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Ευχαριστούμε το Θεό Πατέρα μας που μας αξίωσε να βιώσουμε πραγματικά και
να χαρούμε την προσκυνηματική εκδρομή στη Βουλγαρία και την Ανατολική
Μακεδονία, που οργάνωσε ο Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικών Αγίου Νικολάου.

Προσκυνηματική, γιατί βασικά περιλάμβανε επισκέψεις σε σπουδαία ορθόδοξα
προσκυνήματα, σε ιερούς τόπους λατρείας, πνευματικότητας και αγιοσύνης,
τόσο στη Βουλγαρία όσο και στη Βόρειο Ελλάδα. Μνημονεύω ενδεικτικά μερικά
από τα ζωντανά αυτά μνημεία της πίστης μας, τα οποία «υψώνουν τον άνθρωπο
εις τα ουράνια και κατεβάζουν τον ουρανόν εις την γην»: Το φημισμένο,
μνημειώδες μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη της Ρίλας, τη μονή Μπάσκοβο με τη
θαυματουργή εικόνα της Παναγίας μας, το ναό του Αγίου Αλεξάνδρου Νέφσκι
στη Σόφια, ένα πραγματικά κομψό ποίημα, το ναό των αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης, ελληνικό ορθόδοξο ίδρυμα στην καρδιά της πανέμορφης
Φιλιππούπολης. Όσο αφορά την Ανατολική Μακεδονία, αναφέρω το ναό του
Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, το ωραίο μοναστήρι των Αγίων Κηρύκου και
Ιουλίττης στο Σιδηρόκαστρο, τη μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη
Σουρωτή, όπου προσκυνήσαμε τα ιερά λείψανα του Αγίου Αρσενίου του
Καππαδόκη και το σεμνό τάφο του πατέρα Παϊσίου του Αγιορείτου, ένα
συγκλονιστικό προσκύνημα. Στη νέα Καρβάλη προσκυνήσαμε το λείψανο του
Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Στη λίμνη Βιστωνίδα προσευχηθήκαμε στο μικρό
μοναστήρι του Αγίου Νικολάου και στην Εκκλησία της αδελφότητας «Λυδία»
στην Ασπροβάλτα. Με τον περίπλου του Αγίου Όρους ολοκληρώθηκε ουσιαστικά
η εκδρομής μας. Η μεταφορά Αγιασμού από τη μονή Αγίου Γρηγορίου στο
καραβάκι μας και η Ευλογία, που με χαρά δεχτήκαμε, και μας πρόσφεραν
ιδιαίτερη ψυχική αγαλλίαση.

Από τις επισκέψεις αυτές που πλημμύριζαν με ευχάριστα συναισθήματα και
γαλήνη τις ψυχές μας, μας έκανε ξεχωριστή εντύπωση η εγκάρδια και ειλικρινής
φιλοξενια την Κυπρίων μοναχών στη μονή του Αγίου Νικολάου στη Βιστωνίδα
λίμνη‐ μετόχι της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, καθώς και των κυριών της
Αδελφότητας «Λυδία» στην Ασπροβάλτα. Τους χρωστάμε βαθιές ευχαριστίες για
τα ευγενικά, αδελφικά τους αισθήματα.
Πως μπορεί ο ταξιδιώτης να διατυπώσει το θαυμασμό για την υπέροχη ομορφιά
του παραδείσου του πρασίνου, που απλόχερα χάρισε η Θεία Πρόνοια τόσο στη
Βουλγαρία όσο και στην Ελλάδα μας! Μια δροσερή, καταπράσινη
φαντασμαγορία, μια αυθόρμητη υμνολογία και δοξολογία προς τον Κύριο η
καταπληκτική πορεία παντού, αλλά ιδιαίτερα προς τη Ρίλα, το ξακουστό βουνό
Βίτοσια, την Ουρανούπολη, όπου το λιμανάκι που μας οδηγεί προς τις μονές του
Άθω…
[Η όλη πορεία γεμάτη ομορφιές και χάρες σου προσφέρει γενναιόδωρα μια
σπάνια ολόφωτη χαρά του ματιού, της καρδιάς και του πνεύματος. Ποιος θα
ξεχάσει το λευκό φτερούγισμα των χαριτωμένων γλάρων που μας συντρόφευαν
φιλικά στον περίπλου του Αγίου Όρους!]
Αλησμόνητες θα μείνουν στη μνήμη μας οι πρωινές προσευχές στο λεωφορείο,
καθώς και οι σύντομες αναφορές στο αγιολόγιο της ημέρας. Ήταν κάτι που μας
τόνωνε ψυχικά και πνευματικά.
Μας συγκίνησε επίσης το ομαδικό πνεύμα των μελών της εκδρομής, η πρόθυμη
συμπαράσταση του ενός προς τον άλλο, η ευλάβεια και η σοβαρότητα στα
προσκυνήματα. Αλλά και οι ψυχαγωγικές στιγμές που διέλυαν τη σωματική
κούραση κα μας ανακούφιζαν.
Εγκάρδιες ευχαριστίες εκφράζουμε προς όλους τους υπευθύνους της εκδρομής
που μόχθησαν για την επιτυχία της καθώς και για το συγκινητικό ενδιαφέρον
τους για τον καθένα μας ξεχωριστά. Και πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι τέτοιες
ωραίες αποδράσεις από την καθημερινότητα συμβάλλουν σοβαρά στην ψυχική
ευφορία και την πνευματική ανανέωση των εκδρομέων.

