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

Προσκύνημα -Ἐπίσκεψις 
στὸ Κατάστημα Κράτησης Ἄμφισσας

† Α’ Σάββατο τοῦ Δεκαπενταγούστου, 7/20.8.2016

Γιὰ πρώτη φόρα ἐφέτος, κατὰ 
προτροπὴν τοῦ Σεβασμιωτά-

του Ποιμένος μας, ὁ Φιλανθρω-
πικὸς Σύλλογος τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας «Ἅγιος Φιλάρε-
ρετος ὁ Ἐλεήμων» ὠργάνωσε ἐντὸς

τῆς Νηστείας τῆς Παναγίας μας ἕνα Προσκύνημα -Ἐπίσκε-
ψι σὲ Φυλακές-Καταστήματα Κράτησης, ἐφ᾿ ὅσον δὲν νο-
εῖται ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοσί μας Νηστεία χωρὶς Φι-
λανθρωπία.

Τὸ Σάββατο, 7.8.2016 ἐκ. ἡμ., Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρ-
τυρος Δομετίου καὶ πρῶτο Σάββατο τῆς Νηστείας τοῦ Δε-
καπενταγούστου, μὲ τὴν εὐλογία, τὴν συμμετοχὴ καὶ τὴν 
καθοδήγησι τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας ᾿Ωρω-
ποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, πραγματοποιήθηκε τὸ ἔνατο 
Προσκύνημα -Ἐπίσκεψις σὲ 160 Κρατουμένους Ἀδελφούς 
μας, στὸ Κατάστημα Κράτησης Ἄμφισσας.

Τὰ εἴδη πρώτης ἀνάγκης, 
τὰ ὁποῖα ἐδόθησαν στοὺς 
Κρατουμένους, προσέφεραν
εὐγενικὰ στὸν Σύλλογό μας
διάφοροι Χορηγοί του, ἰδι-
ῶτες καὶ καταστήματα. 

* * *
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Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἐφρόντισε, ὅπως πάν-
τοτε, νὰ ἀξιοποιηθῆ ψυχωφελῶς ὁ χρόνος τῆς διαδρομῆς μὲ 
προσευχὲς καὶ ψαλμωδίες, ὡς καὶ μὲ ἀναγνώσεις καὶ συλ-
λογικὸ σχολιασμὸ διαφόρων οἰκοδομητικῶν κειμένων, μὲ 
ἰδιαίτερο βάρος στὴν Ἀξιοπρέπεια τῆς Γυναίκας. 

Στοὺς Προσκυνητὲς προσεφέρθη ἕνα καλαίσθητο Ἀνα-
μνηστικὸ μὲ Κείμενα τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, σχετικὰ μὲ 
τὴν εὐλογημένη Ἐλεημοσύνη.

* * *
Ἡ συνάντησις μὲ τὸ Προσωπικὸ τοῦ Καταστήματος καὶ μὲ 

τοὺς Κρατουμένους Ἀδελφούς μας, στὸν 
αὔλειο χῶρο καὶ μετέπειτα στὸν χῶρο 
ἐπισκέψεων, ἔγινε σὲ ἰδιαιτέρως 
ἐγκάρδιο καὶ οἰκεῖο κλῖμα. 

Συνέβαλε τὰ μέγιστα σὲ αὐτὸ καὶ 
ἡ παρουσία τῆς ἀγαπητῆς μας καὶ 
πολυμελοῦς οἰκογενείας Ρούτση, ἡ 
ὁποία προσέφερε καὶ πάλι στοὺς Ἀδελ-
φούς μας τὴν γλυκεῖα ὀμορφιὰ διαφόρων μελωδιῶν καὶ δη-
μοτικῶν τραγουδιῶν, στὸν ρυθμὸ τῶν ὁποίων ἑνώθηκαν τὰ 
χειροκροτήματα ἐπισκεπτῶν καὶ Κρατουμένων...

Ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερε κατόπιν τὴν δροσιὰ τοῦ πα-
ραμυθητικοῦ καὶ ἐνθαρρυντικοῦ λόγου του στοὺς Κρατουμέ-
νους Ἀδελφούς μας, καὶ βεβαίως τὸν πατρικὸ ἀσπασμό, στὸν 

ὁποῖο ὑπῆρχε ἀνταπόκρισις μὲ 
ἐγκαρδιότητα καὶ συγκίνησι. 

Στὸν χῶρο ἐπισκέψεων διενε-
μήθησαν σὲ ὅλους μία Ἐπιστο-
λὴ (ἑλληνικά, ἀγγλικὰ καὶ ἀρα-
βικά), εἰκονίτσες, σταυρουδάκια 
καὶ κομβοσχοινάκια, μαζὶ μὲ μία
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τσάντα μὲ εἴδη πρώτης ἀνάγκης.
* * *

Στὴν ἐπιστροφή, ἡ πεντηκον-
ταμελὴς ὁμάδα τῶν ἐπισκεπτῶν 
ἀξιώθηκε νὰ προσκυνήση στὴν 
ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ τὸ 
ἅγιο Λείψανο καὶ τὸ ἱερὸ Μνῆμα 

τοῦ Ὁσίου Ἀσκητοῦ, νὰ θαυμάση τὸ ἀπαράμιλλο πνευμα-
τικὸ κάλλος τῶν ψηφιδωτῶν τοῦ μεγά-
λου Ναοῦ καὶ νὰ ἀπολαύση τὴν μεγα-
λειώδη ὀμορφιὰ τοῦ φυσικοῦ περιβάλ-
λοντος τῆς Μονῆς.

* * *
Καὶ πάλι οἱ Προσκυνητὲς ἐπέστρε-

ψαν ὠφελημένοι ἀπὸ τὴν Διακονία τῆς
Ἀγάπης, συνδυασμένη μὲ τὴν Νηστεία
τῆς περιόδου, μὲ αἰσθήματα εὐγνωμο-
σύνης πρὸς τὸν Κύριό μας καὶ εὐθύνης 
γιὰ τὸν κάθε Ἀδελφό μας.

Εἴθε νὰ μᾶς χαρίση ὁ Πολυεύσπλαγ-
χνος Κύριός μας ἐλεήμονα καρδίαν, 
προσευχητικὴ συμπάθεια καὶ θυσιαστικὴ ἑτοιμότητα συμ-
παραστάσεως στὸν κάθε πάσχοντα Ἀδελφό μας, ἐν μετα-
νοίᾳ καὶ εὐχαριστίᾳ...

† Γ.Ἱ.Μ.


