


 
     



 
 






    
 
 
       
    

    
  
  





     
 
  









 




 














 
 









 



ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»


Μνησθείη Κύριος ὁ Θεός τῶν συνδρομητῶν  καί συνδρομητριῶν τῆς
ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» ἐν
τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ, πάντοτε· νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
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Μαθητές τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Νεαπόλεως Θεσ/νίκης ἐπισκέφθηκαν τόν
π. Γερβάσιο στήν ἕδρα του, γιά νά πάρουν μάθημα ζωῆς ἀπό τή 40χρονη ἐμπειρία

του κοντά σέ κρατουμένους.

Ὁ π. Γερβάσιος, ἔχοντας δεξιά τόν π. Σπυρίδωνα καί ἀριστερά τόν ἑλληνομαθή Διάκονο π. Μι-
χαήλ, ὁμιλεῖ στούς Ἀμερικανούς σπουδαστές γιά τήν 40χρονη διακονία ἀγάπης καί προσφορᾶς

στήν κοινωνία τῶν κρατουμένων, οἱ ὁποῖοι ἀκοῦνε μέ προσοχή καί δάκρυα.

 



  

     
 

  
    
    
  
 
       
 


  
  

 

 




    

   
  



 
      
  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ 

Μέ τή ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολ-
γοθᾶ» θά κάνουμε Πάσχα στό Κατάστημα Κράτησης Δομοκοῦ. Ἐκεῖ μέ τούς
κρατουμένους, Ἕλληνες καί ἀλλοδαπούς, θά ψάλλουμε ἀναστάσιμους
ὕμνους καί πασχαλινά τραγούδια καί θά τούς μιλήσουμε γιά τήν ἀγάπη τοῦ
ἀναστάντος Χριστοῦ. 

Ἡμέρα ἐκδήλωσης: Τρίτη τῆς Διακαινησίμου, 10 Ἀπριλίου 2018.
Ὥρα ἐκδήλωσης: 11.00 π.μ. περίπου.
Πρόγραμμα: Προσφώνηση τοῦ Διευθυντῆ τοῦ Καταστήματος Κράτησης

Δομοκοῦ κ. Θεοδώρου Κωσταρᾶ. Ἀντιφώνηση τοῦ Ἀρχιμ. π. Γερβασίου Ἰω-
άν. Ραπτοπούλου καί ὁμιλία μέ θέμα ἐπίκαιρο. Προσφορά δεμάτων στόν κά-
θε κρατούμενο χωριστά. Συγχρόνως ἡ Χορωδία τῆς Διακονίας θά ψάλλει
ὕμνους σχετικούς μέ τή μεγάλη γιορτή τοῦ Πάσχα. 

Παρακαλοῦμε νά βοηθήσετε, ὅπως ὁ καθένας μπορεῖ, στά 550 δέματα πού
πρέπει ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ νά ἑτοιμάσει.

Πληροφορίες στό τηλ. τῆς Ἀδελφότητος 23920-22252, 7-9μ.μ. κάθε μέρα.  

ΠΑΣΧΑ
ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

(10 Ἀπριλίου 2018)

«Δέν ὑπάρχει λαός στόν κόσμο ὁ ὁποῖος νά ἔχει προσφέρει
τόσα στήν ἀνθρωπότητα ὅσα ὁ ἑλληνικός καί νά ἔχει καταπο-
λεμηθεῖ τόσο πολύ, ἀπό τόσο πολλούς λαούς, οἱ ὁποῖοι δέν
προσέφεραν τίποτα σέ αὐτήν». (Νίτσε)

 


