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Η Δθθιεζία καο ηηκά ηνλ Άγην Ισάλλε, ην Βαπηηζηή ηνπ Χξηζηνύ, θαη ε κηζή Διιάδα
έρεη ηελ νλνκαζηηθή ηεο ενξηή ηελ 7ε Ιαλνπαξίνπ. Η ζθνδξή θαθνθαηξία κε ηηο
ρηνλνπηώζεηο θαη ην πξσηλό ηζνπρηεξό θξύν δε ζηάζεθαλ εκπόδην ζηελ πνξεία καο απηή ηε κέξα πξνο ηε ζεβάζκηα
Ιεξά Μνλή Καιιέξγε γηα λα ηηκήζνπκε, ζηελ απόκαθξε απηή γσληά ηεο πεδηαδίηηθεο ππαίζξνπ, ηε κλήκε ηνπ κεγάινπ
νηθηζηή ηεο ηνπδατθήο εξήκνπ.
Γηαζρίδνπκε ηε γξαθηθή θνηιάδα ηνπ Μηθξνύ Πνηακνύ, παξαπόηακνπ ηνπ Απνζειέκε, θαη ζην κέζν πεξίπνπ ηεο
δηαδξνκήο, πξηλ θηάζνπκε ζηνλ νηθηζκό ηεο Άγλνπ, ζην νξνπεδηώηηθν απηό κεηόρη, δηαθξίλνπκε ζηα αξηζηεξά καο κηα
πδαηνγέθπξα, ηελ Παιηνθακάξα ή Ξεξνθακάξα, ηκήκα ηνπ πδξαγσγείνπ Χεξζνλήζνπ, πνπ κεηέθεξε ην λεξό από ηελ
πεξηνρή ηνπ Καινύ Χσξηνύ ζηελ αξραία Χεξζόλεζν. Μεηά ηελ Αγλν, αθνινπζνύκε ην πξόζθαηα απνπεξαησζέλ ηκήκα ηνπ λένπ δξόκνπ πξνο Καζηέιη, παξαθάκπηνληαο ηε δύζθνιε ζηξνθή ησλ Αγίσλ Αλαξγύξσλ. Σην βάζνο δεμηά
δηαθξίλνπκε ην κηθξό κνλαζηήξη, κηα λεζίδα πξαζίλνπ ζηε βξαρώδε λνηηναλαηνιηθή πιαγηά ηνπ πςώκαηνο Πξνθήηε
Ηιία. Αξηζηεξά καο κηα πηλαθίδα κάο ελεκεξώλεη όηη ζε κηθξή απόζηαζε, ζε έλα εηδπιιηαθό ηνπίν κε πνιιά λεξά,
βξίζθεηαη ε παιηά ηξίθιηηε Βαζηιηθή ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλα, πηζαλόηαηα ρηηζκέλε ζηε ζέζε ηνπ αξραίνπ
Αζθιεπηείνπ. Ο πξόρεηξνο δξόκνο πνπ νδεγεί από ην Καζηέιη ζηε Μνλή, ηζηκεληνζηξσκέλνο ζε κεγάιν ηκήκα, έρεη
θζαξεί ζε δηάθνξα ζεκεία θαη δπζθνιεύεη ηε δηαδξνκή. Τν ηνπίν πνπ απνιακβάλνπκε είλαη πξαγκαηηθά επηβιεηηθό,
ελώ ηελ θπξηαξρία ηεο πέηξαο πξνζπαζνύλ λα ακθηζβεηήζνπλ θάπνηεο ζπζηάδεο ειαηνδέλδξσλ. Φηάλνληαο ζηε
ρηνληζκέλε Μνλή, ε αθνινπζία ηνπ όξζξνπ έρεη ήδε πξνρσξήζεη. Χνξνζηαηεί ν ζεβαζκηόηαηνο κεηξνπνιίηεο
Αξθαινρσξίνπ, Καζηειίνπ θαη Βηάλλνπ θ.θ. Αλδξέαο. Μπνξεί ν θαηξόο λα εκπόδηζε ηνλ πνιύ θόζκν λα βξεζεί ζήκεξα
εδώ ζηε Χάξε ηνπ Πξνδξόκνπ θαη λα πάξεη ηελ επινγία ηνπ λένπ αξρηεξέσο, αξθεηνί όκσο ήηαλ εθείλνη, κε πξώην ην
δήκαξρν Καζηειίνπ θ. Γνθηαλάθε Ισάλλε, πνπ αςεθώληαο ηελ θαθνθαηξία, βξέζεθαλ ζην ιεπθνληπκέλν κνλαζηήξη,
γηα λα ηηκήζνπλ ηνλ Πξόδξνκν ηνπ Χξηζηνύ. Τε ζεία ιεηηνπξγία ηέιεζε ν ζεβαζκηόηαηνο κε ηε βνήζεηα πέληε ηεξέσλ,
ηνπο ύκλνπο έςαιαλ ν αηδεζηκόηαηνο παηήξ Μαλόιεο Παπα- θαληεξάθεο θαη ν θ. Ισάλλεο Αηζαιάθεο, ν ηαθηηθόο από
εηώλ ςάιηεο ηεο Μνλήο. Πξηλ θιείζσ ηελ παξνύζα αλαθνξά κνπ ζα ήζεια λα ππελζπκίζσ όηη ε Ιεξά Μνλή Καιιέξγε
απνηεινύζε παιαηόηεξα κεηόρη ηεο Ιεξάο Μνλήο Βηδηαλήο Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ.
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