
Oἱ τοπικοί ἅγιοι ἀποτελοῦν τήνπνευματική ὀμπρέλα, τό ἄσειστοντεῖχος, τήν ἀσπίδα προστασίας κάθεπεριοχῆς μαζί βεβαίως μέ ὅλους τούςλοιπούς ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὅλοι οἱ ἅγιοι δέχθηκαν τή φωνήτοῦ Θεοῦ, ἐπαύξησαν μέ κόπο καίἱδρῶτα τόσο τήν πίστη ὅσο καί τήνἀγάπη τους στόν Σαρκωθέντα, Σταυ-ρωθέντα καί Ἀναστάντα Κύριό μας,τόν Ἰησοῦ Χριστό. Ἔζησαν μέ ἀπόλυτηὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀγά-πησαν τόν Χριστό μέ ὅλη τους τήνὕπαρξη καί ἀφιέρωσαν τά πάντα στήνδιακονία Του.Ἔζησαν τή μυστηριακή ζωή τῆς

ΠΡΟΛΟΓΟΣ



Ἐκκλησίας καί μέ τόν ἀγῶνα τους ἐξα-γιάσθηκαν καί ἔγιναν φωτεινοί ὁδο-δεῖκτες πορείας γιά ὅλους.Οἱ ἅγιοι μᾶς ὑποδεικνύουν τήν ὁδόπρός τήν ἀλήθεια καί τό φῶς, πρός τήναἰώνια ζωή «Ἐγώ εἰμί ἡ ὁδός καί ἡ
ἀλήθεια καί ἡ ζωή» (Ἰω14,6), εἶπεν ὁΚύριός μας. Καί πράγματι ὁ λόγος τοῦΘεοῦ Πατρός κατά τήν Μεταμόρφωση«Αὐτοῦ ἀκούετε» (Ματθ.17,5) σημαί-νει νά ἀκολουθήσουμε τήν ἀλήθεια μέσταθερότητα προκειμένου νά κερδί-σουμε τήν ὄντως ζωή, πού δέν εἶναιἄλλη ἀπό τή μετοχή μας στή δόξα Τουκαί τήν ἀγάπη Του.Τή βεβαιότητα αὐτή μᾶς ὑποδει-κνύουν οἱ τόποι ἀπό τούς ὁποίους πέ-ρασαν καί ἐξαγίασαν.Ἀπ᾽ τό «Λιθάρι» ὁ Ἀπόστολος Παῦλος,



ὁ ἱδρυτής τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ὁΜέγας Ἀλκίσων ἀπό τά ἐρείπια τῆς ὁμώ-νυμης Βασιλικῆς του, ὁ νεομάρτυραςΧρῆστος, πού γέννησε ἡ πόλη τῆς Πρέ-βεζας.Ἀπό τούς Παπαδάτες, τούς Χαλκιά-δες καί τόσα ἄλλα μέρη τῆς μητροπο-λιτικῆς περιφέρειας ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁΑἰτωλός. Ἀλλ᾽ ἀκόμη καί τό χαριτό-βρυτο καί ἄφθαρτο σκήνωμα τοῦἉγίου Σπυρίδωνος πού πέρασε ἀπό τάμέρη μας ἔγινε αἰτία μεταβολῆς τῶνὀνομάτων, περιοχῶν καί χωριῶν.Οἱ ἅγιοι Ἀναστάσιος, Ἀττικός, Ἡλιό-δωρος καί Δονᾶτος τῶν πρώτωναἰώνων, ὡς Ἐπίσκοποι Νικοπόλεωςπεριφρουροῦν καί σκέπουν μέ τά νέφητῶν πρεσβειῶν τους τήν Μητρόπολήμας.



Σέ αὐτούς τούς τοπικούς μας ἁγίουςἀφιερώνεται ἐφέτος τό ἡμερολόγιο τῆςΜητροπόλεώς μας. Στούς ἁγίους μας πού δέν εἶναι μόνοπρεσβευτές καί προστάτες ἀλλά πρό-τυπα ἐν Χριστῷ ζωῆς καί μέτρο τῆςπρός τόν Χριστόν ἀγάπης ἑκάστου.Εὔχομαι ἡ Χριστομίμητη ζωή τουςνά ἀποτελέσει ἀφορμή παρότρυνσηςὥστε τό νέο ἔτος μιμούμενοι τόν ἀγῶνατους καί τίς ἀρετές τους νά τό ζήσουμεεἰρηνικά, χαρούμενα καί προπαντός χα-ριτωμένα μέ δαψίλεια ὑλικῶν καί πνευ-ματικῶν ἀγαθῶν.    
Μέ ἀγάπη Χριστοῦ
Ὁ Μητροπολίτης 

†  ὁ Νικοπόλεως καί Πρεβέζης
Χρυσόστομος



AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ἱδρυτής τῆς Ἐκκλησίας 

τῆς Νικοπόλεως

Τό 31 μ.Χ. ἱδρύθηκε ἀπό τόν Ὀκταβιανό Αὔγου-στο στό νοτιοδυτικό ἄκρο τῆς Ἠπείρου ἡ Νι-κόπολη σέ ἀνάμνηση τῆς νίκης του στό Ἄκτιο(Πρέβεζας) κατά τοῦ Ἀντωνίου καί τῆς Κλεοπά-τρας. Ἡ Νικόπολη γιά πολλούς αἰῶνες ὑπῆρξε ἕναμεγάλο διοικητικό καί πολιτισμικό κέντρο μέ με-γάλο πληθυσμό καί γνώρισε πρωτοφανῆ ἀκμή.Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, στά πλαίσια τῆς περιο-δείας ἐκχριστιανισμοῦ στήν Ἑλλάδα, ἐπέλεξε τήνἀρχαία Νικόπολη γιά νά περάσει ἕναν ὁλόκληροχειμῶνα. Στήν «Πρός Τῖτον» ἐπιστολή του ἀναφέ-ρει. «Ὅταν πέμψω Ἀρτεμᾶν πρός σέ ἤ Τυχικόν,σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπολιν· ἐκεῖ γάρκέκρικα παραχειμᾶσαι» (Τιτ.3,12)Σύμφωνα μέ μιά παράδοση πού κρατεῖ αἰῶνες,καθώς κατευθυνόταν πρός τήν Νικόπολη, γύρῳστό 65μ.Χ., σταμάτησε σέ μιά περιοχή περίπου δε-



καπέντε χιλιόμετρα πρίν ἀπό τήν πόλη, ἀνέβηκε σέμιά μεγάλῃ πέτρα -ἕνα λιθάρι- καί ἄρχισε να κη-ρύττει τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ στούς περαστι-κούς.  Ἔτσι, κηρύττοντας πάνω σ᾿ ἕνα ἁπλό λιθάρι,ἔθεσε τό λίθο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας πού ἔμελλεἀργότερα νά ἀναδείξει μεγάλους πατέρες, σπου-δαῖα παραδείγματα ἀρετῆς καί ἁγιότητας.Στό σημεῖο τοῦ πρώτου κηρύγματος ἱδρύθηκεἀργότερα ἡ Μονή Λιθαρίου τῆς ὁποίας σώζεται τόπαλαιό καθολικό, ἐνῶ ἔχει ἀνεγερθεῖ καί νέος προ-σκυνηματικός ναός ἀφιερωμένος στόν ἈπόστολοΠαῦλο. 



ΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ, ΔΟΝΑΤΟΣ,

ΑΤΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ἐπίσκοποι Νικοπόλεως

Ἀνάμεσα στούς Ἐπισκόπους πού ποίμαναν τήνΜητρόπολη Νικοπόλεως ἀπό τήν ἵδρυσή της,ξεχώρισαν γιά τό ἦθος καί τήν ἀντιαιρετική δράσητους οἱ Ἅγιοι, Ἡλιόδωρος, Δονᾶτος, Ἀττικός καίἈναστάσιος. 
Ὁ Ἅγιος Ἡλιόδωρος

Ἔζησε τόν 4ο αἰῶνα μ.Χ. Ὑπῆρξε Ἐπίσκοπος Κερ-κύρας καί μέ αὐτή τήν ἰδιότητα ἔλαβε μέροςστήν Α’ Οἰκουμενική Σύνοδο τό 325 μ.Χ., κατά τήνὁποία ἀναθεματίστηκε ὁ Ἄρειος καί διακηρύχθηκεἡ θεότητα τοῦ δευτέρου προσώπου τῆς Ἁγίας



Τριάδος. Ὕστερα ἀπό 18 χρόνια, τό 343 μ.Χ. στήνἐν Σαρδικῇ Σύνοδο, ὁ Ἐπίσκοπος Ἡλιόδωρος λαμ-βάνει μέρος, ὡς Μητροπολίτης Νικοπόλεως αὐτήτή φορά.



Ὁ Ἅγιος Δονᾶτος

Ἔζησε τόν 5ο αἰῶνα, ἐπί τῆς βασιλείας τοῦ Θεο-δοσίου τοῦ Μικροῦ. Στήν Γ’ Οἰκουμενική Σύ-νοδο τοῦ 431 μ.Χ., στέκεται ἄξιος συναγωνιστήςτοῦ Ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας κατά τῶν Νε-στοριανῶν. Σώζεται μάλιστα καί ἐπιστολή τοῦἉγίου Κυρίλλου πρός τόν Ἅγιο Δονᾶτο, στήν ὁποίατόν συμβουλεύει νά εἶναι πιό ἐπιεικής πρός τούςαἱρετικούς, οὕτως ὥστε αὐτοί νά μήν στρέφονταιπρός τόν Νεστόριο. Στά Πρακτικά τῆς Συνόδου,σώζεται ὑπογραφή τοῦ Ἁγίου ὡς, «Δονᾶτος, ἐπί-σκοπος τῆς Παλαιᾶς Ἠπείρου».
Ὁ Ἅγιος Ἀττικός

Τό 445 μ.Χ καί γιά δέκα ἔτη, ἀναλαμβάνει τάἡνία τῆς Ἐκκλησίας Νικοπόλεως ὁ Ἅγιος Ἀττι-κός. Ὑποστήριξε θερμά καί μέ ἐπιχειρήματα τίς δύοφύσεις τοῦ Χριστοῦ (τή θεία καί τήν ἀνθρωπίνηκατά τό ὀρθόδοξο δόγμα) ἀντίθετα μέ τήν αἵρεσητοῦ Μονοφυσιτισμοῦ πού μάστιζε ἐκεῖνα τά χρό-νια τήν Ὀρθοδοξία καί ἡ ὁποία ὑποστήριζε πώς ὁΚύριος εἶχε μόνο μία φύση, τή θεία.Στή Ληστρική Σύνοδο τό 449 μ.Χ. στήν Ἔφεσο,ὑπό τήν πίεση τοῦ αὐτοκράτορα Θεοδοσίου τοῦ Β’,ὑποστηρικτή τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ, ἐξαναγκά-



στηκε να ἀθωώσει τόν αἱρετικό Εὐτυχῆ.  Συναι-σθανόμενος τό λάθος του, ὁ ἅγιος Ἀττικός καί οἱὑπόλοιποι πατέρες ἀποκηρύσσουν τήν ἀπόφασητῆς Ἐφέσου καί τό 451 μ.Χ. στήν Δ’ ΟἰκουμενικήΣύνοδο στήν Χαλκηδόνα ὑπεραμύνονται τῆς ὀρθό-δοξης ἀληθείας γιά τήν θεανθρώπινη φύση τοῦΧριστοῦ.  Ὁ Ἅγιος Δονάτος ἀπέθανε τό 457, ὑπε-ρασπιζόμενος μέχρι τήν τελευταία του στιγμή τήνὈρθόδοξη Πίστη.  
Ὁ Ἅγιος Ἀναστάσιος

ὉἍγιος Ἀναστάσιος  ἦταν Μητροπολίτης  Νικο-πόλεως κατά τήν περίοδο τῆς Εἰκονομαχίας.Κατεδίκασε τίς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου τοῦ 754μ.Χ. ἡ ὁποία συνεκλήθη ἀπό τόν εἰκονομάχο αὐτο-κράτορα Κωνσταντῖνο Ε’ τόν Κοπρώνυμο καί ἡὁποία ἀπαγόρευε αὐστηρά τήν προσκύνησῃ τῶνἱερῶν εἰκόνων. Τό 787 μ.Χ., λαμβάνει μέρος στην Ζ’Οἰκουμενική Σύνοδο στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας κατάτήν ὁποία καταδικάζεται ἡ Εἰκονομαχία καί ἀνα-στηλώνονται οἱ εἰκόνες, ὑπογραφόμενος στά πρα-κτικά ὡς «Ἀναστάσιος, ἀνάξιος ἐπίσκοπος ΠαλαιᾶςἨπείρου».



Aγιος ΑΛκΙσων

Στά χρόνια πού ἦταν αὐτοκράτορας ὁ Ἀναστάσιοςὁ Α’ (491-516), ἀρχιερεύς τῆς ἀποστολικῆς Ἐκκλη-σίας τῆς Νικοπόλεως ἦταν ὁ Ἀλκίσων, ἱεράρχηςγεμάτος μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἕναςἀπό τούς πιό διακεκριμένους τῆς ἐποχῆς. Ὅμως συνέβη ἐκεῖνα τά χρόνια, ὁ αὐτοκράτοραςἈναστάσιος να παρεκκλίνει ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Πί-στη καί νά ἐξαπολύσει διωγμό ἐναντίον τῶν ἐπι-σκόπων πού δέν ὑπάκουαν στίς αἱρετικές προσταγέςτου. Ὑποστηρικτής τῶν ἀπόψεων τοῦ Ἀναστασίουἦταν καί ὁ ἔξαρχος τοῦ Ἰλλυρικοῦ Δωρόθεος, ὁὁποῖος ἦταν ἐκκλησιαστικός προϊστάμενος τοῦἁγίου Ἀλκίσωνος. Ὁ ἅγιος ὅμως, παρά τίς «συστά-σεις» τοῦ ἀνωτέρου του να συμμορφωθεῖ στίςαἱρετικές προσταγές τοῦ αὐτοκράτορα, συγκάλεσεΣύνοδο στήν Νικόπολη, στήν ὁποίαν συμμετεῖχανσαράντα ἐπίσκοποι τοῦ Ἰλλυρικοῦ. Στήν Σύνοδο





αὐτή, κατεδίκασαν τίς ἀποφάσεις καί τίς ἐνέργειεςτοῦ Ἀναστασίου. Ὀ Ἀναστάσιος ἀναγκάστηκε νάσυγκαλέσει Οἰκουμενική Σύνοδο μέ σκοπό νά παρ-θοῦν ἀποφάσεις πάνω στά θέματα πίστης. Ὁ Ἀνα-στάσιος  πρίν τήν Σύνοδο συνέλαβε καί φυλάκισετούς ὀρθοδόξους ἐπισκόπους ἀνάμεσά τους καίτόν Ἀλκίσωνα καί τούς ὑπέβαλε σέ βασανιστήριαπροκειμένου νά συμμορφωθοῦν μέ τό αἱρετικότου φρόνημα. Τό μένος του ἐπικεντρώθηκε στόνἐπίσκοπο Ἀλκίσωνα πού ἦταν ὁ κύριος ἐμψυχωτήςτῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Παρόλα αὐτά, δένὑπέκυψε στίς πιέσεις τοῦ αὐτοκράτορα. Οἱ κακου-χίες ὅμως τῆς φυλακῆς τόν ἐξουθένωσαν καί ἔτσιὁ φωτισμένος ἱεράρχης παρέδωσε τό πνεῦμα τουτόν Σεπτέμβριο τοῦ 516 μ.Χ.  Σχεδόν ἀμέσως ὁἈλκίσων ἄρχισε να τιμᾶται ὡς ἅγιος στήν πατρίδατου. Μετά τήν καταστροφή τῆς Νικόπολης τόν10ο αἰῶνα, ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου ξεχάστηκε, μέχριτίς μέρες μας, κατά τίς ὁποῖες πῆρε τή θέση πούτοῦ ἔπρεπε στό τοπικό ἁγιολόγιο. Ἡ μνήμη τοῦἉγίου Ἀλκίσωνος τιμᾶται στίς 28 Σεπτεμβρίου.
Q



ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ
ΤΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ

ΤΟΥ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

Mετά τήν Ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης ἀπότούς Φράγκους τό 1204 μ.Χ, ἕνας ἱερέας μέ τόὄνομα Χαιρέτης, ἤ Καλοχαιρέτης, ἔφερε τό λείψανοτοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα, στό χωριό Πλησιοί τοῦ κάμ-που τῆς Ἄρτας. Διάφοροι λόγοι τόν ἀνάγκασανὍμως νά πάρει τό λείψανο καί νά κατευθυνθεῖπρός τήν Κέρκυρα. Ὁ ἱερέας Χαιρέτης, μετέφερε τόλείψανο τοῦ Ἁγίου στήν Κέρκυρα. Περίπου 600χρόνια ἀργότερα, βρέθηκε ἕνα δάχτυλο τοῦ Ἁγίουστό σημερινό ὁμώνυμο χωριό (Ἅγιος Σπυρίδωνας)πού τότε λεγόταν Ἰμάμ Τσαούς. Τό κομμάτι αὐτότῶν λειψάνων, δωρήθηκε στόν Ναό πού ἀνεγειρό-ταν ἐκείνη τήν περίοδο στό χωριό πάνω ἀπό τάἐρείπια τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Μάρκου κι ἔτσι ὁ νεοἀνεγερθείς ναός ὅπως καί ὁλόκληρο τό χωριό,ἀφιερώθηκαν στόν Ἅγιο Σπυρίδωνα τοῦ ὁποίου τόλείψανο πέρασε κάποτε ἀπό ἐκεῖνα τά μέρη.



ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ὁ Αἰτωλός

ὉἍγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, γεννήθηκε τό 1714στό Μεγάλο Δέντρο τῆς Αἰτωλίας. Ἀφοῦ σπού-δασε ἀποκλειστικά σέ ἐκκλησιαστικά ἐκπαιδευτήριατῆς ἐποχῆς, ἐκάρη μοναχός καί στήν συνέχεια χει-ροτονήθηκε ἱερεύς. Ἀμέσως ἀνέλαβε δράση κη-ρύττοντας στό σκλαβωμένο ἑλληνισμό τόν ΘεῖοΛόγο. Τό 1777, ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ἔμεινε γιά ἕνα μῆναστήν (τότε ἀνδρῶα) Μονή τοῦ Ἁγίου ΔημητρίουΖαλόγγου.  Πηγαίνοντας πρός τήν Μονή, ἤ κατάτήν ἀποχώρησή του, πέρασε ἀπό τό μέρος ὅπουσήμερα βρίσκεται ἡ Μονή Ἁγίας Τριάδος Λεκατσᾶ.Ἐκεῖ συνάντησε τόν περιβόητο ληστή καπετάνΣπύρο Ζέρβα, ὁ ὁποῖος ἀκούγοντας τόν πύρινολόγο του μετανόησε καί  ζήτησε συγχώρεση γιάτίς ἁμαρτίες του. Αὐτό ὅμως δέν τοῦ ἦταν ἀρκετό,κι ἔτσι παρακινημένος ἀπό τήν ἐσωτερική ἀνάγκη





ἔμπρακτης μετάνοιας, μέ τήν ὑπόδειξη καί τήνπροτροπή τοῦ Ἁγίου, ἵδρυσε τό σημερινό μοναστῆρι. Κατά τή διάρκεια τῶν περιοδειῶν του στήν Πρέ-βεζα καί στά χωριά τοῦ κάμπου τῆς Ἄρτας, ὅπωςἄλλωστε καί σέ ὅλο τόν σκλαβωμένο ἑλληνισμό,ἵδρυσε πολλές ἐκκλησίες καί σχολεῖα. Συγκεκρι-μένα, τόσο μεγάλη ἦταν ἡ σημασία πού ἔδινε στήμόρφωση τῶν χριστιανόπουλων, ὥστε πάνω ἀπό210 σχολεῖα ἱδρύθηκαν μέ τήν παρακίνησή του.



ΑΓΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ
ὁ ἐν Κορωνησίᾳ

ὉἍγιος Ὀνούφριος μόνασεστή Μονή τοῦ Γενεθλίουτῆς Θεοτόκου Κορωνησίας.Ἦταν ἕνας θεοσεβής καί ταπει-νός μοναχός. Ἦταν τέτοια ἡ τα-πείνωσή του πού οἱ ὑπόλοιποιμοναχοί, ἀδυνατώντας νά ἀντι-ληφθοῦν ὅτι ἦταν ἕνα σημάδιἁγιότητος, τόν περιγελοῦσανκαί τόν περιφρονοῦσαν. Ὥσπουἔδωσε ὁ Θεός νά συμβοῦν θαυ-μαστά γεγονότα γιά νά καταλάβουν ὅτι ὁ ἍγιοςὈνούφριος ἦταν γεμᾶτος μέ τή Θεία Χάρη. Ἕναἀπό αὐτά συνέβη ὅταν κάποιοι μοναχοί ἀπό τόμοναστῆρι τόν εἶδαν νά ἐπιστρέφει στήν Μονήἀπό ἕνα ξερονήσι τοῦ Ἀμβρακικοῦ, χρησιμοποιώνταςτό ράσο του ἀντί γιά βάρκα. Κοιμήθηκε περίπου τό 1780 καί πάνω ἀπό τόντάφο του κτίστηκε ναός πρός τιμήν του. Ἡ μνήμητοῦ ἁγίου Ὀνουφρίου τιμᾶται στίς 12 Ἰουνίου.



ΑΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Νεομάρτυς ἐκ Πρεβέζης

ὉἍγιος νεομάρτυς Χρῆστος μαρτύρησε τό ἔτος1668. Ἦταν ναυτικός στό ἐπάγγελμα. Κάποτετό πλοῖο στό ὁποῖο ἐργαζόταν ἔφτασε στήν νῆσοΚῶ. Ἦταν τέτοια ἡ βαθειά του πίστη καί ἡ θρη-σκευτική του συνείδηση πού ἀμέσως μόλις πάτησετό πόδι του στό νησί, ἔσπευσε νά ἐξομολογηθεῖ.Δέν εἶχε πολλές μέρες στήν Κῶ, ὅταν ἕνα δειλινόκαθώς ἐπέστρεφε στό πλοῖο του συναντήθηκε μέὁμάδα γενιτσάρων. Ἐκεῖνοι εἰρωνεύτηκαν τήνπίστη του καί ἄρχισαν νά καθυβρίζουν τό ἍγιοΒάπτισμα. Ὁ Ἅγιος, χωρίς νά φοβηθεῖ, ζωσμένοςμέ τή φλόγα τῆς ἀγάπης στό Χριστό, ἀπάντησεπώς ἡ δική τους θρησκεία ἦταν ἄξια ὕβρεων καίὄχι ἡ δική του. Οἱ γενίτσαροι γεμάτοι θυμό ὅρμησανἐπάνω του καί ἀφοῦ τόν χτύπησαν ἄσχημα, τόνπαρέδωσαν στόν πασᾶ προσπαθώντας νά τόν



ἀναγκάσουν μέ ξυλοδαρμούς νά ἀρνηθεῖ τόν Χριστόκαί τό βάπτισμα. Ὁ Ἅγιος Χρῆστος ὅμως, δέ δίστασεοὔτε στιγμή μπροστά στήν ἀπειλή τοῦ μαρτυρίου.Ἀντιθέτως, μέ ὅσο περισσότερη γενναιότητα μπο-ροῦσε νά ἔχει, ἄρχισε νά ἀπαγγέλλει μεγαλόφωνατό σύμβολο τῆς Πίστεως. Βλέποντας οἱ γενίτσαροι ὅτι ὁ νεαρός ναυτικόςἦταν ἀμετάπειστος καί δέν ὑπῆρχε καμία περί-



πτωση νά ἀλλαξοπιστήσει, ἄρχισαν νά τόν μαχαι-ρώνουν καί ἐτοίμασαν μία μεγάλη φωτιά ἡ ὁποίαἔμελλε νά εἶναι ὁ θάνατός του. Ἔρριξαν τό σῶματου μέσα στήν πυρά ἀλλά τό ἅγιο λείψανο δένκάηκε. Ὅσοι ἦταν συγκεντρωμένοι καί παρακο-λουθοῦσαν τό μαρτύριο, εἶδαν νά βγαίνει φῶς ἀπότό σῶμα του. Ἕνα φῶς πού ἔμεινε ἐκεῖ ἐπί τρεῖςμέρες. Τό σῶμα, ἄθικτο ἀπό τή φωτιά, παρέμεινεστό ἴδιο σημεῖο γιά τριάντα μέρες. Ἀντίθετα στούςφυσικούς νόμους, οὔτε βρώμισε, οὔτε σάπισε, οὔτεφαγώθηκε ἀπό ἄγρια θηρία. Ἔχοντας γίνει τόσῶμα τοῦ μάρτυρα σκεῦος τῆς χάριτος, οἱ χριστια-νοί τῆς περιοχῆς συγκλονισμένοι ἀπό τό μαρτύριοκαί τά ἱερά θαύματα, τό μάζεψαν καί μοίρασανμέρη του γιά εὐλογία. Αὐτόπτης μάρτυρας τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου,ἦταν κι ἕνας μοναχός τῆς Μονῆς Μεγίστης Λαύραςτοῦ Ἁγίου Ὅρους. Τό ἔτος 1971 ἕνας μοναχός ἀπότό Ἅγιο Ὄρος πληροφόρησε τόν τότε Μητροπο-λίτη Πρεβέζης γιά τήν καταγραφή τοῦ μαρτυρίουσέ ἕναν ἁγιορείτικο κώδικα. Ἀμέσως ἔγιναν οἱἀπαραίτητες ἐνέργειες οὕτως ὥστε ὁ νεομάρτυραςΧρῆστος νά λάβει τή θέση πού τοῦ ἔπρεπε στήν το-πική ἐκκλησιαστική συνείδηση. Ἡ μνήμη του ἑορ-τάζεται στίς 5 Αὐγούστου.



ΤΟ ΛΕΙΨΑΝΟ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ

στήν πόλη τῶν Ρωγῶν

Σύμφωνα μέ παράδοση μετά τό 1204, ἕνας Φράγ-κος θέλησε νά μεταφέρει τό λείψανο τοῦ Εὐαγ-γελιστή Λουκᾶ ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη στήνΒενετία. Καθ᾿ ὁδόν θά περνοῦσε καί ἀπό τήν Ἄρτα,μέσῳ τῆς λιμνοθάλασσας τοῦ Ἀμβρακικοῦ. Φτάνον-τας ὅμως κοντά στούς Ρωγούς (σημερινή Ν. Κερα-σοῦς Φιλιππιάδος), τό πλοῖο προσέκρουσε σέβράχια καί τό λείψανο ξεβρά-στηκε στήν στεριά μέσα στήνλειψανοθήκη του. Οἱ κάτοικοισάν ἔμαθαν τί συνέβη, ἔτρεξανστό μέρος ἐκεῖνο καί ὅταν κατά-λαβαν ὅτι ἐπρόκειτο γιά τόνΕὐαγγελιστή Λουκᾶ, εἰδοποί-ησαν τόν Ἡγεμόνα τῆς Ἄρτας.



Ἐκεῖνος ἔδωσε 600 χρυσᾶ φλουριά καί πολλά δῶραγιά νά πάρει τό λείψανο στήν Ἄρτα. Ὅμως κατάἕναν περίεργο τρόπο, οἱ ἐργάτες δέν μποροῦσαν νάσηκώσουν τήν λειψανοθήκη. Αὐτό ἑρμηνεύτηκε σάνἕνα σημάδι ὅτι ὁ Ἅγιος ἤθελε νά μείνει στούς Ρω-γούς, ὅπως κι ἔγινε. Λίγο πρίν τήν κατάληψη τῶνΡωγῶν ἀπό τόν Φαΐκ πασᾶ, οἱ κάτοικοι παρακάλε-σαν τοῦ Σέρβους νά πάρουν τό λείψανο. Ὁ ΓεώργιοςΒράνκοβιτς μετέφερε τό λείψανο στό Σμεντέροβοτῆς Σερβίας καί κατά τή διάρκεια τοῦ ταξιδιοῦ, ὁἅγιος ἔκανε πολλά θαύματα.Ἡ μοναδική μαρτυρία πού ὑπάρχει γιά τήν πα-ραπάνω ἱστορία εἶναι αὐτή τοῦ περιηγητή Κυρια-κοῦ ἀπό τήν Ἀνκόνα πού ἐπισκέφτηκε τούςΡωγούς τόν 15ο αἰῶνα. Στό βιβλίο του γράφει ὅτιπῆγε στούς Ρωγούς καί εἶδε μέσα στό Φρούριο«ἕναν ναό τοῦ Εὐαγγελιστή Λουκᾶ πού βρίσκεταισέ πανάρχαιο τόπο καί περιεῖχε διάφορα ἅγια λεί-ψανα». Ἐπίσης, ἀναφέρει πώς εἶδε καί τό λείψανοτοῦ Εὐαγγελιστῆ Λουκᾶ μέσα στή μητροπολιτικήἐκκλησία. Οἱ ἀρχαιολόγοι σήμερα, πιστεύουν πώςὁ συγκεκριμένος ναός ἔγινε γιά νά στεγάσει τό λεί-ψανο τοῦ Ἁγίου, καί πιθανότατα νά ἦταν καί ὁ Μη-τροπολιτικός, ἂν καί δέν ἔχει βρεθεῖ ἀκόμη ἡἀκριβής θέση του.   



ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
πάπας ῾Ρώμης

ὉἍγιος Ἐλεύθερος εἶναι ἕνας ἀπό τούς 12 Ἕλλη-νες Πάπες πού ἔγιναν πρίν τό σχῖσμα τῶν δύοἘκκλησιῶν Ἀνατολικῆς καἰ Δυτικῆς. Γεννήθηκεστήν Νικόπολη καί διετέλεσε διάκονος τοῦ πάπαΣωτήρα, τόν ὁποῖο καί διαδέχτηκε τό 174 μ.Χ.Κατά τήν διάρκεια τῆς παπικῆς διακονίας του κα-ταδίκασε ὀξύτατα τίς αἱρέσεις τοῦ Μοντανισμοῦκαί τοῦ Γνωστικισμοῦ. Πέθανε στήν Ρώμη τό 189μ.Χ. καί ἐνταφιάστηκε κοντά στόν ἈπόστολοΠέτρο. Τόν 16ο  αἰῶνα, τά λείψανά του μεταφέρ-θηκαν στην ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Σουζάνας στήνΡώμη ὅπου καί βρίσκονται μέχρι σήμερα. Ἡ μνήμητου τιμᾶται τόσο ἀπό τήν Ὀρθόδοξη ὅσο καί ἀπότήν Καθολική Ἐκκλησία στίς 26 Μαΐου.



ΕΙΚΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ
Η ΠΡΕΒΕΖΑΝΑ»

Στην Πρέβεζα στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆςΘεοτόκου (ἤ Παναγίας τῶν Ξένων) φυλάσ-σεται ἡ ἱερά εἰκών «Παναγία ἡ Πρεβεζάνα».Γιά τήν εἰκόνα αὐτή τοπική παράδοση ἀναφέρειπώς «ἕνα καράβι, τοῦ Κεφαλλονίτη καθολικοῦΚαπιτάνου Πάγκαλη, πού ἔπλεε στά νερά τῆςΠρέβεζας, εἶδε τήν Εἰκόνα νά ἐπιπλέει στή θά-λασσα καί εὐλαβικά τήν ἀνέσυρε. Τήν ἔφερεστό Ἀργοστόλι καί τή χάρισε στήν ΚαθολικήἘκκλησία τοῦ Ἁγίου Νικολάου».      Ἀπό τότε, τό ἔτος 1500 περίπου, τό πρωτό-τυπο τῆς εἰκόνος «Παναγία ἡ Πρεβεζάνα» βρί-σκεται στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῶνκαθολικῶν, στό Ἀργοστόλι τῆς Κεφαλονιᾶς. Το ἔτος 2001, μέ μέριμνα τοῦ μακαριστοῦΜητροπολίτου Πρεβέζης Μελετίου, ἡ εἰκόνα
τῆς«Παναγίας τῆς Πρεβεζάνας» ἐπέστρεψεστίς ρίζες της, στήν Πρέβεζα μέ ἀντίγραφό της



πού ἐναπετέθη στόν Ἱερό Ναό τῆς Κοιμήσεωςτῆς Θεοτόκου (Παναγίας τῶν Ξένων).Ἑορτάζει κάθε χρόνο στίς 21 Νοεμβρίου. 



ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣΤο ἔτος 1854 ἡ πόλη τῆς Πρέβεζας ἐπλή-γη ἀπό θανατηφόρο μολυσματική νόσο,τήν πανώλη, πού τήν ἐποχή ἐκείνη θέριζετόν πληθυσμό. Ὁ θάνατος ἀποδεκάτιζετούς κατοίκους.Μπροστά σ᾽ αὐτή τήν δοκιμασία, ἐκκλη-σιαστική ἐπιτροπή μετέβη στά Μετέωρα,στήν γυναικεία Ἱερά Μονή Ἁγίου Στεφάνουὅπου φυλάσσεται ἡ κάρα τοῦ Ἁγίου Χαρα-λάμπους καί ζήτησε τήν μεταφορά της στήνΠρέβεζα.Οἱ κάτοικοι γονατιστοί προσευχήθηκανκαί παρακάλεσαν τόν Ἅγιο Χαράλαμπο να





ἐπέμβη θαυματουργικά. Ἔγινε ἀγρυπνίακαί λιτανεία τῆς κάρας στήν πόλη.Οἱ παρακλήσεις τῶν πιστῶν καί οἱ δεή-σεις τῶν ἱερέων εἰσακούσθηκαν. Τό θαῦμαἔγινε. Ἡ πανώλης σταμάτησε. Οἰ κάτοικοιἀπό εὐγνωμοσύνη ἀνακήρυξαν τόν ἍγιοΧαράλαμπο προστάτη καί πολιοῦχο τῆςπόλης. Ἡ ἑορτή του -10 Φεβρουαρίου- εἶναιἡμέρα ἀργίας πού θεσπίστηκε μέ ΠροεδρικόΔιάταγμα.



ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣἈπό τίς 2 Μαΐου τοῦ 1816 μέχρι τίς 2Ἰουλίου τοῦ 1817 καί γιά μιά περίοδο 14μηνῶν, ἡ τρομερή λοιμική νόσος τῆς πανώ-λους, ἔπληξε τήν πόλη τῆς Φιλιππιάδος καίἐπέφερε τό θάνατο σέ περίπου τρεῖς χιλιά-δες (3.000) ψυχές.Στή δύσκολη αὐτή περίσταση καί ἐνόσῳδιαρκοῦσε ἡ ἐπιδημία πολλές οἰκογένειεςἐγκατέλειψαν τήν Φιλιππιάδα καί πῆγανσέ ἄλλες περιοχές γιά νά σωθοῦν. Περίπουτριακόσιες (300) οἰκογένειες ἀνεξαρτήτωςθρησκεύματος (ἦταν ἐποχή Τουρκοκρατίας)κατέφυγαν στίς Ἱερές Μονές Κάτω Πανα-





γιᾶς, Θεοτοκίου καί Βλαχέρνας Ἄρτης. Οἱἱερές μονές βοήθησαν τά μέγιστα καί συ-νετέλεσαν στήν σωτηρία καί τήν περίθαλψητῶν πτωχῶν.Ἡ πόλις ἀπηλλάγη τῆς φοβερᾶς ἐπιδη-μικῆς ἀσθενείας τῆς πανώλους, ὅταν μετάἀπό πρόσκληση τῶν τοπικῶν ἀρχῶν,ἔφθασε στήν Φιλιππιάδα ἡ ἱερά καί χαρι-τόβρυτος κάρα τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνοςτοῦ θαυματουργοῦ τοῦ καί κτήτορος τῆςἹερᾶς καί Σεβασμίας Μονῆς ΔουσίκουΠύλης Τρικάλων.Ἔκτοτε ὁ Ἅγιος Βησσαρίων καθιερώθηὡς πολιοῦχος Φιλιππιάδος καί ἡ μνήμη τουἑορτάζεται πανηγυρικῶς στίς 15 Σεπτεμ-βρίου συγκεντρώνοντας πλήθη πιστῶνἀπό τήν πόλη καί τήν γύρω περιοχή.
.,


