Εντυπώσεις και εμπειρίες
από τη δράση της μητροπόλεως Πισιδίας κατά το περασμένο έτος,
όπως μας τις μετέφερε ο π. Θεολόγος Χρυσανθακόπουλος
Ο ιερομόναχος π. Θεολόγος αναφέρθηκε στην εξέλιξη του έργου της μητροπόλεως
κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους. Ο ίδιος επέβλεψε και συνέβαλε ουσιαστικά
στην ανέγερση του ορθόδοξου πολιτιστικού κέντρου της Αλάνυας. Στον περίβολο του
χώρου αυτού κατασκευάστηκε τελευταία ένα σκεπαστό Σταυρόσχημο Βαπτιστήριο,
για να καλύψει τις ανάγκες του τοπικού ορθόδοξου πληθυσμού. Η παρουσίαση
περιελάμβανε και φωτογραφικό υλικό από τις δράσεις της ενορίας τους περασμένους
μήνες, όπως από την πανήγυρη του ναού της Παναγίας της Πισιδιώτισσας, παιδικές
γιορτές και εξορμήσεις.
Αναφέρθηκε ιδιαίτερα σε μια εκδρομή που έγινε τον περασμένο Ιούλιο στην ευρύτερη
περιοχή. Σε αυτήν συμμετείχαν μέλη της τοπικής Εκκλησίας και επισκέπτες από την
Ελλάδα, ενώ τους περιηγητές συνόδευσε ο μητροπολίτης Πισιδίας π. Σωτήριος. Με
αφετηρία την Θεία Λειτουργία στο ναό του Αποστόλου Παύλου στη γενέτειρα πόλη
του, την Ταρσό, και ενδιάμεσους σταθμούς σε πολυάριθμα προσκυνήματα
πατρογονικά και θρησκευτικά, οι εκδρομείς κατέληξαν στο ναό του Αγίου
Χαραλάμπους Κρήνης έξω από τη Σμύρνη. Πέρασαν από τη σπηλιά όπου ασκήτεψε η
Αγία Θέκλα κοντά στη Σελεύκεια και από το μοναστήρι του Αλαχάν, σε μια
εντυπωσιακή τοποθεσία της αρχαίας Λυκαονίας (Καραμανία). Γιόρτασαν τη μνήμη
των Αγίων Κηρύκου και Ιουλίτης στο ναό των Αγίων Αναργύρων του Νησίου Πισιδίας
και προσκύνησαν τους ναούς της Σπάρτης Πισιδίας. Τέλος, πανηγύρισαν τη σύναξη
των Αγίων της Πισιδίας στο ναό των Αγίων Παύλου και Αλυπίου της Αττάλειας.
Ιδιαίτερα συγκινητικές είναι οι διάφορες προσωπικές ιστορίες που είδε και άκουσε . Ο
π. Θεολόγος αναφέρθηκε σε κάποιους από τους ανθρώπους που γνώρισε τα
τελευταία χρόνια,τόσο μέλη της εκεί κοινότητας, οι οποίοι προέρχονται από
διαφορετικούς τόπους και αντιμετωπίζουν διαφορετικές συνθήκες από εμάς, όσο και
άλλους με τους οποίους χρειάστηκε να συνεργαστεί. Ο καθένας από αυτούς βοήθησε
με τον τρόπο του στην υλοποίηση των έργων, τοπικές αρχές,μηχανικοί,
εργάτες,ακόμη και δωρητές που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο των
δράσεων που εξελίσσονται στην ευρύτερη περιοχή, προσφέρουν ο καθένας ένα
«σημάδι» και επιβεβαιώνουν την ανάγκη να συνεχιστεί η προσπάθεια.

