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«Πότε δέ Σε εἴδομεν... ἐν φυλακῇ καὶ ἤλθομεν πρός Σε;» (Ματθ. κε’ 39)

Προσκύνημα -Ἐπίσκεψις 
στὶς Ἀγροτικὲς Φυλακὲς 

Κασσαβέτειας Βόλου
† Σάββατο τοῦ Ἀκαθίστου, 3η Ἀπριλίου 2016 ἐκ. ἡμ.

Τὸ Σάββατο τοῦ Ἀκαθίστου, 
ὑπὸ τὴν Σκέπην τῆς Παν-

αγίας μας καὶ σύμφωνα μὲ τὸ 
ὡρισμένο πρόγραμμα τῶν ἐπι-
σκέψεων τῶν ἐν φυλακῇ Ἀδελφῶν 
μας στὴν ἀρχὴ καὶ στὸ τέλος τῆς 
Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς, ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπρι-
ανὸς ἐπραγματοποίησε μαζὶ μὲ μία ὁμάδα πενήντα πιστῶν 
τὴν ἑβδόμη Ἐπίσκεψι-Προσκύνημα στὶς Ἀγροτικὲς Φυλακὲς 
Κασσαβέτειας Μαγνησίας.

Τὴν ὀργάνωσι τῆς ποιμαντικῆς καὶ κοινωνικῆς αὐτῆς δρα-
στηριότητος εἶχε ἀναλάβει ὁ Φιλανθρωπικὸς Σύλλογος τῆς 
Μητροπόλεώς μας «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων». 

Τὰ εἴδη πρώτης ἀνάγκης, τὰ ὁποῖα μοιράσθηκαν στοὺς 180 
Κρατουμένους, εἶχαν προσφέ-
ρει εὐγενικὰ στὸν Σύλλογο διά-
φοροι χορηγοί του, ἰδιῶτες καὶ 
καταστήματα. 

* * *
Σύμφωνα μὲ τὸ καθιερωμένο 

πρόγραμμα τῶν Προσκυνημά-
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των αὐτῶν,  καὶ μὲ τὴν ἀρχαία προ-
τροπὴ «ἀπὸ Θεοῦ ἄρξασθαι», ἀνε-
γνώσθησαν πρωϊνὲς Προσευχὲς 
καὶ ἐψάλη, μετὰ τοὺς Αἴνους τῆς 
Ἑορτῆς τοῦ Ἀκαθίστου, ἡ Ἱερὰ Πα-
ράκλησις τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου.

Ὁ Ποιμένας μας ἀξιοποίησε τὸν 
ὑπόλοιπο χρόνο τῆς διαδρομῆς μέχρι τὸν προορισμό μας μὲ 
τὴν ἐνημέρωσί μας ἐπὶ ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων καὶ τὴν 
ἀνάγνωσι καὶ συμ-μελέτη μερικῶν Μύθων τοῦ Αἰσώπου, ὡς 
καὶ σημαντικῶν ἀποσπασμάτων ἐκ τοῦ Βίου τῆς Ὁσίας Μα-
ρίας τῆς Αἰγυπτίας. Ὁ λόγος ἦταν περὶ ὀδύνης τῶν δοκιμα-
σιῶν, περὶ αὐτομεμψίας, περὶ Μετανοίας...

* * *
Περὶ τὶς 10.30’ οἱ προσκυνητὲς 

ἔφθασαν στὶς Ἀγροτικὲς Φυλα-
κές, ὅπου συνήντησαν τοὺς Κρα-
τουμένους Ἀδελφούς μας κατὰ 
ὁμάδες, σὲ τέσσερις αὔλειους 
χώρους.

Ὁ Ποιμένας, ὁ Πατέρας, τοὺς 
ἀπευθύνει ἐγκάρδιους λόγους ἀγάπης καὶ συμπαραστάσεως.

Ἔπειτα, στοὺς ἤχους τῆς ψαλμωδίας τῶν Μοναζουσῶν, 
μοιράζει τὸν θησαυρὸ τῆς πατρικῆς του στοργῆς, ἀσπαζόμε-
νος ἀκούραστα, καὶ ποτὲ τυπικά, τὸν καθένα ξεχωριστά.

Σὲ πολλὰ πρόσωπα, διαβάζει κανεὶς τὴν ἐσωτερικὴ ἀλλοί-
ωσι, τὴν λύσι τοῦ δισταγμοῦ ἢ τῆς εἰρωνείας, τὴν ἀποδοχὴ 
τῆς ἀδόλου προσεγγίσεως.

Ὁ π. Σωτήριος, ὁ συν-Διάκονος, δίδει τὸν λόγο στοὺς Ἀδελ-
φούς μας, οἱ ὁποῖοι ἀντεύχονται καλὴ Ἀνάστασι, ἀλλὰ καὶ 
«Νὰ ξαναβρεῖ ὁ καθένας τὴν πίστη του», « Νὰ βγοῦμε ἀπὸ δῶ 
μέσα [ψυχικὰ] ζωντανοί», «Νὰ ἀναλογιστοῦμε τὶ κάναμε...»,  
«Εἰρήνη σὲ ὅλον τὸν κόσμο...»... Κάποιοι ἀνη-
συχοῦν: «Τί θὰ γίνει μὲ τὴν Νηστεία, ποὺ 
δὲν μποροῦμε ἐδῶ νὰ νηστεύουμε;». Καὶ 
λαμβάνουν τὴν διαβεβαίωσι, ὅτι «ἐμεῖς θὰ 
νηστεύουμε ἀντὶ γιὰ Σᾶς...».

Οἱ Μυροφόρες τοῦ Συλλόγου διανέμουν τὶς
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τσάντες μὲ τὰ ἁπλᾶ, ἀλλὰ τόσο 
ἀναγκαῖα εἴδη πρώτης ἀνάγκης...

Καὶ ὅλοι συν-διακονοῦν, μὲ τὸ 
χαμόγελο ἢ τὸ δάκρυ τους, μὲ τὸ 
χειροκρότημά τους, μὲ τὴν προσ-
ευχή τους...

Ἡ ἐπίσκεψις ὡλοκληρώθηκε μὲ 
τὸ προσκύνημα καὶ τοὺς εὐχαριστηρίους ὕμνους στὸν ἐντὸς 
τῶν Φυλακῶν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου.

* * *
Στὸν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς, κατὰ τὴν ἐπιθυμία τῶν προσ-

κυνητῶν, ὁ Ποιμένας μας συνέχισε νὰ τρέφη τὸ ποίμνιο μὲ
τὸν Πατερικὸ λόγο, ἐν τῇ προκειμένῃ 
περιπτώσει περὶ Ἐλεημοσύνης καὶ 
περὶ Προσφυγικοῦ.

Μετὰ ἀπὸ δίωρη περίπου δια-
δρομή, ἡ ὁμάδα ἔφθασε στὴν Ἱερὰ 
Μονὴ τοῦ Ὁσίου Ἀγάθωνος, σὲ παν-
έμορφη τοποθεσία στοὺς πρόποδες 
τοῦ Ὄρους Οἴτη. 

Ἐκεῖ ἀξιώθηκε νὰ προσκυνήση στὸ Καθολικὸ τῆς Μονῆς 
τὴν θαυματουργὸ Εἰκόνα τῆς Παν-
αγίας μας, ὡς καὶ τὴν ἁγία Κάρα τοῦ 
Ὁσίου Ἀγάθωνος. Σὲ παρακείμενο 
Παρεκκλήσι εὑρίσκεται τὸ ἄφθαρτο 
σκήνωμα τοῦ ὁσιακῆς μνήμης Γέ-
ροντος Βησσαρίωνος.
      * * *

Στὸ τελευταῖο στάδιο τῆς ἐπιστροφῆς, μετὰ τὴν μελέτη 
ἑνὸς Κειμένου τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου γιὰ τὸ νόημα τῆς Κυ-
ριακῆς, ἐν σχέσει πάντοτε μὲ τὴν Ἐλεημοσύνη, ἐψάλη ὁ Ἀνα-
στάσιμος Ἑσπερινὸς μετὰ τῶν τροπαρίων εἰς τὴν Ὁσίαν Μα-
ρίαν τὴν Αἰγυπτίαν, τὴν ὁποίαν προβάλλει ἡ Ἐκκλησία μας 
ὡς ἐξαίρετο ἴνδαλμα καὶ πρότυπο τῆς Μετανοίας κατὰ τὴν Ε’ 
Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν. 

Μόλις ὡλοκληρώθηκε τὸ Ἀπόδειπνο, καὶ ἐπλησίαζαν οἱ 
εὐλογημένοι προσκυνητὲς στὴν βάσι τους, τοὺς «ἐχαιρέτισε» 
μητρικὰ ἡ Παναγία μας, διὰ μέσου τῆς ἁγίας Αὐτῆς Εἰκό-
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νος, τῆς ἐπονομαζομένης «Ἐλεούσας», τὴν Ὁποίαν συνήν-
τησαν καθὼς μετεφέρετο πεζὴ σὲ Λιτανεία ἀπὸ τὴν Ἱερὰ 
Μονὴ Κλειστῶν Φυλῆς ὡς τὰ Ἄνω Λιόσια, στὸ κέντρο τοῦ 
Δήμου μας.

Οὕτως ἐσφράγισε μὲ τὸ Ἔλεός Της ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγὸς 
τὴν Ἐπίσκεψι -Προσκύνημα στὶς Φυλακὲς Κασσαβέτειας.

Τί ἀνταποδώσομεν τῷ Κυρίῳ 
καὶ τῇ Ἁγίᾳ Μητρὶ Αὐτοῦ 

περὶ πάντων, ὧν ἀνταπέδωκαν ἡμῖν;

† Γ.Ἱ.Μ.


