
Ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ», κατά τό
περασμένο τρίμηνο παρουσίασε τίς παρακά-
τω ἐκδηλώσεις ἀγάπης καί προσφορᾶς στό
χῶρο τῆς ἀπαξιωμένης κοινωνίας τῶν κρα-
τουμένων ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος:

1. Ἡ Διακονία μας, μέ τόν π. Γερβάσιο,
ἔδωσε συνέντευξη στούς ἑξῆς Τηλεοπτικούς
Σταθμούς: 

α΄  TV ΕΓΝΑΤΙΑ Θεσσαλονίκης.
β΄ TV ALPHA Ἀθηνῶν.
γ΄ TV Ε Ἀθηνῶν.
2. Ἔδωσε συνέντευξη στήν Ἐφημερίδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θεσσαλονίκης καί στό Διε-
θνές Πρακτορεῖο Εἰδήσεων Associated
Press.

3. Ἀνέβασε στό Διαδίκτυο (www.diako-
nia-filakon.gr) τά σύντομα κηρύγματα τοῦ
π. Γερβασίου στίς Θ.Λειτουργίες τῶν Κυ-
ριακῶν. Οἱ δέ ἑσπερινές ὁμιλίες τῆς Κυριακῆς
(7-8μ.μ.), ἄρχισαν ἀπό τήν Κυριακή Ε΄
Λουκᾶ, 3 Νοεμβρίου 2013, καί συνεχίζονται
κάθε Κυριακή. 

4. Στό πλαίσιο εὐαισθητοποίησης τῆς
κοινῆς γνώμης ἔναντι τῆς ἀπαξιωμένης κοι-
νωνίας τῶν κρατουμένων στό χῶρο τῶν Φυ-
λακῶν, δόθηκαν διαλέξεις: 

α΄ Στήν Καρδίτσα, Αἴθουσα ὁμιλιῶν Χρι-
στιανικῆς Ἑστίας. 

β΄ Στή Θεσσαλονίκη, Αἴθουσα ὁμιλιῶν
τοῦ  Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου Κορδελιοῦ.

γ΄ Στήν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Πανεπιστη-
μίου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θεσσαλονίκης. 

5. Ἐστάλησαν χρηματικές συνδρομές γιά
τίς παρακάτω ἀνάγκες: 

α΄ Γιά τήν ἀγορά ἀναπηρικοῦ ἁμαξιδίου σέ
πρώην κρατούμενο Σέρβο στίς Ἑλληνικές
Φυλακές, ἀξίας 295,00 εὐρώ.

β΄ Στήν Ἱερά Μητρόπολη Ἐμμέσης (Χόμς)
Συρίας 500,00 εὐρώ.

γ΄ Σέ ἀναξιοπαθοῦσα ἱερατική οἰκογένεια
τῆς πόλης Χόμς 500,00 εὐρώ. 

δ΄ Στή σεισμόπληκτη Ἱερά Μητρόπολη
Κεφαλληνίας γιά κατεστραμμένους Ἱερούς
Ναούς ἤ ὅποια ἄλλη ἐπείγουσα ἀνάγκη τῆς
Ἐπαρχίας, 5.000,00 εὐρώ.

ε΄ Στήν Ἱ. Μητρόπολη Μαδαγασκάρης
τοῦ Ἰνδικοῦ Ὠκεανοῦ γιά εἴδη διατροφῆς στίς
Κεντρικές Φυλακές τῆς Ἀνταναναρίβης
2.500,00 εὐρώ.

στ΄ Στό Προξενεῖο Ρουμανίας, Ἀθήνα, γιά
εἰσιτήρια ἐπιστροφῆς στό Βουκουρέστι δύο
πρώην κρατουμένων σέ Ἑλληνικές Φυλακές ,
355,00 εὐρώ.

ζ΄ Δέματα μέ εἴδη ἔνδυσης, καθαρισμοῦ
καί βιβλία στά Καταστήματα Κράτησης Ἰω-
αννίνων, Τρικάλων καί Θεσσαλονίκης.

5. Ἐστάλησαν οἰκονομικές συνδρομές στίς
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»

«Πρέπει... νά προσαρμοστοῦν ὅλοι οἱ εἰσβάλλοντες μουσουλμάνοι
στούς νόμους καί στό Σύνταγμα τῆς Αὐστραλίας σεβόμενοι τήν φιλό-
ξενη χώρα, ἀλλιῶς σᾶς δίδουμε τό δικαίωμα νά φύγετε... διότι δέν σᾶς
ὑποχρέωσε κανείς νά ἔλθετε ἐδῶ... ἐσεῖς ἐπιλέξατε, ἑπομένως ἀποδε-
χθεῖτε μέ ἀγάπη καί σεβασμό τή χώρα πού ἐσεῖς ἐπιλέξατε!... καί μή
μᾶς κατηγορεῖτε σάν νά θέλετε νά μᾶς ἀλλάξετε... ὥστε νά μοιάζουμε
μέ τίς χῶρες ὅπου μεγαλώσατε καί ζήσατε ὡς δυστυχεῖς!...»

(Τζούλια Τζίλλαρντ, Πρωθυπουργός Αὐστραλίας)
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ἑξῆς περιπτώσεις καί σέ Φιλόπτωχα Ταμεῖα
Καταστημάτων Κράτησης, γιά βασικές ἀνά-
γκες ἀπόρων κρατουμένων:

α΄ Οἰκονομική ἐνίσχυση ἀπόρων κρατου-
μένων 15.912,00 εὐρώ. 

β΄ Οἰκονομική ἐνίσχυση ἀπόρων ἀποφυ-
λακισθέντων 11.195,00 εὐρώ.

γ΄ Οἰκονομική ἐνίσχυση οἰκογενειῶν ἀπό-
ρων κρατουμένων 3.950,00 εὐρώ. 

δ΄ Οἰκονομική ἐνίσχυση οἰκογενειῶν ἀπό-
ρων ἀποφυλακισθέντων 3.855,00 εὐρώ. 

ε΄ Φιλόπτωχο Ταμεῖο Κατ. Κράτησης Μα-
λανδρίνου 1.000,00 εὐρώ. 

στ΄ Φιλόπτωχο Ταμεῖο Κατ. Κράτησης
Κορυδαλλοῦ 1.000,00 εὐρώ.

ζ΄ Φιλόπτωχο Ταμεῖο Κατ. Κράτησης Νε-
άπολης Κρήτης 500,00 εὐρώ.

η΄ Φιλόπτωχο Ταμεῖο Κατ. Κράτησης Τρι-
κάλων 500,00 εὐρώ.

θ΄ Φιλόπτωχο Ταμεῖο Κατ. Κράτησης Ἰω-
αννίνων 300,00 εὐρώ.

6. Τό Πάσχα 2014 ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ
Γολγοθᾶ» θά ἐπισκεφθεῖ τά Καταστήματα
Κράτησης Ναυπλίου καί Τίρυνθας. Ἡ ἐπί-
σκεψη θά γίνει τήν Παρασκευή, 25 Ἀπριλί-
ου. Ἡ ἀναχώρηση τῶν ἐπισκεπτῶν θά γίνει
στίς 7.30 π.μ. Πέμπτη, 24 Ἀπριλίου, ἀπό τόν
ἀνδριάντα Ἐλ. Βενιζέλου Θεσσαλονίκης. Οἱ
ἐπισκέψεις θά πραγματοποιηθοῦν στό μέν
Κατάστημα Κράτησης Ναυπλίου στίς 10 π.μ.
τήν Παρασκευή, στό δέ Ἀγροτικό Κατάστη-
μα Κράτησης Τίρυνθας στίς 12 μ., τήν Παρα-
σκευή.

7. Τό ἑπόμενο τεῦχος τῶν
«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ» θά εἶναι
ἀφιερωμένο στά 50 χρόνια (1964-2014)
ἀνελλιποῦς ἔκδοσης καί κυκλοφορίας τοῦ πε-
ριοδικοῦ. 
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Ὁ Πάπας Φραγκί-
σκος μιλώντας στό
σ υ γ κ ε ν τ ρ ω μ έ ν ο
πλῆθος στήν Πλατεῖα
τοῦ Ἁγίου Πέτρου,
στή Ρώμη, σχετικά μέ
τήν κρίση πού διέρχε-

ται ἡ Οὐκρανία, πῆρε δυό παιδιά, ἕνα ἀγόρι
καί ἕνα κορίτσι, τά ὁποῖα μέ ἐντολή του, πέτα-
ξαν δυό περιστέρια, σάν σύμβολα τῆς εἰρήνης
τῆς Παπικῆς «Ἐκκλησίας»!

Καί τί ἀκολούθησε; 

Στό ἕνα περιστέρι χίμηξε ἕνας γλάρος καί
τό κατασπάραξε. Στό ἄλλο χίμηξε ἕνα κοράκι
καί τό κατασπάραξε κι αὐτό. Τό φαινόμενο
ἄφησε ἄφωνο Πάπα καί πλῆθος. Καί ὅλοι τρό-
μαξαν. Τί νά σήμαινε αὐτό; Μήπως τό τέλος
τοῦ κράτους τοῦ Βατικανοῦ γιά τίς πλάνες καί
τήν ὑποκρισία του μέ τή διπλωματία; Γιά ποιά
εἰρήνη ὁμιλεῖ ὁ Πάπας, ὅταν τό μεγαλύτερο
κακό τό κάνει στήν Οὐκρανία ἐδῶ καί χρόνια

μέ τή φοβερή Οὐνία,
μέ αὐτόν τό «Δούρειο
ἵππο»; Ἐξάλλου
Ἕλληνας πολιτικός
εἶπε καί τοῦτο τό φο-
βερό: «Πίσω ἀπό τόν
πόλεμο στή Σερβία
ἦταν καί τό Βατικανό μέ τήν προμήθεια
ὅπλων» (Χριστιανική Σπίθα).

Καί τό ἄλλο.

«Μιά ἐπιτροπή τοῦ ΟΗΕ γιά τά ἀνθρώπινα
δικαιώματα κατήγγειλε προσφάτως τό Βατι-
κανό γιά τήν υἱοθέτηση πολιτικῶν πού ἐπέ-
τρεψαν σέ ἱερεῖς νά βιάζουν καί νά κακοποι-
οῦν σεξουαλικά δεκάδες χιλιάδες παιδιά καί
ζήτησε νά ἀνοίξουν ὅλα τά ἀρχεῖα πού ἔχει
στή διάθεσή του τό Παπικό Κέντρο ἐξουσίας
ἀναφορικά μέ τούς παιδεραστές καί τούς κλη-
ρικούς τῶν ὁποίων τά ἐγκλήματα συγκάλυ-
ψε» (Ἐφημ. ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ).

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΣΠΑΡΑΞΗ ΤΩΝ ΔΥΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ;

«Τόν Πάπα νά καταρᾶσθε» (Ἅγ. Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός)
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