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

Προσκύνημα -Ἐπίσκεψις
στὸ Εἰδικὸ Κατάστημα Κράτησης

Νέων Βόλου
Πολλαπλὲς Θεομητορικὲς εὐλογίες

† Ε’ Σάββατον Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, 
† Ἀκαθίστου Ὕμνου

19η Μαρτίου 2017 ἐκ. ἡμ.

Τ ὴν Παρασκευή, 18η Μαρτίου
 2017 ἐκ. ἡμ., τὸ ἀπόγευμα, ὁ Σε-

βασμιώτατος Μητροπολίτης μας
᾿Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπρι-
ανὸς ἐχοροστάτησε στὴν Ἱερὰ 
Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου

στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς
Ἀχαρνῶν, συμπαραστατούμενος ἀπὸ 

τὸν Ἐφημέριο τῆς Μονῆς Αἰδεσιμ. π. Δωρόθεο Ξυναριανό. 
Στὸ τέλος τῆς κατανυκτικῆς Ἀκολουθίας ὁ Σεβασμιώτα-

τος ἀνέπεμψε εὐχαριστήρια στὴν Παναγία μας,
 ἡ Ὁποία, διὰ μέσου τῶν Χαιρετισμῶν Αὐτῆς, μᾶς δροσί-

ζει στὴν ἀσκητική μας Πορεία πρὸς τὸ Ἅγιο Πάσχα καὶ μᾶς 
ἀποκαλύπτει τὴν ὡραιότητα τοῦ Θεοῦ μας: διὰ τῆς Θεοτό-
κου γνωρίζουμε τὴν παν-ευσπλαγχία τοῦ Θεοῦ μας, ἡ ὁποία 
ἐκχέεται εἰς ὅλην τὴν ἔλλογη καὶ ἄλογη κτίσι. Ἡ περίοδος 
τῆς Τεσσαρακοστῆς συμβαδίζει μὲ τὴν ἔλευσι τῆς Ἀνοίξεως, 
τὴν πλέον ὄμορφη ἐποχὴ τοῦ ἔτους, κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ ὡραι-
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ότης τῆς φύσεως μᾶς ἀνάγει στὴν Ἀγάπη τοῦ Δημιουργοῦ. 
Διὰ τῆς Θεοτόκου, ἡ Ὁποία τὴν ἐβίωσε στὸν ὕψιστο βαθμό, 
στὴν ἀμοιβαία αὐτὴ σχέσι Ἀγάπης μὲ τὸν Θεὸ καὶ Σωτῆρα 
μας, τὰ σωτήρια Πάθη καὶ τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Ὁποίου θὰ 
προσκυνήσουμε τὶς ἑπόμενες ἡμέρες...

* * *
Τὸ Σάββατο τοῦ Ἀκαθί-

στου  Ὕμνου, 19.3/1.4.2017, 
ὑπὸ τὴν Σκέπην τῆς Παν-
αγίας μας καὶ σύμφωνα μὲ 
τὸ καθιερωμένο πρόγραμ-
μα τῶν ἐπισκέψεων τῶν ἐν
Φυλακαῖς Ἀδελφῶν μας πρὸ
τῆς ἐνάρξεως καὶ στὸ τέ-

λος τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς, πραγματοποιήθηκε μὲ τὴν 
εὐλογία, τὴν συμμετοχὴ καὶ τὴν καθοδήγησι τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου μας ᾿Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυ-
πριανοῦ, τὸ ἐνδέκατο Προσκύνημα -Ἐπίσκεψις στὸ Εἰδικὸ 
Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου.

Καὶ πάλι, οἱ  θυσιαστικοὶ Διακονητὲς καὶ Διακονήτριες τοῦ 
Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου τῆς Μητροπόλεώς μας «Ἅγιος 
Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» εἶχαν φροντίσει γιὰ τὴν ὀργάνωσι 
καὶ τὶς ἑτοιμασίες γιὰ τὴν Ἐπίσκεψι αὐτή στοὺς Ἀνηλίκους 
Κρατουμένους Ἀδελφούς μας, περίπου 75 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 μελέτη ἑνὸς 
Κειμένου γιὰ τὴν Ἑλληνίδα στὴν Τουρκοκρατία καὶ στὸ 
’21, λόγῳ τῶν ἡμερῶν Μνήμης τῆς Ἐθνικῆς μας Ἑορτῆς, 
διὰ τοῦ ὁποίου ἐξαίρεται ἡ προσφορὰ 
τῶν Ἑλληνίδων στοὺς ἀγῶνες τῆς 
Ἐθνεργερσίας, ἀλλὰ καὶ στὴν δια-
τήρησι καὶ τὴν μετάδοσι τῆς ὀρθοδό-
ξου ταυτότητός μας καὶ τῶν ὑψηλῶν 
ἰδανικῶν, τὰ ὁποῖα ἀπορρεέουν ἀπὸ 
αὐτήν στὰ σκοτεινὰ χρόνια τῆς Τουρ-
κοκρατίας. 
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Οἱ Προσκυνητὲς εἶχαν ἐπίσης, ἐπὶ τῇ ἐπικειμένῃ Μνήμῃ 
τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας (Κυριακὴ Ε’ Νηστειῶν), 
τὴν εὐλογία νὰ προσκυνήσουν ἕνα ἀντίγραφο τῆς ἱερᾶς 
Εἰκόνος τῆς Παναγίας μας «Ἡ Ἐγγυήτρια», εὑρισκομένης 
στο Σπήλαιο τοῦ Ὁσίου Ἀθανασίου στὸ Ἅγιο Ὄρος, πλησί-
ον τῆς Μεγίστης Λαύρας. Κατὰ τὴν Παράδοσι εἶναι ἡ Εἰκό-
να ἐκείνη, στὴν ὁποίαν προσευχήθηκε ἡ Ὁσία Μαρία καὶ 
ἔλαβε ἐντολὴ νὰ διαβῆ πέραν 
τοῦ Ἰορδάνου...   

Ἔλαβαν ἀκόμη ἕνα Ἀναμνη-
στικὸ μὲ ἀποσπάσματα ἀπὸ 
Λόγους τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστό-
μου περὶ Δοξολογίας καὶ Εὐχα-
ριστίας πρὸς τὸν Θεόν. 

* * *
Ἰδιαίτερη τιμὴ καὶ εὐλογία ἦταν ἡ παρουσία τοῦ Σεβα-

σμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου, ὁ ὁποῖος 
συνήντησε τὸν Σεβασμιώτατο Ποιμένα μας καὶ τὴν ὁμάδα 
τῶν πενήντα Προσκυνητῶν στὴν εἴσοδο τοῦ Σωφρονιστι-
κοῦ Καταστήματος.

Ἀφοῦ ὁ εὐγενὴς Διοικητὴς ὑποδέχθηκε ὅπως πάντοτε 
φιλοφρόνως τοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ τὰ Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ 
Συμβουλίου, μὲ τοὺς ὁποίους συνεζήτησε γιὰ τὴν σημερινὴ 
κατάστασι τῶν Φυλακῶν, ὁ Ἀρχιφύλακας εἰσήγαγε τοὺς 
ἐπισκέπτες στὴν ἐσωτερικὴ αὐλὴ τοῦ Καταστήματος.

Γιὰ λόγους τάξεως, οἱ Κρατούμενοι προσήρχοντο κατὰ 
μικρὲς ὁμάδες καὶ ἐδέχοντο ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Ποι-
μένα μας, ἔχοντα πλησίον αὐτοῦ τὸν οἰκεῖον Μητροπολί-
τη κ. Φώτιο, τὸν Ἀσπασμὸ καὶ τὸν ἐνθαρρυντικὸ λόγο τῆς 
ἐν Χριστῷ πατρικῆς ἀγάπης, ἕνα φυλλάδιο-χαιρετισμὸ σὲ 

τρεῖς γλῶσσες (ἑλληνιστί, ἀγγλιστί, ἀρα-
βιστί), ὡς καὶ μία τσάντα μὲ εἴδη πρώ-

της ἀνάγκης, στοὺς ἤχους ψαλμωδιῶν 
τῶν Μοναζουσῶν καὶ δημοτικῶν τρα-
γουδιῶν ὑπὸ τὴν μουσικολογιωτάτη 
οἰκογένεια Ρούτση καὶ ἄλλα μέλη τῆς 

ὁμάδος.
● Ἡ διαδικασία αὐτή, ἕνα εἶδος Τελε-

http://www.hsir.org/pdfs/2017/04/05/20170405bAnamnProskNeonBolou3-17.pdf
http://www.hsir.org/pdfs/2017/04/05/20170405bAnamnProskNeonBolou3-17.pdf
http://www.hsir.org/pdfs/2017/04/05/20170405cFylladioKratoumenon.pdf


4

τουργίας Ἀγάπης, διήρκησε μέχρι τὶς 13:00’.
* * *

Ἀποχωρησάντες ἀπὸ τὴν Φυλακή, 
οἱ Προσκυνητὲς ἀκολούθησαν τὸν Σε-
βασμ. κ. Φώτιο καὶ ἔφθασαν στὴν Ἱερὰ 
Μονὴ Ζωοδόχου Πηγῆς, στὸ Ριζόμυλο 
Βελεστίνου, ἡ ὁποία ὑπάγεται στὴν Ἱερὰ 
Μητρόπολι Δημητριάδος καὶ τελεῖ ὑπὸ τὴν πατρικὴ φροντίδα 
τοῦ Σεβασμ. κ. Φωτίου. 

Ἡ Μονή ἱδρύθηκε στὴν δεκαετία τοῦ ’50 κατόπιν τάματος 
ἑνὸς εὐσεβοῦς ζεύγους. Μετὰ μία περίοδο ἀκμῆς ὁ ἀριθμὸς 
τῶν Ἀδελφῶν ἐλαττώθηκε, ἕως ὅτου ἐρημώθηκε ἡ Μονή. 
Οἱ εὐσεβεῖς ὅμως τῆς περιοχῆς συνέχισαν νὰ προσέρχων-
ται κάθε Τετάρτη, γιὰ νὰ τελέσουν Παράκλησι στὴν Παν-
αγία μας τὴν Ζωοδόχο Πηγή καὶ νὰ παρακαλέσουν Αὐτὴν 
νὰ φέρη πάλι ζωὴ στὴν ἀγαπητή τους Μονή.

Ἡ Θεοτόκος, ὡς ἐπήκοος Μητέρα, ἔκανε τὸ Θαῦμα Της: 
τὸ Καλοκαίρι τοῦ ἔτους 2016, οἱ Ὁσιώτατες Μοναχὲς Χριστο-
νύμφη καὶ Ἀκακία ἐγκαθίστανται, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ οἰ-
κείου Μητροπολίτου, στὸ ἐγκαταλελειμμένο Μοναστήρι 
καὶ μὲ τὴν πρόθυμη καὶ θυσιαστικὴ βοήθεια τῶν εὐσεβῶν, 
ἀνακαινίζεται ἡ λειτουργικὴ ζωή, ἀνακαινίζονται οἱ χῶροι 
καὶ ἁγιάζεται ὅλη ἡ περιοχὴ μὲ τὴν Χάρι τῆς Παναγίας μας.

Μετὰ τὴν ξενάγησι καὶ τὸ λιτὸ μεσημβρινὸ γεῦμα, τὸ 
ὁποῖο εἶχαν προετοιμάσει οἱ Διακονητές μας, ὁ Σεβασμ. 
Ποιμένας μας καὶ οἱ Προσκυνητὲς ἔλαβαν τὶς εὐχὲς τοῦ Σε-
βασμ. κ. Φωτίου καὶ ἀνεχώρησαν γιὰ τὴν Ἀθήνα  (4 μ.μ.).

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐπιστροφῆς, μέσα σὲ ἕνα κλῖμα 
χαρᾶς, εὐχαριστίας καὶ προσευχῆς, ἀφοῦ ὡλοκληρώθηκε ἡ 
Μελέτη για τὴν Ἑλληνίδα τοῦ ’21, ἐψάλη ὁ Ἀναστάσιμος 
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Ἑσπερινός, ἐν συνδυασμῷ μὲ τὴν Μνήμην τῆς Ὁσίας Μαρί-
ας τῆς Αἰγυπτίας (Κυριακὴ Ε’ Νηστειῶν).

* * *
Εὐχαριστήρια καὶ πάλιν ὀφείλουμε στὴν Ἐγγυήτρια καὶ 

Πανύμνητο Θεοτόκο, ἡ Χάρις τῆς Ὁποίας ἐπεσκίασε πλου-
σίως καὶ τὸ Προσκύνημά μας αὐτὸ πρὸ τῶν πυλῶν τῶν Με-
γάλων Ἡμερῶν τοῦ Πάθους καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Λυ-
τρωτοῦ καὶ Σωτῆρος μας.

Εὐχαριστήρια ὀφείλουμε ἐπίσης στὸν πολυσέβαστο Ποι-
μένα μας, ὁ ὁποῖος μας χειραγωγεῖ στὰ ἔργα καὶ τὸ πνεῦμα 
τῆς θυσιαστικῆς εὐσπλαγχνίας, ὥστε νὰ ἀνοίγεται ἡ ὕπαρ-
ξις στὴν μία καὶ μοναδικὴ Παν-ευσπλαγχνία...

■ Θὰ πρέπει νὰ μὴν παραλείψουμε μία πολὺ σημαντικὴ 
πτυχὴ τῶν Προσκυνημάτων μας αὐτῶν στὰ Καταστήματα 
Κράτησης τῶν Ἀδελφῶν μας: κάθε φορὰ συμμετέχει, μέσῳ 
Ἀντιπροσωπιῶν, ὅλη ἡ Τοπικὴ Ἐκκλησία-Μητρόπολίς μας 
(Κληρικοί, Μοναχοί-ές, Λαϊκοί).

Μὲ τὴν κοινὴ δρᾶσι καὶ τὴν στενώτερη ἐπικοινωνία, καλ-
λιεργεῖται ἡ βαθειὰ αἴσθησις, ὅτι ἀνήκουμε ἅπαντες σὲ 
Μία Οἰκογένεια μὲ ἕνα Κοινὸ Ὅραμα, στὴν προοπτικὴ τοῦ: 
«ἐλθέτω ἡ Βασιλεία Σου, ὡς ἐν Οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς».

† Γ.Ἱ.Μ.


