ΔΘΑΣΦΘΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΘΣΘΜΟ ΤΗΣ ΚΟΡΘΝΘΟΥ
Μία ἐληξύθεζε ζηὰ κπζηήξηα ηνῦ Θενῦ ἦηαλ ἡ κνλνήκεξε ἐθδξνκή καο, πνὺ μεθίλεζε ηὸ πξσηλό ηῆο
29εο Μαΐνπ 2011.
Πξννξηζκόο; Ὁ Ννκὸο Κνξηλζίαο
Ἀξηζκὸο ἀηόκσλ; Πάλσ ἀπὸ 120
Σθνπόο; Ἡ ἀλαλέσζε ηῶλ δπλάκεώλ καο, ςπρηθῶλ θαὶ ζσκαηηθῶλ.
Πξώηε θαὶ βαζηθόηεξε ζηάζε: Ἡ Λαηξεία ηνῦ Θενῦ καο ζηὴ Θεία Λεηηνπξγία ζηὴ Ἱεξὰ Μνλὴ
Κνηκήζεσο Θενηόθνπ ζηὸ Μαθξύζη, ὅπνπ ὅινη «κηᾷ θαξδίᾳ» δνμάζακε ηὸλ Κύξην ηὴο δσῆο θαὶ ηῆο
ςπρῆο καο θαὶ γεπηήθακε ηὴλ Ἀγάπε Τνπ…Γεπηήθακε, ἐπίζεο, θαὶ ηὴ θηινμελία ηῶλ κνλαρῶλ θαὶ
ςπρηθὰ θαὶ ζσκαηηθὰ ἐλδπλακσκέλνη θαηεπζπλζήθακε πξὸο ηὸ δεύηεξν ζηαζκό καο.
Πνηὸο ἦηαλ; Μία ἄιιε ἑζηία πλεπκαηηθή: Ἡ Μνλὴ Τηκίνπ Σηαπξνῦ ζηὸ ρσξηὸ Μνςόο, θνληὰ ζηὸ
Χηιηνκόδη Κνξηλζίαο.
Σηὴ δηαδξνκὴ δὲ ρόξηαηλε ηὸ κάηη λὰ ἀληηθξίδεη ηὴλ ἐλαιιαγὴ ηῶλ ρξσκάησλ, πνὺ πξόζθεξε ἁπιόρεξα
ἡ ἀλνημηάηηθε θύζε θαὶ πνὺ ἔδελαλ κὲ ηὴλ ἁξκνλία θαὶ ηὴ ραξά, πνὺ κεηέδηδε ἡ κία ςπρὴ ζηὴλ ἄιιε.
Κη αὐηὸ γηαηί αὐηὰ πνὺ ἀθνύζηεθαλ ζηὸ ιεσθνξεῖν ἀπὸ ηὸ πξσηλὸ ἁγηνγξαθηθὸ ἀλάγλσζκα κέρξη ηὴλ
ἐλζύκεζε θαὶ δηήγεζε ηῶλ ηειεπηαίσλ ζηηγκῶλ ηῆο ρηιηόρξνλεο βπδαληηλῆο αὐηνθξαηνξίαο
ζπγθίλεζαλ θαὶ ἐλζνπζίαζαλ ὅινπο ηνύο ζπκκεηέρνληεο…
Τὸ Μνλαζηῆξη ζηὸ Μαςὸ μεπξόβαιε κπξνζηὰ καο κεηὰ ἀπὸ δύν πεξίπνπ ὧξεο. Εἶλαη ἕλα
ἀξρηηεθηνληθὸ θόζκεκα κέζα ζηὴλ ὁινπξάζηλε ἄγξηα θύζε. Καὶ ἐδῶ δερηήθακε ηὴ θηινμελία ηῶλ
κνλαρῶλ, πνὺ ἄθεζαλ ηὰ πάληα γηὰ ηὴ Δόμα ηνῦ Θενῦ.
Ἑπόκελνο ζηαζκόο: Βόιηα κὲ θαξάβη ζηὸλ Ἰζζκὸ ηῆο Κνξίλζνπ, γηὰ λὰ δνῦκε ἀπὸ θνληὰ αὐηὸ ηὸ
ηεξάζηηαο γεσπνιηηηθῆο ζεκαζίαο ἔξγν, πνὺ εἶρε ζπιιάβεη ἤδε ὁ Πεξίαλδξνο ζηὰ 602 π.Χ. θαὶ ηὸ
ὁπνῖν ἐγθαηληάζηεθε ηὸ 1893.
Σ’ αὐηὸ ζαπκάζακε ηὴλ ὀκνξθηὰ ηῆο γαιήληαο ζάιαζζαο, ἀιιὰ θαὶ ηὴ ζνθία ηνῦ ἀλζξώπνπ, ὅηαλ ηὴ
ρξεζηκνπνηεῖ γηὰ ηὸ θαιὸ θαὶ κόλν, ἐκπλεόκελνο ἀπὸ ηὴλ ὄλησο Σνθία.
Καὶ ἡ κέξα ἔθιεηζε κὲ ηξαγνύδηα θαὶ ςαικνύο, ηὰ ὁπνῖα ὑκλνῦζαλ ηὴλ Ἀγάπε, ηὴ Δόμα θαὶ ηὴ Σνθία
ηνῦ Θενῦ θαὶ ηῶλ ἀλζξώπσλ Τνπ,πνὺ εἶραλ ἤδε γίλεη βίσκά καο!!!
Κ. Δ. Κ.

