
«Πεντηκοστήν ἑορτάζομεν καί
Πνεύματος ἐπιδημίαν». Μέ τή μεγά-
λη καί χαρμόσυνη ἡμέρα τῆς Πεντη-
κοστῆς ὁλοκληρώνεται ὁ ἑορταστικός
κύκλος τῆς κοσμοσωτηρίου οἰκονο-
μίας τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί
Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ κύ-
κλος αὐτός ἀρχίζει μέ τόν Εὐαγγελι-
σμό τῆς Θεοτόκου, συνεχίζεται μέ τή
Γέννηση τοῦ Χριστοῦ μας, προχωρεῖ
στή Μ.Τεσσαρακοστή, τά Πάθη, τόν
Σταυρό, τήν Ἀνάσταση καί τήν Ἀνά-
ληψη. Κατά τήν Ἀνάληψή Του ὁ Χρι-
στός μας  ἀνεβάζει θεωμένη πλέον τήν
ἀνθρώπινη φύση, πού προσέλαβε,
στούς κόλπους τοῦ Πατρός. Κατῆλθε
Θεός καί ἀνῆλθε Θεάνθρωπος.

Πρίν φύγει ὅμως γιά τούς οὐρανούς
ὑποσχέθηκε στούς  ἁγίους Του μαθη-
τάς καί Ἀποστόλους - καί δι’ αὐτῶν σέ
ὁλόκληρο τόν κόσμο -ὅτι δέν θά μᾶς
ἀφήσει ὀρφανούς - «οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς

ὀρφανούς» (Ἰωάν. ιδ,18) ἀλλά θά στεί-
λει  ἄλλον Παράκλητον, ὁ Ὁποῖος θά
μένει μέσα στήν Ἐκκλησία, γιά νά τή
συγκροτεῖ καί νά τή συγκρατεῖ. Γιά νά
καθαγιάζει τή ζωή μας, τά ἔργα μας,
τήν κάθε στιγμή μας. Γιά νά μᾶς βοηθᾶ
νά φτάσουμε κι ἐμεῖς στόν ἁγιασμό,
στή θέωση, νά γίνουμε κι ἐμεῖς κατά
χάριν θεοί.

Αὐτός ὁ Παράκλητος δέν εἶναι
ἄλλος, ἀπό τό τρίτο πρόσωπο τῆς
Ἁγίας Τριάδος, τό Πανάγιον καί ζω-
αρχικόν καί τελετουργικόν Πνεῦμα,
τό ὁποῖον ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν
ἐκάθησε ἐπάνω στούς ἀγραμμάτους
μαθητάς˙  «ἐκάθισέ τε ἐφ’ ἕνα ἕκαστον
αὐτῶν... καί ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις
γλώσσαις καθώς τό Πνεῦμα ἐδίδου
αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι». (Πράξ. β΄,3-
4).  Καί  ἐνῶ προηγουμένως κρυβό-
ντουσαν φοβισμένοι οἱ μαθητές- «διά
τόν φόβον τῶν Ἰουδαίων»- καί δέν

«Πεντηκοστήν ἑορτάζομεν»
(Στιχηρό ἰδιόμελο ἑσπερινοῦ)





τολμοῦσαν νά βγοῦν ἔξω, τώρα, φωτι-
σμένοι ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα, ἀρχί-
ζουν νά διακηρύσσουν στά πλήθη ὅτι
ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ ἀληθινός Θε-
ός. Σέ λίγο θά ἀρχίσουν νά τούς συλ-
λαμβάνουν, νά τούς φυλακίζουν, νά
τούς χτυποῦν, νά τούς εἰρωνεύονται˙
μά ἐκεῖνοι δέν φοβοῦνται πλέον τίπο-
τα. Ἦρθε  ἡ χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύ-
ματος καί τούς φώτισε καί «ἀγραμμά-
τους σοφίαν
ἐ δ ί δ α ξ ε ν ,
ἁλιεῖς θεο-
λόγους ἀνέ-
δ ε ι ξ ε ν » .
Ἔκανε τούς
ψ α ρ ά δ ε ς
Ἀποστόλους
καί τούς
ἀ γ ρ α μ μ ά -
τους θεολό-
γους.  

Αὐτήν τήν
χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πρέπει νά
ἐπιζητοῦμε κι ἐμεῖς. Ὁ σκοπός ὅλης
τῆς ζωῆς μας εἶναι ἡ ἀπόκτηση τοῦ
Παναγίου Πνεύματος. Ἀλλά γιά νά
ἀποκτήσουμε τό Ἅγιο Πνεῦμα, εἶναι
ἀνάγκη νά ἀκολουθοῦμε τόν Κύριο.
Αὐτό μᾶς ὑποδεικνύει ὁ ἴδιος στήν
εὐαγγελική περικοπή τῆς ἑορτῆς: « Ὁ
ἀκολουθῶν ἐμοί οὐ μή περιπατήσῃ ἐν
τῇ σκοτίᾳ , ἀλλ’ ἕξει τό φῶς τῆς ζωῆς»
(Ἰωάν. η, 12) « Τό Πνεῦμα τό Ἅγιον
φῶς καί ζωή» (Στιχηρόν ἰδιόμελον τῶν
Αἴνων). Ὅποιος λοιπόν ἀκολουθεῖ τόν
Ἰησοῦν Χριστόν ἐσταυρωμένον καί
ἀναστάντα καί ἀναληφθέντα, αὐτός

γίνεται δοχεῖο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Γεμίζει ἀπό τό φῶς τό ἀληθινό κι ἔχει
ζωή αἰώνιο. 

Ὁ Ἅγιος Σιλουανός ὁ  Ἀθωνίτης, ὁ
σύγχρονος αὐτός μεγάλος Ἅγιος, πα-
ρακαλοῦσε νά γνωρίσουν τόν Χριστό
ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ὅλοι οἱ λαοί τῆς
γῆς. Αὐτή ἦταν ἡ προσευχή του, γιατί
γνώριζε ὅτι ὅταν ὁ ἄνθρωπος γευθεῖ
τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τότε

ἀ λ λ ά ζ ο υ ν
ὅλα: Μπορεῖ
νά σηκώνει
ἀγγόγγυστα
τίς δοκιμα-
σίες τῆς
ζωῆς. Οἱ θλί-
ψεις του με-
τατρέπονται
σέ χαρές. Ὁ
πνευματικός
του ἀγώνας
γ ί ν ε τ α ι

εὐλογημένος. Φτάνει ἀκόμα στό ση-
μεῖο νά θυσιάζει καί τόν ἑαυτό του γιά
τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. 

Γι’αὐτό ἔχουμε τούς ἁγίους Μάρτυ-
ρες, οἱ ὁποῖοι  ἐχαριτώθησαν ἀπό τήν
χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος, αὐξή-
θηκε ἡ ἀγάπη τους πρός τόν Χριστό
μας καί ἔχυσαν  καί τό αἷμα τους ἀκό-
μη. Καί δέν μιλᾶμε γιά τούς Μάρτυρες
τῶν πρώτων χριστιανικῶν χρόνων μό-
νο, ἀλλά καί γι’αὐτούς τῶν ἡμερῶν
μας, πού σέ ὁποιαδήποτε γωνιά τῆς
γῆς δίνουν τή μαρτυρία τους, ἀλλά καί
τό αἷμα τους γιά τόν Χριστό. Ἀπόδειξη
ἕνα νέο κορίτσι, φοιτήτρια ἀπό τή Νι-







γηρία, ἡ Δεβώρα, ἡ ὁποία πρίν λίγες
μέρες μαρτύρησε γιά τόν Χριστό. Τί
ἦταν αὐτό  πού ἔκανε τήν καρδιά της
νά φλέγεται ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Χρι-
στοῦ; Ἦταν ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος, τήν ὁποία εἶχε καί, μολονότι
γνώριζε τόν κίνδυνο, αὐτή μαρτύρησε
τόν Χριστό καί μαρτύρησε γιά τόν
Χριστό. 

Τό Πνεῦμα τό Ἅγιον ἀκόμη συ-
γκροτεῖ τόν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας, ἡ
ὁποία εἶναι ὁ θεματοφύλακας ὅλης τῆς
χάριτος. Ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία δέν
ὑπάρχει ἡ χάρις. Οὔτε σέ ἄλλες ὁμο-
λογίες οὔτε   σέ ὅσους ἀποσχίζονται
ἀπό τήν Ἐκκλησία καί κάνουν τίς δικές
τους παραφυάδες. Γιατί; Διότι στό
Σύμβολο τῆς Πίστεως ὁμολογοῦμε
«εἰς μίαν»- μόνο μίαν-«ἁγίαν, καθολι-
κήν καί ἀποστολικήν ἐκκλησίαν». Ἄν
ὑπάρχουν καί ἄλλες «ἐκκλησίες», τότε
λέμε ψέματα στό Σύμβολο τῆς Πίστε-
ως.  Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία. Αὐτή πού
μᾶς  παρέδωσαν  οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι
καί δι’ αὐτῶν  οἱ ἅγιοι Ἱεράρχες˙ καί
συνεχίζεται ἡ ἀποστολική διαδοχή μέ-
χρι σήμερα. 

Γιά νά μείνει μέσα μας ὅμως ἡ χάρις
τοῦ Παναγίου Πνεύματος, πρέπει νά
προηγηθεῖ ὁ καθαρισμός τῆς καρδιᾶς
μας. Γιατί μέσα σέ σκεύη ἀκάθαρτα
δέν εἰσέρχεται τό Πανάγιον Πνεῦμα.
Καί ἄν  ἔρθει γιά λίγο, γιά νά μᾶς φέρει
σέ μετάνοια καί δέν  ξυπνήσουμε, θά
φύγει. «Ἐν σώματι καταχρέῳ ἁμαρτίας
Θεός οὐκ εἰσελεύσεται· ἐάν γάρ εἰσε-
λεύσεται, ταχέως ἐξελεύσεται». 

Φυσικά, ἀκάθαρτοι εἴμαστε ὅλοι.

Ὑπάρχει ὅμως  ἕνα φάρμακο καθαρτι-
κό, τό ὁποῖο ἑλκύει τήν χάρη τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος,  ὅπως τό ἀλεξικέραυνο
ἑλκύει τόν κεραυνό. Καί τό φάρμακο
αὐτό εἶναι ἡ μετάνοια.   Ὅσο ἁμαρτω-
λοί καί ἀκάθαρτοι κι ἄν εἴμαστε, ἡ με-
τάνοια ἑλκύει τό Ἅγιο Πνεῦμα καί μέ-
σω τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἐξομολογήσε-
ως γίνεται αὐτό πού εἶπε ὁ Χριστός
μας στούς Ἀποστόλους καί στούς δια-
δόχους τους: «ἄν τινων ἀφῆτε τάς
ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων
κρατῆτε, κεκράτηνται». (Ἰωάν. κ, 23). 

Στίς δύσκολες μέρες πού ζοῦμε
ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό τή μετάνοια. Ὁ
Χριστός μᾶς χτυπάει τό καμπανάκι,
ἀλλά δυστυχῶς δέν ξυπνᾶμε. Ἄς μιμη-
θοῦμε τούς Νινευίτες, οἱ ὁποῖοι κατά-
λαβαν ὅτι ἔρχεται ἡ ὀργή  τοῦ Θεοῦ,
μετανόησαν, νήστεψαν, κραύγασαν,
ἔβαλαν στάχτη ἐπάνω στά κεφάλια
τους˙ ἀκόμη καί τά ζῶα τους ἄφησαν
νηστικά. Καί ἐκάμφθη ὁ Θεός, πού
εἶδε τήν ἀληθινή τους μετάνοια, καί
ἄλλαξε τό σχέδιό Του. Δέν τούς τιμώ-
ρησε.

Ἀδελφοί μου, 

ἄς γονατίσουμε ὁ καθένας στό “τα-
μιεῖον” του κι ἄς  κραυγάσουμε     μέσα
ἀπό τήν ψυχή μας: «Βασιλεῦ οὐράνιε,
Παράκλητε, τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας...
ἐλθέ!»   Μέ πόνο νά τό λέμε. Μέ  μετά-
νοια καί συντριβή. « Ἐλθέ καί σκήνω-
σον  ἐν ἡμῖν, καί καθάρισον ἡμᾶς ἀπό
πάσης κηλῖδος, καί σῶσον, Ἀγαθέ, τάς
ψυχάς ἡμῶν». Ἀμήν! 

Ἀρχιμ. Νήφων
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ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΙΗΣΟΥ ΜΕ ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΚΛΕΟΠΑ 

 



Ὁ Ἅγιος Σωφρόνιος τοῦ  Ἔσσεξ 

«Ἡ προσευχή πού γίνεται μόνο ἀπό συ-
νήθεια, χωρίς καρδιά συντριμμένη γιά τίς
ἁμαρτίες της, δέν εἶναι ἀρεστή στό Θεό».

* * *
«Τό Ἅγιο Πνεῦμα μοιάζει πολύ μέ ἀγα-

πημένη, γνήσια μητέρα. Ἡ μητέρα ἀγαπά-
ει τό παιδί της καί πονάει γι’αὐτό. Ἔτσι καί
τό Ἅγιο Πνεῦμα σπλαχνίζεται, συγχωρεῖ,
θεραπεύει, νουθετεῖ καί χαροποιεῖ. Καί
ἀναγνωρίζεται τό Ἅγιο Πνεῦμα στήν τα-
πεινή προσευχή».

* * *
«Ὅποιος ἀγαπάει τούς ἐχθρούς, αὐτός

γρήγορα θά γνωρίσει τόν Κύριο μέ τό
Ἅγιο Πνεῦμα. Ὅποιος ὅμως δέν τούς ἀγα-
πάει - γι΄αὐτόν δέν θέλω οὔτε κἄν νά γρά-
ψω. Ὅμως τόν λυπᾶμαι, γιατί βασανίζει
τόν ἑαυτό του καί τούς ἄλλους καί δέν θά
γνωρίσει τόν Κύριο».

* * *
«Πολλοί προσεύχονται προφορικά ἤ

προτιμοῦν νά προσεύχονται μέ βιβλία. Καί
αὐτό καλό εἶναι καί ὁ Κύριος δέχεται τήν
προσευχή τους. Ἄν ὅμως κανείς προσεύχε-
ται καί σκέφτεται  ἄλλα πράγματα, ὁ Κύ-
ριος δέν εἰσακούει αὐτή τήν προσευχή».

* * *
«Ἡ ἀδιάλειπτη προσευχή προέρχεται

ἀπό τήν ἀγάπη καί χάνεται ἐξαιτίας τῆς
κατακρίσεως, τῆς ἀργολογίας καί τῆς
ἀκράτειας. Ὅποιος ἀγαπάει τόν Θεό,
αὐτός μπορεῖ νά Τόν σκέφτεται μέρα καί
νύχτα, γιατί τό νά ἀγαπᾶς τόν Θεό καμιά

ἐργασία δέν τό παρεμποδίζει».
* * *

«Ἡ ταπείνωση ἔχει πολλούς βαθμούς.
Πρῶτον, εἶναι ἡ ἐπίγνωση τῆς ἁμαρτωλό-
τητας. Δεύτερον, συγκρίνει ὁ ἄνθρωπος
τόν ἑαυτό του μέ τόν τέλειο νόμο καί βλέ-
πει ὅτι εἶναι χειρότερος ἀπό ὅλο τόν κό-
σμο. Τρίτον, δέχεται τά χαρίσματα ὡς
δῶρα Θεοῦ. Τέταρτον, βλέπει τήν ταπεί-
νωση τοῦ Χριστοῦ».

* * *
«Εἶναι πιό πολύτιμα πέντε λεπτά προ-

σευχῆς, ὅταν ὅλο τό σῶμα πονάει, παρά
ὁλονύκτια προσευχή πού γίνεται μέ σω-
ματική ἄνεση».

* * *
«Εἶναι προτιμότερη λίγη πνευματική

ἐργασία, ἀλλά νά ἔχουμε εἰρήνη στήν
καρδιά μας, παρά νά ἐπιδιώκουμε πολλά
καί νά χάνουμε τήν καρδιακή εἰρήνη».

* * *
«Οἱ Πατέρες δέν ζητοῦσαν πολλούς

λόγους. Λάμβαναν ἕναν πνευματικό λόγο
καί ἔφευγαν στήν ἔρημο καί ζοῦσαν πολ-
λά χρόνια μέ αὐτόν τόν λόγο. Προσπα-
θοῦσαν νά τόν ἐφαρμόσουν καί τρέφο-
νταν ἀπό αὐτόν. Ἐμεῖς καί λέμε καί θέλου-
με νά ἀκοῦμε πολλούς λόγους, ἀλλά δέν
κάνουμε τίποτε γιά νά τούς ἐφαρμόσουμε.
Ὅταν μιλάει κανείς πολύ, τότε ἀδυνατίζει
πνευματικά».

(Ἅγιος Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ)

 



 Ὁ Ὄσιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης

«Ὅποιος ζεῖ κατά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ,
αὐτός δέν μεριμνᾶ γιά τίποτα. Κι ἄν κάτι
τοῦ χρειάζεται, παραδίνει τόν ἑαυτό του
καί τήν ἀνάγκη του στόν Θεό. Κι ἄν πάρει
ὅ,τι θέλει, μένει ἤρεμος σάν νά τό εἶχε.
Ψυχή πού παραδόθηκε στό θέλημα τοῦ
Θεοῦ δέν φοβᾶται τίποτα: οὔτε θύελλες
οὔτε ληστές οὔτε τίποτα ἄλλο. Ὅ,τι κι ἄν
ἔλθει, λέει: «Ἔτσι εὐδοκεῖ ὁ Θεός», καί ἔτσι
διατηρεῖται ἡ εἰρήνη στήν ψυχή καί στό
σῶμα. Τό καλύτερο ἔργο εἶναι νά παρα-
δοθοῦμε στό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί νά βα-
στάζουμε τίς θλίψεις μέ ἐλπίδα. Ὁ Κύριος
βλέποντας τίς θλίψεις μας δέν θά ἐπιτρέ-
ψει ποτέ κάτι πού νά ξεπερνᾶ τίς δυνάμεις
μας. Ἄν οἱ θλίψεις μᾶς φαίνονται ὑπερβο-
λικές, αὐτό σημαίνει πώς δέν ἔχουμε πα-
ραδοθεῖ στό θέλημα τοῦ Θεοῦ».

* * *
«Ὅποιος ἀγαπάει τόν Κύριο, σκέφτεται

πάντα Ἐκεῖνον. Ἡ θύμηση τοῦ Θεοῦ γεν-
νάει τήν προσευχή. Ἄν δέν θυμᾶσαι τόν
Κύριο, τότε καί δέν θά προσεύχεσαι · καί
χωρίς τήν προσευχή δέν θά παραμείνει ἡ
ψυχή στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, γιατί ἡ χάρη
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἔρχεται μέ τήν προ-
σευχή».

* * *
«Ὅποιος γνώρισε τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ,

αὐτός ἀγαπᾶ ὅλον τόν κόσμο καί ποτέ
δέν μεμψιμοιρεῖ, γιατί ἡ πρόσκαιρη θλίψη
γιά τόν Θεό προκαλεῖ αἰώνια χαρά».

* * *
«Τέτοιος εἶναι ὁ παράδεισος τοῦ Κυρί-

ου. Ὅλοι θά βρίσκονται μέσα στήν ἀγάπη
καί ἀπό τήν κατά Χριστόν ταπείνωση
ὅλοι θά χαίρονται νά βλέπουν τούς
ἄλλους ἀνώτερούς τους. Ἡ ταπείνωση
τοῦ Χριστοῦ κατοικεῖ στούς μικρότερους
κι αὐτοί χαίρονται πού εἶναι μικροί».

* * *
«Γιά νά σωθεῖς, εἶναι ἀνάγκη νά ταπει-

νωθεῖς. Γιά τόν ὑπερήφανο, καί μέ τή βία
νά τόν βάλεις στόν παράδεισο, κι ἐκεῖ δέν
θά βρεῖ ἀνάπαυση, γιατί δέν θά εἶναι ἱκα-
νοποιημένος καί θά λέγει: «Γιατί δέν εἶμαι
ἐγώ στήν πρώτη θέση; »

* * *
«Ἡ ψυχή τοῦ ταπεινοῦ μοιάζει μέ πέλα-

γος. Ρίξε μιά πέτρα στό πέλαγος. Θά τα-
ράξει γιά λίγο τήν ἐπιφάνεια καί μετά κα-
ταδύεται ἀμέσως στά βάθη. Ἔτσι καταβυ-
θίζονται  στήν καρδιά τοῦ ταπεινοῦ οἱ θλί-
ψεις, γιατί ἡ δύναμη τοῦ Κυρίου εἶναι μαζί
του».

* * *
«Καλότυχη ἡ ψυχή πού ἀγαπᾶ τόν

ἀδελφό της, γιατί ὁ ἀδελφός μας εἶναι ἡ
ζωή μας».

* * *
«Ἄν ὁ ἄνθρωπος δέν τά λέει ὅλα στόν

πνευματικό, τότε εἶναι ὁ δρόμος του
στραβός  καί δέν ὁδηγεῖ στή σωτηρία».

(Ὅσιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης)

 





  
 
  



   




 








































































































 














 















     
    

  











































































 

 


































 








 






  






 



 

 



  









   



   

    
     
    
    


  
    




    



    
   















 

 


 



 Ἔργο ἀγάπης

Ὅταν στίς 3 Δεκεμβρίου 2021 ὁ
πνευματικός τῆς Ἀδελφότητάς μας
καί συνεχιστής τοῦ ἔργου τοῦ Γέρο-
ντος Γερβασίου, Γέροντας Νήφων, 

ἐπισκέφθηκε τό Νοσοκομεῖο Κρα-
τουμένων Κορυδαλλοῦ, διαπίστωσε
ὅτι ὑπῆρχε ἄμεση ἀνάγκη ἀνακαίνι-
σης τῶν χώρων ὑγιεινῆς τοῦ Νοσο-
κομείου. Ὑποσχέθηκε λοιπόν ὅτι ἡ
ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ» θά
ἀναλάβει τό ἔργο  αὐτό, προκειμέ-
νου οἱ ἀσθενεῖς ἔγκλειστοι νά ἔχουν
μιά καλύτερη ποιότητα ζωῆς. 

Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τή
γενναία χορηγία τοῦ συνεργάτη τῆς

ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ μας κ. Κων/νου Γεράρ-
δου, ὁ ὁποῖος διακρίνεται γιά τήν
εὐαισθησία του στίς ἀνάγκες τῶν
«ἐλαχίστων»  ἀδελφῶν τοῦ Χριστοῦ,

τό ἔργο ὁλοκληρώθηκε σύντομα,
προσφέροντας μεγάλη χαρά καί
ἀνακούφιση τόσο στούς ἀσθενεῖς,
ὅσο καί στό προσωπικό τοῦ Νοσο-
κομείου. 

Παρακάτω δημοσιεύουμε τήν
εὐχαριστήρια ἐπιστολή τοῦ Εἰδικοῦ
Κέντρου Ὑγείας Κρατουμένων Κο-
ρυδαλλοῦ πρός τή ΔΙΑΚΟΝΙΑ μας,
καθώς καί φωτογραφίες ἀπό τά
ἀνακαινισμένα μπάνια καί τίς τουα-
λέτες.  

Ἔργο ἀγάπης

Ὁ δωρητής, κ. Κωνσταντῖνος Γεράρδος μέ τόν Γέροντα Νήφωνα, 
τήν Διευθύντρια καί τό προσωπικό τῆς φυλακῆς.

 



 Ἔργο ἀγάπης

 



 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 



ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ 


 

   


 

 

 



  

 


 
 












 
    
     





 


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.





Α/Α Α΄ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΡΑΤΟΥΜ. ΕΥΡΩ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ἀθήνα: Πρωτοδικεῖο
Ἔδεσσα: Εἰσαγγελία Πλημ/δικῶν
Θεσ/νίκη: Εἰσαγγελία Ἐφετῶν
Θεσ/νίκη:          Εἰσαγγελία Πρωτοδικῶν
Κόρινθος: Εἰσαγγελία Πρωτοδικῶν
Νιγρίτα: Κατ. Κράτησης

Σύνολο:

2
1
1
1
3
1

9          

250,00
70,00

400,00
200,00
300,00
300,00

1.520,00                     

 

 



 
 
 



e-mail: Info@diakonia-filakon.gr




 
 

 


  












       
 

  
       
 
  


























 


