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ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»
Ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ
Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ», στό διάστημα
τῶν μηνῶν Ἰανουαρίου-Μαρτίου, παρουσίασε τίς παρακάτω ἐκδηλώσεις ἀγάπης καί προσφορᾶς:
Προσκληθείς ἀπό Σεβ. Μητροπολίτες ἤ
ἄλλους παράγοντες τῆς Ἁγιωτάτης μας
Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Γερβάσιος Ἰωάν. Ραπτόπουλος, Διάκονος τῶν Κρατουμένων, ἀνταποκρίθηκε θετικά καί μίλησε γιά τούς «ἀνθρώπους πού δέν
ἀγαπήθηκαν», τήν ἀπαξιωμένη κοινωνία
τῶν κρατουμένων:
1. Στό Λεοντσίνιο Ἵδρυμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων. Τό
πολυπληθές ἀκροατήριο, παρόντων τοῦ
οἰκείου Σεβ. Μητροπολίτου κ. κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ
καί ἐπισήμων παραγόντων τῶν νήσων, ἔδειξε ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον καί παρακολούθησε
μέ πολλή προσοχή τήν ὁμιλία. Μέ τήν εὐκαιρία τῆς παρουσίας του στά Κύθηρα ὁ π. Γερβάσιος ἐπισκέφθηκε Ἐνοριακούς Ναούς καί κήρυξε τό θεῖο λόγο μέ ἀναφορά στήν Εὐαγγελική περικοπή τῆς ἡμέρας.
2. Στήν Αἴθουσα Ὁμιλιῶν τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ.
Ἐλευθερίου Ἀχαρνῶν, στήν Ἀθήνα, μέ τήν
παρουσία τῶν τριῶν ἐφημερίων Πρωτοπρεσβυτέρων π. Γεωργίου Καλπούζου, π. Θεμιστοκλέους Χριστοδούλου καί π. Κωνσταντίνου Παναγιωτοπούλου καί πλῆθος ἐνοριτῶν
πού κατέκλυσαν τό χῶρο τῆς Αἴθουσας, μέ θέμα «τό χρέος τῆς ἀγάπης».
3. Στήν Αἴθουσα Ὁμιλιῶν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίας Τριάδος Πειραιῶς, παρόντος
τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ, Ἀρχιμ. π. Δανιήλ Ψωίνου, ἕνα πλῆθος Ἐνοριτῶν μέ ἔντο-

νη προσοχή παρακολούθησε τό λόγο τοῦ ὁμιλητῆ μέ θέμα: «Οἱ ἄνθρωποι πού δέν ἀγαπήθηκαν».
4. Κατά τήν παραμονή του στήν Ἀθήνα, ὁ
τηλεοπτικός σταθμός STAR ἔλαβε συνέντευξη μέ τό Δημοσιογράφο κ. Δημήτριο Στρουμπάκο ἀπό τόν π. Γερβάσιο σχετικά μέ τή Διακονία ἀγάπης καί προσφορᾶς πρός τήν ἀπαξιωμένη κοινωνία τῶν κρατουμένων στό
χῶρο τῶν Φυλακῶν, ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος, ἡ ὁποία καί μεταδόθηκε ἀπό τό Σταθμό.
Ἐπίσης ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ἀπέστειλε τά παρακάτω χρηματικά ποσά:
1. Σέ ἀπόρους κρατουμένους στήν Ἑλλάδα
8.920,00 εὐρώ.
2. Σέ ἀπόρους Ἕλληνες κρατουμένους σέ
420,00 εὐρώ.
φυλακές ἐξωτερικοῦ
3. Σέ ἀπόρους Ἕλληνες φυγοποίνους
1.625,00 εὐρώ.
4. Σέ ἀποφυλακισθέντες ἀπόρους
7.105,00 εὐρώ.
κρατουμένους Ἑλλάδος
5. Σέ ἀποφυλακισθέντες ἀπόρους
1.000,00 εὐρώ.
κρατουμένους ἐξωτερικοῦ
6. Σέ οἰκογένειες ἀπόρων κρατουμένων
4.720,00 εὐρώ.
7. Σέ συνεργάτες τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ
365,00 εὐρώ.
στήν Ἑλλάδα
8. Σέ συνεργάτες τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ
2.857,00 εὐρώ.
στό ἐξωτερικό
9. Δέματα σέ Φυλακές Ἑλλάδος
6.715,00 εὐρώ.
10. Λοιπά Ἔξοδα

3.930,00 εὐρώ.
ΣΥΝΟΛΟ: 37.657,00 εὐρώ.

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.

