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ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»
Ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ
Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ», στό διάστημα τῶν
μηνῶν Ἀπριλίου-Ἰουνίου παρουσίασε τίς παρακάτω δραστηριότητες γιά τήν ἀπαξιωμένη κοινωνία τῶν κρατουμένων, στά Καταστήματα
Κράτησης ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος:
Ὁ Ἀρχιμ. Γερβάσιος Ἰ. Ραπτόπουλος:
1. Προσκληθείς ἀπό τόν Προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος, Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτη π. Δανιήλ Ψωίνο, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς, ὁμίλησε στήν κατάμεστη Αἴθουσα
Ὁμιλιῶν τοῦ Ἱ. Ναοῦ, μέ ἀναφορά στή
ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ». Ὁ προβληματισμός τῶν
ἀκροατῶν ἦταν καταφανής. Εἶναι καί οἱ κρατούμενοι εἰκόνες τοῦ Θεοῦ, δικά του πλάσματα,
ἀπό τά ὁποῖα περιμένει τή μετάνοια καί τή σωτηρία τῶν ψυχῶν τους, μέ ὑπόδειγμα τόν ἰσοβίτη κρατούμενο καί ἐκ δεξιῶν τοῦ Χριστοῦ ληστή πάνω στό Γολγοθᾶ, ὁ ὁποῖος μετά τή μετάνοιά του καί τήν ὁμολογία· «Οὗτος οὐδέν ἄτοπον ἔπραξεν» (Λουκ. 23, 41), πέτυχε τή σωτηρία, τήν ὁποία βεβαίωσε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μέ τό
λόγο του: «Ἀμήν λέγω σοι, σήμερον μετ’ ἐμοῦ
ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ» (Λουκ. 23, 43).
2. Παίρνοντας πρόσκληση ἀπό τόν Προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἀργυρουπόλεως, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Χρυσόστομο Ξυνό,
ἀνταποκρίθηκε θετικά καί μίλησε, μέ ζῆλο καί
παλμό, στή μεγάλη Αἴθουσα τοῦ Ἱ. Ναοῦ γιά
«τούς ἀνθρώπους πού δέν ἀγαπήθηκαν», τούς
φυλακισμένους, ἐνῶ τό ἀκροατήριο τόν παρακολουθοῦσε μέ προσοχή καί ἔντονο ἐνδιαφέρον. Ἤχησε ἔντονα στήν ἀκοή ὅλων ἡ φωνή
τοῦ Χριστοῦ: «Ἐν φυλακῇ ἤμην, καί ἤλθετε
πρός με» (Ματθ. 25, 31). Ἔτσι ὁ δρόμος πρός
τούς κρατουμένους τῶν Φυλακῶν ἄνοιξε, γιά

νά δέχονται καί οἱ δέσμιοι τήν ἀγάπη καί τή
στοργή τῆς κοινωνίας.
3. Στίς 21-22 Μαΐου 2016 ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» πραγματοποίησε ἐπίσκεψη σέ ὀρεινή φυλακή ὑψίστης ἀσφαλείας τῆς Τρανσυλβανίας,
στή Ρουμανία (βλ. Ρεπορτάζ σελ. 64-66)
***
Ἡ Ἕνωση Ὑπαλλήλων Ἐξωτερικῆς
Φρουρᾶς «Ὁ Ἅγιος Λογγίνος», τοῦ Καταστήματος Κράτησης Ἰωαννίνων μέ ἐκπροσώπους της,
στίς 13 Ἀπριλίου 2016, ἐπισκέφθηκε τήν ἕδρα
τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ καί τιμώντας τόν ἱδρυτή καί
συντονιστή της Ἀρχιμ. π. Γερβάσιο Ἰ. Ραπτόπουλο τοῦ ἀπένειμε τιμητική πλακέτα Γιαννιώτικης τέχνης γιά τήν πολυετή προσφορά του
στόν κρατούμενο ἄνθρωπο (βλ. Ρεπορτάζ σελ.
69-70).
***
Τήν Κυριακή, 29 Μαΐου 2016, ὥρα 11 π.μ.
στήν Αἴθουσα «ΚΡΟΝΙΟΝ» τῶν Σερρῶν, ὁ ἀποφασιστικός καί δυναμικός κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΙΠΟΓΛΟΥ, Πρόεδρος τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Σερρῶν, πραγματοποίησε ἐκδήλωση
τιμῆς στόν ἱδρυτή καί συντονιστή τῆς
ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος
Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ», Πανοσιολογιώτατο
Ἀρχιμ. π. Γερβάσιο Ἰωάν. Ραπτόπουλο, πρώην
τακτικό ἱεροκήρυκα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν Ἱ. Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης (1972-1985).
Πλῆθος λαοῦ ἀπό τίς Σέρρες καί τά χωριά
κατέκλυσε τό χῶρο τοῦ «ΚΡΟΝΙΟΝ» καί ἄκουσε
τό συγκλονιστικό λόγο τοῦ π. Γερβασίου μέ χειροκροτήματα καί δάκρυα, ἕνας λαός πού πολύ
ἀγάπησε τόν ἤδη πολιό ὁμιλητή, ἀλλά καί πολύ
ἀγαπήθηκε ἀπό τόν ἴδιο, ὥστε νά ἀποκαλέσει
τούς Σερραίους πιστούς «...καρδιά τῆς καρδιᾶς
μου» (βλ. Ρεπορτάζ σελ. 70-75).

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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ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Κάθε νέα χρονιά ὁ Θεός μᾶς πιστώνει μέ 8.760 ὧρες. Ἡ πίστωση αὐτή
εἶναι μιά ἐξαίρετη εὐλογία του. Εὐλογία, ἀλλά καί εὐθύνη. Εὐθύνη ὡς
πρός τήν ἀξιοποίησή τους. Τί θά κάνουμε μέ τίς ὧρες αὐτές; Πῶς θά διαθέσουμε τό χρόνο μας; Εἶναι, λοιπόν, ἀπαραίτητος ἕνας πνευματικός
προϋπολογισμός, ὥστε στό τέλος τῆς χρονιᾶς νά ἔχουμε ἕναν εὐλογημένο πνευματικό ἀπολογισμό.
Σ᾽ αὐτό στοχεύει νά συντελέσει τό βιβλίο αὐτό.
Τιμᾶται: 6,00 εὐρώ. Ταχ/κά τέλη: 2,00 εὐρώ. Σελ. 196.
***

ΑΛΙΕΙΣ ΨΥΧΩΝ
Ὁ Ἰησοῦς ἀγάπησε ἰδιαίτερα τή θάλασσα. Ἡ λίμνη τῆς Γαλιλαίας ἦταν
προσφιλής τόπος γι᾽ Αὐτόν. Ἦταν σύμβολο τῆς πνευματικῆς ἁλιείας γιά
τήν ὁποία κατέβηκε ἀπό τόν οὐρανό στή γῆ. Τῆς ἁλιείας ψυχῶν ἀπό τήν
ἄγνοια στή γνώση. Ἀπό τήν ἁμαρτία στήν ἀρετή. Ἀπό τήν εἰδωλολατρία
στή λατρεία τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ. Πρῶτος καρπός τῆς πνευματικῆς του
ἁλιείας ἐπί τῆς γῆς ἦταν ψαράδες ἔμπειροι ἀπό τή Γαλιλαία, τούς ὁποίους κάλεσε σέ ὑψηλή πνευματική ἀποστολή μέ τήν πρόσκληση: «Δεῦτε
Ἐπίσης ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ἀπέστειλε τά παρακάτω χρηματικά ποσά:
δα

1. Σέ ἀπόρους κρατουμένους στήν Ἑλλά3.000,00 εὐρώ.

2. Σέ ἀπόρους Ἕλληνες κρατουμένους σέ
1.313,00 εὐρώ.
φυλακές ἐξωτερικοῦ
3. Σέ ἀπόρους Ἕλληνες φυγοποίνους
1.023,00 εὐρώ.
4. Σέ ἀποφυλακισθέντες ἀπόρους
4.000,00 εὐρώ.
κρατουμένους Ἑλλάδος
5. Σέ ἀποφυλακισθέντες ἀπόρους
1.000,00 εὐρώ.
κρατουμένους ἐξωτερικοῦ
6. Σέ οἰκογένειες ἀπόρων κρατουμένων
4.595,00 εὐρώ.

10. Ἐξωτ. Ἱεραποστολή Ζάμπιας καί Μα1.000,00 εὐρώ.
λάουϊ
11. Λοιπά Ἔξοδα

8.000,00 εὐρώ.

ΣΥΝΟΛΟΝ: 48.791,00
Ἐπίσης ἐνίσχυσε οἰκονομικά καί τά Φιλόπτωχα Ταμεῖα τῶν παρακάτω Φυλακῶν:
1. Κ.Κρ. Γρεβενῶν-Σχολεῖο Β´ εὐκαιρίας
500,00 εὐρώ.
2. Κ.Κρ. Δομοκοῦ
3. Κ.Κρ. Θεσ\νίκης

1.500,00 εὐρώ.
500,00 εὐρώ.

4. Ε.Α.Κ.Κ. Νέων Κασσαβέτειας
600,00 εὐρώ.
5. Κ.Κρ. Κορυδαλλοῦ

2.000,00 εὐρώ.

7. Σέ συνεργάτες τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ
1.483,00 εὐρώ.
στήν Ἑλλάδα

6. Κ.Κρ. Λάρισας

1.000,00 εὐρώ.

8. Σέ συνεργάτες τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ στό ἐξω1.655,00 εὐρώ.
τερικό

8. Κ.Κρ. Τρικάλων

9. Δέματα σέ Φυλακές Ἑλλάδος
21.722,00 εὐρώ.

7. Κ.Κρ. Πάτρας

500,00 εὐρώ.
1.000,00 εὐρώ.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΝ: 56.391,00 εὐρώ.
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ὀπίσω μου καί ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων».
Στό βιβλίο γίνεται ἀναφορά γιά τήν ἁλιεία ψυχῶν ἀπό τά θολά νερά τῆς ἁμαρτίας τοῦ κάθε
ἁλιέα τοῦ Χριστοῦ χωριστά.
Τιμᾶται: 3.00 εὐρώ. Ταχ/κά τέλη: 2,00 εὐρώ. Σελ. 96.
***

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ
«Διά τοῦτο νεάνιδες ἠγάπησάν σε», (Ἆσμα Ἀσμ. 1, 13).Γι᾽ αὐτό σέ ἀγάπησαν, Χριστέ, νεαρά κορίτσια μέσα στούς αἰῶνες. Σέ πίστεψαν. Σέ ἀγάπησαν. Ἔζησαν μέ Σένα. Καί πέθαναν γιά Σένα. Γιατί καί Σύ τίς ἀγάπησες. Τίς τίμησες. Δέχτηκες τή διακονία τους. Σέ μιά ἀνδροκρατούμενη
κοινωνία, Σύ διακήρυξες τήν ἰσότητα τῶν δύο φύλων καί κάλεσες στή
σωτηρία «πάντας». Ὅλους ἀνεξαιρέτως. Ἄνδρες καί γυναῖκες. Τά πλάσματά σου. Ἀμέτρητη ἡ χορεία τῶν νεανίδων, ἁγίων καί μαρτύρων, οἱ
ὁποῖες κοσμοῦν τή βασιλεία Σου. Ἀποτελοῦν μαρτυρία ὅτι ἡ ἀληθινή χαρά τῆς ζωῆς βρίσκεται μόνο κοντά σέ Σένα.
Σ᾽ αὐτές τἰς ὑπέροχες νεάνιδες ἀναφέρεται συνοπτικά τό βιβλίο αὐτό.
Τιμᾶται: 6.00 εὐρώ. Ταχ/κά τέλη: 2,00 εὐρώ. Σελ. 220.
***

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ
Στό βιβλίο αὐτό γίνεται συνοπτικά λόγος γιά ἐκείνους τούς νέους πού
ἔδωσαν στή ζωή τους τή μαρτυρία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ τά λόγια, τά
ἔργα καί τό μαρτύριό τους.
Μποροῦν νά γίνουν τύπος καί παράδειγμα στούς νέους τοῦ σήμερα,
πού ἀποτελοῦν τό μέλλον αὐτοῦ τοῦ τόπου, τό μέλλον τῆς αὐριανῆς καλύτερης Ἑλλάδος.
Σ᾽ αὐτούς τούς νέους εἶναι ἀφιερωμένο τό βιβλίο αὐτό.
Τιμᾶται: 5.00 εὐρώ. Ταχ/κά τέλη: 2,00 εὐρώ. Σελ. 152.
***
Παραγγελίες: Ἀδελφότητα «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» -Τ.Θ. 10 147, 541 10 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.
Τηλ.: 23920-22252. ΦΑΞ: 23920-25478, e-mail: osiaxeni@hotmail.com

Ἐκκλησία καί Κυβέρνηση
δέονται στό Θεό γιά τήν
πατρίδα τους, τή Ρωσία.

