
Ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ
Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ», στό διάστημα
τῶν μηνῶν Ἀπριλίου, Μαΐου καί μέχρι 10
Ἰουνίου, συνέχισε τό ἔργο ἀγάπης καί προ-
σφορᾶς πρός ὅλα τά Καταστήματα Κράτησης,
περιορισμένα καί μετρημένα μέν, πάντα ὅμως
δίκαια. Ὁ λόγος; Οἱ περιορισμένες πλέον συν-
δρομές τῶν χριστιανῶν πού ἀγαποῦν καί στη-
ρίζουν τό ἔργο. Περιορίστηκαν μέν οἱ συνδρο-
μές, δέν σταμάτησαν ὅμως ἐντελῶς. Εὐτυχῶς.
Δόξα τῷ Θεῷ. Καθημερινά κάποιοι φίλοι τῆς
ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ καταθέτουν τόν ὀβολό τους, γιά
νά συνεχίζεται τό ἔργο τῆς ἀγάπης στίς Φυλα-
κές. Εὐχαριστοῦμε θερμά τούς ἀδελφούς πού
στηρίζουν ἀκόμη τό ἔργο μέ τήν ἀγάπη τους.
Ἀξίζει νά δίνει κανείς ἐλπίδα ἐκεῖ ὅπου αὐτή
πάει νά σβήσει. 

Ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ πραγματοποίησε ἐπισκέψεις
ἀγάπης σέ δυό μεγάλες Φυλακές τῆς Λευκο-
ρωσίας, μετά ἀπό πρόσκληση τῆς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς Μίνσκ καί τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύ-
νης Λευκορωσίας, στό διάστημα 10-13 Μαΐου
2017.

Ὁ π. Γερβάσιος ἀπευθυνόμενος στούς κρα-
τουμένους, ἐνήλικες καί νέους, τούς μίλησε
γιά τήν ἀπέραντη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, μέσα στήν
ὁποία ὅλοι βρίσκουμε ἔλεος καί συγγνώμη. Τά
ἀνοιχτά του χέρια ἐπάνω στό σταυρό αὐτό τό
μήνυμα ἔστειλαν σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. Σέ
ὅλους τούς αἰῶνες: «Δεῦτε πρός με πάντες...
κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς». Κι ἀπό τότε καί μέχρι
σήμερα κοντά του ἀναπαύονται ὅλες οἱ τα-
ραγμένες συνειδήσεις τῶν ἀνθρώπων πού
περνοῦν μέσα ἀπό τή μετάνοια σέ μιά νέα πο-
ρεία ζωῆς κάνοντας μόνον τό ἅγιο θέλημα
τοῦ Θεοῦ. 

Στή Λευκορωσία ὁ π. Γερβάσιος ἔδωσε συ-
νεντεύξεις γιά τό ἔργο αὐτό τῆς ἀγάπης στίς
Φυλακές ὅλου τοῦ κόσμου στό Κρατικό Κανά-

λι ν.1, στό Κανάλι Μπομπρούισκ καί γιά τήν
ἱστοσελίδα τῆς Ἐπισκοπῆς Μπομπρούισκ.

* * *

Στό διάστημα αὐτό ἐνισχύσαμε τά Φιλό-
πτωχα Ταμεῖα τῶν παρακάτω Φυλακῶν: 

1. Κατάστημα Κράτησης Λάρισας 

1.000,00 εὐρώ.

2. Κατάστημα Κράτησης Μαλανδρίνου 

1.000,00 εὐρώ. 

3. Κατάστημα Κράτησης Νεάπολης  

600,00 εὐρώ.

4. Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων 

1.000,00 εὐρώ.

5. Κατάστημα Κράτησης Χανίων 

1.500,00 εὐρώ.

9. ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ: Δύο Φυλακές Ἐνηλίκων καί
Ἀνηλίκων-Νέων          2.000,00 εὐρώ. 

Σύνολο: 7.100,00 εὐρώ

* * *

1. Οἰκονομ. ἐνίσχυση κρατουμ. ἐσωτερικοῦ 

10.246,00 εὐρώ

2. Οἰκον.  ἐνίσχυση κρατ\νων ἐξωτερικοῦ 

1.020,00 εὐρώ.

3. Οἰκονομική ἐνίσχυση πρώην κρατ\νων

3.517,00 εὐρώ.

4. Οἰκον. ἐνίσχυση οἰκογ. ἀπόρων κρατ\νων

5.191,00 εὐρώ.

5. Ἔξοδα συνεργατῶν ἐσωτερικοῦ 

1.060,00 εὐρώ.

6. Ἔξοδα συνεργατῶν ἐξωτερικοῦ 

1.076,00 εὐρώ.

7. Δέματα σέ Φυλακές                1.078,00 εὐρώ.

8. Λοιπά ἔξοδα                               1.840,00 εὐρώ.

Σύνολο: 25.513,00 εὐρώ. 

Γενικό Σύνολο: 32.613,00 εὐρώ.
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»
«Τήν διακονίαν σου πληροφόρησον» (Β΄ Τιμοθ. 4, 5)

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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