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Ο Θεός δημιούργησε τον άν-
θρωπο για να ζήσει ελεύθερος και
ευτυχισμένος με αγάπη και σύμ-
πνοια με τον συνάνθρωπό του, το
φυσικό περιβάλλον και τον ίδιο του
τον Δημιουργό. Μία λάθος επιλογή,
όμως, οδήγησε τον άνθρωπο σε πε-
ριπέτειες και δοκιμασίες. Σταδιακά
οι σχέσεις του διαταράσσονται με τη φύση, τον συνάν-
θρωπό του και ο ίδιος ντρέπεται τον δημιουργό του
Θεό . Συν τω χρόνω αυτή η ρήξη κορυφώνεται όταν οι
άνθρωποι έρχονται σε πλήρη σύγχυση στον πύργο της
Βαβέλ. Από τότε πόλεμοι και  άσκοπες ρήξεις χαρακτη-
ρίζουν την ανθρώπινη ιστορία. Τη μέρα της Πεντηκο-
στής έρχεται για την ανθρωπότητα η επανένωση. Έχει
προηγηθεί το Πάθος και η Ανάσταση του Χριστού! Μία

νέα κοινωνία είναι στα σκαριά. Οι
σχέσεις ανθρώπου και Θεού έχουν
αποκατασταθεί στο έπακρο. Τη
μέρα της Πεντηκοστής η κοινωνία
του Αγίου Πνεύματος ως πνευματι-
κός αρμός ενότητας αποκαθιστά την
κοινωνία των ανθρώπων μεταξύ
τους στην αρχική της αρμονία. Πα-

ρότι και σήμερα η ενότητα στην ανθρωπότητα  δοκιμά-
ζεται ξανά και ξανά από ανθρώπινες αδυναμίες, το Άγιο
Πνεύμα  θεραπεύει λάθη και αστοχίες  χαρίζοντας ει-
ρήνη στις ψυχές.

Όμορφη η μέρα της Πεντηκοστής! Όταν γονατισμέ-
νοι θα ακούμε τις ευχές, ας ζητήσουμε από τον Θεό να
μας χαρίζει την ενότητα και την αιωνιότητα !! 

Αντώνης

Το Άγιο Πνεύμα ως αρμός ενότητας της ανθρωπότητας.

Φτάνοντας στην Κυριακή των Αγίων Πάντων, η
σκέψη μας οδηγείται σε αυτά τα πρόσωπα που έγιναν
για εμάς υποδείγματα ζωής. Άνθρωποι καθημερινοί,
από κάθε γωνιά της γης, άφησαν το δικό τους στίγμα
στη ζωή της Εκκλησίας. Ο καθένας με τα  χαρακτηρι-
στικά του , χάραξε μια μοναδική πορεία από την πα-
ρούσα ζωή για την αιωνιότητα. Έκαναν λάθη οι Άγιοι;
Λογικό και ανθρώπινο είναι να είχαν στην περιπέτεια
της ζωής τους μεγάλες ή μικρές  αστοχίες. Θέλει όμως
μεγάλο αγώνα και παλικαριά στο να διορθώσει κά-
ποιος τις αμαρτίες του, συνεχίζοντας την πορεία του

απελευθερωμένος από βαρίδια του παρελθόντος. Γι'
αυτό και είναι οι Άγιοι πρότυπα ζωής για όλους εμάς
που καλούμαστε να διδαχτούμε από τη βιοτή τους. Και
σήμερα υπάρχουν άγιοι, ζούνε ανάμεσά μας... Ας μην
τους αναζητήσουμε μέσα από φήμες  και άσκοπες δια-
φημίσεις,  αλλά ας τους γευθούμε μέσα από τη διακρι-
τική τους παρουσία  στην εκκλησιαστική μας κοινότητα,
όπου η αγιότητά τους γίνεται αισθητή ως βίωμα και εμ-
πειρία πρόγευσης αιώνιας  ζωής....

Α.Χ.

Γευόμενοι την Αγιότητα...

…και κλίμαξ προς ουρανόν ο τάφος γίνεται.

Δεν υπάρχει χριστιανική καρδιά που να μην αγαπά
και να μην τιμά την Κυρία Θεοτόκο. Δεν υπάρχουν αν-
θρώπινα χριστιανικά χείλη που να μην έχουν προφέρει
σε ώρες χαράς ή λύπης το γλυκύτατο όνομα της Πανα-
γίας Μητέρας του Κυρίου μας. Θλίψεις και δοκιμασίες
της ζωής. Πειρασμοί και πτώσεις στην αμαρτία. Κλονι-
σμοί της πίστης και των ηθικών αρχών είναι τα συνη-
θέστερα και πιο απειλητικά κύματα που συχνά

δημιουργούν πνευματικά ναυάγια και ηθικά συντρίμ-
μια. Όμως, σε όλες αυτές τις «περιστάσεις και θλίψεις
και ανάγκες» έχουμε καταφύγιο και προστασία και λι-
μένα σωτηρίας την Μάνα Παναγιά.

Τον Δεκαπενταύγουστο εορτάζουμε την Κοίμηση και
την εις ουρανούς Μετάσταση της Θεομήτορος. Απέρ-
χεται κοντά στον Υιό και Θεό της. Αναχωρεί από τα επί-
γεια και φθαρτά που υπήρξαν πολλές φορές οδυνηρά
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για Εκείνη. Κι εμείς οι χριστιανοί
στρέφουμε πάλι τη μνήμη μας
προς την Κεχαριτωμένη Μαρία,
τη μητέρα μας, και θυμόμαστε
τη γλυκύτατη μορφή της, όχι για
να γίνουμε μόνο ακροατές των
εγκωμίων της, αλλά κυρίως να
αναδειχθούμε μιμητές των πολ-
λών αρετών της. Η Παναγία
υπήρξε «η μόνη άμωμος εν γυ-
ναιξί και καλή». Ευλογημένη ανάμεσα σε όλες τις γυ-
ναίκες του κόσμου ήταν ό,τι αγνότερο, ωραιότερο και
υψηλότερο είχε να προσφέρει η ανθρωπότητα στο σχέ-
διο της προαιώνιας βουλής του Θεού περί της σωτη-
ρίας των ανθρώπων.

Ένα πλήθος αρετών στολίζει την Παναγία και Άσπιλη
μορφή της. Ανάμεσα σ΄αυτές ξεχωριστή θέση κατέχουν
οι αρετές της ταπεινοφροσύνης, της αγνότητας και της
ευσέβειας. Οι αρετές της αυτές την αξίωσαν να κυοφο-
ρήσει τον μέγα Ήλιο της Δικαιοσύνης, τον Θεάνθρωπο
Σωτήρα της ανθρωπότητας. Η Υπεραγία Θεοτόκος είναι
η Μητέρα του Χριστού και μάνα όλων μας. Είναι η μη-
τέρα του πόνου και της χαράς: του πόνου, γιατί είδε
τον μονογενή Υιό της να πεθαίνει επί του Σταυρού ως
έσχατος κακούργος, αλλά και της χαράς, αφού είδε
«την τριήμερον εξανάστασιν» του παιδιού της.

Όταν ο Κύριος έκρινε ότι ήλθε το πλήρωμα του χρό-
νου να καλέσει από τη γη στον ουρανό την Παναγία
Μητέρα Του, της έδωσε μήνυμα δι’ αγγέλου, που απο-
τελούσε για εκείνη δεύτερο ευαγγελισμό. Η ιδέα του
θανάτου-το φοβερό αυτό μυστήριο, μπροστά στο
οποίο οι άνθρωποι καταλαμβάνονται από δέος και
αγωνία-δεν είχε καμιά θέση στη σκέψη και την καρδιά
της. Αντιθέτως, όλο της το είναι πλημμύρισε από ου-
ράνια σκιρτήματα χαράς, διότι έφτανε η ώρα που θα
βρισκόταν αχωρίστως στον ουρανό με τον Υιό της. Προ-
σευχόμενη, λοιπόν, ετοιμάστηκε και περίμενε την ώρα
της ειρηνικής της κοίμησης. Τότε συνέβηκε ένα θαυμα-
στό γεγονός: οι Απόστολοι, που κήρυτταν τον λόγο του
Θεού στα πέρατα της οικουμένης, μεταφέρθηκαν κατά
θαυμαστό τρόπο με σύννεφα, «Γεθσημανή τω χωρίω»,
για να κηδεύσουν το πανάχραντο σώμα της, ενώ Εκείνη
επικαλούμενη την αόρατη παρουσία του Χριστού,
έλεγε τα τελευταια της λόγια: «Και Συ Υιέ και Θεέ μου,
παράλαβέ μου το πνεύμα».

Κατά θεία οικονομία, όμως, απουσίαζε ο Απόστολος
Θωμάς από την κηδεία της Θεοτόκου. Φτάνοντας στη
Γεθσημανή την τρίτη ημέρα από την Κοίμησή της, πα-
ρακάλεσε  τους άλλους Αποστόλους να ανοίξουν το
μνήμα για να την ασπασθεί κι εκείνος για τελευταία
φορά. Και ω του θαύματος! Δεν υπήρχε μέσα το άγιο
σώμα της Παναγιάς, διότι είχε μεταστεί στους ουρα-
νούς! Από τότε «ο τάφος έγινε κλίμαξ προς ουρανούς».
Από τότε η Μητέρα του Θεού και όλων των χριστιανών,
καθώς βρίσκεται στον θρόνο του Θεού δεν έπαυσε να
δέεται στον Υιό της και Θεό μας «υπέρ της του κόσμου
ζωής και σωτηρίας». Και όντως έχουμε πολλές ενδείξεις

και αποδείξεις ότι «εν τη Κοιμή-
σει τον κόσμον ου κατέλιπε».
Διότι, η Παναγία «μετέστη προς
την ζωήν, μήτηρ υπάρχουσα της
ζωής». Εκείνη που γέννησε τον
αρχηγό της ζωής δεν υποκύπτει
στο θάνατο και όπως εκφραστι-
κότατα ψάλλει ο ιερός υμνω-
δός: «τάφος και νέκρωσις ουκ
εκράτησεν, ως γαρ ζωής μητέρα

προς την ζωήν μετάστησεν» αυτήν ο Χριστός.
Έτσι, λοιπόν, ανυψώθηκε η Παναγία στο αποκορύ-

φωμα της δόξας της από τον Υιό της. Και «μητρικήν
παρρησίαν προς Αυτόν κεκτημένη» χαρίζει στον κόσμο
την προστασία και σκέπη της, τις πρεσβείες και τη βοή-
θειά της σε όσους προστρέχουν σ’ Εκείνη και επικα-
λούνται το υπερευλογημένο όνομά της. Αναρίθμητα
είναι τα θαύματά της προς τους αρρώστους, τους πο-
νεμένους, τους κατατρεγμένους, τους χτυπημένους
από τις δοκιμασίες της ζωής ανθρώπους όλων των αι-
ώνων. Παρούσα στις δύσκολες στιγμές του ανθρώπι-
νου γένους, στον αγώνα κατά των παθών και του
διαβόλου. Την είπαν Παραμυθία, Γοργοεπήκοο, Κατα-
φυγή, Ελεούσα, Γιάτρισσα, Παρηγορίτισσα, Παυσο-
λύπη… για να εκφράσουν το μεγαλείο της και την
ευγνωμοσύνη τους στις άπειρες ευεργεσίες της. Εκείνη
έχουμε μεσίτρια προς τον φιλάνθρωπο Θεό και βοηθό
να μας ενισχύει στις προσευχές και παρακλήσεις μας
με μητρική αγάπη και στοργή.

Πρέπει να καταλάβουμε ότι η Μητέρα του Κυρίου
μας είναι η πολυτιμώτερη μεσίτρια όλων μας, διότι
«πολύ ισχύει δέησις μητρός προς ευμένειαν Δεσπό-
του». Κάθε πονεμένη και «πεφορτισμένη» ανθρώπινη
καρδιά σκύβει ευλαβικά εμπρός στο εικόνισμα της Πα-
ναγιάς και αποθέτει με εμπιστοσύνη το φορτίο των
πόνων και κόπων της. Σε όλη την οικουμένη οι χριστια-
νοί τιμούν την Κοίμηση της Κυρίας των Αγγέλων, μα πιο
πολύ εδώ στην Ελλάδα, όπου δεν υπάρχει χωριό ή
πόλη, νησί ή βράχος και ύψωμα που να μην έχει ναό
στο όνομά της. Ο χριστιανός που πιστεύει βαθιά, σκύ-
βει και βλέπει τον άδειο τάφο της, πληροφορείται τη
θεία Μετάστασή της και βλέπει στο βάθος των κριμά-
των του και την ελπίδα της δικής του μετάστασης. Γι’
αυτό και η ημέρα της Κοίμησης της Θεοτόκου δεν είναι
πένθιμη και λυπηρή, αλλά γεμάτη χαρά και ευφρο-
σύνη. Η τιμή μας, όμως, προς την Παναγιά την ημέρα
της μνήμης της πρέπει να γίνεται με καθαρότητα της
ψυχής και του σώματος και με αγαθές πράξεις και εφό-
σον πορευόμαστε την οδό της αγιότητας ελκύουμε πε-
ρισσότερο τη συμπάθειά της.

Και να είμαστε σίγουροι για τη μεγάλη δύναμη που
έχουν οι παρακλήσεις και οι ικεσίες της Υπερευλογη-
μένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μα-
ρίας, όταν παρακαλεί τον Υιό της υπέρ της σωτηρίας
του κόσμου.

παπα-Φα
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Η βιβλιογραφία βεβαιώνει τον μεγαλειώδη ρόλο που
ανέπτυξε o Καποδίστριας στον ευρωπαϊκό χώρο τόσο
με την προσωπική του πρωτοβουλία όσο και σαν εντε-
ταλμένος υπουργός του Τσάρου. Μπορεί ανεπιφύλα-
κτα να κληθεί μέγας ευεργέτης της Ευρώπης, διότι
χάραξε την προοπτική για μια «προοδευτική τάξη
πραγμάτων» στον ευρωπαϊκό χώρο. Το 1818, αναδεί-
χτηκε υπερασπιστής των μικρών εθνών, στο συνέδριο
του Άαχεν, για την υπεράσπισή τους από τις Μεγάλες
Δυνάμεις. Εκεί προτείνει «προσχέδιο για μια πανευρω-
παϊκή συνεργασία», που αποβλέπει στην ειρήνευση
και την πολιτική ενότητα της Ευρώπης. Πίστευε ότι
υπάρχει «μια κοινή πατρίδα, η Ευρώπη».

Η Ευρώπη πραγματώνει την έννοια του όρου
«Δύση». Για εμάς ο όρος αυτός ενσαρκώνει μια άλλη
στάση ζωής απέναντι στον κόσμο, τον άνθρωπο, την
κοινωνία, την ιστορία. Η «Δύση» διαμορφώθηκε μέσα
από την Αναγέννηση, το Διαφωτισμό και αντίθετα με
τη δική μας πολιτιστική ενότητα ο δυτικός κόσμος
ζούσε και ζει σε μια πολυδιάσπαση ανάμεσα στην μετά
το 1789 νέα τάξη πραγμάτων (Γαλλική Επανάσταση) και
τα κατάλοιπα της Ιεράς Συμμαχίας, δηλαδή την παλιά
μεσαιωνική και ρατσιστική κοινωνία, στοιχεία που εν-
τοπίζονται και στη σύγχρονη Ευρώπη.

Ο Καποδίστριας, διαφοροποιείται τελείως από τον
ευρωπαίο και τον Έλληνα διαφωτισμένο άνθρωπο της
εποχής του. Αυτό το ανιχνεύουμε από την ιδιωτική του
αλληλογραφία. Είναι γεγονός ότι έβλεπε την ιστορική
ύπαρξη του Γένους ζυμωμένη με την πίστη. «Η χριστια-
νική θρησκεία εσυντήρησεν εις τους Έλληνας και γλώσ-
σαν και πατρίδα και αρχαίας ενδόξους αναμνήσεις και
εξαναχάρισεν εις αυτούς την πολιτικήν ύπαρξιν, της
οποίας είναι στύλος και εδραίωμα», έγραφε. Δηλαδή
συνδύαζε ο Καποδίστριας την ανάσταση και ιστορική
συνέχεια του Έθνους όχι με την Ευρώπη και την οποι-
αδήποτε βοήθειά της, αλλά με την παράδοση του Γέ-
νους και τα πνευματικά αποθέματά του.

Αλλού δηλώνει: «Πρώτα είμαι Έλληνας … γιατί γεν-
νήθηκα σ’ αυτή τη χώρα. Είμαι Έλληνας από πατέρα και
μητέρα, είμαι με τη χάρη του Θεού, που μου ανέθεσε
την κυβέρνησιν αυτού του πτωχού λαού… Είμαι Έλλη-
νας εκ γενετής, από καθαρή αγάπη, από αίσθημα, από
καθήκον και από θρησκεία». Στον Μητροπολίτη Ουγ-
γροβλαχίας Ιγνάτιο, έγραφε στις 20/2/1811: «Ας παύ-
σει η ανταπόκρισίς μας εις την γαλλικήν διάλεκτον.
Καιρός μετανοίας ήλθεν… όστις Γραικός προς Γραικόν
γράψη, εις διάλεκτον αλλογενών κηρύττεται αλλογε-
νής». Λόγω της αποσταποιήσεως του από το φραγκικό
περιβάλλον χαρακτηρίσθηκε ως «ταξικός αποστάτης».

Ο Καποδίστριας ήταν ευγενής στην καταγωγή αλλά
Ρωμιός στην καρδιά. «Η ενετική πολιτεία, έγραφε, εκυ-
βέρνα τας Ιονίους Νήσους με το σύστημα της διαφθο-

ράς. Οι αντιπρόσωποι εκλέγοντο εκ της κλάσεως
(τάξης) των ευγενών αρχόντων, ήτις ήτο η ευκαταφρο-
νεστέρα, αμαθεστέρα και η μάλλον διεφθαρμένη δι΄
ανηθικότητα και ελεεινότητα… η πολιτεία της Βενετίας
εφοβείτο το έξοχον της φυσικής μεγαλοφυΐας των Ελ-
λήνων και επροσπάθει να το καταβάλη με την αμά-
θειαν».

Το δημοκρατικό ιδεώδες του Ι. Καποδίστρια δε γεν-
νήθηκε από τη σχέση του με την Ευρώπη, αλλά ήταν
έκφραση εσωτερικής πνευματικής περιουσίας. Προσέ-
λαβε επιλεκτικά στοιχεία από την ευρωπαϊκή πραγμα-
τικότητα, αλλά όχι από την Ευρώπη στο σύνολό της.
Ό,τι λέει ο Πλάτων: «ότι περ αν Έλληνες βαρβάρων πα-
ραλαβώσι, κάλλιον τούτο εις τέλος απεργάζονται», (ότι
κι αν παραλάβουν οι Έλληνες από άλλους λαούς, στο
τέλος το φτιάχνουν καλύτερο).

Ο Καποδίστριας γνώριζε και τις αρρώστιες της Ευρώ-
πης, κάτι που θα το εκφράσει σαφέστερα και συχνό-
τερα κατά την πολιτική του δράση στην Ελλάδα. «Η
Ελλάς πρέπει πρώτον να μορφώνη ελληνικώς την απα-
λήν ψυχήν των τέκνων της. Η δε Ευρώπη να τελειοποιεί
ύστερον  τους ήδη εσχηματισμένους νέους. Ούτω το
Έθνος φυλάττει τον εθνικόν του χαρακτήρα, δε νοθεύε-
ται». Το φρόνημα αυτό ήταν η κινητήρια δύναμη της
διπλωματικής και πολιτικής δράσης του Καποδίστρια,
στην οποία παραμένει μόνιμα ελληνοκεντρικός. Η ευ-
ρωπαϊκή του δράση αναπτυσσόταν παράλληλα με την
ελληνική του πολιτική. Σπούδασε το 1811  Έλληνες
νέους με έξοδά του στην Ελβετία (τους ονόμαζε «θε-
τούς υιούς» του). Το 1814 στο Συνέδριο της Βιέννης,
ενώ μάχεται εναντίον του Μέτερνιχ, ιδρύει τη «Φιλό-
μουσο Εταιρεία» για την προώθηση των ελληνικών
σχεδίων και προβολή της χώρας του.

Συμπερασματικά, ο Ι. Καποδίστριας εργάσθηκε στην
Ευρώπη με ακμαίο το φρόνημά του και ακέραιη την ελ-
ληνορθόδοξη συνείδησή του. Ποτέ δεν ανήκε πνευμα-
τικά ή πολιτιστικά στη φραγκογεννημένη Ευρώπη,
παραμένοντας πρώτα απ΄όλα Έλληνας. Υπήρξε υπο-
στηρικτής της ευρωπαϊκής ενότητας, αλλά χωρίς, στο
ελάχιστο, τάση υποτίμησης ή αλλοίωσης της δικής του
παράδοσης. Θα λέγαμε, ότι εργαζόταν για μια Ευρώπη
«των λαών και των πολιτισμών». Σ΄αυτό μπορεί αβία-
στα να θεωρηθεί πρόδρομος των σημερινών ευρωπαϊ-
κών σχέσεων, εφ όσον βέβαια και η σημερινή Ευρώπη
κινείται μέσα στην προοπτική του Καποδίστρια.

Ασπασία

Σημ: χρησιμοποιήθηκαν τμήματα από άρθρο του Μακαριστού
π. Γεωργίου Μεταλληνού.

Ο μεγάλος Κερκυραίος Διπλωμάτης και Πολιτικός Ι. Καποδίστριας (1776 – 1831) 
μπορεί να αποκληθεί «κορυφαίος ευρωπαϊστής των νεώτερων χρόνων»;
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Μέσα στην αναστάσιμη χαρά, τα μέλη των Πνευμα-
τικών Συναντήσεων της Τρίτης του Ιερού Μητροπολιτι-
κού Ναού Αγίου Αχιλλίου, πραγματοποίησαν διήμερη
εξόρμηση στην πανέμορφη Κέρκυρα: «Νωρίς το πρωί
της Τετάρτης της Διακαινησίμου, λοιπόν, φτάσαμε στο
νησί των Φαιάκων, μετά από ένα ήσυχο ταξίδι. Αμέσως
κατευθυνθήκαμε στο γυναικείο μοναστήρι του Παντο-
κράτορα-Αγίου Αθανασίου, όπου οι μοναχές μας υπο-
δέχτηκαν με χαρά, μας ξενάγησαν, μας μίλησαν για το
μοναστήρι και μας προσέφεραν πλούσιο κέρασμα.
Αυτό, όμως, που εντυπωσίασε όλους μας ήταν η πνευ-
ματική συζήτηση με τη Γερόντισσα Ευφημία. Ακολού-
θως προσκυνήσαμε στη μονή του Αγίου Δημητρίου και
στο μοναστήρι της Παναγίας, στην Παλαιοκαστρίτσα,
όπου θαυμάσαμε τη θέα του νησιού. Μετά το γεύμα,
φτάσαμε στο “κανόνι”, στο ξενοδοχείο μας, όπου ξε-
κουραστήκαμε το μεσημέρι. Έπειτα, κατεβήκαμε στο
εκκλησάκι της Παναγίας των Βλαχερνών απέναντι από
το Ποντικονήσι και, μετά το πλούσιο δείπνο στο ξενο-
δοχείο, επισκεφθήκαμε την παλιά πόλη. Ο καιρός ήταν
ιδανικός για βραδινή βόλτα στα καντούνια και γνωριμία
με τη φωτισμένη Κέρκυρα και τα παραδοσιακά της
στοιχεία.

Την άλλη μέρα το πρωί, αφού απολαύσαμε την ανα-
τολή του ήλιου μέσα από τη θάλασσα, πήγαμε στον
ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, πολιούχου της Κέρκυρας,
για τη Θεία Λειτουργία, την οποία τέλεσε ο δικός μας
π.Ραφαήλ και ο π.Ευάγγελος, εφημέριος του ναού. Στο

Ιερό διακόνησαν τα δικά μας παιδιά και στο αναλόγιο
έψαλαν και δικοί μας ψάλτες με πρωτοψάλτη τον κ.Θε-
όδωρο Ξιώνη. Όλη η ακολουθία τελέστηκε μέσα σε
κλίμα συγκίνησης και κατάνυξης, αφού όλοι αισθανό-
μασταν τη ζωντανή παρουσία του Αγίου μέσα στον
ναό. Αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, μας άνοιξαν τον
Άγιο και ασπαστήκαμε τις “εμβάδες” του (τα κεντημένα
βελούδινα μποτάκια του). Ο π.Θεμιστοκλής Μουρτζα-
νός, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος, δικός μας-Λαρι-
σαίος αδερφός, μας υποδέχτηκε και μας καλωσόρισε
και εκ μέρους του Σεβ. Μητροπολίτου Κερκύρας κ.Νε-
κταρίου. Μας μίλησε με λεπτομέρειες για τον βίου και
τα θαύματα του Αγίου Σπυρίδωνα, τη σχέση του με την
Κέρκυρα και τις σωτήριες επεμβάσεις του, καθώς και
για τη μεγάλη λατρεία που του έχουν οι Κερκυραίοι, τις
λιτανείες και τα υπόλοιπα έθιμα. Ακολούθως, ανηφο-
ρίσαμε στη μονή της Κασσωπίτρας, όπου ο π.Πολύκαρ-
πος μας μίλησε για την θαυματουργή εικόνα της
Παναγίας και το θαύμα που σχετίζεται με αυτήν. Στη
συνέχεια το πρόγραμμα είχε επίσκεψη στην Ιερά Μονή
Πλατυτέρας, όπου τελέσαμε Τρισάγιο στον τάφο του
πρώτου Κυβερνήτη της νεώτερης Ελλάδας, Ιωάννη
Καπποδίστρια. Από εκεί μπήκαμε στην παλιά πόλη και
είχαμε πολύ ελεύθερο χρόνο να γνωρίσουμε τους
ναούς, τα τοπικά προϊόντα, τα μνημεία και τα μουσεία
της Κέρκυρας, μέχρι το απόγευμα, οπότε γεμάτοι από
θείες ευλογίες και πλούσιοι από εμπειρίες πήραμε το
πλοίο της επιστροφής…

es_teuhos-28.pdf_Layout 1  23/5/2022  12:55 πμ  Page 4


