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Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος 
Ἱερὰ Μητρόπολις Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς 

Προσκύνημα-Ἐπίσκεψις
στὸ εἰδικὸ Κατάστημα Κράτησης

Νέων Βόλου
31η Αὐγούστου 2014 ἐκ.ἡμ.

Tὸ Σάββατο, 31.8/13.9.2014 ἐκ. ἡμ., ἐπὶ τῇ Ἑορτῇ τῆς Τιμίας 
Ζώνης τῆς Θεοτόκου, τελευταία ἡμέ-

ρα τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους, 
πραγματοποιήθηκε τὸ ὄγδοο 
Προσκύνημα-Ἐπίσκεψι στὸ Εἰ-
δικὸ Κατάστημα Κράτησης 
Νέων Βόλου, ὑπὸ τὴν καθο-

δήγησι τοῦ Μητροπολίτου μας 
Ὠρωποῦ καῖ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ.

Οἱ δύο Σύλλογοι τῆς Μητροπόλεώς μας, 
«Ἅγιος Κυπριανὸς» καὶ «Ἅγιος Φιλάρετος», εἶχαν ὅπως πάν-
τοτε συνεργασθῆ θυσιαστικὰ γιὰ τὴν ὀργάνωσι καὶ τὴν ἑτοι-
μασία τοῦ Προσκυνήματος. 

* * *
Ὄρθρου βαθέος, ἤδη οἱ ἡμέρες μικραίνουν, ἡ Ὁμάδα ξεκί-

νησε, ὑπὸ τὴν προστασίαν τῆς Παναγίας μας, μὲ τὴν ἐνίσχυσι 
τῶν Ἁγίων Προστατῶν τῶν Συλλόγων μας καί, ὅπως πάντα, 
μὲ τὶς εὐχὲς τοῦ Ἀειμνήστου Ἱδρυτοῦ αὐτῶν, Πατρὸς καὶ Γέρον-
τός μας Μητροπολίτου Κυπριανοῦ († 17.5.2013).

Καθ᾿ ὁδόν, μετὰ τὴν καθιερωμένη Ἀκολουθία, ὁ καλὸς Συν-
οδοιπόρος καὶ ἔμπειρος Πρωτοπόρος Ποιμένας μας τρέφει 
καρδιὲς καὶ διάνοιες μὲ πνευματικὰ καὶ ἐθνικὰ Μηνύματα 
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ἀπὸ τὸν πλοῦτο τῆς Ἐλληνορθοδόξου  
Παραδόσεώς μας («Τοῖς ἀγαπῶσι 
τὸν Θεὸν πάντα συνεργεῖ  εἰς 
ἀγαθόν»· Ὀρθόδοξο Ἦθος: 
λιτότης καὶ φιλοπτωχεία, 
ἔγνοια γιὰ τὸν ἄλλον· ποικίλες 
μορφὲς τῆς Ἐλεημοσύνης κατὰ 
τὸν Ἀββᾶ Δωροθέο, κ.ἄ.).

Στὸν προορισμό μας, μία εὐχάρι-
στη ἔκπληξι-συνάντησι: μᾶς περιμένουν 
ὁ π. Νικηφόρος καὶ ὁ π. Κωνσταντῖνος μὲ τὴν Πρεσβυτέρα του, 
ἀπὸ τὴν Ἐνορία τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὸν Βόλο, προκειμέ-
νου νὰ λάβουν μέρος στὸ Προσκύνημά μας. Ἡ Οἰκόγενειά 
μας ὅλο καὶ μεγαλώνει!...

* * *
Στὸ Κατάστημα Κράτησης, μᾶς καλωσορίζει ὁ κος Βασί-

λειος Ἀποστολάκης μὲ 
τοὺς συνεργάτες του. Καὶ 
πάλι ἐδῶ ἡ διαπίστωσις, 
ὅτι ἔχουμε γίνει οἰκεῖοι ὁ 
ἕνας στὸν ἄλλον: ἡ Οἰκο-
γένειά μας συμπεριλαμ-
βάνει τοὺς Κρατουμένους 
Ἀδελφούς μας καὶ... τοὺς 
Σωφρονιστικοὺς Ὑπαλλή-

λους, ἀφοῦ καὶ αὐτοὶ δὲν ὁμιλοῦν γιὰ δουλειὰ καὶ ἐξουσία, 
ἀλλὰ γιὰ Διακονία καὶ περίθαλψι...

Οἱ Κρατούμενοι, τὰ νεώτερα αὐτὰ πονεμένα-ἀνήλικα Ἀδέλ-
φιά μας, ἐκφράζουν τὴν χαρά τους μὲ ἐπιφωνήματα ἀπὸ τὰ 
παράθυρα τῶν θαλάμων: ἦλθε ὁ καλὸς παππᾶς ποὺ βάζει με-
τάνοια, μὲ τὴν καλή του Συνοδία, νὰ φέρη μὲ τὴν Ἀγκαλιά του, 
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τὰ δωράκια, τὶς ψαλμωδίες καὶ τὶς μελωδίες, λίγη Ἄνοιξι στὴν 
κλειστὴ αὐλὴ τῆς Φυλακῆς... 

Κάποιοι ζητοῦν ἀναμνηστικὴ φωτογραφία: ἑπομένως, μέσα 
στὴν πλῆξι, τὴν στένωσι, τὴν ἀβεβαιότητα καὶ ἐνίοτε τὴν βία, 
ὑπάρχουν καὶ κάποιες στιγμὲς ποὺ δὲν θὰ ἤθελαν νὰ ξεχά-
σουν: ἐκεῖνες, ὅπου στὸ εἶναί τους ἐσπάρη ἕνας αἰώνιος 
κόκκος Ἀγάπης, Ἐλπίδος, Ζωῆς...

* * *
Μετὰ τὴν παραδοσιακὴ ὁμαδικὴ φωτογραφία καὶ τὸν συγ-

κινητικὸ ἀποχαιρετισμὸ ὅλων τῶν Ἀδελφῶν μας, κατευθυνό-
μεθα πρὸς τὸ δεύτερο Προσκύνημα τῆς εὐλογημένης αὐτῆς 
ἡμέρας, τὸ Μοναστήρι τῆς Παναγίας Ὁδηγητρίας.

Ἡ Ἱερὰ αὐτὴ Μονὴ ἀπέχει 12 χλμ. ἀπὸ τὸν Βόλο καὶ εὑρίσκε-
ται πλησίον τῆς Πορταριᾶς τοῦ Πηλίου, σὲ ὑψόμετρο 620 μ. μὲ 
θέα στὸν Βόλο καὶ τὸν Παγασητικό.
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Ἐκεῖ ἡ Ἀδελφότης ὑπὸ τὴν Σεβαστὴ Γερόντισσα Θεοφανὼ 
συνεχίζει τὴν ἡσυχαστικὴ κληρονομιὰ τῆς ἀειμνήστου Γερον-
τίσσης Μακρίνης (†).

Ἡ «Ἀρχοντάρισσα» Ἀδελφὴ Μακρῖνα μὲ 
τὴν βοηθό της μᾶς περιποιεῖται καὶ ἀναπο-
λεῖ μὲ συγκίνησι τὶς τακτικὲς ἐπισκέψεις 
τοῦ Ἀειμνήστου Γέροντος καὶ Μητροπο-
λίτου μας, τὸν βαθὺ πνευματικὸ σύνδε-
σμό του μὲ τὴν ἀείμνηστη Γερόντισσά 
τους...

* * *
Στὴν διάρκεια τῆς ἐπιστροφῆς, τὴν ὁποία 

ἀξιοποιεῖ ὁ Πολυσέβαστος Μητροπολίτης 
μας μὲ ψαλμωδίες καὶ ψυχωφελεῖς μελέτες, γί-
νεται καὶ ἡ Κλήρωσις μιᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας μας, ἡ ὁποία 
τὴν φορὰ αὐτὴ θὰ φέρη τὴν εὐλογία Της στὸ σπίτι τῆς Ἀδελφῆς 
μας Ἰωάννας.

Ἀφοῦ ἐψάλαμε τὸν Ἑσπερινὸ 
τῆς Κυριακῆς, καὶ τῆς πρώτης 
ἡμέρας τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστι-
κοῦ Ἔτους, εὐχαριστήσαμε τὸν 
Θεὸ μὲ τὴν εἰδικὴ Εὐχαριστήριο 
Εὐχή, γιὰ τὶς εὐλογίες τῆς ἡμέ-
ρας, καὶ τὸν Ποιμένα μας, γιὰ τὴν 

ἔμπνευσι ποὺ ἀκούραστα μεταδίδει στὶς ψυχές μας!...

Δόξα τῷ Πανευσπλάγχνῳ Θεῷ πάντων ἕνεκεν!

† Μ.Σ.Ἁ.


