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

Προσκύνημα -Ἐπίσκεψις
στὸ Εἰδικὸ Κατάστημα Κράτησης

Νέων Βόλου
26η Ἰουνίου 2016 ἐκ. ἡμ.

Τὸ Σάββατο, 26.6.2016 ἐκ. ἡμ., Μνήμη τοῦ 
Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Δαβὶδ τοῦ ἐν Θεσσα-

λονίκῃ, καὶ πρῶτο Σάββατο τῆς Νηστείας τῶν 
Ἁγίων Ἀποστόλων, μὲ τὴν εὐλογία καὶ ὑπὸ 
τὴν καθοδήγησι τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου μας ᾿Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, 
πραγματοποιήθηκε τὸ δέκατο Προσκύνημα -Ἐπί-
σκεψις στὸ Εἰδικὸ Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου.

Καὶ πάλι, οἱ φιλόθεοι Διακονητὲς καὶ Διακονήτριες τοῦ Φιλαν-
θρωπικοῦ Συλλόγου τῆς Μητροπόλεώς μας «Ἅγιος Φιλάρετος 
ὁ Ἐλεήμων» εἶχαν φροντίσει μὲ πολλὴ ἐπιμέλεια γιὰ τὴν ὀργά-
νωσι καὶ τὶς ἑτοιμασίες γιὰ τὴν Ἐπίσκεψι αὐτή στοὺς Κρατου-
μένους Ἀδελφούς μας, περίπου 55 τὸν ἀριθμό. 

* * *
Ὁ χρόνος τῆς μεταβάσεως καὶ τῆς ἐπιστροφῆς μας ἀξιο-

ποιήθηκε ἐν Χριστῷ μὲ τὴν καθιερωμένη Ὀρθρινὴ Ἀκολου-
θία, τὴν Παράκλησι τοῦ
Ἁγίου Φιλαρέτου, τὴν με-
λέτη ἑνὸς Κειμένου τοῦ 
Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης, 
καταπληκτικῆς ἐπικαιρότη-
τος (πρόσφυγες, ἄστεγοι, 
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ἄνεργοι, ἄσιτοι...), καὶ τριῶν ἐκ τῶν Μύθων τοῦ Αἰσώπου, οἱ 
ὁποῖοι ἔχουν γίνει προσφιλὲς ἐντρύφημα στοὺς Προσκυνητὲς 
τῶν Φυλακῶν. Κατὰ τὸ σύνηθες ἐπίσης, ἐψάλη κατὰ τὴν ἐπι-
στροφὴ ὁ  Ἀναστάσιμος Ἑσπερινός, ἐν συνδυασμῷ μὲ τὴν 
Μνήμην Πάντων τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων, καὶ διαβάσθηκε 
τὸ Μικρὸ Ἀπόδειπνο. 

* * *
Μετὰ τὴν ὑποδοχὴ τῶν Ἐπι-

σκεπτῶν ὑπὸ τοῦ εὐγενοῦς 
Διοικητοῦ τῶν Φυλακῶν καὶ 
τῶν συμπαθεστάτων Συν-
εργατῶν του, ὡς καὶ μία σύν-
τομη ἐνημέρωσι γιὰ τὴν τω-
ρινὴ κατάστασι, ἡ Ὁμάδα 

τῶν Προσκυνητῶν προχώρησε στὴν ἐσωτερικὴ αὐλὴ τοῦ Κα-
ταστήματος.

Γιὰ πρώτη φορὰ δοκιμάσαμε τὴν ἐμπειρία μιᾶς ἀπόπειρας 
ἀντιπερισπασμοῦ: μόλις εὑρεθήκαμε στὸν χῶρο τῆς συναντή-
σεως μὲ τοὺς Κρατουμένους νέους (18-25 ἐτῶν), ἀκούσθηκε 
στὴν διαπασῶν τὸ γνωστὸ κάλεσμα σὲ προσευχὴ τῶν Μου-
σουλμάνων καὶ ἔπειτα διάφορα τραγούδια... Ἦταν τὸ καλω-
σόρισμα τοῦ πρώτου προσφάτως ἀφιχθέντος στὴν φυλακὴ 
Τζιχαντιστοῦ... Ψύχραιμος καὶ εὐγενὴς ὁ Διοικητὴς προθυ-
μοποιήθηκε νὰ τὸν παρακαλέση νὰ μειώση τὴν ἔντασι... Καὶ 
πράγματι, ἡ ἔντασις τοῦ ἤχου μειώθηκε καὶ μετὰ ὀλίγη ὥρα 
ἔσβησε τελείως...

Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας, γαλήνιος, 
ἀφοῦ ἀπηύθυνε ἕνα σύντομο χαιρετισμὸ συμπαραστάσεως 
καὶ ἐνθαρρύνσεως στοὺς Ἀδελφούς μας, τοὺς προσέφερε 
τὸν Ἀσπασμὸ τῆς ἐν Χριστῷ πατρικῆς 
ἀγάπης, ὡς καὶ μία τσάντα μὲ εἴδη 
πρώτης ἀνάγκης, συμπαραστα-
τούμενος ὑπὸ τοῦ π. Σωτηρί-
ου καὶ τῶν ἄλλων Πατέρων, 
στοὺς ἤχους τῶν καθιερωμέ-
νων ψαλμωδιῶν τῆς Χορωδίας 
εὐλαβῶν Μοναζουσῶν.

Κάποια στιγμή, ὁ νέος Τζιχαν-
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τιστὴς (18-19 ἐτῶν!), προσῆλθε καὶ αὐτός, 
χωρὶς νὰ δηλώση τὴν ταυτότητά του, καὶ δέ-
χθηκε τὸν ἀσπασμὸ καὶ τὸ δωράκι του...

Ἐπ᾿ ἐλπίδι... «Κάθε σπαρμένη ἀγάπη ἀργὰ 
ἢ γρήγορα θὰ ἀνθίση».

* * *
Στὸν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς, εἴχαμε τὴν 

εὐλογία νὰ προσκυνήσουμε γιὰ μία ἀκόμη φο-
ρὰ τὴν θαυματουργὸ Εἰκόνα τῆς Παναγίας μας στὴν Ἱερὰ Μο-

νὴ Ἀγάθωνος, καὶ νὰ ἀποθέσουμε στὴν 
μητρικὴ Προμήθειά Της ποικίλα αἰ-

τήματα.
Κληρώθηκε ἐπίσης μία θαυμάσια 

Εἰκόνα τοῦ Νυμφίου Χριστοῦ, τὴν 
ὁποίαν διέθεσε ἡ πολυσέβαστη Γε-

ρόντισσα Εὐπραξία ὑπὲρ τῶν Πτωχῶν 
Ἀδελφῶν μας. 

Καὶ πάλι καὶ πολλάκις δόξα καὶ εὐχαριστία στὸν Κύριό 
μας, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἀξίωσε γιὰ πολλοστὴ φορὰ νὰ Τὸν ἐπισκε-
φθοῦμε στὸ Πρόσωπο τῶν Κρατουμένων Ἀδελφῶν μας, καὶ 
νὰ βιώσουμε τὴν εὐλογία τῆς συμμετοχῆς μας στὸν Ὀρθόδο-
ξο Συλλογικὸ Ἐθελοντισμό.

† Γ.Ἱ.Μ.




