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ΣYNOΠTIKO IΣTOPIKO
Tῆς Διακονίας τῶν Kρατουμένων
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42 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΦΥΛΑΚΕΣ

ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(1978-2019)

VISITS OF CHRISTIAN LOVE AND DO-
NATIONS TO PRISONS INSIDE AND

OUTSIDE GREECE FOR 42 YEARS

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

      
 

      
       
    
  



Στά 42 χρόνια ἐπισκέψεων ἀγάπης καί προ-
σφορᾶς σέ φυλακές ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος,
τό σύνολο τῶν ἐπισκέψεων εἶναι: 121121.
Δηλαδή 1) Σέ φυλακές ἐντός Ἑλλάδος 7474

ἐπισκέψεις.
2) Σέ φυλακές ἐκτός Ἑλλάδος 4747 ἐπι-

σκέψεις.

The TOTAL of all the visits of christ-
ian love and donations to Prisons inside
and outside Greece for 42 years (1978-
2019) is: 121121.

Namely 1) Visits to Greek Prisons: 7474.
2) Visits to Prisons outside

Greece: 4747.

FOOTNOTE:
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Στίς 10 Νοεμβρίου 2018 πραγματο-
ποιήθηκε ἡ τελετή τῶν ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ
τοῦ ΜΟΥΣΕΙΟΥ τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ
ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Λη-
στής τοῦ Γολγοθᾶ», μέ τήν παρουσία
πολλῶν φίλων καί συνεργατῶν τῆς
ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ.

Στή συνέχεια, κάνουμε μιά σύντομη
ἀναφορά στό ἱστορικό τοῦ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
αὐτοῦ:

«...Μιά ἀπό τίς κοινωνικές δραστηριό-
τητες τοῦ π. Γερβασίου εἶναι καί ἡ παρου-
σία του κοντά στόν κρατούμενο συνάν-
θρωπό μας ἐπί 42 χρόνια μέχρι σήμερα
(1978-2019). Χαρακτηρίστηκε τό ἔργο
του ἀπό πολλούς ὡς μοναδικό, ἀσύνορο,
παγκόσμιο. Ἔχουν ἀφήσει ἐποχή οἱ μεγα-
λειώδεις πολυπληθεῖς ἐπισκέψεις στίς Φυ-
λακές. 74 σέ Φυλακές τῆς Ἑλλάδος καί 47
σέ Φυλακές ἐξωτερικοῦ. Κεντρική θέση
σέ κάθε ἐπίσκεψη ἀγάπης κατεῖχε ὁ λό-
γος. Ὁμιλητής πάντα στούς κρατουμέ-
νους ἐκεῖνος πού συνέλαβε καί ὑλοποίησε
τήν ἰδέα τῶν ἐπισκέψεων αὐτῶν προβλη-
ματιζόμενος γιά τό προσωπικό του χρέος
ἔναντι τῆς ἀγάπης πρός τόν ἄνθρωπο. Ὁ
Ἀρχιμ. π. Γερβάσιος Ραπτόπουλος.

Ὁ π. Γερβάσιος ἀγάπησε πολύ τόν κρα-
τούμενο ἄνθρωπο. Τον ἀγάπησαν ὅμως
πολύ καί οἱ κρατούμενοι. Ὅποια Φυλακή
ἐπισκέπτεται, πηγαίνει μέ δῶρα, φεύγει
ὅμως καί μέ δῶρα. Διάφορα ἐργόχειρα,
πίνακες, κάρτες, ἐπιστολές κι ὅ,τι ἡ καρ-
διά τους ὑπαγόρευε, ὅλα φτιαγμένα μέ τά
χέρια τους, χωρίς ὑλικό πολλές φορές στή
διάθεσή τους. 

Τά δῶρα αὐτά, ἔργα τέχνης κρατουμέ-

νων, ἀνδρῶν καί γυναικῶν ἀπό Ἑλλάδα
καί διάφορες χῶρες τοῦ κόσμου, προσφέρ-
θηκαν στόν π. Γερβάσιο ὡς ἔκφραση
εὐγνωμοσύνης γιά τή συμπαράστασή του
στίς δύσκολες ὧρες τῆς φυλακισμένης
τους ζωῆς. Ὡς ἔκφραση χαρᾶς γιά τήν πα-
ρουσία του ἀνάμεσά τους μέσα στούς χώ-
ρους τῆς φυλακῆς τους. Καί ὡς ἔκφραση
τῆς ἀνάγκης πού ἔχουν νά τούς θυμᾶται
διαρκῶς στήν προσευχή του, γιά νά ἀντέ-
χουν μέ δύναμη ψυχῆς στίς ἀντίξοες κατα-
στάσεις καί νά προσβλέπουν μέ αἰσιοδοξία
στήν ἡμέρα τῆς ἀποφυλάκισής τους.

Φυλάγαμε στήν Ἀδελφότητα τά δῶρα
τῶν κρατουμένων. Ἀλλά καί τῶν Διευ-
θυντῶν. Καί τῶν Κοινωνικῶν Λειτουρ-
γῶν. Καί τίς τιμητικές διακρίσεις καί
τούς Ἐπαίνους πολλῶν φορέων, π.χ. τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς Ἀκαδημίας
Ἀθηνῶν, τῆς Προεδρίας τῆς Δημοκρα-
τίας, τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης καί
πολλῶν ἄλλων παραγόντων καί ἀπό διά-
φορες εὐρωπαϊκές χῶρες καί μή, οἱ ὁποῖοι
τίμησαν τό ἔργο, γιατί ἐκτίμησαν τήν ἀξία
του καί τήν προσφορά του πρός τό φυλα-
κισμένο κομμάτι τῆς κοινωνίας, ἀπαξιω-
μένο καί περιφρονημένο ἀπό ὅλους. Ἀκό-
μη καί ἀπό τήν ἴδια τήν οἰκογένεια.

Μέ τό πέρασμα τοῦ χρόνου, ὅλα αὐτά
τά ἐνθύμια ἔγιναν πολλά. Καί ὁ προβλη-
ματισμός, τί πρέπει νά κάνουμε γι’ αὐτά,
γέννησε τήν ἰδέα καί ὡρίμασε τήν ἀπόφα-
ση νά τά ταξινομήσουμε, νά τά τακτοποι-
ήσουμε καί νά τά διασώσουμε γιά τό μέλ-
λον ὡς ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ
ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Λη-
στής τοῦ Γολγοθᾶ». Ἔτσι, οἱ ἑπόμενες γε-

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»
(10-11-2018)
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νιές θά γνωρίσουν τί ἔχει κάνει ἡ Ἐκκλη-
σία γιά τόν κρατούμενο συνάνθρωπό μας
στά χρόνια μας καί θά παρακινοῦνται
ἴσως στό νά τόν βλέπουν ὡς εἰκόνα τοῦ
Θεοῦ μέ ἀγάπη καί κατανόηση...

Ὁ ἐσωτερικός χῶρος τοῦ Μουσείου
εἶναι διαμορφωμένος ὡς μιά φυλακή μέ
κελιά καί τά ἐκθέματα εἶναι πολλά. 

Τό ΜΟΥΣΕΙΟ θά διαφυλάξει ὡς πολύ-
τιμη κληρονομιά τήν ἱστορία ἑνός ἀνιδιο-
τελοῦς ἔργου, τό ὁποῖο ἐπί 42 καί πλέον
χρόνια ἔδωσε τή μαρτυρία τῆς χριστια-
νικῆς ἀγάπης πρός τόν πάσχοντα κρατού-
μενο συνάνθρωπό μας ἀνεξαρτήτως τῆς
καταγωγῆς, τῆς γλώσσας καί τοῦ θρη-
σκεύματός του...».

Καί λίγα λόγια ἀπό τόν ἐμπνευστή καί
ὑπεύθυνο τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ π. Γερβάσιο:

«...Ὁ δρόμος πού διακόνησα εἶναι ὁ
δρόμος πού ὁδηγεῖ στήν ἀπαξιωμένη κοι-
νωνία τῶν κρατουμένων. Μέ ποιά σκέψη
τό ἔκανα αὐτό; Μέ ἕνα χρέος πού ἔνιωθα
πώς ἔχω ἀπέναντι στό λόγο τοῦ Θεοῦ, τόν
ὁποῖο διακονῶ σ’ ὅλη μου τή ζωή, ἀπό τό
1959 μέχρι καί σήμερα κι ὥς τή στιγμή

πού θά μ’ ἀφήσει ὁ Θεός πάνω στή γῆ νά
ἐργάζομαι καί νά διακονῶ τό λόγο τοῦ
Θεοῦ στό λαό τοῦ Θεοῦ...

Τό νά μιλήσεις σέ κρατουμένους δέν
εἶναι εὔκολο πράγμα. Τό ζήτημα εἶναι πολύ
λεπτό. Δέν πρέπει νά θίξουμε τόν κρατού-
μενο. Δέν πρέπει νά τοῦ ξύσουμε τίς πληγές
του. Ἄν θέλουμε ὁ κόσμος νά ἀλλάξει, μπο-
ρεῖ νά ἀλλάξει μόνο μέ τήν ἀγάπη...

Ὅταν ξεκίνησα τίς πορεῖες αὐτές τῆς
ἀγάπης πρός τούς κρατουμένους συναν-
θρώπους μας εἶπα στόν ἑαυτό μου πώς θά
πάω μόνο μιά φορά. Τώρα ὅμως δέν
μπορῶ πιά νά σταματήσω. Δέν ἔχω τή δύ-
ναμη νά σταματήσω αὐτή τή διακονία,
παρά τά 89 μου χρόνια. Πόση ἐντύπωση
μοῦ ἔκαναν οἱ κρατούμενοι! Πόσο πόνεσα
μέ τόν πόνο τους! Πόσο προσευχήθηκα
καί προσεύχομαι γι’ αὐτούς σ’ ὅποια φυ-
λακή τοῦ κόσμου κι ἄν βρίσκονται!...».

Μεγάλος ὁ θαυμασμός καί πολλή ἡ
συγκίνηση ὅλων τῶν παρόντων γιά τό
ἱστορικό αὐτό γεγονός τῆς ΔΙΑΚΟ-
ΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ, τήν
ἵδρυση τοῦ ΜΟΥΣΕΙΟΥ αὐτοῦ.
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ἀγάπης καί προσφορᾶς σέ φυλακές ἐντός Ἑλλάδος

(1978-2019)
1. Ἀγρ. Κ.Κ. Κασσάνδρας Χαλ/κῆς: 1978-87, 1988, 1994, 2002, 2003, 2012
2.  Ἀγρ. Κ.Κ. Κασσαβέτειας: 1988, 2013, 2016
3.  Ἀγρ. Κατ. Κράτ. Ἁγιᾶς Χανίων: 1991
4.  Ἀγρ. Κατ. Κρατ. Τίρυνθας Ναυπλίου: 1990, 2014
5. Κατάστημα Κράτησης Χίου: 2002, 2012
6. Κατάστημα Κράτησης Κῶ: 2003
7. Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης: 2004, 2013, 2014, 2016
8. Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων: 2004, 2011, 2013
9. Κατάστημα Κράτησης Ναυπλίου: 2005, 2014
10. Κατάστημα Κράτησης Τρίπολης: 2005
11. Κατάστημα Κράτησης Κομοτηνῆς: 2005, 2012
12. Κατάστημα Κράτησης Ἀλικαρνασσοῦ: 2006
13. Κατάστημα Κράτησης Χανίων: 2006
14. Κατάστημα Κράτησης Νεάπολης Κρήτης: 2006, 2011
15. Κατάστημα Κράτησης Λάρισας: 2006, 2011, 2013, 2014
16. Κατάστημα Κράτησης Πάτρας: 2007, 2019
17. Κατάστημα Κράτησης Κορίνθου: 2007
18. Κατάστημα Κράτησης Μαλανδρίνου: 2007
19. Κατάστημα Κράτησης Ἄμφισσας: 2007
20. Κατάστημα Κράτησης Ἰωαννίνων: 2008, 2015
21. Κατάστημα Κράτησης Ἀνδρῶν Κορυδαλλοῦ: 2008, 2010
22. Νοσοκομεῖο Κρατουμένων Κορυδαλλοῦ: 2008, 2010, 2015
23. Ψυχιατρεῖο Κρατουμένων Κορυδαλλοῦ: 2008, 2010
24. Κατάστημα Κράτησης Γρεβενῶν: 2008, 2014
25. Κατάστημα Κράτησης Κέρκυρας: 2009
26. Κατάστημα Κράτησης Δομοκοῦ: 2009, 2018
27. Κατάστημα Κράτησης Χαλκίδας: 2009, 2018
28. Κατάστημα Κράτησης Γυναικῶν  Ἐλεώνα: 2010, 2013
29. Κέντρο Ἀπεξάρτ. Τοξικομανῶν Ἐλεώνα: 2010, 2013
30. Εἰδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αὐλώνα: 2010, 2013
31. Κατάστημα Κράτησης Γυναικῶν Κορυδαλλοῦ: 2010
32. Κεντρική Ἀποθήκη Ὑλικοῦ Φυλ. Κορυδαλλοῦ: 2009
33. Κατάστημα Κράτησης Νιγρίτας: 2011
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VISITS
OF CHRISTIAN LOVE AND DONATIONS TO PRISONS

INSIDE GREECE (1978-2019)
1. Rural Correctional Institute of Kassadra-Halkidiki: 1978-87, 1988, 1994, 2002, 2003, 2012
2. Youth Rural Correctional Institute of Kassavetia: 1988, 2013, 2016
3. Rural Correctional Institute of Agia-Crete: 1991
4. Rural Correctional Institute of Tyrintha: 1990, 2014
5. Rural Correctional Institute of Chios: 2002, 2012
6. Correctional Institute of Kos: 2003
7. Correctional Institute of Thessaloniki: 2004, 2013, 2014, 2016
8. Correctional Institute of Trikala: 2004, 2011, 2013
9. Correctional Institute of Nafplio: 2005, 2014
10. Correctional Institute of Tripolis: 2005
11. Correctional Institute of Komotini: 2005, 2012
12. Correctional Institute of Alikarnassos: 2006
13. Correctional Institute of Chania-Crete: 2006
14. Correctional Institute of Neapolis-Crete: 2006, 2011
15. Correctional Institute of Larisa: 2006, 2011, 2013, 2014
16. Correctional Institute of Patra: 2007, 2019
17. Correctional Institute of Korinthos: 2007
18. Correctional Institute of Malandrino: 2007
19. Correctional Institute of Amfissa: 2007
20. Correctional Institute of Ioannina: 2008, 2015
21. Men’s Correctional Institute of Korydallos: 2008, 2010
22. At the Hospital for Prisoners in Korydallos: 2008, 2010, 2015
23. At the Mental Hospital for Prisoners in Korydallos: 2008, 2010
24. Correctional Institute of Grevena: 2008, 2014
25. Correctional Institute of  Corfu: 2009
26. Correctional Institute of  Domokos: 2009, 2018
27. Correctional Institute of Halkida: 2009, 2018
28. Eleonas Region: Women’s Correction Facility: 2010, 2013
29. Eleonas Region: C.A. Prisoners: 2010, 2013
30. Youth Correctional Institute of Avlonas: 2010, 2013
31. Women’s Correction Facility of Korydallos: 2010
32. P. Prison of Korydallos: 2009
33. Correctional Institute of Nigrita: 2011

 


