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«ΕΝ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΟΥ
ΚΑΤΕΛΙΠΕΣ ΘΕΟΤΟΚΕ»

Π μου

άσχα ἑορτάζουμε σήμερα ἀγαπητοί
ἀδελφοί, τὸ Πάσχα τοῦ
καλοκαιριοῦ. «Ὦ, πῶς ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς
πρὸς τὴν ζωὴν διὰ μέσου θανάτου
μετάγεται», ἀναφωνεῖ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης
ὁ ∆αμασκηνός. Ὁ θάνατος τῆς Παναγίας
ὑπερβαίνει τὴν ἔννοια τοῦ θανάτου, ὥστε
δὲν ὀνομάζεται θάνατος, ἀλλὰ «κοίμησις».
Ἡ Παρθένος εἶναι τὸ ἰδιαίτερο ἐκεῖνο
δημιούργημα τοῦ Θεοῦ ποὺ ὑπερέβη
ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καὶ τοὺς ἀγγέλους. Εἶναι ἡ μόνη ποὺ ἔζησε βίο πανάμωμο καὶ κατέστη μητέρα τοῦ Θεοῦ. Ἂν
καὶ εἶχε σῶμα ζωαρχικό, ἐντούτοις, ὡς
ἄνθρωπος πεθαίνει. Λύνεται προσωρινὰ
ὁ σύνδεσμος μεταξὺ ψυχῆς καὶ σώματος,
καὶ αὐτὸ ∆ιότι, κατὰ τὴν ὥρα τῆς Κοιμήσεως, ὁ Κύριος, συνοδευόμενος ἀπὸ τὰ τάγματα τῶν ἀγγέλων καὶ τῶν ἁγίων, παίρνει
τὴν ἱερὰ ψυχή Της ὄχι ἁπλῶς στὸν οὐρανό, ἀλλὰ «εἰς τὰ ἐπουράνια Ἅγια τῶν Ἁγίων». Καὶ μετὰ ἀπὸ τρεῖς μέρες τὸ ἄφθαρτο
Σῶμα Της μετατίθεται εἰς ὑπερουρανίους
χώρους.
Μάρτυρας αὐτῆς τῆς μεταστάσεως
εἶναι ὁ Ἀπόστολος Θωμᾶς, ὁ ὁποῖος δὲν
βρισκόταν στὴν ὁσιακή Της κοίμηση, ἀλλὰ
ἐρχόμενος καθυστερημένος ζητᾶ ἀπὸ

τοὺς ὑπολοίπους Ἀποστόλους νὰ ἀνοίξουν τὸν τάφο Της, ὅμως δὲν βρίσκουν τὸ
θεοδόξαστο σῶμα Της. Βλέπουν τὴν Θεοτόκο νὰ ἀνεβαίνει στοὺς οὐρανοὺς καὶ
νὰ παραδίδει τὴν Τιμία καὶ Ἁγία Ζώνη Της
στὸν Ἀπόστολο Θωμᾶ.
Ἡ Παναγία Θεοτόκος, μετὰ τὴν κοίμησή Της, καθίσταται ἡ Μητέρα τῆς νέας
κτίσεως, τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Καὶ
αὐτὸ συμβαίνει ἐπειδὴ εἶχε ἐξ ἀρχῆς τὴν
κεντρικὴ θέση στὴν οἰκονομία τῆς σωτηρίας, ἀφοῦ ἀπὸ Αὐτὴν σαρκώθηκε ὁ Κύριος,
ὁ Ὁποῖος εἶναι ἡ κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας.
Καὶ πλέον στὴν ἐπουράνιο Ἐκκλησία ἔχει
ὅλο τὸ πλήρωμα τῆς χάριτος, δόξας καὶ
παρρησίας. Ἔγινε ἡ εὐεργέτης πάσης τῆς
φύσεως καὶ κτίσεως, γι’ αὐτὸ προσκυνεῖται ἀπὸ ὅλη τὴν κτίση ὡς Κυρία, ∆έσποινα, Βασίλισσα καὶ Θεομήτωρ.
∆ιὰ τῆς Θεοτόκου ἡ ἱστορία ὅλου τοῦ
κόσμου εἰσῆλθε σὲ νέα τροχιά, ἀσύγκριτα
ἀνώτερη ἀπ᾽ ὅ,τι ὑπῆρχε πρὶν ἀπὸ Αὐτήν.
∆ὲν μποροῦσε, οὔτε μπορεῖ κάποιο δημιούργημα νὰ γίνει τελειότερο ἀπὸ Αὐτήν,
ἀλλὰ οὔτε καὶ ἡ ἴδια νὰ γίνει τελειότερη
ἀπ᾽ ὅ,τι εἶναι. Ἀλλὰ καὶ σύμφωνα μὲ τοὺς
πατέρες, τρία πράγματα δὲν μποροῦσε νὰ
κάνει ἀρτιότερα ὁ παντοδύναμος Θεός:
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Διὰ τῆς Θεοτόκου ἡ ἱστορία ὅλου τοῦ κόσμου εἰσῆλθε σὲ νέα τροχιά,
ἀσύγκριτα ἀνώτερη ἀπ᾽ ὅ,τι ὑπῆρχε πρὶν ἀπὸ Αὐτήν.
Δὲν μποροῦσε, οὔτε μπορεῖ κάποιο δημιούργημα νὰ γίνει τελειότερο ἀπὸ
Αὐτήν, ἀšὰ οὔτε καὶ ἡ ἴδια νὰ γίνει τελειότερη ἀπ᾽ ὅ,τι εἶναι.
Ἀšὰ καὶ σύμφωνα μὲ τοὺς πατέρες, τρία πράγματα δὲν μποροῦσε
νὰ κάνει ἀρτιότερα ὁ παντοδύναμος Θεός:
Τὴ σάρκωση τοῦ Θεοῦ Λόγου, τὴν Παρθένο Θεοτόκο καὶ
τὴν μακαριότητα ποὺ θὰ ἀπολάμβαναν οἱ σεσωσμένοι
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Τὴν σάρκωση τοῦ Θεοῦ Λόγου, τὴν Παρθένο Θεοτόκο καὶ τὴν μακαριότητα ποὺ θὰ
ἀπολάμβαναν οἱ σεσωσμένοι.
Ἂς μιμηθοῦμε, λοιπόν, καὶ ἐμεῖς τὴν
χωρὶς ὅρια ὑπακοή Της, τὴν προσφιλή
Της ταπείνωση, τὴν μυστικὴ ἐσωτερική
Της πνευματικὴ ἐργασία, τὸν πόνο ποὺ
ὡς ρομφαία ἔνιωσε κάτω ἀπὸ τὸν Σταυρὸ
τοῦ Υἱοῦ Της.
Νὰ ἀξιοποιήσουμε καὶ ἐμεῖς ἀγαπητοί
μου ἀδελφοί, τὴν μεσιτεία τῆς Θεοτόκου,
ἡ ὁποία εἶναι σωστική. Σὲ κάθε θλίψη καὶ
πρόβλημά μας νὰ μὴν ξεχνοῦμε ὅτι ὑπάρχει «ἡ τῶν θλιβομένων βοηθός, ἡ προστάτις, ἡ ἀντιλήπτωρ, ἡ παραμυθία τῶν
ὀλιγοψυχούντων», στὴν ὁποία μποροῦμε
νὰ προστρέχουμε καὶ νὰ βρίσκουμε παρη-

γοριά, ἄμεση λύση καὶ ἀπάντηση.
Μὲ τὴν προσμονὴ τῆς ἐλεύσεως στὴν
πόλη μας τῆς Ἱερᾶς καὶ Σεβασμίας Εἰκόνος
τῆς Παναγίας τοῦ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ» ἀπὸ
τὸ Ἅγιον Ὄρος τὸν προσεχὴ Σεπτέμβριο,
εὔχομαι ἡ Κυρία Θεοτόκος, ἡ ὁποία «μετέστη πρὸς τὴν Ζωήν», νὰ δίδει πάντοτε
τὴν εὐλογία Της σὲ ὅλους μας, ὥστε νὰ
περάσουμε τὴν παροῦσα ζωὴ ἀβλαβὴ καὶ
ἀκίνδυνο ἀπὸ τὶς πλάνες τοῦ πονηροῦ, καὶ
νὰ μᾶς ἀξιώσει τῆς ἐπουρανίου βασιλείας
τοῦ Ὑιοῦ Της.

Ὁ Μητροπολίτης
† ὁ Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς
Παντελεήμων

Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

Ἡ Παναγία,
ἡ Πρέσβειρά μας στὸν οὐρανὸ
Ἀρχιμανδρίτης Σάββας Παπαδόπουλος
Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ Ναοῦ Προφήτη Ἠλία Παšαδίου

ασχαλιὰ καλοκαιριοῦ σήμερα, ἀδελφοί μου. Πασχαλιὰ γιὰ τὸν Ὀρθόδοξο
Π
ἑλληνικὸ λαό. Πασχαλιά, γιατὶ γιορτάζει ἡ
γλυκειά μας Παναγία, ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος,
ἡ Βασίλισσα τῶν Ἀγγέλων, ἡ Προστάτις τῶν
ὀρφανῶν, ἡ Ὑπέρμαχος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.
Ἑορτάζουμε καὶ τιμοῦμε σήμερα, ἀδελφοί
μου, τὸ σεπτὸ πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἡ ὁποία κατέχει ξεχωριστὴ θέση στὴν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.
Εἶναι ἡ ἁγνὴ κόρη τῆς Ναζαρέτ. Εἶναι
ἐκείνη ἡ ὁποία στὰ σπλάχνα της φιλοξένησε τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἐκείνη ποὺ ἔγινε
τὸ ὄργανο τῆς σωτηρίας καὶ τῆς λυτρώσεως τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Εἶναι Αὐτὴ ποὺ
ἕνωσε τὴ γῆ μὲ τὸν οὐρανό. Εἶναι Αὐτὴ ποὺ
συμφιλίωσε τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸν Θεό.
Ἡ Παναγία μας εἶναι ἡ Πρέσβειρα τῶν
ἀνθρώπων ἐπάνω στὸν οὐρανό. Ὅπως κάθε
Ἔθνος ἔχει τοὺς Πρεσβευτές του σὲ ὅλα τὰ
ἄλλα ἔθνη, γιὰ νὰ ἐπιλύουν τὰ προβλήματα
ποὺ κατὰ καιροὺς καὶ διαστήματα ἀνακύπτουν, ἔτσι καὶ ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος εἶναι
ἡ Πρέσβειρα τῶν ἀνθρώπων μπροστὰ στὸν
θρόνο τοῦ Θεοῦ. Πρέσβειρα ποὺ ἔχει παρρησία, θάρρος, δύναμι καὶ ἀποτελεσματικότητα.
Καὶ ἔχουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες πολλὰ δείγματα τῆς ἀγάπης καὶ τῆς προστασίας τῆς
Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Σὲ ὅλες τὶς δύσκολες στιγμὲς ποὺ περνοῦσε τὸ Γένος μας, σ'
Αὐτὴν καταφεύγαμε καὶ αὐτὴ μᾶς προστάτευε. Ὅταν ἡ ἀπειλὴ τοῦ πολέμου ἦταν πολὺ

ἐγγὺς καὶ ἡ καρδιά μας χτυποῦσε δυνατὰ καὶ
οἱ ἀλλόφυλοι καὶ οἱ ἐχθροὶ παραβίαζαν τὰ
σύνορά μας, ὅπως στὶς μέρες μας, τότε στὴν
Παναγία μας καταφεύγαμε καὶ καταφεύγουμε!
Καὶ τὸ 1940, ὅταν ἐξερράγῃ ὁ πόλεμος
καὶ ὁ φασισμὸς χτύπησε τὶς πόρτες τῆς Ἑλλάδος, τότε τὰ παιδιά μας σκαρφάλωσαν ἐπάνω στὰ βουνὰ τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἔδωσαν
μάχες καὶ ἔγραψαν λαμπρὲς σελίδες στὴν
ἱστορία μας. Πῶς ὅμως νικοῦσε ὁ στρατός
μας; Μία χούφτα ἁπλοὶ στρατιῶτες μπροστὰ
στὶς σιδηρόφρακτες στρατιὲς τοῦ φασισμοῦ
καὶ νικοῦσαν! Νικοῦσαν γιατὶ οἱ γυναῖκες καὶ
τὰ παιδιὰ κάθε βράδυ μέσα στοὺς ἱεροὺς ναοὺς ἔψαλλαν τὴν Παράκλησιν στὴν Ὑπέρμαχο Στρατηγὸ τοῦ Γένους. Καὶ τὸ θαῦμα ἔγινε!
Καὶ δὲν εἶναι τὸ μοναδικό, ἔχουμε καὶ ἄλλα
πολλὰ στὴν ἱστορία τοῦ ἔθνους μας καὶ τῆς
φυλῆς μας.
Ἀλλὰ καὶ στὴ ζωή του ὁ καθένας μας
ἔχει ἕνα θαῦμα ποὺ εἶδε ὁλοζώντανο τὸ χέρι
τῆς Παναγίας νὰ τὸν προστατεύῃ καὶ νὰ τὸν
σώζῃ ἀπὸ βέβαιο θάνατο.
Ἡ γλυκειὰ μορφὴ τῆς Παναγίας εἶναι βαθειὰ χαραγμένη μέσα στὴν καρδιὰ τοῦ Ὀρθόδοξου λαοῦ μας. Γι’ αὐτὸ καὶ σήμερα, ἄλλοι
στὶς στεριές, ἄλλοι στὶς θάλασσες, ἄλλοι στὰ
βουνὰ καὶ ἄλλοι στὰ λαγκάδια, ἀναζητοῦν
τόπο νὰ προσκυνήσουν, νὰ λατρεύσουν, νὰ
ὑμνήσουν καὶ νὰ δοξολογήσουν τὸ ὄνομα
τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ τιμήσουν τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ἐναποθέτοντας σ’ Αὐτὴν τὰ βάσανα
καὶ τὶς στενοχώριες τους.
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Εἶναι εὔκολο νὰ κάνῃς ἕνα πρόσφορο καὶ νὰ τὸ πᾶς στὴν ἐκκλησία.
Εἶναι εὔκολο νὰ πάρῃς ἕνα ἁγιοπότηρο καὶ νὰ τὸ κάνῃς ἀφιέρωμα στὸν ναό.
Ἀšὰ τὸ δυσκολώτερο, ἀδελφοί μου, εἶναι νὰ ἀφιερώσουμε τοὺς ἑαυτούς μας
στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ, νὰ παραδώσουμε τὸν ἑαυτό μας στὸν Θεὸ

6

Εἶναι γνωστὸ σὲ ὅλους μας ὅτι τὴν Παναγία ἀπὸ μικρὴ ἡλικία τὴν πρόσφεραν οἱ
γονεῖς της στὸν ναό, τὴν ἀφιέρωσαν στὸν
Θεό. Εἶναι εὔκολο νὰ κάνῃς ἕνα πρόσφορο
καὶ νὰ τὸ πᾶς στὴν ἐκκλησία. Εἶναι εὔκολο
νὰ πάρῃς ἕνα ἁγιοπότηρο καὶ νὰ τὸ κάνῃς
ἀφιέρωμα στὸν ναό.
Ἀλλὰ τὸ δυσκολώτερο, ἀδελφοί μου,
εἶναι νὰ ἀφιερώσῃς ἕνα παιδί σου στὸν Θεό.
Τὸ δυσκολώτερο εἶναι νὰ ἀφιερώσουμε
τοὺς ἑαυτούς μας στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ, νὰ
παραδώσουμε τὸν ἑαυτό μας στὸν Θεό. Νὰ
Τοῦ δώσουμε τὴ σκέψη μας. Ἡ σκέψις μας
νὰ εἶναι γεμάτη ἀπὸ νοῦ Θεοῦ, ἀπὸ Πνεῦμα
Θεοῦ. Νὰ ἔχουμε θεϊκὴ σκέψη. Νὰ ἀφιερώσουμε στὸν Κύριό μας τὴ σκέψη μας, νὰ Τοῦ
προσφέρουμε τὴν καρδιά μας, νὰ Τοῦ προσφέρουμε τὸ κορμὶ καὶ τὴν ψυχή μας. Εἶναι
τοῦ Θεοῦ, Τοῦ ἀνήκουν καὶ σ’ Αὐτὸν πρέπει
νὰ τὰ προσφέρουμε.
«Ἐξηγόρασας ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας τοῦ
νόμου...», ἀκοῦμε τὴ Μεγάλη Πέμπτη. Εἴμαστε ἐξαγορασμένοι, Τοῦ ἀνήκουμε. Μᾶς ἐξαγόρασε μὲ τὴ σταυρική Του θυσία, μὲ τὸ Τίμιο Αἷμα Του καὶ ἑπομένως εἴμαστε δικά Του
παιδιὰ καὶ δικά Του ἀφιερώματα.
Ἀφιερωμένη στὸν ναὸ ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος προσεύχεται ὁλημερίς! Ποιός ἀπὸ
ἐμᾶς ἀδελφοί μου, διαθέτει χρόνο νὰ προσευχηθῇ, νὰ ὑμνήσῃ τὸ ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ
Θεοῦ; Ποιός ἀπὸ ἐμᾶς νιώθει τὴν ἀνάγκη νὰ
ἐπικοινωνήσῃ μὲ τὸν Θεό, τὸν ∆ημιουργό
του, τὸν Πλάστη του, νὰ Τὸν εὐχαριστήσῃ
καὶ νὰ Τὸν δοξολογήσῃ;
Πρωὶ καὶ βράδυ πρέπει νὰ Προσευχόμαστε, διότι, ὅπως τὸ ψάρι δὲν μπορεῖ νὰ ζήσῃ
στὴ στεριὰ καὶ ὅπως ὁ ἀνθὸς δὲν μπορεῖ νὰ
ἐπιβιώσει στὴν ἀμμουδιά, ἔτσι καὶ ἡ ψυχὴ
τοῦ ἀνθρώπου δὲν μπορεῖ νὰ ζήσῃ χωρὶς
τὴν προσευχή. Ἡ προσευχὴ εἶναι τὸ ὀξυγόνο

τῆς ψυχῆς. Ἡ προσευχὴ εἶναι ἀνάβασις τῆς
ψυχῆς ἀπὸ τὴ γῆ στὸν οὐρανό.
Μετέστη σήμερα ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος
καὶ καλεῖ κι ἐμᾶς νὰ μεταστῶμεν, ν’ ἀνέβουμε ψηλότερα, ν’ ἀφήσουμε τὴ γῆ, τὰ πρόσκαιρα, τὰ βιοτικά, τὰ ἐφήμερα, τὰ ὑλικά, τὶς
ἡδονές, τὶς ἀπολαύσεις καὶ νὰ ὑψώσουμε τὰ
βλέμματά μας στὸν οὐρανὸ καὶ τὶς καρδιές
μας πρὸς τὸν Κύριο.
«Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε»,1 μᾶς λέγει
ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Καὶ ὅποιος προσεύχεται, αὐτὸς μπορεῖ νὰ φθάσῃ καὶ στὴν τελείωσι καὶ στὴν ἁγιότητα καὶ στὴ θέωσι.
Προσευχόταν ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος καὶ
ἀκόμη ζοῦσε μέσα στὸν ναὸ καὶ μελετοῦσε
τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ. Ποιός ἀπὸ ἐμᾶς, ἀδελφοί μου, μελετάει τὸ Ἅγιο καὶ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο; Τό ’χουμε παρατημένο σὲ κάποια γωνιὰ
τοῦ σπιτιοῦ μας, ἂν τὸ ἔχουμε. Εἶναι περιφρονημένο. ∆ὲν τὸ μελετοῦμε, δὲν τὸ διαβάζουμε, δὲν τὸ ξεφυλλίζουμε.
Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ ἄρτος τῆς
ψυχῆς. Ὅποιος δὲν τρέφεται μὲ τὸν Λόγο τοῦ
Θεοῦ καὶ ὅποιος δὲν δροσίζεται στὶς πηγὲς
τοῦ Εὐαγγελίου, αὐτὸς λιμοκτονεῖ. Ὅποιος
δὲν μελετάει τὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ, ψυχορραγεῖ, χάνεται, σβήνει καὶ ἀφανίζεται.
Μελετοῦσε τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ ἡ Παναγία καὶ τὸν ἔκανε καθημερινή της τροφή,
ἀλλὰ καὶ συγχρόνως καὶ πυξίδα τῆς ζωῆς
της.
Σήμερα ἀδελφοί μου, ποὺ «ὁ νόμος
ἠσθένησεν, ἀργεῖ τὸ εὐαγγέλιο», σήμερα ποὺ
τὸ κακὸ ἐπλεόνασε, ἡ ἁμαρτία παφλάζει, σήμερα ποὺ ἔχουμε μιὰ κοινωνία στὴν ὁποία
φθάσαμε στὸ σημεῖο νὰ λέμε «βγῆτε ἐσεῖς
οἱ νεκροί, νὰ μποῦμε ἐμεῖς οἱ ζωντανοί, γιατὶ
εἶναι ἀνυπόφορος πλέον ἡ ζωή μας».
1 Ἀ Θεσσ. ἐ΄17.
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Σήμερα ὑπὲρ ποτὲ ἄλλοτε ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ νὰ δράσῃ καὶ νὰ
ἐπενεργήσῃ καὶ νὰ ρυθμίζῃ τὶς σχέσεις μας
μὲ τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὶς σχέσεις μας μὲ
τὸν Θεό, γιὰ νὰ δοῦμε καλύτερες ἡμέρες.
Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος καὶ προσευχόταν
καὶ μελετοῦσε τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ καὶ ἐφήρμοζε στὴ ζωή Της τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Ναί, ἀδελφοί μου, ἕνα ἄθλημα μέσα στὸ
ὁποῖο πρέπει κι ἐμεῖς ν’ ἀγωνισθοῦμε καὶ νὰ
παλέψουμε. Ὄχι τὰ θελήματα τοῦ κόσμου,
ὄχι τὸ θέλημά μας. Τὸ ἐγὼ καὶ τὸ θέλω δὲν
τὰ θέλει ὁ Θεός. Ν’ ἀγωνισθοῦμε νὰ τὰ πετάξουμε. «Γενηθήτω τὸ θέλημά Σου καὶ στὴν
δική μου ζωή. Ὅ,τι θὲς Θεέ μου, αὐτὸ θέλω
κι ἐγώ. Τὸ θέλημά Σου γενέσθω». Κι ἂς εἶναι
σκληρό. Κι ἂς εἶναι βαρύ. Αὐτό! Τὸ θέλημα
τοῦ Θεοῦ πρέπει νὰ ἐφαρμόζουμε ὅλοι μας
στὴ ζωή μας, ὅσο καὶ ἂν μᾶς φαίνεται ὀδυ-

νηρὸ καὶ δύσκολο καὶ ἀνυπόφορο.
Σήμερα στὶς τόσο δύσκολες ἡμέρες,
ἀδελφοί μου, ὅλοι μας ἔχουμε ἀνάγκη τῆς
προστασίας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἂς γονατίσουμε εὐλαβικὰ καὶ ἂς παρακαλέσουμε
τὴ γλυκειά μας Παναγία, τὴ Βασίλισσα τῶν
Ἀγγέλων, τὴν Ἄχραντο καὶ Ἀμόλυντο Κόρη,
τὴ Θεόπαιδα Μαριάμ. Ἂς τὴν παρακαλέσουμε ὅλοι μας νὰ προστατεύῃ ἐμᾶς προσωπικῶς, τὴν οἰκογένειά μας, τὰ παιδιά μας,
τὸν λαό μας καὶ τὸ Ἔθνος μας, γιὰ νὰ ἔχουμε
μία πορεία φωτεινή, μία πορεία σταθερή, μία
πορεία προόδου, μία πορεία μαζὶ μὲ τὸν Θεό.
Μέχρι τὰ στερνὰ τοῦ βίου μας νὰ ἀναπνέουμε καὶ νὰ λέμε καὶ νὰ φωνάζουμε: «Χριστέ,
σὲ τοῦτα τ’ ἄπιστα δύσκολα χρόνια, ποὺ δὲν
πιστεύουν τίποτα, δὲν ἀγαποῦν κανέναν, ἐγὼ
πιστεύω κι ἀγαπῶ ὁλόψυχα Ἐσένα!».
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Ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου,
πηγὴ ζωῆς καὶ σωτηρίας
Ἀρχιμανδρίτης Ἀντώνιος Παπαθανασίου
Ἐφημέριος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἀσκητῶν

Ἁγία μας Ἐκκλησία,
τὴν 14 ΣεπτεμἩ
βρίου πανηγυρίζει τὴν
η
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Παγκόσμιο Ὕψωση τοῦ
Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ
Σταυροῦ. Αὐτὸ γίνεται
γιἀ νὰ θυμίσει στὰ πιστὰ
μέλη της τὴν μὲ θαυμαστὸ τρόπο εὕρεση
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἀπὸ
τὴν Ἁγία Ἑλένη καὶ τὴν
ὕψωση αὐτοῦ ἀπὸ τὸν
Πατριάρχη Ἱεροσολύμων Μακάριο ποὺ ἔλαβε χώρα τὸ 326 μ.Χ.
Ὅπως γνωρίζουμε
ἀπὸ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ
Ἱστορία ὁ Σταυρός, μετὰ
τὴν ἀποκαθήλωση τοῦ
Παναγίου Σώματος τοῦ
Κυρίου, πετάχθηκε ὡς
ἄχρηστο ἀντικείμενο εἰς
τὸν παρακείμενο, ἀπὸ τὸ σημεῖο τῆς σταυρώσεως, σκουπιδότοπο κατὰ μία ἐκδοχή,
ἤ, κατ’ ἄλλη ἐκδοχή, οἱ χριστιανοὶ τὸν ἔθαψαν προκειμένου νὰ μὴν ἁρπαγῇ ἀπὸ τοὺς
μὴ χριστιανοὺς καὶ μολυνθεῖ. Χρειάσθηκαν
νὰ παρέλθουν τρεῖς περίπου αἰῶνες γιὰ τὴν
εὕρεσή του ἀπὸ τὴν Μακαρία Ἑλένη, ἡ ὁποία
ταξίδεψε στὰ Ἱεροσόλυμα προκειμένου νὰ
προσκυνήσῃ στὸν τόπο ποὺ ἔζησε ὁ Χριστὸς
ἀλλὰ καὶ νὰ βρῇ τὸν Τίμιο Σταυρό. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἔλαβε χώρα τὸ 326 μ.Χ., ὁπότε

μετὰ ἀπὸ μακροχρόνια
κοπιαστικὴ περίοδο παραμονῆς ἐκεῖ, εὑρέθη
ὁ Τίμιος Σταυρὸς τοῦ
Κυρίου.
Μεταφέρθηκε στὸν τόπο τοῦ Γολγοθᾶ, ὅπου ἔλαβε χώρα
ἡ ὕψωσή Του ἀπὸ τὸν
τότε Πατριάρχη Ἱεροσολύμων Μακάριο, ὅπως
προείπαμε. Ἀπὸ τότε
καὶ μέχρι σήμερα ἡ Ἁγία
μας Ἐκκλησία τὴν 14η
Σεπτεμβρίου ὑψώνει μὲ
εἰδικὴ τελετὴ τὸν Τίμιο
Σταυρό, εὐλογῶντας τὸ
χριστεπώνυμον πλήρωμά Της.
Πρὸ τῆς σταυρώσεως τοῦ Κυρίου μας,
ὁ Σταυρὸς ἐθεωρεῖτο
ἐπικατάρατο, ἐπαίσχυντο ξύλο, διότι μὲ αὐτὸ ἐκτελοῦνταν οἱ βαρυποινίτες κακοῦργοι, προτιμοῦσαν δὲ οἱ
ἐκτελεστὲς αὐτὸν τὸν τρόπο, διότι ὁ θάνατος ἦτο ἀργός, φρικτὸς καὶ ἐπώδυνος. Ὡς
κακοῦργος, θεωρήθηκε καὶ ὁ Κύριός μας
ὑπὸ τῆς παρανόμου συναγωγῆς τῶν ἀνόμων
κριτῶν του καὶ παρεδόθη ὑπὸ τοῦ Ποντίου
Πιλάτου ἵνα σταυρωθῇ. Μετὰ τὴν σταύρωση
τοῦ Κυρίου μας, αὐτὸ τὸ ἐπαίσχυντο ξύλο
γίνεται τίμιο καὶ μακάριο ξύλο ποὺ καθαγιάσθηκε απὸ τὰ τίμια αἵματα τοῦ Κυρίου μας.
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Ὁ Σταυρὸς καὶ ἡ Ἀνάσταση λειτουργοῦν
ὡς δύο βασικοὶ ἄξονες πάνω στοὺς ὁποίους κινεῖται ἡ ζωὴ
τῶν πιστῶν χριστιανῶν. Ἡ Ἀνάσταση ἕπεται τοῦ Σταυροῦ,
ἀšὰ προϋποθέτει τὸν Σταυρὸ καὶ ὁ Σταυρὸς προμηνύει
τὴν Ἀνάσταση. Πάνω σ’αὐτὲς τὶς ἀρχὲς στηρίζεται
ἡ θεολογία τοῦ Σταυροῦ

Ἡ μεγάλη ἑορτὴ τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἶναι ἕνας ἀκόμα σημαντικὸς ἑορτολογικὸς σταθμὸς τῆς Ἐκκλησίας μας. Οἱ πιστοὶ καλούμαστε τὴν ἡμέρα
αὐτὴ νὰ τιμήσουμε καὶ νὰ προσκυνήσουμε
τὸν Τίμιο Σταυρὸ διὰ νὰ ἀντλήσουμε δύναμη
καὶ χάρη ἀπὸ αὐτόν. Μᾶς δίνεται ἡ εὐκαιρία
νὰ σκεφθοῦμε ὁρισμένες βασικὲς ἀρχὲς καὶ
ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας.
Ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου μας ἀποτελεῖ γιὰ
τὴν χριστιανικὴ πίστη κορυφαῖο σύμβολο
θυσίας καὶ ἁγιασμοῦ διότι ἡ σημασία του
πραγματικὰ εἶναι τεράστια. Ὁ Σταυρὸς καὶ ἡ
Ἀνάσταση λειτουργοῦν ὡς δύο βασικοὶ ἄξονες πἀνω στοὺς ὁποίους κινεῖται ἡ ζωὴ τῶν
πιστῶν χριστιανῶν. Ἡ Ἀνάσταση ἕπεται τοῦ
Σταυροῦ, ἀλλὰ προϋποθέτει τὸν Σταυρὸ καὶ
ὁ Σταυρὸς προμηνύει τὴν Ἀνάσταση. Πάνω
σ’ αὐτὲς τὶς ἀρχὲς στηρίζεται ἡ θεολογία τοῦ
Σταυροῦ.
Πάνω στὸν Σταυρὸ ὁ Κύριος, ἡ Σταυραναστάσιμη ἀγάπη, ἅπλωσε τὶς παλάμες του,
ἀνοίγοντας τὴν ἀπέραντη ἀγκαλιά Του καὶ
ἀγκάλιασε ὅλη τὴν οἰκουμένη. Ἂν τὸ ξύλο
τῆς γνώσεως τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ στὴν
Ἐδὲμ ἔγινε πρόξενος κακοῦ καὶ ἔχθρας τοῦ
ἀνθρωπίνου γένους, τὸ ξύλο τοῦ Σταυροῦ
ἔγινε σημεῖο ἐπανένωσης τῶν ἀνθρώπων
στὸ Σῶμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τὰ δύο
ἐγκάρσια ξύλα ποὺ συνθέτουν τὸν Σταυρὸ
συμβολίζουν τὴν ἕνωση τῶν ἀνθρώπων μὲ
τὸν Θεὸ καὶ τὴν ἕνωση τῶν ἀνθρώπων μεταξύ τους ποὺ ἀναγκαστικὰ περνᾶ ἀπὸ τὴν
σχέση τους μὲ τὸν Θεό.
Ὁ Σταυρὸς ὅμως, σὺν τοῖς ἄλλοις, εἶναι
καὶ ὅπλο κατὰ τοῦ διαβόλου καὶ τῶν ὀργά-

νων αὐτοῦ. Τὰ δαιμόνια στὴν θέα τοῦ Σταυροῦ φρίττουν καὶ τρέμουν, ὅπως ψάλλει καὶ ἡ
Ἐκκλησία μας. Ἕνας ὕμνος λέει ἐπὶ λέξει «Κύριε ὅπλον κατὰ τοῦ διαβόλου τὸν σταυρόν
Σου ἡμῖν δέδωκας, φρίττει γὰρ καὶ τρέμει μὴ
φέρων καθορᾶν αὐτοῦ τὴν δύναμιν, ὅτι νεκροὺς ἀνιστᾷ καὶ θάνατον κατήργησεν».
Μετὰ τὴν ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ θυσία τοῦ Κυρίου μας ἄλλαξε ἄρδην ὁ ροῦς τῆς Ἱστορίας
τῆς ἀνθρωπότητας. Ἡ ζωὴ τῶν πιστῶν στὸν
Σωτῆρα τοῦ κόσμου ἄλλαξε καὶ ἀπέκτησε
νόημα. Ὁ θάνατος τοῦ Θεανθρώπου ἐπὶ τοῦ
Σταυροῦ ζωοποίησε τὸν νεκρὸ πνευματικὰ
ἄνθρωπο καὶ ἀπεκατέστησε τὴν σχέση του
μὲ τὸν Θεό. Ὁ σταυρωθεὶς Κύριος ἐπὶ τοῦ
Σταυροῦ ἔσχισε τὸ χειρόγραφο τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐξηγόρασε αὐτὸν ἐκ τῆς κατάρας
τοῦ νόμου.
Νὰ γιατὶ πλέον ὁ Σταυρὸς εἶναι τὸ Μέγα
Σύμβολο μέσα στὴν Ἐκκλησία μας. Οἱ ναοί
μας κοσμοῦνται ἀπὸ τὸν Σταυρό. Παντοῦ
ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῶν Ἱερῶν Ναῶν μας δεσπόζει ὁ Τίμιος Σταυρός. Οἱ Χριστιανοὶ ἀπὸ
τὴν ἡμέρα τῆς βαπτίσεώς τους καὶ μέχρι τὸ
τέλος τῆς ζωῆς τους φέρουν ἐπάνω τους
μὲ καμάρι αὐτὸν ὡς πολύτιμο καὶ ἀποτελεσματικὸ φυλακτὸ κατὰ τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ
καὶ ὡς ὁμολογία τῆς πίστεώς τους στὴν
μεγάλη ἀπολυτρωτικὴ θυσία τοῦ Χριστοῦ.
Ὅλες οἱ ἐνέργειες τῶν πιστῶν στὸν Χριστὸ
στρέφονται γύρω ἀπὸ τὸν Τίμιο Σταυρό.
Ἔτσι μὲ τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ ἐγείρονται
ἀπὸ τὸν ὕπνο τους καὶ δοξολογοῦν τὸν Θεό.
Μὲ τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ ξεκινοῦν τὸ φαγητό τους καὶ τὴν ἐργασία τους, καὶ μὲ τὸ
σημεῖο τοῦ Σταυροῦ ἐπίσης ἀποχωροῦν γιὰ
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Ἄν τὸ ξύλο τῆς γνώσεως τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ
στὴν Ἐδὲμ ἔγινε πρόξενος κακοῦ καὶ ἔχθρας
τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, τὸ ξύλο τοῦ Σταυροῦ
ἔγινε σημεῖο ἐπανένωσης τῶν ἀνθρώπων
στὸ Σῶμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
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τὸ κρεββάτι τους ἀργά. Ἀλλὰ καὶ μέσα στὴν
Ἐκκλησία μας τὰ πάντα σφραγίζονται μὲ τὸ
σημεῖο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Οἱ Ἱερεῖς, ἀλλὰ
καὶ οἱ πιστοὶ ξεκινοῦν κάθε ἱερὰ ἀκολουθία,
Λειτουργία, κάθε ἁγιαστικὴ πράξη κάνοντας
τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ. Ἀκόμη καὶ τὰ μνήματα τῶν νεκρῶν μας ἔχουν ἐπάνω τους τὸν
Τίμιο Σταυρό. Αὐτὸ μαρτυρεῖ τὴν μεγάλη
σημασία ποὺ ἔχει ὁ Τίμιος Σταυρὸς σὲ κάθε
Χριστιανικὴ κοινότητα καὶ σὲ κάθε φάση τῆς
ζωῆς τῶν Χριστιανῶν.
Ὁ Τίμιος Σταυρὸς φέρνει στὴν
μνήμη τους τὴν θυσία τοῦ
οῦ Κυρίου
μας τότε στὸν Κρανίου τόπον καὶ
τοὺς γεμίζει μὲ ἐλπίδα καὶ
αὶ δύναμη
προκειμένου νὰ ἀντιμετωπίσουν
πίσουν τὶς
δυσκολίες τῆς ἐπὶ γῆς ζωῆς
ωῆς τους. Ἡ
πολυτάραχη ζωή μας ἀντιμετωπίζειμετωπίζεται μόνο μὲ τὴν ἐλπίδα στὸν κρεμασθέντα ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ
ροῦ Κύριό
μας. Ἐκεῖ πρέπει νὰ καταφεύγουμε
αφεύγουμε
γιὰ νὰ ὑπερπηδοῦμε τὰ ἐμπόδια
μπόδια τῆς
ζωῆς μας. Ἐκεῖ θὰ βρίσκει
ει βάλσαμο ἡ πονεμένη ψυχή μας,
ς, ἐκεῖ θὰ
ἀνακτοῦμε τὶς δυνάμεις μας
ας γιὰ νὰ
προχωρήσουμε παρακάτω.
ω.
Κλείνοντας τὸ κείμενό
ενό μου
αὐτὸ μπορῶ νὰ πῶ ὅτι τὸ μέγεθος
τοῦ Σταυροῦ ἀγκαλιάζει ὅλον τὸν
κόσμο, γιατὶ πάνω σ’ αυτὸ καρφώης καὶ ὁ
θηκε ὁ Βασιλεὺς τῆς δόξης
κῆς ἀγάἐκφραστὴς τῆς πραγματικῆς
πης, δίνοντας τὸ μεγάλο μάθημα
«πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθρούς,
θρούς,
λέγοντας τὰ τελευταῖα λεπτὰ
τῆς ζωῆς Του πάνω στὴ
ὴ γῆ
τὸ «Πάτερ ἄφες αὐτοῖς οὐ
γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσιν». Ἑπομένως δὲν ἔχουμε πολλὲς
λλὲς

ἐπιλογές, ἤ ἀποδεχόμαστε τὴν λυτρωτικὴ
δύναμη τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ καὶ σωζόμαστε, ἤ παραμένουμε δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας
καὶ φορεῖς τοῦ κακοῦ καὶ χανόμαστε. Ἡ κλήση πρὸς τὴν λύτρωση εἶναι πάντα ἀνοιχτή,
φτάνει νὰ πάρουμε τὴν μεγάλη ἀπόφαση καὶ
νὰ τὴν ἀποδεχθοῦμε Ὁ Σταυρωθεὶς διὰ τὴν
ἡμῶν σωτηρία Κύριος χτυπάει τὴν πόρτα τῆς
ψυχῆς μας καὶ περιμένει νὰ τοῦ ἀνοίξουμε
τὴν πόρτα τῆς κκαρδιᾶς μας. Ἄν τοῦ τὴν ἀνοίξαμε, τότε ἀποδεχόμεθα τὴν σωτηρία
μας, ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει ἀκολουθοῦμε τὴν ὁδὸ τῆς ἁμαρτίας μὲ τὰ
ὀλέθρια ἀποτελέσματα, τὴν ἀπώὀλέθρ
λειά μας. Ἐκεῖνος ἔδωσε τὸ αἷμα
Του γιὰ
γ νὰ μᾶς ἐξαγοράσει ἐκ τῆς
κατάρας τοῦ νόμου, στὴν ἐλεύκα
θερη βούλησή μας παίζεται
τὸ παιχνίδι τῆς σωτηρίας
καὶ τῆς λυτρώσεώς μας.
Μὲ αἰσθήματα συγκινήσεως ἀσχολήθηκα μὲ τὸ μυσ
στήριο τοῦ Σταυροῦ καὶ γιἀ
σ
ἕνα
ἀκόμη λόγο. Ὡς πτυχιἕ
οῦχος
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
ο
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τῆς Βοστώνης μὲ τὸ ἄρθρο μου προσφέρω
ἕνα μικρὸ ψίχουλο ἀντιδώρου
εὐγνωμοσύνης
καὶ ἀγάπης στοὺς
εὐγν
ἐκεῖ ἐν ζωῇ ἀλλὰ καὶ τοὺς κεκοιμημένους
Καθηγητάς μου.
μημέ
Ἡ δύναμη τοῦ Σταυροῦ τοῦ
Κυρίου
Κυρίο νὰ μᾶς ἐνδυναμώνει στὴν
πορεία
πορε τῆς ἐπίγειας ζωῆς μὲ στότ ἐπουράνια ἀγαθά Του, τὰ
χο τὰ
ὁποῖα
ὁποῖ θὰ ἀπολαμβάνουμε αἰώνια
πλησ
πλησίον
Του.
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Ἡ εἰκόνα τῆς Κοίμησης
τῆς Θεοτόκουυ
Θωμᾶς Ε. Ζῆκος, Δρ. Βυζαντινῆς Τέχνης

«ἘN

τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον
οὐ κατέλιπες Θεοτόκε…», ψάλλουμε στὴν
ἀκολουθία τῆς ἑορτῆς. Προσπαθώντας νὰ
ἑρμηνεύσουμε τὴν εἰκόνα τῆς Κοίμησης τῆς
Θεοτόκου παρατηροῦμε ὄτι ὁπωσδήποτε
πρόκειται γιὰ μία πολυπρόσωπη εἰκόνα,
ἐνῶ σαφῶς ξεχωρίζουν δύο πρόσωπα, ὁ
Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ ἡ Κυρία Θεοτόκος.
Ἡ ἑορτὴ τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου
φαίνεται νὰ καθιερώθηκε στὴν Ἑκκλησία
ἤδη ἀπὸ τὸν 6ο αἰώνα καὶ τότε περίπου συναντᾶμε τὸ εἰκονογραφικὸ θέμα τῆς ἑορτῆς.
Αὐτὸ μποροῦμε νὰ συμπεράνουμε ἀπὸ τὴν
Ὁμιλία εἰς τὴν Κοίμησιν τοῦ Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης καθὼς και ἀπὸ τὸ
γεγονὸς ὅτι τὸν 7ο αἰώνα χρονολογεῖται ὁ
ναὸς τῆς Κοίμησης στὴ Νίκαια. Ἡ παράσταση
τῆς Κοίμησης εἶναι ἡ τελευταία ἀπὸ τὰ θέματα τοῦ ∆ωδεκαόρτου, τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει τὶς δώδεκα σπουδαιότερες γιορτὲς
τῆς Ἑκκλησίας μας καὶ χρησιμοποιοῦνται
στὴν εἰκονογράφηση τῶν θόλων καθὼς καὶ
τῶν ψηλότερων σημείων τοῦ ναοῦ.
Ἡ παράσταση τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου ἤδη ἀπὸ τὸν 11ο αἰώνα τοποθετεῖται
στὸν δυτικὸ τοῖχο τοῦ ναοῦ, πάνω ἀπὸ τὴ
μεσαία εἴσοδο ἀπὸ τὸν νάρθηκα πρὸς τὸν
κυρίως ναό. Λαμπρὰ δείγματα αὐτοῦ τοῦ
θέματος ἔχουμε στὴ Μονὴ ∆αφνίου (11ος
αἰώνας), στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου
Κασνίτζη στὴν Καστοριά (1160-1180), τὴν
Κοίμηση στὸ Παλέρμο τῆς Σικελίας (11461151), καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν φορητὴ εἰκόνα
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τοῦ ∆ομήνικου Θεοτοκόπουλου (Ἑρμούπολη, πρὶν τὸ 1567).
Γιὰ τὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου δὲν ἔχουμε πληροφορίες ἀπὸ τὴν Καινὴ ∆ιαθήκη. Ὁ
ἅγιος Ἐπιφάνιος τὸν 4ο αἰώνα ἀναφέρει
ὅτι ἀγνοοῦμε τὰ γεγονότα σχετικὰ μὲ τὸν
θάνατο τῆς Θεοτόκου. Γιὰ τὸ γεγονὸς μαθαίνουμε ἀπὸ τὴν «Ἀπόκρυφον διήγησιν τοῦ
ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου περὶ τῆς Κοι-
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μήσεως τῆς Θεοτόκου Μαρίας» καθὼς καὶ
ἀπὸ τὸ σύγγραμμα «Περὶ θείων ὀνομάτων»
τοῦ ∆ιονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτη. Ἡ Θεοτόκος
βρίσκεται στὴ μέση τῆς παράστασης ξαπλωμένη σὲ νεκρικὴ κλίνη. Πάνω ἀπὸ τὴν κλίνη εἰκονίζεται ὁ Χριστὸς μαζὶ μὲ ἀγγέλους
κρατῶντας τὴν ψυχὴ τῆς Θεοτόκου μέσα σὲ
φωτεινὴ δόξα, ὡς λευκοντυμένο φασκιωμένο βρέφος. ∆εξιὰ και ἀριστερὰ εἰκονίζονται οἱ δώδεκα ἀπόστολοι καὶ ἱεράρχες.
Συνήθως ἀπεικονίζονται ὁ Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος, ὁ ∆ιονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης καὶ ὁ
Τιμόθεος. Οἱ ἀπόστολοι καθὼς δίδασκαν σὲ
διάφορα μέρη, σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση
τῆς Ἑκκλησίας, μεταφέρθηκαν μὲ σύννεφα
στὴ Γεσθημανὴ στὰ Ἱεροσόλυμα γιὰ νὰ παραβρεθοῦν στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου. Ὁ
εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, ἐλαφρῶς σκυφτός,
ἀκουμπᾶ μὲ τὸ δεξί του χέρι στὸ μαξιλάρι
τῆς Θεοτόκου. Ἦταν ὁ ἀγαπημένος μαθητὴς
τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος μαζὶ μὲ κάποιες γυναίκες τόλμησε νὰ παραβρεθεῖ στὸν Σταυρὸ
καὶ ἐκεῖ ὁ Ἰησοῦς τοῦ ἀνέθεσε τὴ φροντίδα

Ἡ εἰκόνα
τῆς Κοίμησης
παρουσιάζει μία
πολὺ ἀνθρώπινη καὶ
συγκινητικὴ σκηνὴ

τῆς μητέρας Του. ∆εξιά, πίσω ἀπὸ τὸ μαξιλάρι της, ὁ ἀπόστολος Πέτρος θυμιάζει.
Τὴν κλίνη –στολισμένη μὲ πλούσια ποδέα– ἀσπάζεται καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος.
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος –ὁ μόνος ἀπόστολος
ποὺ δὲν γνώρισε προσωπικὰ τὸν Χριστό–,
ἀσπάζεται τὴν Θεοτόκο ὡς μητέρα τοῦ Κυρίου. Τριγύρω ἀπὸ τὴν κλίνη, ἄλλες φορὲς
ἀπεικονίζονται γυναῖκες λυπημένες, νὰ
θρηνοῦν. Σὲ κάποιες παραστάσεις εἰκονίζεται ὁ Ἰωάννης ὁ ∆αμασκηνὸς μὲ ἀνοικτὸ
εἰλητάριο μὲ τὰ λόγια: «Ἀξίως ὡς ἔμψυχον
σε οὐρανὸν ὑπεδέξεντο οὐράνια Πάναγνε
θεία σκηνώματα καὶ παρέστησας …». Ἡ θλίψη εἶναι κατάδειλη στὰ πρόσωπα ὅλων,
ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν. Μιὰ λεπτομέρεια ἡ
ὁποία συναντᾶται σὲ ὁρισμένες παραστάσεις εἶναι ὁ Ἰουδαῖος Ἰεφωνίας καὶ ὁ ἄγγελος μὲ τὸ ξίφος μπροστὰ στὴν κλίνη. Ὁ
Ἰεφωνίας ἀποπειράθηκε νὰ βεβηλώσει τὸ
σῶμα τῆς Θεοτόκου καὶ ἐμποδίστηκε ἀπὸ
τὸν ἄγγελο. Τὰ οἰκοδομήματα στὸ πίσω
μέρος δίνουν προοπτικὴ στὴν παράσταση.
Σὲ κάποιες παραστάσεις ἐπίσης εἰκονίζονται δύο ὑμνογράφοι νὰ κρατοῦν εἰλητάρια, σύμφωνα μὲ τὸν ∆ιονύσιο ἐκ Φουρνᾶ
στὴν Ἑρμηνεία, ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Μελωδὸς
(ἔγραψε τὸν πρῶτο κανόνα τῆς ἑορτῆς)
καὶ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ ∆αμασκηνὸς (ἔγραψε τὸν δεύτερο κανόνα τῆς ἑορτῆς). Χαρακτηριστικό, τέλος, στὴν ἀπεικόνιση τοῦ
θέματος ἀποτελεῖ τὸ γεγονὸς τῆς ἐνδυμασίας τῶν ἀποστόλων, οἱ ὁποῖοι ἱστοροῦνται
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φορῶντας ἐνδύματα ἀρχαίων ρητόρων.
Ἡ εἰκόνα τῆς Κοίμησης παρουσιάζει μία
πολὺ ἀνθρώπινη καὶ συγκινητικὴ σκηνή. Στὰ
πρόσωπα ὅλων, ἱεραρχῶν, ἀποστόλων, γυναικῶν, εἰκονίζεται ὁ πόνος καὶ ἡ θλίψη διότι
ἡ μητέρα τοῦ Κυρίου δὲν θὰ βρίσκεται πλέον κοντά τους. Ὅλοι κλίνουν τὸ κεφάλι τους
πρὸς τὴν Θεοτόκο. Ὡστόσο στὴν ὅλη παράσταση τῆς Κοίμησης μόλις διακρίνεται καὶ ἡ
ἐλπίδα τῆς Ἀνάστασης. Στὴν παράσταση τοποθετεῖται ὁ Χριστὸς νὰ δέχεται τὴν ψυχὴ τῆς
ἁγίας Μητέρας Του. Στὸ κάτω μέρος ἀντικρίζουμε τὸ νεκρὸ σῶμα τῆς Θεοτόκου, ἐνῶ
στὴ μέση εἰκονίζεται ὁ Χριστὸς κρατῶντας
τὴν ἀθάνατη ψυχή της. Ἐνδιαφέρον στὴν
εἰκονογραφία παρουσιάζει ἡ παράσταση τῆς
Θεοτόκου στὸ πάνω μέρος τῆς εἰκόνας μέσα
σὲ φωτεινὴ δόξα, ἡ Μετάσταση τῆς Θεοτόκου, δηλαδὴ ἡ Ἀνάληψη στοὺς οὐρανούς. Ἡ
Θεοτόκος εἰκονίζεται μὲ ἀνοικτὰ τὰ χέρια της
σὲ δέηση. Ἡ παράσταση μὲ αὐτὸ τὸ χαρακτηριστικὸ προσλαμβάνει ἰδιαὶτερο ἐνδιαφέρον, διότι παρουσιάζει πλέον τὴν ἐλπίδα τῆς
Ἀνάστασης. Πρόκειται γιὰ τὴν «χαρμολύπη»,
ἤ ἀλλιῶς τὸ «χαροποιὸν πένθος», χαρακτηριστικὸ τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης. Ἡ Θεοτόκος ἐκοιμήθη, σύμφωνα
μὲ τὴν Ὀρθόδοξη παράδοση, καὶ μετέστη
στοὺς οὐρανοὺς μὲ τὸ σῶμα της, θέλοντας
νὰ φανερώσει τὴν προσδοκία τῆς Ἀνάστασης
ὅλων.
Ἡ τοποθέτηση τῆς παράστασης τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὸν δυτικὸ τοῖχο τοῦ
κυρίως ναοῦ δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖα στὸ
εἰκονογραφικὸ πρόγραμμα τοῦ ναοῦ. Ἡ Θεοτόκος τοποθετεῖται μὲ τὰ χέρια ἀνοικτὰ σὲ
δέηση μαζὶ μὲ τὸν Χριστὸ στὴν κόγχη τοῦ ἱεροῦ βήματος ὡς Πλατυτέρα τῶν Οὐρανῶν.
Στὸ σημεῖο αὐτὸ παρουσιάζεται στὴν εἰκονογραφία ὡς Μητέρα τοῦ Θεοῦ. Μὲ τὰ
χέρια σὲ δέηση ἀπεικονίζεται καὶ στὴν παράσταση τῆς Κοίμησης στὸν δυτικὸ τοῖχο,
ἀπέναντι ἀκριβῶς ἀπὸ τὴν κόγχη τοῦ ἱεροῦ
βήματος. Σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση παρουσιάζεται ὡς Μητέρα ὅλων τῶν ἀνθρώπων, νὰ
δέεται γιὰ τὴ σωτηρία τους. Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις – στὸν ἀνατολικὸ καὶ στὸν δυτικὸ
τοῖχο – ἐμφανίζεται στὸν ναὸ ἡ Θεοτόκος

Ἡ Θεοτόκος σαφῶς
«ἐν τῇ Κοιμήσει
τὸν κόσμον οὐ κατέλιπε»,
δὲν ἐγκατέλειψε τὸν κόσμο
τῶν ἀνθρώπων, ἀšὰ προσέλαβε
τὴν θέση τῆς δεομένης ὑπὲρ
τῶν ἀνθρώπων, ὡς μητέρα ὅλων.
Αὐτὴ ποὺ κράτησε
στὴν ἀγκαλιά της
τὸν Χριστὸ, τώρα ὑψώνει
τὰ χέρια σὲ δέηση
γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους

νὰ δέεται γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους.
Ἡ Θεοτόκος σαφῶς «ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν
κόσμον οὐ κατέλιπε», δὲν ἐγκατέλειψε τὸν
κόσμο τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ προσέλαβε τὴν
θέση τῆς δεομένης ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων, ὡς
μητέρα ὅλων. Αὐτὴ ποὺ κράτησε στὴν ἀγκαλιὰ της τὸν Χριστὸ, τώρα ὑψώνει τὰ χέρια
σὲ δέηση γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Στὴν
παράσταση τῆς Κοίμησης ἕνα δραματικὸ
γεγονὸς –ὁ θάνατος ἑνὸς προσώπου– προσλαμβάνει πανηγυρικὸ καὶ ἑορταστικὸ χαρακτήρα. Ἡ θλίψη, ἡ ὁποία μὲ πρώτη ματιὰ
διαφαίνεται στὰ πρόσωπα ὅλων τῶν παρευρισκομένων, ἀποστόλων, ἱεραρχῶν καὶ γυναικῶν, μεταβάλλεται σὲ ἐλπίδα Ἀνάστασης,
μὲ τὴν παρουσία τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος δέχεται τὴν ψυχὴ τῆς Παναγίας Μητέρας Του.
Ἡ Θεοτόκος ἀναλήφθηκε σωματικῶς στοὺς
οὐρανοὺς –ὅπως βλέπουμε στὴν παράσταση– καὶ «νεκρὸς οὐδεὶς ἐπὶ μνήματος», ὅπως
ἀκοῦμε στὸν Κατηχητικὸ Λόγο τοῦ ἁγίου
Ἰωάννη τοῦ Χρυσόστομου ἀρχιεπισκόπου
Κωνσταντινουπόλεως στὴν ἀκολουθία τοῦ
Πάσχα τὴ νύχτα τῆς Ἀνάστασης. Ἡ Κοίμηση
καὶ ἡ Μετάσταση τῆς Θεοτόκου ἀποτελοῦν
σαφῆ ἀναφορὰ στὴν προσδοκία τῆς κοινῆς
Ἀνάστασης τῶν πιστῶν καὶ αὐτὸ δηλώνεται
στὴν εἰκονογραφία τοῦ θέματος.
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Mήνυμα
πρὸς τὴ μαθητιῶσα νεολαία
της Α΄ βαθμίου καὶ Β΄ βαθμίου ἐκπαιδεύσεως
κατὰ τὴν ἔναρξη τοῦ σχολικοῦ ἔτους
μαθητὲς καὶ μαθήτριες,
Ἀ γαπητοὶ
ἐκπαιδευτικοὶ καὶ γονεῖς,
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Σήμερα, μὲ τὴν τέλεση τοῦ Ἁγιασμοῦ ξεκινάει
ἐπίσημα ἡ νέα σχολικὴ χρονιὰ καὶ εἶμαι βαθιὰ
συγκινημένος καὶ συνάμα χαρούμενος ποὺ
ἐπικοινωνῶ μαζί σας ἀγαπητά μου παιδιά,
βλέπω τὴ ζωντάνια, τὸ χαμόγελο καὶ τὴν
αἰσιοδοξία στὰ πρόσωπά σας, καὶ ὅλοι ἐμεῖς
οἱ μεγαλύτεροι παίρνουμε δύναμη γιὰ τὴν
συνέχεια.
Ἀπευθύνομαι σὲ σᾶς τοὺς μαθητές, τὰ παιδιά
μας, ποὺ εἴσαστε τὰ ὡραιότερα δῶρα ποὺ
μᾶς χάρισε ὁ Θεός. Γνωρίζω τὶς δυσκολίες
ποὺ συναντήσατε τὰ τελευταῖα χρόνια καὶ
σᾶς συγχαίρω γιὰ τὸν ἀγῶνα, τὴν θέληση
καὶ τὴν ὑπομονὴ ποὺ ἐπιδείξατε. Ὁ δρόμος
τῆς μάθησης καὶ τῆς γνώσης ἔχει δυσκολίες,
περιπέτειες, ἀπαιτεῖ κόπο, ὑπομονὴ καὶ
ἐπιμονή. Ἐξοπλίζει ὅμως μὲ ἐμπειρίες καὶ
δεξιότητες καὶ ὁδηγεῖ στὴν καταξίωση καὶ
τὴν ἀναγνώριση. Εἶστε τὸ ἐλπιδοφόρο
μέλλον τῆς Πατρίδας μας καὶ ἐπιθυμία
ὅλων μαςεἶναι νὰ σᾶς καμαρώσουμε ἄξια
μέλη στὴν κοινωνία μας. Σ’ αὐτὴν τὴν
προσπάθειά σας ἡ Ἐκκλησία θὰ βρίσκεται
δίπλα σας, νὰ σᾶς στηρίξει σὲ κάθε ἀνάγκη,
νὰ ἀφουγκραστεῖ τὶς ἀνησυχίες σας, νὰ
μοιραστεῖ τοὺς προβληματισμούς σας καὶ
νὰ ἀναγνωρίσει τοὺς κόπους σας. Θὰ εἶναι
πάντοτε μία ἀνοιχτή, ζεστὴ ἀγκαλιά. Σὲ σᾶς
τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς τῆς Μητροπολιτικῆς
μας Περιφερείας ἀπευθύνω τὶς εὐχαριστίες
μου γιὰ τὴν μέχρι τώρα ἀγαστὴ συνεργασία
μας. Σᾶς εὔχομαι πολλὴ δύναμη στὸ ὑψηλὸ
λειτούργημά σας, τὸ ὁποῖο ἐμπεριέχει
μεγαλεῖο καὶ ἀρχοντιά, ἀλλὰ καὶ τὴν εὐθύνη
τῆς καλλιεργείας τῶν μαθητῶν, ὄχι μόνο μὲ
τὴν προσφορὰ γενικῶν γνώσεων, ἀλλὰ μὲ

τὴν κατανόηση τοῦ μεγαλείου τῆς ἀξίας τοῦ
ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος εἶναι δημιουργημένος,
«κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ». Στὸ
Σχολεῖο πέρα ἀπὸ τὶς γνώσεις οἱ μαθητὲς
διαμορφώνουν τὴν προσωπικότητά τους,
μαθαίνουν τὶς ἀξίες τῆς φιλομάθειας, τῆς
εὐγένειας, τῆς καλοσύνης, τοῦ σεβασμοῦ,
ἀξίες ποὺ ἀφοροῦν στὴν πνευματικὴ
πρόοδο τοῦ ἀνθρώπου, οἱ ὁποῖες θὰ τὰ
συνοδεύουν καθ’ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς
ζωῆς τους. Γνωρίζω τὶς μεγάλες δυσκολίες
ποὺ ἀντιμετωπίζετε στὴν ἐπιτέλεση τῆς
ἀποστολῆς σας, ὅμως πατρικὰ σᾶς προτρέπω
καὶ σᾶς παρακαλῶ νὰ συνεχίσετε μὲ περίσσιο
ζῆλο νὰ μεταγγίζετε τὴν γνώση στὶς ἀθῶες
ψυχὲς τῶν παιδιῶν καὶ νὰ καλλιεργεῖτε τὸν
ἐσωτερικὸ κόσμο τῶν μαθητῶν, ὥστε νὰ
τεθοῦν τὰ σωστὰ καὶ ἄσειστα θεμέλια γιὰ
τὴν περαιτέρω πρόοδο στὴν πορεία τῆς
ζωῆς τους. Τέλος, στοὺς ἀγαπητοὺς γονεῖς
ἐκφράζω τὰ βαθύτατα αἰσθήματα τῆς ἀγάπης
μου καὶ σᾶς διαβεβαιῶ ὅτι θὰ εἶμαι ἀρωγὸς
στὸν ἀγῶνα σας γιὰ τὴν πρόοδο τῶν παιδιῶν
καὶ τὴν καταξίωσή τους. Σᾶς παρακαλῶ νὰ
ἐνδιαφέρεστε ὄχι μόνο γιὰ τὴν κατὰ κόσμον
γνώση, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν κατὰ Θεὸ παιδεία
καὶ ἀνατροφή τους. Εὔχομαι ἀπὸ καρδιᾶς σὲ
ὅλους πλούσια τὴν εὐλογία καὶ τὸν φωτισμὸ
τοῦ Κυρίου. Ὅλοι μαζὶ Πολιτεία, Ἐκκλησία,
Σχολεῖο καὶ Οἰκογένεια νὰ ἀγωνιστοῦμε καὶ
νὰ δημιουργήσουμε ὄχι μόνο τεχνοκράτες
καὶ κοσμικοὺς ἐπιστήμονες, ἀλλὰ ἀνθρώπους
μὲ πίστη στὸν Θεό, ἀγάπη στὸν ἄνθρωπο,
προσωπικότητες μὲ ἦθος καὶ μὲ ἀξιοπρέπεια.
Καλὴ καὶ εὐλογημένη σχολικὴ χρονιά!
Ὁ Μητροπολίτης
† ὁ Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς
Παντελεήμων

Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

Συγχαρητήριο μήνυμα
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας
καὶ Κομοτηνής

πρὸς τοὺς ἐπιτυχόντες

στὶς Πανελ λήνιες Ἐξετάσεις

Ἀγαπητά μας παιδιά,
Ἡ ἀνακοίνωση σήμερα τῶν βάσεων εἰσαγωγῆς στὰ Ἀνώτατα
Ἐκπαιδευτικὰ Ἱδρύματα τῆς χώρας μας ἀνοίγει ἕνα σημαντικὸ
καὶ ἐλπιδοφόρο κεφάλαιο στὴ ζωή σας. Ἡ ἐπίτευξη τοῦ
στόχου, ἡ προσδοκία τῆς ἐπαγγελματικῆς ἀποκατάστασης,
σύμφωνης μὲ τὶς ἐπιθυμίες σας, κυρίως ὅμως ἡ παρουσία σας
στὴν ἀκαδημαϊκὴ κοινότητα καὶ ἡ αὐριανὴ ἔνταξή σας στὴν
κοινωνία ὡς δημιουργικῶν καὶ ὑπευθύνων πολιτῶν, δίδουν σὲ
ὅλους ἐμᾶς ἐλπίδα.
Σᾶς συγχαίρω θερμά, διότι αὐτὴ ἡ ἐπιτυχία εἶναι καρπὸς
σκληρῆς προσπάθειας, μελέτης, στερήσεων καὶ ἀγωνίας.
Ἐπίσης, θέλω νὰ συγχαρῶ τοὺς γονεῖς, τοὺς καθηγητές,
τοὺς πνευματικούς σας πατέρες καὶ ὅλους ὅσους σᾶς
συμπαραστάθηκαν καὶ βοήθησαν γιὰ τὴν ἐπιτυχῆ κατάληξη
τοῦ ἀγῶνα σας.
Σήμερα, ὅμως, ὑπάρχουν καὶ ὁρισμένα παιδιά, τῶν ὁποίων
τὰ ἀποτελέσματα δὲν καλύπτουν τὶς προσδοκίες τους. Σᾶς
ὑπενθυμίζω κάτι ποὺ γνωρίζετε, ὅτι τίποτα δὲν σᾶς ἐμποδίζει
νὰ ἐπαναπροσπαθήσετε, καὶ ἐπιπλέον σᾶς ὑπενθυμίζω ὅτι ἡ
ζωὴ ἔχει πολλοὺς δρόμους καταξίωσης τοῦ προορισμοῦ καὶ
τῆς ἀξίας σας ὡς ἀνθρωπίνων προσώπων.
Καλὴ σταδιοδρομία! Συγχαρητήρια θερμά! Ὁ Θεὸς μαζί σας!
Μετ’ εὐχῶν καὶ ἀγάπης πατρικῆς,
Ὁ Μητροπολίτης
† ὁ Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς
Παντελεήμων
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Ἐκκλησιαστικὲς εἰδήσεις
Ἐπιμέλεια: Ἀρχιμ. Ἰάκωβος Μαλακούδης

Πνευματικὴ κίνηση
Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2022
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΙΝΑ
ΜΕΝ∆ΩΝΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

γκροτημάτων, ἐνημέρωση καὶ ἀνταλλαγὴ
ἀπόψεων γιὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν Μητρόπολη ἀλλὰ καὶ τὴν Θράκη.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΟΡΤΗ
ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

16

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ὑποδέχθηκε τὴν Ὑπουργὸ Πολιτισμοῦ κα Λίνα
Μενδώνη στὴ Μητρόπολη. Ἀκολούθησε συζήτηση περὶ τῶν τελουμένων ἔργων συντηρήσεως καὶ ἀποκαταστάσεως κτηριακῶν συὉ Σεβασμιώτατος παρευρέθηκε στὴν καλοκαιρινὴ ἑορτὴ ποὺ διοργάνωσαν οἱ Βρεφονηπιακοὶ Σταθμοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στὸν αὔλειο
χώρο τοῦ Α΄ Βρεφονηπιακοῦ Σταθμοῦ. Ὁ
Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τοὺς μικροὺς
μαθητές, τοὺς γονεῖς τους ἀλλὰ καὶ τοὺς δασκάλους τους γιὰ τὴν ἐποικοδομητικὴ σχολικὴ χρονιά, εὐχόμενος σὲ ὅλους – μικροὺς
καὶ μεγάλους – καλὸ καλοκαίρι!

Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

1η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

ἔναρξη τῶν κατασκηνωτικῶν περιόδων κοριτσιῶν καὶ ἀγοριῶν ἀντίστοιχα στὶς Ἐκλησιαστικὲς Κατασκηνώσεις «Παίδων Χώρα»
ποὺ βρίσκονται στὴν περιοχὴ Κρυονερίου
Ροδόπης.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΡΟ∆ΟΝ
ΤΟ ΑΜΑΡΑΝΤΟΝ
Τὸ πρωὶ τῆς κυριώνυμης ἡμέρας, ὁ Σεπτός μας Ποιμενάρχης χοροστάτησε στὴν
ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ προεξῆρχε στὴν
Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς Μέσσης.
Στὶς Ἐκκλησιαστικὲς Κατασκηνώσεις τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἔλαβε χώρα ἡ 1η Ἀθλητικὴ Ἑορτὴ τοῦ Μπάσκετ, τὴν ὀποία διοργάνωσαν ἡ Περιφερειακὴ Ἐνότητα Ροδόπης μὲ
τὴν συμμετοχὴ τῶν τοπικῶν ἀθλητικῶν συλλόγων καλαθοσφαίρισης. Ὁ Ποιμενάρχης μας
μετέβη στὶς Ἐκκλησιαστικὲς Κατασκηνώσεις
γιὰ νὰ δώσει στὸν καθένα συμμετέχοντα ξεχωριστὰ ὡς ἐνθύμιο μία φανέλα, δηλώνοντας
τὴν ἀμέτρητη καὶ ἄπειρη χαρά του.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
ΤΗΣ Ι. Μ. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Ὁ Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων τέλεσε τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἀγιασμοῦ κατὰ τὴν

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας Παντελεήμων ὑποδέχθηκε στὰ Γραφεῖα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τὸν Ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν κ. Χρῆστο Σταϊκούρα, τὸν Ὑφυπουργὸ
Πολιτισμοῦ κ. Νικόλαο Γιατρομανωλάκη, τὸν
Γενικὸ Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Ὑπουργείου Ὑγείας κ. Μάριο Θεμιστοκλέους,
συνοδευομένους ἀπὸ Βουλευτὲς καὶ συνεργάτες τους. Ἀκολούθησε συζήτηση γιὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν τοπικὴ κοινωνία ἀλλὰ
καὶ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη μέσα σὲ ἐποικοδομητικὸ κλίμα.
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ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Ὁ Ποιμενάρχης μας χοροστάτησε στὸν
Ἑσπερινὸ στὸ Παρεκκλήσιο Ἁγίας Κυριακῆς
στὴν Πλατεία «Ἑξηντάρη» Κομοτηνῆς. Τὸ
πρωὶ τῆς κυριώνυμης ἡμέρας ἱερούργησε
στὸ Παρεκκλήσιο Ἁγίας Κυριακῆς Ροδίτη.
18

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ
ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Ὁ Πρωθυπουργὸς κ. Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στὴν τελετὴ τῶν Ἐγκαινίων τῶν
νέων Κατασκηνώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, στὴν περιοχὴ τοῦ Κρυονερίου, στοὺς
Προσκυνητὲς τοῦ ∆ήμου Μαρωνείας-Σαπῶν,
συνοδευόμενος ἀπὸ Κυβερνητικὸ Κλιμάκιο.
Τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαρωνείας
καὶ Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονα πλαισίωσαν
Ἱερεῖς καὶ ∆ιάκονοι τῆς Μητροπόλεως. Πα-

ρόντες ἦταν οἱ στρατιωτικὲς καὶ πολιτικὲς
ἀρχὲς τοῦ τόπου μας. Ὁ Σεβασμιώτατος ξενάγησε τὸν Πρωθυπουργὸ στὶς ἐγκαταστάσεις τῶν νέων Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων.

Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

νης, ὁ ὁποῖος βρίσκεται στὴν περιοχὴ τοῦ
Ἱμέρου, μετέβη ὁ Σεβασμιώτατος γιὰ νὰ χοροστατήσει στὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ.
Ἀκολούθως, τὸ πρωὶ τῆς κυριώνυμης ἡμέρας
χοροστάτησε στὸν Ὄρθρο καὶ προεξῆρχε τῆς
Θείας Λειτουργίας, πλαισιούμενος ἀπὸ τοὺς
πρεσβυτέρους καὶ τοὺς διακόνους τῆς Μητροπόλεως.

ΕΟΡΤΗ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Παντελεήμων, δύο ἡμέρες μετὰ τὴν κυριώνυμο
ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, ἱερούργησε στὸ Παρεκκλήσιο Ἁγίου Γεωργίου τῆς
29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ, Στρατοπέδου Παράσχου,
ὅπου καὶ ἐκήρυξε τὸν Θεῖο Λόγο.

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΜΑΡΙΝΗΣ

Ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ καὶ κήρυξε τὸν Θεῖο Λόγο
στὸν Ἱερὸ Ναὸ Προφήτου Ἠλιοῦ Παλλαδίου.
Τὸ πρωὶ τῆς κυριώνυμης ἡμέρας ἱερούργησε
στὸν ἑορτάζοντα ναὸ Πανδρόσου καὶ ἀκολούθως μετέβη στὸ παρεκκλήσιο Προφήτου
Ἠλιοῦ τῆς 2ης ΜΣΕΠ Μαρωνείας, γιὰ νὰ τελέσει τὴν Ἀκολουθία τῆς Ἀρτοκλασίας.

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ
ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ

19

Στὸν Προσκυνηματικὸ Ναὸ Ἁγίας Μαρί-

Ὁ Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων
προεξῆρχε τῆς Ἀγρυπνίας στὸ παρεκκλήσιο
Ἁγίου Προφήτου Ἠλιοῦ, ὅπου καὶ ἐκήρυξε
τὸν Θεῖο Λόγο.

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ ΟΣΙΟΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στὸν Ἑσπερινὸ καὶ ἐκήρυξε τὸν
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Θεῖο Λόγο στὸ παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τοῦ στρατοπέδου τῆς 21ης Τ.Θ.Τ.
Στὴ συνέχεια, μετέβη στὸν Πανηγυρίζοντα
Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς Κομοτηνῆς,
ὅπου χοροστάτησε στὴν Ἀκολουθία τοῦ

Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινού, ἐκήρυξε τὸν Θεῖο
Λόγο καὶ προέστη στὴν Λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς
Εἰκόνος τῆς Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος
Παρασκευῆς στοὺς δρόμους τῆς πόλεως,
πλαισιούμενος ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸ
χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς. Τὸ πρωὶ
τῆς κυριώνυμης ἡμέρας, χοροστάτησε στὴν
ἀκολουθία τοῦ Πανηγυρικοῦ Ὄρθρου καὶ
προεξῆρχε τῆς Πανηγυρικῆς Ἀρχιερατικῆς
Θείας Λειτουργίας.

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ
ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
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Ἡμέρα, τὴν ὁποία ἄγει τὰ Σεπτὰ Ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων.
Τὸ ἀπόγευμα χοροστάτησε στὴν Ἀκολουθία
τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ ἐκήρυξε τὸν
Θεῖο Λόγο, καθὼς καὶ προέστη στὴν Λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου
Μεγαλομάρτυρος καὶ Ἰαματικοῦ Παντελεήμονος, στὸν Πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου
Παντελεήμονος Μικροῦ Κρανοβουνίου. Τὸ

Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ
ΘΕΟΤΟΚΟ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἱερὰ Παράκληση πρὸς
τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ ἐκήρυξε τὸν Θεῖο
Λόγο: στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, στὴν Ἱερὰ
Μονὴ Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου
Πανδρόσου, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου
Ἀράτου, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ροδίτη, στὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ξυλαγανῆς, στὸν Ἱερὸ
Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἰασίου, στὸν

21

πρωὶ τῆς κυριώνυμης ἡμέρας, χοροστάτησε
στὴν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ προεξῆρχε
τῆς Πανηγυρικῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς. Μετὰ
τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, δέχτηκε
τὶς ἐγκάρδιες εὐχές τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν
Ἀρχόντων τῆς πόλεως καὶ τοῦ Εὐσεβοῦς Λαοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καὶ
Κομοτηνῆς.
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Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Καλλιθέας, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Μέστης,
στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
Γρατινῆς, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Νέας Πέτρας, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων
Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Σαπῶν καὶ στὸν
Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, ὅπου καὶ χοροστάτησε
κατὰ τὴν Ἀκολουθία τῶν Ἐγκωμίων πρὸς τὴν
Ὑπεραγία Θεοτόκο.

Η ∆ΕΣΠΟΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
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Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ ἐκήρυξε τὸν Θεῖο Λόγο
στὸν Πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Καρυδιάς. Τὸ πρωὶ τῆς
κυριώνυμης ἡμέρας, χοροστάτησε στὴν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ προεξῆρχε τῆς Πανηγυρικῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας καὶ

εὐλόγησε τοὺς καρποὺς τῆς ἀμπέλου.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Μὲ λαμπρότητα, μὲ τὸν κατάλληλο πανηγυρικὸ παλμὸ καὶ μὲ τὴν δέουσα ἐκκλησιαστικὴ τάξη, ἑορτάσθηκε ἡ Θεομητορικὴ
Ἑορτὴ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, στὸν Ὁμώνυμο Πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ
Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς. Ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας
καὶ Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων χοροστάτησε
κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ ἐκήρυξε τὸν Θεῖο Λόγο, παρουσία

τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Τοπικῶν Ἀρχόντων καὶ
τοῦ Χριστεπώνυμου Πληρώματος τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς.
Ἀκολούθως, χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τῶν Ἐγκωμίων πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ προέστη στὴν Λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς
Εἰκόνος. Τὸ πρωὶ τῆς κυριώνυμης ημέρας,
χοροστάτησε στὴν ἀκολουθία τοῦ Πανηγυρικοῦ Ὄρθρου καὶ προεξῆρχε τῆς Πανηγυρικῆς
Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας.

Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

ΜΕΘΕΟΡΤΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ
ΕΓΚΩΜΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
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Τὸ ἀπόγευμα τῆς κυριωνύμου ἡμέρας τῆς
ἑορτῆς, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Παντελεήμων, μετέβη στὴν παλαιὰ ἱστορικὴ ἕδρα τῆς Μητροπόλεως, στὸν Πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
Μαρωνείας, ὅπου καὶ χοροστάτησε κατὰ τὴν
Ἀκολουθία τοῦ Μεθέορτου Ἑσπερινοῦ καὶ ἐν
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συνεχεία, χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία
τῶν Ἐγκωμίων πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο.

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων προ-

στὴν Ἱερὰ Μονή, πλαισιούμενος ἀπὸ Ἱερεῖς
καὶ ∆ιακόνους τῆς Μητροπόλεως.

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ
Ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στὸν Πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ καὶ τὸ πρωὶ τῆς κυριώνυμης ἡμέρας προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουρ-
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έστη στὴν ὑποδοχὴ τῆς Θαυματουργικῆς
Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Φανερωμένης στὴν Γυναικεία Ἱερὰ Κοινοβιακὴ Μονὴ
Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος, ἡ
ὁποία ἀποτελεῖ Πανθρακικὸ Προσκύνημα καὶ
ἐν συνεχεία χοροστάτησε στὸν πανηγυρικὸ
Ἑσπερινό. Τὴν κυριώνυμη ἡμέρα ἱερούργησε

Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ
ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ στὸ παρεκκλήσιο τῆς Ἁγί-

γίας στὸν Πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου
Κοσμᾶ τοῦ Αιτωλοῦ.

ΕΟΡΤΗ ΑΠΟΤΟΜΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ

ας Καλλίστης στὴν Νέα Καλλίστη. Ἐν συνεχεία, προεξῆρχε τῆς Λιτανεύσεως τῆς Ἱερᾶς
Εἰκόνος, πλαισιούμενος ἀπὸ τὸν Κλῆρο, τοὺς
Τοπικοὺς Ἄρχοντες καὶ πλῆθος πιστῶν. Τὸ
πρωὶ τῆς κυριώνυμης ἡμέρας ἱερούργησε
στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου ∆ιώνης.
Ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ καὶ ἐκήρυξε τὸν Θεῖο Λόγο στὸν Ἱερὸ Ναὸ Τιμίου Προδρόμου Ἰάσμου,
ὅπου καὶ τελέσθηκε ἡ Λιτανεία τῆς Ἱερᾶς
Εἰκόνος. Τὸ πρωὶ τῆς κυριώνυμης ἡμέρας
ἱερούργησε στὴν παλαιὰ ἱστορικὴ ἕδρα τῆς
Μητροπόλεως, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Τιμίου Προδρόμου Μαρωνείας.

ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΙΑΣ
ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΞΙΟΝ
ΕΣΤΙΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη ὑποδέχθηκε μὲ κάθε λαμπρότητα καὶ μὲ τὴν δέουσα ἐκκλησιαστικὴ τάξη τὴν Ἱερὰ καὶ Σεβάσμια Εἰκόνα τῆς
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Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

Παναγίας «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ». Μὲ τὴν παρουσία
πλήθους Ἀρχιερέων, Στρατιωτικῶν, Πολιτειακῶν καὶ Πολιτικῶν Αρχῶν καὶ τοῦ Χριστεπώνυμου Πληρώματος πραγματοποιήθηκε
στὴ δυτικὴ ἔξοδο τῆς πόλεως ἡ ὑποδοχὴ τῆς
Ἱερᾶς Εἰκόνος ἐκ τοῦ Πρωτάτου τοῦ Ἁγίου
Ὄρους. Ἐν συνεχεία, ἀκολούθησε ἡ λιτάνευση τῆς Εἰκόνος στοὺς δρόμους τῆς πόλεως
μὲ προορισμὸ τὸ Ἡρῶο τῆς πόλεως, ὅπου καὶ
τελέστηκε δέηση. Ἡ πομπὴ κατέληξε στὸν
Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Ευαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, ὅπου καὶ τελέστηκε Ἐπίσημη ∆οξολογία.

∆ΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΥΠΟ∆ΟΧΗ
ΤΗΣ Α. Θ. Π. ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ Κ. Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
Ὀ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων μὲ
αἰσθήματα σεβασμοῦ, χαρᾶς καὶ ἐγκαρδιότητας ὑποδέχθηκε στὴν Κομοτηνὴ τὸν Παναγιώτατο Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο. Στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου τελέστηκε ἐπίσημη
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∆οξολογία γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, παρουσία πλήθους Ἀρχιερέων, Στρατιωτικῶν, Πολιτειακῶν
καὶ Πολιτικῶν Ἀρχῶν, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καὶ

τοῦ Λαοῦ τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΕΝΩΠΙΟΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ
Ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς καὶ Σεβασμίας Εἰκόνος
τῆς Παναγίας «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ» τελέσθηκε
στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ
τῆς Θεοτόκου πολυαρχιερατικὸ συλλείτουργο, στὸ ὁποῖο προεξῆρχε καὶ ἐκήρυξε τὸν
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Θεῖο Λόγο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Βεροίας Ναούσης καὶ Καμπανίας κ. Παντελεήμων. Στὸ συλλείτουργο συμμετεῖχαν οἱ
Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες ∆ιδυμοτείχου,
Ὀρεστιάδος καὶ Σουφλίου κ. ∆αμασκηνός,
Σερβίων καὶ Κοζάνης κ. Παῦλος, Μποτσουάνας κ. Γεννάδιος (Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας) καὶ ὁ Ποιμενάρχης μας κ. Παντελεήμων.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ

29

Ὁ Ποιμενάρχης μας κ. Παντελεήμων ὑποδέχθηκε στὴν Κομοτηνὴ μὲ βαθιὰ αἰσθήματα
σεβασμοῦ καὶ χαρᾶς τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἐλλάδος κ. Ἱερώνυμο καὶ τέλεσε τὸν ἐπίσημο Ἁγιασμὸ γιὰ
τὴν ἔναρξη τοῦ σχολικοῦ ἔτους 2022-2023,
στὸν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ
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Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, παρουσία ἀντιπροσωπείας ἐκπαιδευτικῶν καὶ μαθητῶν τῶν σχολείων τῆς Πρωτοβαθμίου καὶ
∆ευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τῆς πόλεώς
μας, τῶν Πολιτικῶν, Πολιτειακῶν καὶ Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν καὶ τοῦ πιστοῦ λαοῦ τῆς Μητροπόλεως.

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΥΨΩΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ στὸν Ἱερὸ Ναὸ Τιμίου

Σταυροῦ Μεσοχωρίου. Τὸ πρωὶ τῆς κυριώνυμης ημέρας, προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ ἐτέλεσε τὴν Ἀκολουθία τῆς Ὑψώσεως
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ
ΘΥΓΑΤΕΡΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΑΓΑΠΗΣ
ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΟΣ
Τὴν παραμονὴ τῆς ἑορτῆς ὁ Ποιμενάρχης μας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στὸν
πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας
Σοφίας Γλυφάδας. Τὸ πρωὶ τῆς κυριώνυμης
ἡμέρας ἱερούργησε στὸ παρεκκλήσιο τῆς
Τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κομοτηνῆς.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
Ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε στὸν Ἱερὸ
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Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Πρὸ τῆς ἀπολύσεως τέλεσε τὸ μνημόσυνο γιὰ τὰ θύματα τῆς Γενοκτονίας τοῦ
Ἑλληνισμοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἀμέσως μετά,
μετέβη στὸ Ἡρῶον τῆς πόλεως γιὰ νὰ τελέσει ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπὲρ ἀναπαύσεως
τῶν ψυχῶν τῶν σφαγιασθέντων πατέρων
καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν, κατὰ τὴ Γενοκτονία τῶν
Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.

O ΣEBΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ
ΤΟΥ ΚΙΖ∆ΕΡΒΕΝΤ

μάχη τοῦ Κίζδερβεντ (14 Σεπτεμβρίου 1920).
Τὸν πανηγυρικὸ τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησε ἡ κα
Σοφία Κυμπαρίδου καὶ ἀκολούθησε κατάθεση στεφάνων στὸ Ἡρῶον.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε στὸν Ἱερὸ
Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Καλλιθέας καὶ ἐτέλεσε ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπὲρ
ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν πεσόντων στὴ
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