Ιχνηλατώντας τα μονοπάτια της
Επανάστασης με τον ορειβατικό
σύλλογο Καλαμάτας !
Την Κυριακή 18 Μαρτίου, μου δόθηκε η ευκαιρία να ζήσω
εξαιρετικές στιγμές μαζί με τα μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου
της Καλαμάτας. Πρόκειται για τη διαδρομή που διασχίσαμε: το
μονοπάτι της Επανάστασης νότια της Νέδουσας, στην περιοχή
της Αλαγονίας. Ένα τμήμα που ακολούθησαν οι αγωνιστές του
1821 για να απελευθερώσουν την πόλη της Καλαμάτας. Το όμορφο
αυτό μονοπάτι συνδέει την περιοχή Λαγού Χάνι με την Μονή
Μαρδακίου.
Η πεζοπορία μας ήταν μαγευτική, το τοπίο συνεχώς άλλαζε.
Αυτή την εποχή το περιβάλλον σε ευχαριστεί ιδιαίτερα, η
άνοιξη ξυπνά την φύση με τον πιο όμορφο τρόπο. Πραγματικά
διασχίζοντας το μονοπάτι με τα καταπράσινα δέντρα του, τους
ανθισμένους θάμνους και της χαρούμενες παπαρούνες εδώ και
εκεί, ένιωσα μία ευφορία. Είναι εξαιρετικά ευχάριστο να
ξεφεύγεις από το κλίμα της πόλης σε ένα ανοιξιάτικο παραμύθι
με όμορφα μονοπάτια. Η πεζοπορία μας δεν ήταν καθόλου
κουραστική, ούτε η βροχή μας χάλασε τη διάθεση, αφού ήμασταν
αποφασισμένοι να φτάσουμε στον προορισμό μας. Ανάμεσά μας
υπήρχαν άτομα όλων των ηλικιών, αλλά η στάσεις που κάναμε
για ξεκούραση, το δροσερό περιβάλλον και μάλλον το πιο
σημαντικότερο: η ζέστη ατμόσφαιρα της μεγάλης παρέας μας,
έκανε το καθένα μας να αισθάνεται άνετα και ασφαλής.
Η μονή που είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου και
είναι γνωστή ως Μονή Μαρδακίου βρίσκεται στην κορυφή ενός
μικρού λόφου και χτίστηκε το 1504 πάνω σε ερείπια αρχαίου
ναού. Ο επισκέπτης απολαμβάνει μία εξαιρετική θέα μέχρι το
Μεσσηνιακό κόλπο.
Στο εσωτερικό της μονής σώζονται οι τοιχογραφίες του 1635

του Δημητρίου Κακαβά, του πιο σπουδαίου αγιογράφου της
εποχής στην Πελοπόννησο. Η Ιερά Μονή Μαρδακίου πρόσφερε
πολλά στην Επανάσταση του 1821 ως καταφύγιο και τόπο
συνάντησης των οπλαρχηγών.
Μετά από δυο ώρες πεζοπορίας, προλάβαμε την θεία την
λειτουργία και άμεσος μετά, την εκδήλωση που γίνεται κάθε
χρόνο για να τιμηθεί η συμβολή των Αλαγόνιων Αγωνιστών στην
απελευθέρωση της Καλαμάτας και γενικότερα στην Επανάσταση
του ’21. Οι διοργανωτές, μεγάλοι και παιδιά ντυμένοι με
παραδοσιακές στολές, τα τραγούδια για την απελευθέρωση, ο
χορός… όλα αυτά μας ταξίδεψαν στα ιστορικά γεγονότα του
παρελθόντος που ξέραμε από τα βιβλία, τα χρόνια της
επανάστασης ζωντάνεψαν μπροστά στα μάτια μας. Η εκδήλωση
ήταν πολύ συγκινητική και αγκαλιάστηκε από το πλήθος με
αγάπη. Λίγο αργότερα οι διοργανωτές μας κέρασαν κρασί και
αχνιστό κριθαράκι.
Συνολικά το «ταξίδι» μας κράτησε πέντε ώρες αλλά ήταν τόσο
ευχάριστο που ο χρόνος πέρασε πολύ γρήγορα. Έζησα μία φοβερή
εμπειρία, περπάτησα το Μονοπάτι της Επανάστασης έτσι όπως
έκαναν οι ήρωες μας στο παρελθόν. Το βουνό μας αγκάλιασε και
μας ταξίδεψε στο ηρωικό πνεύμα των προγόνων μας, άνθισε στην
καρδιά μου τις πιο ζεστές αναμνήσεις και τώρα μπορώ να πω με
βεβαιότητα… ερωτεύτηκα την ορεινή φύση!
Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Ορειβατικό Σύλλογο
Καλαμάτας για τη θερμότητα με την οποία με αγκάλιασε και μου
χάρισε αυτή την όμορφη μέρα!
Προτείνω σε όλους, μικρούς και μεγάλους, τις διαδρομές που
οργανώνει ο Ορειβατικός Σύλλογος κάθε εβδομάδα.
Ζήστε την δική σας αξέχαστη περιπέτεια!
Κατερίνα Καραγιάννη

