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Πρόλογος
Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς στὸ
πλαίσιο τῶν ἑορτασμῶν τῆς ἐπετείου τῆς συμπληρώσεως διακοσίων ἐτῶν ἀπὸ τὴν κήρυξη τῆς Ἑλληνικῆς
Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Ἐθνοαπελευθερωτικοῦ ἀγῶνα τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων, διοργάνωσε ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος ἐπετειακὲς εκδηλώσεις, λατρευτικὲς καὶ
ἐπιστημονικές.
Ἡ λατρευτικὴ πράξη τῆς Ἐκκλησίας μας στοχεύει,
ἐκτὸς τῶν ἄλλων, καὶ στὴν ἐνίσχυση τῆς μνήμης τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Μέσα ἀπὸ τὴν δοξολογικὴ προσευχή, τὴν εὐχαριστήρια δέηση στὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ στὴν
Κυρία Θεοτόκο, τὴν ὑπέρμαχο στρατηγὸ τοῦ Γένους μας,
ἐναποθέτουμε ὅλοι τὴν ἐλπίδα μας γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὴν ὑποδούλωση στὰ πάθη, τὶς συνέπειες δηλαδὴ
τῆς ἀπομάκρυνσής μας ἀπὸ τὸν Θεό, τὶς συνέπειες ἀπὸ
τὴν πτώση μας, ἀπὸ τὴν ἔξοδό μας ἀπὸ τὸν παράδεισο.
Ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱερὰ Μητρόπολις στοχεύει ἐντὸς τοῦ
πλαισίου τῆς ποιμαντικῆς της διακονίας καὶ ἐκτὸς τῶν
ἄλλων ποιμαντικῶν της μεριμνῶν στὴν ἀνάκτηση τῆς
9

ἱστορικῆς καὶ πολιτιστικῆς μνήμης. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ
ἡ διοργάνωση ἐκδηλώσεων ἱστορικοῦ καὶ πολιτιστικοῦ
χαρακτήρα γιὰ τὴν τόνωση τῆς πολιτιστικῆς ταυτότητας
τοῦ λαοῦ τῆς Ἐπαρχίας μας ἀποτελεῖ συστατικὸ στοιχεῖο τῆς ποιμαντικῆς μας μέριμνας.
Ἔτσι, λοιπόν, μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν ἑορτασμῶν τῆς
ἐπετείου τῆς συμπληρώσεως διακοσίων ἐτῶν ἀπὸ τὴν
κήρυξη τῆς Ἐθνεγερσίας τοῦ 1821, τὸ μεγάλο αὐτὸ ἱστορικὸ γεγονὸς ποὺ ὁδήγησε στὴν ἐλευθερία καὶ στὴν ἵδρυση
τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας
καὶ Κομοτηνῆς ἐπιχειρεῖ νὰ ἀνακαλέσει στὴν ἱστορική
μας μνήμη τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, ὅταν οἱ πατέρες
μας ξεσηκώθηκαν καὶ πραγματοποίησαν τὸ ὅραμά τους
γιὰ τὴν ἐλευθερία καὶ γιὰ τὴν ἀποτίναξη τοῦ ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ, τῆς βαρειᾶς φορολογίας καὶ τοῦ κεφαλικοῦ
φόρου, γιὰ τὴν ἀπαλλαγή τους ἀπὸ τοὺς ἐξευτελισμοὺς
καὶ τὶς λεηλασίες τῶν περιουσιῶν.
Εἶναι σὲ ὅλους βέβαια γνωστὸ ὅτι στὰ 400 χρόνια
τῆς δουλείας ἡ Ἐκκλησία στήριξε τὸ Γένος μας. Στὴν
Ἐκκλησία ὁ κατατρεγμένος βρῆκε τὴν παρηγοριά του.
Μπροστὰ τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καὶ
ὅλων τῶν Ἁγίων τῆς πίστεώς μας κατέθεσαν οἱ ὑπόδουλοι τὸν πόνο τους, ὅπως ἔκανε καὶ ὁ στρατηγὸς Ἰωάννης
Μακρυγιάνης. Μέσα στοὺς ναούς μας τὰ Ἑλληνόπουλα
ἔμαθαν τὰ πρῶτα τους γράμματα, ἐνῶ μὲ τὴ συμμετοχή
τους στὴ Θεία Λειτουργία καὶ στὸ μυστήριο τῆς Θείας
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Εὐχαριστίας τὸ Γένος μας διατήρησε τὴν θρησκευτικὴ καὶ τὴν πολιτιστική του ταυτότητα, διατήρησε τὴν
γλώσσα, τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα, τὶς παραδόσεις του. Στὴν
Ἐκκλησία ὁ λαός μας κράτησε ἀναμμένη τὴ λαμπάδα
τῆς ἐλευθερίας, στὴν Ἐκκλησία οἱ Ἕλληνες καλλιέργησαν τὴν ὁμόνοια, ἐνῶ δὲν ἦταν λίγες οἱ περιπτώσεις στὶς
ὁποῖες ὁ παπὰς εἰρήνευε τοὺς πιστούς του ἀπὸ τὰ καθημερινὰ πάθη καὶ τὶς ἔριδες.
Ἔχοντας ὑπόψιν τὰ ἀνωτέρω ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις
Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς προβάλλει καὶ τὴν συμμετοχὴ τῆς περιοχῆς μας στὸ μεγάλο αὐτὸ γεγονὸς τῆς νεώτερης ἱστορίας μας. Ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱερὰ Μητρόπολις προβάλλει τὴν προσωπικότητα τοῦ φλογεροῦ ἱεράρχη τῆς
Ροδόπης, τοῦ Μητροπολίτη Μαρωνείας Κωνσταντίου,
ὁ ὁποῖος, ἀφουγκραζόμενος τὸν πόνο καὶ τὰ μαρτύρια
τοῦ ποιμνίου του, ἐπέλεξε νὰ ἐγκαταλείψει τὴν ἕδρα του
καὶ τὴν ἀσφάλεια τῆς καθημερινότητος καὶ ἀφιέρωσε
τὴν ζωή του στὴν ὑπηρεσία τοῦ ποιμνίου του, ἀφιέρωσε τὸν ἑαυτό του στὴν ἀπελευθέρωση τοῦ πιστοῦ λαοῦ
τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὸν αἴτιο καὶ δημιουργὸ τῶν ἐπιγείων παθῶν. Προτίμησε νὰ βοηθήσει τὸν κατατρεγμένο λαὸ τοῦ
Θεοῦ, τῶν χριστιανῶν τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς Θράκης,
νὰ ἀπελευθερωθεῖ ἀπὸ τὴν ἀνέχεια καὶ τὴν πολιτιστικὴ
ἔνδεια.
Παράλληλα μὲ τὶς λατρευτικὲς πράξεις, ἡ καθ’ ἡμᾶς
Ἱερὰ Μητρόπολις προβαίνει στὴν παροῦσα ἔκδοση ἀφι11

ερωμένη στὶς ἐπετειακὲς ἐκδηλώσεις ἀποδώσεως τιμῆς
στὴν μνήμη τῆς σημαντικῆς αὐτῆς μορφῆς τῆς περιοχῆς
μας, τοῦ Μητροπολίτου Μαρωνείας Κωνσταντίου, τοῦ
Ἐθνεγέρτου τῆς Θράκης καὶ τῆς Μακεδονίας.
Οἱ ἑορτασμοὶ τῆς ἐπετείου τῶν 200 χρόνων ἀπὸ τὴν
κήρυξη τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 ποὺ πραγματοποιήθηκαν ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτεία καὶ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ
Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καθὼς καὶ ἀπὸ τὶς
Ἱερὲς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας μας ἀποδεικνύουν
τὸ ἐνδιαφέρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὸν σημαντικὸ αὐτὸ ἀπελευθερωτικὸ Ἀγῶνα τοῦ Γένους μας.
Κυρίως ὅμως καταδεικνύει τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ σημερινοὶ
Ἕλληνες εἶναι ἀναγκαῖο νὰ προβάλλουμε τὰ ἐπιτεύγματα καὶ τὶς νίκες μας, νὰ διδασκόμαστε ἀπὸ τὰ λάθη μας,
νὰ διδασκόμαστε ἀπὸ τὰ πάθη καὶ τὶς διαφωνίες μας,
καὶ νὰ δείξουμε σὲ ὅλους μας, ἀλλὰ κυρίως στοὺς νέους
μας ὅτι οἱ Ἕλληνες δὲν γνωρίζουν μόνο πάθη καὶ ἔριδες,
ἀλλὰ οἱ Ἕλληνες γνωρίζουν πολὺ καλὰ τὴν ὁμόνοια καὶ
ὅτι μὲ αὐτὴν τὴν ἀρετὴ προκόπτουν καὶ μεγαλουργοῦν.
Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς
Παντελεήμων
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ὁ ἀδριάντας τοῦ Μητροπολίτη Μαρωνείας Κωνσταντίου στὸν
αὔλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς
Θεοτόκου Κομοτηνῆς.
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Ἀπὸ τὶς λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπέτειο τῶν
200 χρόνων ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Ἡ ὑποδοχὴ τῆς Εἰκόνας τῆς Θεοτόκου καὶ τοῦ ἀντιγράφου τοῦ Λαβάρου τῆς Ἑπανάστάσεως.

104

Ἀπὸ τὴν Ἑσπερίδα, ἀφιερωμένη στὴ συμβολὴ τοῦ Μητροπολίτη Μαρωνείας Κωνσταντίου στὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821.
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Ἀπὸ τὴν Ἑσπερίδα, ἀφιερωμένη στὴ συμβολὴ τοῦ Μητροπολίτη Μαρωνείας Κωνσταντίου στὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821.
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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
200 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 1821

ΕΣΠΕΡΙ∆Α
«Ὁ Μητροπολίτης

Μαρωνείας Κωνστάντιος

καὶ ἡ προσφορά του στὸν Ἀγῶνα τοῦ 1821»
«Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ
ΚΑΙ
ΚΑ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ
ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 1821»

Ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
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Ἡ

Ἱερὰ Μητρόπολις στὰ πλαίσια τοῦ ἑορτασµοῦ τῆς ἐπετείου συµπληρώσεως 200 ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ Ἐθνοαπελευθερωτικοῦ Ἀγώνα τοῦ 1821, διοργανώνει, ὑπό τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐπετειακὲς ἐκδηλώσεις σύµφωνα
µὲ τὸ ἀκόλουθο Πρόγραµµα:

■ Φωκίω
«Ἡ Ἐπανά

■ Γεώργι
«Ἡ Ἐπανάσ

ΣΑΒΒΑΤ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Ὥρα 18:00

Ὥρα 17:00 Ι Καθεδρικὸς Ἱ. Ν. Εὐαγγελισµοῦ τῆς Θεοτόκου Κοµοτηνῆς

Μέγας Πα
δίων τῆς Ὑ

∆οξολογία ἐπὶ τῇ ὑποδοχῇ τῆς θαυµατουργοῦ Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς
Ὑπεραγίας τῆς Θεοτόκου «Ἐλπὶς Χριστιανῶν» (16ου αἰῶνος) ἐκ τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου Κοµοτηνῆς καὶ
τοῦ ἀντιγράφου τοῦ Λαβάρου τῆς Ἐπαναστάσεως ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἁγίας Λαύρας, τὸ ὁποῖο θὰ µεταφέρει ὁ Πανοσιολογιώτατος Καθηγούµενος τῆς Μονῆς, Ἀρχιµανδρίτης Εὐσέβιος, τῇ κανονικῇ ἀδείᾳ τοῦ
Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἱερωνύµου.

ΚΥΡΙΑΚΗ
Ὥρα 07:00

Ὄρθρος, Ἀ
καὶ ∆οξολ

Ὥρα 18:00 Ι Μέγαρον Μουσικῆς Κοµοτηνῆς

Ἔναρξις Ἑσπερίδος µὲ θέµα: «Ὁ Μητροπολίτης Μαρωνείας Κωνστάντιος καὶ ἡ προσφορά του εἰς τὸν Ἀγῶνα τοῦ 1821», εἰς τὴν ὁποίαν θὰ ἀπευθύνει χαιρετισµὸ ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Σερρῶν
καὶ Νιγρίτης κ. Θεολόγος, ἐκπρόσωπος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύµου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Τὴν Ἑσπερίδα θὰ προλογίσει ἡ Καθηγήτρια Μαρία Τζιάτζη, Πρόεδρος
τοῦ Τµήµατος Ἑλληνικῆς Φιλολογίας τοῦ ∆.Π.Θ., καὶ θὰ µιλήσουν οἱ:
■

Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κοµοτηνῆς
κ. Παντελεήµων, «Κληρικοὶ τῆς Θράκης καὶ ἡ Ἐπανάσταση
τοῦ 1821»
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Ἡ Ἱερά Μ
Ἐκκλησίας
κὲς ἐκδηλ
εὐγνωµοσ
ὁποῖοι θυσ
Πίστην τὴν

ου συλευθεᾶς Συµφωνα

ῆς

ος τῆς
ἐκ τοῦ
νῆς καὶ
Μονῆς
θηγούίᾳ τοῦ
Ἱερω-

■ Φωκίων Π. Κοτζαγεώργης, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Α.Π.Θ.,
«Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 στὴ Χαλκιδική»
■ Γεώργιος Χρ. Τσιγάρας, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς ∆.Π.Θ.,
«Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 καὶ ὁ Μητροπολίτης Μαρωνείας Κωνστάντιος».

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ὥρα 18:00 Ι Καθεδρικὸς Ἱ. Ν. Εὐαγγελισµοῦ τῆς Θεοτόκου Κοµοτηνῆς

Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς ἐπί τῇ Θεοµητορικῇ Ἑορτῇ τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ὥρα 07:00 Ι Καθεδρικὸς Ἱ. Ν. Εὐαγγελισµοῦ τῆς Θεοτόκου Κοµοτηνῆς

Ὄρθρος, Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, χειροτονία Πρεσβυτέρου
καὶ ∆οξολογία ἐπὶ τῇ Ἡµέρᾳ τῶν Ἐνόπλων ∆υνάµεων.

Κωνν ὁποίερρῶν
ρχιεπιᾶς Συ-

όεδρος
υν οἱ:

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις καλεῖ τὸ Πλήρωµα τῆς τοπικῆς
Ἐκκλησίας νὰ συµµετάσχει εἰς τὶς ὡς ἄνω ἐπετειακὲς ἐκδηλώσεις, ἀποδίδoντας τὴ δέουσαν τιµὴν καὶ
εὐγνωµοσύνην εἰς τοὺς ἥρωες τοῦ Γένους µας, οἱ
ὁποῖοι θυσίασαν τὴ ζωήν τους «διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν
Πίστην τὴν Ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν».
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ΛΙΣ
ΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κοµοτηνῆς,
στὰ πλαίσια τοῦ ἑορτασµοῦ τῆς ἐπετείου
συµπληρώσεως 200 ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως
τοῦ Ἐθνοαπελευθερωτικοῦ Ἀγώνα τοῦ 1821
διοργανώνει Ἑσπερίδα µὲ θέµα:

«Ὁ Μητροπολίτης Μαρωνείας Κωνστάντιος καὶ
ἡ προσφορά του στὸν Ἀγῶνα τοῦ 1821»
τὴν Παρασκευὴ 19 Νοεµβρίου 2021 καὶ ὥρα 6 τὸ ἀπόγευµα,
στὸ Μέγαρο Μουσικῆς Κοµοτηνῆς.
Στὴν ἐν λόγῳ Ἑσπερίδα, ποὺ ἀποτελεῖ
ἐκπλήρωση χρέους τιµῆς καὶ µνήµης
στὸν ἐπιφανῆ κληρικὸ τοῦ τόπου µας, θὰ ἀπευθύνει
χαιρετισµὸ ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης
Σερρῶν καὶ Νιγρίτης κ. Θεολόγος, ἐκπρόσωπος
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύµου καὶ
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Τὴν Ἑσπερίδα θὰ προλογίσει ἡ Καθηγήτρια Μαρία Τζιάτζη,
Πρόεδρος τοῦ Τµήµατος Ἑλληνικῆς Φιλολογίας ∆.Π.Θ.,
καὶ θὰ µιλήσουν οἱ:
■ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ
Κοµοτηνῆς κ. Παντελεήµων, «Κληρικοὶ τῆς Θράκης καὶ
ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821»
■ Φωκίων Π. Κοτζαγεώργης, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς
Α.Π.Θ., «Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 στὴ Χαλκιδική»
■ Γεώργιος Χρ. Τσιγάρας, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς
∆.Π.Θ., «Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 καὶ ὁ Μητροπολίτης
Μαρωνείας Κωνστάντιος».
Ἡ παρουσία σας θὰ µᾶς τιµήσει ἰδιαίτερα.
Ὁ Μητροπολίτης
† ὁ Μαρωνείας καὶ Κοµοτηνῆς
Παντελεήµων
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το βιβλιο ο μητροπολιτησ μαρωνειασ
κωνσταντιοσ και η προσφορα του στον
αγωνα του 1821 που εκδοθηκε απo την ιερα
μητροπολη μαρωνειασ και κομοτηνησ με
αφορμη την επετειο των 200 χρονων απo
την επανασταση του 1821 τυπωθηκε απο
τις γραφικες τεχνες μελισσα σε χαρτι σαμουα των 100 γραμμαριων σε 1000 αντιτυπα. τον σχεδιασμο και την επιμελεια της
εκδοσης ειχε ο γεωργιος χρ. τσιγαρασ

Ἐκδόσεις
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς
1. Δ
 ημήτρης Ἀ. Μαυρίδης, Ἡ ἐγκατάλειψη τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης
τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1922, Κομοτηνὴ
2018.
2. Παντελεήμων, Μητροπολίτης Μα
ρωνείας καὶ Κομοτηνῆς, Ἱερὰ Μονὴ
Παναγίας Βαθυρρύακος, Κομοτηνὴ
2018.
3. Παρακλητικὸς Κανὼν εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, Κομοτηνὴ 2018.
4. Γιάννης Μενεσίδης, Ἁγιορείτικα
σχήματα καὶ χρώματα, ἐπιμέλεια:
Γ. Χρ. Τσιγάρας, Κομοτηνὴ 2018.
5. Γ εώργιος Χρ. Τσιγάρας (ἐπιμ.), Ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Χρύσανθος
Φιλιππίδης ὁ ἀπὸ Τραπεζοῦντος,
Πρακτικὰ Ἐπιστημονικῆς Διημερίδας, Κομοτηνὴ 2018.
6. Ἐλπίδα Κ. Βόγλη, Ἡ 14η Μαΐου τῆς
Κομοτηνῆς ἕναν αἰώνα μετά..., Κομοτηνὴ 2020.
7. Δημήτριος Ἀντ. Κουντουράκης, Πα
πίκιον Ὄρος καὶ ἰβηρικὴ ἀριστο
κρατία τοῦ Βυζαντίου. Ἡ Μονὴ τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου, ἡ Μαρία ἡ Ἀλανὴ
καὶ ὁ Γρηγόριος Πακουριανός, Κο
μοτηνὴ 2021.

Οἱ ἑορτασμοὶ τῆς ἐπετείου τῶν 200
χρόνων ἀπὸ τὴν κήρυξη τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 ποὺ πραγματοποιήθηκαν ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτεία
καὶ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καθὼς καὶ ἀπὸ τὶς
Ἱερὲς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας
μας ἀποδεικνύουν τὸ ἐνδιαφέρον τῆς
Ἐκκλησίας γιὰ τὸν σημαντικὸ αὐτὸ
ἀπελευθερωτικὸ Ἀγῶνα τοῦ Γένους
μας. Κυρίως ὅμως καταδεικνύουν
τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ σημερινοὶ Ἕλληνες
εἶναι ἀναγκαῖο νὰ προβάλλουμε τὰ
ἐπιτεύγματα καὶ τὶς νίκες μας, νὰ διδασκόμαστε ἀπὸ τὰ λάθη μας, νὰ διδασκόμαστε ἀπὸ τὰ πάθη καὶ τὶς διαφωνίες μας, καὶ νὰ δείξουμε σὲ ὅλους,
ἀλλὰ κυρίως στοὺς νέους μας ὅτι οἱ
Ἕλληνες δὲν γνωρίζουν μόνο πάθη καὶ
ἔριδες, ἀλλὰ γνωρίζουν πολὺ καλὰ τὴν
ὁμόνοια καὶ ὅτι μὲ αὐτὴν τὴν ἀρετὴ
προκόπτουν καὶ μεγαλουργοῦν.
† Μητροπολίτης Μαρωνείας
καὶ Κομοτηνῆς Παντελεήμων

