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«Ἐν φυλακῇ Ἤμην καὶ ἤλθετε πρός Με...» (Ματθ. κε’ 36)

Προσκύνημα-Ἐπίσκεψις 
στὸ Κατάστημα Κράτησης Ἄμφισσας

† Ψυχοσάββατο Α’, 5η Φεβρουαρίου 2017 ἐκ. ἡμ.

Τὸ πρῶτο Ψυχοσάββατο, 5η 
 Φεβρουαρίου 2017 ἐκ. ἡμ., 

† Μνήμη τῆς Ἁγίας Μάρτυρος 
Ἀγάθης, κατὰ τὸ ὡρισμένο 
πρόγραμμα Ἐπισκέψεων τῶν 
ἐν φυλακῇ Ἀδελφῶν μας στὴν 
ἀρχὴ καὶ στὸ τέλος τῆς Ἁγίας 

Τεσσαρακοστῆς, πραγματοποιήθηκε μὲ τὴν εὐλογία, τὴν κα-
θοδήγησι καὶ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του μας ̓ Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὸ δέκατο Προσκύ-
νημα -Ἐπίσκεψις στὸ Κατάστημα Κράτησης Ἄμφισσας.

Τὴν ὀργάνωσι τῆς Ἐπισκέψεως εἶχε ἀναλάβει ὁ δραστή-
ριος Φιλανθρωπικός μας Σύλλογος « Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλε-
ήμων», μὲ τὴν συμπαράστασι τοῦ Συνδέσμου Ἐθελοντῶν 
τῆς Μητροπόλεώς μας. 

Τὰ εἴδη πρώτης ἀνάγκης, τὰ ὁποῖα δι-
ενεμήθησαν στοὺς 120 Κρατουμένους 
Ἀδελφούς μας, προσέφεραν εὐγενικὰ 
στὸν Σύλλογο διάφοροι χορηγοί του, 
ἰδιῶτες καὶ καταστήματα. 

* * *
Σύμφωνα μὲ τὸ καθιερωμένο πρόγραμμα τῶν Προσκυ-

νημάτων αὐτῶν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἀξι-
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οποίησε τὸν χρόνο, κατὰ τὴν δι-
άρκεια τῆς μεταβάσεως καὶ τῆς 
ἐπιστροφῆς, μὲ προσευχὲς καὶ 
ψαλμωδίες, ὡς καὶ τὴν ἀναγνώ-
σι ἑνὸς ἐπίκαιρου Κειμένου γιὰ 
τὴν ὠφέλεια τῶν Μνημοσύνων 
καὶ τῶν Σαρανταλείτουργων.

Στοὺς Προσκυνητὲς προσεφέρθη ἕνα Ἀναμνηστικὸ μὲ βα-
θειὰ ἅμα καὶ ἁπλᾶ μηνύματα, μὲ τίτλο: «Πῶς θεραπεύουμε 
τὸν Ἀδελφό μας μὲ καλὸ τρόπο καὶ ἀγάπη». 

* * *
Ὁ ἀνοιξιάτικος καιρὸς ἔκανε 

τὴν διαδρομὴ πολὺ εὐχάριστη, 
ἀλλὰ κυρίως διευκόλυνε καὶ δι-
εκόσμησε τὴν Συνάντησι μὲ τοὺς 
κρατουμένους Ἀδελφούς μας στὴν
κάπως στενὴ ἐσωτερικὴ αὐλὴ 
τοῦ Καταστήματος, ὅπου ἀρκετὰ 

σπουργιτάκια, γιὰ τὰ ὁποῖα τὰ συρματο-
πλέγματα δὲν ἦσαν παρὰ ἄμβωνες, 

χαιρετοῦσαν ἀκούραστα τὴν Ἄνοιξι 
καὶ τοὺς ἐπισκέπτες...

Τὰ πρόσωπα τῶν Προσκυνητῶν, 
μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ παιδιὰ καὶ 

ἔφηβοι, ἐμοίρασαν ἁπλόχερα, παρὰ τὴν 
συγκίνησί τους, τὰ χαμόγελα τῆς ἀγάπης καὶ τῆς συμπαρα-
στάσεως, μέχρι νὰ τακτοποιηθῆ ἡ ὁμάδα καὶ τὸ μικρὸ οἰκογε-
νειακό μας συγκρότημα μὲ τὰ παραδοσιακὰ ὄργανά του.

Μετὰ τὸ ζεστό, ταπεινὸ καὶ ἀγαπητικὸ χαιρετισμὸ τοῦ 
Ποιμένος μας, ὁ ὁποῖος καὶ πάλι προέτρεψε τοὺς Ἀδελφούς 
μας νὰ βιώνουν δημιουργικὰ καὶ ἀνακαινι-
στικὰ τὴν δοκιμασία τους, καὶ νὰ φροντί-
σουν νὰ ἀπελευθερωθοῦν ἀπὸ τὴν ἐσω-
τερικὴ φυλακή, τῆς ὁποίας ἔχουμε ὅλοι 
πεῖραν, αὐτὴν τῶν παθῶν μας, μερικοὶ 
Κρατούμενοι Ἀδελφοί μας ἀντεχαιρέτη-
σαν εὐγνωμόνως. Ἕνας ἐξ αὐτῶν, μὲ συγ-
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κίνησι, ἡ ὁποία συνέτριψε τὶς καρδιές μας, 
ἐχαιρέτισε ἰδιαιτέρως τὴν παρουσία τῶν 

Νέων: «Βλέπω ἐδῶ τὰ ἐγγόνια μου!...».
Ἔπειτα, ἡ οἰκογένεια Ρούτση καὶ 

ἄλλα παιδιά μας ἐτραγούδησαν εὔ-
μορφα παραδοσιακὰ τραγούδια, τὰ 

ὁποῖα ἐσκόρπισαν στὴν ἄχαρη αὐλὴ 
μία ἀνοιξιάτικη αὔρα ἁγνῆς χαρᾶς καὶ 

ἀνεμελιᾶς, καθὼς ὅλοι μαζὶ ἐχειροκροτοῦσαν ρυθμικὰ στὸν 
ἦχο τῶν παιδικῶν φωνῶν...

* * *
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας μεταφέρθη-

κε μαζὶ μὲ τὴν Ὁμάδα τῶν Προσκυνητῶν 
στὴν Αἴθουσα τοῦ Ἐπισκεπτηρίου, προ-
κειμένου νὰ μοιράση σὲ ὅλους, ἕνα 
πρὸς ἕνα, τὸν πλοῦτο τῆς πατρικῆς 
του ἀγάπης καὶ τὰ εἴδη πρώτης ἀνάγ-
κης, τὰ ὁποῖα εἶχαν συσκευάσει οἱ 
Ἐθελόντριες Διακόνισσες τοῦ Συλλό-
γου, ἀλλὰ καὶ εἴδη πρώτης πνευματικῆς 
ἀνάγκης: εἰκονίτσες, σταυρουδάκια καὶ κείμενα.

Καθὼς ἀρκετοὶ ἀπὸ τοὺς Κρατουμένους Ἀδελφούς μας ἐζή-
τησαν κομποσχοινάκια, προτρέπουμε ὅσους καὶ ὅσες ἔχουν 
τὴν δυνατότητα νὰ πλέκουν ὅταν ἔχουν χρόνο διαθέσιμο κομ-
ποσχοίνια τῶν 33 καὶ τῶν 50 κόμπων, γιὰ τοὺς Ἀδελφούς μας, 
μὲ προσευχή, καλλιεργοῦντες μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τὴν μνήμη 
καὶ τὴν ἔγνοιά τους, καὶ νὰ τὰ παραδώσουν στὸν πολυσέβα-
στο Ποιμένα μας ἢ στὸ Σύλλογό μας « Ἅγιος Φιλάρετος».

* * *
Κατόπιν, ὁ Διευθυντὴς τοῦ Καταστήματος προσεκάλεσε 

εὐγενῶς τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπο-
λίτη μας καὶ τοὺς συνεργάτες του στὸ 
Γραφεῖο του, ὅπου τοὺς ὡμίλησε γιὰ 
τοὺς ἰδιαιτέρους κανόνες πολιτισμοῦ, 
οἱ ὁποῖοι ρυθμίζουν τὶς σχέσεις μεταξὺ 
τῶν Κρατουμένων καὶ μεταξὺ Κρα-
τουμένων καὶ Σωφρονιστικῶν ῾Υπαλ-

Τὸ δῶρο ἑνὸς Κρατουμένου 
Ἀδελφοῦ μας στὸν Σεβασμ. 

Ποιμένα μας.
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λήλων καὶ ἐδήλωσε, ὅτι ἡ πεῖρα 
του τὸν ὡδήγησε στὸ συμπέρα-
σμα, ὅτι δὲν ὑπάρχουν κακοὶ 
Κρατούμενοι, ἀλλὰ μόνο παρά-
νομοι Κρατουμένοι...

Καὶ νά, τὴν ὥρα ποὺ ἑτοιμαζό-
ταν ἡ ὁμάδα τῶν Προσκυνητῶν 
νὰ ἀναχωρήση, κάποιος ἔτρεξε νὰ φέρη κεράσματα γιὰ τὰ 
παιδιά, τὰ ὁποῖα τοὺς ἔστελνε ἕνας –ἰσοβίτης!...– εὐγενὴς καὶ 
εὐγνώμων Κρατούμενος!...

* * *
Στὴν ἐπιστροφή, πραγματοποιήθηκε γιὰ πολλοστὴ φορὰ 

Προσκύνημα στὴν περίφημη Μονὴ τοῦ 
Ὁσίου Λουκᾶ τοῦ Στειριώτου καὶ τὸ 

χαριτόβρυτο Λείψανο Αὐτοῦ.
● Προσευχηθήκαμε γιὰ τὰ προ-

βλήματά μας, γιὰ τὴν Πατρίδα μας 
–τὴν Ἑλλάδα τῆς κρίσεως, γιὰ τὴν 

Ἐκκλησία μας, γιὰ ὅλον τὸν Κόσμο... 
Μεγάλη εἶναι πράγματι ἡ πνευματικὴ 

παρηγοριὰ ἀπὸ τὰ Προσκυνήματα τῶν Φυλακῶν καὶ ἀπὸ 
τὰ Προσκυνήματα τῆς Ἁγίας Πίστεώς μας... Οἱ Ἐπισκέπτες- 
Προσκυνητὲς συσφίγγουν τοὺς δεσμοὺς τῆς ἐν Χριστῷ Ἀγά-
πης, βιώνουν τὴν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας μας ὡς τῆς Οἰκογέ-
νειας τοῦ Χριστοῦ μας, αἰσθάνονται ἀνακούφισι ἀπὸ τὴν ἀγω-
νία τῆς καθημερινότητος, κυριολεκτικὰ ἀνανεώνονται.

* * *
Καὶ πάλι δόξα καὶ εὐχαριστία 

στὸν Πανάγαθο καὶ Πολυεύσπλαγ-
χνο Κύριό μας, μὲ τὴν Χάρι τοῦ 
Ὁποίου τελεῖται πᾶν ἔργον ἀγα-
θόν, ὡς καὶ οἱ Ἐπισκέψεις αὐτὲς 
στοὺς ἐλαχίστους Ἀδελφοὺς Αὐτοῦ 
καὶ Ἀδελφοὺς ἡμῶν τῶν «ἐλαχιστο-
τέρων», οἱ ὁποῖοι συχνὰ κάνουμε τόσο ἄφρονα χρῆσι τῆς 
ἐλευθερίας μας, ὅπως κατὰ τὶς ἡμέρες αὐτὲς τῶν ζοφερῶν 
καὶ ἀλλοτρίων Ἀποκριῶν...
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● Οἱ ἄφρονες δαπάνες, γιὰ τὶς καρναβαλικὲς ἐκδηλώσεις, 
ἐνῶ ἀναρίθμητοι συμπατριῶτες μας βιώνουν τὴν ἐσχάτη 
φτώχεια καὶ δυστυχία, ὡς καὶ ἡ ἄφρων σπατάλη ἐνέργειας 
καὶ δραστηριότητος, ἀποτελοῦν πράγματι μία πνευματικὴ 
καὶ φυσικὴ αὐτοκτονία.

† Γ.̔ Ι.Μ.


