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«Θεέ μου, Θεέ μου,
ἵνα τί μὲ ἐγκατέλιπες;»
(Ματθ. κζ΄, 46)

Ὁ

Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος µᾶς παρέδωσε τὸν σήµερα ἑρµηνευόµενο στὴν ἀγάπη σας λόγο τοῦ Κυρίου µας, µὲ τὸν ὁποῖο ὁ Ἐσταυρωµένος
Θεός-Υἱὸς ἀπευθύνεται στὸν Θεὸ Πατέρα:
«περὶ δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν ἀνεβόησεν ὁ
Ἰησοῦς φωνῇ µεγάλῃ λέγων˙ Ἠλὴ ἠλί,
λιµᾶ σαβαχθανί; Τοῦτ’ ἔστι Θεέ µου, Θεέ
µου, ἵνα τί µὲ ἐγκατέλιπες»;
Σᾶς παρακαλῶ νὰ προσέξετε ἰδιαιτέρως τὸ σωτηριῶδες περιεχόµενο µιᾶς
κραυγῆς ποὺ µέσα στὴν ἀνείπωτη τραγικότητά της ἀποκαλύπτει ἕναν ὠκεανὸ
θεολογίας.
Αὐτὸς εἶναι ἴσως ὁ δυσκολότερος ἑρµηνευτικὰ ἐπὶ Σταυροῦ λόγος τοῦ Κυρίου µας,
γι’ αὐτὸ κατὰ καιροὺς πολλοί, ἐγγίζοντας
ἀκόµη καὶ τὴν αἵρεσι, λανθασµένα ἐξήγησαν τὴν κραυγὴ τοῦ Θεανθρώπου σὰν
ξέσπασµα ἀπελπισµοῦ εἴτε σὰν γογγυσµό,
εἴτε σὰν φωνὴ ἀπογνώσεως.
Ὅµως ὁ Κύριος δὲν ἀπελπίστηκε, ὅταν
τὸν ἐγκατέλειψαν οἱ µαθητὲς καὶ φίλοι
του, οὔτε ἔνιωσε ἴχνος ἀπόγνωσης, ὅταν
τὸν καταδίκασαν ἀδίκως συκοφάντες καὶ
ψευδοµάρτυρες, οὔτε ἐγόγγυσε, ὅταν τὸν
ἐµαστίγωσαν, ὅταν τὸν ἐνέπαιξαν, ὅταν
τὸν περιέφεραν κατάπτυστο καὶ αἱµόφυρτο στὸ ἀλαλάζον πλῆθος τῶν συµπατρι-

ωτῶν του, ὅταν –τέλος– τὸν ἐκάρφωναν
ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ.
Συνεπῶς τί µπορεῖ νὰ φανερώνει ἡ
φράση: «Θεέ µου, Θεέ µου, ἵνα τί µὲ ἐγκατέλιπες»;
Τὴν ἀπάντηση µᾶς προσφέρει ὁ πλήρης
Πνεύµατος Ἁγίου πατέρας καὶ διδάσκαλος
τῆς Ἐκκλησίας µας, Ἅγιος Κύριλλος, ὁ Πατριάρχης τῆς Ἀλεξανδρείας. Μᾶς καλεῖ νὰ
δοῦµε στὴν διὰ στόµατος Ἰησοῦ Χριστοῦ
κραυγὴ πρὸς τὸν Θεὸ Πατέρα τὴν κραυγὴ
σύνολης τῆς ἁµαρτωλῆς ἀνθρωπότητος,
ἀλλὰ καὶ κάθε ἀνθρώπου ξεχωριστά, ποὺ
µὲ τὶς προσωπικές του ἀστοχίες δηµιουργεῖ ἕνα ἀβυσσαλέο χάσµα µὲ τὸν Θεό, ὁ
Ὁποῖος φύσει καὶ οὐσίᾳ βδελύσσεται τὴν
ἁµαρτία.
Ἄραγε, ὅταν ὁ βεβαρυµένος ἀπὸ τὰ πλήθη τῶν πεπραγµένων του δεινῶν ἄνθρωπος ἀποστρέφεται τὸν Θεό, τὴν πηγὴ τῆς
ἁγιότητος, µπορεῖ νὰ µὴν αἰσθανθεῖ κάποια στιγµὴ καὶ τὴν πλήρη ἐγκατάλειψη;
Μπορεῖ νὰ µὴν τροµοκρατηθεῖ ἀπὸ τὸ µέγα χάσµα ποὺ προβάλλει µπροστά του ὡς
ἡ ἔσχατη καὶ ἀµετάκλητη καταδίκη του;
Ὅµως ἀδελφοί µου, αὐτὴ τὴν ἀγεφύρωτη πρὸ Χριστοῦ χαοτικὴ ἀπόσταση τῆς
ἁµαρτωλῆς ἀνθρωπότητος µὲ τὸν Θεὸ
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Σταύρωση, 16ος αἰώνας, ἀπὸ τὴν τουρκοκρατούµενη Μονὴ Παναγίας Τοχνίου, Μάδρες Ἀµµοχώστου

γεφυρώνει ἡ κατὰ τὴν παροῦσα ἡµέρα
προβαλλόµενη θυσία τοῦ Ἐσταυρωµένου
Λυτρωτοῦ µας. Ἐτούτη ἡ φρικτὴ ὥρα τῆς
Σταυρώσεως ἀποτελεῖ ταυτόχρονα τὴν
ὕψιστη ἐκδήλωση τῆς κενωτικῆς ἀγάπης
τοῦ Κυρίου µας, ἐπειδὴ πραγµατικὰ καὶ
ἐκούσια ἐπωµίζεται τὶς ἁµαρτίες ὅλων τῶν
ἀνθρώπων τῆς γῆς, ἀπὸ καταβολῆς κόσµου
ἕως καὶ τῆς συντελείας τῶν αἰώνων.

2

Ἡ κραυγὴ κάθε ἀπελπισµένου καὶ τροµοκρατηµένου ἀπὸ τὸ βάρος τῆς ἁµαρτίας
καὶ τοῦ θανάτου γίνεται σήµερα στὸ στόµα τοῦ Θεανθρώπου ὁ ἀποκαλυπτικὸς καὶ
ὑποσχετικὸς λόγος τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης,
τῆς καινούργιας συµφωνίας τοῦ Θεοῦ µὲ
τὸν ἐξ ἀγάπης δηµιουργηθέντα ὑπ’ αὐτοῦ
ἄνθρωπο. Ὅτι, δηλαδή, στὸ πρόσωπο τοῦ
σαρκωθέντος, παθόντος, σταυρωθέντος
καὶ µετὰ τρεῖς ἡµέρας ἀναστησοµένου
Ἰησοῦ αἴρεται ὁ φόβος, καθαιρεῖται ἡ καταισχύνη τῆς ἁµαρτίας καὶ ἐγκαινιάζεται
ἐκ νέου ἡ ἐπανεισαγωγή µας στὸν Παράδεισο. Τὸν φυσικὸ τόπο κάθε βαπτισµένου

καὶ πιστοῦ µέλους τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ µας.
Ἑποµένως, ἂς ἐγκαταλείψουµε ὁποιοδήποτε ἐνδογενὲς ἢ ἐξωγενὲς φοβικὸ
σύνδροµο µᾶς καταδικάζει σὲ ἁµαρτητικὴ
ἀποµόνωση. Ἂς στραφοῦµε διὰ τῆς ἔµπρακτης καὶ ἀπροϋπόθετης ἀγάπης γιὰ τὸν
πάσχοντα καὶ ἐµπερίστατο ἀδελφό µας
στὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία τοῦ ἐµεῖς,
ἐκεῖ ὅπου δὲν ὑπάρχει ἐγκατάλειψη ἀλλὰ
ἡ θεία πρόνοια καὶ µάλιστα γιὰ ὅλη τὴν
πλάση. Ἔλλογη καὶ ἄλογη. Καὶ µὲ αὐτὸν τὸν
πνευµατικὸ θώρακα –ἐξασκούµενοι διὰ βίου– ἂς προσεγγίσουµε καὶ ἐφέτος φωτόλουστοι καὶ χαίροντες τὸ προσδοκώµενο
θαῦµα τῆς Χριστοῦ Ἀναστάσεως.
Καλὴ δύναµη στὴν πορεία ἀπὸ καὶ διὰ
τοῦ Σταυροῦ πρὸς τὴν Ἀνάσταση!
∆ιάπυρος πρὸς τὸν Σταυρωθέντα Κύριον εὐχέτης
Ὁ Μητροπολίτης
† ὁ Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς
Παντελεήμων
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Ἀ

δελφοί µου ἀγαπητοί· ∆εῦτε λάβετε Φῶς!

Ἀπόψε τὸ γένος τῶν ὀρθοδόξων πρόσχαρο συναθροίζεται στοὺς ἱεροὺς ναοὺς τῆς ἀνὰ τὰ πέρατα χριστιανοσύνης, γιὰ νὰ συµµετάσχει στὸ ξεκίνηµα
µιᾶς ἀνεσπέρου ἡµέρας, τῆς διακαινησίµου, ὁλότελα ξεχωριστῆς γιὰ τὴν σωτηρία
µας.
Λαµπαδηφόροι καὶ φωτοφόροι ἀπὸ τὸ
Ἀναστάσιµο φῶς ὁµολογοῦµε τὸ τέλος
τῆς ὁριστικῆς κυριαρχίας κάθε θλίψης, κάθε φθορᾶς, ἐν τέλει τοῦ θανάτου, ἐπειδή:
«Ἀνέστη Χριστός, χαίρουσιν Ἄγγελοι, Ἀνέστη Χριστὸς καὶ ζωὴ πολιτεύεται ... Ἀνέστη
Χριστὸς καὶ νεκρὸς οὐδεὶς ἐπὶ µνήµατος».
Ὁ Γαλιλαῖος µᾶς ἀποκαλύπτεται ὡς νικητὴς τοῦ θανάτου, χορηγὸς τῆς ζωῆς,
δωρητὴς µιᾶς ὀντολογικῆς χαρᾶς, ἀσύγκριτης πρὸς κάθε µορφῆς χαρᾶς –πρόσκαιρης καὶ πεπερασµένης– χαρᾶς ἡ ὁποία
ἀποτυπώνεται ἐναργῶς στὰ εἰκονιζόµενα
θεώµενα πρόσωπα τῶν ἁγίων καὶ τῶν δικαίων τῆς πίστεώς µας «τῶν εἰληφότων
τῆς Ἀναστάσεως τὴν πεῖραν».
Ὁ Ἀναστηµένος Κύριος, ὁ ὁποῖος ἔκτοτε
εἶναι διαρκῶς παρὼν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, προσκαλεῖ ἀπόψε καὶ πάντοτε κάθε ἄνθρωπο
νὰ γίνει µέτοχος αὐτῆς τῆς εἰρηνοποιοῦ
χαρᾶς. Μᾶς καλεῖ νὰ ἀσπαστοῦµε ἀλλήλους «φιλήµατι ἁγίῳ» καὶ νὰ «συγχωρήσωµεν πάντα τῇ Ἀναστάσει»!
Ἕνας νέος παράδεισος, ἕνας ἄλλος τρόπος ζωῆς µᾶς ἀποκαλύφθηκε ἀπὸ τὸν
Ἀναστηµένο Κύριο˙ ἡ οὐσία του βρίσκεται
στὴν ἀγάπη ἡ ὁποία ἀρχίζει ἀπὸ τὴν ἀγάπη

τῶν ἐχθρῶν µας καὶ τὸ σεβασµὸ τῆς ἐλευθερίας τοῦ συνανθρώπου µας˙ αὐτὸ εἶναι
τὸ περιεχόµενο τῆς ἁγιότητας. Ἡ ἑκασταχοῦ ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα ἀγωνίζεται
νὰ µετέχει σὲ αὐτὰ ἢ ἔστω νὰ προβάλλει
τὸν Ἀναστάντα ὡς τὴ λύση στὰ ὑπαρξιακὰ
καὶ ἄλλα ἀδιέξοδά µας.
Πατρικῶς καὶ ἀδελφικῶς σᾶς παρακαλῶ
νὰ ἐνωτισθοῦµε τὴν γλυκύτατη φωνὴ τοῦ
Ἀναστάντος ὁ ὁποῖος διαρκῶς µᾶς καλεῖ
νὰ λάβουµε τὸ ἀνέσπερο φῶς, δηλαδὴ νὰ
ἑνωθοῦµε µαζί του διὰ τῆς Θείας Εὐχαριστίας.
Εἴθε αὐτὴ ἡ Ἀνάσταση καὶ αὐτὸ τὸ Πάσχα
νὰ εἶναι γιὰ τοὺς ἐγγὺς µιὰ εὐκαιρία ἐµβαθύνσεως σὲ αὐτὸν τὸν καινὸ τρόπο ζωῆς,
γιὰ δὲ τοὺς µακρὰν ἡ ἀπαρχὴ τῆς βίωσης
τῆς ἐν Χριστῷ ἐλπίδας καὶ σωτηρίας.
Μὲ διάπυρες εὐχὲς πρὸς τὸν ἀναστάντα
Κύριον
Ὁ Μητροπολίτης
† ὁ Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς
Παντελεήμων
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Ὁ Ἅγιος Θεοφάνης
καὶ τὸ Περιθεώριον*
Γεώργιος Χρ. Τσιγάρας
Ἐπίκουρος Καθηγ ητὴς
Τμήματος Ἱστορίας
καὶ Ἐθνολογίας τοῦ Δ.Π.Θ.

Ἡ

ἀποψινὴ ἑσπερινὴ λατρευτικὴ
σύναξη ἀποδόσεως τιµῆς στὴ
µνήµη τοῦ Ἁγίου Θεοφάνους,
ἐπισκόπου Περιθεωρίου, στὸν τόπο τῆς
ἕδρας του, στὰ ἐρείπια τῆς ἱστορικῆς
πόλεως τῆς Ἀναστασιουπόλεως, τῆς µετονοµασθείσης ἀργότερα Περιθεώριον,
ἀποτελεῖ τεκµήριο τῆς στενῆς σχέσης
τῆς λειτουργικῆς πράξης τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας µὲ τὴν ἱστορία καὶ ἰδιαίτερα µὲ
τὴν ἱστορία τοῦ κάθε τόπου καὶ τὸν πολιτισµό του.

4

Ταυτόχρονα, ἡ λατρευτικὴ αὐτὴ σύναξη δίπλα στὴν καθέδρα τῆς ἐπισκοπῆς,
τὸν ναὸ τῆς Θεοτόκου, ποὺ εἶναι θαµµένος κάτω ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἔδαφος, ἀποτελεῖ
γιὰ µᾶς εὐκαιρία γιὰ νὰ τιµήσουµε ἕναν
ἅγιο τοῦ τόπου µας, ἕναν ἅγιο τῆς Θράκης, ἀλλὰ καὶ µιὰ εὐκαιρία γνωριµίας
µὲ τὴν περιοχή µας. Ἡ σύναξή µας στὸν
ἱστορικὸ αὐτὸ ἀρχαιολογικὸ χῶρο δηλώνει ἐπίσης ὅτι ἡ πίστη τοῦ Γένους τῶν
Ὀρθοδόξων, τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων,

στὸν Σωτῆρα Χριστό, δηµιούργησε ἕναν
µεγάλο πολιτισµό, ποὺ ἐκφράστηκε λειτουργικά, δηλαδὴ σωτηριολογικά. Γιατὶ
τὸ κατ’ ἐξοχὴν ἔργο τῆς Ἐκκλησίας µας
εἶναι σωτηριολογικό, ἡ Ἐκκλησία εἶναι
ἡ κιβωτὸς τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς µας,
ἀλλὰ ταυτόχρονα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
εἶναι καὶ ἡ κιβωτὸς τῆς ἱστορίας καὶ τοῦ
πολιτισµοῦ τοῦ Γένους µας, διαφυλάσσει
καὶ προάγει τὸν πολιτισµό˙ ἡ πίστη µας
στὸν Χριστὸ δηµιούργησε καὶ δηµιουργεῖ
πολιτισµὸ καὶ ἦθος.
Τὸ Περιθεώριο, ὁ χῶρος στὸν ὁποῖο
σήµερα τελεῖται ἡ ἑσπερινὴ λατρευτικὴ
αὐτὴ πράξη, βρίσκεται στὸν βορειοδυτικὸ µυχὸ τῆς Βιστονίδας καὶ ἱδρύθηκε
ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Ἀναστάσιο στὰ τέλη τοῦ 5ου µὲ ἀρχὲς τοῦ 6ου αἰώνα. Περιβάλλεται ἀπὸ ἰσχυρὰ τείχη τῶν χρόνων
τῶν Παλαιολόγων, ἐνῶ σὲ κάποια σηµεῖα
διακρίνεται καὶ τὸ στρῶµα τῆς παλαιοχριστιανικῆς ἐποχῆς. Ὁ ἱστορικὸς Προκόπιος ἀναφέρει τὴν Ἀναστασιούπολη
καὶ τὰ ἰσχυρά της τείχη ποὺ τὴν προστάτευαν ἀπὸ τὶς ἐπιδροµὲς τῶν Βουλγάρων.
Τὰ τείχη τῆς πόλης ἐπιδιόρθωσε ὁ αὐτοκράτορας Ἰουστινιανός, ὅπως καὶ τὸ ἀµυντικοῦ χαρακτήρα διατείχισµα, τὸ ὁποῖο
λειτουργοῦσε ὡς ὑδραγωγεῖο, ἐνῶ ταυτόχρονα ἀπέκοπτε τὴν ὁρµὴ τῶν ἀλλοφύλων ποὺ κατευθύνονταν µὲ κατακτη-

* Ὁµιλία κατὰ τὴν τέλεση τοῦ µεθεόρτιου ἑσπερινοῦ τοῦ Ἁγίου Θεοφάνους, στὶς 3 Μαΐου 2017, στὸν
ἀρχαιολογικὸ χῶρο τοῦ Περιθεωρίου.
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τικὲς διαθέσεις πρὸς τὴν Βασιλεύουσα.
Σύµφωνα µὲ µιὰν ἀναφορὰ τοῦ Ἰωάννη
Καντακουζηνοῦ, τὸ Περιθεώριο ἱδρύθηκε
τὸ ἔτος 1341 ἀπὸ τὸν Ἀνδρόνικο Γ΄ Παλαιολόγο, ἐπάνω σὲ τµῆµα τῆς ἔκτασης
ποὺ κάλυπτε ἡ κατεστραµµένη ἀπὸ τὸν
Βούλγαρο τσάρο Ἰωάννη Ἀναστασιούπολη. Σήµερα, στὴν ἀνατολικὴ πλευρὰ τῶν
τειχῶν παραµένουν ἀλώβητα σχεδὸν
ἀπὸ τὴ µανία τοῦ χρόνου τὰ µονογράµµατα τῶν Παλαιολόγων, τεκµήρια τῆς
µεγαλειώδους, ταραχώδους καὶ συνάµα
τραγικῆς ἱστορίας τῆς Θράκης.
Σύµφωνα µὲ τὴν ἄποψη σύγχρονων
ἱστορικῶν, ἡ ἵδρυση τοῦ Περιθεωρίου
ἀπέβλεπε στὴν ἐνίσχυση τῆς βυζαντινῆς

κυριαρχίας στὸν γεωγραφικὸ χῶρο ἀνάµεσα στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὴ
Θεσσαλονίκη, ἕναν χῶρο ποὺ δεχόταν
ἀπειλὲς ἀπὸ τὶς συχνὲς ἐπιθέσεις τῶν
Βουλγάρων ἀλλὰ καὶ τῶν Σέρβων, τὴν
ἀνερχόµενη τότε δύναµη στὰ νότια Βαλκάνια. Φιλολογικὲς µαρτυρίες τῶν χρόνων τῶν Παλαιολόγων ἀναφέρουν τὴν
ὕπαρξη ναοῦ ἀφιερωµένου στὴν Παναγία, ὡστόσο τὸ σηµαντικὸ αὐτὸ ἔγγραφο
γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ τόπου µας δὲν ἔχει
µέχρι σήµερα πλήρως δηµοσιευθεῖ καὶ
ἀξιοποιηθεῖ. Σήµερα, τὰ τείχη τοῦ Περιθεωρίου ἔχουν δυστυχῶς ἀφεθεῖ στὴν
κραταιὰ δύναµη τῆς φύσης καὶ ὁ χρόνος
συντελεῖ στὴν ἀργὴ καταστροφή τους.
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Παρὰ τὴν ἰσχυρὴ ἀντίσταση ποὺ πρόβαλαν οἱ κάτοικοι στοὺς Ὀθωµανοὺς κατακτητές, ἡ πόλη δυστυχῶς περιῆλθε στὰ
χέρια τους. Ὅταν οἱ Ὀθωµανοὶ ἑδραίωναν
τὴν κυριαρχία τους στὴν περιοχὴ τῆς Ροδόπης καὶ τῆς Ξάνθης, τὸ Περιθεώριο κατόρθωσε νὰ παραµείνει ἀλώβητο, ἀλλὰ
ἀποµονωµένο. Τελικά, οἱ Ὀθωµανοὶ κατέλαβαν τὴν πόλη γύρω στὸ 1422, ἡ ὁποία
ὅµως γρήγορα παρήκµασε. Ὡστόσο, τὸ
Περιθεώριο διατήρησε µέχρι καὶ τὸν 17ο
αἰῶνα τὸν χριστιανικό του χαρακτῆρα.
Τὰ γεγονότα αὐτὰ ἔφεραν δεινὰ στοὺς
κατοίκους τοῦ Περιθεωρίου. Ὁ γιὰ πολλὰ
χρόνια ἀποκλεισµός τους ἀπὸ τοὺς Ὀθωµανοὺς τοὺς ἀπέκοψε ἀπὸ τὴν ἐνδοχώρα,
οἱ κάτοικοι ἀσχολήθηκαν µὲ τὴν ἁλιεία,
ἐγκατέλειψαν τὴ γεωργία, γεγονὸς ποὺ
εἶχε ὡς ἀποτέλεσµα τὴν ἀλλαγὴ τοῦ κλίµατος, καθὼς τὰ ἀκαλλιέργητα παρόχθια τῆς
Βιστονίδας ἐδάφη γρήγορα µετατράπηκαν
σὲ ἕλη. Οἱ ἐξελίξεις αὐτὲς προκάλεσαν τὴ
σταδιακὴ ἐρήµωση καὶ εἶναι πιθανὸν οἱ τελευταῖοι κάτοικοί του νὰ ἐγκατέλειψαν τὸ
Περιθεώριο καὶ γύρω στὰ 1700 φαίνεται
ὅτι ἐγκαταστάθηκαν στὴν Ξάνθη.
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Ὁ ἅγιος Θεοφάνης Περιθεωρίου,
αὐτόπτης θαυµαστῆς ἐµφάνισης
τοῦ ὁσίου Μαξίµου τοῦ Καυσοκαλύβη.
Τοιχογραφία τοῦ 1820 στὴ Λιτή τοῦ Κυριακοῦ
τῆς σκήτης Καυσοκαλυβίων.
Ἔργο Μητροφάνους µοναχοῦ τοῦ
ἐκ Βιζύης τῆς Θράκης.

Στὸ Περιθεώριο, σ’ αὐτὸν ἐδῶ τὸν
χῶρο, διετέλεσε Ἐπίσκοπος ὁ Ἅγιος Θεοφάνης. Παρὰ τὶς κατὰ καιροὺς ἐκφρασθεῖσες ἀµφιβολίες γιὰ τὴν ἱστορικότητα
τοῦ προσώπου του, γνωρίζουµε ὅτι ὁ
Ἅγιος Θεοφάνης ἔζησε στὸν 14ο αἰώνα,
µιὰ ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία ἡ ἄλλοτε κραταιὰ Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία βρισκόταν
σὲ πολιτικὴ καὶ ἱστορικὴ καµπή˙ ἦταν
βυθισµένη σὲ µιὰ ἀνεπανόρθωτη κρίση,
ἀφοῦ κλυδωνιζόταν ἀπὸ τὶς ἐµφύλιες διαµάχες, ἐνῶ ὁ ἐξωτερικὸς κίνδυνος βρισκόταν πρὸ τῶν πυλῶν καὶ ἀπειλοῦσε τὸν
χριστιανικὸ πληθυσµό. Ὡστόσο, σ’ αὐτὴ
τὴ δύσκολη ἐποχὴ ἀναπτύχθηκε στὴν
αὐτοκρατορία ἔντονη πνευµατικὴ ζωὴ
ποὺ ὁδήγησε σὲ πολιτιστικὴ ἀκµή. Τὴν
περίοδο αὐτὴ ἐµφανίστηκε ἡ ἡσυχαστικὴ
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ἔριδα µὲ πρωταγωνιστὴ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο Παλαµᾶ, ἐνῶ στὴ Θράκη, στὴ Ροδόπη, τὸ µοναστικὸ κέντρο τοῦ Παπικίου
Ὄρους βρισκόταν ἀκόµη σὲ ἀκµή. Ὁ Ἡσυχασµὸς στήριξε τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ, στήριξε, πρόσκαιρα ὅµως, τὴν Αὐτοκρατορία,
ἀνέδειξε σηµαντικὲς ἁγιασµένες µορφὲς
τῆς Ἐκκλησίας µας καὶ διαφύλαξε ἀλώβητη τὴν πίστη µας καὶ τὴν πολιτιστική
µας παράδοση καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς
τουρκοκρατίας. Μὲ τὴν ἐπικράτηση τοῦ
Ἡσυχασµοῦ ἐπανεῦρε ὁ ἄνθρωπος τὴ δυνατότητα νὰ ἐπανέλθει στὸ «ἀρχαῖον του
κάλλος», στὸ προπτωτικὸ κάλλος.
Οἱ πληροφορίες ποὺ ἔχουν διασωθεῖ
γιὰ τὸν βίο τοῦ Ἁγίου Θεοφάνη εἶναι πενιχρές. Ὡστόσο, εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ ἅγιος
διετέλεσε ἡγούµενος τῆς Μονῆς Βατοπεδίου, ὅπως ἀναγράφεται σὲ µεταγενέστερο χειρόγραφο τῆς ἁγιορειτικῆς Μονῆς
Ἁγίου Παντελεήµονος καὶ τὸ ὁποῖο χρονολογεῖται τὸν 16ο αἰώνα. Στὸν Βίο τοῦ
Ἁγίου Μαξίµου τοῦ Καυσοκαλύβη, ποὺ
συνέγραψε, καταφαίνεται ὅτι ὁ Ἅγιος Θεοφάνης εἶχε καλὴ γνώση τῶν τοπωνυµίων καὶ γνώριζε προσωπικὰ τοὺς ἀσκητὲς
τῆς Σκήτης τῶν Καυσοκαλυβίων. Ἀπὸ τὸν
Βίο τοῦ Ἁγίου Μαξίµου συνάγεται ὅτι ὁ
Ἅγιος Θεοφάνης συναναστράφηκε, ἐκτὸς
ἀπὸ τὸν βιογραφούµενο µεγάλο ἀσκητὴ
ἅγιο τοῦ Ἄθωνα, καὶ ἄλλες σπουδαῖες
πνευµατικὲς ἡσυχαστικὲς προσωπικότητες τῆς Ἐκκλησίας µας.
Ἐπίσκοπος τῆς ἱστορικῆς ἐπαρχίας τοῦ
Περιθεωρίου ἀναφέρεται περὶ τὸ 1350. Οἱ
πληροφορίες γιὰ τὴ δράση τοῦ ἁγίου ὡς
ἐπισκόπου εἶναι λίγες καὶ συχνὰ συγκεχυµένες. Παρὰ ταῦτα, µπορεῖ νὰ εἰκάσει
κανεὶς ὅτι ὁ Ἅγιος Θεοφάνης θὰ πρέπει
νὰ ἐκοιµήθη περὶ τὰ τέλη τοῦ 14ου αἰώνα,
ἂν πράγµατι ἔγραψε τὸν Βίο τοῦ Ἁγίου
Μαξίµου µετὰ τὴν κοίµηση τοῦ µεγάλου
αὐτοῦ ἀθωνίτη ἀσκητῆ ἁγίου, ἡ ὁποία τοποθετεῖται πιθανὸν µετὰ τὸ 1365.

Κατὰ µία ἄλλη ἐκδοχὴ ὁ ἅγιος ἔζησε
λίγο ἀργότερα, στὰ τέλη τοῦ 14ου ἢ στὶς
ἀρχὲς τοῦ 15ου αἰώνα, ὅταν τὴν περιοχὴ
εἶχαν καταλάβει οἱ Ὀθωµανοί, καὶ εἶχε
ὁµολογιακὴ καὶ µαρτυρικὴ τελευτή, ἐνῶ
ἀπὸ ὁρισµένους θεωρεῖται ἀπὸ τοὺς
πρώτους νεοµάρτυρες.
Ὅµως, ὅποια ἐκδοχὴ καὶ ἂν ἰσχύει, εἶναι
γεγονὸς ἀναµφισβήτητο ὅτι στὸν λειτουργικὸ χρόνο καὶ στὴ συνείδηση τοῦ
πληρώµατος τῆς Ἐκκλησίας ὁ Ἅγιος Θεοφάνης εἶναι ἕνας σηµαντικὸς καὶ δηµοφιλὴς ἅγιος, ἕνα πραγµατικὸ πνευµατικὸ
κόσµηµα γιὰ τὴν Μητρόπολη Μαρωνείας καὶ Κοµοτηνῆς ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλη τὴ
Θράκη. Ἡ παρρησία τοῦ Ἁγίου Θεοφάνους στὸν Χριστὸ καὶ ἡ προστασία ποὺ
ἁπλόχερα µοιράζει στὸν πιστὸ λαὸ τοῦ
Θεοῦ στὸν εὐλογηµένο ἀλλὰ καὶ πολύπαθο αὐτὸ τόπο, προσφέρει σὲ ὅλους
µας δύναµη, ἐλπίδα καὶ προσδοκία ὅτι ὁ
καιρὸς εἶναι ἐγγύς, ὅτι σύντοµα, σὺν Θεῷ
ἁγίῳ, θὰ ἀπεκδυθοῦµε τοὺς δερµάτινους
χιτῶνες τῆς πτώσης καὶ τῆς πολύπλευρης
κρίσης ποὺ ζοῦµε καὶ θὰ µπορέσουµε νὰ
φθάσουµε στὸ «κατὰ φύσιν» τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας µας.
Ἡ συµµετοχὴ στὸν ἀποψινὸ Ἑσπερινὸ
τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Ξάνθης καὶ Περιθεωρίου κ. Παντελεήµονος
καὶ τοῦ ἐπιχωρίου ἐπισκόπου, τοῦ Μητροπολίτου Μαρωνείας καὶ Κοµοτηνῆς
κ. Παντελεήµονος καταδεικνύει τὴν λατρευτικὴ τιµὴ ποὺ ἀποδίδει ἡ Ἐκκλησία
µας στὸν Ἅγιο Θεοφάνη καὶ ταυτοχρόνως
ἡ παρουσία τῶν ἐπισκόπων καὶ τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ στὸν ἱστορικὸ αὐτὸ
χῶρο διατρανώνει τὴ βεβαιότητα τῆς
Ἐκκλησίας µας, πιστοποιεῖ τὸ βίωµά της,
τὸ βίωµά µας, ὅτι µέσα στὸν λειτουργικὸ
χρόνο ἡ ἱστορία καὶ τὸ παρὸν προβάλλεται στὰ ἔσχατα, προβάλλεται στὴν µακαρία ζωὴ τῆς Ἀναστάσεως, τῆς Βασιλείας
τοῦ Θεοῦ.
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Ἑρμηνεία τοῦ ἰαμβικοῦ κανόνος
τῆς Πεντηκοστῆς

Γρηγόριος Παπαγιάννης
Ἀναπληρωτὴς Καθηγ ητὴς
Τμήματος Ἑλληνικῆς Φιλολογίας τοῦ Δ.Π.Θ.

Ἡ

ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς στὴ σύγχρονη λειτουργικὴ πράξη
περιλαµβάνει µεταξὺ ἄλλων ὕµνων καὶ δύο
ἀσµατικοὺς κανόνες: ὁ πρῶτος εἶναι ποίηµα τοῦ Κοσµᾶ
τοῦ Μελωδοῦ, ὁ δεύτερος ἐπιγράφεται «Ἰωάννου τοῦ
Ἀρκλᾶ»1.
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Οἱ κανόνες εἶναι συνήθως γιὰ τοὺς συγχρόνους δυσνόητα κείµενα. Ἰδιαιτέρως ὅµως ὁ δεύτερος κανόνας τῆς
ἡµέρας αὐτῆς παρουσιάζει µεγάλες δυσκολίες στὴν κατανόησή του. Ἐλπίζοντας ὅτι θὰ ὠφελήσουµε τοὺς περισσοτέρους θὰ προσπαθήσουµε νὰ συµβάλουµε στὴν προσέγγισή του µὲ τὴν παρακάτω ἀπόπειρα ἑρµηνείας.
Ὅπως συµβαίνει καὶ στὴν ἀκολουθία τῶν Χριστουγέννων καὶ τῶν Θεοφανείων, ὁ δεύτερος κανόνας εἶναι
γραµµένος σὲ προσῳδιακὸ ἰαµβικὸ τρίµετρο. Κάθε τροπάριό του ἀπαρτίζεται ἀπὸ πέντε (δωδεκασύλλαβους) ἰαµβικοὺς τριµέτρους. Ἡ προσῳδία (δηλαδὴ ἡ χρονικὴ ἀξία
τῶν συλλαβῶν, ἔτσι ὅπως ἀπαιτοῦν οἱ κανόνες τῆς ἀρχαίας µετρικῆς γιὰ τὸν ἴαµβο) τηρεῖται ἱκανοποιητικά. Ἀλλά,
ἐπιπλέον, ὁ ὑµνογράφος ἔχει καταβάλει προσπάθεια νὰ
τηρήσει καὶ τὶς τονικὲς ἀντιστοιχίες µεταξὺ τῶν τροπαρίων
τῆς κάθε ᾠδῆς, ὅπως δηλαδὴ γίνεται καὶ µὲ τοὺς συνη-
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θισµένους κανόνες (καὶ τὸ ἔχει ἐπιτύχει σὲ
µεγάλο βαθµό).
Ἡ ἐπιλογὴ αὐτὴ τῆς µετρικῆς µορφῆς δεσµεύει τὸν ὑµνογράφο καὶ τὸν ἀναγκάζει
νὰ χρησιµοποιήσει λεξιλόγιο πιὸ ἀρχαιοπρεπὲς ἀπὸ ὅ,τι συνήθως. Μάλιστα, στὸν
κανόνα αὐτὸ παρατηρεῖται ἡ δηµιουργία
ἀρκετῶν πολυσύνθετων λέξεων. Ἀκόµη
περισσότερο δεσµεύει τὸν ποιητὴ ἡ ἰδιαίτερα «σύνθετη» ἀκροστιχίδα, ποὺ ἔχει, βέβαια, ἐκ τῶν προτέρων συνθέσει: δύο ἐλεγειακὰ δίστιχα (µέτρο ἀκόµη πιὸ ἀρχαιοπρεπὲς καὶ πιὸ «δύσκολο» ἀπὸ τὸν ἰαµβικὸ
τρίµετρο), ὅπου τὸ κάθε γράµµα ἀποτελεῖ
ἀρχικὸ ἑνὸς στίχου τοῦ κανόνα. (Ἐπιπλέον,
οἱ τέσσερις στίχοι τῆς ἀκροστιχίδας µὲ τὴ
σειρά τους ἀκροστιχίζουν τὴν λέξη ΘΕΟΣ.)
Ἡ ἀκροστιχίδα λοιπὸν ἐπηρέασε καὶ τὴ
σειρὰ τῶν λέξεων µέσα στὸν κάθε στίχο,
κάνοντας τὴ σύνταξη συχνὰ λαβυρινθώδη.
Ὕστερα ἀπὸ αὐτὴν τὴν κάπως «τεχνικὴ»
εἰσαγωγή, προχωροῦµε στὴν ἑρµηνεία τῶν
τροπαρίων2 (τῶν στροφῶν τοῦ κανόνα),
ὅλων κατὰ σειρά:
Ἀκροστιχίδα3:
«Θεὲ Λόγε, ἀπέστειλες τὸ Πνεῦµα, τὸν
ἄλλον Παράκλητο, ἀπὸ τοὺς Πατρικοὺς
κόλπους στοὺς ἀνθρώπους, τὸ ὁποῖο,
ἐµφανιζόµενο µὲ τὴ µορφὴ πυρίνων
γλωσσῶν, ἔδειξε σ’ ἐκείνους τὴν σφραγῖδα
(τὴν ἀπόδειξη) τῆς ἄυλης Θεότητας, τῆς
«φύτρας» σου, ἐνῶ συγχρόνως δίνει τὴν
θεία χάρη (καὶ τὴν ἔµπνευση) στοὺς ὑµνητές σου».
ᾨδὴ α΄:
Σκεπασµένος ἀπὸ τὸν θεϊκὸ γνόφο (στὸ
ὄρος Σινᾶ) ὁ βραδύγλωσσος Μωυσῆς ἀπέκτησε ρητορικὴ εὐφράδεια καὶ διατύπωσε
τὸν Νόµο4, ποὺ εἶχε βέβαια θεία προέλευση. Ἀποτίναξε ἀπὸ τὰ πνευµατικά του µάτια
τὴν ἀκαθαρσία (τῶν παθῶν), καὶ (µετὰ ἀπὸ

τὴν κάθαρση) ἀξιώθηκε νὰ δεῖ τὸν Θεὸ καὶ
νὰ µυηθεῖ στὴν γνώση τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Ἀκολούθως, ἐπιδόθηκε σὲ δοξολογία
τοῦ Θεοῦ µὲ ἱερὰ ᾄσµατα.
Εἶπε τὸ ἅγιο στόµα τοῦ Χριστοῦ µας5:
«∆ὲν θὰ χωριστοῦµε. Μόλις ἀνέλθω στὸν
θρόνο τοῦ Πατρός µου καὶ καθίσω δίπλα
του σύνθρονός του, θὰ κάνω νὰ ἐκχυθεῖ
πλούσια ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος σὲ
ὅσους ἔχουν ἱερὸ πόθο νὰ φωτισθοῦν, νὰ
λάµψουν.»
Πράγµατι, ὁ ἀληθὴς Λόγος τοῦ Θεοῦ,
ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τὸν σταθερὸ ὁρισµὸ
τοῦ Πατρός6, χάρισε εἰρήνη στὶς καρδιὲς
τῶν µαθητῶν. Ὁλοκληρώνοντας τὸ ἔργο
Του, τοὺς χαροποίησε δίνοντάς τους, κατὰ
τὴν ὑπόσχεσή Tου, τὸ Ἅγιο Πνεῦµα, µὲ τὴ
µορφὴ πυρίνων γλωσσῶν καὶ µὲ τὴ συνοδεία ἰσχυρῆς πνοῆς τοῦ ἀνέµου.
ᾨδὴ γ΄:
Ἡ ταπεινὴ προσευχὴ τῆς προφήτιδας
Ἄννας7 µὲ πνεῦµα συντριβῆς πρὸς τὸν
Κύριο καὶ καρδιογνώστη Θεὸ διέλυσε τὰ
δεσµὰ τῆς στειρώσεως, καὶ παράλληλα
ταπείνωσε µιὰ ἄλλη γυναῖκα (τὴν Φενάννα), ποὺ οὖσα ἡ ἴδια πολύτεκνη, ὀνείδιζε
µὲ τρόπο ἀλαζονικὸ τὴν Ἄννα ὡς ἄτεκνη
καὶ στεῖρα.
Ἡ Θεότητα εἶναι ἀκατάληπτη: πῆρε τοὺς
ἀγράµµατους (µαθητὲς) καὶ τοὺς ἀνέδειξε
σὲ ρήτορες, ποὺ ἦταν πλέον σὲ θέση νὰ
ἀποστοµώνουν ὅσους διέθεταν κοσµικὴ
σοφία, ἀλλὰ καὶ νὰ λυτρώνουν ἀπὸ τὸ
βαθὺ πνευµατικὸ σκοτάδι τὰ πλήθη τῶν
ἀνθρώπων µὲ τὸν φωτισµὸ τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος.
Τὸ ἀθάνατο Φῶς (τὸ Ἅγιο Πνεῦµα), τὸ
παντοδύναµο καὶ φωτεινὸ (πανσθενουργόφωτον8), ἐκπορεύεται9 ἀπὸ τὸ ἀγέννητο Φῶς (τὸν Πατέρα). Ἡ ἐµφάνισή του µὲ
τὴν µορφὴ φωτιᾶς καὶ τὴν συνοδεία ἤχου
(βοῆς) στὰ πλήθη τῆς Ἰερουσαλὴµ δηλώνει
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Γιὰ τὴν σύνθετη φύση µου, Λόγε τοῦ
Θεοῦ, ἑτοίµασες ἕνα σύνθετο λουτρὸ ἀναγέννησης, κάνοντας νὰ ἀναβλύσει ἀπὸ τὴν
τρυπηµένη σου ἀθάνατη πλευρὰ θεϊκὸ
ῥεῖθρο (ὕδωρ καὶ αἷµα), καὶ τὸ ἐπισφράγισες µὲ τὴν θέρµη τοῦ Πνεύµατος.
Ὅλα τὰ ὄντα γονατίζουν µπροστὰ στὸν
Παράκλητο καὶ στὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, τὸν
ἑνωµένο ὁλότελα µὲ τὸν Πατέρα καὶ συνάναρχό Του. Γιατὶ µὲ τὸν φωτισµὸ ποὺ δίνει
ἡ χάρη τοῦ Πνεύµατος ὅλοι ἀναγνωρίζουν
στὰ τρία πρόσωπα τὴν µία/ἴδια, ἀληθινή,
ἀπρόσιτη, ἄχρονη θεία Οὐσία.
Μυηθεῖτε ὅλοι στὴν θεαρχικὴ χάρη τοῦ
Ἁγίου Πνεύµατος, ὅσοι λατρεύετε τὸν τριαδικὸ Θεό. Ὁ Χριστὸς µᾶς µυεῖ ὡς εὐεργέτης καὶ µᾶς κάνει πυρίµορφους (φωτεινούς, ἀκτινοβόλους), ὁδηγῶντας µας ἔτσι
στὴ σωτηρία, µὲ τὸ νὰ µᾶς παρέχει ὅλη τὴν
χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος.
ᾨδὴ ε΄:
Ὦ φωτεινὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας, δεχθεῖτε τὴν πυρίπνοη δροσιὰ τοῦ Πνεύµατος, ποὺ λύει τὰ δεσµὰ τῆς ἁµαρτίας καὶ
χαρίζει κάθαρση. Σήµερα στὴν Ἱερουσαλὴµ
ἐγκαινιάστηκε ἕνας νέος, ἀλλοιώτικος Νόµος: ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος µὲ τὴν
µορφὴ τῶν πυρίνων γλωσσῶν.
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τὴν ἀδιάσπαστη ἑνότητά του µὲ τὸν Υἱὸ καὶ
τὸν Πατέρα καὶ τὴν κοινή τους ἀκτινοβολία.
ᾨδὴ δ΄:
Βασιλιὰ τῶν βασιλέων, ποὺ γεννήθηκες
µονογενὴς Υἱὸς ἀπὸ τὸν µοναδικὸ Θεὸ καὶ
ἀγέννητο Πατέρα, εὐεργέτησες τοὺς Ἀποστόλους ἀποστέλλοντάς τους τὸ ἰσοδύναµο µὲ Ἐσένα (καὶ µὲ τὸν Πατέρα) Ἅγιο
Πνεῦµα, καὶ αὐτοὶ ἔψαλαν: ∆οξασµένη ἡ
δύναµή σου, Κύριε!

Τὸ Πνεῦµα, αὐτὸ τὸ ὁποῖο ὑποσχέθηκε ὁ Σωτήρας νὰ στείλει, ποὺ εἶναι ὅµοιο
καὶ ἰσοδύναµο µὲ τὸν Πατέρα, κατέβηκε
ἀπὸ τὸν Πατέρα, αὐτεξούσιο, ὅπως τὸ ἴδιο
θέλησε, χωρὶς νὰ ὑποτάσσεται σὲ καµµιὰ
ἐξουσία, δίνοντας σοφία καὶ πολυγλωσσία
στοὺς Ἀποστόλους καὶ ἐπισφραγίζοντας
τὸν λόγο τῆς Ζωῆς.
Ὁ ἄναρχος Θεὸς Λόγος γιάτρευε τὶς
ψυχὲς τῶν Ἀποστόλων ἀπὸ τὴν ἁµαρτία
καὶ συγχρόνως ἑτοίµαζε µέσα τους τὸν
ἱερὸ ναό Του. Τώρα ἐγκαθίσταται ἐκεῖ τὸ
φῶς τοῦ Πνεύµατος, τοῦ ἰσοδύναµου καὶ
ὁµοούσιου µὲ τὸν Υἱό.

Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

ᾨδὴ ς΄:
Ἀνέτειλες ἀπὸ τὴν Παρθένο, Χριστέ,
ὡς ἄφεση καὶ σωτηρία γιὰ µᾶς, ὥστε νὰ
«ἁρπάξεις» ἀπὸ τὴν φθορὰ ὅλο τὸ ἀνθρώπινο γένος, ποὺ εἶχε πέσει συνολικά, ὅπως
στὸ παρελθὸν ἔσωσες ἀπὸ τὴν κοιλιὰ τοῦ
κήτους τὸν προφήτη (Ἰωνᾶ).
Ἐγκαινίασε µέσα µας, Παντοκράτορα, τὸ
Πνεῦµα σου, τὸ εὐθές, τὸ ἀγαπητό, ποὺ
πηγάζει ἀπὸ τὸν Πατέρα καὶ µένει γιὰ πάντα ἑνωµένο µὲ Ἐκεῖνον, ποὺ κατακαίει τὸν
µολυσµὸ τῆς ἁµαρτίας καὶ καθαρίζει τὶς
ψυχὲς ἀπὸ τὸν ῥύπο, ὥστε νὰ τὸ ἔχουµε
(µέσα µας) αἰώνια.
Ἅγιο Πνεῦµα, γνώρισµα τοῦ Λόγου τοῦ
γεννηθέντος ἀπὸ τὸν Πατέρα, ἐγκαθιδρύεις σήµερα, µὲ τὴν µορφὴ πύρινης πνοῆς,
στοὺς Ἀποστόλους σου, ποὺ παρέµεναν
στὴν Ἱερουσαλὴµ καὶ περίµεναν τὸν ἐρχοµό
σου, τὸ µεγαλεῖο ποὺ ἐπιθυµοῦσαν, ἀποδεικνύοντας µεµιᾶς τὶς ῥητορεῖες καὶ τὰ σοφίσµατα τῶν Ἐθνῶν ἀκατάσχετη φλυαρία.
ᾨδὴ ζ΄:
Ὅλα τὰ ὄργανα µαζί, µὲ ἄγριο µουσικὸ
σύνθηµα, παρακινοῦσαν τοὺς ἀνθρώπους
νὰ προσκυνήσουν τὸ ἄψυχο ἄγαλµα10.
Ἀντίθετα, ἡ φωτοφόρος χάρη τοῦ Παρακλήτου ἐµπνέει στοὺς ἀνθρώπους τὴν ἀληθινὴ πίστη, ὥστε νὰ ψάλλουν: «Μοναδικὲ
Τριαδικὲ Θεέ, ἄναρχε καὶ ὁµοδύναµε, ἂς
εἶσαι δοξασµένος!»
Ὅταν ἀκούστηκαν οἱ παράξενες ὁµιλίες
τῶν Ἀποστόλων (ποὺ µιλοῦσαν διάφορες
γλῶσσες), οἱ ἀνόητοι Ἰουδαῖοι ἰσχυρίστηκαν ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ ἀποτέλεσµα οἰνοποσίας, ἀγνοῶντας τὴν προφητικὴ ῥήσι11.
Ἀντίθετα, ἐµεῖς οἱ εὐσεβεῖς µὲ ἱερὸ ενθουσιασµὸ12 σοῦ ψάλλουµε: «Ἀνακαινιστὴ τοῦ
σύµπαντος, ἂς εἶσαι δοξασµένος!»
Ὁ προφήτης Ἰωήλ, γεµᾶτος ἀπὸ θεῖο
Πνεῦµα, προφήτεψε µὲ τρανὴ φωνή, σὰν
νὰ µιλοῦσε ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς Λόγος: «Αὐτοὶ

στοὺς ὁποίους θὰ ἀφήσω νὰ ἐκχυθεῖ χάρη
ἀπὸ τὸ Πνεῦµα µου, θὰ ψάλουν µὲ µιὰ
φωνή: Τρισήλιε Θεέ, ἂς εἶσαι δοξασµένος!»
Ἡ τρίτη ὥρα τῆς ἡµέρας ἀξιώθηκε νὰ
γνωρίσει τὴν χάρη (τῆς καθόδου τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος), ὥστε νὰ ὑποδείξει στοὺς
ἀνθρώπους νὰ πιστεύουν σὲ τρεῖς θεϊκὲς
ὑποστάσεις, ποὺ ὅµως εἶναι ἑνωµένες στὸν
ἕνα Κύριο-Θεό. Ἀλλὰ σήµερα, τὴν πρώτη
ἡµέρα τῆς ἑβδοµάδας, τὴν Κυριακὴ (ποὺ
ὁ Μωυσῆς τὴν ὀνοµάζει «ἡµέρα µία»13),
σοῦ ψάλλουµε: «Υἱέ, Πάτερ καὶ Πνεῦµα, ἂς
εἶσαι δοξασµένος!»
ᾨδὴ η΄:
Ἡ τρισοφεγγὴς προτύπωση τοῦ Θεοῦ διαλύει τὰ δεσµὰ καὶ µετατρέπει τὴν φλόγα
σὲ δροσιά. Οἱ τρεῖς νέοι ψάλλουν: «Ὅλα τὰ
δηµιουργήµατα τοῦ Θεοῦ, ἂς δοξάσουν
τὸν παντοδύναµο Σωτῆρα Θεό, ὡς εὐεργέτη τους!»
Τὸ Πνεῦµα14, καθεζόµενο ἐπάνω στοὺς
Ἀποστόλους µὲ τὴ µορφὴ πυρίνων γλωσσῶν,
µᾶς ὑπενθυµίζει τὰ σωτήρια λόγια ποὺ τοὺς
εἶπε ὁ Χριστός, ἀφοῦ τὰ ἄκουσε ἀπὸ τὸν
Πατέρα Του. Καὶ ὅλη ἡ κτίση γίνεται πλέον
οἰκεία µαζί σου, ἀλλὰ συγχρόνως πάσχει ἱερὴ
ἀλλοίωση, καὶ σὲ ἀνυµνεῖ ὡς εὐλογηµένο.
Αὐτὸ ποὺ ἔρχεται µὲ κίνηση σωτήρια καὶ
αὐτεξούσια, (Θεάνθρωπε,) τὸ αὐτόφωτο Φῶς ποὺ εἶναι καὶ πάροχος φωτός, τὸ
ἀπέστειλες ὡς ἱερὴ πνοὴ καὶ γέµισες ὅλο
τὸ εἶναι τῶν Ἀποστόλων. Λίγο ἀπὸ αὐτὸ τὸ
Παράκλητο Πνεῦµα Σου χάρισε καὶ σ’ ἐµᾶς
τοὺς δούλους Σου.
Τὸ πνευµατοφόρο στόµα τῶν Προφητῶν
προφήτεψε τὸν ἐρχοµό Σου ἐν σώµατι, Βασιλιά. Καὶ τὸ Πνεῦµα τὸ ἐκπορευόµενο ἀπὸ
τοὺς Πατρικοὺς κόλπους, ποὺ εἶναι Θεός,
τὸ ἴδιο ἄκτιστος ὅπως Ἐσὺ καὶ συνδηµιουργὸς καὶ σύνθρονός Σου, ἐπιβεβαίωσε
στοὺς πιστοὺς τὸ δόγµα τῆς ἐνανθρωπίσεώς Σου.
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ᾨδὴ θ΄:
Χαῖρε, βασίλισσα, δοξασµένη µητέραπαρθένε. Κανενὸς ῥήτορα τὸ στόµα, ὅση
ἐπιδεξιότητα καὶ εὐφράδεια καὶ ἂν διαθέτει, δὲν µπορεῖ νὰ σὲ ὑµνήσει ἐπάξια. Κάθε
λογικὸ ὂν ζαλίζεται, ὅταν προσπαθήσει νὰ
ἐννοήσει τὸ µυστήριο τοῦ Τόκου σου. Γι’
αὐτὸ ἁπλῶς καὶ µὲ µιὰ φωνὴ σὲ δοξάζουµε
(χωρὶς νὰ ἐξετάζουµε µὲ τὸ λογικό µας τὰ
µεγαλεῖα σου).
Ταιριάζει νὰ ὑµνοῦµε τὴν Κόρη ποὺ γέν-

νησε τὴν Ζωή. Μόνη αὐτὴ ἔκρυψε µέσα στὰ
σπλάχνα της τὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος
γιάτρεψε τὴν ἄρρωστη ἀνθρώπινη φύση
καί, ἀφοῦ κάθισε στὰ δεξιὰ τοῦ Πατρός,
ἀπέστειλε τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος.
Ὅλοι ἐµεῖς, ποὺ πάνω µας ἔπνευσε ἡ
θεόσταλτη χάρη, λαµπεροί, ἀστραφτεροί,
ἀλλοιωµένοι µὲ µιὰ παράξενη καὶ ὡραιότατη ἀλλοίωση, γνωρίσαµε τὴν Θεότητα
ὡς ἀδιαίρετη, ὁµοδύναµη, σοφὴ καὶ τριλαµπῆ Οὐσία, καὶ τὴν δοξάζουµε.

1. ∆ὲν γνωρίζουµε κάτι περισσότερο γι’ αὐτὸν τὸν ὑµνογράφο, ἐκτὸς ἂν δεχθοῦµε ὅτι ταυτίζεται µὲ τὸν
Ἰωάννη τὸν ∆αµασκηνό.
2. Μοναδικὸ καὶ ἀνεκτίµητο βοήθηµά µας τὸ Ἑορτοδρόµιον τοῦ Ἁγ. Νικοδήµου τοῦ Ἁγιορείτου (Βενετία
1836).
3. Ἡ ἀκροστιχίδα δὲν ψάλλεται, ἀλλὰ τὴν διαβάζουµε τυπωµένη στὸ Πεντηκοστάριο, ἀµέσως πρὶν τὸν
κανόνα. Ἐκφράζει µὲ ποιητικὸ τρόπο τὴν κεντρικὴ ἰδέα τῆς ἑορτῆς.
4. Ἐνῶ συνήθως στὸν εἱρµὸ τῆς α΄ ᾠδῆς γίνεται ἀναφορὰ στὴν διάβαση τῆς Ἐρυθρᾶς θάλασσας, ἐδῶ ὁ
ὑµνογράφος ἀναφέρεται στὴν παραλαβὴ τοῦ θείου Νόµου ἀπὸ τὸν Μωυσῆ.
5. Τὰ δύο τροπάρια τῆς α΄ ᾠδῆς ἀναφέρονται στὴν ὑπόσχεση τοῦ Χριστοῦ πρὸς τοὺς µαθητές του καὶ
στὴν πραγµατοποίησή της.
6. Ἔτσι ἑρµηνεύει ὁ Ἅγ. Νικόδηµος τὴν φράση «ὅρος βεβηκώς» γράφοντας τὴν λ. ὅρος µὲ δασεῖα, καὶ τὴν
ἀνάγει στὸν Ἅγ. Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Στὰ σηµερινὰ βιβλία ὅµως ἡ λ. γράφεται µὲ ψιλή, σηµαίνει δηλαδὴ
τὸ βουνό. Ἂν εἶναι σωστὴ αὐτὴ ἡ γραφὴ (ὄρος), τότε ἴσως ἐδῶ ὁ ὑµνογράφος ἀναφέρεται στὴν συνάντηση
τοῦ Χριστοῦ µὲ τοὺς µαθητές του στὸ ὄρος τῆς Γαλιλαίας (Ματθ. 28, 16). Αὐτὴ ὅµως ἡ ἑρµηνεία δὲν φαίνεται πολὺ ταιριαστὴ µὲ τὸ ὑπόλοιπο τοῦ τροπαρίου.
7. Ὁ εἱρµὸς ἀναφέρεται στὴν προφήτιδα Ἄννα, ποὺ ἀρχικὰ ἦταν στεῖρα, ἔπειτα ὅµως ἀξιώθηκε νὰ γίνει
µητέρα τοῦ προφήτου Σαµουὴλ ἀλλὰ καὶ ἄλλων πολλῶν τέκνων.
8. Μία ἀπὸ τὶς πολυσύνθετες λέξεις ποὺ ἔπλασε ὁ ποιητὴς τοῦ κανόνα.
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9. «Ἐκπόρευσις ἐκ τοῦ Πατρός» εἶναι ὁ ὅρος ποὺ χρησιµοποιεῖ ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς (Ἰω. 15, 26) µιλῶντας
περὶ τοῦ χαρακτηριστικοῦ τρόπου ὑπάρξεως τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Ὁ Πατὴρ εἶναι ἀγέννητος, γεννᾷ τὸν
Υἱὸ ἀχρόνως (προαιωνίως), καὶ «ἐκπορεύει» τὸ Ἅγιον Πνεῦµα. Ὥστε, ἂς µὴ νοµίζουµε ὅτι τὸ «ἐκπορεύεται»
σηµαίνει «ἀποστέλλεται». Ὄχι: τὸ Πνεῦµα τὸ ἀποστέλλει (καὶ) ὁ Υἱός, ἀλλὰ ἐκπορεύεται (δηλ. «πηγάζει», ἔχει
τὴν ὕπαρξή του) µόνο ἀπὸ τὸν Πατέρα.
10. Ἀναφορὰ στὸ πρόσταγµα τοῦ ἀσεβοῦς βασιλέως τῶν Βαβυλωνίων Ναβουχοδονόσωρα, ποὺ ἀπαιτοῦσε ὅλοι οἱ ὑπήκοοι νὰ λατρεύουν τὸ τεράστιο χρυσὸ ὁµοίωµά του.
11. Τὴν προφητεία τοῦ Ἰωὴλ (βλ. Πράξ. 2, 16-21), ποὺ ἀναφέρεται καὶ παρακάτω.
12. Κι ἐµεῖς διακατεχόµαστε ἀπὸ ἑνὸς εἴδους µέθη (ἐνθέως): ὄχι ὅµως ἐξαιτίας οἰνοποσίας, ἀλλὰ ἐξαιτίας
ἱεροῦ ἐνθουσιασµοῦ καὶ ἐπισκέψεως τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, ὅπως οἱ Ἀπόστολοι (λέει ὁ ὑµνογράφος).
13. Ὁ ἀριθµὸς τῆς τρίτης ὥρας δηλώνει τὴν τριαδικότητα τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ ἡ «µία» ἡµέρα τὴν µοναδικότητά
του.
14. Θὰ περιµέναµε κλητικὴ προσφώνηση καὶ τὸ ρῆµα σὲ β΄ πρόσωπο: Ἅγιο Πνεῦµα, ... ὑπενθυµίζεις...

Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ἐξοχώτατον
Ὑπουργὸν Ψηφιακῆς Πολιτικῆς,
Ἐπικοινωνιῶν καὶ Ἐνημέρωσης κ. Νίκο Παππά
Κύριε Ὑπουργέ,
Ὑπηρετώντας τὴ Μητέρα Ἐκκλησία καὶ τὸν λαὸ τῆς Θράκης ἐπὶ εἴκοσι δύο συναπτὰ ἔτη (ὡς
ἱερέας καὶ ἐπίσκοπος) ἔχω σχηµατίσει ἑδραία πεποίθηση ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὀφείλει
νὰ ὑπηρετεῖ τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ τόσο σὲ πνευµατικὰ ζητήµατα, ὅσο καὶ σὲ σύνθετα ἀλλὰ καὶ
ἁπλὰ καθηµερινὰ προβλήµατα. Καὶ αὐτὴ τὴν ἀρχὴ προσπαθῶ νὰ ὑπηρετῶ µὲ τιµιότητα.
∆ὲ διστάζω δὲ ἀκόµα καὶ γιὰ τὰ ἁπλούστερα θέµατα νὰ ἀπευθύνοµαι στὶς τοπικὲς ἀρχὲς
ἀλλὰ καὶ στὴν κεντρικὴ διοίκηση, προσπαθώντας νὰ ὑπηρετήσω τὴ θυσιαστικὴ παράδοση
τῆς Ὀρθοδοξίας.
Μὲ διευκολύνει βεβαίως πολὺ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀπευθύνοµαι στὴν Ἐξοχότητά Σας, καθὼς
γνωρίζω τὴν εὐαισθησία Σας –τὴν προσωπικὴ ἀλλὰ καὶ τῆς κυβερνήσεως συνολικὰ– γιὰ τὸν
ἀκριτικὸ λαὸ τῆς Θράκης, ἀλλὰ καὶ τὴ συνεχὴ καὶ ἀκούραστη προσπάθειά Σας γιὰ καινοτόµες δράσεις στὸν τοµέα εὐθύνης Σας.
Τὸ χωριὸ Κίζαρι τοῦ ∆ήµου Μαρωνείας-Σαππῶν φιλοξενεῖ κατοίκους ποντιακῆς καταγωγῆς, οἱ ὁποίοι ἐγκαταστάθηκαν στὴν περιοχὴ ὡς πρόσφυγες µετὰ τὸ 1922. Σήµερα δὲν
εἶναι εὐάριθµοι, ὡστόσο εἶναι φορεῖς ἑνὸς πλουσιότατου πολιτισµοῦ, ποὺ µπολιάστηκε στὴν
τοπικὴ θρακικὴ παράδοση καὶ συνέβαλε στὴν πολυδιάστατη σύγχρονη θρακικὴ ἰδιοπροσωπεία, ἐπιµένουν δὲ ζηλωτικὰ καὶ µὲ αὐταπάρνηση νὰ µὴν ἐγκαταλείπουν τὸ χωριό τους.
Ὡστόσο οἱ ἀκρίτες αὐτοὶ πόντιοι τῆς θρακικῆς γῆς, ἀτυχῶς δὲν συµπεριλήφθηκαν στὴν
δωρεὰν δορυφορικὴ πρόσβαση στὰ ἑλληνικὰ κανάλια, τὴν ὁποία δροµολογεῖ τὸ Ὑπουργεῖο
Σας, πρᾶγµα τὸ ὁποῖο φέρουν βαρέως.
Ἡ τοπικὴ κοινωνία καὶ ἐγὼ προσωπικὰ πιστεύουµε ὅτι κάτι τέτοιο ἔγινε ἀθέλητα, εἶναι µιὰ
ἀβλεψία, τὴν ὁποία θὰ ἀποκαταστήσετε ἄµεσα.
Ἐπειδή, ἂν µὴ τί ἄλλο, ἔχω µάθει νὰ ἀναγνωρίζω καὶ νὰ ἐκτιµῶ τὴν εἰλικρίνεια, καὶ ἐπειδὴ
γνωρίζω ὅτι ἡ Κυβέρνησή Σας καὶ Ἐσεῖς προσωπικῶς διακρίνεστε γιὰ τὴ φιλοτιµία Σας καὶ
τὴν εἰλικρίνεια ἀπέναντι στὸν ἀκριτικὸ λαὸ καὶ τὰ προβλήµατά του, Σᾶς παρακαλῶ προσωπικὰ νὰ µεριµνήσετε τάχιστα γιὰ τὴν ἔνταξη τοῦ Κιζαρίου στὴ δωρεὰν δορυφορικὴ πρόσβαση στὰ ἑλληνικὰ κανάλια, παροχὴ ποὺ ἐξασφαλίζει τὴ σύνδεση τῶν ἀκριτῶν κατοίκων
του µὲ τὴν πληροφόρηση καὶ τὴν ψυχαγωγία καὶ ἐνισχύει τὴν αἴσθησή τους ὅτι δὲν εἶναι
ξεχασµένοι στὴν ἐσχατιὰ τῆς Ἑλλάδος.
Θὰ χαιρόµουν ἰδιαιτέρως νὰ Σᾶς ὑποδεχθῶ στὴν Κοµοτηνὴ καθ' ὑπέρβαση τοῦ βαρέος
προγράµµατός Σας γιὰ νὰ ἐγκαινιάσετε τὸ καινοτόµο αὐτὸ ἔργο.
Εὔχοµαι ἐκ βάθους καρδίας τὴν ἐξ ὕψους ἐνίσχυση στὸ δύσκολο καὶ εὐθυνοφόρο ἔργο
Σας, καὶ διατελῶ
Μετ’ εὐχῶν καί τιµῆς
Ὁ Μητροπολίτης
† ὁ Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς Παντελεήμων
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Ἐκκλησιαστικὲς εἰδήσεις
Ἐπιμέλεια: Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Βαρθολομαῖος Ἰατρίδης,
Ἱεροκῆρυξ Ι. Μ. Μαρωνείας & Κομοτηνῆς

Πνευματικὴ κίνηση
Ἀπριλίου - Ἰουνίου 2017

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΣΤ΄
ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
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Τὴν Ε’ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, 2 Ἀπριλίου
2017, ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης κ.
Παντελεήµων χοροστάτησε στὴν ἀκολουθία τοῦ ΣΤ΄ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν
Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Κοιµήσεως τῆς
Θεοτόκου, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ὁποίου
ὡµίλησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἱεροµόναχος π. Ἀθανάσιος Σιµωνοπετρίτης, Ὑµνογράφος τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέµα: «Τὸ χάρισµα τῆς µετανοίας».
ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ ΣΤΟ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΑΙΓΕΙΡΟΥ
Τὴν Μεγάλη ∆ευτέρα, 10 Ἀπριλίου 2017,
ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης µας,
συνεπὴς στὴν ὑπόσχεσή του πρὸς τὴν
διοίκηση καὶ τὰ µέλη τοῦ Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Αἰγείρου, µὲ τὴν

εὐκαιρία τῆς εἰσόδου στὸ στάδιο τῆς Ἁγίας
καὶ Μεγάλης Ἑβδοµάδος ἐπισκέφθηκε τὶς
ἐγκαταστάσεις τοῦ Κέντρου, ὅπου ἐτέλεσε
τὸ Μυστήριον τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου πρὸς
εὐλογία, ἁγιασµὸ καὶ ἴαση τῶν ψυχικῶν καὶ
σωµατικῶν ἀσθενειῶν.
Ὁ Σεβασµιώτατος εὐχαρίστησε γιὰ τὴν
ἐγκάρδια ὑποδοχὴ καὶ εὐχήθηκε ὑγεία καὶ
δύναµη, ἐνῶ συνεχάρη τὴν διοίκηση καὶ
τοὺς ἐργαζόµενους γιὰ τὸ ἔργο ποὺ ἐπιτελοῦν.

Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Τὴν Κυριακὴ τοῦ Πάσχα, 16 Ἀπριλίου
2017, τελέσθηκε ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης
στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Κοιµήσεως
τῆς Θεοτόκου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καὶ
Κοµοτηνῆς κ. Παντελεήµονος.
Ὁ Μητροπολίτης ἐνδύθηκε τὴν Ἀρχιερατικὴ ἀµφίεση στὴν αἴθουσαν τοῦ Θρόνου
τοῦ Ἐπισκοπείου, σχηµατίσθηκε ποµπή, τῆς
ὁποίας προηγήθηκε ἡ Φιλαρµονικὴ τοῦ
∆ήµου Κοµοτηνῆς καὶ κατέληξε στὸν Μητροπολιτικὸ Ναό, ὁπότε καὶ ἄρχισε ἡ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ.
Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης ἀπηύθυνε σὲ ὅλους τὸν Ἀναστάσιµο χαιρετισµὸ καὶ
διένειµε τὰ καθιερωµένα πασχαλινὰ κόκκινα αὐγά.

ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 21ης Τ.Θ.
ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ

Τὴν Τετάρτη 26 Ἀπριλίου 2017, ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ
Κοµοτηνῆς τέλεσε ∆οξολογία κατὰ τὴν
τελετὴ παραδόσεως καὶ παραλαβῆς τῆς
∆ιοικήσεως τῆς 21ης Τεθωρακισµένης Ταξιαρχίας.
Οἱ παριστάµενοι εὐχήθηκαν στὸν µὲν ἀπερχόµενο διοικητὴ νὰ συνεχίσει τὴν εὐδόκιµη
ὑπηρεσία του στὸ στράτευµα, στὸν δὲ παραλαµβάνοντα διοικητὴ νὰ λαµβάνει δύναµη ἀπὸ τὴν Ὑπέρµαχο Στρατηγὸ καὶ τὸν
Μεγαλοµάρτυρα Γεώργιο τὸν Τροπαιοφόρο, ὥστε νὰ ἐπιτύχει στὰ νέα του καθήκοντα.
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Τὸ ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 3 Μαΐου 2017,
τελέσθηκε στὴν Ἀναστασιούπολη, κάτω ἀπὸ
τὸ ἔδαφος τῆς ὁποίας βρίσκονται τὰ ἐρείπια
τοῦ ἱστορικοῦ ναοῦ τῆς πάλαι ποτὲ διαλαµψάσης Ἐπισκοπῆς Περιθεωρίου, ἡ ἀκολουθία τοῦ µεθέορτου ἑσπερινοῦ ἐπὶ τῇ µνήµῃ
τοῦ Ἁγίου Θεοφάνους Ἐπισκόπου Περιθεωρίου, χοροστατοῦντος, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καὶ Κοµοτηνῆς κ. Παντελεήµονος,
τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Ξάνθης
καὶ Περιθεωρίου κ. Παντελεήµονος, συµπαραστατουµένου ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ µὲ
τὴν παρουσία πλήθους λαοῦ.
Στὴν προσλαλιά του ὁ Ποιµενάρχης µας
εὐχαρίστησε κατὰ πρῶτον µὲν τὸν Μητροπολίτην Ξάνθης κ. Παντελεήµονα, τὸν Ἐπίσκοπον τῆς ἱστορίας ὅπως τὸν χαρακτήρισε,
καθὼς τὸ Περιθεώριο ἀνήκει σήµερα στὰ
ὅρια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας
καὶ Κοµοτηνῆς, ἐν συνεχείᾳ δὲ µνηµόνευσε
τὸ ἔργο τῶν προαναπαυσαµένων πατέρων
στὰ χώµατα τῶν ὁποίων ἔλαβε χώρα ἡ ἀκολουθία, καὶ ἀφοῦ εὐχαρίστησε τὴν παριστάµενη Προϊσταµένη τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Ροδόπης γιὰ τὴν συνεργασία της,
προσκάλεσε τοὺς νέους νὰ γνωρίσουν τὴν
τοπικὴ ἱστορία, καὶ ὑποσχέθηκε ὅτι θὰ ἀκολουθήσουν παρόµοιες πρωτοβουλίες καὶ σὲ
ἄλλους ἱστορικοὺς τόπους τῆς Ἐπαρχίας.
Κατόπιν, τὴν διακονίαν τοῦ λόγου ἀνέλαβε ὁ
Ἐλλογιµώτατος κ. Γεώργιος Τσιγάρας, Ἐπίκουρος Καθηγητὴς τοῦ Τµήµατος Ἱστορίας
καὶ Ἐθνολογίας τοῦ ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὴν
ἱστορία τῆς Ἐπισκοπῆς Περιθεωρίου καὶ στὸ
πρόσωπο τοῦ τιµωµένου Ἁγίου, προσεκάλεσε δὲ νὰ ἑορτάζονται πάντοτε κατ’ αὐτὸν
τὸν τρόπον οἱ µνῆµες τῶν Ἁγίων, καθὼς
στὴν λειτουργικὴν παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας τὸ παρελθὸν καὶ τὸ παρὸν προετοιµάζουν τὰ ἔσχατα στὴν χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κοµοτηνῆς συµµετεῖχε στὶς ἑόρτιες ἐπετειακὲς
ἐκδηλώσεις τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς
Κοµοτηνῆς, συνδιοργανώνοντας µὲ τὴν
Ἁγιορειτικὴν Ἑστίαν Θεσσαλονίκης ἔκθεση
φωτογραφίας µὲ θέµα τὸ Ἅγιον Ὄρος.
Τὰ ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως ἐπραγµατοποιήθησαν τὴν Τρίτη, 9 Μαΐου 2017 στὴν
αἴθουσα τῆς Καπναποθήκης ποὺ παραχώρησε ο ∆ῆµος Κοµοτηνῆς.
Μετὰ τὸν Ἁγιασµό, τὸν ὁποῖο τέλεσε ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης µας ἀκολούθησαν οἱ προσήκουσες προσφωνήσεις καὶ
ἡ ξενάγηση στὸν χῶρο τῆς ἐκθέσεως.
Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήµων κατὰ τὴν προσλαλιάν του ἐπεσήµανε τὴν σηµασία τῆς συµµετοχῆς τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως στὶς ἐκδηλώσεις τοῦ

Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

∆ήµου Κοµοτηνῆς γιὰ τὴν ἐπέτειο τῶν
ἐλευθερίων τῆς πόλεως, τόνισε τὴν ἀξία
τῆς ἐπιλογῆς τοῦ θέµατος ἀναφορικὰ µὲ
τὸ Ἅγιον Ὄρος, τὸν πολυσήµαντο πνευµατικὸ θησαυρὸ γιὰ τὴν πατρίδα µας.
Ἀκολούθως, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιµανδρίτης τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου καὶ
Ἱεροκῆρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως π. Βαρθολοµαῖος Ἰατρίδης ἀνέγνωσε χαιρετισµὸ
τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Ἐν συνεχείᾳ ὁ παριστάµενος διευθυντὴς
τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας κ. Ἀναστάσιος
Ντοῦρος εὐχαρίστησε γιὰ τὴν πρόσκληση, ἀναφέρθηκε στὴν ἀξία τοῦ ἔργου τῶν
τεσσάρων ξένης καταγωγῆς φωτογράφων
ἀπὸ τὸ ὑλικὸ τῶν ὁποίων ἐπελέγησαν 130
ἀντιπροσωπευτικὲς φωτογραφίες καὶ ἐξέφρασε τὴν ἐλπίδα ἡ παρούσα ἔκθεση νὰ
εἶναι ἀφορµὴ καὶ γιὰ µελλοντικὴ συνεργασία. Τὴν ἐκδήλωση χαιρέτισε καὶ ὁ ∆ήµαρχος Κοµοτηνῆς κ. Γεώργιος Πετρίδης,
ὁ ὁποῖος ἐπεσήµανε ὅτι ἡ ἔκθεση εἶναι µία
πρόκληση καὶ πρόσκληση γιὰ τὴν ἀντίληψη τῶν νοηµάτων ποὺ ὁ κάθε φωτογράφος µέσα ἀπὸ τὸν φακό του ἐπιθυµεῖ νὰ
περάσει ὡς µήνυµα ἀλλὰ καὶ ἔναυσµα γιὰ
ὅσα βιώνουν καθηµερινῶς οἱ πατέρες τῆς
Ἀθωνικῆς Πολιτείας.
Παρέστησαν ἐκπρόσωποι τῶν πολιτικῶν
καὶ στρατιωτικῶν ἀρχῶν, ὁ Πρύτανης τοῦ
∆.Π.Θ., Κληρικοὶ καὶ πλῆθος κόσµου.
ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΤΗΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ
ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Τὴν Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017, ξεκίνησαν οἱ ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις τῆς 97ης
ἐπετείου τῶν Ἐλευθερίων τῆς Θράκης µὲ
τὴν ἐπίσηµη ἔπαρση τῆς ἱστορικῆς Σηµαίας
στὸν χῶρο τοῦ Ἡρώου τῆς πόλεως ἀπὸ τὸν
∆ήµαρχο Κοµοτηνῆς κ. Γεώργιο Πετρίδη,
παρουσίᾳ τῶν Ἀρχῶν, µὲ τὴν συµµετοχὴ

τῆς στρατιωτικῆς µουσικῆς καὶ τιµητικοῦ
στρατιωτικοῦ ἀγήµατος.
Ἀνεπέµφθη ἐπιµνηµόσυνη δέηση ἀπὸ τὸν
Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη Μαρωνείας
καὶ Κοµοτηνῆς κ. Παντελεήµονα καὶ ἀκολούθησε κατάθεση στεφάνων.
Τὸ Σάββατο, 13 Μαΐου 2017, ἔλαβε χώρα στὴν πλατεία Βιζυηνοῦ ἡ ὑποδοχὴ τῆς
θαυµατουργοῦ Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας Φανερωµένης τῆς ὁµωνύµου Ἱερᾶς
Μονῆς Βαθυρρύακος. Ἐν συνεχείᾳ σχηµατίσθηκε λιτανευτικὴ ποµπή, ἡ ὁποία κατέληξε στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναό, ὅπου
ἐτελέσθη Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ
Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόµου, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε τὸν
Θεῖο λόγο, καὶ συγχοροστατούντων τῶν
Σεβασµιωτάτων Μητροπολιτῶν Ξάνθης
καὶ Περιθεωρίου κ. Παντελεήµονος καὶ
τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτου Μαρωνείας
καὶ Κοµοτηνῆς κ. Παντελεήµονος.
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Τὴν Κυριακή, 14 Μαΐου 2017, τελέσθηκε
στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ ἀκολούθως ἡ πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος
τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου,
Τήνου, Ἄνδρου, Κέας, Μήλου καὶ Μυκόνου
κ. ∆ωροθέου, καὶ συλλειτουργούντων τῶν
Σεβασµιωτάτων Μητροπολιτῶν Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόµου, καὶ τοῦ ποιµενάρχου
µας, Μαρωνείας καὶ Κοµοτηνῆς κ. Παντελεήµονος.
Τελέστηκε ∆οξολογία στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ καὶ ἐκφωνήθηκε ὁ πανηγυρικὸς
τῆς ἡµέρας ἀπὸ τὸν Ἐλλογιµώτατο Πρύτανη τοῦ ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, Καθηγητὴ κ. Ἀθανάσιο Καραµπίνη. Στὴ
συνέχεια τελέστηκε ἐπιµνηµόσυνη δέηση
στὸ Ἡρῶον τῆς πόλεως, κατάθεση στεφάνων καὶ παρέλαση.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τὴν Τρίτη, 16 Μαΐου 2017, στὸ πλαίσιο
τοῦ µαθήµατος τῆς Μεταβυζαντινῆς Ζωγραφικῆς, ἑξῆντα φοιτητὲς µὲ τὸν Ἐπίκουρο Καθηγητὴ τοῦ Τµήµατος Ἱστορίας καὶ
Ἐθνολογίας τοῦ ∆.Π.Θ. κ. Γεώργιο Τσιγάρα ἐπισκέφτηκαν τὸν µεταβυζαντινὸ Ἱερὸ
Μητροπολιτικὸ Ναὸ Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου.
Τοὺς ὑποδέχθηκε ἐγκάρδια ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κοµοτηνῆς κ. Παντελεήµων, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε
τὴ χαρά του γιἀ τὴν πρωτοβουλία αὐτή,
εὐχαρίστησε τὸν διδάσκοντα καὶ συνεργάτη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐπεσήµανε
δὲ στοὺς νέους τὴν εὐκαιρία ποὺ ἔχουν νὰ
διδαχθοῦν διὰ ζώσης ὅσα µετὰ σπουδῆς
καὶ ζήλου ὁ καθηγητής τους καταθέτει στὰ
Πανεπιστηµιακὰ ἕδρανα.
Ἀκολούθως, ὁ κ. Τσιγάρας ἐξέφρασε τὸν
σεβασµὸ καὶ τὴν ἱκανοποίησή του γιὰ τὴν
προθυµία καὶ τὴν στοργὴ µὲ τὴν ὁποία ὁ
σεπτὸς Ποιµενάρχης µας κ. Παντελεήµων
ἐπευλογεῖ κάθε πρωτοβουλία ποὺ ἅπτεται τῶν θεµάτων τῆς νεότητος καὶ ἀφορᾶ
στὸν καταρτισµό της ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς Θράκης καὶ τῆς Πατρίδος µας γενικότερα.

Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

ΜΝΗΜΗ ΑΛΩΣΕΩΣ
Τὴν Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017, πραγµατοποιήθηκε στὸ Ἐκκλησιαστικὸ Μουσεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας
καὶ Κοµοτηνῆς ἡ δραµατοποιηµένη παράσταση µὲ τίτλο: «Πόλη, φῶς τῆς οἰκουµένης». Μέσα ἀπ’ αὐτὴν ὑµνήθηκε τὸ κάλλος
καὶ τονίστηκε ἡ προσφορὰ τῆς Κωνσταντινουπόλεως στὸν παγκόσµιο πολιτισµό.
Τὰ ἐγκαίνια τῆς Νέας Ρώµης-Κωνσταντινουπόλεως, τὰ ἐγκαίνια τῆς Ἁγίας Σοφίας, ὁ ἐκχριστιανισµὸς τῶν Ρώσων καὶ τὸ
πανεπιστήµιο τῆς Μαγναύρας εἶναι οἱ
σταθµοὶ στὸ µακραίωνο αὐτὸ ταξίδι, ποὺ
προβλήθηκαν θεατρικὰ µὲ τὰ δρώµενα ἐπὶ
σκηνῆς. Τὴν ἐκδήλωση πλαισίωσε µουσικὸ
σχῆµα παραδοσιακῆς µουσικῆς.
Τὴν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Μητροπολίτης
µας, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὴ σηµασία
τῆς µνήµης, στὴν αἰώνια ἀκτινοβολία τῆς
ἀειλαµπούσης Βασιλίδος τῶν πόλεων καὶ
στὸν Πατριάρχη τοῦ Γένους ποὺ κρατᾶ
ἄσβεστη τὴ λυχνία τῆς Παµµακαρίστου.
Ακολούθως συνεχάρη τοὺς συντελεστὲς
τῆς ἐκδηλώσεως καὶ εὐχαρίστησε τὸν
παριστάµενο ∆ήµαρχο Κοµοτηνῆς, τὸν
∆ιοικητὴ τῆς 21ης Τ.Θ. Ταξιαρχίας, τοὺς
Πολιτευτές, καθὼς καὶ τοὺς Γονεῖς, ∆ιδασκάλους καὶ τοὺς νέους ποὺ πλαισίωσαν
τὴν πρωτοβουλία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας.
ΛΗΞΙΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Τὸ Σάββατο, 27 Μαΐου 2017, κατόπιν
σχετικοῦ Ἐγκυκλίου Σηµειώµατος τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πραγµατοποιήθηκε ἡ ἐπίσηµη λήξη
τῶν Κατηχητικῶν Μαθηµάτων τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Μαρωνείας καὶ Κοµοτηνῆς.
Ἡ συνάντηση τῶν νέων ἔγινε στὸ Ἱερὸ
Παρεκκλήσιο Ἁγίας Τριάδος καὶ Ἁγίου Γεωργίου στὸ Ὀχυρὸ τῆς Νυµφαίας, ὅπου

τελέστηκε Ἀρτοκλασία, µετὰ τὴν ὁποία ὁ
Μητροπολίτης µας καλοσώρισε τοὺς παρευρισκοµένους, ἐνῶ κάλεσε τὰ παιδιὰ νὰ
ἀπαγγείλουν τὴν Κυριακὴ Προσευχὴ καὶ
κατόπιν νὰ ψάλουν τὸν Ἐθνικὸ Ὕµνο, καὶ
εὐχαρίστησε ὅλους τοὺς συντελεστὲς γιὰ
τὸ ἔργο ποὺ ἐπιτελοῦν.
Οἱ παριστάµενοι εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ ξεναγηθοῦν ἀπὸ τὸν ∆οιηκητὴ καὶ τοὺς Ἀξιωµατικοὺς τοῦ Ὀχυροῦ, νὰ ἀνταλλάξουν
σκέψεις καὶ ἀπόψεις µὲ τὰ παιδιά, καθὼς
καὶ νὰ τὰ ψυχαγωγήσουν στὸν φιλόξενο προαύλιο χῶρο, ἀλλὰ καὶ στοὺς πέριξ
αὐτοῦ χώρους ἀθλοπαιδιῶν.
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ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Τὸ ἑσπέρας τῆς Πέµπτης, 1 Ἰουνίου 2017,
ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κοµοτηνῆς κ. Παντελεήµων τέλεσε
ἑσπερινὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισµοῦ τῆς Θεοτόκου
ὅπου ἐδεήθη ἰδιαιτέρως ὑπὲρ φωτισµοῦ
καὶ ἐνδυναµώσεως τῶν ὑποψηφίων µαθητῶν τῶν Πανελληνίων ἐξετάσεων.
Ὁ Μητροπολίτης µας προσκάλεσε τοὺς
τελειοφοίτους νὰ ἀποβάλουν τὸ ἄγχος
τῶν ἐξετάσεων, καθὼς ὁ ἄνθρωπος δίδει
καθηµερινῶς ἐξετάσεις στὴ ζωή του, ἐπεσήµανε δὲ ὅτι ἡ Πατρίδα µας ἔχει ἀνάγκη
ἀπὸ µορφωµένους καὶ ἱκανοὺς νέους ποὺ
µὲ τὸν δυναµισµό τους καὶ τὴ διάθεση γιὰ
τὸ ἀνώτερο καὶ ποιοτικότερο µποροῦν νὰ
ἀλλάξουν τὰ παρόντα καὶ νὰ ἐγγυηθοῦν
ἕνα καλύτερο αὔριο.
Ἐπίσης, παρεκάλεσε τοὺς γονεῖς νὰ συµπαρίστανται στὰ παιδιά τους χωρὶς νὰ τοὺς
µεταδίδουν τὴν ἀγωνία τους, παράλληλα
δὲ ἀνέφερε ὅτι καθ’ ὅλο τὸ διάστηµα τῶν
ἐξετάσεων θὰ τελοῦνται Παρακλητικοὶ Κανόνες γιὰ τὴν πνευµατικὴ ἐνίσχυση τῶν διαγωνιζοµένων, οἱ ὁποῖοι ἀνεξαιρέτως ἀποτελοῦν µέλη τῆς Ἐκκλησίας µας.
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Τὸ τριήµερο, 9 ἕως 11 Ἰουνίου 2017, στὸ
πλαίσιο τοῦ «Studium Historicorum», τοῦ
κοινοῦ Μεταπτυχιακοῦ Σεµιναρίου Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας τοῦ Τµήµατος Θεολογίας τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν καὶ τοῦ
Τµήµατος Ποιµαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, πραγµατοποι-

ήθηκε Συνέδριο µὲ τὸν τίτλο: «Χριστιανικὴ
Θράκη». Τὸ Συνέδριο φιλοξενήθηκε στὴν
Ἀνδρώα Κοινοβιακὴ Ἱερὰ Μονὴ Ὁσίου Μαξίµου Καυσοκαλύβη Παπικίου Ὄρους.
Τὸ πρόγραµµα τοῦ Συνεδρίου περιελάµβανε συµµετοχὴ τῶν Καθηγητῶν καὶ τῶν
Μεταπτυχιακῶν Φοιτητῶν καὶ ἀναπτύχθηκαν εἰσηγήσεις τῶν συµµετεχόντων. Νὰ
ἀναφερθεῖ ὅτι τὸ Μεταπτυχιακὸ αὐτὸ Σεµινάριο ξεκίνησε τὸ Ἀκαδηµαϊκὸ ἔτος 20102011 µὲ πρωτοβουλία τοῦ Ἐλλογιµωτάτου
κ. Ἰωάννη Παναγιωτόπουλου, Ἐπίκουρου
Καθηγητῆ τοῦ Τµήµατος Θεολογίας τοῦ
Ε.Κ.Π.Α. Ἀπὸ τὸ Ἀκαδηµαϊκὸ ἔτος 20112012 καὶ ἐντεῦθεν τὸ Σεµινάριο διεξάγεται µὲ συνδιοργανωτὴ τὸν Ἱστορικὸ Κλάδο
τοῦ Τµήµατος Ποιµαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς
Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ. µὲ ὑπεύθυνους τὸν
Καθηγητὴ κ. Βασίλειο Κουκουσᾶ, καὶ τὸν κ.
Ἰωάννη Μπάκα, Ἐπίκουρο Καθηγητή, ἐνῶ
ἀπὸ τὸ Ἀκαδηµαϊκὸ ἔτος 2016-2017 τὸ
«Studium Historicorum» τῆς Θεσσαλονίκης ἀποτελεῖ δραστηριότητα τοῦ Ἐργαστηρίου Ἱστορίας, Πολιτικῆς, ∆ιπλωµατίας καὶ
Γεωγραφίας τῆς Ἐκκλησίας «EUSEBIUS
LAB».
Στόχος τοῦ Σεµιναρίου, µεταξὺ ἄλλων,
εἶναι νὰ γνωρίσουν οἱ νέοι µας τὴ Θράκη
καὶ τὴ Ροδόπη, νὰ ἀποκτήσουν ἐµπειρία
Μοναστηριακῆς ζωῆς καὶ νὰ ἐµφυσήσῃ
στοὺς Μεταπτυχιακοὺς φοιτητὲς πνεῦµα
συνεργασίας µεταξὺ των καὶ νὰ τοὺς παραχωρήσῃ βήµα γιὰ νὰ ἀνακοινώνουν τὰ
πορίσµατα τῶν ἐρευνῶν τους.

Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΥ

Τὴν Κυριακή, 25 Ἰουνίου 2017, τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Προσκυνηµατικὸ Ναὸ Ἁγίου
Εὐγενίου Νέας Ρωµανίας (Πετρωτῶν) ὁ
πανηγυρικὸς ἑσπερινὸς τοῦ Γενεθλίου τοῦ
Ἁγίου Εὐγενίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας
καὶ Κοµοτηνῆς κ. Παντελεήµονος.
Στὴν ἑσπερινὴ αὐτὴ σύναξη συµµετεῖχαν
πολλοὶ Κληρικοὶ τῆς Μητροπόλεως, ὁ ∆ήµαρχος Μαρωνείας-Σαππῶν, ὁ Πρόεδρος
καὶ Μέλη τοῦ Συνδέσµου Ποντίων Ἀνατο-

λικῆς Μακεδονίας καὶ Θράκης, καθὼς καὶ
πλῆθος προσκυνητῶν ἀπὸ τὴν Περιφέρεια
Ἀνατολικῆς Μακεδονίας-Θράκης, καθὼς
καὶ ἀπὸ τὴν Κεντρικὴ Μακεδονία.
Τὴν διακονία τοῦ λόγου ἀνέλαβε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιµανδρίτης τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου π. Βαρθολοµαῖος Ἰατρίδης, Ἱεροκῆρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὁ
ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὴν προσωπικότητα
τοῦ ἑορταζοµένου Ἁγίου, στὴν Τραπεζούντα ποὺ ἀνέδειξε πλῆθος Ἁγίων καὶ Ἡρώων τῆς Πίστεως, καθὼς καὶ στὸ µαρτύριο
τοῦ αἵµατος καὶ αὐτὸ τῆς συνειδήσεως.
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