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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΑΤ. ΚΡΑΤ.  ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

Ἑορταστική ἐπίσκεψη ἀγάπης ἀπό συνεργάτες τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥ-
ΜΕΝΩΝ στό Κατάστημα Κράτησης Χαλκίδας ὑπακούοντας στή φωνή τοῦ Χριστοῦ «ἐν
φυλακῇ ἤμην, καί ἤλθετε πρός με» (Ματθ. 25, 36).

π. Γερβάσιος: «Ἀγαπητοί μου κρα-
τούμενοι, εὔχομαι νά φύγετε ἀπό τή
φυλακή μέ καρδιά Χριστοῦ, γεμάτη

ἀγάπη!».

-Καλή δύναμη, ἀδελφέ! Προσεύχομαι
γιά σᾶς καθημερινά. Ὁ Θεός νά εἶναι

μαζί σας!

 



 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΑΤ. ΚΡΑΤ.  ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Ἐπισκέπτες καί προσωπικό τῆς Φυλακῆς μαζί, σέ ἀνάμνηση τῆς καλῆς ἐπίσκεψης
στούς κρατουμένους.

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