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TPIMHNIAIO OPΘOΔOΞO XPIΣTIANIKO ΠEPIOΔIKO
“Πόνος καί πόθος καί παλμός κι àγώνας μας
τ’ αûριο νά πλάσουμε καλύτερο àπ’ τό χτές”
(Γ. Βερίτης)

ΤΕΥΧΟΣ
291

ETOΣ 50ο ΠΛAΓIAPI ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

TIMH ΦYΛ.
2 EYPΩ
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Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ
«...Μάθε ἀπό ποιόν ἔχεις τό εἶναι
σου, τήν ἀναπνοή, τή γνώση καί,
αὐτό πού εἶναι τό πιό μεγάλο, τή
γνώση τοῦ Θεοῦ, τήν ἐλπίδα τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, τήν ἰσοτιμία μέ
τούς ἀγγέλους, τή θεωρία τῆς δόξας,
πού τώρα μέν τή βλέπουμε «ἐν ἐσόπτροις καί ἐν αἰνίγμασι», τότε ὅμως
θά τή δοῦμε τελειότερη καί καθαρότερη· ἀπό ποιόν ἔχεις τό χάρισμα νά
γίνεις υἱός Θεοῦ, συγκληρονόμος
Χριστοῦ-θά τολμήσω ἀκόμη νά πῶκαί θεός; Ἀπό ποῦ, λοιπόν, καί ἀπό
ποιόν ὅλα αὐτά;
Ἔπειτα, γιά νά μιλήσω γιά τά μικρά καί ὁρατά, ποιός σοῦ ἔδωσε τό χάρισμα νά βλέπεις τήν ὀμορφιά τοῦ
οὐρανοῦ, τήν πορεία τοῦ ἥλιου, τόν κύκλο τῆς σελήνης, τήν πληθώρα τῶν
ἀστέρων καί σ’ ὅλα αὐτά τήν ἁρμονία καί τήν τάξη πού ἔχουν, σάν τίς
χορδές τίς λύρας;
Γιατί, ἀλήθεια, ἀπό ποῦ ἔχεις τό χάρισμα νά παρατηρεῖς τήν ἀλλαγή
τῶν ἐποχῶν, τίς μεταβολές τοῦ χρόνου, τίς περιόδους τῶν χρόνων, τή διαίρεση τῆς ἡμέρας καί τῆς νύχτας, τήν παραγωγή τῆς γῆς, τή ροή τοῦ ἀέρα,
τήν ἀπέραντη ἔκταση τῆς τρικυμισμένης ἤ τῆς ἥσυχης θάλασσας, τά βάθη
τῶν ποταμῶν, τίς πνοές τῶν ἀνέμων;
Ποιός δίνει τίς βροχές, τή γεωργία, τίς τροφές, τά σπίτια, τίς τέχνες, τίς
πολιτεῖες τῶν ἀνθρώπων, τούς νόμους, τήν εἰρηνική ζωή, τή φιλία καί τή
συναδέλφωση τῶν ἀνθρώπων; Ἀπό ποῦ ἔχεις τά ζῶα τά ἥμερα, πού χρησιμοποιεῖς γιά ζέψιμο, καί τά ἄλλα, πού σοῦ δόθηκαν γιά τροφή; Ποιός
σέ ἔκανε βασιλιά καί κυρίαρχο ὅλων ὅσων βρίσκονται ἐπάνω στή γῆ;
Ποιός-γιά νά μή τά ἀναφέρω ἕνα πρός ἕνα-σοῦ δώρησε ὅλα
ἐκεῖνα, στά ὁποῖα ὑπερτερεῖ ὁ ἄνθρωπος πάνω ἀπό τά ἄλλα δημιουργήματα; Ὄχι ὁ Θεός, πού ἀπ’ ὅλα καί πρίν ἀπ’ ὅλα σοῦ ζητάει νά
εἶσαι εὐεργετικός καί φιλάνθρωπος; Ἔπειτα δέν εἶναι ντροπή ἀπό
τή μιά μεριά νά πάρουμε τόσα πολλά ἀπ’ Αὐτόν, ὅσα πήραμε καί
ὅσα ἐλπίζουμε νά ἀποκτήσουμε, καί ἀπό τήν ἄλλη νά μή προσφέρουμε στό Θεό μας οὔτε ἕνα δῶρο, δηλαδή τήν ἀγαθοποιία;».
(Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος
Ὁμιλίαι Ε.Π.Μ. 35, 888Α)
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Ἡ ἱστορική διαδρομή τοῦ Περιοδικοῦ
«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ»
μέσα στήν 50ετία (1964-2014)
καλλιεργεῖται στούς κόλἮταν
πους τῆς Ἐκκλησίας, κατά
Φεβρουάτή διαδρομή του μέσα στό
ριος τοῦ 1964.
χρόνο, ἀκολούθησε τήν ποΠενήντα χρόνια πρίν. Πόσο
ρεία τοῦ π. Γερβασίου στίς Ἱ.
μακρινή φαντάζει ἡ ἐποχή
Μητροπόλεις, στίς ὁποῖες
ἐκείνη ἀπό τό σήμερα! Μιὑπηρέτησε ὡς Ἱεροκήρυκας
σός αἰώνας! Μέσα σ’ ἐκείνην
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος: 1.
τή βαρυχειμωνιά ἔκανε δειΝευροκοπίου καί Ζιχνῶν. 2.
λά-δειλά τή ζεστή του
Σιδηροκάστρου. 3. Ἐνόπλων
ἐμφάνιση ἕνα τετρασέλιδο
Δυνάμεων. 4. Θεσσαλονίκης.
περιοδικό ἔντυπο μέ σύντομα
5. Σερρῶν καί Νιγρίτης. 6.
ἀλλά ποικίλα μηνύματα πνευΚασσανδρείας, ἀπ’ ὅπου καί
ματικοῦ καί ἐκκλησιαστικοῦ
συνταξιοδοτήθηκε μέν ἀπό
περιεχομένου, τοῦ ὁποίου ὁ
τήν Πολιτεία, ὄχι ὅμως καί
τίτλος ἦταν, καί παρέμεινε ὁ
ἀπό τή διακονία τοῦ θείου λόἴδιος
μέχρι
σήμερα,
«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ
γου καί τό ἱερό θυσιαστήριο.
ΠΑΛΜΟΙ». Ἐμπνευστής
Μέχρι σήμερα, «ἐπειδή ἡ ζωή
του εἶναι σύντομη, βιάζεται νά
τῆς ἔντυπης καί πρωτοποκάνει τό καλό στόν κόσμο». Μιριακῆς γιά τήν ἐποχή
κρό; Μεγάλο; Ὁ Θεός μόνο
ἐκείνη αὐτῆς προσπάθειγνωρίζει, γιατί μόνον Ἐκεῖνος
ας, συντάκτης καί ὑπεύθυ«ἐτάζει νεφρούς καί καρδίας»
νος ἦταν καί εἶναι ὁ Ἀρχιμ.
π. Γερβάσιος, τότε Ἱεροκήκαί ἐρευνᾶ τίς προθέσεις καί τά
κίνητρα τοῦ κάθε πνευματικοῦ
ρυκας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως
του ἐργάτη.
Νευροκοπίου καί Ζιχνῶν,
τοῦ Ν. Σερρῶν.
Μέ τό πέρασμα τοῦ χρόνου
ἄρχισαν οἱ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ
Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ
ΠΑΛΜΟΙ» νά πάλλουν πιό δυναφέτος οἱ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ συμπλήτά. Πιό ἰσχυρά. Ἡ ὕλη αὐξήθηκε.
ρωσαν τό Ἰωβηλαῖο
Βελτιώθηκε. Ἔγινε πιό πλούσια. Οἱ
σελίδες πιό καλαίσθητες. Πιό ἐπιμετους ἔτος. 50 χρόνια ἀνελλιποῦς ἔκδοσης μέ 290 φύλλα! Τό Περιοδικό, ὡς λημένες, γιατί πλέον πολλά ἔχουν
ὄργανο διάδοσης τοῦ θείου λόγου καί ἀλλάξει. Καί οἱ βιωματικές ἐμπειρίες καί
μαρτυρία τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης πού ἡ τεχνολογία. Τό τετρασέλιδο Περιοδι-
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ - 50ετία

κό τῆς δεκαετίας
τοῦ ’60 ἔγινε μέχρι 64 σελίδες, μέσα στίς ὁποῖες ὁ
ἀναγνώστης βρίσκει
πλέον ποικίλα θέματα,
κυρίως ὅμως πνευματικοῦ καί ἐθνικοῦ περιεχομένου.
Ἀνατρέχοντας στά ἐκδοθέντα 290
τεύχη βρίσκουμε μεγάλη ποικιλία ὕλης:
Κύρια ἄρθρα πνευματικοῦ περιεχομένου μέ θέματα πάντα ἐπικαιρότητας.
Ἀντιαιρετικά ἄρθρα. Συναξάρια Ἁγίων.
Μαρτυρολόγια. Σχόλια καί κρίσεις ἐπικαιρότητας. Ἀναφορές στήν προγονική
ἀρετή καί σοφία τῶν Ἑλλήνων. Πατερικά κείμενα μέ γλαφυρή ἀπόδοση στή νεοελληνική. Νεκρολογίες, ἀποχαιρετιστήρια μηνύματα σέ ἀδελφούς καί συνεργάτες τοῦ Περιοδικοῦ πού ἔφυγαν
γιά τήν αἰωνιότητα. Γιά τό μεγάλο ταξίδι. Ἑρμηνεία Βιβλικῶν διαλόγων σέ συνέχειες, ὅπως Διάλογοι τοῦ Ἰησοῦ: Μέ
τή Σαμαρείτισσα Φωτεινή. Μέ τίς ἀδελφές τοῦ Λαζάρου Μάρθα καί Μαρία. Μέ
ἕναν νέο. Μέ τόν Ἀπ. Ναθαναήλ. Μέ
τόν Ἀπ. Πέτρο. Μέ τό Νικόδημο. Μέ
τούς Ἁγίους τοῦ Γολγοθᾶ, κατά τή
σταύρωσή του. Μηνύματα Τριωδίου καί
Πεντηκοσταρίου κ.ἄ.
Καί ἐπιπλέον:
Οἱ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ»
εἶναι τό δημοσιογραφικό ὄργανο μέ τό
ὁποῖο ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ
Γολγοθᾶ» στίς Φυλακές ἐντός καί ἐκτός
Ἑλλάδος ἔρχεται σέ ἐπικοινωνία καί
ἐνημερώνει μέ ἄρθρα καί φωτογραφικό

ὑλικό τούς συνδρομητές καί συνεργάτες
τῆς Διακονίας αὐτῆς. Μία φωτογραφία
μέ κρατουμένους πού παραλαμβάνουν
τά δέματά τους ἀπό τό χέρι τοῦ π. Γερβασίου εἶναι μιά ἁπτή, ἀδιάσειστη ἀπόδειξη ὅτι ὁ ὀβολός τῆς ἀγάπης καί προσφορᾶς τους ἀξιοποιήθηκε μέ αἰσθήματα εὐθύνης, σεβασμοῦ καί φόβου
Θεοῦ ἀπό τή ΔΙΑΚΟΝΙΑ.
Τό δέ Παράρτημα τοῦ Περιοδικοῦ
«ΧΡΙΣΤΙΑ-ΝΙΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ» μέ τίτλο
«Ο ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ»,
ἐτήσια ἔκδοση, ἀπεικονίζει μέ χάρτες,
εἰκόνες καί ἀριθμούς ὅλες τίς δραστηριότητες τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ἀνά τόν κόσμο. Ἡ χαρτογράφηση αὐτή εἶναι ἡ διαφάνεια τοῦ ἐτησίου ἀπολογισμοῦ.
Παρά τήν ὑπάρχουσα οἰκονομική
κρίση, ἡ ὁποία βαθαίνει καθώς ὁ χρόνος
κυλᾶ, οἱ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ»
ἐξακολουθοῦν νά πάλλουν ἐλπιδοφόρα,
ἀφυπνιστικά, χριστιανικά. Θεϊκά, θά λέγαμε. Γιατί ὅπου ἱερουργεῖται, μέ ὅποιον ὀρθόδοξο τρόπο, ὁ λόγος ὡς σπόρος
τοῦ Θεοῦ, ἐκεῖ ψυχές ἀνασταίνονται γιά
τόν ἁγιασμό καί τή σωτηρία. Ἐκεῖ δοξολογεῖται καί διαφημίζεται τό πανάγιο
ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ μας Θεοῦ.
Ἄς εὐχηθοῦμε ὅλοι, οἱ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ» νά συνεχίσουν τήν
ὡραία πορεία τους μέσα στό χρόνο καί
στό μέλλον, μέ κάθε νέο τεῦχος τους νά
ἐκπληρώνει τούς ἀτέλειωτους στόχους
καί τά ὁράματα τοῦ π. Γερβασίου, ὁ
ὁποῖος μέ τήν πένα του ἔχει βάλει καί τή
δική του προσφορά στήν πνευματική
παιδεία τοῦ τόπου μας καλλιεργώντας
τήν ἐκκλησιαστική καί ἐθνική συνείδηση τῶν Ἑλλήνων. ■
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50 ΧΡΟΝΙΑ
Ἡ πρώτη σελίδα τοῦ πρώτου τεύχους «Χριστιανικοί Παλμοί»
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Οἱ Μητροπόλεις τίς ὁποῖες εἶχαν ἕδρα οἱ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ»

50 ΧΡΟΝΙΑ
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50 ΧΡΟΝΙΑ
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Χρόνια πενήντα!

Χρόνια πενήντα!
Μιά ζωή...
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ!
μαύρους, λευκούς
καί δίκαιους καί ἁμαρτωλούς.
Εἶναι ὁ παλμός
πού φτέρωσε τά πόδια
νά πετοῦν
στούς ἐλαχίστους ἀδελφούς
«ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς»
χρόνους πολλούς.

Εἶναι ὁ παλμός
μιᾶς καρδιᾶς
πού δέ χτύπησε ποτέ
γιά τόν ἑαυτό της.
Εἶναι ὁ παλμός
πού ἀδιάκοπα χτυπᾶ
στίς χορδές τοῦ ὕμνου
«Σέ Σένα πιό κοντά».

Πού κάθε ἀπόβραδο
φτεροκοπᾶ στή σκέψη:
«ἴσως ἀπόψε νά ’ρθεις, Κύριε!»
Εἶναι ὁ παλμός
πού ἀσίγαστα ἀγκαλιάζει
τούς ξεχασμένους ὅπου γῆς,

Χρόνια πενήντα!
Μιά ζωή...
Ξενυχτισμένο πάντα τό λυχνάρι
νά μεταγγίζει τούς παλμούς,
καί τό χαρτί
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νά γίνεται καρδιά
καί νά πετᾶ
σέ πολιτεῖες καί χωριά,
νά συντονίζει ἀδιάκοπα
στούς χτύπους της
κι ἄλλες καρδιές,
τ’ αὔριο νά πλάσουνε
καλύτερο ἀπ’ τό χτές.

Χρόνια πενήντα!
Μιά ζωή...
Πόνος καί πόθος
καί παλμός κι ἀγώνας
γιά τό Χριστό
γιά τήν Ἑλλάδα
γιά τήν ἀρετή.
Κύριε,
τούτη τήν καρδιά
τήν Ἀποστολική,
πού ἀδιάκοπα «ὠδίνει
ἄχρις οὗ μορφωθῇ Χριστός
ἐν ἡμῖν»,
χαλύβδωσε στήν πάλη
ἀσίγαστα νά πάλλει
καί νά δονεῖ ψυχές.
Διψοῦμε τόν παλμό της.
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Διψοῦμε τόν ἀπόηχο
τῆς ἅγιας Σου φωνῆς
ἀπό τῆς Γαλιλαίας τ’ ἀκρογιάλια,
ἔτσι ἁπλό
κι ἀνόθευτο
καί καταλυτικό
σάν μάχαιρα τοῦ Πνεύματος
νά μπαίνει στήν καρδιά μας,
ν’ ἀναμορφώνει ἀθόρυβα
τή ζύμη τήν παλιά
πλάθοντας κόσμο νέο.

Ναί, Κύριε!
Τούτη τήν καρδιά
μέ τούς οὐράνιους παλμούς
κράτα την,
φῶς στή στράτα μας,
νά μᾶς ἀνοίγει δρόμο
γιά τούς οὐρανούς.
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AΔEΛΦOTHΣ «H OΣIA ΞENH»

Δ I A K O N I A ΤΩΝ KPATOYMENΩN
«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»
THΛ. 23920-22252 καί 25866, ΦAΞ 23920-25.391, 23920-25.478
T.Θ. 10 147, 541 10 ΘEΣΣAΛONIKH

e-mail: Info@diakonia-filakon.gr

* * *
^Yπέρ τ΅ν âν ΦυλακαÖς ùντων καί τ΅ν διακονούντων αéτοÖς, τοÜ Kυρίου δεηθ΅μ εν.
(Aἴτηση îερέως)
«\Eν φυλακFÉ ¦μ ην, καί ¦λθετε πρός μ ε» (Mατθ. 25, 36)

^H ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος
Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» πληρώνει στό Δημόσιο Ταμεῖο
μέρος μικροποινῶν πού ἐξαγοράζονται καί ἀποφυλακίζονται ἄμεσα ἄποροι κρατούμενοι. \Aπό τό 1978 àποφυλακίσθηκαν 15.640 ôποροι μικροποινίτες κρατούμενοι. Kαί àποφυλακίζονται σχεδόν κάθε μέρα ≤νας-δυό κρατούμενοι ¦ καί περισσότεροι, μέ προσωπική μας âπιστολή
στά χέρια τους τήν ™μέρα τÉς àποφυλακίσεως, πού àποτελεÖ
≤να χαιρετισμό àγάπης πρός αéτούς καί μία πρόσκληση γιά
τήν àρχή μιÄς νέας ζωÉς μέσα στήν κοινωνία.

* * *
«\Eφ\ ¬σον âποιήσατε ëνί τούτων τ΅ν àδελφ΅ν μ ου τ΅ν
âλαχίστων, âμ οί âποιήσατε» (Mατθ. 25, 40).

* * *

uΩρες περισυλλογÉς...

Kαί ™ ¬ποια συνδρομή γιά àποφυλάκιση àπόρων
κρατουμένων εrναι κι αéτή âπίσκεψη στή φυλακή.
ΣTEIΛETE τόν çβολό σας, ¬πως ™ χήρα τοÜ Eéαγγελίου μέ τό δίλεπτο, στή διεύθυνση: \Aδελφότητα «H
OΣIA ΞENH», T.Θ. 10 147, 541 10 ΘEΣΣAΛONIKH, μέ
τή σημείωση γιά τή Διακονία Φυλακ΅ν ¦ KATAΘEΣTE
τόν çβολό σας στούς παρακάτω Λογαριασμούς Tρα«Mακάριοι οî âλεήμ ονες, ¬τι αéτοί πεζ΅ν:
âλεηθήσονται» (Mατθ. 5, 7).
1. \Eθνική Tράπεζα ^Eλλάδος: 217/296145-82.
IBAN: GR5001102170000021729614582-SWIFT CODE (BIC): ETHNGRAA

2. Τράπεζα Πειραιῶς-ΑΤΕ: 2200-5200-070510-348
IBAN: GR16 0172 2000 0052 0007 0510 348 BIC:PIRBGRAA
BENEFICIARY: AΔEΛΦOTHΣ H OΣIA ΞENH - ΔIAKONIA ΦYΛAKΩN

μέ τή σημείωση ï καταθέτης νά μ Äς στέλλει τό àντίγραφο τÉς καταθέσεως,
γιά νά τοÜ âκδίδουμ ε τή σχετική àπόδειξη.
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ΝΕΕΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ

NEEΣ AΠOΦYΛAKIΣEIΣ
(Μέχρι 31-5-2014)

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

Α\Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Α΄ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ
Ἀθήνα:
Ἀθήνα:
Αὐλώνας:
Βέροια:
Θεσσαλονίκη:
Θεσσαλονίκη:
Κασσαβέτεια:
Κορυδαλλός:
Κῶς:
Λαμία:
Λάρισα:
Νιγρίτα:
Σπάρτη:

Πλημμελειοδικεῖο
Πρωτοδικεῖο
Ε.Κ.Κ. Νέων
Πλημμελειοδικεῖο
Πλημμελειοδικεῖο
Πρωτοδικεῖο
Α.Κ.Κ. Νέων
Ψυχιατρεῖο Κρατουμένων
Κατάστημα Κράτησης
Ὑπηρ. Ἐπιμ. Κοιν. Ἀρωγῆς
Κατάστημα Κράτησης
Κατάστημα Κράτησης
Πρωτοδικεῖο

ΣΥΝΟΛΟ:

ΚΡΑΤΟΥΜ.

ΕΥΡΩ

1
1
2
1
1
2
1
2
1
2
2
1
1

100,00
350,00
150,00
205,00
250,00
565,00
170,00
280,00
115,00
367,00
332,00
1.148,00
75,00

18

4.107,00

Β΄ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
1.
2.

Βέροια:
Θεσσαλονίκη:

Ἀστυνομικό Τμῆμα
Ν. Ἰωνίας-Καλλιθέας

1
1

100,00
300,00

ΣΥΝΟΛΟ:

2

400,00
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Γ´ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Θεσσαλονίκη:

1.

Τ.Α. Σταυρούπολης

1

500,00

ΣΥΝΟΛΟ:

1

500,00

ΓENIKO ΣYNOΛO: AΠOΦYΛAKIΣΘENTEΣ: 15.640

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
«Ὀ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»

ΠEPIOΔIKO
«XPIΣTIANIKOI ΠAΛMOI»
TριμηνιαÖο \Oρθόδοξο Περιοδικό. ‰Oργανο τÉς \Oρθοδόξου ^IεραποστολικÉς Φιλοπτώχου \Aδελφότητος «H OΣIA ΞENH»

Kωδικός 3528

Tό σύνθημα:
^H ζωή μας
εrναι σύντομη.
‰Aς βιαστοÜμε
νά κάνουμε τό
καλό στόν κόσμο.
^H προσευχή:
«Kύριε,
Mάθε μας ν\ àγαποÜμε αéτούς
πού δέν àγαπήθηκαν. Kάνε μας νά
•ποφέρουμε μέ τόν πόνο τ΅ν
ôλλων. Mήν âπιτρέψεις πιά νά
εéτυχοÜμε μόνοι μας... Δός μας
τήν àγωνία τÉς παγκόσμιας δυστυχίας καί φύλαξέ μας àπό τή λησμονιά τ΅ν ôλλων».
Ὁ ≈μνος:
«Tόν ληστήν αéθημερόν, τοÜ
Παραδείσου äξίωσας, Kύριε· κàμέ
τἌ΅ ξύλἌω τοÜ ΣταυροÜ φώτισον καί
σἌ΅σόν με». (Ἐξαποστειλάριο Μ. Παρασκευῆς)
Ἡ

εὐθύνη μας:

«Ἄν δέν σωθεῖ ὁ κόσμος, ἐγώ
φταίω».

***
\Iδιοκτήτης
\Oρθόδοξος ^Iεραποστολική Φιλόπτωχος
\Aδελφότης «H OΣIA ΞENH»
THΛ: 23920-25.866, 22.252
ΦAΞ: 23920-25.391, 25.478
T.Θ.: 10 147, 541 10 ΘEΣΣAΛONIKH
e-mail: osiaxeni@hotmail.com
diakonia.filakon@gmail.com
***
\Eκδότης: \Aδελφότης «H OΣIA ΞENH»
***
Ὑπεύθυνη συντάξεως:
KPYΣTAΛΛENIA E. ΠAΠAΔOΠOYΛOY
***
Συντάκτες: \Aρχιμ. Γερβάσιος \Iωάν. Pαπτόπουλος καί Mέλη τῆς \Aδελφότητος
***
Προϊστάμ ενος Tυπογραφείου-Bιβλιοδεσία:
ἌἌγγελος \AλτιντζÉς
Kαμβουνίων 2, Θεσσαλονίκη
Tηλέφ. (2310) 221-529, 795-928
***
TIMH ΦYΛΛOY 2,00 Eéρώ
***
Συνδρομ ές: \Eτήσια συνδρομή âσωτερικοÜ:
EYPΩ 10,00 (Φιλική EYPΩ 50,00)
\EξωτερικοÜ: X΅ρες EéρωπαϊκÉς ≠Eνωσης
EYPΩ 15,00. Λοιπές χ΅ρες EYPΩ 20,00.
***
\Eπιστολές, \Eπιιταγές:
Περιοδικό «Xριστιανικοί Παλμοί»
T.Θ. 10 397, 541 10 ΘEΣΣAΛONIKH
¦ \Aρ. Λογ.: ETE 210/481184-48
IBAN: GR4901102100000021048118448
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Μία ψυχή ἀνθισμένη
καί τήν πιό ἄχαρη γωνιά
στολίζει κι ὀμορφαίνει.

