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«Ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἤλθετε πρός με...» (Ματθ. κε’ 36)

Προσκύνημα -Ἐπίσκεψις 
στὸ Εἰδικὸ Κατάστημα Κράτησης               

Νέων Βόλου 
καὶ στὸ Ἵδρυμα Ἀγωγῆς 

Ἀνηλίκων Βόλου
6η Δεκεμβρίου 2015 ἐκ.ἡμ.

Τ ὸ Σάββατο, 6.12.2015 ἐκ. ἡμ., Μνή-
μη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νι-

κολάου Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, 
μὲ τὴν εὐλογία καὶ ὑπὸ τὴν καθοδήγη-
σι τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, 
πραγματοποιήθηκε τὸ ἔνατο Προσκύ-
νημα-Ἐπίσκεψι στὸ  Εἰδικὸ Κατάστημα 
Κράτησης Νέων Βόλου.

Ὅπως πάντοτε, ὁ Φιλανθρωπικὸς Σύλ-
λογος τῆς Μητροπόλεώς μας  «Ἅγιος Φι-

λάρετος ὁ Ἐλεήμων» εἶχε ἀναλάβει τὴν ὀργάνωσι καὶ τὶς ἑτοι-
μασίες γιὰ τὴν Ἐπίσκεψι αὐτή. 

Εὐχάριστη εἴδησι, τὴν ὁποία ὁ Σύλλογός μας εἶχε λάβει ἀπὸ 
τὴν Διοίκησι τοῦ Καταστήματος, ἦταν ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν Κρα-
τουμένων Νέων ἔχει πλέον κατέλθει στοὺς 50, ἐνῶ στὴν πρώ-
τη μας σχετικὴ Ἐπίσκεψι, τὸ 2010, εἴχαμε συναντήσει 170 !... 

* * *
Κατὰ τὸ σύνηθες πρόγραμμα τῶν Προσκυνημάτων αὐτῶν, 

ὁ χρόνος τῆς μεταβάσεως καὶ τῆς ἐπιστροφῆς μας ἀξιοποι-
ήθηκε ἐν Χριστῷ μὲ τὴν καθιερωμένη Ὀρθρινὴ Ἀκολουθία, 
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τὴν Παράκλησι τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου, τὴν μελέτη καὶ τὴν 
ἐμβάθυνσι στὸν Βίο τοῦ Ὁσίου Θεοδούλου τοῦ ἀπὸ Ἐπάρ-
χων (Δεκεμβρίου Γ’), μὲ τὴν μακρὰ καὶ ἐνθουσιώδη συζήτησι 
ἐπὶ τῇ ἐξαγγελίᾳ συστάσεως ἑνὸς Συλλόγου γιὰ τὴν ἵδρυσι, 
στὴν Ἱερὰ Μητρόπολί μας, Ὀρθοδόξων Ἐκπαιδευτηρίων καὶ 
τέλος, κατὰ τὴν ἐπιστροφή, μὲ τὴν τέλεσι τοῦ Ἀναστασίμου 
Ἑσπερινοῦ καὶ τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου. 

* * *
Κατὰ τὴν εὐλογημένη Ἐπίσκεψι τῶν 50 Ἀδελφῶν μας, ὁ 

Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας προσέφερε εἰς αὐτοὺς τὸν 
Ἀσπασμὸ καὶ τὴν πα-
τρική του ἀγάπη καὶ ἐν-
θάρρυνσι, ὡς καὶ μία 
τσάντα μὲ εἴδη πρώτης 
ἀνάγκης, μέσα στὸ Χρι-
στουγεννιάτικο κλῖμα 
ἐπίκαιρων ὑμνωδιῶν, 
ποιημάτων καὶ καλάν-
των, ἐπεκοινώνησε δὲ 
σὲ κλῖμα πολὺ φιλικὸ μὲ τὸν Διευθυντὴ καὶ τὸ Προσωπικὸ 
τοῦ Καταστήματος.

Εἶναι ἀξιοσημείωτο, ὅτι οἱ Κρατούμενοι Ἀδελφοί μας προσ-
έφεραν στὸν Σεβασμιώτατο, εἰς ἔνδειξιν Ἀγάπης καὶ Εὐγνω-
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μοσύνης, ἕνα θαυμάσιο ἐρ-
γόχειρο ὡς Ἐνθύμιον: ἕνα 
Ναΰδριο, φιλοκαλημένο μὲ 
μεράκι... ἀπὸ ἕνα σύνολο 
Φυλακισμένων συντριπτικὰ 
ἀλλοθρήσκων!...

Ἐν συνεχείᾳ, ἐπισκεφθήκα-
με τὸ Ἵδρυμα Ἀγωγῆς Ἀνηλί-
κων Βόλου –τὸ δεύτερο καὶ 

μοναδικὸ Σωφρονιστικὸ Κατάστημα στὴν Χώρα μας, τὸ ὁποῖο 
λειτουργεῖ  ὡς Ἀναμορφωτήριο καὶ φιλοξενεῖ ἀνήλικους πα-
ραβάτες ἡλικίας 8 ἔως 18 ἐτῶν ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα.

Προσεφέρθησαν καὶ ἐκεῖ τσάντες μὲ εἴδη πρώτης ἀνάγκης 
καὶ ἐπικοινωνήσαμε μὲ τὸν Διευθυντὴ καὶ τὴν Κοινωνικὴ 
Λειτουργό, στὴν προοπτικὴ νὰ  ὀργανώσουμε μία Συνάντησι 
περισσότερο προσωπικὴ μὲ τὰ παιδιά, σὲ ἕνα ἑπόμενο Προσ-
κύνημα.

* * *
Στὸν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς, εἴχαμε τὴν εὐλογία νὰ προσ-

κυνήσουμε γιὰ μία ἀκόμη φορὰ τὴν θαυματουργὸ Εἰκόνα 
τῆς Παναγίας μας τῆς Ξενιᾶς, στὴν 

Ἱερὰ Μονή Της, πλησίον τοῦ Ἁλμυ-
ροῦ Βόλου.

Ἔγινε καὶ ἡ καθιερωμένη κλήρω-
σις ὑπὲρ τῶν Πτωχῶν Ἀδελφῶν μας. 
Τὸ ἐργόχειρο, ἕνα ὄμορφο ἐκκλησά-

κι, ἐκέρδισε ὁ διὰ βίου Ἐκκλησάρης Γέ-
ρων Ἀντώνιος Ἁγιοκυπριανίτης...

Δόξα καὶ εὐχαριστία στὸν Κύριό μας, ὁ 
Ὁποῖος μᾶς ἀξίωσε καὶ πάλι νὰ Τὸν 
ἐπισκεφθοῦμε στὸ Πρόσωπο τῶν 
Κρατουμένων Ἀδελφῶν μας, ἀλ-
λὰ καὶ μᾶς ἔδωσε τὴν μεγάλη 
Δωρεὰ τῆς Ἐπικοινωνίας μεταξύ 
μας, σὲ κλῖμα εὐαγγελικὸ-οἰκο-
γενειακό, ὡς καὶ τῆς Ἐθελοντικῆς 
Συνδιακονίας ἐν ἀφελότητι καρ-
δίας...

† Μ.Σ.Ἁ.


