
■ Μία ἀνοιξιάτικη δωρεὰ τῆς Ἀναστάσεως

Προσκυνηματικὴ Ἐπίσκεψις 
σὲ Σεβάσματα τῆς Κορινθίας

Σάββατο, 16η/29η Ἀπριλίου 2017 

Μὲ θαυμάσιο ἀνοιξιάτικο καιρὸ 
 καὶ ἐπιτυχημένη ὀργάνωσι, 

πραγματοποιήθηκε, Χάριτι Θεοῦ, 
μὲ τὴν εὐλογία τοῦ ἀπουσιάζον-
τος στὴν Τιφλίδα τῆς Γεωργίας 

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ἡ πο-

λυωφέλιμη Συλλογικὴ Προσκυνηματικὴ καὶ Ἐκπαιδευ-
τικὴ Ἐκδρομὴ τῶν Κατηχητικῶν Δομῶν τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας σὲ μερικὰ Σεβάσματα τῆς Κορινθίας, ὑπὸ 
τὴν καθοδήγησι τῶν Ἁγιοκυπριανιτῶν Πατέρων Ἱερομονά-
χου π. Διονυσίου καὶ Ἱεροδιακόνου π. Γαβριήλ.

Στὴν διάρκεια τῆς μεταβάσεως, ἔγινε σύντομη πρωϊνὴ 
προσευχὴ καὶ ἐψάλησαν, μετὰ τὸ κοσμοχαρμόσυνο «Χριστὸς 
Ἀνέστη», μερικοὶ Ὕμνοι καὶ τραγούδια τῆς Παραδόσεώς 
μας, ἀνεγνώσθησαν κείμενα σχετικὰ μὲ τὰ Προσκυνήματα, 
τὰ ὁποῖα ἐπρόκειτο νὰ ἐπισκεφθῆ ἡ φιλομαθὴς Ὁμάδα.

* * *
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Πρῶτος σταθμὸς τοῦ Προσκυνήματος ἦταν 
ἡ Ἱερὰ Γυναικεία Κοινοβιακὴ Μονὴ Ταξι-
αρχῶν Ἀθικίων, τῆς ὁποίας προΐσταται ἡ 
πολυσέβαστη Γερόντισσα Ἁγνή, ὑπὸ τὴν 
πνευματικὴν καθοδήγησι τοῦ Μακαριω-
τάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου.

Ἡ ἰδία ἡ Γερόντισσα ὑποδέχθηκε καὶ 
ἐξενάγησε τοὺς προσκυνητὲς στὸ Καθο-
λικὸ τῆς Μονῆς, τὶς τοιχογραφίες τοῦ ὁποίου 
ἐφιλοτέχνησε ὁ ἀείμνηστος Εὐάγγελος Μαυ-
ρικάκης, μαθητὴς τοῦ ἀειμνήστου Φωτίου Κόντογλου, καὶ 
ἀποδέκτης τῶν γνωστῶν Ἐπιστολῶν τοῦ τελευταίου «Πρὸς 
Ἁγιογράφον».

Ἡ σεβαστὴ Γερόντισσα ἀνταποκρινόμενη στὴν παράκλη-
σι τῶν Προσκυνητῶν, ἀναφέρθηκε στὴν ἵδρυσι τῆς Μονῆς 
ὡς καὶ στὶς σπουδαιότερες πνευματικὲς ἐργασίες τοῦ Μονα-
χοῦ, κατὰ τὴν προσωπικήν της πεῖραν: σιωπή, ταπείνωσι, 
προσευχή...

* * *

Μετὰ τὸ μοναστηριακὸ κέρασμα, οἱ Προσκυνητές, ὠφε-
λημένοι καὶ εὐγνώμονες, κατευθύνθηκαν πρὸς τὶς Ἀρχαῖες 
Κεχρεές, ὅπου ἐπισκέφθηκαν τὴν παραλία, στὴν ὁποία ἀπε-
βιβάζετο ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, ὅταν ἐπεσκέπτετο τὴν 
ἀρχαία Κόρινθο. Ἐκεῖ ἕνας πρωτοχριστιανικὸς Ναός, ἀφιε-
ρωμένος στὴν Ἁγία Φοίβη τὴν Διακόνισσα, μισοβυθισμένος 
πλέον στὴν θάλασσα, μαρτυρεῖ σιωπηλῶς καὶ νοσταλγικῶς 
γιὰ τὰ χρόνια τῶν πρώτων Χριστιανικῶν Κοινοτήτων.

Στὰ Ἴσθμια, οἱ Προσκυνητὲς εἶχαν τὴν εὐκαιρία, μετὰ 
τὸ «σπιτικὸ» γεῦμα, τὸ ὁποῖο εἶχαν ἑτοιμάσει θυσιαστικὰ 
κάποιες φιλόθεες ψυχές, νὰ παρακολουθήσουν τὴν βύθισι τῆς 
(παλαιᾶς) Γέφυρας, προκειμένου νὰ διέλθουν πλεούμενα.
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Ἐν συνεχείᾳ, ἐπισκέφθηκαν τὴν
Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ τοῦ Γενεθλί-
ου τοῦ Τιμίου Προδρόμου, στὴν
Πέρα Χώρα Λουτρακίου, σὲ μία 
ἀπότομη πλαγιὰ τῶν Γερανεί-
ων Ὀρέων. Στὴν Μονὴ αὐτή, τῆς 
ὁποίας προΐσταται ἡ σεβαστὴ Γε-
ρόντισσα Συγκλητική, εἶχαν τὴν εὐλογία νὰ προσκυνήσουν 
πολλὰ ἅγια Λείψανα, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τοῦ Τιμίου Προ-
δρόμου, ὡς καὶ τὴν ἱερὰ Κάρα τοῦ Ὁσίου Κύρου τοῦ Ἀναργύρου.

* * *
Ὑψηλότερα στὸ Ὄρος, σὲ θέσι 

μὲ πανοραμικὴ θέα, ἡ προσκυνη-
ματικὴ Ὁμάδα ἔφθασε στὴν Ἱερὰ  
Μονὴ  Ὁσίου Παταπίου.

Ἡ Μονὴ ἔχει ἀναπτυχθῆ γύρω 
ἀπὸ τὸ ἱερὸ Σπήλαιο, τὸ ὁποῖο εἶχε 
χρησιμοποιηθῆ ὡς ἀσκητήριον τοὐ-

λάχιστον ἀπὸ τὸν ΙΔ’ αἰ. καὶ στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ὁποίου εὑρέθη 
τὸ ἄφθαρτο Λείψανο τοῦ Ὁσίου Παταπίου. Τὸ ἱερὸ Λείψανο 
παλαιότερα ἐφυλάσσετο στὴν Κωνσταντινούπολι, ὑπὸ τὴν 
προστασία τῆς Ἑλένης Δραγάτση-Παλαιολογίνας, μετέπειτα 
Ἁγίας Ὑπομονῆς, μητρὸς τοῦ τελευταίου Αὐτοκράτορος Κων-
σταντίνου Παλαιολόγου. Μετὰ τὴν Ἅλωσι, μεταφέρθηκε στὸ 
σπήλαιο τοῦ Λουτρακίου γιὰ νὰ διαφυλαχθῆ καὶ παρέμεινε 
ἐκεῖ ἀνέπαφο μέχρι τὴν ἀνακάλυψί του, τὸ ἔτος 1904, κατὰ τὴν 
διάρκεια ἐργασιῶν. 

Ἡ Γυναικεία Μονὴ ἱδρύθηκε τὸ ἔτος 1952. 
Ἡ πρόσβασις στὴν Μονὴ γίνεται μέσῳ μιᾶς μεγάλης ἑλι-

κοειδοῦς κλίμακος μὲ περίπου 150 σκαλοπάτια. Σὲ μικρὴ ἀπό-
στασι ἀπὸ τὴν εἴσοδο τῆς 
Μονῆς, τὸ Κοιμητήριο φιλο-
ξενεῖ μικρὸ Ναὸ πρὸς τιμὴν 
τῆς φιλερήμου Ὁσίας Μαρί-
ας τῆς Αἰγυπτίας.

Στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ κατα-
νυκτικοῦ Σπηλαίου φυλάσ-
σεται τὸ ἱερὸ Λείψανο τοῦ 
Ὁσίου Παταπίου μέσα σὲ ξύ-
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λινη Λάρνακα. Ὁ διαμορφωμένος Ναὸς διαθέτει λιθόκτιστο 
τέμπλο μὲ δύο πύλες καὶ κοσμεῖται μὲ μεταβυζαντινὲς τοιχο-
γραφίες, πιθανῶς τοῦ ΙΕ’ αἰ. 

Στὸν σύγχρονο Ναό, παρὰ τὸ Σπήλαιον, ἀφιερωμένο στὴν 
Κοίμησι τῆς Θεοτόκου, φυλάσσεται ἡ Κάρα τῆς Ἁγίας Ὑπομονῆς. 

Στὴν αὐλὴ τῆς Μονῆς, στὸ μνῆμα τῆς ἀειμνήστου Καθη-
γουμένης (1970-2014) Ἰσιδώρας Μοναχῆς, μία ἐπιγραφὴ συν-
οψίζει στὸν Προσκυνητὴ ὅλην τὴν προσδοκία μιᾶς ὄντως 
ἀφιερωμένης καρδίας:

«Ἀνάστα, ἐλθὲ ἡ πλησίον μου,
καλή μου, περιστερά μου, 

 ὅτι ἰδοὺ ὁ χειμὼν παρῆλθεν». 
                       (ᾎσμα ᾈσμάτων β’ 10)

* * *
Μετὰ ἀπὸ μία σύντομη στάσι στὴν παραλία, πλησίον τῶν 

ἰαματικῶν λουτρῶν τοῦ Λουτρακίου, ἀξιοποιήθηκε ὁ χρόνος 
τῆς ἐπιστροφῆς μὲ ψυχωφελῆ ἀναγνώσματα μὲ τὴν χαρού-
μενη συμμετοχὴ τῶν παιδιῶν καὶ ἐφήβων.

Οἱ Προσκυνητὲς ἐπέστρεψαν εὐγνώμονες, γιὰ μία φορὰ 
ἀκόμη, γιὰ τὶς πολλαπλὲς δω-
ρεὲς τῆς ἡμέρας, οἱ ὁποῖες, 
μέσα στὴν ἀνοιξιάτικη Χάρι 
τῆς Ἀναστασίμου περιόδου, ἀνα-
νέωσαν τὴν ἐν Χριστῷ χαρά, 
ἀλλὰ καὶ τὸ αἴσθημα τῆς εὐθύ-
νης γιὰ τὸ χάρισμα τῆς ἐν 
Χριστῷ ζωῆς.

† Γ.Ἱ.Μ.


