
Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ», στό
τελευταῖο τρίμηνο, παρουσίασε τίς πα-
ρακάτω ἐκδηλώσεις ἀγάπης καί προ-
σφορᾶς στήν ἀπαξιωμένη κοινωνία τῶν
κρατουμένων, στό χῶρο τῶν Φυλακῶν
ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος, παρά τίς πε-
ριορισμένες οἰκονομικές της δυνατότη-
τες, λόγω τῆς βαθιᾶς καί θλιβερῆς οἰκο-
νομικῆς κρίσης πού ὑπάρχει στήν πατρί-
δα μας: 

1. Τό κύριο καί θαυμαστό γεγονός
εἶναι ὅτι, παρά τήν οἰκονομική κρίση
πού ὑπάρχει στήν Ἑλλάδα μας, οἱ φι-
λάνθρωποι καί ἐλεήμονες συμπατριῶτες
μας ἐξακολουθοῦν καί σήμερα, ὅπως
τοῦτο ἔπραξαν ἐπί 37ετία τώρα, νά βοη-
θοῦν τή διακονία μας «Ὁ Ἅγιος Ληστής
τοῦ Γολγοθᾶ» στήν προσφορά ἀγάπης
στούς «ἐλαχίστους ἀδελφούς» του, τούς
κρατουμένους σέ ὅλες τίς Φυλακές καί
χωρίς ἀπολύτως καμιά διάκριση φυλῆς
καί θρησκείας, ἔστω κι ἄν οἱ χῶρες φέ-
ρονται ἐχθρικά στήν πατρίδα μας, τήν
Ἑλλάδα. Γιατί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τῆς γῆς
εἶναι παιδιά τοῦ ἑνός καί μοναδικοῦ Θε-
οῦ, εἴτε τόν γνωρίζουν εἴτε ὄχι. 

2. Ἀξίζει νά σημειώσουμε ἐδῶ καί τή
βελτιωμένη συνδρομή σέ περισσότερους
Ὁμογενεῖς καί ἐπιπλέον καί ἀπό ἀλλο-
δαπούς, μετά τή δημοσιοποίηση στόν
παγκόσμιο Τύπο τῆς συνέντευξης στό

Διεθνές Πρακτορεῖο Εἰδήσεων Associat-
ed Press. 

3. Στό ἴδιο τρίμηνο δυό Δημόσιοι φο-
ρεῖς τίμησαν τή ΔΙΑΚΟΝΙΑ «Ὁ Ἅγιος
Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» στό πρόσωπο τοῦ
π. Γερβασίου:

α. Ὁ πρῶτος φορέας: Εἶναι ἡ Ἱερά
Μητρόπολις Καστορίας, διά χειρός τοῦ
οἰκείου Ἱεράρχου, Σεβ. Μητροπολίτου
Κυρίου Κου ΣΕΡΑΦΕΙΜ, τόν καιρό τῆς
τοποτηρητείας του στή χηρεύουσα Ἱ.
Μητρόπολη Γρεβενῶν. Μάλιστα ἡ ἀνω-
τάτη τιμητική διάκριση τοῦ Χρυσοῦ
Σταυροῦ τῆς Παναγίας Μαυριωτίσσης
μετά Δέλτου, δόθηκε ἀπό τόν Σεβα-
σμιώτατο στόν ἐκφραστή τῆς ΔΙΑ-
ΚΟΝΙΑΣ π. Γερβάσιο Ραπτόπουλο κατά
τήν ἐπίσκεψή τους στίς Φυλακές τῶν
ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ἀφοῦ πρῶτα ἀναφέρθηκε
μέ τά πιό θερμά λόγια στόν πολιό Γέρο-
ντα π. Γερβάσιο καί στό παγκόσμιο
ἔργο του ἀγάπης.

β. Ὁ δεύτερος φορέας: Εἶναι ἡ Ἱερά
Μητρόπολις Κασσανδρείας. Ἡ τιμητική
διάκριση ἔγινε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό
Ναό Ὁσίας Παρασκευῆς τῆς Ἐπιβατινῆς
στή Νέα Καλλικράτεια, τήν Κυριακή τῆς
14ης Ὀκτωβρίου 2014. Τήν τιμητική διά-
κριση, Χρυσό Σταυρό τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως, ἐπέδωσε ὁ οἰκεῖος σεπτός Ἱε-
ράρχης, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κασσαν-
δρείας Κύριος Κος ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ, στόν
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«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»

«Τό φιλότιμο τῶν Ἑλλήνων ἐξήγειρε τίς γενιές τοῦ ’12 καί ’13
γιά νά ἀποκαταστήσουν τό κῦρος τῆς Ἑλλάδος μετά τήν ἧττα
τοῦ 1897, ὅπως ἐξήγειραν καί τή γενιά τοῦ 1940 οἱ ἐθνικές
προσβολές τῆς χώρας ἀπό τήν Ἰταλία τοῦ Ντοῦτσε γιά νά ἀντι-
σταθεῖ κατά τοῦ Ἄξονος» 

(Βασίλειος Νικόπουλος, ἐπίτιμος Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου)
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συνταξιοῦχο τακτικό ἱεροκήρυκα τῆς Ἱ.
Μητροπόλεώς του Ἀρχιμ. π. Γερβάσιο Ἰ.
Ραπτόπουλο, στό τέλος τῆς Θ. Λειτουρ-
γίας ἀπό τήν Ὡραία Πύλη, ἀφοῦ πρῶτα
ἔκανε ἀναφορά μέ θερμά λόγια στό πυ-
κνό ἐκκλησίασμα γιά τή 37ετή διακονία
του στήν ἀπαξιωμένη κοινωνία τῶν κρα-
τουμένων, στό χῶρο τῶν Φυλακῶν ἐντός
καί ἐκτός Ἑλλάδος. 

4. Στό τελευταῖο τρίμηνο, ἀνταποκρι-
νόμενοι στά αἰτήματα τῶν Καταστημά-
των Κράτησης, μέ σχετικά ἔγγραφά
τους πρός τή ΔΙΑΚΟΝΙΑ, ἀποστείλαμε
συνδρομές καί ποικίλα εἴδη γιά τίς βα-
σικές ἀνάγκες τῶν ἀπόρων κρατουμέ-
νων.

Συγκεκριμένα ἀποστείλαμε σέ:
α΄. Ἀπόρους κρατουμένους Φυλακῶν

ἐντός Ἑλλάδος 4.690,00 εὐρώ.
β΄. Ἀπόρους κρατουμένους Φυλακῶν

ἐξωτερικοῦ 2.220,00 εὐρώ. 
γ΄. Ἀπόρους πρώην κρατουμένους Φυ-

λακῶν Ἑλλάδος  5.605,00 εὐρώ. 
δ΄. Ἀπόρους φυγοποίνους Ἑλλάδος 

2.335,00  εὐρώ.
ε΄. Οἰκογένειες ἀπόρων κρατουμένων 

3.900,00 εὐρώ.
στ΄. Φιλόπτωχο Ταμεῖο Κατ. Κράτη-

σης Ἁγιᾶς Χανίων 1.000,00 εὐρώ. 
ζ΄. Φιλόπτωχο Ταμεῖο Κατ. Κράτησης

Ἁλικαρνασσοῦ 335,00 εὐρώ.
η΄. Φιλόπτωχο Ταμεῖο Κατ. Κράτησης

Ἰωαννίνων 1.000,00 εὐρώ.
θ΄. Φιλόπτωχο Ταμεῖο Κατ. Κράτησης

Κασσαβέτειας 300,00 εὐρώ.
ι΄. Φιλόπτωχο Ταμεῖο Κατ. Κράτησης

Κερκύρας 2.000,00 εὐρώ.
ια΄. Φιλόπτωχο Ταμεῖο Κατ. Κράτη-

σης Νεάπολης Κρήτης 1.000,00 εὐρώ.
ιβ΄. Φιλόπτωχο Ταμεῖο Νοσοκομείου

Κρατ/νων Κορυδαλλοῦ 1.000,00 εὐρώ.
ιγ΄. Φιλόπτωχο Ταμεῖο Κατ. Κράτησης

Πατρῶν 1.200,00 εὐρώ.

5. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΓΚΗΣ
α΄. Εἴδη διατροφῆς καί ἔνδυσης  σέ

οἰκογένειες ἀπόρων κρατουμένων 
2.125,00 εὐρώ. 

β΄. Εἴδη ἔνδυσης καί ὑπόδησης σέ
ἀπόρους κρατουμένους 1.000,00 εὐρώ. 

γ΄. Ἀεροπορικά εἰσιτήρια ἐπαναπα-
τρισμοῦ  Ρουμάνων 1.000,00 εὐρώ. 

δ΄. Φιλόπτωχο Ταμεῖο Πατριαρχείου
Ἱεροσολύμων 2.000,00 εὐρώ.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 32.710,00 εὐρώ.  
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* 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 Λη-
στής 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.

sel115-116Enimerosis_™ÎÔ˘Ï¿  12/6/14  10:32 AM  Page 3


