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Τ
ὶ ὡραῖο καὶ ἐξαίσιο πρᾶγμα
νὰ ὑποδέχεται κανεὶς καὶ

νὰ ἑορτάζει τὴν Ἁγία του στὸν
τόπο ὅπου ἡ ἴδια
ἀνατράφηκε! Ὁ λό-
γος γιὰ τὴν ἔλευση
τοῦ ἱεροῦ λειψάνου
τῆς ὁσίας Θεοδώ-
ρας, βασίλισσας τῆς
Ἄρτας, ἀπὸ τὰ
Σέρβια. Ἕνα γε-
γονὸς ποὺ μὲ τρό-
πο σεμνό, εἰρηνικό
καὶ θεολογημένο,
ἔλαβε χώρα στὰ
Σέρβια τὸ Σαββατοκύριακο,
25 καὶ 26 Ἰουνίου 2011. 

Τὸ τεμάχιο τοῦ ἱεροῦ λει-
ψάνου ἔφερε στὰ Σέρβια ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Ἄρτης κ. Ἰγνάτιος, μετὰ ἀπὸ
αἴτηση καὶ παράκληση τοῦ
Ποιμενάρχου μας κ. Παύλου.
Τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου
τελέσθηκε Μέγας Ἑσπερινὸς,
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου Ἄρτης κ.
Ἰγνατίου καὶ συμπροσευχομέ-

νων τῶν Σεβασμιωτάτων Μη-
τροπολιτῶν Φλωρίνης,
Πρεσπῶν καὶ Ἐορδαίας κ. Θε-

οκλήτου καὶ Σερ-
βίων καὶ Κοζάνης
κ. Παύλου, καθὼς
καὶ πολλῶν κλη-
ρικῶν καὶ πλήθους
κόσμου ἀπὸ τὴν
εὐρύτερη περιοχή.

Τὸ πρωὶ τῆς
Κυριακῆς τελέσθη-
κε Θεία Λειτουρ-
γία, προεξάρχοντος
τοῦ Σεβ. Μητρο-

πολίτου Ἄρτης κ. Ἰγνατίου.
Τὸν θεῖο λόγο, περὶ τῆς τιμῆς
καὶ προσκύνησης τῶν ἱερῶν
λειψάνων στὴν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία, κήρυξε ὁ Μητρο-
πολίτης Φλωρίνης, Πρεσπῶν
καὶ Ἐορδαίας κ. Θεόκλητος. 

Μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία
οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπο-
λίτες, κατόπιν προτάσεως τοῦ
Δημάρχου Σερβίων κ. Βασι-
λείου Κωνσταντόπουλου, ξε-
ναγήθηκαν στὰ μνημεῖα τῆς

Σ
κοπὸς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
λόγου δὲν εἶναι νὰ μεταδώσει

γνώσεις ἤ μόνο νὰ μεταδώσει
γνώσεις.  Αὐτὸ εἶναι τὸ λιγότερο.
Γιατὶ  πάντα στὸν κόσμο δὲν
λείπει ἡ γνώση, ἀλλὰ ἡ ἐπίγνωση
τῆς ἀλήθειας καὶ ἡ ἀγάπη. Κι
αὐτὸς εἶν᾽ ὁ ἀγώνας τῆς Ἐκκλη-
σίας· παλέβομε ὄχι νὰ μετα-
δώσουμε γνώσεις, ἀλλὰ νὰ
καταλάβουν οἱ ἄνθρωποι
τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ οἰκοδο-
μηθοῦν μὲ τὴν ἀγάπη. Γιατὶ
δὲν οἰκοδομεῖ ἡ γνώση, ἀλλὰ
ἡ ἀγάπη καὶ δὲν ὑπάρχει
τίποτε ἄλλο ποὺ νὰ συνδέει
καὶ νὰ ἑνώνει τοὺς ἀνθρώ-
πους παρὰ μόνο ἡ ἀγάπη·
ἡ ἀγάπη εἶναι ὁ «σύνδεσμος
τῆς τελειότητος». Ἄν κινδυνεύει
ὁ πλανήτης μας νὰ ἐξαφανισθεῖ
καὶ νὰ χαθοῦμε οἱ ἄνθρωποι,
δὲν εἶναι γιατὶ μᾶς λείπει ἡ
γνώση καὶ ἡ ἐπιστήμη, ἀλλὰ ἡ
ἐπίγνωση τῆς ἀλήθειας καὶ ἡ
ἀγάπη».

† ἐπίσκοπος Διονύσιος Λ. Ψαριανός

«

Ὁσία Θεοδώρα,
Βασίλισσα τῆς Ἄρτης, ἡ ἐκ Σερβίων

βυζαντινῆς καστροπολιτείας τῶν
Σερβίων ἀπὸ τὴν πρόεδρο τοῦ
Μορφωτικοῦ Ὁμίλου Σερβίων
«Τὰ Κάστρα» φιλόλογο κ. Χρυ-
σάνθη Καραγιαννίδου. Ἡ ἑορτὴ
ἔκλεισε μ᾽ ἕνα σεμνὸ γεῦμα
ποὺ παρέθεσε ὁ Δῆμος Σερ-
βίων.

Μετακομιδὴ  ἱεροῦ  λειψάνου  της  στὰ Σέρβια



Μ
έ θρησκευτική εὐλά-
βεια καί μεγαλοπρέ-
πεια ἡ πόλη τῶν Σερ-

βίων ὑποδέχτηκε τό ἀπόγευμα
τοῦ Σαββάτου 25 Ἰουνίου
2011 τό ἱερό λείψανο τῆς
Ἁγίας Θεοδώρας, Βασιλίσσης
Ἄρτης, τῆς ἐκ Σερβίων. Πλῆθος
κλήρου καί λαοῦ μέ προεξάρ-
χοντες τόν Σεβασμιώτατο Μη-
τροπολίτη Σερβίων καί Κο-
ζάνης κ. Παῦλο καί τόν Δή-
μαρχο Σερβίων – Βελβεντοῦ
κ. Βασίλη Κωνσταντόπουλο
ὑποδέχθηκαν στόν Ἱερό Κα-
θεδρικό Ναό τῆς Ἁγίας Κυ-
ριακῆς τὸ ἱερό λείψανο πού
δωρήθηκε ἀπό τήν Μητρόπολη

Ἄρτης.
Τό ἱερό λείψανο συνόδευε

ἀντιπροσωπεία μέ ἐπικεφαλῆς
τόν Σεβασμιώτατο Μητροπο-
λίτη Ἄρτης κ. Ἰγνάτιο καί τόν

Δήμαρχο Ἀρταίων κ. Ἰωάννη
Παπαλέξη, ἐνῶ στήν τελετή
συμμετεῖχε καί ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης Φλωρίνης,
Πρεσπῶν καί Ἐορδαίας κ. Θε-

όκλητος.  Μέ τήν τοποθέτηση
τῆς εἰδικῆς λειψανοθήκης ἐντός
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγ. Κυ-
ριακῆς ξεκίνησε ὁ Πανηγυρικός
Πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός,

ἐνῶ ἑκατοντάδες πιστοί συ-
νέρρευσαν γιά νά προσκυνή-
σουν τό ἱερό λείψανο. Ἀκο-
λούθησαν οἱ χαιρετισμοί τοῦ
Μητροπολίτη Σερβίων καί Κο-
ζάνης κ. Παύλου καί τοῦ Μη-
τροπολίτη Ἄρτης κ. Ἰγνατίου
μέ τόν τελευταῖο νά ἀναφέ-
ρεται ἐκτενῶς στήν ζωή καί
τήν δράση τῆς Ἁγίας Θεοδώ-
ρας. Ἀναφορά στίς σχέσεις
τῶν δύο Δήμων, Σερβίων καί
Ἄρτας, ἔκανε καί ὁ Δήμαρχος

Σερβίων – Βελβεντοῦ κατά
τό δεῖπνο πού παρέθεσε τό
βράδυ τοῦ Σαββάτου στούς
ἐπίσημους προσκεκλημένους.
Ὁ κ. Κωνσταντόπουλος  τόνισε
τήν σημαντικότητα, γιά τήν
κοινωνία τῶν Σερβίων, τῆς
μετακομιδῆς τοῦ ἱεροῦ λει-
ψάνου ἐνῶ ἐπεσήμανε τή διά-
θεση τῶν δύο δημοτικῶν
ἀρχῶν Σερβίων – Βελβεντοῦ
καί Ἄρτας νά προχωρήσουν
σέ περαιτέρω συνεργασία
στούς τομεῖς τῶν πολιτιστικῶν
καί ἐμπορικῶν συναλλαγῶν.
Ἐπίσης ὁ Δήμαρχος Σερβίων
– Βελβεντοῦ ἀναφέρθηκε στίς
ἐνέργειες πού γίνονται μέ στό-
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χο «ὄχι μόνο τήν διατήρηση
τήν ἱστορικῆς καί θρησκευ-
τικῆς συνέχειας τοῦ τόπου
ἀλλά καί τήν ἀναβάθμισή
της» μέ ἐπίκεντρο τίς πα-
ρεμβάσεις στήν Βυζαντινή Κα-
στροπολιτεία καί σέ θρησκευ-
τικά μνημεῖα ὅπως εἶναι ἡ
Βασιλική των Σερβίων, οἱ Ἅγ.
Θεόδωροι, ὁ Ἅγιος Κων-
σταντῖνος. Τό πρωί τῆς Κυ-
ριακῆς πραγματοποιήθηκε
Ὄρθρος καί Πολυαρχιερατική
Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό
Καθεδρικό Ναό Ἁγίας Κυ-
ριακῆς Σερβίων, προεξάρχον-
τος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Ἄρτης κ. Ἰγνατίου
καί συλλειτουργούντων τῶν
Σεβασμιωτάτων Μητροπο-
λιτῶν Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί
Ἐορδαίας κ. Θεοκλήτου καί
Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παύ-
λου. Λίγο πρίν τήν ἀναχώρησή
τους, οἱ τρεῖς μητροπολίτες
καί ὁ Δήμαρχος Ἄρτας, συ-
νοδευόμενοι ἀπό τόν κ. Κων-
σταντόπουλο ἐπισκέφθηκαν
τήν Βυζαντινή Καστροπολι-
τεία καί τήν Βασιλική των
Σερβίων ὅπου καί ξεναγήθη-
καν ἀπό τήν πρόεδρο τοῦ
Μορφωτικοῦ Ὁμίλου Σερβίων
κα. Χρυσάνθη Καραγιαννίδου.
Στίς ἐκδηλώσεις τοῦ διημέρου
γιά τήν μετακομιδή τοῦ ἱεροῦ
λειψάνου τῆς Ἁγίας Θεοδώ-
ρας, Βασιλίσσης Ἄρτης, τῆς
ἐκ Σερβίων ἔδωσαν τό παρόν
μεταξύ ἄλλων ὁ ὑφυπουργός
Ἐσωτερικῶν Πάρις Κουκου-
λόπουλος, οἱ βουλευτές Κο-
ζάνης Ἀλέκος Ἀθανασιάδης,
Γιάννης Βλατῆς καί Μιχάλης
Παπαδόπουλος, ὁ ἀντιπερι-
φερειάρχης Περιφερειακῆς
Ἑνότητας Κοζάνης Γιάννης
Σόκουτης, ὁ ἀντιδήμαρχος
Κοζάνης Παναγιώτης Ἀπο-
στολίδης.
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Μέ σεβασμό καί θρη-
σκευτική κατάνυξη
ὑποδεχτήκαμε πρίν

ἀπό λίγο τὸ ἱερὸ λεἰψανο τῆς
Ἁγίας Θεοδώρας, Βασιλίσσης
Ἄρτης, τῆς ἐκ Σερβίων. Ἡ μετα-
κομιδή τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τῆς
Ὁσίας Θεοδώρας σήμερα στά
Σέρβια ἀποτελεῖ μιά ἱστορική
στιγμή. Ταυτόχρονα ἀποτελεῖ καί
μία ἱερή στιγμή γιά τόν πολύπαθο
λαό τῶν Σερβίων στήν συνείδηση
τοῦ ὁποίου ἡ Ἁγία Θεοδώρα ἦταν
τό ἀποκούμπι, ἡ ἀρωγός καί ὁ
συμπαραστάτης του.

Ἀξιότιμε Δήμαρχε Ἀρταίων,
Ἀγαπητέ Δήμαρχε τῆς

ἀδελφῆς πόλης τῆς Ἄρτας!
Τά Σέρβια καί ἡ Ἄρτα εἶναι

οἱ δύο τόποι πού σημάδεψαν τήν
ζωή τῆς Ἁγίας Θεοδώρας.

Στά Σέρβια γεννήθηκε καί με-
γάλωσε, στήν Ἄρτα λατρεύτηκε
καί ἁγιοποιήθηκε. Γιά τήν συνο-
λική της προσφορά τήν ἀνακη-
ρύξατε προστάτιδα τῆς πόλης
σας, τῆς Ἄρτας.

Γνωρίζουμε ὅμως πολύ καλά
ἐδῶ στά Σέρβια, πόσο βαθιά
ἀπήχηση ἔχει ἡ Ἁγία Θεοδώρα
ὄχι μόνο στήν πόλη τῆς Ἄρτας,
ἀλλά καί σέ ὁλόκληρη τήν εὐρύ-
τερη περιοχή τῆς Νότιας – Νο-
τιοδυτικῆς Ἠπείρου καί Αἰτω-
λοακαρνανίας.

Γιά μᾶς, τήν γενέτειρα πόλη
αὐτό ἀποτελεῖ ὕψιστη τιμή.

Ἡ σημερινή τελετή ἀποτελεῖ
μία ἀκόμη εὐκαιρία γιά τίς δύο
πόλεις νά συσφίξουν ἔτι περισ-
σότερο τίς ἤδη ἀνεπτυγμένες
σχέσεις φιλίας καί ἀδελφοσύνης,

πρός ἀμοιβαῖο ὄφελος τῶν πο-
λιτῶν τους. 

Ἡ περαιτέρω ἀνάπτυξη τῶν
κοινωνικῶν, πολιτιστικῶν ἀλλά
καί ἐμπορικῶν συναλλαγῶν με-
ταξύ τῶν δύο πόλεων, θά πρέπει
καί πιστεύω ὅτι θά εἶναι κοινός
στόχος τῶν δύο Δημοτικῶν Ἀρχῶν
ὥστε μέσα ἀπό συγκεκριμένες
ἐνέργειες καί δράσεις νά φτά-
σουμε στό ἐπιθυμητό ἀποτέλε-
σμα.

Σεβασμιώτατοι 
Τό μέρος πού σήμερα βρι-

σκόμαστε εἶναι ἡ ἱστορική Κα-
στροπολιτεία τῶν Σερβίων, στό
κέντρο τῆς ὁποίας βρίσκεται ὁ
παλιός καθεδρικός ναός ἡ περί-
φημη Βασιλική τῶν Σερβίων.

Πιό δίπλα πλῆθος ναῶν καί
ναΐσκων χτισμένων ἀπό τή Βυ-
ζαντινή ἐποχή ἀκόμη καί μέσα
στίς σπηλιές, πάνω στά βράχια.

Ἡ Δημοτική Ἀρχή Σερβίων –
Βελβεντοῦ αἰσθάνεται τήν ὑπο-
χρέωση ὄχι μόνο νά διατηρήσει
τήν ἱστορική συνέχεια αὐτοῦ τοῦ
τόπου ἀλλά καί νά ἀναβαθμίσει
μέ συγκεκριμένες ἐνέργειες τό
ἱστορικό καί θρησκευτικό παρόν
καί μέλλον.  Ἤδη ἡ δεύτερη
φάση ἀναστύλωσης τοῦ κάστρου
καί τῆς Ἀκρόπολης ἔχει ἐνταχθεῖ
στό ΕΣΠΑ καί οἱ ἐργασίες πρό-
κειται νά ἀρχίσουν ἐντός τοῦ
ἑπόμενου μήνα. Πιστεύουμε
ἀκράδαντα ὅτι ἡ ἀναστύλωση
τοῦ Κάστρου θά αὐξήσει ἀκόμη
περισσότερο τήν ἐπισκεψιμότητα
τῆς Καστροπολιτείας ἀπό τούς
ἐπισκέπτες ἀλλά καί τούς κα-
τοίκους τῆς περιοχῆς μας. Ἡ με-

λέτη ἀποκατάστασης τῶν Ἁγίων
Θεοδώρων εἶναι ἤδη ἕτοιμη καί
βρισκόμαστε στή διαδικασία ἐξεύ-
ρεσης προγράμματος χρηματο-
δότησης γιά τήν ὑλοποίηση τῆς
μελέτης.

Ἀναθέτουμε αὐτές τίς ἡμέρες
σέ ἐξειδικευμένο μελετητή  τήν
ἐκπόνηση τῆς μελέτης ἀποκα-
τάστασης τοῦ Ἁγίου Κωνσταντί-
νου, ἡ ὁποία μπορεῖ νά ὁλοκλη-
ρωθεῖ μέ δωρεά ἰδιώτη ὁ ὁποῖος
ἐπιθυμεῖ νά κρατήσει τήν ἀνω-
νυμία του. 

Γιά μᾶς ὅμως, ὡς νέα Δημο-
τική Ἀρχή, τό σημαντικότερο
θρησκευτικό μνημεῖο τῆς πόλης
μας εἶναι ἡ Βασιλική τῶν Σερβίων. 

Γιά μᾶς ἀποτελεῖ ὕψιστη προ-
τεραιότητα ἡ περαιτέρω  ἀνα-
στύλωσή της καί σέ πρώτη φάση
ἡ κατασκευή τοῦ στεγάστρου. 

Ἄμεσα θά ἀναθέσουμε σέ
ἐξειδικευμένο μελετητή τήν ἐκπό-
νηση τῆς μελέτης, ἐρευνώντας
ταυτόχρονα καί τὶς δυνατότητες
ἔνταξης σέ χρηματοδοτικά ἐργα-
λεῖα.

Σέ αὐτήν μας τήν προσπάθεια,
Σεβασμιώτατε Σερβίων καί Κο-
ζάνης, 

κύριε Ἀντιπεριφερειάρχη 
κυρίες καί κύριοι, ζητοῦμε τήν

συμπαράστασή σας. 
Εἶμαι βαθύτατα πεπεισμένος

ὅτι ἄν συστρατευτοῦμε ὅλοι στόν
κοινό αὐτό στόχο τότε σύντομα
τά ἀποτελέσματα θά μᾶς δικαιώ-
σουν.

Καλή διαμονή στόν φιλόξενο
τόπο μας

Σᾶς Εὐχαριστῶ
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Ἡκαταγωγήτης.
Τάπρῶταχρόνια

Ὑπῆρξε γόνος τῆς με-
γάλης καί ἐπιφα-
νοῦς βυζαντινῆς

οἰκογένειας τῶν Πετραλύ-
φα. Πατέρας της ἦταν ὁ
Ἰωάννης Πετραλύφας, πού
κατεῖχε τόν τίτλο τοῦ Σε-
βαστοκράτορα καί ἦταν δι-
οικητής τῆς Θεσσαλίας καί
τῆς Μακεδονίας. Στά χρόνια
αὐτά –περί τό 1210– γεν-
νήθηκε καί ἡ Θεοδώρα. Ἀπό
τά παιδικά της χρόνια ἀνα-
τράφηκε «ἐν παιδείᾳ καί
νουθεσίᾳ Κυρίου» ἀπό τούς
ἐνάρετους καί εὐλαβεῖς περί
τά θεῖα γονεῖς της, οἱ ὁποῖοι
μέ τήν ὀρθόδοξη πίστη
τους, τό ταπεινό τους φρό-
νημα καί τή μεγάλη τους
φιλανθρωπία ἀποτέλεσαν
γιά τή Θεοδώρα δυνατό πα-
ράδειγμα πρός μίμηση.

Ὁ πατέρας της πέθανε
γρήγορα ἀφήνοντας τή Θεο-
δώρα σέ μικρή ἀκόμη ἡλικία.
Τήν προστασία της ἀνέλαβε
ὁ Δούκας τῆς Ἠπείρου Θεό-
δωρος, πού στό μεταξύ εἶχε
καταλάβει τή Θεσσαλονίκη
καί ἐπέκτεινε τό κράτος του.

Ὁ Θεόδωρος πολεμώντας
τούς Βουλγάρους νικήθηκε
καί τυφλώθηκε ἀπό τό βασι-
λιά τους Ἀσάν. Ὁ Ἀσάν κάλεσε
ἀπό τό Μωριά τό νεαρό Μι-
χαήλ (ἀνεψιό τοῦ Θεόδωρου)
ὡς νόμιμο διάδοχο, γιά νά
ἀναλάβει τή διοίκηση τοῦ
κράτους πού τοῦ ἄφησε ὁ
πατέρας του Μιχαήλ Α´  Ἄγγε-
λος Κομνηνός.

ὉΓάμοςτης

Ὁ Μιχαήλ πηγαίνοντας γιά
τήν Ἄρτα περνᾶ ἀπό τά Σέρ-
βια τῆς Κοζάνης, πού ἦταν
τότε ἰσχυρό φρούριο καί ση-
μαντική στρατηγική θέση.
Ἐκεῖ βλέπει τή νεαρή ἤδη Θε-
οδώρα καί ἐντυπωσιάζεται
ἀπό τήν ὡραιότητα καί τήν
εὐγένεια τῆς ψυχῆς καί τοῦ
σώματός της καί θέλει νά
τήν παντρευτεῖ. Ἔτσι ἡ Θεο-
δώρα καί ὁ νεαρός Δούκας
τελοῦν τό γάμο τους μέ κάθε
μεγαλοπρέπεια στά Σέρβια
περί τό 1230. Μετά ἀπό λίγο
καιρό μέ λαμπρή καί μεγάλη

συνοδεία ἔρχονται στήν
Ἄρτα, τήν ὁποία ὁ Μιχαήλ
κάνει πρωτεύουσα τοῦ
κράτους του καί τήν ὀχυ-
ρώνει.

ΣτήνἌρτα

Νέα ζωή καί νέα πορεία
ἀρχίζει γιά τό νεαρό ζευ-
γάρι στήν Ἄρτα. Ὁ Μιχαήλ
ἰσχυρή προσωπικότητα,
πνεῦμα ἀνήσυχο καί φι-
λόδοξο, ἀρχίζει νά φρον-
τίζει γιά τήν ἑδραίωση καί
ἐξάπλωση τοῦ κράτους
του. Ἡ νεαρή Δούκαινα
Θεοδώρα ἀναδεικνύεται
πρώτη κυρία τοῦ Δεσπο-
τάτου τῆς Ἠπείρου. Στή
μεγάλη ὅμως καί ἔνδοξη
αὐτή θέση, ὅπως μᾶς λέγει
ὁ βιογράφος της μοναχός
Ἰώβ «οὐ παρεσύρη τῇ
δόξῃ, οὐχ ἑάλω τῇ νεότητι
οὔτε μήν πρός τρυφὰς
οἶδε κατασπαταλᾶν, ἀλλ᾽
οὐδέ τῷ τῆς ἀρχῆς ὄγκῳ

ἐπήρθη. Τῷ Θεῷ δέ μᾶλλον
ἔγνω πρόσκεισθαι καί ἀρετῆς
ἐπιμελεῖσθαι, σωφρόνως ζῆσαι,
ταπεινοφροσύνην ἀσπαζομέ-
νη, ἀοργησίαν, ἀγάπην, πρα-
ότητα, συμπάθειάν τε καί
ἐλεημοσύνην, ὡς ἄλλος, οὐδεὶς
κατορθοῦσα καί τόν Θεόν
ὁλοψύχως διά παντὸς θερα-
πεύουσα». Ὁ λύχνος τοποθε-
τήθηκε στή λυχνία, μέ ἀπο-
τέλεσμα νά σκορπίζει σ᾽
ὅλους τούς κατοίκους καί
ἀγαπητούς της ὑπηκόους τήν
ἀγάπη καί τήν πίστη τοῦ
Χριστοῦ, πού καθημερινά
ζοῦσε καί προσαύξανε μέ τή
χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
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Στό καμίνι τῶν θλίψεων
Τίποτε ὅμως στή ζωή αὐτή

δέν εἶναι σταθερό καί μόνιμο.
Οἱ εὐτυχισμένες στιγμές τοῦ
ζευγαριοῦ ἔμελλαν νά εἶναι
λίγες. Ὁ μισόκαλος διάβολος,
φθονώντας τήν εὐτυχία καί
τήν ἀρετή τῆς Θεοδώρας, ἄρχι-
σε νά ρίχνει τά φαρμακερά
του βέλη ἐναντίον της «θη-
λυμανίαις τὸν ἄνδρα κατα-
μαλάξας, πειρασμόν τῇ μα-
καρίᾳ ἐγείρει δεινότατον». Ὁ
Μιχαήλ παρασύρεται σέ πορ-
νεία καί ἀκολασία ἀπό τήν
Ἀρτηνή ἀρχόντισσα, Γαγγρινή
τό ὄνομα. Αὐτή κατορθώνει
μέ μάγια νά σκλαβώσει ψυ-
χικά τὸν Μιχαήλ καί μίσος
ἄσπονδο νά βάλει στήν καρ-
διά του ἐναντίον τῆς συζύγου
του.

Ἡ Θεοδώρα «τούτοις γεν-
ναία τοῖς δεινοῖς ἐμπεσοῦσα,
οὐκ ἐσαλεύθη ὅλως τὸν λογι-
σμόν, οὐδέ παρετράπη τῆς
ἀγαθῆς πολιτείας. Ἀλλ᾽  ὅλη
ὡς ἀδάμας ἦν καρτεροῦσα
καί τόν Θεόν θεραπεύουσα».
Δέν κάμφτηκε, δέν λιγοψύ-
χησε, ἀλλά τώρα φάνηκε πιό
πολύ ὁ ἀδαμάντινος χαρα-
κτήρας της καί ἡ ἀκέραια πί-
στη της. Χωρίς καμιά ἀνθρώ-
πινη βοήθεια, ὁπλισμένη ὅμως
μέ τήν ἐλπίδα στό Θεό, ἐγκα-
ταλείπει τά ἀνάκτορα. Πέντε
χρόνια μαζί μέ τό πρωτότοκο
παιδί της, τό Νικηφόρο (τόν
γέννησε στήν ἐξορία) ταλαι-
πωρεῖται στά κρύα καί στούς
καύσωνες, στήν πείνα καί
στή δίψα. Ἄγνωστη, πικρα-
μένη καί κακοντυμένη περ-
νοῦσε λόφους καί γκρεμούς,
ἀποφεύγοντας τή μανία τοῦ
ἄνδρα της. Κι ὅμως ἔλαμπε ἡ
Θεοδώρα, ἔλαμπε ἡ ἁγιότητά
της περισσότερο, ὅπως τό χρυ-
σάφι, μέσα στό καμίνι τῆς
δοκιμασίας.

Ποτέ δέ βγῆκε ἀπό τά χείλη

της τίποτε ἄπρεπο. Οὔτε κα-
ταράστηκε κανένα, οὔτε βα-
ρυγκόμησε γιά ὁ,τιδήποτε.
Μόνο προσευχόταν μακρόθυ-
μα καί στήριζε ὅλες της τίς
ἐλπίδες στό Θεό. Στή δοκιμα-
σία της αὐτή βρῆκε λίγη πα-
ρηγοριά κοντά στόν ἱερέα τῆς
Πρένηστας. Μιά μέρα, πού
μάζευε λάχανα νά φάει αὐτή
καί τὸ μικρό της παιδί, τή
συναντᾶ ὁ ἱερέας καί στήν
πολλή του ἐπιμονή νά μάθει
ποιά εἶναι, τοῦ φανερώνεται
καί ἔτσι γιά λίγο διάστημα
βρίσκει προστασία στό σπίτι
του.

Ἡδικαίωση

Ἡ ἀλήθεια δέν ἄργησε νά
φανεῖ. Οἱ εὐγενεῖς ἄρχοντες
τῆς Ἄρτας ἀγανακτισμένοι
ἀπό τήν ἔκλυτη ζωή τοῦ Δού-
κα καί τήν ἀλαζονεία τῆς
πόρνης Γαγγρινῆς, τή διώ-
χνουν ἀπό τά ἀνάκτορα. Ὁ
Μιχαήλ δέ «ἐν τῷ νῷ γενόμε-
νος ἐνεσείσθη, τήν μακαρίαν
αὖθις ἠγάγετο». Τό μυαλό
τοῦ βασιλιά ξεσκοτίζεται, βλέ-
πει τή ζωή του, ἀηδιάζει τήν
ἁμαρτία καί ἀφοῦ στέλνει
ἔμπιστους ἀνθρώπους νά
βροῦν τή νόμιμη γυναίκα
του, ὑποδέχεται αὐτήν στά
ἀνάκτορα καί στή ζωή του
μέ λαμπρότητα, μέ μετάνοια
καί ἀγάπη.

Νέα ζωή ξαναρχίζει μέ ἔργα
μετάνοιας γιά τό Μιχαήλ καί
μέ ἀπόφαση ἁγιότητας καί
γιά τούς δύο. Ἡ πόλη λαμ-
πρύνεται μέ ἔργα πίστης –
ναούς καί μοναστήρια –καί
ἔργα φιλανθρωπίας γιά τόν
ἀγαπητό λαό τῆς Θεοδώρας.
Ἄλλα τέσσερα παιδιά ἔρχονται
στή ζωή, ὁ Ἰωάννης, ὁ Δημή-
τριος (Μιχαήλ), ἡ Ἑλένη καί
ἡ Ἄννα. Ὅλη ἡ ζωή κυλᾶ
μέσα στή χάρη τοῦ Θεοῦ.

Στόμοναστήρι

Ὅταν ἀργότερα, μετά ἀπό
σαράντα περίπου χρόνια ἔγγα-
μου βίου, ὁ Δεσπότης Μιχαήλ
ὁ Β´ «καλῶς καί θεοφιλῶς
βιώσας» ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ,
«ἡ Θεοδώρα, τό τῶν μοναχῶν
καί αὐτή περιβάλλεται σχῆμα.
Καί χρόνοις ἐπιβιοῦσα, τόν
ναόν μέν παντοίως κατεκό-
σμει καί ἀναθήμασι καί σκεύε-
σι καί πέπλοις κατεκάλυνε».
Δέκα περίπου χρόνια ζεῖ ὡς
μοναχή στή Μονή τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου, πού κατά τήν πα-
ράδοση ἡ ἴδια ἵδρυσε. Ἐκεῖ
δόθηκε ἀκόμη πιό πολύ
«ψυχῇ τε καί σώματι» Σ᾽
Αὐτόν πού ἀπό μικρή ἀγά-
πησε μ᾽ ὅλη της τήν καρδία.
Γι᾽ αὐτό τό διάστημα τῆς
ζωῆς της γράφει ἀκόμη ὁ βιο-
γράφος της μοναχός Ἰώβ τά
ἑξῆς: «Προσετίθει δέ καί τῷ
βίω, τοῖς πόνοις ἑαυτὴν ἐκγυ-
μνάζουσα καί τόν τῶν ἀρετῶν
καρπόν ἐπαύξουσα, ἀγρυπνί-
αις καί στάσεσι παννύχοις
σχολάζουσα, ψαλμοῖς καί
ὕμνοις προσομιλοῦσα, τό
σῶμα νηστείαις κατατήκουσα
καί πάσαις ταῖς ἀδελφαῖς
ἀρραθύμως δουλεύουσα, ἀδι-
κουμένων προϊσταμένη,
ὀρφανῶν καί χηρῶν ἀντιλαμ-
βανομένη, πτωχοῖς ἐπικυ-
ροῦσα, θλιβομένους παραμυ-
θουμένη, καί πᾶσι γενομένη
τὰ πάντα ἐν ταπεινώσει καρ-
δίας».

ἩὁσίαΚοίμησήτης

Καί ἦρθε τό τέλος τῆς ζωῆς
της ἤ μᾶλλον ἡ ἀρχή τῆς
ἀληθινῆς της ζωῆς. Ὁ θάνατος
γιά τούς Ἁγίους δέν εἶναι τό
τέλος, εἶναι τό «ἄγγισμα τοῦ
Θεοῦ», εἶναι ἡ ὄντως ζωή
μέσα στήν ἀνέσπερη βασιλεία
τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἡ Ὁσία
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προγνωρίζει τό τέλος της καί
μέ δάκρυα παρακαλεῖ τήν
Κυρία Θεοτόκο καί τόν με-
γαλομάρτυρα Γεώργιο νά τῆς
δώσουν ἕξι μῆνες παράταση
ζωῆς «πρός τήν τοῦ ναοῦ τε-
λείαν ἀπάρτισιν», ὅπως καί
ἔγινε. Ὅταν ἔφθασε ἡ τελευ-
ταία ὥρα ἐπί τῆς γῆς, ἀφοῦ
γιά τελευταία φορά συμβού-
λεψε τίς ἀδελφές γιά τό πῶς
πρέπει νά ζοῦν καί νά ἀγω-
νίζονται «ἐν ἁγίῳ πνεύματι»,
«χαίρουσα τό πνεῦμα εἰς
χεῖρας Θεοῦ παρέθετο» πιθα-
νόν κατά τό 1280 σέ ἡλικία
ἑβδομήντα περίπου ἐτῶν. Ἐτά-
φη στό νάρθηκα τοῦ ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου (σήμερα
Ἁγίας Θεοδώρας), ὅπου μέχρι
σήμερα βρίσκεται ὁ σεπτός
της τάφος.

Πολλά τα θαύματα τῆς
Ἁγίας ἀπό τότε μέχρι σήμερα
καί μεγάλη ἡ δόξα τῆς «ἐπὶ
γῆς καί ἐν οὐρανῷ». Δέν ἔπα-
ψε οὔτε μιά στιγμή τήν ποι-
κιλότροπη βοήθειά της στόν
ἀγαπητό της λαό, πού εἶναι
καί πνευματικά της παιδιά.

ΧρονικόἈνακομιδῆςτῶν
ἱερῶνλειψάνων

Ἐπειδή πολλοί ἀμφισβη-
τοῦσαν τήν ὕπαρξη τῶν λει-
ψάνων τῆς Ἁγίας καί ὑπο-
στήριζαν ὅτι κλάπηκαν ἀπό
τούς Φράγκους (ὅπως συνέβη
μέ πολλά ἱερά λείψανα), ὁ
τότε Μητροπολίτης Ἄρτης Σε-
ραφείμ ὁ Βυζάντιος ἔδωσε
ἐντολή νά ἀνοιχθεῖ ὁ τάφος
της. Ἔτσι στίς 20 Μαρτίου
τοῦ 1873, ἡμέρα Τρίτη καί
ὥρα 1:30 πρωϊνή, ἀφοῦ ἔψαλ-
λαν τήν παράκληση τῆς Ἁγίας
ὁ ἱερός κλῆρος, ὁ εὐσεβής
λαός, οἱ ἐπίτροποι τοῦ ναοῦ,
οἱ πρόκριτοι τῆς Ἄρτας καί
οἱ πρόξενοι τῆς Ρωσίας καί
τῆς ἐλεύθερης Ἑλλάδας, μέ

ἐπικεφαλῆς τόν Ἀρχιμανδρίτη
Στέφανο Κλεόμβροτο (ὁ Μη-
τροπολίτης Σεραφείμ ἀπου-
σίαζε στήν Κωνσταντινούπο-
λη), ἄνοιξαν τόν τάφο καί
μέ πολλή εὐλάβεια συνέλεξαν
τά ἱερά καί εὐωδιάζοντα λεί-
ψανα τῆς Ὁσίας. Ἀφοῦ τά
τοποθέτησαν σέ ξύλινη λάρ-
νακα, τά ἄφησαν γιά προ-
σκύνημα στήν ὡραία πύλη

τοῦ ναοῦ καί συνέχισαν ὁλο-
νύκτια ἀγρυπνία πρός τιμή
τῆς Ἁγίας καί δοξολογία γιά
τή μεγάλη δωρεά τῶν λειψά-
νων της. Τά χαριτόβρυτα λεί-
ψανα τῆς Ἁγίας ἀναδείχθησαν
πηγή πολλῶν καί μεγίστων
θαυμάτων μέχρι σήμερα.

Ἡ ἱερή μνήμη τῆς Ἁγίας
τιμᾶται στίς 11 Μαρτίου.
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Μ
έ λαμπρότητα τελέστηκαν
οἱ πανηγυρικές – λατρευτι-
κές ἐκδηλώσεις γιά τά ὀνο-

μαστήρια τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου μας κ. Παύλου (28-
29/6).

Τό πρόγραμμα τῶν ἐκδηλώσεων,
στόν Ἱ. Ναό τῶν Ἁγίων Κων στα -
ντί νου & Ἑλένης Κοζάνης, εἶχε ὡς
ἑξῆς:

Τήν Τρίτη 28η Ἰουνίου τελέσθηκε
Μ. Πανηγ. Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου  Ἐλασ σῶ νος κ.
Βασιλείου καί συμπροσευχομένων
τῶν Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου
Θερμῶν κ. Δημητρίου, ὁ ὁποῖος
καὶ κήρυξε τὸν θεῖον λόγον, καί
τοῦ Ποιμενάρχου μας κ. Παύλου.

Τήν Τετάρτη 29η Ἰουνίου τε λέ -
στηκε Ὄρθρος καί Πανηγυρική Θ.
Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβ.
Ποιμενάρχου μας κ. Παύλου καί
συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμιω-
τάτων Μητροπολιτῶν Φλω ρί νης κ.
Θεοκλήτου, Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ, Ζι -
χνῶν κ. Ἱεροθέου, Κιλκι σίου κ.
Ἐμ  μα νουήλ, ὁ ὁποῖος καί κήρυξε
τόν θεῖον λόγον, καί τοῦ Θεοφιλε-
στάτου Ἐπισκόπου Θερμῶν κ. Δη-
μητρίου.

Στή συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος
δέχθηκε τίς εὐχές κλήρου καί λαοῦ
στήν παρακείμενη αἴθουσα τοῦ
Γκερτσείου Ἱδρύματος.
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Ἡ
Ἐκκλησία κάνει
ἐμφανῆ τὴν παρου-
σία της διὰ τοῦ

Ἐπισκόπου της, καὶ δὴ διὰ
τοῦ κατεξοχὴν ἔργου του
ποὺ εἶναι ἡ προεδρία τῆς
Θείας Εὐχαριστίας. Ἀπὸ
αὐτὴν (τὴν προεδρίαν) πη-
γάζει ὅλη ἡ ἐξουσία τοῦ
Ἐπισκόπου, ἁγιαστική, ποι-
μαντικὴ καὶ ἡ λεγομένη δι-
οικητική. Εὐχαριστία χωρὶς
Ἐπίσκοπον δὲν νοεῖται,
ἀλλ’ οὔτε καὶ Ἐπίσκοπος
χωρὶς εὐχαριστία. Αὐτὰ τὰ
δυὸ εἶναι ἀλληλένδετα καὶ
συνιστοῦν τὸν ἄξονα αὐτοῦ
τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἐκκλη-
σίας: «ὅπου ἂν φανῇ ὁ
Ἐπίσκοπος, ἐκεῖ καὶ τὸ
πλῆθος -δηλαδὴ ὁ λαός-
ἔστω, ὥσπερ ὅπου ἂν εἴη
Χριστὸς Ἰησοῦς, ἐκεῖ καὶ
ἡ καθολικὴ Ἐκκλησία»
γράφει ὁ Ἱερομάρτυρας
Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος ἤδη
στὶς ἀρχὲς τοῦ Β΄ μ.Χ. αἰ.
Ἐνῶ σὲ ἄλλο σημεῖο τονίζει
ὅτι «αὕτη βεβαία Εὐχα-
ριστία ἡγείσθω, ἡ ὑπὸ τὸν
Ἐπίσκοπον οὖσα».

Ὁ Ἐπίσκοπος συνεπῶς,
ὅταν διοικεῖ, δὲν ἀσκεῖ δι-
οίκησιν, μὲ τὴν ἐγκόσμιον
ἐμφάνισιν αὐτῆς, ἀλλὰ προ-
εκτείνει εἰς ὅλους τοὺς το-
μεῖς τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλη-
σίας τὴ χάρη καὶ τὴν εὐλο-
γία τῆς Θείας Εὐχαριστίας,
τῆς ὁποίας προΐσταται.
Χωρὶς τὴ Θεία Εὐχαριστία

δὲν ὑπάρχει ἁγιασμὸς καὶ
εὐλογία στὴ ζωὴ τῶν
πιστῶν. Κανεὶς δὲν μπορεῖ
νὰ γίνῃ ἅγιος, χωρὶς τὴ
συμμετοχή του στὸν Ἕναν
Ἅγιον, Ἕνα Κύριον Ἰησοῦν
Χριστόν, ὁ ὁποῖος προσφέ-
ρει τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα

Του λύτρον ἀντὶ πολλῶν
εἰς τὴν Θείαν Εὐχαριστίαν.
Ἀκριβῶς, διότι μόνον στὴ
Θεία Εὐχαριστία ὑπάρχει
τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ
Χριστοῦ, ὅλη ἡ χάρις καὶ ὁ
ἁγιασμὸς στὴ ζωή μας πη-
γάζουν ἀπὸ ἐκεῖ. Δεδομέ-
νου, ὅμως, ὅτι ἡ Θεία Εὐχα-
ριστία, χωρὶς Ἐπίσκοπον
εἶναι ἀδιανόητη οὔτε χάρις
καὶ ἁγιασμὸς στὴ ζωή μας
εἶναι δυνατή, χωρὶς τὴν
εὐλογίαν τοῦ Ἐπισκόπου.

Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος γιὰ
τὸν ὁποῖον ὅλα στὴν
Ἐκκλησία γίνονται μὲ τὴν
εὐλογία τοῦ Ἐπισκόπου.
Ὁ Ἐπίσκοπος στὴν οὐσία
δὲν εἶναι διοικητής, ἀλλὰ
λειτουργός. Εἶναι εἰς τόπον
ἢ τύπον Χριστοῦ, περιστοι-
χούμενος ἀπὸ τοὺς πρε-
σβυτέρους, οἱ ὁποῖοι λει-
τουργοῦν εἰς τύπον τῶν
Ἀποστόλων. Ἡ εἰκόνα αὐτὴ
ἐπεκράτησε σὲ ὅλη τὴ δια-
δρομὴ τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας διαμέσου τῶν

αἰώνων καὶ ἐκφράζεται, μὲ
τὴ δομὴ τῶν Ἱερῶν Ναῶν,
καθὼς καὶ τὴ δομὴ τῆς Θεί-
ας Λειτουργίας.

Ἡ Θεία Εὐχαριστία εἶναι
εἰκόνα τῆς Βασιλείας τοῦ
Θεοῦ. Στὴ Θεία Λειτουργία
βιώνουμε καὶ προγευόμα-
στε τῆς καταστάσεως, στὴν
ὁποία θὰ ζῇ ὁ κόσμος, ὅταν
ἐπικρατήσῃ ἡ Βασιλεία τοῦ
Θεοῦ, τὴν ὁποία ὅλοι οἱ
πιστοὶ προσδοκοῦμε καὶ
γιὰ τὸν ἐρχομὸ τῆς ὁποίας,
προσευχόμαστε κάθε φορὰ
ποὺ λέμε στὴν Κυριακὴ
Προσευχὴ «ἐλθέτω ἡ Βα-
σιλεία σου».

Ἕνα ἀπὸ τὰ χαρακτηρι-
στικὰ τῆς Βασιλείας τοῦ
Θεοῦ εἶναι ὅτι ἡ σύναξη
τοῦ διασκορπισμένου κό-
σμου ἐπὶ τῷ αὐτῷ στὴ Βα-
σιλεία τοῦ Θεοῦ θὰ ἔχῃ
ἕνα συγκεκριμένο κέντρο
καὶ μία συγκεκριμένη κε-
φαλή, τὸν Βασιλέα Χριστόν,
ὁ ὁποῖος καθήμενος ἐπὶ
θρόνου εἰς τύπον καὶ τόπον
Θεοῦ θὰ συναγάγῃ τὰ δια-
σκορπισμένα εἰς ἕν καὶ θὰ
θρέψῃ τὸν κόσμο μὲ τὴν
αἰώνιαν ζωὴν ποὺ πηγάζει
ἀπὸ τὸ Σῶμα Του.

Αὐτὸν τὸν Βασιλέα Χρι-
στόν, ὅπως θὰ ἔλθῃ στὴ
Βασιλεία Του, εἰκονίζει
στὴν Ἐκκλησία ὁ προεστώς
τῆς Εὐχαριστίας Ἐπίσκο-
πος. Γι’ αὐτὸ καὶ κάθεται
ἐπὶ θρόνου, ὄχι στὸ Δεσπο-
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«ὅπου ἂν φανῇ ὁ Ἐπίσκοπος, ἐκεῖ καὶ τὸ πλῆθος...»

π. Δημητρίου
Χαρισίου



τικό, ἀλλὰ αὐτὸν
ποὺ εἶναι πίσω
ἀπὸ τὴν Ἁγία
Τράπεζα καὶ λέ-
γεται Σύνθρο-
νον. Δὲν εἶναι,
λοιπόν, χωρὶς
σημασία ὅτι ὁ
Ἐπίσκοπος καὶ
οἱ λειτουργοὶ
στὴ Θεία Εὐχα-
ριστία φέρουν
λαμπρὲς στολές.
Κακῶς σκανδα-
λίζονται κάποιοι
σήμερα ἀπὸ τὴ
λαμπρότητα τῶν
ἀμφίων τῆς
Ἐκκλησίας μας
καὶ ὁμιλοῦν γιὰ
ἁ π λ ο π ο ί η σ ή
τους. Ὅλα στὴ
Θεία Εὐχαριστία
εἶναι λουσμένα στὸ φῶς
καὶ τὴ λαμπρότητα, γιατί
μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο ἡ
Ἐκκλησία μας θέλησε νὰ
δείξῃ ὅτι στὴ Θεία Λει-
τουργία ζοῦμε στὴ Βασι-
λεία τοῦ Θεοῦ. Στὴ Θεία
Εὐχαριστία ζοῦμε τὴν
ὑπέρβαση τοῦ Σταυροῦ καὶ
τὴ δοξολογία του στὴ Βα-
σιλεία τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτὸ
ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἀπαγο-
ρεύσει τὴν τέλεσή της σὲ
ἡμέρες νηστείας, μὲ δύο
μόνο ἐξαιρέσεις. Εὐχαρι-
στία καὶ νηστεία εἶναι
ἀσυμβίβαστα, διότι ἡ
Εὐχαριστία εἶναι χαρὰ καὶ
πανήγυρις.

Ἡ εὐχὴ τῆς Ἀναφορᾶς
ποὺ ἀρχίζει μὲ τὸ «Εὐχα-
ριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ»
καὶ τελειώνει μὲ τὰ Δί-
πτυχα, λέγεται ὅλη ἀπὸ

τὸν προεστώτα Ἐπίσκοπον,
διότι εἶναι ἑνιαῖον καὶ
ἀδιάσπαστον ὅλον. Τὰ Δί-
πτυχα εἶναι διπλᾶ: τῶν κε-
κοιμημένων καὶ τῶν ζών-
των. Τῶν μὲν κεκοιμημένων
μὲ ἐπικεφαλῆς καὶ «Ἐξαι-
ρέτως» τὴν Παναγίαν, τῶν
δὲ ζώντων τὸν προεστῶτα
Ἐπίσκοπον, «Ἐν πρώ-
τοις…».  Τὸ σημεῖον αὐτὸ
ἀποδεικνύει ὅτι, χωρὶς τὸ
μνημόσυνον τοῦ Ἐπισκό-
που, ἡ Εὐχαριστία εἶναι
οὐσιαστικὰ ἀνύπαρκτη.
Πρόκειται γιὰ τὸ πλέον
καίριο στοιχεῖο ποὺ ἀνα-
δεικνύει τὴν Θεία Εὐχαρι-
στία ἐπισκοποκεντρικὸν γε-
γονὸς στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλη-
σίας. Ὅλοι οἱ ζῶντες ἀνα-
γνωρίζουν μὲ αὐτὸ τὸν τρό-
πο ὡς κεφαλὴ τους «ἐν
πρώτοις τὸν Ἐπίσκο-
πον».
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Ο
ταν μελετοῦμε τὴν ἄθλη-
ση καὶ τὸ μαρτύριο
ἁγίων γυναικῶν, ὅπως

τῆς ἁγίας μάρτυρος Ἑλικω-
νίδος, τῆς ὁποίας τὴ μνήμη
ἑορτάζει σήμερα (28 Μαΐου)
ἡ Ἐκκλησία, μᾶς ἔρχεται
πάντα στὸ νοῦ ἐκεῖνο ποὺ
γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος
σὲ μιὰ του ἐπιστολή· «οὐκ
ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ». Πραγ-
ματικὰ οἱ διῶκτες τῆς πί-
στεως δὲν ἔκαμαν καὶ δὲν
κάνουν διάκριση μεταξὺ
ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, μὰ μὲ
τὸν ἴδιο τρόπο βασανίζουν
σκληρὰ κι ἀνελέητα δυνατοὺς
ἄνδρας καὶ τρυφερὰ κορί-
τσια. Μὰ κι οἱ Μάρτυρες
δὲν δείχνουν διαφορὰ· μὲ
τὴν ἴδια ἀνδρεία καὶ καρτε-
ρικότητα ποὺ μαρτυροῦν γιε-
ροδεμένοι ἄνδρες, μὲ τὴν
ἴδια ἀντοχὴ καὶ ἀφοβία ἀντι-
κρύζουν τοὺς δημίους καὶ
ὑπομένουν τὰς βασάνους
ἀδύνατες γυναῖκες. Γιατὶ ἡ
πίστη δὲν εἶναι δύναμη τοῦ
σώματος, εἶναι δύναμη τῆς
ψυχῆς, ποὺ δίνει τὴν ἀντοχὴ
καὶ τὴν καρτερία στοὺς Μάρ-
τυρες νὰ βαδίσουν πρὸς τὸ
θάνατο· ἄν εἶναι ἄνδρες, ἄν
εἶναι γυναῖκες.

Ἡ μάρτυς

Ἑλικωνὶς

ΑΠΟ ΤΟ

ΣΥΝΑΞΑΡΙ1

* Ἐπισκόπου, Διονυσίου Λ. Ψα-
ριανοῦ, Μικρός Συναξαριστής,
Ἀθήναι 1980. 
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ὉΧριστός ζητᾶ ἀπό
τούς ἀνθρώπους νά
Τόν ἀκολουθήσουν

(Ματθ. 10, 32-39 καί 19, 27-
30). Αὐτή ἡ συμπόρευση μαζί
Του προϋποθέτει μία ἀποταγή
καί δύο καταφάσεις. Ἡ
ἀποταγή εἶναι ἡ ἄρνηση
τοῦ ἀνθρώπου νά ἀκο-
λουθήσει ἄλλες ἀγάπες,
νά τίς βάλει πιό πάνω
ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Χρι-
στοῦ. Νά ὑπερβεῖ δηλαδή
τήν συγγένεια, τά ἀγαθά,
τά προσωπικά χαρίσματα,
ἀκόμη καί τόν ἴδιο του
τόν ἑαυτό καί νά ἀκολου-
θήσει πορεία κατάφασης. Καί
ἡ κατάφαση ἔχει νά κάνει μέ
τό ΝΑΙ στόν οὐρανό καί τό
ΝΑΙ στήν ὁμολογία τοῦ οὐρα-
νοῦ ὡς τῆς ἀληθινῆς πατρίδας
τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί τήν
ἐπιλογή μιᾶς ζωῆς πού νά ἔχει
γνώμονα τόν Ἄλλο, τόν ὁποι-
ονδήποτε Ἄλλο. Ὁ Χριστός
μᾶς λέει ποιός εἶναι ὁ τρόπος
μέ τόν ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος μπο-
ρεῖ νά πετύχει αὐτόν τόν δρό-
μο. Εἶναι ἡ πίστη.

Ποιά ἀξία ἔχει αὐτή ἡ πρό-
σκληση τοῦ Χριστοῦ, ὅπως
ἀποτυπώνεται στούς αἰῶνες
μέσα ἀπό τή ζωή τῆς Ἐκκλη-
σίας καί ὅπως βιώνεται στά
πρόσωπα τῶν Ἁγίων τῆς πί-
στης μας; Ποιά ἀξία ἔχει ἄρα-
γε αὐτή ἡ πρόσκληση στήν
ἐποχή τῆς ἀγανάκτησης, τῆς
ἄρνησης τῶν πάντων, ὅπου ὁ
ἄνθρωπος αἰσθάνεται νά ἔχει

τραβηχτεῖ τό χαλί κάτω ἀπό
τά πόδια του, νά βλέπει ὅλα
ἐκεῖνα τά ὁποῖα τό πολιτιστικό
καί κοινωνικό σύστημα, ὅπως
αὐτό ἐκφράζεται μέσω τῆς πο-
λιτικῆς καί τῆς τηλεόρασης,

νά μήν μπορεῖ πλέον νά τά
κρατήσει στήν κατοχή του καί
νά ἀντιμετωπίζει ἔντονο τὸ
πρόβλημα τῆς ἐπιβίωσης;

Ἐάν δέν χάσεις μέ τή θέ-
λησή σου ὅλα ὅσα πίστεψες
ὅτι εἶναι δικά σου ἤ ὀνειρευό-
σουν νά τά ἀποκτήσεις, τότε
εἶναι πολύ δύσκολο ἕως ἀδύ-
νατον ἡ ζωή σου νά ἔχει νόημα.
Κανένα ἀγαθό δέν μπορεῖ νά
συνοδεύσει τόν ἄνθρωπο στό
ἐπέκεινα, στήν αἰωνιότητα. Γι’
αὐτό καί ὁ ἄνθρωπος προτιμᾶ
νά διαγράφει τήν αἰωνιότητα
γιά νά μπορεῖ νά χαρεῖ τά
ἀγαθά τοῦ παρόντος κόσμου,
μέ τήν ἰδέα ὅτι ἡ ζωή τελειώνει
στόν τάφο. Καί ἀγανακτεῖ μέ
ὅλους ἐκείνους πού τόν ὁδή-
γησαν στό νά χάσει τά ἀγαθά,
κυρίως τό ὄνειρο καί τήν
αὐτάρκεια, γιατί κοίταξαν μόνο
τόν ἑαυτό τους, τήν ἰδιοτέλεια,

τόν πλουτισμό τους, κατα-
σπατάλησαν χρόνο καί χρή-
ματα καλλιεργώντας ψευδαι-
σθήσεις αὐτάρκειας πού ἡ κα-
τανάλωση θά ἔδινε στούς πολ-
λούς. Δικαιολογημένη ἡ ἀγα-

νάκτηση. Δέν εἶναι ὅμως
ἐπαρκὴς καί δέν θά ἔχει
ἀποτελέσματα ἐάν δέν
στραφεῖ κυρίως ἐναντίον
τῆς νοοτροπίας πού καλ-
λιέργησαν πρόσωπα καί
κοινωνικές ὁμάδες, υἱοθε-
τώντας τήν ἀρχή ἑνός τρό-
που ζωῆς πού λειτουρ-
γοῦσε μέ γνώμονα μόνο
τόν ἑαυτό τοῦ καθενός

καί ἄφηνε στήν ἄκρη τό συλ-
λογικό, ἀλλά καί τήν ἠθική
ποιότητα στήν ὁποία πρέπει
νά στηρίζεται κάθε κοινωνία,
ἐάν θέλει νά εἶναι κοινωνία,
δηλαδή συνάντηση καί συμ-
πόρευση προσώπων καί ὄχι
παράλληλοι ἤ ἀντίθετοι μο-
νόδρομοι ἀτόμων, πού δέν
ἔχουν χρόνο καί διάθεση νά
ἀνταλλάξουν χαμόγελο, ἐλπί-
δα, ἀγαθά, ἀλλά κυρίως, νοή-
ματα ζωῆς. Καί μόνο το νόημα
ζωῆς σέ συνοδεύει στήν αἰωνιό-
τητα. Καί αὐτό σοῦ τό δίνει ἡ
ἁγιότητα.

Ὁμολογία ἔμπροσθεν τῶν
ἀνθρώπων ζητᾶ ὁ Χριστός.
Καί ὑπόσχεται παλιγγενεσία.
Ὁμολογία ὅτι ἡ σχέση μαζί
Του ἀποτελεῖ τήν προτεραι-
ότητα τῆς ζωῆς. Ἡ σχέση μαζί
Του γίνεται εὐαισθησία ἀπέ-
ναντι στόν ἄλλο πού πεινᾶ.

π. Θεμιστοκλῆ Μουρτζανοῦ



Ὄχι μόνο γιά ὑλικά ἀγαθά ἤ
γιά ἐπιβίωση. Ἀλλά πεινᾶ γιά
ζωή, γιά ἀγάπη, γιά μοίρασμα,
γιά σεβασμό, γιά ἀξιοπρέπεια.
Πεινᾶ νά δεῖ ἀνθρώπους πού
δέν τόν προσπερνοῦν ἀδιά-
φοροι ἤ ἰδιοτελεῖς, ἀλλά νιώ-
θουν ὅτι δέν μποροῦν χωρίς
ἐκεῖνον.   Ἡ σχέση μαζί Του
γίνεται δημιουργία, προσευχή,
τέχνη, ἐλπίδα, χαρά καί λύπη
μαζί μέ τόν ἄλλο καί γιά τόν
ἄλλο. Ἡ σχέση μαζί Του ὑπεν-
θυμίζει στόν ἄνθρωπο ὅτι δέν
ἔχει πόλη μένουσα, ἀλλά ἐπι-
ζητᾶ τήν μέλλουσα. Καί αὐτή
δέν γίνεται πατρίδα του χωρίς
ἀγάπη. Ὅσο τό μπορεῖ. Μέσα
ἀπό τό λίγο ἤ τό πολύ πού
βγάζει ἀπό τήν καρδιά του.
Ἀρκεῖ τά χέρια του νά μή μέ-
νουν ἄδεια.

Δικαία ἡ ἀγανάκτηση σή-
μερα. Θά ἔπρεπε ὅμως νά ξε-
κινήσει ἀπό τούς ἑαυτούς μας.
Γιατί ἀφεθήκαμε νά παρα-
πλανηθοῦμε. Εὐχαριστηθήκα-
με καθιστώντας στάση ζωής
τήν φιληδονία τῆς αὐτάρκειας,
τῆς λαγνείας γιά τόν ἑαυτό
μας, τῆς παράδοσης τοῦ χρό-
νου μας σέ προσανατολισμούς
χωρίς αἰωνιότητα. Μείναμε σέ
ψευδαισθήσεις, μεθυσμένοι
ἀπό τήν ἐλευθερία πού φαί-
νεται ὅτι προσφέρει ἡ ζωή χω-
ρίς Θεό καί ἡ ἀπόρριψη ὁποι-
ασδήποτε ἠθικῆς ἀξίας καί
φραγμοῦ. Εἴπαμε «ὅλα ἐπι-
τρέπονται» καί τό δοξάσαμε.
Εἴπαμε «δέν πιστεύουμε τί-
ποτα» καί αὐτοπεριοριστήκα-
με στά τοῦ οἴκου μας. Ἀνεχ-
θήκαμε τό πριόνισμα θεσμῶν
ὅπως ἡ πολιτική, ἡ παιδεία, ἡ
Ἐκκλησία, ἡ δικαιοσύνη, γιά
νά εἴμαστε ὅλοι το ἴδιο, γιά
νά μήν ξεχωρίζει κανείς σέ
μιά ρευστότητα ἄνευ προ-

ηγουμένου. Καί δέν ὑποψια-
στήκαμε ὅτι αὐτό ἦταν τό δό-
λωμα γιά νά κερδίζουν ἀπό
ἐμᾶς, ὄχι μόνο ὑλικά ἀγαθά,
ἀλλά καί τήν ψυχή μας, ὅλοι
ἐκεῖνοι οἱ ταγοί τοῦ συστήμα-
τος πού μέ ὅπλο τήν τηλεό-
ραση, τήν διαφήμιση, τά λαμ-
περά πρόσωπα, μᾶς εἶπαν ὅτι
«ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὅ,τι κατα-
ναλώνει στόν χρόνο πού τοῦ
ἀναλογεῖ σ’ αὐτόν τόν κό-
σμο».

Μία Κυριακή μετά τήν ἑορ-
τή τῆς Πεντηκοστῆς ἡ Ἐκκλη-
σία μᾶς ὑπενθυμίζει τόν δρόμο
τῶν Ἁγίων. Αὐτῶν ποὺ ἄφη-
σαν κατά μέρος κάθε ἄλλη
ἀγάπη καί διάλεξαν τήν ἀγάπη
τοῦ Χριστοῦ. Καί κέρδισαν
καί τόν παρόντα χρόνο, ἀλλά
καί τήν αἰωνιότητα. Ἀκόμη κι
ἄν ἔφυγαν ἀπό αὐτή τή ζωή
μέσα ἀπό τόν πόνο τοῦ μαρ-
τυρίου ἤ ἀπό τήν στέρηση
τῶν ἀγαθῶν ἤ ἀπό τόν περιο-
ρισμό τῶν ἐπιθυμιῶν, κέρδισαν
καί τό Θεό καί τήν αἰωνιότητα,
ἀλλά καί ἔμειναν ζωντανοί
στήν ἀγάπη τῶν ἀνθρώπων.
Εἶπαν τό μεγάλο ΟΧΙ καί ἔλα-
βαν τό ΝΑΙ τοῦ Θεοῦ. Ἴσως
ἐδῶ βρίσκεται ἡ μακροπρό-
θεσμη λύση γιά τήν πορεία
τῆς κοινωνίας μας.  Στήν ἀπό-

φαση νά ποῦμε ΟΧΙ πλέον
στήν φενάκη αὐτῆς τῆς νοο-
τροπίας πού μᾶς ἔκανε νά
πουλήσουμε τίς ψυχές μας καί
τώρα νά ἀγανακτοῦμε γιατί
μᾶς στεροῦν τό ξυλοκέρατο
πού μᾶς παρηγοροῦσε δηλη-
τηριάζοντάς μας. Στήν ἐπιλογή
νά ποῦμε ΝΑΙ στήν ἀγάπη,
στό μοίρασμα τῶν χαρισμάτων
μας, στήν ἐργασία γιά νά ἀλλά-
ξουμε τούς ἑαυτούς μας ἐντός
μας καί στήν συλλογική ἀνα-
διοργάνωση. Ἄν δέν ἀπαιτή-
σουμε ἀπό τούς πολιτικούς
μας ὄχι οἰκονομικά μέτρα,
ἀλλά πνευματική ἀναδιοργά-
νωση καί στράτευση σέ συλ-
λογική προσπάθεια πού θά
περιθωριοποιήσει, ἀκόμη καί
θά τιμωρήσει, τήν ἁμαρτία
τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ, κάθε
ἀλλαγή θά εἶναι μάταιη. Καί
ἡ ἀγανάκτηση δέν θά καρπο-
φορήσει. Θά παραμένουμε
σάν τόν ἄσωτο υἱό δίπλα στούς
χοίρους, ἐνῶ ἡ λύση εἶναι ἡ
ἐπιστροφή στό σπίτι τοῦ Πα-
τέρα μας.

Αὐτό τόν δρόμο πότε θά
βγεῖ ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία νά
τόν φωνάξει;

Κέρκυρα, 19 Ἰουνίου 2011
Πάντων τῶν Ἁγίων
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Ἕ
νας μοναχός ἐξομολογήθηκε σέ κάποιο Γέροντα
πώς πειραζόταν ἀπό λογισμούς ὑπερηφανείας. –
Να σοῦ πῶ, παιδί μου, δέν ἔχεις κι ἄδικο νά ὑπε-

ρηφανεύεσαι, τοῦ ἀποκρίθηκε ἐκεῖνος. Ἐσύ δέν εἶσαι
ἐκεῖνος πού δημιούργησε τόν Οὐρανό καί τή γῆ; Ντρο-
πιασμένος ὁ ἀδελφός ἀπό τά λόγια τοῦ Γέροντος, ἔβαλε
μετάνοια καί εἶπε. –Συγχώρεσέ μέ, Ἀββᾶ, δέ σκέφτηκα
ποτέ πώς ἔκανα τίποτε τέτοιο. –Ἄν ὁ δημιουργός τοῦ
Οὐρανοῦ καί τῆς γῆς ἔζησε ταπεινά σ’ αὐτόν τόν κόσμο,
σύ ὁ πηλός πῶς ὑπερηφανεύεσαι; Ποιό εἶναι τό ἔργο
σου; Τοῦ εἶπε αὐστηρά ὁ σοφός Γέροντας.

Α Π Ο  ΤΟ  ΓΕ Ρ Ο Ν ΤΙΚΟ
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Δωρεὲς πρὸς τὸ Τιάλειον Ἐκκλησιαστικὸν

Γηροκομεῖον Κοζάνης  «Ἅγιος Παντελεήμων»,

εἴτε χρηματικές, εἴτε σὲ εἴδη καὶ γεύματα,

προσέφεραν εὐγενῶς:

◆ Δημήτριος Μακρής 500 € γιά γεῦμα γε-
ρόντων εἰς μνήμη τῆς συζύγου του Ζωῆς γιά
τό ἐτήσιο μνημόσυνό της. ◆Ἱερός Ναός Ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Καρυδίτσας 300 €
γιά κάλυψη τῶν ἀναγκῶν τοῦ Γηροκομείου.
◆Σουλτάνα Μπαντῆ 300 € γιά γεῦμα τό Σάβ-
βατο 11 Ἰουνίου καί προσφορά τροφίμων εἰς
μνήμη Αἰκατερίνης Μπαντῆ. ◆ Ἀλεξάνδρα
Τζήμκα 200 € γιά γεῦμα τήν Τρίτη 14 Ἰουνίου
εἰς μνήμη προσφιλῶν προσώπων. ◆ Βασιλική
Λιάνα 200 € γιά γεῦμα τήν Κυριακή 12 Ἰουνίου
εἰς μνήμη τῆς μητέρας της Πανάγιως Λιάνα.
◆ Ἡ Κούλα Σαρατσιώτη καί ἡ Τούλη Χαριτο-
πούλου προσέφεραν τό ποσό τῶν 200 € γιά
γεῦμα γερόντων στήν μνήμη τῶν συζύγων
τους Ἰωάννη Σαρατσιώτη καί Δημητρίου Χα-
ριτόπουλου καί τῶν γονέων τους Ἰωάννη καί
Βαϊτσας Γκατζόφλια. ◆ Ἱερεύς Ἀντώνιος Σα-
κελλάριος 200 € εἰς μνήμη πρεσβυτέρας
Εὐαγγελίας. ◆Σωτήριος Δρίζης 200 € εἰς μνή-
μη Ἄνθου Πεσλῆ. ◆ Εὐδοξία Κορωνίδου 150
€ εἰς μνήμη τῶν προσφιλῶν γονέων της καί
τοῦ ἀγαπητοῦ υἱοῦ της Παναγιώτου. ◆Ἰωάννης
Καραδαλῆς 100 €. ◆ Βασιλική Μοζακίτη κά-
τοικος Γερμανίας 50 € εἰς μνήμη τοῦ πατέρα
της Ἀλέξανδρου Κυρατζόπουλου. ◆Κωνσταν-
τίνα Σπανιόλα 50 € εἰς μνήμη ἀγαπημένων
γονέων καί ἀδελφῶν. ◆Μαρία Πατιά 20 € εἰς
μνήμη προσφιλῶν προσώπων. ◆ Ἀφοί Βλιαγ-
κόφτη προσφορά λαχανικῶν καί φρούτων. ◆

Ἀρτοποιεῖο Ρούσσης Ρουσόπουλος προσφορά
ἄρτων καί  ἀρτοσκευασμάτων. ◆Ἀργυρὼ Μπί-
σκα-Καβάζη προσφορά γεύματος τήν Κυριακή
29 Μαΐου 2011 εἰς μνήμη τῆς μητέρας της. ◆

Θεανώ Σαμαρᾶ-Γκατζογιάννη προσφορά γεύ-
ματος εἰς μνήμη τῆς μητέρας τῆς Πολυξένης
Σαμαρά. ◆Βασίλειος Κουμπούρας ἀπό Χρώμιο

προσφορά μεγάλης ποσότητας τυριοῦ. ◆Ἐνο-
ριακό Φιλόπτωχο Ταμεῖο Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννή-
σεως Θεοτόκου Ἁλωνακίων προσφορά εἰδῶν
ἀτομικῆς ὑγιεινῆς, εἰδῶν καθαρισμοῦ καί
φρούτων. ◆ Ἀναστάσιος Παπαγεωργίου προ-
σφορά ἀναπηρικοῦ ἁμαξιδίου. ◆Ἀνέστης Σταυ-
ρίδης ἀπό Ἴμερα προσφορά ἐλαιόλαδου. ◆

Πηνελόπη Ἀμπατζίδου προσφορά κιχιῶν εἰς
μνήμη γονέων καί πεθερῶν της. ◆Ἰχθυοπωλεῖο
‘Τό Λαυράκι’ προσφορά ψαριῶν. ◆ Νικόλαος
Χαϊτίδης προσφορά εἰδῶν καθαρισμοῦ. ◆Βα-
σιλική Δαβιδοπούλου προσφορά τροφίμων. ◆

Οἰκογένεια Μπζιώτη Χαριλάου ἀπό Σιάτιστα
προσφορά ρούχων καί παπουτσιῶν.

Δωρεὲς γιὰ τὸ Ἱερὸ Κάθισμα

τῆς Ν. Νικοπόλεως

Μάριος Στυλιανοῦ 7.400 €
Μακλάρα Ἔφη 50 €
Γεωργίου Γεώργιος 110 $
Κουλάκη Ἄννα 200 $
Ροδίτη Καλλιόπη 600 $
Chivily Δάφνη 100 $

Δωρεὲς πρὸς τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη:

Ἱ. Ν. Τιμίου Προδρόμου Λευκοπηγῆς
140 €
Τζουρᾶ Εὐθυμία 150 €, γιὰ τὸ Ταμεῖο Ὑπο-
τροφιῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Εὐχαριστήριο

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη εὐχαριστεῖ θερμὰ τὴν
κα Ἀφροδίτη Βούρκα καθὼς καὶ τὴν Ἑταιρεία
Μαρμάρων Α. Βούρκα γιὰ τὴ μεγάλη δωρεὰ
τῶν μαρμάρων στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Τιμίου
Προδρόμου τοῦ Ἱ. Μητρ. Καθίσματος Ν.
Νικοπόλεως. Εὐχαριστεῖ ἐπίσης καὶ τὸν κ.
Ἐμμανουήλ Τσιφτσῆ, γιὰ τὴν δωρεὰν
τοποθέτηση τῶν μαρμάρων καὶ ὅλων τῶν
ἐργασιῶν ποὺ ἀφιλοκερδῶς προσέφερε.

ΑΠΟ  ΤΟ  ΥΣΤΕΡΗΜΑ
ΚΑΙ  ΤΟ  ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ

Ἡ  Ἱερὰ Μητρόπολη  εὐχαριστεῖ θερμὰ τοὺς δωρητὲς
καὶ εὔχεται τὴν παρὰ τοῦ Κυρίου ἀντιδωρεὰ καὶ εὐλογία. 



Τὸ μυστήριο τοῦ προσώπου1

Τ
ὸ οὐσιαστικότερο καὶ πλέον χαρμόσυνο μυ-
στήριο τοῦ Χριστιανισμοῦ εἶναι τὸ μυστήριο
τοῦ προσώπου, αὐτὸ ποὺ καθιστᾶ τὸν κάθε

ἄνθρωπο τόσο ἀνεκτίμητο γιὰ τὸ Θεό, αὐτὸ ποὺ
μποροῦμε καὶ πρέπει νὰ ἀγαποῦμε στὸν ἄλλο. Αὐτὸ
ἀκριβῶς τὸ μυστήριο ἔχει ἀπορρίψει ὁ κόσμος καὶ
οἱ κυρίαρχες ἰδεολογίες του. Γιὰ τὸν κόσμο ὁ ἄνθρω-
πος ὁρίζεται ἀπὸ τὰ ἐξωτερικὰ χαρακτηριστικά του:
τάξη, φυλή, ἐθνικότητα, χρηστικὴ ἀξία, τὶ προσφέ-
ρει στὴ χώρα, ἤ ἀντίθετα ἀπὸ τὰ λάθη καὶ τὰ
ἐγκλήματά του. Ὁ λαός μου σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς ξέ-
νους, οἱ σύμμαχοι σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς ἐχθρούς, ἐμεῖς
σὲ ἀντίθεση μ᾽ αὐτούς κλπ. Φαίνεται πὼς οἱ πάντες
μιλοῦν γιὰ ἀπελευθέρωση τῆς ἀνθρώπινης κοινω-
νίας, γιὰ τὴν εὐτυχία τοῦ κόσμου, γιὰ συνταγὲς
πρὸς τὴν ἀνθρωπότητα, καὶ ἀγώνα γιὰ μιὰ φω-
τεινὴ, εὐτυχισμένη καὶ ἐλεύθερη ζωή. Στὴν πραγμα-
τικότητα ὅμως, ὅλοι ἑνώνονται ἐναντίον κάποιου
ἄλλου, καὶ τὸ κάθετί κινεῖται ἀπὸ τὸ φόβο, τὴν κα-
χυποψία καὶ τὸ μίσος. Αὐτὸ θὰ συμβαίνει μέχρις
ὅτου οἱ ἄνθρωποι καταλάβουν πὼς τὸ νὰ ἀγαπᾶς
καὶ νὰ ὑπηρετεῖς τὴν ἀνθρωπότητα γενικά, δὲν εἶναι
μόνο αὐταπάτη· εἶναι καὶ ἀκατόρθωτο, ἄν αὐτὴ ἡ
ἀγάπη δὲ ριζώνει στὴν ἀγάπη γιὰ τὸ πρόσωπο, γιὰ
κάθε πρόσωπο, ἄν δὲν ὑπάρξει μιὰ ἀγάπη ποὺ νὰ
ξεπερνᾶ κάθε ἐπίγειο, «ἀνθρώπινο, μὰ τόσο ἀνθρώ-
πινο» πρότυπο καὶ κατηγορία ποὺ χρησιμοποιοῦμε
γιὰ νὰ κατατάξουμε καὶ νὰ ἐκτιμήσουμε τοὺς
ἀνθρώπους.

Ὅλα αὐτὰ κρίθηκαν ἅπαξ διὰ παντὸς ἀπ᾽Αὐτὸν
ποὺ εἶπε καὶ συνεχίζει νὰ λέει, ἐκ μέρους κάθε προ-
σώπου: «ἐν φυλακῇ ἤμην...». Αὐτὸ τὸ «ἤμην»
ἀρκεῖ σὲ μᾶς γιὰ νὰ γνωρίζουμε πὼς κάθε πρόσωπο
εἶναι ἕνας ἀδελφὸς ἤ μιὰ ἀδελφή, πὼς κάθε πρό-
σωπο εἶναι τὸ ἀντικείμενο τῆς ἀποκάλυψης καὶ τῆς
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, καὶ πὼς τὸ κάθε πρόσωπο μοῦ
ἔχει δοθεῖ ὡς δυνατότητα ἐκπλήρωσης τοῦ ἴδιου τοῦ
ἑαυτοῦ μου μέσα ἀπὸ τὴ θεία, ἀναζωογονητικὴ καὶ
λυτρωτικὴ ἀγάπη.

1 Ἀλεξάνδρου Σμέμαν, Ἑορτολόγιο, Ἐκδόσεις Ἀκρίτας,
1997, σελ.  110
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Στήν πόλη Σελεύκεια τῆς Συρίας, ὅταν
ἐπίσκοπος ἦταν ὁ Διονύσιος (6ος αἰ.), ζοῦσε
ἕνας πραματευτής πολύ πλούσιος καί εὐλα-
βής. Ἦταν ὅμως αἱρετικός καί πίστευε στά
δόγματα τοῦ Σεβήρου.

Αὐτός εἶχε ἕναν ὑπάλληλο, πού ἦταν
ὀρθόδοξος κι ἀκολουθοῦσε τήν ἁγία καί
ἀποστολική Ἐκκλησία.

Ὁ ὀρθόδοξος, σύμφωνα μέ τή συνήθεια
τῆς ἐποχῆς, πῆρε τή Μεγάλη Πέμπτη τή
θεία Κοινωνία, τήν τοποθέτησε σέ μιά μικρή
θήκη καί τήν ἀσφάλισε σ’ ἕνα ντουλάπι.

Μετά τό Πάσχα ἔφυγε γιά ἐμπόριο στήν
Κωνσταντινούπολη, ξεχνώντας στό ντου-
λάπι τίς ἅγιες μερίδες. Εἶχε ὅμως ἀφήσει τό
κλειδί στό ἀφεντικό του.

Κάποια μέρα ὁ αἱρετικός ἄνοιξε τό ντου-
λάπι καί βρῆκε μέσα τό κουτὶ μέ τίς ἅγιες
μερίδες. Λυπήθηκε γι’ αὐτό καί δέν ἤξερε τί
νά τίς κάνει, γιατί ἀνῆκαν στήν ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία, καί ὁ ἴδιος δέν ἤθελε νά μεταλά-
βει ἀπό αὐτές.

Τίς ἄφησε λοιπόν στό ντουλάπι μέ τήν
σκέψη ὅτι ὅπου νά᾽ναι ἔρχεται ὁ ὑπάλληλός
του καί μεταλαμβάνει.

Πέρασε ἕνας χρόνος. Ἦρθε πάλι ἡ Με-
γάλη Πέμπτη, ἀλλά ὁ ὑπάλληλος δέν εἶχε
ἐπιστρέψει ἀκόμα. Τό ἀφεντικό ἀποφάσισε
τότε νά κάψει τίς μερίδες γιά νά μή μείνουν
καί δεύτερο χρόνο.

Ἀνοίγει τό ντουλάπι, καί τί νά δεῖ! Ὅλες
εἶχαν βλαστήσει στάχυα!

Φόβος καί τρόμος τόν κυρίεψε, τίς πῆρε
ἀμέσως κι ἔτρεξε στόν ἐπίσκοπο Διονύσιο,
φωνάζοντας τό «Κύριε ἐλέησον».

Τό θαῦμα τό εἶδαν ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι καί
δόξασαν τό Θεό. Αὐτό μάλιστα ἔγινε

ἀφορμή νά πιστέψουν πολλοί καί νά
προσέλθουν στήν ἁγία, καθολική καί
ἀποστολική Ἐκκλησία.

AΠO TO ΛEIMΩNAPIO
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Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων καί
Κοζάνης κ. Παῦλος, κατά τό δίμηνο Μαΐου-Ἰουνίου
2011, χοροστάτησε, λειτούργησε ἤ κήρυξε στούς
Ἱ. Ναούς: 

1 – 5 Θεία Λειτουργία Ἱ.Ν. Μεταμορφώσεως
τοῦ Σωτῆρος Κοζάνη Ἑσπερινός Ἱ.Ν. Ἁγ. Κων/νου
κ Ἑλένης καί Λιτάνευση τῆς Εἰκόνας Παναγίας Ζι-
δανιωτίσσης στόν Ἅγ.Νικόλαο Κοζάνης. 5 - 5 Θεία
Λειτουργία στό Κάθισμα. 7,8 - 5  Ἑσπερινό καί Θεία
Λειτουργία στήν Καρδίτσα πολιοῦχος. 14 - 5 Πα-
νηγυρικός Ἑσπερινός Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀχιλλείου Λάβας. 15
- 5 Θεία Λειτουργία Ἱ.Ν. Ἁγ. Γεωργίου Κοζάνης. 20
- 5 Ἀρχιερατικό Πανηγυρικό Ἑσπερινό Ἁ.Ν. Ἁγ.
Κων/νου κ Ἑλένης Κοζάνης. 21 -5 Πανηγυρική
Θεία Λειτουργία καὶ χειροτονία εἰς διάκονο κ. Χρή-
στου Καζαντζίδη Ἁ.Ν. Ἁγ. Κων/νου καὶ Ἑλένης Κο-
ζάνης. 22 - 5 Θεία Λειτουργία Ἱ.Ν. Ἁγ. Κων/νου καὶ
Ἑλένης Καπνοχωρίου. 24 - 5 Τέλεσε νεκρώσιμη
ἀκολουθία στήν Πάτρα. 26,27,28 - 5 Ἱ.Μ. Δοβρά
Βεροίας Ἁγίου Λουκᾶ Συμφερουπόλεως.

5 - 6 Θεία Λειτουργία Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου Προση-
λίου. 11 - 6 Πανηγυρικός Ἑσπερινός Ἱ.Ν. Σταυ-
ρωτῆς. 12 - 6 Θεία Λειτουργία Ἱ.Ν. Ἁγ. Γεωργίου
Κοζάνης. Τέλεσε γάμο στόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς
Κοζάνης τῶν Ἄγγελου Παντέλογλου καί Ἀσπασίας
Δαβάκου. 13 - 6 Πανηγυρική Θεία Λειτουργία Ἱ.Ν.
Ἁγ. Τριάδος Δρεπάνου. Κτιτορικά Ἱ.Μονῆς. Ἁγ.
Τριάδος Σπαρμοῦ. 14 - 6 Ἱερατικὴ Σύναξη στὸν
Ἱ.Ν. Παναγίας Φανερωμένης. 19 - 6 Θεία Λειτουρ-
γία Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Λαριοῦ. Τέλεσε τὸ Γάμο
στὸν Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου Κοζάνης τῶν Δημητρίου
Κουντουρᾶ καὶ Σταυρούλας Κεχαγιᾶ. 23 - 6 Πανη-
γυρικό Ἑσπερινό Ἱ.Μ. Ἁγ. Ἰωάννη Βαζελῶνος δ.δ.
Ἁγίου Δημητρίου. 24 - 6 Πανηγυρική Θεία Λει-
τουργία Ἱ.Μ. Ἁγ. Ἰωάννη Βαζελῶνος δ.δ. Ἁγίου Δη-
μητρίου. 25 - 6 Πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός Ἱ. Κ.
Ν. Ἁγ. Κυριακῆς Σερβίων. Μετακομιδή Λειψάνου
Ἁγ. Θεοδώρας Βασ. Ἄρτης. 26 - 6 Πολυαρχιερα-
τική Θεία Λειτουργία Ἱ. Κ. Ν. Ἁγίας Κυριακῆς Σερ-
βίων. 28 - 6 Πανηγυρικός Ἑσπερινός Ἱ.Ν. Ἁγίων
Κων/νου καὶ Ἑλένης Κοζάνης.  29 - 6 Πανηγυρική
Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία Ι.Ν. Ἁγ.
Κων/νου καὶ Ἑλένης Κοζάνης.

XPONIKA u EIΔHΣEIΣ u ΣXOΛIA

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ  ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΑΪΟΥ

ΙΟΥΝΙΟΥ2011

Χειροτονία τοῦ Χρήστου Καζαντζίδη εἰς διάκονο

Χειροτονία τοῦ Ἰωάννη Ἀντωνόπουλου εἰς διάκονο

Χειροτονία τοῦ διακόνου Διογένη Κοντοῦ
εἰς πρεσβύτερο


