήν
ὁποία φθάνοντας ἀποκτᾶ βαθιά γνώση τῆς
αἰτίας γιά τήν ὁποία σέ αὐτή τήν ζωή οἱ
ἄνθρωποι ζοῦμε φυλακισμένοι καί κατάδικοι
καί γεμάτοι θλίψεις. 

Ὁμοίως, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος
προτρέπει κάθε πιστό καί τοῦ λέει ὅτι, ἄν
σταυρωθεῖ ὅπως ὁ ληστής, ἄς γνωρίσει τόν
Θεό ὅπως ὁ εὐγνώμων ληστής. Ἀφοῦ ὁ Χρι-
στός γιά χάρη του καί γιά τήν ἁμαρτία του συ-
γκαταλέχθηκε ἀνάμεσα στούς ἀνόμους, ἄς γί-
νει καί ἐκεῖνος νομοταγής γιά χάρη τοῦ Χρι-
στοῦ. Ἄς προσκυνήσει τόν Χριστό, πού κρε-
μάσθηκε γι’ αὐτόν, καθώς εἶναι κρεμασμένος
στόν σταυρό τῶν θλίψεών του. Μέ αὐτό τόν
τρόπο θά βγεῖ κερδισμένος ἀπό τό κακό πού
πάσχει. Θά ἐξαγοράσει τήν σωτηρία μέ τόν
θάνατό του, δηλαδή μέ τίς ποικίλες θλίψεις
καί ἀσθένειές του, καί θά εἰσέλθει μαζί μέ τόν
Ἰησοῦ στόν παράδεισο. Φθάνει νά ἀφήσει
στήν ἄκρη κάθε γογγυσμό καί βλασφημία, τά
ὁποῖα συμβολίζουν τόν ἐξ ἀριστερῶν ληστή,
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Ὅταν ἐνθυμούμεθα τίς ἁμαρτίες μας ὁ Θεός τίς
λησμονάει. 

Καί ὅταν τίς λησμονᾶμε ἐμεῖς τίς θυμᾶται ὁ Θεός.
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πού γόγγυζε καί βλασφημοῦσε τόν Κύριο καί
πέθανε ἔξω ἀπό τόν παράδεισο. 

Ὁ ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος ἀπαντᾶ
στό ἐρώτημα ποιά εἶναι ἡ αἰτία πού ὁ μέν ἕνας
ληστής πού σταυρώθηκε μαζί μέ τόν Δεσπότη
Χριστό ἔλεγε, «Ἄν εἶσαι Υἱός τοῦ Θεοῦ, σῶσε
τόν ἑαυτό σου καί μᾶς», ἐνῶ ὁ ἄλλος ἀποκρινό-
ταν, «Οὔτε τόν Θεό δέν φοβᾶσαι; Ἐμεῖς δίκαια
πάσχουμε, λαμβάνοντας ἄξια ἀνταπόδοση γιά
ὅσα πράξαμε, ἐνῶ αὐτός δέν ἔπραξε τίποτε τό
ἄτοπο». Ἡ αἰτία εἶναι ὅτι ὁ ἐκ δεξιῶν κρεμάμε-
νος ληστής εἶχε ἀγαθή προαίρεση καί καλούς
λογισμούς, ἐνῶ ὁ ἐξ εὐωνύμων κακή προαίρε-
ση καί κακούς λογισμούς. Ἐξαιτίας αὐτῶν ὁ ἐξ
εὐωνύμων ληστής ὁδηγήθηκε στήν ἀπιστία
καί κατακρίθηκε, ἐνῶ ὁ ἐκ δεξιῶν πίστευσε,
ὁμολόγησε τό, «μνήσθητί μου, Κύριε, ἐν τῇ βα-
σιλείᾳ σου» καί δικαιώθηκε.

Ὁ Κύριος εἶπε στόν σωθέντα ληστή, «σήμε-
ρον μετ’ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ Παραδείσῳ». Οἱ Πατέ-
ρες τῆς Ἐκκλησίας ὅταν ὁμιλοῦν γιά τόν παρά-
δεισο, πάντοτε τόν ταυτίζουν μέ τό πρόσωπο
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ Παράδει-
σος τῶν ἀνθρώπων. Ἐφόσον ὁ ληστής ὁμολόγη-
σε τόν Χριστό καί ἦταν συσταυρωμένος ἐμπρός
του, ἦταν ἄξιος νά ζεῖ τήν Βασιλεία τῶν
Οὐρανῶν. Εἰσῆλθε σ’ αὐτήν «κλεῖδα βαλών τό
μνήσθητί μου». Ὁ Παράδεισος δέν εἶναι ἕνας
ἰδαίτερος τόπος, ἀλλά ἡ ἕνωση τῶν ἀνθρώπων
μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό. Ἀπό αὐτήν ἐδῶ τήν ζωή
ἀρχίζουμε νά γευόμεθα τόν Παράδεισο. Δέν
εἶναι ὁ Παράδεισος καί ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν
κατάσταση μόνον τοῦ μέλλοντος, ἀλλά ἀρχίζει
ἀπό τό παρόν. Ὅλα τά τροπάρια πού ἀναφέρουν
τόν Ληστή, τόν χρησιμοποιοῦν ὡς παράδειγμα
γιά νά παρακινηθοῦμε σέ μετάνοια, προκειμέ-
νου νά κερδίσουμε τήν αἰώνια ζωή. 
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Ὁ Ἰησοῦς μέ τήν ὑπέροχη διδαχή του καί
τά θαύματα πού ἔκανε σέ ὅλη τή γῆ τῆς Γα-
λιλαίας, στήν Ἰουδαία, στή Σαμάρεια καί
ὅπου ἀλλοῦ ἔφερε τά
βήματά του, κατέ-
πληττε τό λαό, ὁ
ὁποῖος ἐκφραζόταν
μέ θαυμασμό καί
ὁμολογοῦσε πάντα
καί ἔλεγε: «Οὐδέποτε
οὕτως ἐλάλησεν
ἄνθρωπος, ὡς οὗτος
ὁ ἄνθρωπος» (Ἰωάν.
7, 46). Ποτέ μέχρι
σήμερα ἄλλος
ἄνθρωπος δέν δίδαξε
ἔτσι, ὅπως διδάσκει
αὐτός ὁ ἄνθρωπος.
Καί ὅταν θεράπευσε
θαυματουργικά ἕναν κουφό καί μουγκό, ὁ
θαυμασμός τῶν ἀνθρώπων ξεπέρασε κάθε
ὅριο. Ἔλεγαν: «Καλῶς πάντα πεποίηκε· καί
τούς κωφούς ποιεῖ ἀκούειν καί τούς ἀλά-
λους λαλεῖν» (Μάρκ. 7, 37). Πολύ καλά ὅλα
τά ἔχει κάνει· καί στούς κωφούς δίνει τήν
ἀκοή καί στούς ἄλαλους τήν ὁμιλία. 

Γιά ὅλα αὐτά πού δίδασκε καί ἔπραττε ὁ
Ἰησοῦς, ὅσο κι ἄν κάποιες φορές συνι-
στοῦσε καί ἔλεγε: «Μηδενί εἴπητε», ἐντού-
τοις «ἡ ἀκοή αὐτοῦ ἐξήρχετο εἰς ὅλην τήν
περίχωρον τῆς Γαλιλαίας». Καί ὄχι μόνον,
ἀλλά καί «εἰς ὅλην τήν Συρίαν» (Μάρκ. 1,
28, Ματθ. 4, 24). Ἔτσι ἔφθασε ἡ ἀκοή τοῦ
Ἰησοῦ καί στή Χαναναία, ἀφοῦ αὐτή κατοι-
κοῦσε στά ὅρια τῆς Συρίας, ὅπως ἦταν τά

σύνορα τήν ἐποχή ἐκείνη. 

Ἦταν πολύ φυσικό ἡ Χαναναία νά δίνει
ἰδιαίτερη προσοχή στή φήμη γιά ὅσα δίδα-

σκε ὁ Ἰη-
σοῦς, ἰδιαί-
τερα δέ γιά
ὅσα θαύμα-
τα ἔκανε σέ
κάθε τόπο
πού ἐπισκε-
πτόταν στίς
ἐπανειλημ-
μένες περιο-
δεῖες του.
Καί τοῦτο
τό ἔκανε,
γιατί τήν
ἔκαιγε ὁ πό-
νος της γιά

τήν κόρη της, ἡ ὁποία «κακῶς» δαιμονιζό-
ταν. Ὅλα ὅσα ἄκουσε καί ἐξακολουθοῦσε
νά ἀκούει ἡ Χαναναία γιά τήν ἀπέραντη
ἀγάπη πού ἔδειχνε ὁ Ἰησοῦς στίς ἀρρώ-
στιες τῶν ἀνθρώπων τίς ὁποῖες θεράπευε
μέ ἕνα μόνο λόγο, γεννοῦσαν μέσα της τήν
ἐλπίδα. Ἐνέπνεαν ὅλο καί πιό πολύ στήν
πονεμένη αὐτή γυναίκα τήν ἀπόλυτη
ἐμπιστοσύνη στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ,
ὥστε ἄν ποτέ ἐπισκεπτόταν τά μέρη της ὁ
μεγάλος αὐτός εὐεργέτης τῶν πονεμένων
ἀνθρώπων, ἦταν πλέον σίγουρη ὅτι θά θε-
ράπευε καί τήν κόρη της. Ἐκείνη θά ἔτρεχε
νά τόν συναντήσει γιά τό σκοπό αὐτό. Γι’
αὐτό διαρκῶς καί μέ ἔντονη προσοχή πα-
ρακολουθοῦσε κάθε κίνηση τοῦ Ἰησοῦ. 
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ΔIAΛOΓOΣ  TOY IHΣOY ME TΗ ΧΑΝΑΝΑΙΑ
«Καί ἰδού γυνή Χαναναία ἀπό τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα...»    

(Ματθ. 15, 22)

§ 11
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Ἔτσι, ὅταν ὁ Κύριος «ἀνεχώρησεν εἰς τά
μέρη Τύρου καί Σιδῶνος» (Ματθ. 15, 21),
τό ἔμαθε. Πῶς τό ἔμαθε; Πῶς πληροφορή-
θηκε ὅτι στήν περιοχή της βρίσκεται ὁ Ἰη-
σοῦς; Καί «ἰδού γυνή Χαναναία ἀπό τῶν
ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα» (Ματθ. 15, 22)
ἔτρεξε πρός συνάντηση τοῦ Ἰησοῦ, γιά νά
τοῦ ἐμπιστευθεῖ τόν δριμύτατο πόνο τῆς
ψυχῆς της γιά τή δαιμονισμένη κόρη της!
Καί ἔτρεξε θωρακισμένη μέ τήν ἀπόλυτη
ἐμπιστοσύνη στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ.
Μέσα της, χωρίς νά τό γνωρίζει, ζοῦσε
ἐκεῖνο τό λόγο τοῦ μεγάλου προφήτη καί
βασιλιᾶ τοῦ Ἰσραήλ, τοῦ Δαβίδ: «Κύριε,
ἐγώ πρός σέ πέποιθα» (Ψαλμ. 10, 1). Κύριε,
ἐγώ σέ Σένα στηρίζω ὅλη μου τήν ἐμπιστο-
σύνη. Σέ Σένα, Κύριε, πού εἶσαι «ἡ ἐλπίς πά-
ντων τῶν περάτων τῆς γῆς» (Ψαλμ. 64, 5).
Ἐσένα ὅλος ὁ κόσμος ἐμπιστεύεται. Ἔτσι
καί ἡ Χαναναία γυναίκα, πού διακρίνεται
γιά τή σύνεσή της, ἐμπιστευόταν μόνο
τόν Ἰησοῦ. Γιατί, ποιός στήριξε τήν ἐμπι-
στοσύνη του στόν μεγάλο Ἀγαπημένο τῆς
γῆς καί τοῦ οὐρανοῦ, τόν Ἰησοῦ, καί ντρο-
πιάστηκε; Ὄχι. Δέν θά ντροπιασθεῖ καί ἡ
πονεμένη μητέρα Χαναναία. Θά ἐμπιστευ-
θεῖ στόν Ἰησοῦ ὅλο τόν πόνο της γιά τή δαι-
μονισμένη κόρη της, κι αὐτός, πού ἀγαπᾶ
ὑπέρμετρα ὅλους τούς πονεμένους, θά
φροντίσει γιά τήν ἄρρωστη. Ἄλλωστε αὐτό
μόνο τῆς ἔμεινε νά κάνει. 

Καί τό ἔκανε. 

Σάν ἄκουσε ὅτι ὁ Ἰησοῦς βρίσκεται στήν

περιοχή της, ἐκεῖ στά μέρη Τύρου καί Σιδώ-
νας, ἔτρεξε ἀναμαλλιασμένη γιά νά προλά-
βει νά τόν βρεῖ καί νά πέσει στά πόδια Του
παρακαλώντας Τον νά θεραπεύσει τήν
ἄρρωστη θυγατέρα της. Κι ἄν δέν τή δε-
χθεῖ; Κι ἄν τήν ἐπιπλήξει γιατί, ἐνῶ ἦταν
εἰδωλολάτρισσα, τόλμησε νά πλησιάσει
Αὐτόν πού ἦλθε μόνο γιά τά παιδιά του, τά
τέκνα τοῦ Ἰσραήλ; Ἀλλά γιατί νά τῆς φερ-
θεῖ ἔτσι ὁ Ἰησοῦς; Κι ἄν ἦταν εἰδωλολά-
τρισσα καί ἀγνοοῦσε αὐτό πού γνώριζαν οἱ
Ἰσραηλίτες, τήν πίστη στόν ἕνα καί μοναδι-
κό καί ἀληθινό Θεό, φταίει μήπως αὐτή;
Εἶναι εἰδωλολάτρισσα, γιατί δέν βρέθηκε
ἕνας Ἰσραηλίτης, ἱερέας ἤ λαϊκός, νά πάει
ἐκεῖ στή Συρία, στά μέρη ἔστω τῆς Τύρου
καί τῆς Σιδώνας, ὅπου κατοικοῦσε αὐτή,
καί νά μιλήσει στό λαό γιά τόν ἕνα καί ἀλη-
θινό Θεό. Ἄλλωστε κι αὐτή, ἔστω κι ἄν
ζοῦσε στήν ἄγνοια, δέν ἔπαυε νά εἶναι πλά-
σμα, δημιούργημα τοῦ Θεοῦ. Κανείς ἄλλω-
στε δέν βρέθηκε τυχαῖα πάνω στή γῆ. Ὅλα
ἔχουν τό δημιουργό τους. Αὐτός πού «ἐποί-
ησε τόν οὐρανόν καί τήν γῆν καί πάντα τά
ἐν αὐτῇ» (Γεν. 1, 1), αὐτός δημιούργησε καί
τόν ἄνθρωπο. Ἔχει συγγένεια καί ἡ Χανα-
ναία γυναίκα μέ ὅλους τούς ἀνθρώπους τῆς
γῆς. Ἔχει συγγένεια καί μέ τά «τέκνα τοῦ
Ἰσραήλ καί τοῦ Ἀβραάμ», ἀφοῦ ἀπό τόν
ἴδιο δημιουργό Θεό εἶναι καί ὁ Ἀδάμ καί ἡ
Εὔα, ἀπ’ ὅπου κατάγονται ὅλοι οἱ ἄνθρω-
ποι, ἀπ’ ὅπου κατάγεται καί ἡ Χαναναία.
Ὅλοι ἔχουν μιά μακρινή συγγένεια μεταξύ
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«Ἄνθρωπε, μήν ἀπομακρύνεσαι ἀπό τήν Ἐκκλησία, γιατί τί-
ποτε δέν εἶναι πιό δυνατό ἀπό τήν Ἐκκλησία. Σταμάτα τόν πό-
λεμο ἐνταντίον της, γιά νά μή σοῦ διαλύσει τή δύναμή σου. Μήν
ξεκινᾶς πόλεμο ἐναντίον της, γιατί εἶναι σάν νά ξεκινᾶς πόλεμο
μέ τόν οὐρανό. Ἄν πολεμήσεις ἄνθρωπο, ἤ θά νικήσεις, ἤ θά νι-
κηθεῖς. Ἄν ὅμως πολεμήσεις τήν Ἐκκλησία, εἶναι παντελῶς
ἀδύνατο νά νικήσεις ἐσύ. Γιατί ὁ Θεός εἶναι ὁ πιό δυνατός ἀπό
ὅλους. Μήπως θέλουμε νά προκαλέσουμε τόν Κύριο; Μήπως
εἴμαστε πιό δυνατοί ἀπό Αὐτόν; Ὁ Θεός θεμελίωσε τήν Ἐκκλη-
σία πάνω στή γῆ. Ποιός μπορεῖ νά τήν ταρακουνήσει ἀπό τή
θέση της; Ἄνθρωπε, δέν γνωρίζεις τή δύναμη τοῦ Θεοῦ, ἄν τό
κάνεις αὐτό».
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τους. Ὅλοι εἶναι παιδιά τοῦ ἑνός καί ἀληθι-
νοῦ Θεοῦ. Γιατί, λοιπόν, ὁ Ἰησοῦς νά μή δε-
χθεῖ τή Χαναναία καί μάλιστα νά τήν ἐπι-
πλήξει; Ἀλλά ἀκόμη κι ἄν ὁ Ἰησοῦς τῆς φερ-
θεῖ ἀπαξιωτικά, ἡ πονεμένη μητέρα δέν θά
παραξενευθεῖ κι οὔτε θά θυμώσει. Μπρο-
στά στή θεραπεία τῆς κόρης της, θά δεχθεῖ
κάθε εἴδους προσβολή ἀπό τόν Ἰησοῦ,
ἀρκεῖ νά ἐπιτύχει, μέ ὁποιοδήποτε κόστος,
τή θεραπεία τῆς ἄρρωστης θυγατέρας της. 

Ἔτσι ἡ Χαναναία πῆρε τό δρόμο γιά νά
συναντήσει τόν Ἰησοῦ. Μέ ἀπόλυτη ἐμπι-
στοσύνη στό πρόσωπό Του. Καί ἀποφασι-
σμένη, ὅπως κι ἄν τῆς φερθεῖ Ἐκεῖνος, αὐτή
σάν ἕνα ταπεινό σκυλάκι νά ἐξακολουθεῖ
νά ζητᾶ ἀπό τήν ἀγάπη του ἕνα ἔστω ψί-
χουλο, πού αὐτό καί μόνο θά ἀρκέσει γιά τή
θεραπεία τῆς δαιμονισμένης κόρης. Ὤ, ὁ
πόνος ξεσχίζει τά σπλάχνα! Πῶς εἶναι δυ-
νατόν νά μήν ὑπομείνει τήν ὅποια ταπείνω-
ση ἀπό τόν παγκόσμιο ἰατρό καί θεραπευ-
τή Ἰησοῦ; 

Καί σήμανε ἡ εὐλογημένη ὥρα πού ἡ Χα-
ναναία βρέθηκε μπροστά στόν Ἰησοῦ. Ἔτσι
ὅπως ἦταν πονεμένη, γονάτισε μπροστά
Του καί ἔκραξε μέ ὅλη τή δύναμη τῶν πνευ-
μόνων της: «Ἐλέησόν με, Κύριε, υἱέ
Δαυΐδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζε-
ται» (Ματθ. 15, 22). Τό τί ἀκολούθησε μᾶς
εἶναι γνωστό. Ὁ Ἰησοῦς ἔδειξε πλήρη ἀδια-
φορία. Ἔτσι, ὅπως ὑπολόγιζε ἡ Χαναναία.
Ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος ἀναφέρει: «Ὁ δέ
Ἰησοῦς οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον». Ἀπέφυ-
γε καί νά μιλήσει στή Χαναναία. Τέλεια
ἀπαξίωση τῆς πονεμένης Μητέρας! Κι ἄς
γνώριζε ὅλο τό ψυχικό δράμα της. Ἄς εἶναι.
Ἡ ἀδιαφορία αὐτή εἶναι ὁ πρῶτος πόνος
πού δοκιμάζει ἡ μητέρα. Ὑπάρχει καί δεύ-
τερος πόνος. Πόνος στόν πόνο. Καί σάν νά
μήν ἔφτανε ἡ ἀπαξίωση τῆς μητέρας ἀπό
τόν Ἰησοῦ, ἀκολουθοῦν καί οἱ μαθητές του.
Τί ἔκαναν αὐτοί; Ἀσυγκίνητοι μπροστά
στήν κραυγή τῆς Χαναναίας πλησιάζουν τό
θεῖο Ραββί καί τόν παρακαλοῦν καί λένε:
«Ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν
ἡμῶν». Κάνε αὐτό πού σοῦ ζητᾶ μέ τόσο
σπαραγμό ἡ γυναίκα αὐτή καί ἄφησέ την

νά φύγει, γιατί μᾶς ἀκολουθεῖ ἀπό κοντά
καί φωνάζει δυνατά. Ἐνοχλήθηκαν οἱ μα-
θητές! Κι ἄν εἶπαν στό θεῖο Ραββί· «Κάνε
της αὐτό πού τόσο πολύ σοῦ ζητᾶ», τό
εἶπαν ὄχι ἀπό συμπόνοια πρός τή γυναίκα,
ἀλλά γιά νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τίς κραυγές
της. Ἄς εἶναι κι αὐτό. Ἀρκεῖ νά τῆς κάνει ὁ
Κύριος τή χάρη. Ὅμως ὁ Ἰησοῦς δέν κάνει
αὐτό πού τόν παρακάλεσαν οἱ μαθητές
του. Καί τί κάνει; Ἀκοῦστε. Ἀπαντᾶ καί λέει:
«Οὐκ ἀπεστάλην εἰ μή εἰς τά πρόβατα τά
ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ». Δέν ἔχω σταλεῖ
παρά μόνο γιά τά χαμένα, μέσα στήν ἁμαρ-
τία καί στήν ἀσωτεία, πρόβατα τοῦ Ἰσραη-
λιτικοῦ λαοῦ. Νέος πόνος προστίθεται στόν
πόνο τῆς Χαναναίας, σάν ἀκούει τό δεύτε-
ρο αὐτό λόγο τοῦ Ἰησοῦ.

Ἀλλά τί μέ αὐτό; 

Ἡ Χαναναία γυναίκα δέν ὑποχωρεῖ στήν
παράκλησή της. Ἐπιμένει ὁ Κύριος στήν
ἀδιαφορία πρός τήν πονεμένη μητέρα;
Ἐπιμένει κι αὐτή στήν παράκλησή της. Καί
οὔτε πάλι κλονίστηκε ἡ Χαναναία στήν
ἐμπιστοσύνη πού τοῦ εἶχε. Παρά τήν
ἀπαξίωσή της, μέσα βαθιά στήν ψυχή της
εἶχε τή διαίσθηση ὅτι ἡ ἀδιαφορία τοῦ Ἰη-
σοῦ ἦταν μιά κάποια δοκιμασία. Καί ἦταν
ἀποφασισμένη νά ὑποστεῖ τήν ὅποια δοκι-
μασία. Ἐκεῖνο πού τήν ἔκαιγε ἦταν ἡ θερα-
πεία τῆς κόρης της. Ὅσο κι ἄν τή δοκιμάσει,
αὐτή δέν θά φύγει ἀπό τόν Κύριο, ὥσπου
νά τῆς κάνει ἐκεῖνο πού τοῦ ζητοῦσε. Νά
κάνει τό θαῦμα καί νά γίνει καλά ἡ κόρη
της. Αὐτό δέν θά ἔκανε καί σήμερα μιά πο-
νεμένη μητέρα στό γιατρό πού μπορεῖ νά
θεραπεύσει τό γιό της ἤ τήν κόρη της; Μέ-
σα στόν πόνο δέν ὑπολογίζει καμιά ἄρνηση
τοῦ γιατροῦ καί καμιά ταπείνωση. Αὐτά
δέν ἀγγίζουν τήν πονεμένη μητέρα. Ὁ πό-
νος ταπεινώνει τόν ἄνθρωπο. Αὐτό τό
ἴδιο κάνει καί ἡ πονεμένη Χαναναία μητέ-
ρα. Ἀπεριόριστα ταπεινή ἐπιμένει στήν πα-
ράκλησή της σ’ Αὐτόν πού καί νεκρούς
ἀνάσταινε. Κράζει καί πάλι: «Ἡ δέ ἐλθοῦσα
προσεκύνησεν αὐτῷ λέγουσα· Κύριε, βοή-
θει μοι». Κύριε, σέ παρακαλῶ, βοήθησέ με.
Τήν κόρη μου, Κύριε! Καί ἡ νέα ἀπόκριση
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τοῦ Ἰησοῦ, ἀρνητική κι αὐτή: «Οὐκ ἔστι κα-
λόν λαβεῖν τόν ἄρτον τῶν τέκνων καί βα-
λεῖν τοῖς κυναρίοις» (Ματθ. 15, 26). Δέν
εἶναι καλό νά πάρει κανείς τό ψωμί ἀπό τά
τέκνα του καί νά τό ρίξει στά σκυλάκια. Τέ-
κνα του οἱ Ἰσραηλίτες. Σκυλάκι ἡ Χαναναία
μητέρα! 

Καί ἡ Χαναναία; 

Δέχθηκε τή νέα αὐτή περιφρόνηση. Καί
θά δεχθεῖ καί ὅσα ἄλλα ἀκούσει ἀπό τόν Ἰη-
σοῦ. Ὄχι. Μέ τίποτε δέν κλονίζεται ἡ ἐμπι-
στοσύνη της στόν μεγάλο αὐτό Ραββί, τόν
υἱό τοῦ Θεοῦ, πού τίποτε γι’ αὐτόν δέν εἶναι
ἀδύνατον. Δέν γίνεται ἀλλιῶς. Ἀργά ἤ γρή-
γορα θά κάνει καλά τήν κόρη της ὁ καλός
Ἰησοῦς. Τό πίστευε. Γι’ αὐτό ἐπέμενε καί δέν
ἔφευγε ἀπό κοντά του μέ ὁποιαδήποτε τα-
πείνωση καί ἀπαξίωση ἀπό μέρους του.

Ἔ, τώρα πιά, τώρα πού δέχθηκε εὐχάρι-
στα ἡ Χαναναία νά εἶναι ὄχι ἄνθρωπος,
ἀλλά ἕνα σκυλάκι, τώρα πιά δέν ἔχει ἄλλο
νά τῆς πεῖ ὁ Ἰησοῦς. Πῶς ἀπάντησε ἡ Χανα-
ναία στήν «ὕβρη» αὐτή τοῦ Ἰησοῦ;
Ἀκοῦστε καί θαυμᾶστε: «Κύριε· καί γάρ τά
κυνάρια ἐσθίει ἀπό τῶν ψιχίων τῶν πιπτό-
ντων ἀπό τῆς τραπέζης τῶν κυρίων
αὐτῶν». Ναί, Κύριε, σωστό εἶναι αὐτό.
Αὐτή εἶμαι. Ἕνα σκυλάκι. Ἀλλά καί τά σκυ-
λάκια τρῶνε ἀπό τά ψίχουλα, πού πέφτουν
ἀπό τό τραπέζι τῶν κυρίων τους. Ὤ Χριστέ,
ἄκουσε καί τήν παράκληση πού σοῦ κάνει
αὐτό τό σκυλάκι τόση ὥρα. Εἶμαι ἔτσι
ὅπως μοῦ εἶπες. Δός μου ὅμως αὐτό πού
μοῦ ἀναλογεῖ σάν σκυλάκι σου: Ἕνα μόνο
ψιχίο. Αὐτό μοῦ ἀρκεῖ. Μοῦ φθάνει. Στό
σκυλάκι σου, Κύριε, πού σέ ἐκλιπαρεῖ τόση
ὥρα, ρίξε ἕνα ψίχουλο! Καί ὁ Ἰησοῦς, πι-
στός στό λόγο του, ἔδωσε τό ψίχουλο
στή γυναίκα, πού ταπείνωσε τόν ἑαυτό
της τόσο ὥστε νά τόν ὀνομάσει «σκυ-
λάκι». 

Θέλετε νά ἀκούσετε τήν ἀπάντησή του;

Τήν ἀντιγράφω ἔτσι, ὅπως ἀκριβῶς τήν
εἶπε ὁ Ἰησοῦς: «Ὤ γύναι, μεγάλη σου ἡ πί-
στις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. Καί ἰάθη ἡ θυ-
γάτηρ αὐτῆς ἀπό τῆς ὥρας ἐκείνης» (Ματθ.

15, 28). Ὤ γυναίκα, μεγάλη εἶναι ἡ πίστη καί
ἡ ἐμπιστοσύνη σου! Ἄς γίνει γιά χάρη σου
ὅπως ἀκριβῶς θέλεις. Καί ἔγινε ὅπως
ἀκριβῶς τό ἤθελε ἡ Χαναναία μητέρα. Ἡ κό-
ρη της τώρα ἔγινε καί εἶναι ἀπολύτως ὑγιής.
Καί ἔτσι τή βρῆκε ἡ μητέρα της. 

Ὤ Μεγάλε ἀγαπημένε μου Ἰησοῦ, 

Ὅταν ἡ πονεμένη Χαναναία μητέρα
πῆρε τό δρόμο νά ἔλθει καί νά Σέ συνα-
ντήσει γιά τήν ἄρρωστη κόρη της, εἶχε
ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στήν ἀγάπη σου.
Σ’ αὐτήν τήν ἀγάπη πού ἔδειξες σέ
ὅλους τούς ἀρρώστους τῆς Γαλιλαίας
καί τῆς Ἰουδαίας. Καί ὄχι μόνον. Ἀλλά
καί σέ αὐτούς τούς Σαμαρεῖτες, μολονό-
τι αὐτοί δέν ἀγαποῦσαν κανένα Ἰου-
δαῖο, ὅπως τό ἴδιο καί κανένας Ἰουδαῖος
δέν ἀγαποῦσε κανένα Σαμαρείτη. Σύ,
Ἰησοῦ, δέν ἔκανες καμιά διάκριση καί
δέν θά ἀρνιόσουν νά δείξεις τήν ἴδια
ἀγάπη καί στή Χαναναία γυναίκα. Γι’
αὐτό καί αὐτή καλλιέργησε μέσα της
τήν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη σέ Σένα. Καί
δέν διέψευσες αὐτήν τήν ἐμπιστοσύνη
της, παρά τή δοκιμασία στήν ὁποία τήν
ὑπέβαλες. Μάλιστα δέ τή θαύμασες γι’
αὐτή τήν πίστη καί τήν ἐμπιστοσύνη
της, ἐπειδή δέν Σέ εἶχε δεῖ ποτέ καί δέν
σέ εἶχε γνωρίσει ποτέ ἀπό κοντά. 

Καί συλλογίζομαι κι ἐγώ τήν περί-
πτωσή μου. Ἀφότου σέ γνώρισα, ὤ σαρ-
κωμένη ἀγάπη μου, μέσα βαθιά μου, χω-
ρίς νά τό καταλάβω, σέ ἀπροσδιόριστο
χρόνο, θέριεψε ἡ ἐμπιστοσύνη μου στό
πρόσωπό Σου. Κι αὐτή ἡ ἐμπιστοσύνη
μοῦ ἔδωσε ἀετήσια φτερά, γιά νά προ-
χωρῶ στήν ὅλη πορεία τῆς ζωῆς μου
ἀκουμπισμένος καί ἀσφαλισμένος στήν
αἰώνια ἀγάπη Σου καί νά νικῶ πάντοτε
κάθε πειρασμό καί ὅποια δοκιμασία,
ἀναπόφευκτα αὐτά στήν πορεία τῆς
ζωῆς μας. 

Σύ, Ἰησοῦ, γνωρίζεις ὅσο κανένας
ἄλλος πόση ἐμπιστοσύνη σοῦ εἶχα γιά
τήν ὅλη πορεία καί διακονία στήν ἱερα-
τική μου ζωή. Σύ πρόφταινες καί μοῦ
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προσδιόριζες τίς διακονίες μου. Κι αὐτή
ἡ ἐμπιστοσύνη Σου μέ ἔκανε νά νιώθω
πάντα ἐλεύθερος καί νά προχωρῶ μέ
ἄνεση. Ποῦ νά φαντασθῶ ἐγώ, τότε πού
σέ γνώρισα ἐκεῖ στά Γρεβενά, ὅτι Σύ θά
κατεύθυνες τά βήματά μου σέ ὅλες τίς
ἠπείρους τῆς γῆς, γιά νά ἀσκῶ τή διακο-
νία ἀγάπης καί προσφορᾶς στήν ἀπα-
ξιωμένη κοινωνία τῶν ἀδελφῶν Σου
κρατουμένων; Τό μικρό μου μυαλό δέν
ἔφθανε νά πιάσει τό σχέδιο γιά μένα σ’
αὐτή τή σύντομη ζωή μας.Ἔψαλα αὐτή
τή μέριμνά Σου γιά τήν μετριότητά μου.
Σύ γνωρίζεις πόσο μέ συγκινεῖ ἐκεῖνο
πού λέμε καί ἀκοῦμε στή Θεία Λατρεία
μας: «Σοί παρακατατιθέμεθα τήν ζωήν
ἡμῶν ἅπασαν καί τήν ἐλπίδα, Δέσποτα
φιλάνθρωπε». Σέ Σένα, Δέσποτα φιλάν-
θρωπε, ἀποθέτουμε μέ ἀπόλυτη ἐμπι-
στοσύνη ὅλη μας τή ζωή καί τήν ἐλπίδα.
Σέ Σένα. Μόνο σέ Σένα. Στή δική σου
ἀγάπη, ἡ ὁποία, ὅπως λέγει ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος, «οὐδέποτε ἐκπίπτει» (Α΄ Κορ.
13, 8). Ποτέ δέν ξεπέφτει, ἀλλά μένει
σταθερή καί αἰώνια. Ὤ ἀγαπημένε καί
λατρευτέ μου Ἰησοῦ, πόσα δάκρυα τρέ-
χουν ἀπό τά μάτια μου, ὅταν σέ κάθε
Θεία Λειτουργία ἀκούω αὐτόν τό λόγο
πού προφέρει ὁ Λειτουργός ἱερέας,
ὅπως πάλι ὅταν ἀκούω καί τόν ἄλλο λό-
γο-αἴτηση· «Τῆς Παναγίας ἀχράντου...
καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ  τῷ
Θεῷ παραθώμεθα». Καί ὅλη μας τή ζωή
ἄς τήν ἀναθέσουμε στό Χριστό καί Θεό
μας. Καί τότε καί πάντα, Σύ τό γνωρί-
ζεις, πόσο παραδόθηκα στή δική σου
φροντίδα. Ὅπως τά πρόβατα στή μέρι-
μνα τοῦ τσοπάνου. Ἔτσι, ὅπως τό λέει

καί ὁ προφήτης Σου, ὁ Δαβίδ· «Κύριος
ποιμαίνει με καί οὐδέν με ὑστερήσει».
Οὐδέν. Τίποτε. Μαζί Σου, Ἰησοῦ, ὅλα
εἶναι δικά μου, ἀφοῦ πρῶτα Σύ εἶσαι δι-
κός μου. Καί καλά λέει πάλι ὁ ἴδιος προ-
φήτης: «Ἐάν πορευθῶ ἐν μέσῳ σκιᾶς
θανάτου, οὐ φοβηθήσομαι κακά, ὅτι σύ
μετ’ ἐμοῦ εἶ». Κι ἄν περάσω ἀπό δρόμο
στόν ὁποῖο πέφτει ἡ σκιά τῶν ληστῶν,
ἐγώ δέν φοβᾶμαι κανένα κακό. Γιατί;
Γιατί Σύ εἶσαι πάντα μαζί μου. Ὤ αὐτή ἡ
ἀσφάλεια, τήν ὁποία ἐμπνέεις στούς
δούλους σου! Καί σέ μένα, πού βιώνω
αὐτή τήν ἀσφάλεια μέρα καί νύχτα! Ὤ
Ἰησοῦ, πόσο μᾶς ἀγαπᾶς καί πόσο κα-
λός εἶσαι! Γι’ αὐτό καί ὅταν πῆρα μέ δυό
συνεργάτες μου τό μακρινό δρόμο, πού
μοῦ ὑπέδειξες νά πάρω μέ τόν πιστό καί
ἀφοσωμένο δοῦλο Σου, τόν Ἐπίσκοπο Ν.
Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιο, ἕνα δρόμο πού
μέ ἔφερε στόν ἀπέραντο Εἰρηνικό Ὠκε-
ανό, τό δέχθηκα πρόθυμα. Γιατί ἤξερα,
καί πάντα ξέρω, ὅτι πίσω ἀπό τόν ἅγιο
αὐτόν πατέρα ἤσουν σύ ὁ Ἴδιος. Γιά νά
ἐπισκεφθῶ μέ πολλά καί ποικίλα δῶρα
ἀγάπης τούς ἐκεῖ κρατουμένους ἀδελ-
φούς Σου. Καί πρῶτα μέ τό θεῖο Σου λό-
γο, πού θέλγει καί σώζει τίς ψυχές μας. 

Ὤ ἀπέραντη ἀγάπη μου, Ἰησοῦ, ἔτσι
θέλω νά πορεύομαι στή ζωή, ὅσο αὐτή ἡ
ζωή θά μέ κρατήσει στή γῆ. Μέ ἀπόλυτη
ἐμπιστοσύνη σέ Σένα. Μόνο σέ Σένα. Καί
ὅταν σημάνει ἡ ὥρα τῆς πορείας μου
στήν ἐπουράνια ζωή, πάλι μέ τήν ἴδια
ἐμπιστοσύνη θά κάνω τήν ὕστατη πο-
ρεία. Μέ ἐμπιστοσύνη σέ Σένα, ὤ λατρε-
μένε μου Ἰησοῦ. Ἀμήν. 

ΤΕΡΤΙΟΣ

13

«Καί ἐπῆγα πάλιν εἰς τούς φίλους μου τούς Ἁγίους. Ἄναψα
τά καντήλια καί ἐλιβάνισα λιβάνιν καλόν ἁγιορείτικον. Καί
σκουπίζοντας τά δάκρυά μου τούς εἶπα: Δέν βλέπετε πού θέ-
λουν νά κάμουν τήν Ἑλλάδα παλιοψάθα; Βοηθῆστε, διότι μᾶς
παίρνουν, αὐτοί οἱ μισέλληνες καί ἄθρησκοι, ὅ,τι πολύτιμον
τζιβαϊρικόν ἔχομεν. Φραγκεμένους μᾶς θέλουν τά τσογλάνια»  

(Γιάννης Μακρυγιάννης)
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ΑΓΑΠΗ!

Ἡ χιλιοειπωμένη λέξη στόν κόσμο! Ἡ
χιλιοτραγουδισμένη! Ἡ πιό πεθυμητή
ἀπό ὅλους. Ἀπό μικρούς καί μεγάλους.
Ἀπό καλούς καί κακούς. Γι’ αὐτό βασί-
λισσα εἶπαν τήν ἀγάπη στή σκάλα τῶν
ἀρετῶν. Καί σκέπη στό οἰκοδόμημά
τους. Ὅλοι γνωρίζουμε τή δύναμή της.
Καί τήν ἀξία της. Γιατί ξέρουμε πώς
ἀγαπώντας τήν ἀγάπη ἀγαποῦμε τό
Θεό, πού εἶναι ἡ ΑΓΑΠΗ. Τό πλήρωμα
ὅλου τοῦ νόμου τοῦ πνευματικοῦ. Κι
αὐτή ἡ ἀγάπη γιά τό Θεό γεννᾶ στήν
καρδιά τοῦ χριστιανοῦ τήν ἀγάπη γιά
τόν ἄνθρωπο. 

Ὁ φιλόθεος γίνεται καί φιλάνθρω-
πος. Ἀλλιῶς, πῶς θά γίνει πιστευτός ὅτι
ἀγαπᾶ τό Θεό πού δέν βλέπει, ἄν δέν
ἀγαπᾶ τήν εἰκόνα του, τό συνάνθρωπό
του, πού τόν βλέπει; Αὐτό εἶναι τό ἀλη-
θινό πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου. Ἡ ἀγάπη
γιά τό Θεό συναντᾶ τήν ἀγάπη γιά τόν
ἄνθρωπο. Ἀλλιῶς, εἶναι ὑπό ἀμφισβή-
τηση ἡ γνησιότητά της. 

Αὐτή ἡ ἀγάπη, φιλόθεη καί φιλάδελ-
φη, εἶναι τό κίνητρο καί τό θεμέλιο τῆς
ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ
Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» ἐπί 40
χρόνια. Μιά ἀγάπη, πού ἀγκαλιάζει
ὅλους τούς «ἐν φυλακῇ» ἀνθρώπους
χωρίς διάκριση, γιατί ὅλοι εἴμαστε «γέ-
νος Θεοῦ» (Πράξ. 17, 28). Ὅλοι, καλοί
καί κακοί, ἄξια καί ἀνάξια, εἴμαστε παι-
διά τοῦ Θεοῦ. Καί ὀφείλουμε κι Αὐτόν
νά ἀγαποῦμε καί ὅλα τά παιδιά Του μα-
ζί, ἀφοῦ ἀποτελοῦμε μιά οἰκογένεια. Ἡ
ΔΙΑΚΟΝΙΑ αὐτή εἶναι πραγματικά μιά
διακονία ἀγάπης σέ μιά εἰδική κατηγο-
ρία ἀνθρώπων, πού τά λάθη τῆς ζωῆς

τους, μικρά ἤ μεγάλα, τά πληρώνουν μέ
τίμημα τή στέρηση τῆς ἐλευθερίας τους
καί συχνά μέ τήν ἀπώλεια τῆς ἀγάπης
τῶν ἀνθρώπων πού εἶχαν ἀγαπήσει στή
ζωή τους. 

Ἔγραψε μέ θλίψη ἕνας κρατούμενος: 

«Ἔξω, στόν κόσμο τόν ἐλεύθερο, εἶχα
1.003 φίλους. Ἔχασα τούς 1.000. Μοῦ
ἔμειναν μόνο 3. Ὁ Γιάννης, ὁ Γιώργος καί
ἡ Θεανώ. Τά 3 μου παιδιά»! Καημένε
ἀδελφέ! Καημένε κρατούμενε! Δέν ἀγα-
πήθηκες εἰλικρινά ἀπό τούς ἄλλους πο-
τέ! Μόνο ἀπό τά παιδιά σου. Μόνο ἀπό
τό αἷμα σου! Καί ἀπό τούς ἀνθρώπους
τοῦ Θεοῦ. Αὐτοί σ’ ἀγαποῦν, γιατί σ’
ἀγαπᾶ ὁ Θεός. Ὁ Πατέρας ὅλων μας. Κι
ὅπως ἀγαπᾶ ὁ Πατέρας, ἀγαποῦν καί τά
παιδιά του πού ἐμπνέονται ἀπό τό πα-
ράδειγμα Του. Ἀπό τήν πλατιά Του καρ-
διά.

Γιά τή δύναμη αὐτῆς τῆς ἀγάπης πού
«σχίζει βουνά καί λαγκάδια καί διασχί-
ζει πέλαγα κι ὠκεανούς», μίλησε καί δί-
δαξε πολλούς ὁ ἱδρυτής τῆς ΔΙΑΚΟ-
ΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος
Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ», πολιός πλέον
Γέροντας, Ἀρχιμ. π. Γερβάσιος στήν Ἱ.
Μητρόπολη Ἀργολίδος. 

Ἀλλά πῶς βρέθηκε ὁμιλητής ἀπό τή
Μακεδονία στήν Πελοπόννησο; 

Ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ν. Εὐαγγελι-
στρίας Ναυπλίου Πρωτοπρεσβύτερος
π. Ἐλευθέριος Μίχος κάλεσε τόν π.
Γερβάσιο ὡς κεντρικό ὁμιλητή στήν κα-
θιερωμένη κοπή τῆς πρωτοχρονιάτικης
πίτας τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τοῦ
συσσιτίου τοῦ παραπάνω Ναοῦ, πού
ἔγινε στό Ξενοδοχεῖο «ΑΜΑΛΙΑ». Τά μέ-
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Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
«Ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν»

(Μάρκ. 12, 31)
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λη τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου εἶναι μιά
ἀπό τίς πιό δραστήριες καί ζωντανές
ἐθελοντικές ὁμάδες τῆς Ἀργολίδος πού
καθημερινά ἑτοιμάζουν, μέ πολλή ἀγά-
πη καί χαρά, ἑκατοντάδες μερίδες καλο-
μαγειρεμένου φαγητοῦ γιά ὅσους κα-
τοίκους τοῦ Ναυπλίου- ὄχι μόνον Ἕλλη-
νες- τό ἔχουν ἀνάγκη γιά νά ἐπιβιώ-
σουν. Πολλοί οἱ ἐθελοντές καί οἱ ἐθελό-
ντριες τῆς ἀγάπης, πού δίνουν τό χρόνο
τους καί τόν κόπο τους γι’ αὐτόν τό ση-
μαντικό σκοπό. Ἡ ἀγάπη δέν σταματᾶ
μπροστά σέ ἐμπόδια. Ὅλα τά ξεπερνᾶ,
ἀρκεῖ νά τελειώσει τό ἔργο της! 

Στήν ἐκδήλωση παρέστησαν ἐπιπλέ-
ον ὁ Μητροπολίτης Ἀργολίδος κ.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ -ὁ ὁποῖος κατέστησε μέ τά
συγγράμματά του γνωστό καί ἀγαπητό
στό πανελλήνιο τό μάρτυρα τῶν κομ-
μουνιστικῶν χρόνων Ἅγιο Λουκᾶ τόν ἰα-
τρό, Ἀρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως
καί Κριμαίας-, ἐκπρόσωποι τῶν Το-
πικῶν Ἀρχῶν, ἐθελοντές τοῦ συσσιτίου
καί πολλοί ἄλλοι Ναυπλιῶτες. Ὁ Διευθυ-
ντής τοῦ 2ου Γενικοῦ Λυκείου Ναυπλίου
κ. Βασίλειος Χαραμῆς ἀπηύθυνε χαιρε-
τισμό στό πολυπληθές ἀκροατήριο καί
παρουσίασε τόν κύριο ὁμιλητή τῆς

ἐκδήλωσης π. Γερβάσιο
μέ ἕνα σύντομο βιογρα-
φικό του σημείωμα.

Ὅταν ὁ π. Γερβά-
σιος πῆρε τό λόγο,
ἀναφέρθηκε ἐκτενῶς
στή δύναμη τῆς ἀγά-
πης, ὅπως τήν ἔζησε ὁ
ἴδιος ἐπί 40 χρόνια μέ-
σα καί ἔξω ἀπό τά κε-
λιά τῶν Φυλακῶν. Οἱ
ἐμπειρίες του λένε ὅτι ἡ
ἀγάπη ξεκλειδώνει μέ
ἄνεση ὄχι μόνο βαριά
κλειδωμένες πόρτες,
ἀλλά καί ἀμπαρωμένες

καρδιές. Ὅπου μπεῖ ἡ ἀγάπη, μαζί της
μπαίνει τό φῶς μέ τήν ἐλπίδα καί τή χα-
ρά γιά τή ζωή. Στά χείλη πολλῶν κρα-
τουμένων, ὅταν ἔνιωσαν ὅτι ἡ ἀγάπη
τοῦ Θεοῦ τούς ἐπισκέφθηκε χειροπια-
στά στή φυλακή τους, χαράχτηκε ἕνα
πρῶτο χαμόγελο ὕστερα ἀπό πολύ και-
ρό μοναξιᾶς καί σιωπῆς. Σάν τήν ἀγά-
πη τοῦ Θεοῦ τίποτε πιό μεγάλο!

Ὁ Μητροπολίτης Ἀργολίδος κ. ΝΕ-
ΚΤΑΡΙΟΣ, τόν ὁποῖο σέβεται, ἀγαπᾶ καί
ἀκολουθεῖ στά ἔργα καί τίς δραστηριό-
τητές του μεγάλος ἀριθμός χριστιανῶν
τοῦ ποιμνίου του, τό ὁποῖο ἔχει πολλές
εὐκαιρίες λατρευτικῆς καί πνευματικῆς
ζωῆς ἀπό τόν Ποιμενάρχη του, ἐπαίνεσε
τό ἔργο ἀγάπης πρός τόν κρατούμενο
συνάνθρωπό μας, γιατί προσφέρεται
πρός ὅλους ἀδιακρίτως τούς «ἐντός τῶν
τειχῶν», ἀφοῦ ὅλοι εἴμαστε παιδιά τοῦ
Θεοῦ καί ἔχουμε ὑποχρέωση νά καλλιερ-
γοῦμε μεταξύ μας τό σύνδεσμο τῆς ἀγά-
πης. Τῆς ἀγάπης, πού γνώρισμά της εἶναι
ἡ θυσία. Αὐτή τή θυσιαστική ἀγάπη εἶχε
ὁ μάρτυρας ἰατρός Ἅγ. Λουκᾶς, πρός τι-
μήν τοῦ ὁποίου ὁ Ἅγιος Ἀργολίδος ἀνή-
γειρε μεγαλοπρεπή Ναό στήν Ἐπαρχία
του καί κάτωθεν αὐτοῦ ἕνα ἐκπληκτικό
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π. ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ: «Ἡ ζωή μας εἶναι σύντομη. Ἄς βιαστοῦμε 
νά κάνουμε τό καλό στόν κόσμο.
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Μουσεῖο, ὅπου ἐκτίθενται πολλά ἀπό τά
προσωπικά εἴδη τοῦ Ἁγίου. Ὁ ἐπισκέ-
πτης νιώθει πώς μπαίνει ὄχι σέ Μουσεῖο,
ἀλλά ὡς προσκυνητής σέ τόπο ἁγιασμέ-
νο ἀπό τήν παρουσία τῆς μαρτυρικῆς
αὐτῆς μορφῆς τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἄς συνοδεύει ὅλους μας ἡ εὐχή
τοῦ Ἁγ. Λουκᾶ. Καί ἡ εὐχή τοῦ Ἁγίου

Ἀργολίδος, ὁ ὁποῖος μέ τήν περι-
σπούδαστη συγγραφή τόσων τόμων
Βιογραφίας τοῦ Ἁγίου τόν ἔθεσε
«ἐπί τόν μόδιον» καί φωτίζει τή ζωή
πολλῶν Ἑλλήνων χριστιανῶν, ὥστε
νά λάμπουν μέ τό φῶς τῆς ἀγάπης
καί τῆς θυσίας καί νά δοξάζεται ἔτσι
τό ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ. 

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ-Ἡ Βουλή τίμησε ἐθελοντές16 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»

Ἡ Βουλή τίμησε τούς ἐθελοντές στήν κοινωνία
τῶν Κρατουμένων

Κλήθηκαν, λοιπόν, στήν Ἐπιτροπή
μας ὁ Ἀρχιμ. π. Γερβάσιος Ραπτό-
πουλος,  ὁ ἀποκαλούμενος καί «Διάκο-
νος τῶν Κρατουμένων» ὁ Πρωτ/ρος
π. Θεόδωρος Μπατάκας, Πρόεδρος

τοῦ Συλλόγου Συμπαραστάσεως Κρα-
τουμένων Βόλου «Ο ΕΣΤΑΥΡΩ-
ΜΕΝΟΣ», ὁ κ. Ἰωάννης Παπασαρα-
ντόπουλος, Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου
Συμπαραστάσεως Κρατουμένων «Ο
ΟΝΗΣΙΜΟΣ» καί ὁ κ. Κλήμης Πυρου-
νάκης, Συντονιστής τοῦ Δικτύου Στήρι-
ξης Φυλακισμένων καί Ἀποφυλακισμέ-
νων Γυναικῶν...».

Στόν καθένα ἀπό τούς διακόνους
αὐτούς τῆς ἀγάπης γιά τόν κρατούμενο
συνάνθρωπό μας δόθηκε χρόνος γιά νά
ἀναφερθεῖ στό ἔργο του, ὥστε ὅλοι οἱ

Στίς 1/2/18 σέ Αἴθουσα τοῦ Μεγάρου
τῆς Βουλῆς συνεδρίασε ἡ Εἰδική Μόνιμη
Ἐπιτροπή Σωφρονιστικοῦ Συστήματος
καί λοιπῶν Δομῶν Ἐγκλεισμοῦ Κρατου-
μένων, μέ Πρόεδρο τήν κ. Παναγιώτα
Κοζομπόλη
καί μέ θέ-
μα ἡμερή-
σιας διάτα-
ξης: «Ὁ
ἐθελοντ ι -
σμός στήν
ὑποστήρι-
ξη τῆς
ἐπανέντα-
ξης κρα-
τουμένων».

Ἡ Πρόε-
δρος τῆς
Ἐπιτροπῆς
ἐνημερώνο-
ντας γιά τό
θέμα εἶπε μεταξύ ἄλλων: «Ἡ συνεδρία-
ση αὐτή τῆς Ἐπιτροπῆς εἶναι ἀφιερωμέ-
νη στόν ἐθελοντισμό πού στηρίζει τήν
ἐπανένταξη τῶν ἀποφυλακιζομένων συ-
μπληρώνοντας ἤ συνεπικουρώντας τό
κράτος καί τό κοινωνικό κράτος. Ἐπιλέ-
ξαμε τέσσερις ἀνθρώπους πού ἔχουν
προσφέρει σ’ αὐτόν τόν τομέα, πρῶτον
γιά νά τούς τιμήσουμε καί νά ἐπαινέ-
σουμε αὐτή τους τή συγκεκριμένη δράση
καί δεύτερον γιά νά εὐαισθητοποιή-
σουμε ἀκόμη περισσότερο τόν κόσμο
πού μᾶς ἀκούει.

π. ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ: «40 χρόνια κοντά στόν κρατούμενο! Καί μέσα στή φυ-
λακή καί ἔξω ἀπό αὐτήν ...».
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παρόντες νά γίνουν κοινωνοί τῆς συγκε-
κριμένης δράσης τοῦ καθενός χωριστά.
Ἁπλά, ταπεινά, ἀληθινά, λόγια τῆς καρ-
διᾶς βγαλμένα ἀπό τίς ἐμπειρίες τόσων
χρόνων καί τόσων κόπων, δέν ἄφηναν
εὔκολα ἀσυγκίνητο τόν ἀκροατή. Ἀπο-
ρεῖ κανείς: Μέσα σ’ ἕναν κόσμο φίλαυτο,
σκληρό καί ἄπονο, πῶς ὑπάρχουν τέτοι-
ες ὡραῖες ψυχές πού μοσχοβολοῦν ἀγά-
πη, συμπόνοια, καλοσύνη, ἀρετή;
Ὑπάρχουν. Καί τά δίνουν ὅλα γιά τήν
ἀγάπη τοῦ ἄλλου. Γι’ αὐτό ὑπάρχει ἀκό-
μη ἐλπίδα πώς ὁ Θεός θά ἐξακολουθή-
σει νά στέλνει ἀχτίδες τοῦ ἐλέους του
στή γῆ. 

Ὁ π. Γερβάσιος ἀναφερόμενος πρῶτος
στή διακονία του εἶπε μεταξύ ἄλλων:

«Οἱ κρατούμενοι εἶναι οἱ ἄνθρωποι
πού δέν ἀγαπήθηκαν ποτέ ἀπό τήν κοι-
νωνία. Ὁ κόσμος ἐξακολουθεῖ νά διατη-
ρεῖ μιά ἀπαξιωτική στάση ἀπέναντί
τους. Πέρα ἀπό τά ἀδικήματα πού διέ-
πραξαν, γιά τά ὁποῖα τό λόγο ἔχει ἡ
ἑλληνική δικαιοσύνη καί δέν εἶναι δικό

μας θέμα, ἐμεῖς βλέπουμε τόν κρατούμε-
νο σάν ἄνθρωπο, σάν πλάσμα τοῦ Θεοῦ,
καί τοῦ ἐκφράζουμε τήν ἀγάπη μας
πρῶτα ἀπ’ ὅλα μέ λόγια, ὄχι λόγια ἀφη-
ρημένα, ἀλλά λόγια συγκεκριμένα, μέ
παραδείγματα πού μιλοῦν στίς καρδιές
τῶν κρατουμένων. Κι ὕστερα, ἔμπρα-
κτα. Μέ δῶρα. Μέ ὅ,τι χρειάζεται ἕνας
ἄνθρωπος στήν καθημερινή του ζωή...
Σαράντα χρόνια κοντά στόν κρατού-
μενο! Καί μέσα στή φυλακή καί ἔξω
ἀπό αὐτήν...».

Πῆραν τό λόγο καί παρόντες στήν
Αἴθουσα τῆς συνεδρίασης καί ἀκούστη-
καν εὔστοχες παρατηρήσεις καί δυνατοί
προβληματισμοί, γιά νά λυθοῦν προβλή-
ματα σοβαρά πού χρονίζουν στήν κοινω-
νία μας καί νά πειστοῦν ὅλοι ὅτι αὐτοί
οἱ ἄνθρωποι πού κάποτε βρέθηκαν στή
φυλακή δέν ἐπιτρέπεται νά εἶναι ἀπο-
συνάγωγοι, ἀφοῦ τιμωρήθηκαν γιά ὅ,τι
ἔκαναν, ἀλλά τώρα τούς ἀξίζει μιά δεύ-
τερη εὐκαιρία! 

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

Tό�σύνθημα:

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

^H�προσευχή:�

«Kύριε,

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

Ὁ ≈μνος:�

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

Ἡ εὐθύνη�μας:

«Ἄν�δέν�σωθεῖ ὁ κόσμος,�ἐγώ�φταίω».

sel14-17Reportaz2_PÂÔÚÙ¿˙3  3/15/18  10:10 PM  Page 5



Ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ
Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ», στό διά-
στημα ἀπό 1 Σεπτεμβρίου καί μέχρι 20
Μαρτίου, συνέχισε τό ἔργο ἀγάπης καί
προσφορᾶς πρός τά Καταστήματα Κράτη-
σης, πού ζήτησαν τή βοήθειά μας στό ἔργο
τους. Εὐχαριστοῦμε θερμά τούς ἀδελ-
φούς πού στηρίζουν ἀκόμη τό ἔργο μέ
τήν ἀγάπη τους. Ἀξίζει νά δίνει κανείς
ἐλπίδα ἐκεῖ ὅπου αὐτή πάει νά σβήσει. 

* * *

Στίς 12 Μαρτίου ὁ π. Γερβάσιος ἔδωσε
συνέντευξη στό δημοσιογράφο κ. Παῦλο
Κυριακίδη τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ
«ΠΑΥΛΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ» τῆς Ἱ. Μ. Βεροίας γιά
τή Διακονία αὐτή τῶν Κρατουμένων, πού
ἀγκαλιάζει κάθε φυλακισμένο σάν παιδί
καί εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Θά ἀκολουθήσουν καί
ἄλλες συνεντεύξεις, γιατί πολλοί δημοσιο-
γράφοι ἐπιθυμοῦν νά περάσουν στούς
ἀκροατές τους μηνύματα πού οἰκοδομοῦν
καί βελτιώνουν τίς ἀνθρώπινες σχέσεις καί
ἀξίες.

* * *

Στό διάστημα αὐτό ἐνισχύσαμε τά Φι-
λόπτωχα Ταμεῖα τῶν παρακάτω Φυ-
λακῶν:

1. Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης-Ἀθλοθέτηση
Χρηματικοῦ Βραβείου Κρατ/νων 

1.000,00 εὐρώ.

2. Κατ. Κράτ. Νέων Αὐλώνα      200,00 εὐρώ. 

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

4. Κατ. Κράτ. Κασσ/τειας            250,00 εὐρώ.

5. Κατ. Κράτ. Δομοκοῦ             1.450,00 εὐρώ.

6. Κ.Α.Τ. Ἐλεώνα                       500,00 εὐρώ.

7. Κατ. Κράτ. Θεσ/νίκης          1.000,00 εὐρώ.

8. Κατ. Κράτ. Ἰωαννίνων           600,00 εὐρώ. 

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

10. Κατ. Κράτ. Κορ/λλοῦ          2.000,00 εὐρώ.

11. Κατ. Κράτ. Μαλανδρίνου    750,00 εὐρώ. 

12. Κατ. Κράτ. Πατρῶν             2.000,00 εὐρώ.

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

14. Κατ. Κράτ. Χανίων-Σ.Δ.Ε.    700,00 εὐρώ. 

15. Ψυχιατρεῖο Κρατ. Κορ/λοῦ 340,00 εὐρώ.

Σύνολο: 13.290,00 εὐρώ

* * *

1. Οἰκ. ἐν. κρατουμ. ἐσωτερικοῦ 

9.998,00 εὐρώ

2. Οἰκ. ἐν. κρατ/νων ἐξωτερικοῦ 

3.100,00 εὐρώ.

3. Οἰκ. ἐν. πρώην κρατ\νων 5.650,00 εὐρώ.

4. Οἰκ. ἐν. οἰκογ. ἀπόρων κρατ\νων

21.170,00 εὐρώ.

5. Ἔξοδα συνεργατῶν ἐσωτερικοῦ 

1.670,00 εὐρώ.

6. Ἔξοδα συνεργατῶν ἐξωτερικοῦ 

2.027,00 εὐρώ.

7. Οἰκ. ἐν. πολυτέκνων              5.000,00 εὐρώ.

8. Λοιπά ἔξοδα                           19.493,00 εὐρώ.

Σύνολο: 68.058,00 εὐρώ.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ18 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

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

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

Γενικό Σύνολο:  81.348,00 εὐρώ.
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«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI» 19ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

* * *
* Μαθητές τῆς Β΄ καί Γ΄ τάξης τοῦ

Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Νεαπόλεως,

συνοδευόμενοι ἀπό τόν Ὑποδιευθυντή τοῦ
Σχολείου τους καί δύο καθηγητές τους, ἐπι-
σκέφθηκαν στίς 9 Μαρτίου τόν π. Γερβά-
σιο, γιά νά ἀκούσουν γιά τό ἔργο τῶν Φυ-
λακῶν. Τά παιδιά ἐντυπωσιάστηκαν πολύ
ἀπό τό ἔργο αὐτό τῆς ἀγάπης, ἀλλά συγ-
χρόνως καί προβληματίστηκαν γιά τό ἀκρι-
βό τίμημα μέ τό ὁποῖο πληρώνει κανείς τήν
παραβατική συμπεριφορά. Ἦταν ἕνα μά-
θημα τοῦ Γέροντα στά

νέα παιδιά πρόληψης στήν παραβατικότη-
τα. Τό εὐχαριστήριο μήνυμα τῶν συνοδῶν
τους τά λέει ὅλα: «Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά

ὅλα!! Οἱ
μ α θ η τ έ ς
μας ἐνθου-
σιάστηκαν
ἀπό τή φι-
λ ο ξ ε ν ί α
σας καί τά
ὑ π έ ρ ο χ α
λόγια τοῦ
Γ έ ρ ο ν τ α .
Μιά ἄλλη
ἄποψη γιά
τή μικρή
ζωή μας
ἐδῶ στή
γῆ. Ἄς βια-
σ τ ο ῦ μ ε ,
λοιπόν, νά
κ ά ν ο υ μ ε
τό καλό,

γιατί ἡ ζωή εἶναι σύντομη!!».

* Στίς 14 Μαρτίου ἐπισκέφθηκαν τόν π.
Γερβάσιο στήν ἕδρα τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ Ἀμε-
ρικανοί σπουδαστές τοῦ Ἑλληνικοῦ
Κολλεγίου Βοστώνης, οἱ ὁποῖοι ἔχοντας
γνωρίσει τό ἔργο μέσῳ διαδικτύου ἤθελαν
νά γνωρίσουν τόν πρωτεργάτη αὐτοῦ τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ ἑλληνικοῦ ἔργου ἀγάπης

Μαθητές τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Νεαπόλεως Θεσ/νίκης ἐπισκέφθηκαν τόν
π. Γερβάσιο στήν ἕδρα του, γιά νά πάρουν μάθημα ζωῆς ἀπό τή 40χρονη ἐμπειρία

του κοντά σέ κρατουμένους.

Ὁ π. Γερβάσιος, ἔχοντας δεξιά τόν π. Σπυρίδωνα καί ἀριστερά τόν ἑλληνομαθή Διάκονο π. Μι-
χαήλ, ὁμιλεῖ στούς Ἀμερικανούς σπουδαστές γιά τήν 40χρονη διακονία ἀγάπης καί προσφορᾶς

στήν κοινωνία τῶν κρατουμένων, οἱ ὁποῖοι ἀκοῦνε μέ προσοχή καί δάκρυα.
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καί προσφορᾶς πρός τόν φυλακισμένο συ-
νάνθρωπό μας, ὄχι μόνον τόν ἕλληνα ἀλλά
ὅποιας καταγωγῆς. Κατά τήν παραμονή
τους στή Θεσσαλονίκη, μέ ὑπεύθυνο τοῦ
προγράμματός τους τόν Ἀρχιμ. π. Σπυρί-
δωνα Καλαϊτζόγλου, ὁ ὁποῖος ἐργάζεται
ὑπεύθυνα καί ἀκούραστα καί δημιουργικά
στόν Ἱ. Ναό Παναγίας Ἀχειροποιήτου
στή Θεσ/νίκη, εἶχαν τήν εὐκαιρία νά γνωρί-
σουν ἑστίες ἔμπρακτης ἀγάπης πρός τόν
ἄνθρωπο ὡς εἰκόνα τοῦ Θεοῦ μέσα στή
Θεσ/νίκη. Ὁμολογοῦσαν μέ ἐνθουσιασμό
τό θαυμασμό τους γιά ὅ,τι γνώρισαν.

Ὁ π. Γερβάσιος δέχθηκε μέ πολλή ἀγά-
πη τά παιδιά καί τούς μίλησε μέ νεανική
ζωντάνια γιά τήν πολύχρονη αὐτή παρου-
σία του κοντά στούς ἀνθρώπους πού δέν

ἀγαπήθηκαν ἀπό αὐτούς πού τό περίμε-
ναν, γιατί ἀμαύρωσαν τή ζωή τους μέ λάθη.
Ὁ ἄνθρωπος χωρίς Θεό δέν συγχωρεῖ
εὔκολα τόν παραβάτη.

Πρωτόγνωρα ἀκούσματα γιά τούς
σπουδαστές οἱ ἐμπειρίες τοῦ π. Γερβασίου
καί προκάλεσαν ἐρωτήσεις, συγκινήσεις,
θαυμασμό γιά τήν Ἑλλάδα. Ὁμολόγησαν
πῶς μόνο στήν ὄμορφη Ἑλλάδα γνώρισαν
τόση ζεστασιά, πώς μόνον οἱ Ἕλληνες νοιά-
ζονται τόσο πολύ γιά τόν πλησίον τους. Θά
ἤθελαν νά ἦταν ἔτσι τά πράγματα καί στήν
Ἀμερική. Ἀληθινός ὁ λόγος τοῦ ποιητῆ:
«Πνιγμένη στούς καπνούς σου, Ἑλλάδα, κι
ὅμως ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΦΩΣ». Ὅσοι Ἕλληνες,
ἄς τή σηκώνουμε ψηλά.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ20 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»

Μέ τή ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολ-
γοθᾶ» θά κάνουμε Πάσχα στό Κατάστημα Κράτησης Δομοκοῦ. Ἐκεῖ μέ τούς
κρατουμένους, Ἕλληνες καί ἀλλοδαπούς, θά ψάλλουμε ἀναστάσιμους
ὕμνους καί πασχαλινά τραγούδια καί θά τούς μιλήσουμε γιά τήν ἀγάπη τοῦ
ἀναστάντος Χριστοῦ. 

Ἡμέρα ἐκδήλωσης: Τρίτη τῆς Διακαινησίμου, 10 Ἀπριλίου 2018.
Ὥρα ἐκδήλωσης: 11.00 π.μ. περίπου.
Πρόγραμμα: Προσφώνηση τοῦ Διευθυντῆ τοῦ Καταστήματος Κράτησης

Δομοκοῦ κ. Θεοδώρου Κωσταρᾶ. Ἀντιφώνηση τοῦ Ἀρχιμ. π. Γερβασίου Ἰω-
άν. Ραπτοπούλου καί ὁμιλία μέ θέμα ἐπίκαιρο. Προσφορά δεμάτων στόν κά-
θε κρατούμενο χωριστά. Συγχρόνως ἡ Χορωδία τῆς Διακονίας θά ψάλλει
ὕμνους σχετικούς μέ τή μεγάλη γιορτή τοῦ Πάσχα. 

Παρακαλοῦμε νά βοηθήσετε, ὅπως ὁ καθένας μπορεῖ, στά 550 δέματα πού
πρέπει ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ νά ἑτοιμάσει.

Πληροφορίες στό τηλ. τῆς Ἀδελφότητος 23920-22252, 7-9μ.μ. κάθε μέρα.  

ΠΑΣΧΑ
ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

(10 Ἀπριλίου 2018)

«Δέν ὑπάρχει λαός στόν κόσμο ὁ ὁποῖος νά ἔχει προσφέρει
τόσα στήν ἀνθρωπότητα ὅσα ὁ ἑλληνικός καί νά ἔχει καταπο-
λεμηθεῖ τόσο πολύ, ἀπό τόσο πολλούς λαούς, οἱ ὁποῖοι δέν
προσέφεραν τίποτα σέ αὐτήν». (Νίτσε)
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Ἡ γνωστοποίηση τῆς Ἀπόφασης γιά
Ἔξοδο ἠλέκτρισε περισσότερο τήν ἤδη
φορτισμένη ἀτμόσφαιρα στό πολιορ-
κημένο Μεσολόγγι. Μέ μιά φωνή ὁ
ἕνας στήριζε τόν ἄλλον: Βγαίνουμε!...
«Ἐκεῖθε μέ τούς ἀδελφούς...». Ἀτμό-
σφαιρα νεκροδόξαστου πανηγυριοῦ.
Ξεχωρισμοί, θρῆνοι, ἀγκαλιές, ἁρμα-
τωσιές, ἔχε γειά Μεσολόγγι!... Ἀνάλο-
γη ἀτμόσφαιρα καί στό Καψαλέικο. Ὁ
γέροντας Χρῆστος Καψάλης ἑτοιμάζει
τήν ὑποδοχή ὅσων θά ἔφευγαν γιά τόν
οὐρανό. Ὁ γιός του, ὁ Πάνος, σωστό
παλικάρι καί γενναῖος πολεμιστής,
ντυμένος μέ τή φιέστα καί τ’ ἅρματά
του, εἶναι ἕτοιμος νά φύγει γιά τήν
ὁρισμένη «Κολώνα». Ἀσπάζεται τή
Μάνα του, πού ἐξέπνευσε πρίν ἀπό
λίγο, καί παίρνει τήν εὐχή τοῦ Πατέρα,
«Νά πολεμήσεις σκληρά καί νά ζή-
σεις». Στρέφεται καί στήν ἀρραβω-
νιαστικιά του, πού παραστέκει ἀνήσυ-

χη. Ὁ γέροντας ζητάει ἀπό τή Νύφη
του: «Ἐσύ νά μείνεις μαζί μου».
Ἐκείνη βγάζει ἀπρόσμενη κραυγή:
«Ὄχι, Πατέρα, θά πολεμήσω μαζί μέ
τόν Πάνο». «Εἶσαι παιδούλα καί ὁ
πόλεμος θέλει σκληράδα, δέν θά σ’
ἀφήσω», ἀπαντάει ὁ γέρος. Ἐκείνη
ἐξαφανίζεται γιά λίγο καί γυρίζει ντυ-
μένη μ’ ἀντρίκια φορεσιά. Ζητάει
ἀπαιτητικά ἀπ’ τόν Πεθερό της τήν
καλή ἁρματωσιά του, γιά νά φύγει.
«Ἐσύ θά μείνεις πίσω καί τά ἅρματά
σου θά πολεμήσουν στά χέρια μου
μπροστά». Ὁ γέρος νικάει τό δίλημμα
καί βάζει στά χέρια τῆς Νύφης τ’
ἀργυρόχρυσα ἅρματά του. Φεύγει καί
ἡ Νύφη, συναντάει τόν Πάνο. Πολέμη-
σαν ἀντάμα, πέρασαν μαζί στή δόξα! 

Νικόλαος Σπ. Βούλγαρης
Καθηγητής Θεολογίας

Πρ. Δήμαρχος Ἱ.Π. Μεσολογγίου

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΜΕΣΟΛΟΓΓΙ:
Τό δίλημμα τοῦ πεθεροῦ

Γιά νά μήν ξεχνᾶμε!...

21«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
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Καί ξαφνικά, ζήσαμε
τό ὄνειρο!

Ναί! Ἔλεγες «Θεέ μου, εἶμαι ξυ-
πνητός ἤ ὀνειρεύομαι;».

Ἀνασαίνοντας, χρόνια τώρα, τή δυσο-
σμία τῆς ἐξαθλίωσης, νιώθοντας τό γενικό
μούδιασμα τοῦ λαοῦ ἀπό τίς ἀπανωτές
«ἠλεκτρικές ἐκκενώσεις», πού ξετίναξαν
τίς τσέπες του, πού ἐξανέμισαν τήν περι-
ουσία του, πού διέσυραν τό ὄνομά του,
πού διέσπειραν τά παιδιά του στά τρί-
στρατα τῆς ξενιτιᾶς, κουνοῦσες τό κεφάλι
θλιμμένα: -Πάει ἡ Ἑλλάδα!... Πέθανε ὁ
πατριωτισμός... Κανείς δέν ἀντιδρᾶ... Ὁ
καθένας κοιτᾶ τή βόλεψή του... Σβήσανε
τά μεγάλα ἰδανικά... Ὁ ἐθνομηδενισμός
βασιλεύει...

Καί ξαφνικά! Ἀπό ποῦ ξεπήδησαν
αὐτά τά ποτάμια τοῦ λαοῦ, πού πλημμύ-
ρισαν τούς δρόμους; Νέοι-πολλοί νέοι-
μικροί, μεγάλοι, παιδιά, μεσήλικες καί
γέροι ἀνεμίζοντας σημαῖες, ἄλλοι μέ
αὐτοσχέδια πλακάτ καί πανώ, πού δια-
κηρύττουν τή μεγάλη ἀλήθεια «Η
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ», κατευ-
θύνονται στό χῶρο τοῦ συλλαλητηρίου.

Ποιόν χῶρο; Αὐτός ἀποδεικνύεται ἀνεπαρ-
κής. Κι ἔτσι μένουν πλημμυρισμένοι ὅλοι οἱ
δρόμοι ἀπό τό ἀνθρώπινο ποτάμι, πού μέ
ἀμείωτο ἐνθουσιασμό τραγουδᾶ τό «Μακε-
δονία ξακουστή», φωνάζει συνθήματα,
ἀπαιτεῖ νά ἀκουστεῖ ἡ ἀλήθεια στά πέρατα
τῆς γῆς. 

Τό ἴδιο κλίμα καί στά δυό μεγάλα συλλα-
λητήρια: Ἡ ἐθνική ὁμοψυχία. Ἦταν ἐκεῖ ὅλη
ἡ Ἑλλάδα. Μακεδονία, Ἤπειρος, Βόρειος
Ἤπειρος, Κύπρος, Αἰγαῖο καί Ἰόνιο, Θράκη,
Θεσσαλία, Στερεά Ἑλλάδα, Πελοπόννησος
καί ἡ λεβεντογέννα Κρήτη. Ἐκεῖ καί ὁ ἀπό-
δημος ἑλληνισμός ἀπό Εὐρώπη, Ἀμερική,
Αὐστραλία. Ἐκεῖ ὁ κλῆρος. Ἐκεῖ ὁ μοναχι-
σμός. Ἐκπρόσωποι τοῦ στρατοῦ. Καί ὅλες
οἱ τάξεις τοῦ λαοῦ ἐκεῖ. Ἀπό τόν πανεπιστη-
μιακό δάσκαλο μέχρι τόν ἁπλό ἐργάτη.

Ποιός τούς ξεσήκωσε; Τί θαῦμα ἦταν
αὐτό; «Βούλιαξε» ἡ παραλία τῆς Θεσσαλο-
νίκης ἀπ’ τόν κόσμο. Ψηλά, πάνω στό βά-
θρο του σπιρούνιαζε τόν Βουκεφάλα του ὁ
στρατηλάτης βασιλιάς τῆς Μακεδονίας.
Ἀπέναντί του στημένοι ἀγέρωχοι οἱ Μακε-
δονομάχοι καί οἱ συναγωνιστές τους Κρητι-
κοί μέ τίς ἔνδοξες στολές καί τή μορφή τοῦ
Παύλου Μελᾶ στά λάβαρά τους. Οἱ λόγοι
τῶν ὁμιλητῶν πύρινοι. Ἐθνικός παλμός καί
κοσμιότητα χωρίς καμιά παραφωνία.

Γιά τό συλλαλητήριο τῆς Ἀθήνας ξεκινή-
σαμε μεσάνυχτα ἀπό τή Θεσσαλονίκη. Ὁλο-
νύκτιο ταξίδι. Θά περίμενε κανείς ὅτι ὁ κό-

σμος θά κοι-
μόταν μέχρι
νά φτάσουμε.
Καί ἀντί γι’
αὐτό, ζήσαμε
τό πρωτό-
γνωρο. Στίς
στάσεις καθ’
ὁδόν νά κα-
τ ε β α ί ν ο υ ν
ὅλοι ἀπό τά
λ ε ω φ ο ρ ε ῖ α
κ ρα τώ ν τ α ς

Ὁ γίγανταςὉ γίγαντας

Ο ΓΙΓΑΝΤΑΣ ΞΥΠΝΗΣΕ«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»
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τίς σημαῖες καί νά τραγουδοῦν πατριωτι-
κά τραγούδια γιά τή Μακεδονία. Νά
ψάλλουν τόν Ἐθνικό Ὕμνο. Ἔλεγες: «Θεέ
μου, ὀνειρεύομαι; Ἄς μή τελειώσει αὐτό
τό ὄνειρο!».

Ἀμείωτος ὁ ἐθνικός παλμός ξεχείλισε
μέσα στούς ναούς, ὅπου μετά τό πέρας
τῆς Θ. Λειτουργίας, μέ πρωτοστάτες τούς
λεβέντες Κρητικούς, ἀντήχησε ὁ Ἐθνικός
Ὕμνος. Οἱ πολυάριθμες ὑψωμένες ση-
μαῖες ἔδιναν τήν εἰκόνα ἐθνικῆς γιορτῆς ἤ
μᾶλλον ἐθνικοῦ συναγερμοῦ. 

Ὧρες ὀρθοστασίας στή διάρκεια τῶν συλ-
λαλητηρίων, καί κανείς νά μή κουράζεται. Ἡ
ἐθνική ἀνάταση μεθοῦσε τήν ψυχή, συνέπαιρ-
νε καί τό σῶμα στίς δικές της σφαῖρες. Κά-
ποιος ξαφνικά θυμήθηκε τήν πείνα του. Κι
ἀμέσως ἔδωσε ὁ ἴδιος τήν ἀπάντηση: «Τώρα
δέν ἔχει «πεινάω». Τώρα ἔχει Ἑλλάδα!».
Στήν ἐρώτηση τοῦ ὁμιλητῆ ἄν θά προδώσου-
με τά αἵματα πού χύθηκαν γιά τή Μακεδο-
νία, μιά νέα γυναίκα φωνάζει μέ ὅλη τή δύ-
ναμη τῶν πνευμόνων της: «Ποτέέέ! Ποτέέέ!
Καί τό αἷμα μας θά δώσουμε!». Ἰαχές, πού
νόμιζες πώς ἀνῆκαν στό παρελθόν, ἕως τήν
ἐποχή τοῦ ’40. Πού πίστευες ὅτι πιά ἔχουν
πεθάνει. Νά ὅμως, πού πραγματικά «ἡ
Ἑλλάδα ποτέ δέν πεθαίνει... Μόνο λίγο και-
ρό ξαποσταίνει καί ξανά πρός τή δόξα
τραβᾶ».

Τό θαυμαστότερο ὅλων: Ὅλος αὐτός ὁ ξε-
σηκωμός ξεπήδησε πραγματικά ἀπ’ τά
σπλάχνα τοῦ λαοῦ. Σέ μηδενικό χρόνο. Χω-
ρίς ἐπώνυμους διοργανωτές, χωρίς στήριξη
ἀπό τούς μεγάλους, καί ἐπιπλέον μέ τήν πο-
λεμική καί τή δυσφήμιση στήν ὁποία ἐπιδό-
θηκαν τά κρατικά Μ.Μ.Ε. μέ ἐξαιρετικό
ζῆλο. Ἄς πάρουν τό εὖγε ἀπό τόν Ἐφιάλτη.
Αὐτό μόνο τούς ἀξίζει. 

Ὅσο κι ἄν προσπάθησαν ὅμως οἱ κυβερ-
νῶντες νά μειώσουν τά δυό μεγαλειώδη συλ-
λαλητήρια-λές καί ζοῦμε στίς ἐποχές πού ὁ
κόσμος «ἔχαφτε» ὅ,τι τοῦ σέρβιραν, ἐπειδή
δέν εἶχε πρόσβαση στήν εἰκόνα-ἔνιωσαν κα-
λά τό ταρακούνημα. Κι ἄν μέ τίς σπασμωδι-

κές τους κινήσεις καί τίς ἄστοχες ἐκφράσεις
ἔφτασαν νά χαρακτηρίσουν τούς συμμετέχο-
ντες ὡς «μισαλλόδοξους καί φανατικούς»
καί «ἑτερόκλητο ὄχλο», τούς λέμε ὅτι δέν
ἤμασταν μόνο αὐτοί πού βλέπανε. Οἱ περισ-
σότεροι ἔλειπαν. Ἦταν ὅλοι ἐκεῖνοι, πού γιά
λόγους ἀνώτερους ἀπό τή θέλησή τους δέν
μπόρεσαν νά ρθοῦν, καί παρακολουθοῦσαν
τά δρώμενα κολλημένοι στίς ὀθόνες τους, μέ
τά μάτια πλημμυρισμένα στά δάκρυα. Κάθε
τόσο μᾶς ἔστελναν μηνύματα ὅτι οἱ καρδιές
τους ἦταν ἐκεῖ, μαζί μας. 

Ἀλλά πῶς νά μετρήσουν τίς καρδιές, πού
δέν φαίνονται, αὐτοί πού δέν εἶναι ἱκανοί νά
μετρήσουν τούς ἀνθρώπους πού εἶναι μπρο-
στά στά μάτια τους; Ἔτσι ἄρχισαν νά δημοσι-
εύουν ἀριθμούς ἀφαιρώντας μηδενικά καί με-
τατρέποντας τίς ἑκατοντάδες χιλιάδες σέ με-
ρικές δεκάδες χιλιάδες. Τό μόνο πού πέτυχαν
εἶναι ἡ γελοιοποίησή τους. 

Τό σημαντικό εἶναι ἕνα: Ὁ γίγαντας ξύ-
πνησε. Ὁ λαός μίλησε· καί ἡ δυναμική πα-
ρουσία του καταθορύβησε τούς δωσίλογους,
τούς προδότες. Αὐτό πού αἰσθάνθηκε ἡ ὑφή-
λιος ὅλη εἶναι ὅτι τό DNA τοῦ Ἕλληνα δέν
ἀλλάζει. Ὅλα μπορεῖ νά τά ὑπομείνει. Ὄχι
ὅμως καί τήν ἐθνική ταπείνωση. Ὄχι τό ξε-
πούλημα τῶν ἱερῶν καί ὁσίων του. Ὄχι τήν
προδοσία τόσων ἀγώνων, πού ποτίστηκαν μέ
τό αἷμα τῶν προγόνων του. Σ’ αὐτές τίς
ὁριακές στιγμές εἶναι πάλι ἕτοιμος γιά νέ-
ες Θερμοπύλες, γιά νέο 1821 καί νέο 1940.
Γιά τό «τρίτο μέγα ΟΧΙ».

Ὁ γίγανταςὉ γίγαντας ξύπνισε!ξύπνισε!
«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»Ο ΓΙΓΑΝΤΑΣ ΞΥΠΝΗΣΕ
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Ἡ εἰκαζομένη 

«ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ» 

ἐπιστολή τοῦ Ἀπ. Παύλου

(κ. Βασιλείου Νικοπούλου,

Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου ε.τ-Δ.Ν.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

1 Δέομαι οὖν ἐπί τῶν προ-
σευχῶν μου ἐλθεῖν πάλιν πρός
ὑμᾶς, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,
πλήν οὐ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν ὅτι
τοῦτό μοι κωλύεται τανῦν, 2 διό-
περ ἐπί τήν ἐπιστολήν ἐτράπην,
ἵνα περισσοτέρως εἴπω ὑμῖν περί
τοῦ εὐαγγελίου, ὅ εὐηγγελισά-
μην ὑμῖν δι’ ἀποκαλύψεως Κυρί-
ου. 3 Γνωρίζω δέ ὑμῖν, ἀδελφοί,
τό εὐαγγέλιον, ὅ εὐηγγελισάμην
ὑμῖν ἀπό τοῦ Ἀρείου Πάγου, καί
τινες ὀλίγοι ἐκλεκτοί καί παρε-
λάβετε ἐν ᾧ καί στήκετε, δι’ οὗ
καί σώζεσθε, τίνι λόγῳ εὐηγγελι-
σάμην ὑμῖν εἰ κατέχετε, ἐκτός
εἰμή εἰκῆ ἐπιστεύσατε. 5 Παρέ-
δωκα γάρ ὑμῖν ἐν πρώτοις ὅ καί
παρέλαβον, ὅτι τανῦν ὁ Θεός πα-
ραγγέλλει τοῖς ἀνθρώποις μετα-
νοεῖν, 6 ἐπεί, ὡς εἶπον ὑμῖν, ἕστη-
κεν ἡμέραν ἐν ᾗ μέλλει κρίνειν
τήν οἰκουμένην ἐν ἀνδρί ᾧ ὥρι-
σεν πίστιν παρασχών πᾶσιν,
ἀναστήσας αὐτόν ἐκ νεκρῶν. 7
Καί νῦν λέγω ὑμῖν ὅτι αὐτός
ἐστιν ὁ Χριστός, ὅς ἀπέθανεν
ὑπέρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, 8 καί
ὅτι ἐτάφη καί ὅτι ἐγήγερται τῇ
τρίτῃ ἡμέρᾳ καί ὅτι ὤφθη τῷ
ἡμετέρῳ Πέτρῳ ἔτι ζῶντι καί
μαρτυροῦντι ὑπέρ αὐτοῦ, ἔπειτα
τοῖς δώδεκα μαθηταῖς αὐτοῦ,

1 Παρακαλῶ λοιπόν στίς προσευχές μου νά μέ
ἀξιώσει ὁ Κύριος νά ξανάρθω κοντά σας, ἀγαπη-
τοί μου ἀδελφοί, θέλω ὅμως νά σᾶς πῶ, γιά νά τό
ξέρετε, ὅτι κάτι τέτοιο πρός τό παρόν μοῦ εἶναι
ἀδύνατον, 2 γι’ αὐτό καταφεύγω στήν ἐπιστολή,
γιά νά σᾶς διδάξω μέ αὐτήν περισσότερα πράγ-
ματα γιά τό εὐαγγέλιο, τό ὁποῖο σᾶς κήρυξα τότε
σύμφωνα μέ ὅσα μοῦ ἀποκάλυψε ὁ Κύριος. 3 Σᾶς
κάνω γνωστό λοιπόν, ἀδελφοί μου, τό Εὐαγγέλιο
τό ὁποῖο σᾶς ἐκήρυξα ἀπό τοῦ Ἀρείου Πάγου, τό
ὁποῖο λίγοι ἐκλεκτοί ἀπό σᾶς τό παραλάβατε καί
στό ὁποῖο μένετε ἀμετακίνητοι ἀπό τότε, μέ τό
ὁποῖο καί θά σωθεῖτε, 4 μέ τόν λόγο πού ἐγώ σᾶς
τό κήρυξα, ἐκτός καί ἄν μάταια καί χωρίς λόγο πι-
στέψατε. 5 Κατ’ ἀρχήν μέ τό προφορικό ἐκεῖνο
κήρυγμα σᾶς παρέδωσα ἐκεῖνο τό ὁποῖο καί ἐγώ
παρέλαβα. Ὅτι δηλαδή καί τώρα ὁ Θεός παραγ-
γέλλει σ’ ὅλους τούς ἀνθρώπους νά μετανοήσουν,
6 διότι, ὅπως σᾶς εἶπα, προκαθόρισε τήν ἡμέρα
κατά τήν ὁποία πρόκειται νά κρίνει ὅλον τόν κό-
σμο μέ τόν ἄνδρα ἐκεῖνον πού ὅρισε ὡς κριτή πα-
ρέχοντας βεβαία ἀπόδειξη γι’ αὐτό μέ τό νά ἀνα-
στήσει αὐτόν ἐκ τῶν νεκρῶν. 7 Σᾶς λέγω λοιπόν
καί τώρα ὅτι ὁ ἄνθρωπος αὐτός εἶναι ὁ Ἰησοῦς
Χριστός, ὁ ὁποῖος πέθανε γιά τίς ἁμαρτίες μας. 8
Καί ὅπως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πού πεθαίνουν, ἐτά-
φη καί αὐτός, ἀλλά τήν τρίτη μέρα ἀναστήθηκε
καί φανερώθηκε στόν δικό μας τόν Πέτρο, τόν
συναπόστολό μου, ὅταν ἀκόμα αὐτός ζοῦσε καί ὁ
ὁποῖος ζεῖ ἀκόμη καί βεβαιώνει μέ τήν μαρτυρία
του τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Ἔπειτα ἐμφανί-
σθηκε καί στούς δώδεκα μαθητές αὐτοῦ, στή συ-
νέχεια μιά φορά σέ πεντακόσιους ἀδελφούς,
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ἔπειτα πεντακοσίοις ἀδελφοῖς
ἐφάπαξ, ἔπειτα ὤφθη Ἰακώβῳ
τῷ ἀδελφοθέῳ, εἶτα τοῖς ἀπο-
στόλοις πᾶσιν, 9 ἔσχατον δέ πά-
ντων, ὥσπερ τῷ ἐκτρώματι
ὤφθη κἀμοί τῷ πρότερον διώ-
κτῃ αὐτοῦ, ὅς καί ζωγρήσας με ἐν
τῇ πίστει ἀπόστολον τῶν ἐθνῶν
με κατέστησε, ἐν οἷς καί ὑμεῖς οἱ
ἀκούοντες τόν λόγον μου καί φυ-
λάσσοντες αὐτόν. 10 Εἴτε οὖν
ἐγώ εἴτε ἐκεῖνοι ὡς μάρτυρες τῆς
ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ γενό-
μενοι, οὕτω κηρύττομεν καί
οὕτως ὑμεῖς ὀρθῶς ἐπιστεύσατε.
11 Εἰ δέ Χριστός κηρύσσεται ὑφ’
ἡμῶν τῶν ὄντως μαρτύρων τῆς
ἀναστάσεως αὐτοῦ, ὅτι ἐκ νε-
κρῶν ἐγήγερται, πῶς λέγουσί τι-
νες τῶν ἐν ὑμῖν ὅτι ἀνάστασις νε-
κρῶν οὐκ ἔστιν; 12 Εἰ δέ ἀνάστα-
σις νεκρῶν οὐκ ἔστιν, οὐδέ Χρι-
στός ἐγήγερται. 13 Εἰ δέ Χριστός
οὐκ ἐγήγερται, κενόν ἄρα τό κή-
ρυγμα ἡμῶν, κενή δέ καί ἡ πίστις
ὑμῶν. 14 Εὑρισκόμεθα δέ καί
ψευδομάρτυρες τοῦ Θεοῦ, ὅτι
ἐμαρτυρήσαμε κατά τοῦ Θεοῦ
ὅτι ἤγειρε τόν Χριστόν, ὅν οὐκ
ἤγειρεν, εἴπερ ἄρα νεκροί οὐκ
ἐγείρονται. 15 Εἰ δέ νεκροί οὐκ
ἐγείρονται, οὐδέ Χριστός ἐγήγερ-
ται, εἰ δέ Χριστός οὐκ ἐγήγερται,
πάλιν λέγω ὑμῖν ματαία ἡ πίστις
ὑμῶν. 16 Ἔτι ἐστέ ἐν ταῖς ἁμαρ-
τίαις ὑμῶν, ἐν τῇ φιλοσοφίᾳ καί
κενῇ ἀπάτῃ, ἐν αἷς πρό τοῦ με κη-
ρύξαι ὑμῖν Χριστόν ἀναστάντα
περιεπατεῖτε. 17 Εἰ ἐν τῇ ζωῇ
ταύτῃ ἐλπικότες ἐσμέν ἐν Χρι-
στῷ μόνον, ἐλεεινότεροι πάντων
ἀνθρώπων ἐσμέν. 

(Συνεχίζεται)

ἔπειτα στόν Ἰάκωβο, τόν γνωστόν ὡς ἀδελφό-
θεο, ἔπειτα πάλι στούς ἀποστόλους ὅλους, 9 καί
τελευταῖον ἀπ’ ὅλους ἐμφανίσθηκε  καί σέ μένα
σάν σέ ἔκτρωμα, σάν ἔμβρυο δηλαδή πού βγῆκε
παράκαιρα (πρίν τήν ὥρα του) ἀπό τήν κοιλιά
τῆς μάνας του, ἐπειδή εἶμαι ὁ ἐλάχιστος κι ὁ κα-
τώτερος ἀπό ὅλους τούς ἄλλους ἀποστόλους,
ἐμφανίσθηκε λοιπόν καί σέ μένα πού ἤμουν
πρῶτα διώκτης του, κι ἀφοῦ μέ αἰχμαλώτισε
στήν πίστη του μέ κατέστησε ἀπόστολο τῶν
Ἐθνῶν, δηλαδή τοῦ εἰδωλολατρικοῦ κόσμου,
στόν ὁποῖο ἀνήκατε κι ἐσεῖς πού ἀκούσατε τόν
λόγο μου καί τώρα τόν φυλάσσετε καί ἐφαρμόζε-
τε στή ζωή σας. 10 Τόσο ἐγώ λοιπόν, ὅσο καί
ἐκεῖνοι οἱ λοιποί ἀπόστολοι, ἀφοῦ γίναμε μάρτυ-
ρες τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, θά ἔλεγα αὐτό-
πτες, ἀφοῦ τόν εἴδαμε μέ τά μάτια μας ζῶντα
ἀνάμεσά μας, κηρύσσουμε τώρα τήν ἀνάστασή
Του καί καλῶς κάνετε κι ἐσεῖς πού πιστεύετε σ’
αὐτήν. 11 Ἀφοῦ ὅμως ὅλοι οἱ Ἀπόστολοι κηρύτ-
τουμε ὅτι ὁ Χριστός ἀναστήθηκε ἀπό τούς νε-
κρούς, πῶς λένε μερικοί ἀνάμεσά σας ὅτι τάχα
δέν ὑπάρχει ἀνάσταση νεκρῶν; 12 Ἄν ὅμως δέν
ὑπάρχει ἀνάσταση νεκρῶν, τότε κι ὁ Χριστός δέν
ἀναστήθηκε, ἀφοῦ κι αὐτός εἶχε σῶμα ὅπως τό
δικό μας. 13 Ἐάν δέ ὁ Χριστός δέν ἀναστήθηκε,
τότε τό κήρυγμά μας εἶναι χωρίς πραγματικό πε-
ριεχόμενο, ἀλλά καί ἡ δική σας πίστη εἶναι κού-
φια καί χωρίς οὐσιαστικό περιεχόμενο. 14 Ἐμεῖς
μάλιστα ὅλοι οἱ ἀπόστολοι ἀποδεικνυόμαστε καί
ψευδομάρτυρες, διότι δίνουμε ψευδή μαρτυρία
σέ βάρος τοῦ Θεοῦ, ὅτι τάχα ἀνέστησε τόν Χρι-
στό, τόν ὁποῖο δέν ἀνέστησε, ἀφοῦ δέν ὑπάρχει
δῆθεν ἀνάσταση νεκρῶν. 15 Διότι ἄν δέν ἀνα-
σταίνονται οἱ νεκροί, οὔτε ὁ Χριστός ἀναστήθη-
κε, ἀλλά ἄν ὁ Χριστός δέν ἀναστήθηκε, σᾶς λέω
καί πάλι ὅτι εἶναι κούφια ἡ πίστη σας καί χωρίς
κανένα περιεχόμενο. 16 Ἐσεῖς δέ βρίσκεσθε ἀκό-
μη μέσα στίς ἁμαρτίες σας καί ζεῖτε ἀκόμη μέσα
στό ψεῦδος τῶν φιλοσοφικῶν σας θεωριῶν πού
δέν εἶναι παρά ἀπάτη, ὅπως ἀκριβῶς καί πρίν
σᾶς κηρύξω ἐγώ τόν Χριστό ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο.
17 Ἀλλά χωρίς ἀνάσταση καί ἐκεῖνοι πού πέθα-
ναν προηγουμένως χάθηκαν κι ἐμεῖς, ἄν στή ζωή
αὐτή στηρίξαμε τίς ἐλπίδες μας μόνο στό Χριστό,
εἴμαστε ἀθλιότεροι καί πιό ἀξιολύπητοι ἀπό
ὅλους τούς ἄλλους. 

(Συνεχίζεται) 

Μόνο τό Εὐαγγέλιο δύ-
ναται νά σώσει τό Γένος
μας. Ἀδαμάντιος Κοραής
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Μεῖνε μαζί μας, Κύριε!

Ὅταν ὁ Κύριος εἶναι τό πλήρωμα τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώ-
που, τότε ἡ ψυχή του ὅλη φλογίζεται πνευματικά. Ὅπου
ὑπάρχει ὁ Θεός, ἐκεῖ δέν ὑπάρχει ἴχνος κενοῦ οὔτε στόν
ἄνθρωπο οὔτε στή δημιουργία. Γιατί ὁ Θεός συνέχει τά
πάντα. Αὐτή τήν ἐμπειρία βίωσαν δυό μαθητές τοῦ Χρι-
στοῦ στήν ὁδοιπορία τους πρός Ἐμμαούς μετά τήν Ἀνά-
σταση. Κι ἔζησαν γιά πάντα στό ἑξῆς μέ τή λαχτάρα τῆς
παρουσίας Του στή ζωή τους. «Μεῖνε μαζί μας, Κύριε»!
Σελ. 144.

* * *

ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΝ
Μιλοῦν οἱ εἰκόνες;

Μέ φωνή ἀσφαλῶς ὄχι. Μέ τό συμβολισμό τους ὅμως ναί.
Ἐκφράζουν πολλά μηνύματα. Μιά εἰκόνα-φωτογραφία εἶναι
ἕνα μάθημα ζωῆς. Γι᾽ αὐτό ἐγράφη τό βιβλίο αὐτό. Γιά νά πά-
ρουμε μαθήματα. Καί νά τά κάνουμε ζωή. Ζωή ἁγία, ὅπως
ἁρμόζει σέ ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ. Σελ. 144.

* * *

1.Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
μέσα ἀπό τίς ἐπιστολές τῶν κρατουμένων

Στό ΑΡΧΕΙΟ τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
φυλάσσονται ἑκατοντάδες εὐχαριστήριες ἐπιστολές
κρατουμένων γιά τή βοήθεια πού δέχθηκαν κατά τή
διάρκεια τῆς κράτησής τους, οἰκονομική ἤ ἠθική. Στό βι-
βλίο αὐτό, πού εἶναι τό πρῶτο μιᾶς σειρᾶς βιβλίων πού
θά παρουσιάσουν τή διακονία ἀγάπης καί προσφορᾶς
στόν κρατούμενο «ἀδελφό» (Ματθ. 25, 40) τοῦ Κυρίου,
ἀναφέρονται ἀποσπάσματα μερικῶν μόνο ἐπιστολῶν, μέ-
σα ἀπό τά ὁποῖα φαίνεται ἡ ἀπήχηση πού εἶχε ἡ διακονία
αὐτή στή φυλακισμένη τους ζωή.

Εἶναι ἀφιερωμένο στούς συνδρομητές τῆς 40χρονης
αὐτῆς Διακονίας, ἡ ὁποία πραγματοποίησε 72 ἐπισκέψεις σέ
Φυλακές Ἑλληνικές καί 45 σέ Φυλακές ἐξωτερικοῦ. Σελ. 224.

Τό καθένα τιμᾶται: 5,00 εὐρώ. Tαχ/κά τέλη: 3,00 εὐρώ.

* * *

Παραγγελίες: Ἀδελφότητα «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» -Τ.Θ. 10 147, 540 12  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.
Τηλ.: 23920-22252. ΦΑΞ: 23920-25478, e-mail: osiaxeni@hotmail.com

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ26 «XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
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§20
Ὁ χρόνος βάραινε στή στέγη του, σάν ἕνα

ἀσήκωτο φορτίο πού τό γκρέμιζε. Ἀπάνω στόν
ξεφλουδισμένο τοῖχο του ἀναρριχότανε ἕνα
κλωνί κισσοῦ, στεγνό καί ξεραμένο· τά λεπτά
σάν τίς κλωστές κλαδιά, ἀπότιστα καί γυμνω-
μένα, μοιάζανε σάν μεγάλα κρύα φίδια πού τό
ζώνανε. Τά παράθυρα, σπασμένα, χάσκαν σάν
μαῦρα στόματα. Ἡ χιονοθύελλα ἀνέμιζε μέ
κρότο τά ξεβαμμένα ἀπ’ τόν καιρό παντζούρια
τους. Ὁ Ζερβός σκιάχτηκε. Εἶχε μυστήριο
’κεῖνο τό σπίτι μαρμαρωμένο μές στό χρόνο,
σάν νά ’τανε νά βγοῦνε πνεύματα νεκρῶν ἀπό
τά σκοτεινά παράθυρα καί νά χορεύουν ἐκδι-
κητικά τριγύρω του. 

Ὁ Κρανιάς ἐπιτέλους ἔφτασε. Ὁ Ζερβός πά-
τησε ἀντανακλαστικά τό ΟΝ στήν κάμερα. Τό
σῶμα του φαινότανε μικρό κι ἀδύνατο μέσα
στό σταυρουδάκι ἀπ’ τό φακό. Προχώρησε δε-
ξιά, λίγα μονάχα μέτρα πέρα ἀπ’ τό μαντρότοι-
χο. Ὁ Ζερβός ἔσκυψε φοβισμένα τό κεφάλι
του νά μή φαίνεται τίποτα, μά ὁ ἄλλος ἦταν
ἐντελῶς ἀλλοῦ. Τά μάτια του κοιτάξανε ἀλλό-
κοτα, τρελά. Καρφώθηκαν σέ μιά μικρή, γαλα-
ζωπή πορτούλα, χαμηλή. «Τό παραπόρτι!»,
ἔκαμε ὁ Ζερβός. Ἤτανε σφραγισμένο, ὁλό-
κλειστο μ’ ἕνα μεγάλο Χ ἀπό σανίδες πού
σταυρώσανε. Ὁ Κρανιάς κοίταξε μιά στιγμή
ἐντατικά κι ὕστερα ἄρχισε νά γυροφέρνει
ἀσταμάτητα, πάλι καί πάλι σάν ἀλλοπαρμέ-
νος. Τό σῶμα του ἤτανε σάν νά πηγαίνει μόνο
του. Τά χέρια του λυγίζανε στιγμές-στιγμές
σπασμωδικά, τά πόδια του τρέχαν νευρόσπα-
στα στό ἴδιο τρελαμένο δρομολόγιο πού μα-
στίγωνε τά νεῦρα του, πάνω-κάτω, κάτω-πά-
νω, ἀτελείωτα. Κάποτε, δευτερόλεπτα, σταμά-
ταγε, ἔκανε ἕναν κύκλο γύρω ἀπ’ τόν ἑαυτό
του καί ξανάρχιζε. «Θά τρελαθεῖ, Θεέ μου»,
ψιθύρισε ὁ Ζερβός ἀνατριχιάζοντας κι ἔνιωσε
πάλι, ὅπως τότε στήν ταβέρνα, ἕναν πόνο, μιά
λύπηση γι’ αὐτό τό πλάσμα, πού στριφογυρ-

νοῦσε ἔτσι παραλογισμένο, σάν ἥρωας ἀρχαί-
ας τραγωδίας πού τό δέρνανε μέ τά φιδίσια
τους μαλλιά οἱ τρομερές θεότητες τῆς τύψης
καί τοῦ γδικιωμοῦ. Μά ὕστερα πάλι γύρισαν
μέσα του τά λυπημένα μάτια τοῦ ἁγίου καί τά
χαρακτηριστικά τοῦ Γιάννη σκλήρυναν. 

Ἡ κάμερα ἔπαιρνε πάλι καί πάλι τό ἴδιο
στιγμιότυπο. «Ποῦ θά πάει αὐτό;», σκέφτηκε
ζαλισμένος ὁ Ζερβός μ’ ἀπογοήτευση. Μά πά-
νω πού ἔλεγε νά κλείσει τό κουμπί, μιά
ἀνθρώπινη φωνή ἀκούστηκε, μιά τρομαγμένη
ἀναπνοή γυναίκας, πού λαχτάρησε: «Ἐσύ!
Ἐσύ ἐδῶ! Εἶσαι ὁ Παναγιώτης ἤ ὁ ...», σπαρτά-
ρησε ἡ φωνή. «Ἡ Ἀρχοντή!», κόντεψε νά φω-
νάξει ὁ Ζερβός κι ὅλα τά νεῦρα τοῦ κορμιοῦ
του τεντωθήκανε. «Ὁ Παναγιώτης εἶμαι!»,
τήν ἔκοψε λαχανιαστά ὁ ἄντρας, πού ἐπιτέ-
λους στάθηκε παραλυμένος ἀπ’ τήν ἔκπληξη.
«Τί κάμεις ἐσύ ἐδῶ;», ρώτησε μ’ ἀγωνία. «Πο-
τέ δέ σ’ ἔχω ξαναδεῖ!», συμπλήρωσε πιό ἤρε-
μα. Ἡ γυναίκα σώπασε λίγο, παλεύοντας νά
ἠρεμήσει τήν τρομάρα της. «Δέν ἔρχομαι ἐγώ
ἐδῶ! Ποτέ! Μονάχα σήμερα. Δέν ξέρω τί μέ
ἔπιασε. Καιγόμουνα· κι εἶπα νά πάρω ἀέρα.
Ἐσύ;», συνέχισε μέ φόβο, «ἐσύ ἔρχεσαι κάθε
χρόνο ἐδῶ, ἔ; Σάν ἐπέτειος!», σχολίασε ἀλλό-
κοτα. «Ὅποτε μπορῶ», μουρμούρισε πνιχτά ὁ
Κρανιάς. Ἔπεσε μεταξύ τους μιά σιωπή ἀμή-
χανη καί φοβερή σάν προσμονή. 

Ὁ Ζερβός κοίταξε λιγάκι πιό προσεκτικά
τήν Ἀρχοντή στό λίγο λευκό φῶς πού ἔπεφτε
ἀπ’ τό στύλο τοῦ ἠλεκτρικοῦ ἀπέναντι ἀπ’ τή
δεξιά γωνία τοῦ σπιτιοῦ. Ἡ σκιά της, ψηλή
καί λυγερή σάν κυπαρίσι, μάκραινε στό ἔδα-
φος. Μιά χοντρή πλεξούδα, μαύρη κι ἀστρα-
φτερή, σά θάλασσα πού τή στολίζει φεγγαρό-
φωτο, ἔπεφτε ἀρχοντικά στό μαρμαρένιο της
λαιμό. Τό πρόσωπό της, στρόγγυλο, λευκό,
κρατοῦσε ἀκόμα ἀπ’ τή φρεσκάδα τῆς νεότη-
τας κι ἄς τό βαθαίνανε ἐκεῖνες οἱ σκληρές ρυ-
τίδες. Εἶχε μιά λύπη μεγαλόπρεπη, σάν νά ’τα-

ΟΟ ΑΑ ΓΓ ΙΙ ΟΟ ΣΣ

*  Ἀπό τό βιβλίο τῆς Μαρίας Παστουρματζῆ, Φιλολόγου, «Ο ΑΓΙΟΣ».
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νε καμιά μελαγχολική πριγκίπισσα βγαλμένη
ἀπ’ τίς σελίδες τοῦ παραμυθιοῦ. «Ὄμορφη!
Ἀλήθεια ὄμορφη!», συλλογίστηκε ὁ Ζερβός. 

Ἡ Ἀρχοντή στεκόταν μέ σκυμμένο τό κε-
φάλι ἀντίκρυ στόν Κρανιά.

«Εἶναι κι αὐτό τό χιόνι, σήμερα», εἶπε σιγά.
«Εὐτυχῶς τώρα ἔκοψε... Γι’ αὐτό...» κι ἔκοψε
ἀπότομα τό λόγο της.

«Ναί, τό χιόνι», ἀπάντησε ἀφηρημένα ὁ
Κρανιάς.

«Ἐσύ;», ρώτησε ἡ γυναίκα καί μιά ἰδέα
ἔγνοιας ζέστανε τή σκιαγμένη της φωνή. «Τί
κάνεις; Πῶς περνᾶς;». 

Ὁ Κρανιάς ἀνασήκωσε μηχανικά τούς
ὤμους του. 

«Πῶς νά περνῶ;», μουρμούρισε κι ἔσκυψε
τώρα ἐκεῖνος τό κεφάλι του.

«Ἐκεῖνος;», ἔκανε ἐρωτηματικά καί δειλια-
σμένα ἡ Ἀρχοντή. 

«Ποιός;», ρώτησε ὁ Κρανιάς.

«Ὁ ἀδελφός σου», ψιθυρίσε μέ φόβο ἡ γυ-
ναίκα. «Εἶναι στή φυλακή;», εἶπε μαζεύοντας
τό ἐρωτηματικό στόν τόνο τῆς φωνῆς. 

«Ποῦ θέλεις νά ’ναι;», ἔκανε κουρασμένα
καί κάπως εὐερέθιστα ὁ Κρανιάς. 

«Μεγάλο κρίμα μᾶς βαραίνει, Παναγή»,
τρεμούλιασε ἡ φωνή τῆς Ἀρχοντῆς. «Αὐτό
πού κάναμε... Ὁ ἀδελφός σου... ἔρχεται στόν

ὕπνο μου, συνέχεια, κάθε νύχτα. Τόν βλέπω
ὅπως ἦταν τότε, κάτωχρος, τρομαγμένος, λυ-
πημένος ὥς τό θάνατο, νά προσπαθεῖ νά μοῦ
ἁρπάξει τό σουγιά, νά μοῦ γλιτώσει τή ζωή·
αὐτός...», ἔκαμε ἡ Ἀρχοντή κι ἕνας ὑπόκωφος
λυγμός σάν βογγητό τήν ἔσπασε στά δυό.

«Μήν τά μιλᾶμε τώρα αὐτά», ἀπάντησε
ἀναστατωμένα ὁ Κρανιάς. Τά χέρια του πού
’χαν ἀκινητήσει ἐξαντλημένα ἀπό τήν κούρα-
ση ἄρχισαν πάλι νά τινάζονται μέ τούς μι-
κρούς, ἐπώδυνους σπασμούς τῆς ἀγωνίας καί
τῆς ἔντασης. 

«Μήν τά μιλᾶμε...», εἶπε ἡ Ἀρχοντή πιό δυ-
νατά καί μιά σαρκαστική εἰρωνεία σάλεψε
στόν τόνο τῆς φωνῆς. «Σωστά! Τί νά μιλᾶμε
τώρα; Τότε τά σωπάσαμε... Δέ μίλησες, Πανα-
γιώτη. Φοβήθηκες», εἶπε μέ μιά περίεργη
σκληρότητα. 

Ὁ Κρανιάς μεμιᾶς μαζεύτηκε δύο σπιθαμές
μικρότερος. Οἱ ὦμοι του κυρτώσανε, σάν νά
κατέβαινε στίς πλάτες του ἕνα ἀπειλητικό μα-
στίγιο. 

«Οὔτε ἐσύ μίλησες», ἀπάντησε ἀμυνόμε-
νος. «Μακάρι νά μιλοῦσες!», ἔκαμε μέ πεῖσμα.
«Θά μέ λύτρωνες!». 

«Ἐγώ σέ ἀγαποῦσα, Παναγή. Κανέναν ἄλλο
δέν ἀγάπησα παρά μονάχα ἐσένα», ἔκαμε ἡ
Ἀρχοντή καί ἄρχισε νά τρέμει σύγκορμη.                                 

(Συνεχίζεται)

«XPIΣTIANIKOI�ΠAΛMOI»28 Ο ΑΓΙΟΣ

* Γιά νά γνωρίσετε
τό ἔργο τῆς χριστια-
νικῆς ἀγάπης.

* * *
* Γιά νά διαπιστώσε-

τε τήν καρποφορία
τῆς Διακονίας μας. 

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

* * *
*  Γιά νά νιώσετε τόν

κρατούμενο ἀδελφό ὡς
ἀδελφό τοῦ Xριστοῦ. 

(Mατθ. 25, 40)

Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος 
Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» ΣTO ΔIAΔIKTYO

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

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

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

T.Θ. 10 147, 540 12 ΘEΣΣAΛONIKH

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

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

^HΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος
Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» πληρώνειστόΔημόσιοΤα-
μεῖομέροςμικροποινῶνπούἐξαγοράζονταικαίἀποφυλακίζονταιἄμεσαἄποροι
κρατούμενοι.\Aπότό1978àποφυλακίσθηκαν16.239 ôποροιμικροποινίτεςκρα-
τούμενοι.Kαίἐξακολουθοῦννάàποφυλακίζονταικρατούμε-
νοιἔχονταςπροσωπικήμαςâπιστολήστάχέριατουςτήν
™μέρατÉςàποφυλακίσεως,ἡ ὁποίαàποτελεÖ≤ναχαιρετισμό
àγάπηςπρόςαéτούςκαίμίαπρόσκλησηγιάτήνàρχήμιÄς
νέαςζωÉςμέσαστήνκοινωνία.

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

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

***

AΔEΛΦOTHΣ «H OΣIA ΞENH»

Kαί ™ ¬ποια συνδρομή γιά àποφυλάκιση àπόρων

κρατουμένωνεrναι κι αéτή âπίσκεψη στή φυλακή.

ΣTEIΛETE τόνçβολόσας,¬πως™χήρατοÜEéαγγε-

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

πεζ΅ν:

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

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

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

BENEFICIARY: AΔEΛΦOTHΣHOΣIAΞENH-ΔIAKONIAΦYΛAKΩN

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

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

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

(Aἴτησηîερέως)

uΩρες μετανοίας ...
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ΝΕΕΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ30 «XPIΣTIANIKOI ΠAΛMOI»

NEEΣ AΠOΦYΛAKIΣEIΣ
(Μέχρι 15/3/2018)

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

Α\Α Α΄ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΡΑΤΟΥΜ. ΕΥΡΩ

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

10.
11.
12.  

1.
2.

Ἀθήνα: Εἰσαγγελία
Ἀθήνα: Ἐφετεῖο 
Βέροια: Πλημμ/κεῖο
Θεσσαλονίκη: Δ/νση Ἄμεσης Δράσης
Θεσσαλονίκη: Εἰσαγγελία Ἐφετῶν
Θεσσαλονίκη: Πλημμ/κεῖο
Θεσσαλονίκη: Πρωτοδικεῖο
Κομοτηνή: Ἐφετεῖο
Κῶς: Κατάστημα Κράτησης
Λαμία: Ὑπηρ. Κοινωνικῆς Ἀρωγῆς
Λάρισα: Ἐφετεῖο    
Μαλανδρίνο: Κατάστημα Κράτησης

ΣΥΝΟΛΟ: 

Θεσσαλονίκη: Ἀστ. Τμῆμα Καλαμαριᾶς    
Ν. Ἐπιβάτες: Ἀστ. Τμῆμα Θερμαϊκοῦ

ΣΥΝΟΛΟ:

1
1
1
2
7
2
1
1
2

20
1
2

41

1
1

2

200,00
150,00
300,00
350,00

1.195,00
500,00
200,00
250,00

58,00
5.097,00

200,00
920,00

9.420,00

100,00
50,00

150,00

ΓENIKO ΣYNOΛO:  AΠOΦYΛAKIΣΘENTEΣ:  16.239

Β΄ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
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