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

Προσκύνημα-Ἐπίσκεψις 
στὸ Κατάστημα Κράτησης Ἄμφισσας

† Σάββατο, 10η Σεπτεμβρίου 2017 ἐκ. ἡμ.

Στὰ  Μεθέορτα τῆς Ἑορτῆς τοῦ 
 Γενεθλίου τῆς Παναγίας μας, 

τὴν 10η Σεπτεμβρίου 2017 ἐκ. ἡμ.,
† Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων 
Μηνοδώρας, Μητροδώρας καὶ 
Νυμφοδώρας, πραγματοποιήθη-
κε ὑπὸ τὴ Σκέπην Αὐτῆς καὶ μὲ 

τὴν εὐλογία, τὴν καθοδήγησι καὶ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου μας ᾿Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπρι-
ανοῦ, τὸ ἐνδέκατο Προσκύνημα -Ἐπίσκεψις στὸ Κατάστημα 
Κράτησης Ἄμφισσας.

Γιὰ πρώτη φορά, ἡ ἐπίσκεψις στὸν «φυλακισμένο» Κύριό μας 
ἐν τῷ προσώπῳ τῶν 145 Κρατουμένων Ἀδελφῶν μας,  πραγμα-
τοποιήθηκε στὴν ἀρχὴ τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους, ὥστε 
νὰ ανοίξη μὲ ἰδιαίτερα εὐλογημένο τρόπο ὁ ἐτήσιος κύκλος τῶν 
Φιλανθρωπικῶν Δραστηριοτήτων τοῦ Συλλόγου μας « Ἅγιος 
Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων».

Ὅπως πάντοτε, Μέλη τοῦ Συν-
δέσμου Ἐθελοντῶν τῆς Μητρο-
πόλεώς μας ἐβοήθησαν προθύ-
μως τὶς Διακόνισσες τοῦ Συλ-
λόγου γιὰ τὴν συγκέντρωσι καὶ
τὴν συσκευασία τῶν εἰδῶν πρώ-
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της ἀνάγκης, τὰ ὁποῖα προσ-
έφεραν εὐγενικὰ στὸν Σύλ-
λογο διάφοροι χορηγοί του, 
ἰδιῶτες καὶ καταστήματα.  

* * *
Μετὰ τὸ καθιερωμένο 

πρόγραμμα προσευχῆς τῶν 
Προσκυνημάτων αὐτῶν, 

ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἀξιοποίησε τὸν χρόνο, 
κατὰ τὴν διάρκεια τῆς μεταβάσεως καὶ τῆς ἐπιστροφῆς, μὲ 
Ψαλμωδίες καὶ τὴν ἀνάγνωσι ἐνημερωτικῶν Κειμένων σχε-
τικὰ μὲ τὰ Προσκυνήματα τῆς ἡμέρας στὴν ἱερὰ Λάρνακα 
τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ καὶ στὸν ἱερὸ 
Ναὸ τῆς Μεγάλης Παναγίας, ἀμφότερα στὴν Θήβα.

Στοὺς Προσκυνητὰς προσεφέρθη ἕνα Ἀναμνηστικὸ μὲ ἕνα 
μικρὸ Κείμενο τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, μὲ τίτλο: «Ἡ καλύτερη 
Ἱεραποστολή: ἡ Ἀγάπη », ὡς καὶ ἄλλα Πατερικὰ Μηνύματα. 

* * *
Ἡ Ὁμάδα τῶν Προσκυνητῶν ἔφθασε ἐνωρὶς στὸ Κατάστη-

μα καὶ σύμφωνα μὲ τὸν Κανονισμό, περίμενε νὰ ὁλοκληρω-
θοῦν οἱ προσωπικὲς ἐπισκέψεις, γιὰ νὰ εἰσέλθη στὴν Φυλακή. 

Ὁ εὐγενέστατος Διευθυντὴς τοῦ Καταστήματος καὶ ἡ Κοι-
νωνικὴ Λειτουργὸς καλωσώρισαν τὸν Σεβασμιώτατο Ποιμένα 
μας καὶ τὴν λοιπὴ Ὁμάδα καὶ τοὺς ὡδήγησαν στὴν ἐσωτερικὴ 
αὐλὴ τοῦ Καταστήματος, ὅπου συγκεντρώθηκαν οἱ Ἀδελφοί 
μας Κρατούμενοι... 

Μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἤδη γνωστοὶ καὶ γνῶστες τοῦ τελε-
τουργικοῦ τῆς Ἐπισκέψεως...

Μὲ τὴν προτροπὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμένος μας, τὸ 
μικρό μας οἰκογενειακό συγκρότημα μαζὶ μὲ 
ἄλλα παιδιὰ ἔπαιξαν καὶ ἐτραγούδησαν 
ρυθμικὰ τραγούδια τῆς λαϊκῆς μας Παρα-
δόσεως, στὸν ἦχο τῶν ὁποίων ἕνωσαν τὴν 
συγκίνησι καὶ τὴν νοσταλγία τῶν Κρα-
τουμένων μὲ αὐτὴν τῶν ἐπισκεπτῶν, οἱ 
ὁποῖοι χειροκροτοῦσαν ὁμοθυμαδόν...

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἔλαβε 

http://www.hsir.org/pdfs/2017/02/26/20170226cAnamnProskAmfissa2-17.pdf
http://www.hsir.org/pdfs/2017/09/29/20170929cAnamnProskAmfissa9-17.pdf
http://www.hsir.org/pdfs/2017/09/29/20170929cAnamnProskAmfissa9-17.pdf
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τὸν λόγο, γιὰ νὰ χαιρετίση 
καὶ ἐνθαρρύνη ταῖς γλυκείαις 
προσρήσεσι τοὺς Ἀδελφούς 
μας, τοὺς ὁποίους προέτρεψε, 
ἐκτὸς τῶν ἄλλων, νὰ ζοῦν μὲ 
ἀγάπη καὶ συνεργασία μετα-
ξύ τους, ὥστε ἡ ἐμπειρία τους 

στὸ Κατάστημα νὰ εἶναι ἀνεκτότερη καὶ φωτεινότερη καὶ νὰ 
τοὺς ἑτοιμάση γιὰ μία καλὴ μαρτυρία, ὅταν μὲ τὸ καλὸ ἐπι-
στρέψουν στὰ ἀγαπητά τους πρόσωπα.

Στὸ οἰκογενειακὸ κλῖμα, τὸ ὁποῖο δημιουργήθηκε, συν-
έβαλε καὶ ὁ ζεστὸς καὶ ἐγκάρδιος λόγος τοῦ Αἰδεσιμ. π. Σωτη-
ρίου, ὁ ὁποῖος προσκαλοῦσε στὸ μικρόφωνο τοὺς Ἀδελφούς 
μας, γιὰ νὰ ἐκφράσουν αὐθόρμητα τὰ συναισθήματά τους. 
Οἱ περισσότεροι ἐτόνισαν πόση δύναμι, ἐλπίδα, ἀκόμη καὶ 
ἐμπιστοσύνη στὸν Θεὸ τοὺς μεταγγίζει ἡ διαπίστωσις, ὅτι 
κάποιοι τοὺς σκέπτονται, τοὺς ἐπισκέπτονται καὶ προσεύ-
χονται γι᾿ αὐτούς...

* * *
Ἐν συνεχείᾳ, μετὰ ἀπὸ ἀρκετὴ ὥρα –γιὰ πρώτη φορά– τῆς 

προσωπικῆς αὐτῆς συναντήσεως, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμέ-
νας μας μεταφέρθηκε μαζὶ μὲ τὴν Ὁμάδα τῶν Προσκυνητῶν 
στὴν Αἴθουσα τοῦ Ἐπισκεπτηρίου, ὅπου σὲ μία ἀκόμη περισ-
σότερο προσωπικὴ ἐπαφὴ καὶ ὑπὸ τὸν ἦχο τῶν ψαλμωδιῶν 
τῶν Μοναζουσῶν, ἐμοίρασε σὲ ὅλους, ἕνα πρὸς ἕνα, μαζὶ μὲ 
τὸ ταπεινὸ δέμα μὲ τὰ δωράκιά τους (εἴδη πρώτης ἀνάγκης), 
τὴν πατρική του στοργὴ καὶ παραμυθία, τὸ χαμόγελο, τὸ μή-
νυμα καὶ πάλι τῆς Ἐλπίδος... 

Δίπλα του ὁ π. Σωτήριος ἐμοίραζε 
εἰκονάκια, σταυρουδάκια καὶ κομβο-
σχοινάκια, τὰ ὁποῖα ἐδέχοντο οἱ Κρα-
τούμενοι Ἀδελφοί μας μὲ εὐγνωμο-
σύνη. 

Δύο ἐξ αὐτῶν ἐπανῆλθαν, γιὰ νὰ προσφέρουν στὸν Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη μας μία Εἰκόνα τῆς Σταυρώσεως 
τοῦ Κυρίου μας  –ἕνα πολυσήμαντο δῶρο γιὰ τοὺς προσφέ-
ροντας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν παραλήπτη...

* * *
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Μετὰ τὴν καθιερωμένη φω-
τογράφησι μὲ τὰ Μέλη τῆς Δι-
οικήσεως καὶ τὴν ἀνταλλαγὴ 
δώρων εὐγνωμοσύνης καὶ ἀ-
γάπης, ὁ Σεβασμιώτατος καὶ 
ἡ Προσκυνηματικὴ Ὁμάδα 
μετέβησαν στὴν πλησιόχωρη 

πανέμορφη Ἰτέα, ὅπου ἐγευμάτισαν στὴν παραλία, ἀπολαμβά-
νοντες τὰ ἑτοιμασμένα ἀπὸ τοὺς Ἐθελοντές μας ἐδέσματα, τὴν 
θαυμάσια θέα τοῦ ὁμωνύμου Κόλπου καὶ τὰ τραγουδάκια πάλι 
τῶν προθύμων καὶ ἀκούραστων παιδιῶν μας. 

● Στὴν Θήβα, οἱ Προσκυνητὲς κατευθύνθηκαν πρωτίστως 
στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ 
Λουκᾶ, ἐντὸς τοῦ παλαιοῦ Κοιμητηρίου τῆς πόλεως.

Ἐκεῖ, προσεκύνησαν τὴν ἀρχαία Λάρνακα, ἐντὸς τῆς ὁποί-
ας ἐφυλάσσετο τὸ θαυματουργὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Εὐαγγε-
λιστοῦ ἕως τοῦ ἔτους 357 μ.Χ. 

Τότε ὁ Αὐτοκράτωρ  Κωνστάντιος, υἱὸς τοῦ μεγάλου Κων-
σταντίνου, ἔδωσε ἐντολὴ στὸν Ἅγιο Ἀρτέμιο, τὸν μεγάλο 
Δοῦκα τῆς Αἰγύπτου καὶ μετέπειτα Μάρτυρα, νὰ μεταφέρη 
τὸ τίμιο Λείψανο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων 
Ἀποστόλων, στὴν Κωνσταντινούπολι. Τὸ δὲ ἔτος 1204 ἐκλά-
πη ἀπὸ τοὺς Σταυροφόρους καὶ μεταφέρθηκε στὴν Πάδοβα 
τῆς Ἰταλίας.

Σὲ μαρμάρινο Προσκυνητάριο πλη-
σίον τῆς Λάρνακας οἱ πιστοὶ προσ-
εκύνησαν ἕνα μικρὸ Τμῆμα τῶν 
ἱερῶν Λειψάνων, τὸ ὁποῖο ἐπε-
στράφη ἀπὸ τὴν Πάδοβα τὴν 4η Σε-
πτεμβρίου 2000 ἐκ ἡμ.
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● Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Προσκυνηματικὴ 
Ὁμάδα μετέβη στὸν ἱστορικὸ καὶ θαυ-
μάσιο Ἱερὸ Ναὸ τῆς Μεγάλης Παν-
αγίας, στὸ κέντρο τῆς πόλεως, ὁπου 
προσεκύνησε τὴν θαυμάσια καὶ θαυ-
ματουργὸ Εἰκόνα τῆς Παναγίας μας, 
τὴν ἐπιλεγομένη Μεγάλη Παναγία, τὴν 
ὁποίαν κατὰ τὴν Παράδοσιν ἐζωγράφισε ὁ Ἅγιος Εὐαγγε-
λιστὴς Λουκᾶς.

Ἡ Παναγία μας ἐπεδαψίλευσε πλουσίως τὴν μητρικὴν 
Αὐτῆς Χάριν στοὺς εὐλαβεῖς Προσκυνητάς, οἱ ὁποῖοι ἔψα-
λαν εὐγνωμόνως διαφόρους κατανυκτικοὺς θεομητορικοὺς 
ὕμνους ἐνώπιον τῆς γλυκείας Μορφῆς Της, ἀποθέσαντες 
ποικίλα αἰτήματα... 

Μὲ τὸ τελευταῖο αὐτὸ συγκλονιστικὸ Προσκύνημα στὸν 
ἀπόηχο τῆς Ἑορτῆς τοῦ Γενεθλίου Αὐτῆς, ἡ Παναγία μας 
ἐνέπλησε παραμυθίας, ἐλπίδος καὶ εὐχαριστίας τὶς καρδίες 
ἁπάντων. 

* * *
Καὶ πάλι τί ἀνταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ καὶ τῇ πανσέπτῳ 

Μητρὶ Αὐτοῦ γιὰ τὶς πολλαπλὲς εὐλογίες τῆς ἡμέρας ἐκείνης;... 
Εἴθε οἱ οὐράνιοι αὐτοὶ σπόροι τῆς Θείας Χάριτος νὰ εὕρουν 

γῆ ἀγαθὴ στὶς καρδιὲς τόσο τῶν Κρατουμένων Ἀδελφῶν μας, 
ὅσο καὶ τῶν ἐπισκεπτῶν αὐτῶν, καὶ νὰ καρποφορήσουν τὸν 
ἀπαραίτητον εἰς ὅλους καὶ σωτήριον καρπὸν τῆς Μετανοίας.

† Γ.̔ Ι.Μ.


