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

Προσκύνημα -Ἐπίσκεψις 
στὸ Κατάστημα Κράτησης Ἄμφισσας

† Ψυχοσάββατο Α’, 21η Φεβρουαρίου 2016 ἐκ.ἡμ.

Κατὰ τὸ ἱερὸν Ἔθος, ἀξιω-
 θήκαμε καὶ ἐφέτος, τὸ πρῶ-

το Ψυχοσάββατο, μὲ τὴν εὐλο-
γία, τὴν καθοδήγησι καὶ τὴν 
συμμετοχὴ τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου μας ᾿Ωρω-
ποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, 
νὰ πραγματοποιήσουμε τὸ ὄγ-
δοο Προσκύνημα -Ἐπίσκεψι στὸ Κατάστημα Κράτησης Ἄμ-
φισσας.

Τὴν ὀργάνωσι καὶ αὐτῆς τῆς πολὺ ἐπιτυχημένης «ἐξορμή-
σεως», σὲ ὅλες τὶς παραμέτρους της, εἶχε ἀναλάβει, ὁ Φιλαν-
θρωπικὸς Σύλλογος τῆς Μητροπόλεώς μας «Ἅγιος Φιλάρε-
τος ὁ Ἐλεήμων». 

Τὰ εἴδη πρώτης ἀνάγκης, τὰ ὁποῖα μοιράσθηκαν στοὺς 120 
Κρατουμένους, προσέφεραν εὐγενικὰ στὸν 

Σύλλογο διάφοροι χορηγοί του, ἰδιῶτες 
καὶ καταστήματα. 

* * *
Σύμφωνα μὲ τὸ καθιερωμένο πρό-
γραμμα τῶν Προσκυνημάτων αὐτῶν, 
κατὰ τὴν διάρκεια τῆς διαδρομῆς  

(μετάβασις καὶ ἐπιστροφή), καλλιερ-
γήθηκε πλούσια ὁ πνευματικὸς ἀγρὸς 
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μὲ προσευχὲς καὶ ψαλμωδίες ἀπὸ τὶς Μοναχές, οἱ ὁποῖες 
συμμετεῖχαν, ἀλλὰ καὶ μὲ ἀναγνώσεις οἰκοδομητικῶν κει-
μένων, τὰ ὁποῖα σχολιάσθηκαν ἐκτενῶς, μὲ προτροπὴ τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας. 

Στοὺς Προσκυνητὲς προσεφέρθη ἕνα πολὺ ἐπίκαιρο καὶ βαθὺ 
κείμενο, μὲ τίτλο: «Διακονία-Εὐθύνη... Θυσία-Σταυρός». 

Δύο κόσμοι συναντήθηκαν στὴν στενὴ συρματοπλεγμένη 
αὐλὴ τοῦ Καταστήματος καὶ ἔδωσαν εὐχές, χαρὰ καὶ κουρά-
γιο ὁ ἕνας στὸν ἄλλον. 

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας
μας, ἐτόνισε πρὶν ἀπὸ τὸν Ἀσπα-
σμὸ ἀγάπης, τὸν ὁποῖο προσ-
έφερε σὲ ὅλους ἀνεξαιρέτως, μὲ
πατρικὴ Στοργὴ καὶ Εὐαγγελι-
κὴ Ἀγάπη –ἡ ὁποία δὲν ἐξετάζει 
σωματικὰ κάλλη, ἐθνικότητες, 
χρώματα, ἡλικίες, πνευματικὲς καταστάσεις– ὅλοι εἴμαστε 
κρατούμενοι, εἴτε σὲ αἰσθητὲς εἴτε σὲ νοητὲς φυλακὲς (τῶν 
παθῶν), οἱ ὁποῖες εἶναι πολλὲς φορὲς πολὺ πιὸ ὁδυνηρὲς ἀπὸ 
τὶς πρῶτες.

Οἱ Συν-κρατούμενοι Ἀδελφοί μας ἀντεχαιρέτησαν καὶ εὐχα-
ρίστησαν μὲ εὐγνωμοσύνη γιὰ 
τὴν φιλόφρονα ἐπίσκεψι καὶ 
κυρίως γιὰ τὴν ἔκφρασι συμπα-
ραστάσεως καὶ ἀγάπης πρὸς 
αὐτούς. 

Κάποιοι δάκρυσαν ἐμφανῶς 
συγκινημένοι βαθειά, καὶ μάλι-
στα καταχειροκρότησαν, ὅταν 
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ἡ οἰκογένεια Ρούτση τραγούδησε ὄμορφα παραδοσιακὰ τρα-
γούδια!...

* * *
Σὲ ὅλους τοὺς Ἐλαχίστους Ἀδελφοὺς τοῦ Χριστοῦ μας διε-

νεμήθησαν μία Ἐπιστολὴ (ἑλληνικά, ἀγγλικὰ καὶ ἀραβικά), 
εἰκονίτσες, σταυρουδάκια κὰι κομβοσχοινάκια.

Ἐν συνεχείᾳ, προσεφέρθησαν εἴδη πρώτης ἀνάγκης σὲ 
ὅλους, στὴν Αἴθουσα τοῦ Ἐπισκεπτηρίου, παρουσίᾳ τοῦ 
Ὑποδιευθυντοῦ τοῦ Καταστήματος, ὁ ὁποῖος συμπαθεῖ πολὺ 
τὴν Προσκυνηματικὴ Ὁμάδα μας καὶ παρέχει πάντοτε, φι-
λανθρώπως φερόμενος, κάθε διευκόλυνσι.

* * *
Αὐτὴν τὴν φορὰ τὸ πρῶτο αὐτὸ 

Προσκύνημα ὡλοκληρώθηκε σχετικὰ 
ἐνωρὶς (12.00’, μεσημέρι), κι ἔτσι δόθη-
κε εὐλογία νὰ προσκυνήσουμε καὶ στὴν 
ὀρεινὴ (800μ. ὑψόμετρο) Στερεοελλα-
δίτικη ἱστορικὴ Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας 
Βαρνάκοβας, τῆς Ἁγίας Λαύρας τῆς 
Ρούμελης (ΙΑ’ αἰ.), πλησίον τοῦ Εὐπαλί-
ου Δωρίδας (25 χιλ. ἀπὸ τὴν Ναύπακτο).

Ἡ θαυματουργὸς Εἰκόνα 
τῆς Θεοτόκου μᾶς γέμισε 
χάρι καὶ κατάνυξι.

Στὴν ἐπιστροφή, εἴχαμε 
τὴν εὐκαιρία νὰ θαυμάσου-
με τὰ πρώϊμα ἀνοιξιάτικα 
τοπία τῆς ὀρεινῆς Πατρίδος 
μας καὶ νὰ θαυμάσουμε 
γιὰ πρώτη φορὰ τὸ τερά-
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στιο φράγμα τοῦ Μόρνου, 
ἀπὸ τὸ ὁποῖο, ὅπως εἶναι 
γνωστόν, ὑδρεύεται ἡ πο-
λυπληθέστατη Πρωτεύου-
σά μας Ἀθήνα. 

* * *
Δόξα, τιμή, προσκύνησις

καὶ εὐχαριστία στὸν Συν-
Κρατούμενο Κύριό μας, ὁ

Ὁποῖος μᾶς ἀξίωσε καὶ πάλι νὰ ἐπισκεφθοῦμε καὶ Διακονή-
σουμε τοὺς Ἐλαχίστους Ἀδελφούς Του καὶ Ἀδελφούς μας, 
ἀλλὰ καὶ νὰ βιώσουμε γιὰ ἄλλη μία φορὰ βαθειὰ τὴν ἀσύγ-
κριτη ποιότητα τῆς αἴσθησης τῆς Οἰκογένειας, τὴν ὁποία 
προσφέρει ἡ Ἐκκλησία μας. 

† Ἱ.Γ.Ἁ.


