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ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΑ)

MηνYματα για τον παραλHπτη

ιλOι
υλακισμενων
βΡΑβΕΙΟ ΑΚΑδΗΜΙΑΣ ΑθΗΝΩΝ

ΣυΣΤΑΣη ΤηΣ ιερΑΣ Συνοδου ΤηΣ εκκΛηΣIΑΣ ΤηΣ εΛΛΑδοΣ

ΣYΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ KΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «ο

ονησιμος»

AΣKΛHΠIOY 60Α & ΣEPΓIOY ΠATPIAPXOY 8 –– 114 71 AΘHNA –– Τηλ.: 210 3622017

Παρακαλοῦμε:
Ἐάν μᾶς στείλετε
χρήματα
μέσῳ τραπέζης,
εἰδοποιῆστε μας
μέ τά στοιχεῖα
καί τήν ἡμερομηνία
κατάθεσης,
ὥστε νά
σᾶς στείλουμε
τήν ἀντίστοιχη
ἀπόδειξη γιά
τήν ἐφορία.

Eὐχαριστοῦμε!

✁

«εν

ΦυλΑκή

ημHν,
κΑι ηλθετε
Προς με »
MΑΤΘ.

κε΄, 36

τευχοΣ 13o
φθινοπωρο-χειμωναΣ 2012

διανεμεται δωρεαν

Ἡ ἀγάπη ἀναζητεῖ
πάντα ἕναν τρόπο.
Ἡ ἀδιαφορία βρίσκει
πάντα μιά δικαιολογία.
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Ἐξώφυλλο: Τουρλίδα Μεσολογγίου, Ἅγιος Νικόλαος.

Ὅσιος Θεόγνωστος

Ἀπό τό βιβλίο, Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου,
Λόγοι Ε΄ Πάθη καί Ἀρετές

#

μη σημειωνετε κατω απο αυτη τη γραμμη

Στίς εἰδήσεις ἀκούσαμε ὅτι 450.000 οἰκογένειες δέν ἔχουν καμμιά
πηγή εἰσοδήματος καί ὁ ἀριθμός αὐτός βαίνει συνεχῶς αὐξανόμενος.
Ἡ εἴδηση εἶναι τραγική. Σκεφθήκαμε ὅτι αὐτοί οἱ οἰκογενειάρχες δέν
μποροῦν νά ἐξασφαλίσουν τά πρός τό ζῆν τῆς οἰκογενείας τους; Σκεφθήκαμε τήν ἀπογοήτευση ἀλλά δυστυχῶς καί τήν ἀπόγνωσή τους;
Ὅλοι μας ξέρουμε κάποιες ἀπ’ αὐτές τίς οἰκογένειες. Ἴσως εἶναι
συγγενεῖς, φίλοι, γείτονες. Εἶναι «ἀξιοπρεπεῖς» ὅμως καί δέν ζήτησαν
βοήθεια. Καί βρίσκουμε πρόσχημα ὅτι δέν μᾶς ζήτησαν, ὅτι ἐμεῖς
ἔχουμε λίγα καί ἔρχονται χειρότερες μέρες καί θά πρέπει νά κάνουμε
«τό κουμάντο μας». Ὅσο ἐμεῖς ὅμως προγραμματίζουμε κάποιος δικός
μας, ἀδελφός μας, μπορεῖ νά κάνει τό ἀπενοημένο διάβημα.
Καί ἐμεῖς δέν τόν «δανείσαμε», δέν τοῦ εἴπαμε «ἔχει ὁ Θεός».
«Ἀλλήλων τά βάρη βαστάζετε»... (Πρός Γαλάτας 6,2) λέει τό Εὐαγγέλιο. Ὁ Χριστός εἶναι δίπλα μας. Τώρα μᾶς καλει στό πρόσωπο
ὅλων τῶν πονεμένων καί ἴσως ἐξαθλιωμένων ἀδελφῶν μας. Μήν
φοβηθοῦμε. Ὅσα περισσότερα δώσουμε, τόσο περισσότερη Θεία Χάρη θά λάβουμε καί ἀπό ὑλικά δέν θά μᾶς λείψει τίποτα. Καί ὁ Θεός,
βλέποντάς μας ἀγαπημένους, ἐλεήμονες, πιστούς θά μᾶς ἐλεήσει καί
θά μᾶς στηρίξει σέ ὅποια φοβερά γεγονότα ἔλθουν.

Ἄν θέλεις νά σέ γνωρίσει ὁ Θεός, μεῖνε ὅσο περισσότερο μπορεῖς ἄγνωστος στούς ἀνθρώπους

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΕΘΗ
– Γέροντα, φοβᾶμαι μήπως δέν σωθῶ.
– Μή φοβᾶσαι· μαζί θά πᾶμε ἐπάνω. Μόνο νά
πεῖς στή Γερόντισσα νά μᾶς δώσῃ δύο μεγάλα
μπουκάλια γιά τόν δρόμο – πρόσεξε νά εἶναι πλαστικά γιά νά μήν σπάσουν στό ταξίδι!... Θά τά γεμίσουμε νερό καί, μέχρι νά ἀνεβοῦμε στόν Οὐρανό, ἀπό τήν κούραση θά τό πιοῦμε! Μόνον τρία
δάκτυλα θά ἀφήσουμε καί θά παρακαλέσουμε τόν
Χριστό νά τό εὐλογήσῃ, νά τό κάνῃ κρασί καί
μετά θά τό πιοῦμε καί θά μεθύσουμε πνευματικά
κοντά στόν Χριστό.
– Γέροντα, ποιό εἶναι αὐτό τό νερό;
– Εἶναι ἡ ἀγάπη πρός τόν Χριστό καί τούς
ἀδελφούς.
– Καί ἡ μέθη;
– Εἶναι ἡ μέθη ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα. Αὐτοί πού
μεθοῦν ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα ἀγάλλονται συνέχεια ἀπό τή στοργή τοῦ Θεοῦ, τοῦ Πατέρα τους.
Ἄν μεθύσῃ ὁ ἄνθρωπος πνευματικά μέ τό οὐράνιο κρασί, ἀχρηστεύεται γιά τόν κόσμο, ἀδιαφορεῖ γιά καθετί γήινο καί ὅλα τά θεωρεῖ «σκύβαλα». Βλέπεις, ὅσοι πίνουν πολύ καί μεθοῦν,
μετά δέν νοιάζονται γιά τίποτε.
«Μπαρμπα-Θανάση, τό καλύβι σου καίγεται»,
φώναζαν σέ κάποιο γεροντάκι πού τό καλύβι
του εἶχε πάρει φωτιά. «Ἄσ’ το νά καῇ», ἔλεγε
αὐτός, γιατί εἶχε πιεῖ καί ἦταν μεθυσμένος!...
Εὔχομαι νά βρεῖτε τήν παραδεισένια θεία κάνουλα καί νά πίνετε καί νά μεθᾶτε συνέχεια ἀπό
τό παραδεισένιο κρασί. Ἀμήν!
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ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ

Κ

λείνοντας 30 χρόνια λειτουργίας, ὁ Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων, ἔχοντας προστάτη τόν Ἅγιο Ἀπόστολο Ὀνήσιμο, συνεχίζει τό δύσκολο ἔργο του
στό δρόμο πού χάραξε ὁ ἱδρυτής
του, ὁ ἀείμνηστος Στυλιανός
Μπουρμπαχάκης.
Ἰδιαίτερη σημασία δίνει στίς
οἰκογένειες καί στά παιδιά τῶν ἐν
φυλακῇ εὑρισκομένων ἀδελφῶν
μας καλύπτοντας τίς βασικές τους
ἀνάγκες, ἀλλά καί στούς ἀποφυλακισμένους.
Θέλουμε νά σᾶς εὐχαριστήσουμε

γιά τήν κοινή πορεία καί τή συμπαράστασή σας καί ἐλπίζουμε ὅτι μαζί
θά συνεχίσουμε τήν ἀποστολή του
πρός Δόξα Θεοῦ.
Καλή δύναμη σέ ὅλους,
τό Διοικητικό Συμβούλιο

Ἀπό ἐκδρομή τοῦ Συλλόγου μας στή Ρωσία.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ

Γ

ιά πρώτη φορά ὁ «ΟΝΗΣΙΜΟΣ»
ἀναλαμβάνει τή διοργάνωση παζαριοῦ (bazzar) μέ ἔργα κρατουμένων
(πίνακες, χειροτεχνήματα κ.λπ.) από
πολλές φυλακές τῆς Ἑλλάδος (τά ἔσοδα θά δοθοῦν στούς κρατουμένους),
ἔργα ἀποφυλακισμένων ἀλλά καί ἀντικείμενα (μπιμπελό, εἰκόνες, πίνακες,
στολίδια κ.λπ.) πού ἡ ἀγάπη σας θά
μᾶς προσφέρει.
Τό παζάρι θά γίνει στίς 15-16 Δεκεμβρίου 2012 (Σάββατο: 10 π.μ.ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012

8 μ.μ., Κυριακή: 10 π.μ.-2 μ.μ.) στό
Κέντρο Τεχνῶν στό Πάρκο
Ἐλευθερίας (Βασ. Σοφίας, δίπλα στή στάση μετρό «Μέγαρο
Μουσικῆς») τό ὁποῖο μᾶς προσέφερε ὁ Δῆμος Ἀθηναίων, τόν ὁποῖον καί
εὐχαριστοῦμε. Το παζάρι θά συνεχισθεῖ
στά γραφεῖα τοῦ Συλλόγου μας (Ἀσκληπιοῦ 60Α - Σεργ. Πατριάρχου 8) μέχρι
τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ὀνησίμου, 15 Φεβρουαρίου 2013, ἐργάσιμες ὧρες.
Σᾶς περιμένουμε.
1
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Ὁ ονησιμοσ εἶναι Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας,
μαθητής τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.
Ἐπίσκοπος καί Μάρτυρας τῆς Πίστεώς μας!
Εἶναι ὁ Προστάτης Ἅγιος τῶν Φυλακισμένων!

Σ

τήν κοινωνία τῆς ἀπομόνωσης καί τοῦ φόβου, ἄς φερθοῦμε ἀνθρώπινα

καί ζεστά σέ ἀνθρώπους πού «πλήρωσαν» καί θέλουν νά ἐνταχθοῦν καί

πάλι στήν κοινωνία.
Τό μεγαλύτερο πρόβλημα τῶν ἀποφυλακισμένων εἶναι ἡ εὕρεση ἐργασίας.
Κάνουμε ἔκκληση. Πολεμῆστε τήν προκατάληψη. Προσλάβετε ἀποφυλα-

κισμένους. Θέλουν νά δουλέψουν, θέλουν νά κάνουν μιά καινούργια ἀρχή.
Ὁ ΟΑΕΔ δίνει τριπλάσια ἐπιδότηση γιά νέες θέσεις ἐργασίας ἀποφυλακισμένων, ἀπεξαρτημένων καί λοιπῶν εἰδικῶν ὁμάδων ἀπό ὅ,τι στίς ἁπλές
περιπτώσεις ἀνέργων. Ἡ πρόσληψή τους θά εἶναι μιά γενναία πράξη, μεγαλύτερη ἀπό οἱοδήποτε ἄλλο βοήθημα.
Ὁ Σύλλογός μας «ο ονησιμοσ »:
Δίνει βοηθήματα καί καλύπτει ἀνάγκες τῶν κρατουμένων καί τῶν οἰκογενειῶν τους, καθώς καί τῶν ἀποφυλακισμένων.
Φροντίζει γιά τήν ἀποφυλάκιση ἀτόμων μέ αὐστηρά κριτήρια (ἄποροι,
ὄχι ὑπότροποι κ.λπ.).
Παρέχει φιλοξενία σέ ξενοδοχεῖο γιά λίγο καιρό μετά τήν ἀποφυλάκιση ὅσων ἔχουν πρόβλημα στέγης.
Ἐνισχύει οἰκονομικά τά φιλόπτωχα ταμεῖα τῶν Κοινωνικῶν Ὑπηρεσιῶν τῶν Φυλακῶν καί ἀποστέλλει δέματα μέ εἴδη πρώτης ἀνάγκης τῶν
φυλακισμένων.
Παρέχει δωρεάν νομική κάλυψη σέ ἀπόρους κρατουμένους.
Ἐνισχύει τίς βιβλιοθῆκες τῶν φυλακῶν μέ καλό λογοτεχνικό καί χριστιανικό βιβλίο.
Φροντίζει γιά τήν ἐπαγγελματική ἀποκατάσταση τῶν ἀποφυλακισμένων καί τήν ψυχολογική τους στήριξη.

•
•
•
•
•
•
•

οι περιπτωσεισ πολλεσ και οι αναγκεσ μεγαλεσ
2

ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN
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AΠO TIΣ ΔPAΣTHPIOTHTEΣ MAΣ

• Τό 2011 ὁ Σύλλογός μας πλήρωσε • Τό 2011 βοηθήθηκαν ποικιλοτρόσέ ξενοδοχεῖα τῶν Ἀθηνῶν 372
διανυκτερεύσεις ἀπόρων πρόσφατα ἀποφυλακισμένων.
Ὁ
• Σύλλογός μας πραγματοποίησε
ἐπισκέψεις σέ φυλακές συνδυάζοντας καί προσκυνηματικές ἐκδρομές
ὡς ἑξῆς: Κατάστημα Κράτησης Κορίνθου (Φεβρ. 2012-Ιούλ. 2012),
Εἰδικό Κατάστημα Κράτησης Ἀνηλίκων Αὐλῶνα ( Ἰαν. 2012).
• Ἡ Χριστιανική Ἕνωσις Ἐπιστημόνων, μέ τήν ὁποία ὁ «ΟΝΗΣΙΜΟΣ»
συνεργάζεται, ὀργανώνει κάθε ἑβδομάδα ἐπίσκεψη στή Φυλακή
Ἀνηλίκων Αὐλῶνα.
• Ὁ Σύλλογός μας πραγματοποιεῖ
ἐπισκέψεις στό Τμῆμα Κρατουμένων τοῦ Ψυχιατρικοῦ Νοσοκομείου
Ἀθηνῶν.

πως 577 φυλακισμένοι καί ἀποφυλακισμένοι.
• Ὁ Σύλλογός μας συμμετέχει σέ θεραπευτικό πρόγραμμα εικαστικής θεραπείας τοῦ καταστήματος Ἐλαιῶνα
Θηβῶν, ἀποστέλλοντας εἰδική ψυχολόγο.
• Καθημερινά περνοῦν ἀποφυλακισμένοι καί μέλη οἰκογενειῶν φυλακισμένων ἀπό τά γραφεῖα τοῦ
Συλλόγου μας γιά στήριξη καί βοήθεια. Θά ἦταν ἐξαιρετικά ὠφέλιμο
οἱ φίλοι τῆς προσπάθειάς μας νά
ἔρθουν καί νά γνωρίσουν ἀπό κοντά αὐτούς τούς ἀνθρώπους καί νά
τούς στηρίξουν μέ ὅποιον τρόπο
μποροῦν, πάντοτε μέ πολλή ἀγάπη
καί διακριτικότητα.

EKΔPOMEΣ
Καθ’ ὅλη τή διάρκεια τοῦ ἔτους ὁ Σύλλογός μας ὀργανώνει ἡμερήσιες καί πολυήμερες προσκυνηματικές ἐκδρομές γιά τούς φίλους μας, καθώς καί ἐπισκέψεις σέ φυλακές, ὅπου εἶναι δυνατόν.
Ζητῆστε πληροφορίες στά γραφεῖα τοῦ Συλλόγου, στά τηλέφωνα 210 3622017 και
210 3645305. Ὑπεύθυνη Ἐκδρομῶν, κυρία Ἑλένη Κατηφόρη, τηλέφωνο 210 6715299 (οἰκία).
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012
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ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
ΑΙΩΝΙΟΝ

Ἔφυγε γιά τόν Οὐρανό, πλήρης
ἡμερῶν καί ἔργων ἀγαθῶν, ὁ ἀκούραστος συνεργάτης μας Νικόλαος Πετρακόπουλος. Ταπεινός, φιλεύσπλαχνος, ἐργατικός, ἐλεήμων. Ἔβλεπε
σάν δικά του παιδιά –ἄν καί ὁ ἴδιος
δέν εἶχε– ὅλους τούς πονεμένους καί
καταφρονεμένους συνανθρώπους
μας μέσα καί ἔξω ἀπό τή φυλακή.
Ἐπισκεπτόταν ἀνελλιπῶς φυλακισμένους καί ἐξ ἰδίων κατέβαλλε πολλά
ἔξοδα οἰκογενειῶν φυλακισμένων.
Ὑπέμεινε καρτερικά καί μέ ἀπόλυτη πίστη στό Θεό τήν ἀναπηρία του
τά τελευταῖα πέντε περίπου χρόνια.
Ἦταν κατά τό Ἀπολυτίκιο τοῦ Ἁγίου
του «Κανόνας πίστεως καί εἰκόνα
πραότητος».
Ὁ Θεός, ὅς τόν ἔχει στά δεξιά Του,
καί ὁ ἴδιος ἄς δέονται γιά ὅλους μας
καί γιά τήν εὐόδωση καί συνέχεια τῆς
διακονίας τοῦ Συλλόγου μας.
4

ΠΟΙΗΜΑ

:
Δέν φοβᾶμαι τό αὔριο
γιατί ξέρω πώς θά προσπαθήσω
καί ἐλπίζω πάντα
γιά τό καλύτερο
σ’ ὅ,τι ἡ ζωή μοῦ φέρει
μπροστά μου.
Δέν φοβᾶμαι τή δύναμη
γιατί ξέρω ὅτι ὑπάρχει
γιά νά προστατεύει
τήν ἀδυναμία.
Δέν φοβᾶμαι τό θάνατο
κι ἐμπιστεύομαι τή Θεία
Δικαιοσύνη
γι’ αὐτό ζῶ καί γνωρίζω τή ζωή
μέσα σέ κάθε στιγμή
μέσα σέ κάθε βίωμα
πού διαδραματίζεται
τό κάθε ἐμπειρικό βίωμα
τοῦ «γίγνεσθαι» τῆς ζωῆς.
Ἀλέκτορας
Ἕνα ποίημα ἀπό τήν ποιητική
συλλογή «Κι ὅμως ὀνειρεύομαι»
κρατουμένων στίς Φυλακές
Ἀλικαρνασσοῦ, πού ἐκδόθηκε
ἐξόδοις τοῦ Συλλόγου «Ο ΟΝΗΣΙΜΟΣ»

ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN
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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
22 Δεκέμβρη 2010
λησιάζουν Χριστούγεννα. Εἶναι τά
δεύτερα Χριστούγεννα πού περνῶ
μέσα σέ πηχτό σκοτάδι, μέσα σέ νύχτα
δίχως σύνορα. Ὁ χρόνος δέν μέ ἀπασχολεῖ, δέν τόν μετρῶ. Δέν χρειάζομαι
ρολόι οὔτε ἡμερολόγιο. Ζῶ σέ ἔγκατα
βαθιά, δέν ξεχωρίζω τίς ὧρες, τίς μέρες, τούς μῆνες, τά χρόνια. Μέ τή μυρωδιά νιώθω τά Χριστούγεννα κι ὄχι
μέ τά μάτια. Τά νιώθω στόν ἀέρα.
Κάθομαι μέ τό βλέμμα καρφωμένο
στό ταβάνι καί νιώθω ἄδειος. Δέν ἔχω
τίποτε νά ἐλπίζω, δέν περιμένω κάτι ν’
ἀλλάξει. Σέρνομαι στό κενό, λιμνάζω...
Καί θά σερνόμουν γιά πολύ καί θά λίμναζα... ἄν...
Ἄν τοῦτο τό πρωΐ δέν ἐρχότανε ἕνα
γράμμα ἀπό τή μάνα! Ἀπ’ τή μιά στιγμή
στήν ἄλλη στό κελί μου ἔπεσε φῶς. Μόλις τό εἶδα δάκρυα χαρᾶς γέμισαν τά
μάτια. Γιά μιά στιγμή ἔνιωσα μπροστά
μου τά γράμματα νά χορεύουν τρελό χορό κι ἡ ἀγωνία δέν μέ ἄφηνε ν’ ἀναγνωρίσω τίς λέξεις. Ἔχωσα τό κεφάλι
μου μέσα στό χαρτί καί βυθίστηκα στή
γλυκιά μυρωδιά τῆς μάνας. Ἡ ζωή λοιπόν ὑπάρχει καί γιά μένα, κι ἀλή-

Π

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012

θεια μέ περιμένει! Τά λόγια της ἀντηχοῦν στ’ αὐτιά μου συνεχῶς...
«Γιέ μου, γλυκό μου ἀγόρι. Τήν ἴδια
τή στιγμή πού μοῦ ἔφυγες κόπηκε ἡ
ἀναπνοή μου, ἔσπασε ἡ ψυχή μου. Τό
σπίτι μας βυθίστηκε στή σιωπή, δύο
χρόνια τώρα, καί βουβάθηκε ἡ ζωή μας.
Τίποτε δέν εἶναι πιά τό ἴδιο. Τώρα
ἔρχονται πάλι τά Χριστούγεννα κι οὔτε
μιά στάλα χαρᾶς δέ χώρεσε στίς καρδιές μας. Τό μαράζι σου μᾶς λιώνει μέρα τή μέρα.
»Στό γιορτινό τραπέζι δέν θά ’σαι
πάλι πλάι μας. Ἡ θέση σου θά εἶναι
ἀδειανή, ὅπως καί οἱ ἀγκαλιές μας. Δέν
θέλω νά σέ φορτώσω μέ βαριά λόγια,
μάτια μου, μά ἦταν μέσα μου καιρό καί
δέν ἄντεξα στό θέατρο πού ἔπαιζα
μπροστά στόν πατέρα καί τόν αδερφό
σου. Βλέπεις, κάποτε τά λόγια ἀδυνατοῦν νά μένουν χωμένα βαθιά μας. Ζητοῦν διέξοδο καί δέ νοιάζονται γιά τό
συναίσθημα πού θά προκαλέσουν.
»Κάνε ὑπομονή, ἀκριβέ μου. Δέν
μπορεῖ, θά ’ρθουν καλύτερες μέρες γιά
ὅλους μας. Τό ἄστρο τῆς γιορτῆς ἴσως
ζεστάνει τίς ζωές μας. Σοῦ στέλνω ὅλη
μου τήν ἀγάπη καί τήν ἔγνοια! Καί νά
5
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θυμᾶσαι: τά πράγματα στή ζωή κάποτε
ἀλλάζουν. Κάνε σύμμαχό σου τήν
ἐλπίδα καί προχώρα δίχως πίσω νά
κοιτᾶς! Γιά μᾶς θά εἶσαι πάντα ὁ μικρός μας Φλοριάν...
Σέ φιλῶ γλυκά,
Ἡ μαμά σου».
Ἀπό τό Γυμνάσιο Φυλακῶν
Ἀνηλίκων Βόλου

<
Β

ρισκόμαστε στό 2011 σέ μιά καλύτερη θεωρητικά κοινωνία, σέ ἕνα πιό
ὀργανωμένο σύστημα! Ποιά κοινωνία
καί ποιό σύστημα; Ἕνα σύστημα πού βάζει ἀνηλίκους στή φυλακή; Ποῦ εἶναι ἡ
ὀργάνωση καί ἡ μέριμνα, ὅταν ἕνας ἀνήλικος φυλακίζεται χωρίς νά τοῦ δίνεται
μία δεύτερη εὐκαιρία; Ἀπό ἕνα στιγμιαῖο
λάθος στή ζωή του, ἄν καί ἀνήλικος,
προφυλακίζεται ἤ καταδικάζεται χωρίς
περαιτέρω ἐνημέρωση, χωρίς βοήθεια,
χωρίς κανένα σωφρονιστικό χαρακτήρα.
Ἡ ἴδια ἡ κοινωνία σέ πετάει πίσω ἀπό
τά κάγκελα κι ἀπό ἐκείνη τή στιγμή στή
ζωή σου γίνεσαι ἕνας ἀριθμός· ὁ ἀριθμός
πού εἶναι ὁ κάθε κρατούμενος σέ κάθε
καταμέτρηση κρατουμένων. Ἕνα κελί,
6

μιά ἀκτίνα γεμάτη σιδερένιες πόρτες καί
κάγκελα κι ἕνα μικρό προαύλιο. Δέν
ὑπάρχουν δραστηριότητες ἔτσι ὥστε νά
μορφωθεῖ ὁ ἀνήλικος κρατούμενος. Ποῦ
εἶναι, λοιπόν, ὁ σωφρονισμός; Πολλοί
ἀνήλικοι βρίσκονται σέ τέτοια ἡλικία πού
ξεκινᾶνε τήν προσωπική τους οἰκογένεια
ἤ ζοῦν μέ τούς γονεῖς τους πρίν τή φυλακή. Κι ἀπό τή στιγμή πού μπαίνουν
φυλακή, καταστρέφονται ὅλα γύρω τους
καί πεθαίνει κάθε ἐλπίδα. Τό μόνο πού
ἀπομένει εἶναι νά περιμένεις τήν ἀπόφαση τήν ἡμέρα τοῦ δικαστηρίου σου καί
μετά τήν ἀποφυλάκισή σου. Περνάει ὁ
καιρός κι ἀπό ἀνήλικος γίνεσαι ἐνήλικος
κι ἔχεις πολλά ἐρωτηματικά γιά τή ζωή
σου. Ἀπελπισμένος, σκέφτεσαι γιά κάτι
ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN
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καλύτερο. Ἔρχεται ἡ πολυπόθητη ὥρα
τῆς ἀποφυλάκισης καί τότε ἀντιμετωπίζεις ἕναν ἄλλο κόσμο ἐκεῖ ἔξω. Ὁ κόσμος
ἔχει ἄσχημη ἀντίδραση ἀπέναντί σου,
ἐπειδή ἤσουν ἐκτός κοινωνίας γιά κάποιο χρονικό διάστημα. Ζητᾶς βοήθεια,
γιά νά τά ξεκινήσεις ὅλα ἀπό τήν ἀρχή
καί ἡ ἴδια ἡ κοινωνία σοῦ γυρίζει τήν
πλάτη καί σέ ἀπορρίπτει, ἐνῶ θά ἔπρεπε
νά δίνουν μεγάλη προσοχή καί διπλάσια
βοήθεια στά παιδιά πού ἀποφυλακίζονται, γιά νά μήν πέσουν πάλι στήν παρανομία καί νά μπορέσουν νά ἀφήσουν
τό παρελθόν πίσω. Ἄν μπεῖτε, λοιπόν,
στόν κόπο νά διαβάσετε αὐτές τίς γραμμές ἐσεῖς ἐκεῖ ἔξω, ἐλπίζω νά κάνετε
κάτι καλύτερο γιά τούς ἀνηλίκους
κρατουμένους.
Α.Κ., ἐτῶν 17
Ἀπό τήν ἐφημερίδα Προσπαθώντας γιά
τό Αὔριο τοῦ Γυμνασίου - Λυκείου
Φυλακῶν Ἀνηλίκων Αὐλῶνα

<
Ὁ Θεός τῆς Ἀγάπης
Ἦταν ἡμέρα Παρασκευή, στίς 28 Ἰανουαρίου 2011 τό πρωΐ πραγματοποιήθηκε
ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στήν
ἐκκλησία μας στόν Ἅγιο Ἐλευθέριο, πού
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012

λειτουργεῖ στή φυλακή στόν Αὐλῶνα. Τή
γιορτή τήν παρακολουθήσαμε οἱ καθηγητές καί οἱ μαθητές τοῦ Γυμνασίου καί
τοῦ Λυκείου. Ὁ ἱερέας Ἀθανάσιος Χρυσούλας, ὅπως καί δύο καθηγητές ἔψαλλαν στή Δοξολογία κι ἐμεῖς, οἱ μαθητές,
συμμετείχαμε σ’ αὐτό τό ζεστό κλῖμα τῆς
γιορτῆς, ἀνάψαμε κεράκια, προσευχηθήκαμε γιά τούς δικούς μας ἀγαπημένους
ἀνθρώπους καί γιά τούς ἑαυτούς μας.
Ἐκείνη τήν ἡμέρα ἔνιωσα τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ στήν καρδιά μου, τά ξέχασα ὅλα, προσευχήθηκα στό Θεό καί
προσπάθησα νά μιλήσω μαζί Του. Ἀκόμη
ἔνιωθα ὅτι μᾶς φωτίζουν οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες στήν πορεία μας στό σχολεῖο. Ἔνιωσα ὅτι πέταξα ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό καί
ὅτι ἤμουν ὁ πιό εὐτυχισμένος ἄνθρωπος
τοῦ κόσμου. Μιλήσαμε γιά τούς Τρεῖς Ἱεράρχες καί διαβάσαμε κείμενα. Μοῦ ἔκανε ἐντύπωση ὅτι ἐκείνη τήν ἡμέρα τή Δοξολογία παρακολούθησαν καί μαθητές
πού εἶναι Μουσουλμάνοι. Μᾶς ἔδειξαν
μέ τή στάση τους καί τό σεβασμό τους ὅτι,
πέρα ἀπό τίς θρησκεῖες, ὑπάρχει γιά
ὅλους ὁ Θεός τῆς Ἀγάπης.
Ν.Κ., ἐτῶν 21
Ἀπό τήν ἐφημερίδα
Προσπαθώντας γιά τό Αὔριο
πού ἐκδίδει τό σχολεῖο
Φυλακῶν Ἀνηλίκων Αὐλῶνα

7

FiloiFylakism neo selidop 2012_Layout 1 29/10/2012 11:20 ΠΜ Page 8

Ἀγγίζοντας τό φοιτητικό ὄνειρο
Ἐδῶ καί τρία χρόνια εἶμαι μαθητής σέ ἕνα καταπληκτικό σχολεῖο
κατά τή γνώμη μου.
Ὅλα ξεκίνησαν πρίν ἀπό τρία
χρόνια, ὅταν ἀποφάσισα νά ξαναγραφτῶ στό σχολεῖο. Βρισκόμουν
ἤδη ἕνα χρόνο στή φυλακή καί τό
μοναδικό πρᾶγμα τό ὁποῖο ἔκανα
ἦταν νά κάθομαι καί νά κοιτάω τούς
τοίχους.
Ξεκίνησα, λοιπόν, ξανά τήν Πρώτη Λυκείου...
Περνοῦσε ὁ καιρός εὐχάριστα,
μαθαίνοντας...
Γνωρίζοντας τούς καθηγητές μέ
παρότρυναν νά συνεχίσω καί τίς
ὑπόλοιπες χρονιές μέ τήν ἴδια ἀποφασιστικότητα καί θέληση ὅπως
ἀπό τήν πρώτη χρονιά.
Βρέθηκα, λοιπόν, στήν Τρίτη τάξη τοῦ Λυκείου. Μέ θάρρος καί
στήριξη ἀπό τούς καθηγητές
μου, ἀποφάσισα νά δώσω πανελλήνιες ἐξετάσεις. Ἀρχή σχολικῆς χρονιᾶς στά μάτια μου τά μαθήματα κατεύθυνσης φαίνονταν
βουνό, πολύ δύσκολα!!! Τόσο
πού... Ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς εἶχα τόσο μεγάλο ἄγχος, πού πίστευα πώς
δέν μποροῦσα νά γράψω καθόλου
οὔτε κἄν τή βάση πού χρειαζόταν
8

γιά τήν εἰσαγωγή μου σέ κάποια
σχολή. Ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς ἀποπειράθηκα ἀρκετές φορές νά τά παρατήσω, λόγω τοῦ ἄγχους πού μέ
κυβερνοῦσε... Τελικά δέν ἀπελπίστηκα ἀρκετά, ἀκόμα πίστευα σέ μένα καί σέ αὐτούς πού μέ στήριζαν
καί μέ πίστευαν σέ ὅλη τή διάρκεια
αὐτῆς τῆς περιόδου. Ἔτσι, μέ τή σειρά μου κι’ ἐγώ, ἄρχισα νά ἐμπιστεύομαι περισσότερο τόν ἑαυτό μου.
Εἶπα, λοιπόν, νά βάλω στό μυαλό μου πώς οἱ στόχοι εἶναι γιά τούς
ἀνθρώπους και πώς μπορῶ νά τα
καταφέρω!... Τέλος χρονιᾶς καί σέ
ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN
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δέκα περίπου μέρες ξεκινᾶνε οἱ περιβόητες πανελλήνιες. Τότε τό
ἄγχος καί ἡ ψυχολογία βρίσκονται
στήν κορύφωσή τους, ἕνα συναίσθημα διαφορετικό, πρωτόγνωρο!
Μέ ἀρκετή στήριξη καί ἐντατικά
μαθήματα ἀπό τούς καθηγητές μου
κατάφερα και ἔφτασα στήν αἴθουσα
γιά τό πρῶτο μάθημα... (Φανταστεῖτε τό πῶς ἔνιωθα!)
Οἱ πανελλήνιες φτάνουν στό τέλος τους μετά ἀπό ἑφτά μαθήματα
(ἐπιτέλους). Ἐπικρατεῖ μέσα μου μιά
ἀνακούφιση, γιατί τό πρῶτο στάδιο
ἄγχους εἶχε περάσει... Καλοκαίρι,
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012

περιμένοντας τά ἀποτελέσματα...
Μέσα Αὐγούστου καί τελικά ἀνακοινώνονται τά ἀποτελέσματα (Ἄγχος
καί δέος, τά κατάφερα ἤ ὄχι;)...
Ἡ ἐπιβράβευση τοῦ ἑαυτοῦ μου
καί τῶν καθηγητῶν μου τελικά ἔγινε
πραγματικότητα, τά ἀποτελέσματα
τῶν ἐξετάσεων ἦταν θετικά, κατάφερα νά περάσω σέ μία τεχνική σχολή... Τώρα πλέον ἑτοιμάζομαι γιά τά
μαθήματα τῆς σχολῆς. Θέλω νά πιστεύω πώς καί ἐκεῖ μέ θέληση καί
ἀποφασιστικότητα θά τά πάω καλά.
Γράφω αὐτό τό κείμενο γιά νά
σᾶς δώσω μέσα ἀπό τή δικιά μου
ἐμπειρία πώς ἄν κάτι τό θελήσεις
πραγματικά καί ἔχεις μερικούς
ἀνθρώπους νά σέ καθοδηγήσουν
σωστά, ὅλα μποροῦν νά ἐπιτευχθοῦν. Στή ζωή ὅσα ἐμπόδια καί
νά σοῦ τύχουν ποτέ δέν εἶναι
ἀργά γιά νά προοδεύσεις, ἀρκεῖ
νά ἔχεις στόχους... Ἔχουν δίκιο τελικά πού λένε πώς ἡ γνώση εἶναι
δύναμη. Τώρα νιώθω πιό δυνατός...
Ν.Κ., ἐτῶν 21
Ἀπό τήν ἐφημερίδα
Προσπαθώντας γιά τό Αὔριο
πού ἐκδίδει τό σχολεῖο
Φυλακῶν Ἀνηλίκων Αὐλῶνα
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ΕΙΜΑΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΚΛΕΦΤΗ!...

Ὁ

ὀκτάχρονος γιός τῆς οἰκογενείας Ὀρθοδόξων Κορεατῶν
εἶναι πολύ ζωηρός. Καί στό παρελθόν ἔχει προκαλέσει προβλήματα
καί ἀνησυχίες στούς γονεῖς του.
Ἀλλά ἡ τελευταία πράξη του τούς
ἄφησε ἄναυδους.
Συνήθως, ὅταν ὁ Β. ἐπιστρέφει
ἀπό τό σχολεῖο, ἡ μητέρα του ἐλέγχει
τή σχολική του σάκα καί συζητάει
μαζί του πῶς πέρασε στό σχολεῖο, τί
μάθημα ἔκανε, τί βαθμό πῆρε στήν
ὀρθογραφία κ.λπ. Μιά μέρα στή σάκα ἡ μητέρα βρῆκε χρήματα. Μετά
ἀπό ἀλλεπάλληλες ἐρωτήσεις τελικῶς ὁ Β. ὁμολόγησε ὅτι τά ἔκλεψε.
Ἡ μητέρα κράτησε τήν ψυχραιμία της
καί προσπάθησε νά ἐξακριβώσει τόν
τρόπο καί τό λόγο τῆς κλοπῆς.
Πάνω στήν ὥρα ἔφθασε καί ὁ πατέρας ἀπό τήν ἐργασία του στό σπίτι.
Ἡ μητέρα ἐπιμένει στόν μικρό νά τοῦ
ὁμολογήσει τήν πράξη του. Ἐκεῖνος
γιά ὥρα μένει ἀμίλητος μέ κατεβασμένο τό κεφάλι. Στό τέλος ἡ μητέρα
ἀποκαλύπτει τήν κακή πράξη του. Ὁ
πατέρας, χωρίς δεύτερη σκέψη, τοῦ
λέει ἤρεμα νά φορέσει τό μπουφάν
10

του καί νά τόν ἀκολουθήσει. Βγαίνουν ἀπό τό σπίτι καί βαδίζουν ἀμίλητοι στό δρόμο. Φθάνουν στό κτίριο
τῆς Ὀρθόδοξης Μητρόπολης Κορέας. Μπαίνουν στό μικρό παρεκκλήσι
τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ. Μέσα στήν κατανυκτική ἀτμόσφαιρα τοῦ
ναοῦ καί χωρίς τήν παρουσία τρίτων,
ὁ πατέρας ἀρχίζει νά κάνει ἐδαφιαῖες
μετάνοιες μπροστά στήν εἰκόνα τοῦ
Χριστοῦ λέγοντας μεγαλοφώνως:
«Κύριε, εἶμαι ὁ πατέρας τοῦ
κλέφτη. Συγχώρεσέ με».
Ἀφοῦ ἔκανε ἀμέτρητες μετάνοιες
μπροστά στήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ,
συνεχίζει τό ἴδιο καί στήν εἰκόνα τῆς
Παναγίας:
«Παναγία μου, εἶμαι ὁ πατέρας τοῦ κλέφτη. Συγχώρεσέ με».
Τό ἴδιο κάνει καί στήν εἰκόνα τοῦ
Τιμίου Προδρόμου:
«Ἅγιε Ἰωάννη Πρόδρομε, εἶμαι
ὁ πατέρας τοῦ κλέφτη. Συγχώρεσέ με».
Συνεχίζει στήν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου
Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ:
«Ἅγιε Μάξιμε, εἶμαι ὁ πατέρας
τοῦ κλέφτη. Συγχώρεσέ με».
ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN
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Μετά τό τέμπλο προχωράει στίς
ὑπόλοιπες εἰκόνες πού βρίσκονται
κατά μῆκος τοῦ ναοῦ κάνοντας συνεχῶς μετάνοιες καί ἐπαναλαμβάνοντας τήν ἴδια προσευχή.
Ἡ προσευχή τοῦ πονεμένου πατέρα κράτησε περί τή μία ὥρα. Ὁ Β.,
ἀμίλητος, στέκεται ὅλη αὐτή τήν ὥρα
δίπλα του παρακολουθώντας μέ
ἀγωνία καί ἀπορία τά δρώμενα.
Ἀφοῦ τελείωσε ὁ πατέρας τήν
προσευχή του μέ τίς μετάνοιες μπροστά σέ ὅλες τίς εἰκόνες του ναοῦ, τότε
ἔσκυψε στό γιό του καί τοῦ εἶπε:
«Ἀγόρι μου, κατάλαβες ὅτι ἔκανες
μιά πολύ κακή πράξη, μέ τήν ὁποία
στενοχώρησες τόν Χριστό, τήν Παναγία καί τούς Ἁγίους μας;»
Ὁ μικρός, μέ κατεβασμένο τό κεφάλι, ἀπάντησε μονολεκτικά «ναί».
Τότε ὁ πατέρας τόν ἔπιασε τρυφερά
ἀπό τό χέρι καί ἐπέστρεψαν στό σπίτι τους.
Τήν ἄλλη μέρα ὁ πατέρας ἦρθε
στόν Ἐπίσκοπο γιά νά τοῦ πεῖ μέ πόνο ψυχῆς τά καθέκαστα καί τοῦ ζήτησε τή συμβουλή του γιά τό τί δέον
γενέσθαι περαιτέρω.
Ὁ Ἐπίσκοπος, συγκλονισμένος
ἀπό τήν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012

ματος ἀπό τόν πατέρα, δέν τοῦ εἶπε
τίποτε. Τόν παρεκάλεσε μόνον νά
περιμένει μέχρι τήν ἑπόμενη μέρα.
Νά προσευχηθοῦν πρῶτα ζητώντας
τό φωτισμό τοῦ Θεοῦ γιά νά δοῦν τί
πρέπει νά κάνουν ὥστε νά μήν πληγωθεῖ τό παιδί ἀπό κάποια ἄστοχη
ἐνέργεια.
Ἡ συγκλονιστική προσευχή τοῦ
ἅγιου αὐτοῦ Κορεάτη πατέρα θυμίζει
ἀποφθέγματα Γεροντικοῦ:
«Εἶπε Γέρων: Ἁμάρτησε ὁ ἀδελφός σου; Ἐσύ ἁμάρτησες».
Καί ἡ θυσιαστική πράξη του ἔχει
τό παράλληλό της στή νηστεία πού
ἐπέβαλε ὁ Ἅγιος Νεκτάριος στόν
ἑαυτό του, προκειμένου νά λύσει τή
φιλονικία τῶν δύο μαθητῶν τῆς Ριζαρείου Σχολῆς.
Τό ὅλο γεγονός καί ἡ ἀντιμετώπισή του ἀπό τούς γονεῖς τοῦ μικροῦ
παιδιοῦ εἶναι ἕνα πολύ ἐλπιδοφόρο
μήνυμα ὅτι ὁ Ὀρθόδοξος τρόπος ζωῆς
ριζώνει «καθ’ ἡμέραν τῇ Ἐκκλησίᾳ»
(Πρ. 2:47) τῇ παροικούσῃ ἐν Κορέᾳ.
«Εἴη τό ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος»
(Ψαλ. 112:2)!
Περιοδικό Ἐξωτ. Ἱεραποστολῆς
ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ
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ΓΡΑΜΜΑ Σ’ ΕΝΑΝ ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟ
(τόσο σύγχρονο)
Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

Μ

οῦ γράφεις ὅτι ὅλη σου ἡ περιουσία πωλήθηκε σέ τρίτους.
Ὅταν βρέθηκες στό δρόμο χωρίς τίποτα καί κανέναν, κατευθύνθηκες
πρός τό νεκροταφεῖο ἀποφασισμένος νά αὐτοκτονήσεις. Δέν εἶχες
ἀμφιβολία οὔτε δεύτερη σκέψη ἐπ’
αὐτοῦ...
Ἐξουθενωμένος ἀπό τήν ταλαιπωρία, ξάπλωσες πάνω στόν τάφο
τῶν γονιῶν σου καί ἀποκοιμήθηκες. Στόν ὕπνο σου ἐμφανίστηκε ἡ
μητέρα σου, πού σέ ἀπείλησε λέγοντάς σου ὅτι στό Βασίλειο τοῦ Θεοῦ
ὑπάρχουν πολλοί ἀπό ἐκείνους πού
ἐπαιτοῦσαν στή γῆ, ἀλλά οὔτε ἕνας
ἀπό ἐκείνους πού ἀφαίρεσαν μόνοι
τους τή ζωή τους. Αὐτό τό ὄνειρο σ’
ἔσωσε ἀπό τήν αὐτοκτονία.
Ὄντως ἡ ἀγαπημένη σου μητέρα
σέ ἔσωσε κατά τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Ἄρχισες νά ἐπαιτεῖς καί ἀπό τήν
ἐπαιτεία νά ζεῖς. Καί ρωτᾶς ἄν μ’
αὐτό καταπατᾶς τό νόμο τοῦ Θεοῦ;

12

Θάρρος, ἄνθρωπε!
Ὁ Θεός ἔδωσε ἐντολή: Οὐ κλέψεις! Ἀλλά δέν ἔδωσε ἐντολή: Μήν
ἐπαιτεῖς! Ἡ ἐπαιτεία χωρίς πραγματική ἀνάγκη εἶναι κλοπή, ἀλλά στή
δική σου περίπτωση δέν εἶναι κλοπή.
Ὁ στρατηγός καί αὐτοκράτορας
ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN
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Ἰουστιανιανός στά γεράματα ἔμεινε
χωρίς περιουσία, χωρίς φίλους καί
τυφλός. Καθόταν τυφλός ἔξω ἀπό
τήν αὐλή τοῦ θρόνου καί ἐπαιτοῦσε

γιά λίγο ψωμί. Σάν χριστιανός δέν
ἐπέτρεψε στόν ἑαυτό του οὔτε κάν
νά σκεφτεῖ τήν αὐτοκτονία. Γιατί,
ὅπως ἡ ζωή εἶναι καλύτερη ἀπό τό
θάνατο, ἔτσι καί εἶναι καλύτερα ζητιάνος παρά αὐτόχειρας.
Λές πώς σέ κυριεύει ντροπή καί
πώς ἡ θλίψη σου εἶναι βαθειά. ΣτέΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012

κεις τά βράδια ἔξω ἀπό τό καφενεῖο
πού κάποτε ἦταν δικό σου καί ζητᾶς
ἐλεημοσύνη ἀπό ὅσους μπαίνουν
καί βγαίνουν. Θυμᾶσαι πώς πρίν λίγο καιρό ἤσουν τό ἀφεντικό τοῦ καφενείου καί πώς τώρα δέν τολμᾶς
νά μπεῖς οὔτε σάν πελάτης. Καί
κοκκινίζουν τά μάτια σου ἀπό τό
κλάμα καί τόν ὀδυρμό.
Ὦ, καλέ μου ἄνθρωπε, παρηγορήσου! Οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ δέν
εἶναι μακριά σου. Γιατί κλαῖς γιά τό
καφενεῖο; Δέν ἔχεις ἀκούσει γιά
ἕνα καφενεῖο στήν ἄκρη τοῦ Βελιγραδίου πού λέγεται «ὅποιου δέν
ἦταν, ὅπου δέν θά εἶναι»;
Πράγματι ἦταν μεγάλος φιλόσοφος αὐτός πού ἔγραψε αὐτές τίς λέξεις. Ἀφοῦ αὐτό ἰσχύει γιά ὅλα τά
καφενεῖα, ὅλα τά σπίτια, ὅλους τούς
πύργους καί ὅλα τά παλάτια τοῦ κόσμου.
Τί ἔχασες; Ἐκεῖνο πού δέν
ἦταν δικό σου ὅταν γεννήθηκες
καί δέν εἶναι οὔτε τώρα δικό
σου. Ἤσουν τό ἀφεντικό, τώρα
εἶσαι φτωχός. Αὐτό δέν εἶναι ἀπώλεια. Ἀπώλεια εἶναι ὅταν κάποιος
ἄνθρωπος γίνεται κτῆνος. Ἀλλά ἐσύ
ἤσουν ἄνθρωπος καί παρέμεινες
13
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ἄνθρωπος. Ὑπέγραψες κάποιες συναλλαγματικές σέ κάποιους ἐπιφανεῖς πελάτες σου καί γι’ αὐτό τό καφενεῖο σου ἔγινε καφενεῖο κάποιου
ξένου. Τώρα βλέπεις ἀπό τό παράθυρο πώς ὅλοι ἐκεῖνοι γελοῦν στό
καφενεῖο ὅπως καί πρίν, ἐνῶ ἐσύ
περιφέρεσαι στούς δρόμους μέ δάκρυα στά μάτια καί σκεπάζεις τήν ντροπή.
Μή φοβᾶσαι, ὁ Θεός
ἔχει δικαιοσύνη. Ὅλοι
αὐτοί θά ἀπολογηθοῦν
γιά τά ἀδικήματά τους.
Ὅταν ὅμως αὐτοί ἀποπειραθοῦν νά
αὐτοκτονήσουν, ποιός ξέρει ἄν ὁ δίκαιος Θεός θά ἐπιτρέψει στή μητέρα
τους νά τούς παρουσιαστεῖ ἀπό
ἐκεῖνον τόν κόσμο καί νά τούς ἀποτρέψει ἀπό αὐτό τό ἔγκλημα;
Μήν βλέπεις οὔτε στιγμή τήν ἐπιτυχία τους. Ἀφοῦ δέν γνωρίζεις τό
τέλος τους. Ἕνας ἀρχαῖος Ἕλληνας
σοφός, ὁ Σόλων, εἶπε κάποτε: «Μηδένα πρό τοῦ τέλους μακάριζε», δηλαδή ποτέ μήν ἀποκαλεῖς κάποιον
εὐτυχισμένο πρίν δεῖς τό τέλος του!
Εἶναι δύσκολο νά εἶσαι ἐπαίτης;
Ἀλλά μήπως δέν εἴμαστε ὅλοι
ἐπαῖτες; Μήπως δέν ἐξαρτώμεθα
14

ὅλοι, κάθε μέρα καί κάθε ὥρα,
ἀπό τό ἔλεος Ἐκείνου πού μᾶς
δίνει ζωή νά ζοῦμε; Ἐσύ καί τώρα
ἔχεις σημαντική ἀποστολή στόν κόσμο: Στρέφεις την προσοχή τῶν
ἀνθρώπων στό νά θυμοῦνται τό
Θεό καί τήν ψυχή καί νά εἶναι ἐλεήμονες. Ἀναγκασμένος, λοιπόν, νά
ζεῖς στή σιωπή ἐμβάθυνε στήν ψυχή σου καί
συζήτα μέσῳ τῆς προσευχῆς μέ τό Θεό.
Ἡ ζωή τοῦ ἐπαίτη
εἶναι πιό ἡρωϊκή ἀπό
αὐτή τοῦ ἀφεντικοῦ. «Ὅτι ἐν πυρί
δοκιμάζεται χρυσός καί ἄνθρωποι
δεκτοί ἐν καμίνῳ ταπεινώσεως»
(Σρ. 2,5). Ἀλλά ἐσύ ἤδη ἔδειξες
ἡρωϊσμό μέ τό νά νικήσεις τή μαύρη σκέψη τῆς αὐτοκτονίας. Αὐτό
εἶναι νίκη πάνω στό πνεῦμα τῆς
ἀπογοήτευσης. Μετά ἀπό αὐτή τή
νίκη ὅλες οἱ ἄλλες γιά σένα θά
εἶναι εὔκολες. Ὁ Κύριος ἄς εἶναι
δίπλα σου. Εἰρήνη καί παρηγοριά
ἀπό τόν Κύριο.
Ἀπό τό βιβλίο
Ἱεραποστολικές Ἐπιστολές Α΄
τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς
(δρόμος χωρίς Θεό δέν ἀντέχεται...)
τῶν ἐκδόσεων Ἐν πλῶ

ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN
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Ὁ διά Χριστόν... κλέφτης!
Γέροντος Παϊσίου

Σ

τήν πνευματική ζωή εἶναι ἀνάποδα τά πράγματα. Ἅμα κρατᾶς ἐσύ
τό ἄσχημο, τότε νοιώθεις ὄμορφα.
Ἅμα τό δίνεις στόν ἄλλον, τότε
νοιώθεις ἄσχημα. Ὅταν δέχεσαι τήν
ἀδικία καί δικαιολογεῖς τόν πλησίον σου, δέχεσαι τόν πολυαδικημένο Χριστό στήν καρδιά σου. Τότε
ὁ Χριστός μένει μέ τό ἐνοικιοστάσιο
μέσα σου καί σέ γεμίζει μέ εἰρήνη
καί ἀγαλλίαση. Γιά δοκιμάστε, βρέ
παιδιά, νά ζήσετε αὐτή τή χαρά! Νά
μάθετε νά χαίρεσθε μέ αὐτή τήν
πνευματική χαρά, ὄχι μέ τήν κοσμική. Πάσχα θά ἔχετε τότε κάθε μέρα.
Δέν ὑπάρχει μεγαλύτερη χαρά
ἀπό τή χαρά πού νοιώθεις, ὅταν δέχεσαι τήν ἀδικία. Μακάρι νά μέ ἀδικοῦσαν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι! Είλικρινά, σᾶς λέω, τή γλυκύτερη πνευματική χαρά τήν ἔνοιωσα μέσα στήν
ἀδικία. Ξέρετε πόσο χαίρομαι, ὅταν
κάποιος μέ πεῖ πλανεμένο; «Δόξα
σοι ὁ Θεός», λέω, «ἀπό αὐτό ἔχω μισθό, ἐνῶ ἄν μέ ποῦν ἅγιο, χρωστάω». Γλυκύτερο πρᾶγμα ἀπό
τήν άδικία δέν ὑπάρχει!
Ἕνα πρωΐ στό καλύβι χτύπησε

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012

κάποιος τό σιδεράκι στήν πόρτα.
Κοίταξα ἀπό τό παράθυρο νά δῶ
ποιός εἶναι, γιατί δέν ἦταν ἀκόμα ἡ
ὥρα νά ἀνοίξω. Εἶδα ἕναν νέο μέ
φωτεινό πρόσωπο καί κατάλαβα ὅτι
εἶχε βιώματα πνευματικά, ἀφοῦ τόν
πρόδιδε ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό,
ἄν καί ἤμουν ἀπασχολημένος, διέκοψα αὐτό πού ἔκανα, ἄνοιξα τήν
πόρτα, τόν πῆρα μέσα, τοῦ πρόσφερα νερό καί μέ τρόπο ἄρχισα νά τόν
ρωτάω γιά τή ζωή του, γιατί ἔβλεπα
ὅτι εἶχε πνευματικό περιεχόμενο.
«Τί δουλειά κάνεις, παλληκάρι;» τόν
ρώτησα. «Τί δουλειά, πάτερ;» μοῦ
λέει. «Ἐγώ στή φυλακή μεγάλωσα.
Τά περισσότερα χρόνια τῆς ζωῆς
μου ἐκεῖ τά πέρασα». Κι ἐκεῖνος μοῦ
ἄνοιξε τήν καρδιά του: «Ἀπό μικρός», μοῦ εἶπε, «πονοῦσα πολύ, ὅταν ἔβλεπα δυστυχισμένους
ἀνθρώπους. Ἤξερα ὅλους τούς
πονεμένους, ὄχι μόνον ἀπό τήν
ἐνορία μου, ἀλλά καί ἀπό ἄλλες
ἐνορίες. Ἐπειδή ὁ παπᾶς τῆς ἐνορίας μας μέ τούς ἐπιτρόπους μάζευαν συνέχεια χρήματα καί ἔφτιαχναν
κτήρια, αἴθουσες κ.λπ. ἤ ἔκαναν

15
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διάφορους ἐξωραϊσμούς, εἶχαν παραμεληθεῖ τελείως οἱ φτωχές οἰκογένειες. Ἐγώ δέν κρίνω ἐάν ἦταν
ἀπαραίτητα αὐτά πού ἔφτιαχναν,
ἀλλά ἔβλεπα νά ὑπάρχουν πολλοί
δυστυχισμένοι ἄνθρωποι. Πήγαινα,
λοιπόν, κρυφά καί ἔκλεβα ἀπό τά
χρήματα πού μάζευαν ἀπό τούς ἐράνους. Ἔπαιρνα ἀρκετά, δέν τά ἔπαιρνα ὅλα. Ὕστερα ἀγόραζα τρόφιμα,
διάφορα πράγματα, τά ἄφηνα κρυφά
ἔξω ἀπό τό σπίτι τῶν φτωχῶν καί
ἀμέσως, γιά νά μήν πιάσουν ἄλλον
ἄδικα, πήγαινα στήν ἀστυνομία καί
ἔλεγα: “ Ἐγώ ἔκλεψα τά χρήματα ἀπό
τήν ἐκκλησία καί τά ξόδεψα”, χωρίς
νά πῶ τίποτε ἄλλο. Μέ ἄρχιζαν στό
ξύλο καί στό βρισίδι, “ἀλήτη, κλέφτη”, ἐγώ σιωποῦσα. Μέ ἔκλειναν
μετά στή φυλακή. Αὐτή ἡ δουλειά
γινόταν γιά χρόνια. Ὅλη ἡ πόλη
ὅπου ἔμενα –τριάντα χιλιάδες κάτοικοι– καί ἄλλες πόλεις μέ εἶχαν
μάθει, καί “ἀλήτη” μέ ἀνέβαζαν,
“κλέφτη” μέ κατέβαζαν. Ἐγώ σιωποῦσα καί ἔνοιωθα χαρά. Κάποτε
μάλιστα μέ εἶχαν κλείσει στή φυλακή τρία ὁλόκληρα χρόνια. Μερικές
φορές μέ ἔκλειναν ἄδικα στή φυλακή καί, ὅταν ἔπιαναν τόν ἔνοχο, μέ
ἄφηναν. Ἄν δέν τόν ἔπιαναν, καθόμουν μέσα ὅσο ἔπρεπε νά καθίσει
16

ἐκεῖνος. Γι’ αὐτό σοῦ εἶπα, πάτερ
μου, ὅτι τά περισσότερα χρόνια τῆς
ζωῆς μου τά πέρασα στίς φυλακές».
Ἀφοῦ τόν ἄκουσα μέ προσοχή,
τοῦ εἶπα: «Βρέ παλληκάρι, ὅσο καλό
καί ἄν φαίνεται αὐτό, δέν εἶναι καλό
καί νά μήν τό ξανακάνῃς. Ἄκου τί
θά σοῦ πω. Θά μέ ἀκούσῃς;». «Θά
σέ ἀκούσω, πάτερ», μοῦ λέει. «Νά
ἀπομακρυνθῇς ἀπό αὐτή τήν πόλη»,
τοῦ λέω, «νά πᾶς σέ ἄγνωστο περιβάλλον, στήν τάδε πόλη, καί ἐγώ θά
φροντίσω νά συνδεθῇς μέ καλούς
ἀνθρώπους. Νά ἐργάζεσαι καί νά
βοηθᾶς ὅσο μπορεῖς τούς πονεμένους ἀπό τό ὑστέρημά σου, ἐπειδή
αὐτό ἔχει μεγαλύτερη ἀξία. Ἀλλά,
καί ὅταν κανείς δέν ἔχει τίποτα
νά δώσει σέ ἕναν φτωχό καί πονάει ἡ καρδιά του, τότε κάνει
ἀνώτερη ἐλεημοσύνη, διότι κάνει ἐλεημοσύνη μέ τό αἷμα τῆς
καρδιᾶς του. Γιατί ἐάν εἶχε κάτι καί
τό ἔδινε, θά αἰσθανόταν καί χαρά,
ἐνῶ, ὅταν δέν ἔχει νά δώσει, αἰσθάνεται πόνο στήν καρδιά». Μοῦ ὑποσχέθηκε ὅτι θά ἀκούσει τή συμβουλή μου καί ἔφυγε χαρούμενος. Ἔπειτα ἀπό ἑπτά μῆνες παίρνω ἕνα
γράμμα ἀπό τίς φυλακές Κορυδαλλοῦ, στό ὁποῖο ἔγραφε τά ἑξῆς:
«Ἀσφαλῶς, πάτερ μου, θά ἀπορήΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN
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σεις πού σοῦ γράφω πάλι ἀπό τή
φυλακή μετά ἀπό τόσες συμβουλές
πού μοῦ ἔδωσες καί μετά τίς ὑποσχέσεις πού σοῦ ἔδωσα. Μάθε ὅτι
αὐτή τή φορά ὑπηρετῶ μία φυλάκιση τήν ὁποία εἶχα ὑπηρετήσει, κάποιο λάθος ἔγινε. Εὐτυχῶς πού
δέν ὑπάρχει ἀνθρώπινη δικαιοσύνη, γιατί θά ἀδικοῦνταν οἱ
πνευματικοί ἄνθρωποι ἐπειδή
θά ἔχαναν τόν οὐράνιο μισθό».
Ὅταν διάβασα αὐτά τά τελευταῖα λόγια, θαύμασα αὐτόν τόν νέο, πού
εἶχε πάρει τόσο ζεστά τήν πνευματική ζωή καί εἶχε συλλάβει τόσο βαθιά τό βαθύτερο νόημα τῆς ζωῆς!
Διά Χριστόν κλέφτης! Μέσα του
εἶχε Χριστό. Δέν μποροῦσε νά φρενάρει τόν ἑαυτό του ἀπό τή χαρά
πού ἔνοιωθε. Θεία παλαβομάρα,
πανηγύρι εἶχε!
– Γέροντα, ἀπό τό ρεζίλι ἐρχόταν
ἡ χαρά;
– Ἀπό τήν ἀδικία ἐρχόταν ἡ χαρά. Κοσμικός ἄνθρωπος ἦταν, οὔτε
συναξάρια οὔτε Πατερικά εἶχε διαβάσει καί, ἐνῶ ἔτρωγε ἄδικα ξύλο,
τόν ἔκλειναν στή φυλακή, τόν εἶχαν
μέσα στήν πόλη γιά ἀλήτη, γιά παλιόπαιδο, γιά κλέφτη, γινόταν ρεζίλι, αὐτός δέν μιλοῦσε καί τά ἀντιμετώπιζε ὅλα τόσο πνευματικά!
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012

Νέος ἄνθρωπος καί δέν φρόντιζε
νά ἀποκατασταθῇ, ἀλλά πῶς νά
βοηθήσῃ τούς ἄλλους! Τούς μεγάλους κλέφτες πολλές φορές δέν τούς
κλείνουν οὔτε μία φορά στή φυλακή, ἐνῶ αὐτόν, τόν δόλιο, τόν φυλάκισαν γιά τήν ἴδια κλοπή δύο φορές καί γιά ἄλλες κλοπές τόν φυλάκισαν ἄδικα, μέχρι νά βροῦν τόν
πραγματικό κλέφτη! Τή χαρά ὅμως
πού εἶχε αὐτός δέν τήν εἶχαν ὅλοι
οἱ κάτοικοι τῆς πόλης. Τριάντα χιλιάδες χαρές δέν συμπλήρωναν τή
δική του χαρά.
Γι’ αὐτό λέω ὅτι ἕνας πνευματικός ἄνθρωπος δέν ἔχει θλίψεις.
Ὅταν ἡ ἀγάπη αὐξηθεῖ καί καεῖ ἡ
καρδιά ἀπό τό θεῖο ἔρωτα, δέν μπορεῖ νά σταθεῖ πλέον ἡ θλίψη. Ἡ μεγάλη ἀγάπη πρός τόν Χριστό
ὑπερνικᾶ τούς πόνους καί τίς ταλαιπωρίες πού τοῦ προξενοῦν οἱ
ἄνθρωποι.
Γ. Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι, τ. Γ΄,
Β΄ Ἔκδοση Ἱ. Ἡσυχαστήριο
«Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος»

<<

<
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Ἡ συγχώρηση
Ἁγίου Λουκᾶ Κριμαίας

Π

ρέπει, ἀδελφοί καί ἀδελφές μου,
νά ἔχουμε χαραγμένο στήν καρδιά μας καί νά θυμόμαστε πάντα τό
λόγο τοῦ Χριστοῦ: «Ἐάν γάρ ἀφῆτε
τοῖς ἀνθρώποις τά παραπτώματα
αὐτῶν, ἀφήσει καί ὑμῖν ὁ πατήρ
ὑμῶν ὁ οὐράνιος· ἐάν δέ μή ἀφῆτε
τοῖς ἀνθρώποις τά παραπτώματα
αὐτῶν, οὐδέ ὁ πατήρ ὑμῶν ἀφήσει
τά παραπτώματα ὑμῶν» (Μτ. 6, 1415). Εἶναι πολύ φοβερά αὐτά τά λόγια τοῦ Κυρίου. Ἄν δέν συγχωροῦμε
τά παραπτώματα τοῦ πλησίον μας,
τότε καί ὁ Χριστός, στή Φοβερά του
Κρίση, θά μᾶς βάλει στά ἀριστερά
του, δέν θά μᾶς ἀφήσει τίς ἁμαρτίες
μας, διότι καί ἐμεῖς δέν ἀφήναμε τά
παραπτώματα τοῦ πλησίον μας. Βλέπετε, διότι πραγματικά εἶναι φρικτό πρᾶγμα νά μήν συγχωροῦμε
τούς ἀνθρώπους...
Στούς βίους τῶν Ἁγίων ὑπάρχουν
ἀρκετά παραδείγματα ἀνθρώπων
πού τιμωρήθηκαν ἐπειδή δέν ἤθελαν
νά συγχωρήσουν. Ὁ ἱερομόναχος
Τῖτος τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ
Κιέβου βρισκόταν στήν ἐπιθανάτιο
κλίνη. Μαζεύτηκε γύρω του ὅλη ἡ
18

ἀδελφότητα τῆς Μονῆς. Ὅλοι ἤξεραν
ὅτι ὑπάρχει παλαιά ἔχθρα μεταξύ τοῦ
Τίτου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου Εὐά γριου, γι’ αὐτό καί ἔφεραν τόν Εὐάγριο νά συμφιλιωθεῖ μέ τόν Τῖτο
πρίν ἀποθάνει.
Ὁ μακάριος αὐτός ὁ Τῖτος σηκώθηκε στό κρεββάτι του, ἔσκυψε μπροστά στόν Εὐάγριο τό κεφάλι του καί
τοῦ ζήτησε συγγνώμη. Ἀλλά ὁ σκληρόκαρδος Εὐάγριος τοῦ ἀπάντησε μέ
ἕναν τρομερό λόγο: «Δέν θά σέ συγχωρήσω οὔτε σ’ αὐτή τή ζωή οὔτε στή
μέλλουσα». Μόλις τό εἶπε αὐτό ἔπεσε
νεκρός καί ὁ μακάριος Τῖτος σηκώθηκε ὑγιής ἀπό τό κρεββάτι του. Διηγήθηκε στούς ἀδελφούς ὅτι εἶδε τούς
ἀγγέλους καί τούς δαίμονες, οἱ
ὁποῖοι εἶχαν μαζευτεῖ γύρω ἀπό τό
κρεββάτι του. Οἱ δαίμονες ἤθελαν νά
πάρουν τήν ψυχή του, διότι εἶχε
ἔχθρα μέ τόν Εὐάγριο, ἐνῶ οἱ ἄγγελοι ἔκλαιγαν γι’ αὐτόν. Μόλις ὅμως
ὁ Εὐάγριος εἶπε τό φοβερό ἐκεῖνο
λόγο, ἕνας ἄγγελος μέ τό φλογισμένο
δόρυ του χτύπησε τόν Εὐάγριο, ὁ
ὁποῖος ἀμέσως ἔπεσε νεκρός. Ὁ
ἴδιος ἄγγελος πῆρε τό χέρι τοῦ Τίτου,
ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN
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τόν θεράπευσε καί τόν σήκωσε ἀπό
τό κρεββάτι του.
Γνωρίζουμε καί ἕνα ἄλλο παράδειγμα ἀπό τό βίο τοῦ μάρτυρα Νικηφόρου. Ὑπῆρχε ἔχθρα μεταξύ
αὐτοῦ καί τοῦ πρεσβυτέρου Σαπρικίου, μέ τόν ὁποῖον κάποτε ἦταν πολύ καλοί φίλοι. Ὅμως, ὅπως συχνά
γίνεται, ὁ διάβολος μέ τίς πανουργίες
του κατέστρεψε αὐτή τή φιλία. Ἦταν
καιρός πού γινόταν σφοδρός διωγμός κατά τῶν χριστιανῶν. Ὁ πρεσβύτερος Σαπρίκιος συνελήφθη, τόν βασάνισαν καί τελικά τόν ὁδήγησαν σέ
μαρτύριο. Ὅταν πήγαν νά τόν ἐκτελέσουν, ὁ Νικηφόρος τόν ἀκολουθοῦσε, ἔπεφτε μπροστά του καί τόν
ἱκέτευε λέγοντας: «Μάρτυρα τοῦ Χριστοῦ, συγχώρησέ με». Ὁ Σαπρίκιος
ὅμως δέν ἤθελε νά τόν συγχωρήσει.
Ὅταν ἔφτασαν στόν τόπο τοῦ μαρτυρίου, ὁ Σαπρίκιος ξαφνικά εἶπε:
«Μήν μέ ἀποκεφαλίζετε. Ἀρνοῦμαι
τόν Χριστό». Ἔτσι ἀρνήθηκε τόν Χριστό του καί χάθηκε ἡ ψυχή του. Τή
θέση του πῆρε ὁ Νικηφόρος, ὁ
ὁποῖος ἔσκυψε τό κεφάλι του κάτω
ἀπό τό τσεκούρι τοῦ δημίου, μαρτύρησε καί δοξάστηκε στούς Οὐρανούς.
Τρομερό, πραγματικά τρομερό γεγονός. Καί νομίζω ὅτι πρέπει νά ταΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012

ράξει αὐτούς πού δέν θέλουν νά συγχωροῦν τόν πλησίον τους.
Θυμηθεῖτε τόν Κύριο πού συγχωροῦσε ὅλους: συγχώρησε τό ληστή
πάνω στό Σταυρό, τόν τελώνη, την
πόρνη, πού ἔβρεξε μέ τά δάκρυά της
τά πόδια του καί τά σκούπισε μέ τά
μαλλιά της. Ἄς θυμηθοῦν αὐτοί πού
δέν θέλουν νά συγχωροῦν τήν παραβολή τοῦ κακοῦ δούλου, πού ὁ βασιλιᾶς τοῦ χάρισε τό πολύ μεγάλο
χρέος του. Ἐκεῖνος, ὅμως, μόλις
βγῆκε ἀπό τό βασιλιᾶ, βρῆκε ἕναν
ἀπό τούς συνδούλους του πού τοῦ
ὄφειλε ἕνα μικρό ποσό, τόν ἔπιασε
καί τόν ἔσφιγγε νά τόν πνίξει, λέγοντάς του: «Ξόφλησέ μου τό χρέος».
Ὅταν τό εἶδαν αὐτό οἱ συνδούλοι
19
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του, λυπήθηκαν πάρα πολύ. Πῆγαν
καί τό διηγήθηκαν στόν κύριό τους.
Τότε ὁ βασιλιᾶς τόν κάλεσε καί τοῦ
εἶπε: «Δοῦλε πονηρέ, πᾶσαν τήν
ὀφειλήν ἄφηκά σοι, ἐπεί παρεκάλεσάς με· οὐκ ἔδει καί σέ ἐλεῆσαι τόν
σύνδουλόν σου, ὡς καί ἐγώ σέ ἠλέησα;» Καί ὀργισθείς ὁ κύριος αὐτοῦ
παρέδωκεν αὐτόν τοῖς βασανισταῖς
ἕως οὐ ἀποδῶ πᾶν τό ὀφειλόμενον
αὐτῷ (Μτ. 18, 32-34).
Φοβερός εἶναι αὐτός ὁ λόγος.
Μᾶς παροτρύνει νά εἴμαστε ἐλεήμονες, σπλαχνικοί καί νά συγχωροῦμε
τούς ἄλλους. Ἐμεῖς ὅμως πολύ συχνά
γινόμαστε ἄσπλαχνοι, ἐπιμένουμε
20

στά δικά μας καί δέν συγχωροῦμε
τόν πλησίον. Ἔτσι πρέπει νά ἐνεργοῦμε; Νά ἐχθρευόμαστε αὐτούς πού
μᾶς ἀδικοῦν; Ἀσφαλῶς ὄχι. Ἄν βλέπουμε τόν πλησίον μας νά μᾶς κάνει
κακό ἤ νά μᾶς προσβάλλει, δέν πρέπει νά τόν μισοῦμε. Ἀντίθετα, πρέπει
νά τόν σπλαχνιζόμαστε, διότι εἶναι
ἀσθενής. Ἀσθενεῖ ἡ ψυχή του καί
ὑποφέρει ἀπό μῖσος. Γι’ αὐτό πρέπει
νά τόν σπλαχνιζόμαστε.
Δέν πρέπει αὐτόν νά μισοῦμε,
ἀλλά τό διάβολο καί τούς δαίμονες,
πού φαρμάκωσαν μέ τήν κακία τους
τήν καρδιά του καί τόν ἔκαναν
ἄσπλαχνο καί σκληρό. Ἄν τυχόν θά
ἀπαντήσουμε καί ἐμεῖς μέ τήν προσβολή στήν προσβολή καί θ’ ἀνάψει
στήν καρδιά μας ἡ φλόγα τοῦ μίσους,
τότε ἄς σταματήσουμε καί ἄς σκεφτοῦμε λιγάκι: Καί ποιός εἶμαι ἐγώ
πού τόν μισῶ, εἶμαι μήπως καλύτερος ἀπ’ αὐτόν; Δέν εἶμαι καί
ἐγώ γεμᾶτος ἁμαρτία; Τότε γιατί
τόν μισῶ; Καί ἀμέσως θά ἠρεμήσει
ἡ καρδιά μας. Ὁ καλός λόγος θά σβήσει τό μῖσος.
Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας
Λόγοι καί Ὁμιλίες, τόμος Α΄
ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη»

ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN
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ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ
ΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΟ
Ἕνα διασκευασμένο τόσο ἀληθινό παραμύθι

Ἡ

?

ἱστορία μιλάει γιά ἕναν ὀρειβάτη ὁ ὁποῖος θέλησε νά ἀνεβεῖ τό ψηλότερο βουνό. Ξεκίνησε,
λοιπόν, τήν περιπέτειά του μετά ἀπό
πολλά χρόνια προετοιμασίας. Ὅμως,
ἐπειδή ἤθελε τή δόξα μόνο γιά τόν
ἑαυτό του, ἀποφάσισε νά σκαρφαλώσει τό βουνό μόνος. Ἡ νύχτα, λοιπόν, ἔπεσε βαριά καί ὁ ἄνδρας δέν
ἔβλεπε τίποτα. Ὅλα ἦταν μαύρα. Μη-

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012

δενική ὁρατότητα. Τό φεγγάρι καί τά
ἄστρα εἶχαν καλυφθεῖ ἀπό σύννεφα.
Καθώς ὁ ἄνδρας ἀνέβαινε καί ἀπεῖχε
λίγα μόνο μέτρα ἀπό τήν κορυφή τοῦ
βουνοῦ γλίστρησε καί ἔπεσε στό κενό μέ μεγάλη ταχύτητα. Ὁ ὀρειβάτης,
πού τό μόνο πού ἔβλεπε καθώς ἔπεφτε ἦταν μαῦρες κουκκίδες, εἶχε τήν
τρομερή αἴσθηση τῆς βαρύτητας νά
τόν τραβᾶ. Συνέχισε νά πέφτει...

21
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Καί σέ ἐκεῖνες τίς στιγμές τοῦ μεγάλου φόβου ἦρθαν στό μυαλό του
ὅλα τά καλά καί τά ἄσχημα έπεισόδια τῆς ζωῆς του. Σκεφτόταν, τώρα,
τό πόσο κοντά στό θάνατο ἦταν,
ὅταν ξαφνικά ἔνιωσε τό σχοινί πού
ἦταν δεμένο στή μέση του νά τόν
τραβᾶ δυνατά. Τό σῶμα τοῦ ὀρειβάτη κρεμόταν πλέον στόν ἀέρα. Μόνο
τό σκοινί τόν κρατοῦσε ζωντανό.
Ἐκείνη τή στιγμή τῆς ἀμηχανίας
καί καμμιᾶς ἄλλης ἐπιλογῆς, φώναξε:
– Θεέ μου, βοήθησέ με!
Ξαφνικά, μιά βαθειά φωνή, προερχόμενη ἀπό τόν οὐρανό, ἀπάντησε:
22

– Τί θέλεις νά κάνω;
– Σῶσε με, Θεέ μου!
– Ἀληθινά, νομίζεις ὅτι μπορῶ
νά σέ σώσω;
– Βέβαια, πιστεύω ὅτι Ἐσύ μπορεῖς!
– Τότε, κόψε τό σχοινί πού
εἶναι δεμένο στή μέση σου...
Καί τό ’κοψε...
Ἡ ὁμάδα διάσωσης, τήν ἄλλη
μέρα, περισυνέλεξε σώο τόν ὀρειβάτη. Ἀπό πάνω του κρεμόταν ἕνα
σχοινί πού ἀπεῖχε ΜΟΝΟ 3 μέτρα
μακριά ἀπό τή γῆ...
Κι ἐσύ;
Ἐγώ;
Ὅλοι μας;
Πόσο κολλημένοι εἴμαστε στό
σχοινί μας, σέ καθετί πού μᾶς κρατᾶ
δέσμιους;
Ποτέ μήν ἀμφισβητήσεις
ὅσα εἶναι ἀπό τό Θεό. Ποτέ δέν
θά πρέπει νά λές ὅτι σέ ἔχει ξεχάσει ἤ σέ ἔχει ἐγκαταλείψει.
Ποτέ μή νομίζεις ὅτι δέν σέ
φροντίζει.
Θυμήσου ὅτι σέ κρατάει πάντα
μέ τό χέρι Του. Καί ἡ ἐπιλογή νά
ἁπλώσει τό δικό σου χέρι... ἀνήκει
σέ ἐσένα.
ΦIΛOI ΦYΛAKIΣMENΩN
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ΜΕ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ
Φορολογία καί Φιλοπατρία
νῶ τυπώνεται τό τεῦχος αὐτό, διαδίδεται ἀπό τό ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ὅτι ὁ ἐπικείμενος νέος φορολογικός νόμος θά καταργήσει πλήρως τό
ἀφορολόγητο τῶν παιδιῶν, ἀλλά καί
θά φορολογήσει καί θά περικόψει πολυτεκνικά ἐπιδόματα. Ἔτσι ἕνας πολύτεκνος θά πληρώνει τόν ἴδιο φόρο μέ
τόν ἄτεκνο ἀλλά καί τόν ἄγαμο. Ἡ λογική μας δέν τό χωρᾶ καί ἡ ψυχή μας
ταράσσεται. Τό τεράστιο πρόβλημα τῆς
ὑπογεννητικότητος τῆς πατρίδος μας
κανείς δέν τό λαμβάνει ὑπ’ όψιν; Τό ὅτι
θά εἴμαστε σέ λίγα χρόνια μειονότητα
στήν ίδια τήν πατρίδα μας δέν συγκινεῖ
κανέναν; Δέν ἀρκεῖ πού μειώθηκαν
ἀπό τό 2011 τά ἀφορολόγητα τῶν παιδιῶν, τώρα νά ἐξαλειφθοῦν; Ποιά δημοσιονομική ἀνάγκη ὑπαγορεύει τέ τοιες λύσεις; Γιατί κάποιος δέν τολμᾶ
νά πεῖ «ΟΧΙ! Αὐτό δέν γίνεται»; Ἤδη ἡ
πατρίδα μας συρρικνώνεται, ἤδη γίνονται λιγότεροι γάμοι καί γεννιοῦνται
ἀκόμη λιγότερα παιδιά. Τί θέλετε; Μήπως τήν ἐξαφάνισή μας; Ἐάν ἡ κυβέρνηση αὐτή ψηφίσει αὐτό τό ἄρθρο
τοῦ νομοσχεδίου, ἡ ἐτυμηγορία εἶναι

Ε

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012

κατηγορηματική. Εἶστε ἐλάχιστοι, κατώτεροι τῶν περιστάσεων. Θά δώσετε
λόγο ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων.

<
Ἡ πίστη μας
Πρόσφατα ἕνας βουλευτής ζήτησε
νά παραμείνει ὑποχρεωτικό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καί νά ἐπαναφέρει τό ὑπουργεῖο Παιδείας τή διδασκαλία τοῦ Χριστιανισμοῦ, τῆς Ἁγίας
Γραφῆς καί γενικῶς τῆς Ὀρθοδόξου
Πίστεώς μας στά σχολικά βιβλία.
Λοιδωρήθηκε ἀπό πολλούς «προοδευτικούς» ἡ ἄποψή του αὐτή γιά τήν
ὁποία καί τόν συγχαίρουμε.
Δέν καταλαβαίνουμε ὅτι ἐδῶ φθάσαμε, γιατί πετάξαμε τό Εὐαγγέλιο;
Δέν βλέπουμε ὅτι κατρακυλήσαμε,
γιατί ξεχάσαμε τό Θεό; Ἄν καί τώρα,
τήν ὕστατη στιγμή, δέν ταπεινωθοῦμε
καί δέν ζητήσουμε τό ἔλεος τοῦ Κυ ρίου, ἀλλά ἐπιμείνουμε νά διώξουμε
τό Θεό ἀπό τή ζωή μας, τότε θά ἄρει
τή Θεία Χάρη Του καί οἱ συνέπειες θά
εἶναι καταστροφικές. Μή γένοιτο.
23
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ANAΓKEΣ, EΛΛEIΨEIΣ KAI EKKΛHΣH TOY «ΟΝΗΣΙΜΟΥ»
Ἡ στήριξη τοῦ Συλλόγου μας παρέχεται ἀποκλειστικά καί μόνον ἀπό
τήν ἀγάπη σας, τήν ὁποία καί ἐπικαλεῖται!
Οἱ προσφορές ἔχουν μειωθεῖ αἰσθητά, ἐνῶ τά αἰτήματα γιά βοήθεια πολλαπλασιάζονται διαρκῶς.
Ὁ Σύλλογός μας οὐδεμία κρατική ἐπιχορήγηση λαμβάνει.
1. Πάντα ὑπάρχει μεγάλη ἀνάγκη χρημάτων γιά τήν κάλυψη τῶν ποικίλων
ἀναγκῶν τοῦ Συλλόγου, κυρίως γιά τίς ἀποφυλακίσεις ἀπόρων κρατουμένων μέ αὐστηρά κριτήρια, τήν καταβολή τῶν δικαστικῶν τους ἐξόδων
καί τή βοήθεια τῶν οἰκογενειῶν τους.
2. Ἐθελοντική ἐργασία γιά τή στήριξη τοῦ ἔργου μας, ἰδίως γιά τή δωρεάν
διανομή τοῦ περιοδικοῦ μας «Φίλοι Φυλακισμένων» σέ παγκάρια τῶν
Ἱερῶν Ναῶν τῆς Πατρίδος μας. Παρακαλοῦμε, ἐπικοινωνῆστε μαζί μας,
εἴτε ἀπό ἐπαρχία εἴτε ἀπό τήν Ἀθήνα, γιά νά σᾶς στείλουμε περιοδικά.
3. Γραμματόσημα καί τηλεκάρτες.
4. Εἴδη τροφίμων (καί κονσέρβες ἰδίως γιά ἀστέγους), καθαριότητος, πρώτων βοηθειῶν.
5. Κλινοσκεπάσματα, ἀθλητικά εἴδη, ρουχισμό, ὑποδήματα.
6. Εἴδη γυμναστικῆς, ἐπιτραπέζια παιχνίδια κ.ἄ.
7. Βιβλία λογοτεχνικά καί χριστιανικά, λεξικά.
8. Ὑλικά καί εἴδη ζωγραφικῆς, χειροτεχνίας ἐπαγγελματικῆς καταρτίσεως.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
«Ο ΟΝΗΣΙΜΟΣ»
Σωματεῖον ἀναγνωρισμένον ὡς Εἰδικῶς Φιλανθρωπικόν
(ΦΕΚ 883/τ.Β/ 4-12-1989)
Πρόεδρος Δ.Σ.: Ἰωάννης Ν. Παπασαραντόπουλος
Ἀσκληπιοῦ 60Α & Σεργίου Πατριάρχου 8, Ἀθήνα 114 71
Τηλ.: 210 3622017, 210 3645305, fax: 210 3630865

e-mail: info@onisimos.gr – www.onisimos.gr
Ἀριθμός λογ.: ALPHA ΒΑΝΚ: (ταμιευτήριο) 353-002101-029361
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: (ταμιευτήριο) 001-30 348 133
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 040 482746-50
(ἀναλυτικά στοιχεῖα λογ/μῶν SWIFT-IBAN ἀναγράφονται στήν ἱστοσελίδα μας).
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Ἐξώφυλλο: Τουρλίδα Μεσολογγίου, Ἅγιος Νικόλαος.

Ὅσιος Θεόγνωστος

Ἀπό τό βιβλίο, Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου,
Λόγοι Ε΄ Πάθη καί Ἀρετές

#

μη σημειωνετε κατω απο αυτη τη γραμμη

Στίς εἰδήσεις ἀκούσαμε ὅτι 450.000 οἰκογένειες δέν ἔχουν καμμιά
πηγή εἰσοδήματος καί ὁ ἀριθμός αὐτός βαίνει συνεχῶς αὐξανόμενος.
Ἡ εἴδηση εἶναι τραγική. Σκεφθήκαμε ὅτι αὐτοί οἱ οἰκογενειάρχες δέν
μποροῦν νά ἐξασφαλίσουν τά πρός τό ζῆν τῆς οἰκογενείας τους; Σκεφθήκαμε τήν ἀπογοήτευση ἀλλά δυστυχῶς καί τήν ἀπόγνωσή τους;
Ὅλοι μας ξέρουμε κάποιες ἀπ’ αὐτές τίς οἰκογένειες. Ἴσως εἶναι
συγγενεῖς, φίλοι, γείτονες. Εἶναι «ἀξιοπρεπεῖς» ὅμως καί δέν ζήτησαν
βοήθεια. Καί βρίσκουμε πρόσχημα ὅτι δέν μᾶς ζήτησαν, ὅτι ἐμεῖς
ἔχουμε λίγα καί ἔρχονται χειρότερες μέρες καί θά πρέπει νά κάνουμε
«τό κουμάντο μας». Ὅσο ἐμεῖς ὅμως προγραμματίζουμε κάποιος δικός
μας, ἀδελφός μας, μπορεῖ νά κάνει τό ἀπενοημένο διάβημα.
Καί ἐμεῖς δέν τόν «δανείσαμε», δέν τοῦ εἴπαμε «ἔχει ὁ Θεός».
«Ἀλλήλων τά βάρη βαστάζετε»... (Πρός Γαλάτας 6,2) λέει τό Εὐαγγέλιο. Ὁ Χριστός εἶναι δίπλα μας. Τώρα μᾶς καλει στό πρόσωπο
ὅλων τῶν πονεμένων καί ἴσως ἐξαθλιωμένων ἀδελφῶν μας. Μήν
φοβηθοῦμε. Ὅσα περισσότερα δώσουμε, τόσο περισσότερη Θεία Χάρη θά λάβουμε καί ἀπό ὑλικά δέν θά μᾶς λείψει τίποτα. Καί ὁ Θεός,
βλέποντάς μας ἀγαπημένους, ἐλεήμονες, πιστούς θά μᾶς ἐλεήσει καί
θά μᾶς στηρίξει σέ ὅποια φοβερά γεγονότα ἔλθουν.

Ἄν θέλεις νά σέ γνωρίσει ὁ Θεός, μεῖνε ὅσο περισσότερο μπορεῖς ἄγνωστος στούς ἀνθρώπους

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΕΘΗ
– Γέροντα, φοβᾶμαι μήπως δέν σωθῶ.
– Μή φοβᾶσαι· μαζί θά πᾶμε ἐπάνω. Μόνο νά
πεῖς στή Γερόντισσα νά μᾶς δώσῃ δύο μεγάλα
μπουκάλια γιά τόν δρόμο – πρόσεξε νά εἶναι πλαστικά γιά νά μήν σπάσουν στό ταξίδι!... Θά τά γεμίσουμε νερό καί, μέχρι νά ἀνεβοῦμε στόν Οὐρανό, ἀπό τήν κούραση θά τό πιοῦμε! Μόνον τρία
δάκτυλα θά ἀφήσουμε καί θά παρακαλέσουμε τόν
Χριστό νά τό εὐλογήσῃ, νά τό κάνῃ κρασί καί
μετά θά τό πιοῦμε καί θά μεθύσουμε πνευματικά
κοντά στόν Χριστό.
– Γέροντα, ποιό εἶναι αὐτό τό νερό;
– Εἶναι ἡ ἀγάπη πρός τόν Χριστό καί τούς
ἀδελφούς.
– Καί ἡ μέθη;
– Εἶναι ἡ μέθη ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα. Αὐτοί πού
μεθοῦν ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα ἀγάλλονται συνέχεια ἀπό τή στοργή τοῦ Θεοῦ, τοῦ Πατέρα τους.
Ἄν μεθύσῃ ὁ ἄνθρωπος πνευματικά μέ τό οὐράνιο κρασί, ἀχρηστεύεται γιά τόν κόσμο, ἀδιαφορεῖ γιά καθετί γήινο καί ὅλα τά θεωρεῖ «σκύβαλα». Βλέπεις, ὅσοι πίνουν πολύ καί μεθοῦν,
μετά δέν νοιάζονται γιά τίποτε.
«Μπαρμπα-Θανάση, τό καλύβι σου καίγεται»,
φώναζαν σέ κάποιο γεροντάκι πού τό καλύβι
του εἶχε πάρει φωτιά. «Ἄσ’ το νά καῇ», ἔλεγε
αὐτός, γιατί εἶχε πιεῖ καί ἦταν μεθυσμένος!...
Εὔχομαι νά βρεῖτε τήν παραδεισένια θεία κάνουλα καί νά πίνετε καί νά μεθᾶτε συνέχεια ἀπό
τό παραδεισένιο κρασί. Ἀμήν!
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Παρακαλοῦμε:
Ἐάν μᾶς στείλετε
χρήματα
μέσῳ τραπέζης,
εἰδοποιῆστε μας
μέ τά στοιχεῖα
καί τήν ἡμερομηνία
κατάθεσης,
ὥστε νά
σᾶς στείλουμε
τήν ἀντίστοιχη
ἀπόδειξη γιά
τήν ἐφορία.

Eὐχαριστοῦμε!

✁

«εν

ΦυλΑκή

ημHν,
κΑι ηλθετε
Προς με »
MΑΤΘ.
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διανεμεται δωρεαν

Ἡ ἀγάπη ἀναζητεῖ
πάντα ἕναν τρόπο.
Ἡ ἀδιαφορία βρίσκει
πάντα μιά δικαιολογία.

