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Η υγχώρηση 

Πρίν πολλά χρόνια καί μετά τιν λιξθ τοῦ ἐμφυλίου ςπαραγμοῦ καί τοῦ ἀδελφοκτόνου 
πολζμου, ςζ κάποιο χωριό, ἔγινε ἕνασ φόνοσ, γιά πολιτικοφσ μᾶλλον λόγουσ καί ἐξαιτίασ τοῦ 
μεγάλου φανατιςμοῦ, ποφ ἐπικρατοῦςε ἐκείνθ τιν ἐποχι. 

Κατθγορικθκε, λοιπόν, κάποιοσ χωριανόσ, ὁ Πζτροσ καί μζ τίσ μαρτυρίεσ πζντε 
ςυγχωριανῶν του δικάςτθκε καί καταδικάςτθκε ςζ 30 χρόνια φυλάκιςθ. Ὁ κατθγοροφμενοσ 
ὅμωσ ἰςχυρίηετο ςυνεχῶσ ὅτι ἦτο ἀκῶοσ… Κλείςκθκε ςζ ἀγροτικζσ φυλακζσ, ἀλλά μζρα-νφχτα 
διαλαλοῦςε καί μονολογοῦςε ὅτι ἦτο ἀκῶοσ. 

Σ’ αὐτζσ τίσ φυλακζσ πιγαινε μία φορά τό μινα ἕνασ εὐλαβζςτατοσ ἱερεφσ καί 
λειτουργοῦςε ςτό ἐκκλθςάκι ποφ ὑπῆρχε καί κατόπιν ἐδζχετο γιά ἐξομολόγθςθ ὅςουσ ἐκ τῶν 
φυλακιςμζνων τό ἐπικυμοῦςαν.  

Ὕςτερα ἀπό 5-6 μῆνεσ, πῆγε καί ὁ ἐν λόγω χωριανόσ ςτόν εὐλαβῆ ἐκεῖνον ἱερζα καί 
ἐξομολόγο, καί ἐνϊπιον του Ἁγίου Θεοῦ καί μπροςτά ςτό πετραχιλι τοῦ Πνευματικοῦ, 
βεβαίωνε μζ ὅρκουσ ὅτι ἦταν ἀκῶοσ. 

Ἀπό τότε ποφ ἐξομολογικθκε μζςα ςτίσ φυλακζσ ὁ Πζτροσ Γ., ἄλλαξε τελείωσ διαγωγι καί 
ἔγινε ὁ ἄνκρωποσ τῆσ προςευχῆσ καί τῆσ μελζτθσ τοῦ Εὐαγγελίου, ποφ τοῦ δϊριςε ἐκεῖνοσ ὁ 
καλόσ ἱερεφσ. Μζςα ς’ ἕναν χρόνο ἀλλοιϊκθκε τόςο πολφ, ποφ ὅλοι οἱ ςυγκρατοφμενοί του καί 
βαρυποινίτεσ ἄρχιςαν νά τόν ςζβονται καί νά τοῦ φζρονται φιλικά. Καί μζ τιν Χάρι καί τόν 
φωτιςμό τοῦ Θεοῦ, γριγορα πείςκθκε ὁ εὐλαβισ ἱερεφσ γιά τιν ἀκωότθτά του, ὥςτε τοῦ 
ἐπζτρεπε νά κοινωνᾶ κάκε φορά ποφ λειτουργοῦςε ςτίσ φυλακζσ. 

Ὁ ἱερεφσ προςπάκθςε κάτι νά κάμει μζςω κάποιων δικθγόρων, ἀλλά οἱ μάρτυρεσ ἦςαν 
ἀπολφτωσ κατθγορθματικοί, γιατί ἦςαν δῆκεν παρόντεσ ςτόν φόνο. 

Παρά ταῦτα ὁ ἐξομολόγοσ πίςτευε ὅτι ὄντωσ ἦτο ἀκῶοσ καί κφμα ςκευωρίασ. 
Ὁ Πζτροσ Γ. ὄχι μόνο προςθφχετο μζ τό Ὄνομα τοῦ Ἰθςοῦ Χριςτοῦ, ποφ τό ἔμακε ἀπό τό 

βιβλίο «Οἱ περιπζτειεσ ἑνόσ προςκυνθτοῦ», ἀλλά μελετοῦςε τό Εὐαγγζλιο καί κοινωνοῦςε τῶν 
ἀχράντων Μυςτθρίων, ςκορπϊντασ ςζ ὅλουσ τοφσ ςυγκρατουμζνουσ του πολλι καλοςφνθ. 

Συγχωροῦςε δζ μζ ὅλθ του τιν καρδιά καί τοφσ κατθγόρουσ του καί αὐτόν ἀκόμα τόν 
ἄγνωςτο φονιά. 

- Δζν φταῖνε, οἱ καθμζνοι, ἔλεγε. Φταίει τό πολιτικό καί ἰδεολογικό πάκοσ, φταίει καί ὁ 
διάβολοσ ποφ τοφσ ςκοτείνιαςε τό μυαλό κι ἔτςι κρφψανε τιν ἀλικεια. Θεζ μου, ςυγχϊρεςζ 
τουσ… καί ἀπό μζνα νά ’ναι ςυγχωρεμζνοι… καί χάριςζ τουσ πλοφτθ καί ἀγακά πολλά, ἀλλά 
χάριςζ τουσ προπαντόσ καί ἰδιαιτζρωσ φωτιςμό καί ὑγεία. 



Ἔτςι πζραςαν 19 χρόνια. Κατόπιν, λόγω τῆσ καλῆσ καί ἀρίςτθσ διαγωγῆσ καί ἐπειδι ἔκανε 
καί ςτίσ τότε ἀγροτικζσ φυλακζσ, ὅπου ἐμειϊνετο ἡ ποινι, ἀποφυλακίςκθκε. Ἦτο πλζον 50 
ἐτῶν. 

Στό χωριό ὅμωσ δζν ἔγινε δεκτόσ, ἐπειδι τόν πίςτευαν ὅλοι γιά φονιά καί κυρίωσ οἱ 
ςυγγενεῖσ τοῦ φονευμζνου. Ἔτςι, μετακόμιςε ςζ μία γειτονικι πόλθ καί ἔκαμε τόν ἐργάτθ, τόν 
οἰκοδόμο καί κυρίωσ τόν μαραγκό, δουλειά ποφ τιν ἔμακε ςτιν φυλακι. 

Ἡ ηωι του ὅμωσ ἐξακολουκοῦςε νά εἶναι ηωι ἑνόσ ἀλθκινοῦ χριςτιανοῦ, μζ τιν ἀκριβῆ 
ςυμμετοχι ςτά Μυςτιρια, μζ τιν ςωςτι τιρθςθ τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν καί ἰδιαιτζρωσ μζ 
τιν προςευχι. Ἡ προςευχι ἦταν τό ὀξυγόνο τῆσ ηωῆσ του. Ἡ Εὐχι καί τό Εὐαγγζλιο ἦςαν γι’ 
αὐτόν «ἄρτοσ ηωῆσ» καί «ὕδωρ ηῶν». 

Μία κοπζλα 42 ἐτῶν, κεολόγοσ ςζ κάποιο Γυμνάςιο τῆσ περιοχῆσ, πλθροφορικθκε ἀπό τόν 
Πνευματικό τῶν φυλακῶν, ποφ ἦτο καί δικόσ τθσ Πνευματικόσ, τά πάντα γιά τόν Πζτρο Γ. καί 
ἰδιαιτζρωσ γιά τό πόςο ἦτο ἀφοςιωμζνοσ ςτόν Χριςτό καί ςτιν Ἐκκλθςία Του. Πῆγε, τόν βρῆκε 
καί κατόπιν τόν ηιτθςε ἡ ἴδια ςζ γάμο!… Ἀπό τόν εὐλογθμζνο αὐτό γάμο προῆλκαν δφο παιδιά, 
ὑγιζςτατα. 

Ὕςτερα ἀπό μερικά χρόνια, ςτό χωριό ποφ ἔγινε ὁ φόνοσ, κάποιοσ ἀρρϊςτθςε βαρειά μζ 
ἀνεξιγθτουσ φοβεροφσ πόνουσ ςζ ὅλο του τό ςῶμα. Ἡ ἐπιςτιμθ μζ τοφσ γιατροφσ καί τίσ 
κλινικζσ ἐξετάςεισ, ποφ ἦςαν προθγμζνεσ, ςτάκθκαν ἀδφνατον νά τόν βοθκιςουν!!! Οὔτε κἄν 
τιν αἰτία δζν μπόρεςαν νά ἐντοπίςουν! 

Ἔτςι, μία βραδιά ςτό ςπίτι του, ἀφοῦ ἐπζςτρεφε ἀπό τό νοςοκομεῖο, ς’ αὐτιν τιν φοβερι 
κατάςταςθ, ἄρχιςε νά κραυγάηει μζςα ςτοφσ φοβεροφσ του πόνουσ ὅτι αὐτόσ ἦτο ὁ φονιάσ καί 
μζ τοφσ 4 ψευδομάρτυρεσ, τοφσ ὁποίουσ ἐξθγόραςε μζ μεγάλα χρθματικά ποςά, κατθγόρθςαν 
τόν Πζτρο Γ., ποφ ςυμπτωματικά περνοῦςε ἀπό ἐκεῖνο τό ςταυροδρόμι, τιν ὥρα ποφ ἔγινε ὁ 
φόνοσ. 

Φϊναξαν τόν ἀςτυνόμο τοῦ τμιματοσ τοῦ χωριοῦ, ὑπζγραψε τιν ὁμολογία του 
κατονομάηοντασ καί τοφσ 4 ψευδομάρτυρεσ καί ςυνεργοφσ του. Ποιά νομικι διαδικαςία 
ἀκολουκικθκε μετά, δζν γνωρίηω. Ἡ ὁμολογία του ὅμωσ ἔκανε κρότο ςτό χωριό, προκαλϊντασ 
ςφγχυςθ, ταραχζσ καί πολλζσ κατάρεσ, οἱ ὁποῖεσ βάραιναν τόν φονιά. Παρά ταῦτα, ἡ ψυχι τοῦ 
φονιά δζν ἔφευγε Κι αὐτόσ ἐξακολουκοῦςε νά τςιρίηει καί νά κραυγάηει. Ὁ Πζτροσ Γ., ὅπωσ ἦτο 
ἑπόμενον, τό ἔμακε. Δζν κίνθςε ὅμωσ καμιά διαδικαςία γιά τιν ἀποκατάςταςθ τῆσ τιμῆσ του μζ 
ἀνακεϊρθςθ τῆσ δίκθσ, μζ μθνφςεισ κατά τῶν ἐνόχων καί ἄλλων ἐνδίκων νομίμων μζςων. Ἀλλά 
τί ἔκανε; Πῆγε ςτό ςπίτι τοῦ φονιά!… 

Οἱ πάντεσ πάγωςαν. Οἱ περιςςότεροι χωρικοί, ὅταν τόν εἶδαν νά περνᾶ μζςα ἀπό τό χωριό, 
ἀπό τιν ντροπι τουσ κρφφκθκαν. Πάγωςε καί ὁ φονιάσ ὅταν τόν ἀντίκριςε, καί μζ γουρλωμζνα 
τά μάτια ἀπό τιν ἔκπλθξθ καί τιν φρίκθ, τόν ἄκουςε νά τοῦ λζει: 

- Γιῶργο, ςζ ςυγχωρῶ μζ ὅλθ μου τιν καρδιά… Καί ς’ εὐχαριςτῶ, γιατί ἤςουν ἡ αἰτία νά 
γνωρίςω τόν Χριςτό μζ τιν Ἐκκλθςία Του καί τά ἅγια Μυςτιριά τθσ. Εὔχομαι νά Τόν γνωρίςεισ 
κι ἐςφ, μζ μετάνοια καί προςευχι! 

Τόν ἀγκαλίαςε, τόν φίλθςε καί ἔφυγε, ἐνῶ κάποια δάκρυα κρυφά ἔτρεχαν ἀπό τά μάτια 
του. 

Ὁ κρίαμβοσ τῆσ δικαιοςφνθσ τοῦ Θεοῦ ἦλκε, ὕςτερα ἀπό 35 χρόνια! Ἀλλά ὑπῆρξε καί 
κρίαμβοσ ἐμπιςτοςφνθσ, τῆσ πίςτεωσ καί τῆσ ἀδιαλείπτου προςευχῆσ τοῦ ἀδικθμζνου Πζτρου Γ. 
ςτιν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Καί ταυτόχρονα ςτζφανοσ δόξθσ ςτιν ὑπομονι καί μακροκυμία, ποφ 
ἔδειξε τόςα χρόνια. 

Εὐλογικθκε ἡ μετζπειτα ηωι του, ὅπωσ προείπαμε, μ’ ἕναν χριςτιανικό γάμο καί μζ 
οἰκογζνεια ποφ ἦτο «κατ’ οἶκον ἐκκλθςία» καί μζ δφο τριςευλογθμζνα παιδιά. Καί μάλιςτα, 



μετά τιν ὁλοκάρδια ςυγχϊρθςθ ποφ ἔδωςε καί τιν ἀγάπθ ποφ ἔδειξε πρόσ ὅλουσ, 
πολλαπλαςιάςκθκε ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ ςτό ςπιτικό του. Εἶχε τιν Χάρι τοῦ Θεοῦ πάνω του, τιν 
εὐλογία τῆσ Παναγίασ, τιν προςταςία τῶν Ἁγίων καί τιν ςυμπαράςταςθ τῶν Ἀγγζλων. 

Ἐκοιμικθ ὁςιακῶσ ςζ ἡλικία 80 ἐτῶν, τό 1999. Παρϊν ςτιν κοίμθςθ του ἦτο καί ὁ 
ἐννενθντάχρονοσ ἱερεφσ τῶν φυλακῶν, ποφ μοῦ διθγικθκε αὐτό τό γεγονόσ, γιά νά μζ 
διαβεβαίωςει ὅτι λίγο πρίν τό τζλοσ τοῦ Πζτρου Γ., Ἄγγελοι καί Ἀρχάγγελοι πλθμμφριςαν τό 
δωμάτιό του, τοφσ ὁποίουσ ἔβλεπε ὄχι μόνο ὁ ψυχορραγῶν μζ τά μάτια του, ἀλλά καί ὁ ἐν λόγω 
ἱερεφσ. 

Αὐτοί καί παρζλαβαν τιν ψυχι του, μετά τό τελευταῖο ςθμεῖο τοῦ ςταυροῦ ποφ ἔκανε ὁ 
Πζτροσ Γ., λζγοντασ: 

- Ἄγγελζ μου! Ἄγγελζ μου…, δζν τιν ἀξίηω αὐτι τιν τιμι… Καί τοῦτο εἰπϊν, ἐκοιμικθ! 
Ὁ ἄνκρωποσ αὐτόσ, παρ’ ὅλο ποφ ἦταν ἔγγαμοσ καί ηοῦςε μζςα ςτόν ςθμερινό κόςμο, μετά 

ἀπό τιν τεράςτια καί ἄδικθ δοκιμαςία καί ταλαιπωρία του ςτιν φυλακι, μαηί μζ βαρυποινίτεσ, 
εἶχε καρποφσ τῆσ Εὐχῆσ, τῆσ Θείασ Κοινωνίασ καί τῆσ εὐαγγελικῆσ ηωῆσ. Ἡ ἔγγαμθ ηωι του δζν 
τόν ἐμπόδιςε νά λζγει μζρα-νφχτα τιν Εὐχι, ὅπωσ τιν ἔμακε ἀπό τό βιβλίο «Οἱ περιπζτειεσ ἑνόσ 
προςκυνθτοῦ». 

 

Ἀπό τό βιβλίο «Ἡ εὐχι μζςα ςτόν Κόςμο» τοῦ Πρωτοπ. Στεφάνου Ἀναγνωςτοποφλου/Περιοδικό «Φίλοι Φυλακιςμζνων», τεῦχοσ 9ο, Συλλόγου 

Συμπαραςτάςεωσ Κρατουμζνων «Ὁ Ὀνιςιμοσ», Ἀκινα, Φκινόπωρο-Χειμϊνασ 2008 
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