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Ἐπὶ τῇ εἰσόδῳ
εἰς τὸ Νέον Ἔτος 2017

Μ

ὲ τὴ χάρη τοῦ σαρκωµένου
Λόγου καὶ τὶς πρεσβεῖες τοῦ
Ἁγίου Βασιλείου, τοῦ ὁποίου σήµερα ἑορτάζουµε τὴ µνήµη, ἕνα
νέο ἔτος προβάλλει µπροστά µας. Στὴν
ἐκκλησιαστικὴ γλῶσσα ὁ νέος χρόνος
ὀνοµάζεται «νέος ἐνιαυτὸς τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου». Ὁ χρόνος ἔχει γιὰ τὸν
καθένα µας µιὰ ἀρχὴ καὶ φαίνεται νὰ ἔχει
καὶ ἕνα τέλος. Ὡς ἀρχὴ προσδιορίζεται ἡ
ἡµέρα τῆς γεννήσεώς µας.
Ποιό ὅµως εἶναι τὸ τέλος;
Στὴ γλῶσσα µας ἡ λέξη τέλος ἔχει
δύο ἔννοιες: ἡ µία σηµαίνει τὸ τέρµα
καὶ ἡ ἄλλη σηµαίνει τὴν ὁλοκλήρωση. Ὁ
χρόνος µοιάζει µὲ ἕνα ποτάµι ποὺ κυλάει
καὶ ποὺ σὲ µᾶς τοὺς ἀνθρώπους φαίνεται
ὅτι τὸ τέλος του εἶναι ὁ θάνατος. Ὅµως
στὴν πραγµατικότητα δὲν τελειώνει,
ὅπως ὅλα τὰ ποτάµια, ἀλλὰ ἐκβάλλει στὴ
βασιλεία τοῦ Θεοῦ, σὲ µιὰ πραγµατικότητα ποὺ δὲν ἀνήκει στὸν χρόνο, ἀλλὰ στὴν
αἰωνιότητα.
Τὸ ἐρώτηµα ὅµως ποὺ τίθεται εἶναι
γιὰ ποιό λόγο µᾶς χαρίζει ὁ Θεὸς τὸν
χρόνο; Τὴν ἀπάντηση µᾶς τὴ δίνει εὔστοχα ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, λέγοντας ὅτι ὁ

χρόνος θὰ πρέπει νὰ γίνει «καιρός σωτηρίας». Νὰ ἀξιοποιήσουµε δηλαδὴ ὅσο
χρόνο µᾶς διαθέσει ὁ Θεὸς γιὰ νὰ σωθοῦµε. Νὰ συναντήσουµε στὴ ζωή µας
τὸν Χριστό καὶ νὰ ὁλοκληρωθοῦµε. Ὁ
ἄνθρωπος βέβαια ποὺ ἑνώνεται µὲ τὸν
Θεό φανερώνει τὴ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ στὴν
καθηµερινότητά του. Ὅµως ἡ ζωὴ τοῦ
Χριστοῦ εἶναι ἡ ἀγάπη. Ὁ ἄνθρωπος ζεῖ
ἀληθινὰ ὅταν ἀγαπᾶ, καὶ ὅταν ἀγαπᾶ τότε ἀληθινὰ ζεῖ καὶ χαίρεται τὴ ζωή του. Ὁ
Χριστὸς µᾶς διαβεβαίωσε ὅτι ἦλθε στὸν
κόσµο γιὰ νὰ µποροῦµε νὰ ἔχουµε ζωὴ
καὶ περίσσευµα ζωῆς.
Ὅλες αὐτὲς οἱ ἀλήθειες φανερώνονται στὴ ζωὴ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου,
ὁ ὁποῖος ἐµπιστεύεται τὴ ζωή του στὸν
Χριστὸ ὡς τὸν µοναδικὸ τρόπο γιὰ νὰ
ζήσει αἰώνια. Στὴ ζωή του φανέρωσε
τὴ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ, δηλαδὴ τὴν ἀγάπη.
Ἔφτιαξε µιὰ πόλη ἀγάπης ποὺ οἱ µεταγενέστεροι τὴν ὀνόµασαν Βασιλειάδα. Στὸν
διάλογο τοῦ Μεγάλου Βασιλείου µὲ τὸν
αἱρετικὸ Ἔπαρχο, ὁ Ἅγιος µᾶς δίνει µαθήµατα πίστεως καὶ ζωῆς, καθὼς ἀναφέρει
ὅτι ἐξορία εἶναι ἕνας τόπος χωρὶς Θεὸ
καὶ ὅτι ὁ θάνατος εἶναι ἡ πρώτη πληγὴ
ποὺ νεκρώνει τὸ σῶµα, ὅµως ταυτόχρο-
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να µιὰ πληγὴ ποὺ µᾶς φέρνει κοντὰ στὸν
Χριστό. Ὁ χρόνος τῆς ζωῆς µας γίνεται
καινούργιος ἐὰν βάλουµε στὴ ζωή µας
τὸν Χριστὸ καὶ ὅταν τὸ θέληµά Του γίνει
δείκτης πορείας γιὰ τὸν ὑπόλοιπο χρόνο
τῆς ζωῆς µας.
2

Ἀδελφοί µου,
Ἡ τοπική µας Ἐκκλησία δίνει βαρύτητα, µεταξὺ ἄλλων, στὴν ἱστορία τοῦ τόπου
µας γιατὶ ἔχει ὡς καθῆκον της χρησιµοποιώντας τὰ πνευµατικὰ ὅπλα νὰ καταπολεµᾶ τὴν ἱστορικὴ ἀγνωσία καὶ τὴν ἠθεληµένη διαστρέβλωση τῆς ἱστορικῆς ἀληθείας ποὺ ἐπιχειρεῖται στὴν Πατρίδα µας.
Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ τὸ φετεινὸ ἡµερολόγιο
τῆς Μητροπόλεώς µας ἀφιερώσαµε στὸ
Βυζαντινὸ παρελθὸν τῆς Ροδόπης, στὰ

µνηµεῖα τῆς περιοχῆς, γιὰ νὰ γνωρίσουµε τὰ ἔργα τῶν χειρῶν ἀνθρώπων ποὺ µὲ
µεράκι ἐργάστηκαν γιὰ νὰ προσδιορίσουν
τὴν ταυτότητά µας. Καθῆκον µας νὰ διαφυλάξουµε τὰ µνηµεῖα αὐτὰ ὡς µαρτυρίες ζωῆς καὶ πολιτισµοῦ, νὰ τὰ προσεγγίσουµε ἀναδεικνύοντας τὴν ἀγάπη γιὰ τὸν
τόπο µας, ὥστε νὰ διασώσουµε τὴν πίστη
µας καὶ τὴν αὐτοσυνειδησία µας.
Σᾶς εὔχοµαι ὁλόψυχα τὸ νέον ἔτος
νὰ εἶναι εὐλογηµένο, σωτήριο καὶ κατὰ
Χριστὸν εἰρηνικὸ καὶ καρποφόρο!
Μὲ πατρικὴ ἀγάπη

Ὁ Μητροπολίτης
† ὁ Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς
Παντελεήμων
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Ἡ 25η Μαρτίου
Μαριγούλας Κοσμίδου
Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας
Ἐκπαίδευσης Ροδόπης

Oἱ

ἔνδοξες ἐπέτειοι ἀποτελοῦν σταθµούς, κατὰ τοὺς
ὁποίους δὲν διακόπτεται
ἁπλῶς ἡ ὁµοιόµορφη ροὴ τοῦ χρόνου,
ἀλλὰ ἐπανέρχονται στὴ µνήµη ἔργα γενναῖα. Εἶναι παλαιά, ὡραία καὶ µεγίστης
ἀξίας ἡ συνήθειά µας ν’ ἀφιερώνουµε
στὶς µεγάλες ἐπετείους, κοντὰ στὶς ἄλλες
ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις, λίγη ὥρα περισυλλογῆς καὶ στοχασµοῦ.

Σήµερα ὁ κόσµος ὅλος χαίρεται. Σήµερα γιορτάζουµε τὴν ἀρχὴ τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς τῶν ἀνθρώπων. Σήµερα ἡ
Ἑλλάδα ὁλόκληρη χαίρεται γιατὶ σήµερα
γιορτάζουµε τὴν ἀρχὴ τῆς σωτηρίας τοῦ
ἔθνους. Σήµερα οἱ πρωτόπλαστοι Ἀδὰµ
καὶ Εὔα ἐλευθερώνονται ἀπὸ τὰ δεσµὰ
τοῦ προπατορικοῦ ἁµαρτήµατος. Σήµερα
ὁ σκλαβωµένος Ἕλληνας ἐλευθερώνει
πρῶτα τὴν ψυχὴ κι ὕστερα τὸ σῶµα ἀπὸ
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Ὁ ὅρκος τῶν Φιλικῶν, ∆ιονύσιος Τσόκος (1849)

τὰ δεσµὰ τοῦ κατακτητῆ. Σήµερα οἱ ἄγγελοι πανηγυρίζουν τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς
µας. Σήµερα ὁ ἐλεύθερος κόσµος χαίρεται γιὰ τὸν ἀγῶνα τοῦ ἔθνους µας.
4

Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἑτοιµάζεται
νὰ δεχτεῖ τὶς ψυχὲς τῶν µετανοούντων
ἀλλὰ καὶ τὶς ψυχὲς τῶν ἡρώων ἐπαναστατῶν. Ψυχὲς ποὺ ὀρθώνονται ἐµπρὸς
στὸν ἐχθρό! Ὑπερασπίζονται τὶς θέσεις
τους καὶ τὶς διεκδικοῦν µέσα στὰ καρτέρια τῶν τυράννων.
Σήµερα ὁ Γαβριὴλ ὑπηρετεῖ καὶ ἡ
Παρθένος εὐαγγελίζεται παράδοξη σύλληψη, παράδοξη γέννηση. Θεοῦ γέννηση, θεϊκὴ σύλληψη. Σήµερα ὁ Κύριος

εὐλογεῖ παράδοξο ἀγῶνα, ἄνισο ἀγῶνα,
ἀγῶνα δικαίου, ἄπιαστο ὄνειρο. Σήµερα
πανηγυρίζουµε τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς
τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴ σωτηρία τοῦ γένους
µας, τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν Ἕλληνα καὶ τὴν σωτηρία τοῦ Ἔθνους µας.
Ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Θρησκεία
ἔχει κι ἄλλες - τὸ ἴδιο σηµαντικὲς ἑορτὲς
νὰ γιορτάσει καὶ νὰ πανηγυρίσει. Ἡ Ἑλληνικὴ Ἱστορία δὲν ἔχει ἄλλη οὔτε εὐγενέστερη, οὔτε λαµπρότερη περίοδο ἀπὸ τὸ
1821.
Ὁ Μαραθώνας, οἱ Θερµοπύλες, οἱ
Πλαταιὲς ἦταν ὑπέροχα κατορθώµατα,
ἑνὸς λαοῦ ὅµως ποὺ ζοῦσε ἐλεύθερος,
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ἑνὸς λαοῦ περήφανου µὲ ὑψηλὸ πολιτισµό, µορφοποιηµένου µέσα ἀπὸ τὴ δηµοκρατία τῆς ἐκκλησίας τοῦ δήµου, χαλυβδωµένου στὴν παλαίστρα τῶν ὀλυµπιακῶν ἀγώνων, συνηθισµένου νὰ µάχεται.
Ἀλλὰ τὸ 1453 µπῆκαν στὴν Πόλη οἱ
ὀχτροὶ καὶ στὴν ψυχὴ ὁ φόβος! Ἡ ἐξέγερση τῶν σκλάβων τοῦ ‘21, τῶν ὁποίων τὸ
φρόνηµα ἔπρεπε λογικὰ νὰ εἶχε ἐκµηδενισθεῖ µετὰ ἀπὸ 400 χρόνια ζωῆς κάτω
ἀπὸ τὸν ζυγὸ τοῦ Ὀθωµανοῦ κατακτητῆ
εἶναι κάτι τὸ καταπληκτικὸ καὶ σπάνιο
στὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου.
Αὐτὸς ὁ ἀγώνας ἦταν Ἐθνικοαπελευθερωτικός. Ἦταν ἕνας ἀγώνας ἑνὸς
λαοῦ ποὺ ἀγάπησε µὲ πάθος τὴν ἐλευθερία. Ποὺ ἄντλησε θάρρος ἀπὸ τὴ δύναµη τῆς πίστης στὸν Θεὸ καὶ ἀποφάσισε
ἢ νὰ ἐλευθερωθεῖ ἢ νὰ πεθάνει. Ποὺ στὸ
κάλεσµα τοῦ Ρήγα Φεραίου µέσα στὸν
Θούριό του: «καλλίτερα µίας ὥρας ἐλεύθερη ζωὴ παρὰ σαράντα χρόνια σκλαβιὰ
καὶ φυλακή», ἀπάντησε «Ἐλευθερία ἢ
Θάνατος». Ἕνας ἀγώνας ἑνὸς ἀνδρείου
λαοῦ!
Ἀφοῦ καὶ κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη,
ἀνδρεῖος εἶναι ἐκεῖνος ποὺ δὲν φοβᾶται
τὸν ἔνδοξο θάνατο! Ποὺ ἐνῶ
κατὰ τὴν ὥρα τῆς δράσης
εἶναι ὁρµητικὸς πρὶν ἀπὸ
αὐτὴν εἶναι ἤρεµος! Ποὺ
ἐνῶ οὐδόλως ὑπερτερεῖ
τοῦ ἀντιπάλου του, ἐκεῖνος
τολµᾶ τὸ ἀδιανόητο! Ἑνὸς
λαοῦ ποὺ εἶχε κουραστεῖ νὰ
τὸν ἀποκαλοῦν ραγιὰ καὶ
νὰ τὸν ταπεινώνουν. Ποὺ
ζητοῦσε ἀπαλλαγὴ ἀπὸ
τὴν δουλεία τοῦ τύραννου ἀλλὰ καὶ τοῦ
δογµατισµοῦ καὶ
τοῦ φανατισµοῦ.
Ποὺ µαζί, ταυτό-

χρονα καὶ παράλληλα, διεκδικοῦσε ἐλευθερία ἀπὸ προλήψεις καὶ δεισιδαιµονίες,
ἀπὸ τὴν ἀνεξέταστη ἀποδοχὴ τῶν ἰδεῶν
τῶν ἄλλων, ἀπὸ τὴν ἀλλότρια ἐπιβολή,
ἀπὸ τὴν πνευµατικὴ δεσποτεία. Ἕνας
ἀγώνας γιὰ τὴν ἀνεξάρτητη ἐθνικὴ ἑστία
καὶ τὴν ἀνάπτυξη δηµοκρατικῶν θεσµῶν.
Κίνηµα ἐθνικὸ καὶ συνάµα πολιτικό!
Κίνηµα παράλληλο καὶ συγχρονισµένο
µὲ τὰ κινήµατα ποὺ ἀναπτύσσονταν στὴν
τότε Εὐρώπη. Κι ἔφερε βοήθεια ἀπ’ ἔξω!
Κίνηµα ποὺ ἔγινε γνωστό, συγκίνησε
καὶ βρῆκε ὑποστηρικτὲς ἀκόµη καὶ στὴν
ἄλλη ἄκρη τοῦ Ἀτλαντικοῦ.
Ὑπῆρξαν πρωτεργάτες! Ὑπῆρξαν
πρώιµοι ἀγῶνες καὶ ξεσηκωµοὶ ποὺ ἀπέτυχαν! Ἀλλὰ αὐτοὶ συνέχισαν! Ἐµψυχωτὲς καὶ ἀρχηγοί! Ἄλλοι µὲ τὸ κονδύλι
τους κι ἄλλοι µὲ καρυοφύλλι! Λαϊκοὶ καὶ
κληρικοί! Ἄνδρες καὶ γυναῖκες! Στεριανοὶ
καὶ θαλασσινοί! Ὅλοι µαζὶ ἀνάψανε τῆς
λευτεριᾶς φυτίλι!
Ὑπῆρξε ὅµως τὸ µεγάλο ἀνώνυµο
πλῆθος στὸ ὁποῖο στηρίχτηκε ὁ ἀγώνας.
Ἀγώνας ποὺ ἑδραιώθηκε στὶς διάφορες περιοχὲς ποὺ ἔµειναν στὴν ἱστορία:
ἀγώνας ποὺ πολλὲς φορὲς προδόθηκε.
Ἐφιάλτες καὶ Γούσηδες δυστυχῶς
πάντα ὑπάρχουν! Μὰ ἀπέναντί τους θὰ ὀρθώνονται
ἄτοµα ὅπως ὁ Κολοκοτρώνης, ὁ Παπαφλέσσας καὶ ὁ
Σαµουὴλ καὶ ἡ ∆έσπω καὶ ἡ
Μπουµπουλίνα κι ὁ Καραϊσκάκης κι ὁ Κανάρης καὶ
ἄλλοι. Ἀγώνας ποὺ οἱ
ἄνθρωποι ἔχασαν
τὰ πάντα. Ποὺ
δὲν κράτησαν
γιὰ τὸν ἑαυτὸ
τοὺς παιδιά,
οἰκογέ νεια,
περιουσία.
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Τὸ στρατόπεδο τοῦ Καραϊσκάκη στὴν Καστέλα, Θεόδωρος Βρυζάκης (1855)

6

Γιὰ τὴν ἐλευθερία!! Ἀµέτρητες σελίδες
ἔνδοξης ἱστορίας καὶ κατορθωµάτων
ἀλλὰ καὶ παλινωδιῶν ποὺ δὲν δύναται
κανεὶς νὰ ἀποδώσει σὲ ἕναν πανηγυρικό. Ἕνας ἀγώνας ποὺ ὁδήγησε στὸ
κίνηµα τοῦ φιλελληνισµοῦ τὸν ὁποῖο θὰ
τιµήσουµε σὲ λιγότερο ἀπὸ ἕνα µήνα,
ποὺ στέφθηκε µὲ δάφνες καὶ ποὺ εἶχε ὡς
ὑπέρτατο ἔπαθλο τὴν ἵδρυση τοῦ ἐλεύθερου Ἑλληνικοῦ κράτους!
Αὐτὸς ὁ ἀγώνας εὐλογήθηκε αὐτὴ τὴ
σηµαντικὴ µέρα αὐτὴν εἰδικὰ τὴν ἐποχή.
Τέτοιαν ἡµέρα διάλεξε ἡ σπλαχνικὴ Μαρία. Νὰ πεῖ στὸν Κύριο τοῦ Παντὸς ποὺ
τὰ ἄψυχα ἐµψυχώνει «Κοίτα στὴ γῆ τοὺς
Χριστιανοὺς ποὺ µ’ ἄπειρη λατρεία ἐµὲ

γιορτάζουν σήµερα πόση σκλαβιὰ πλακώνει».
Πολλοί, ὀρθολογιστές, τὸ θεώρησαν
ὡς τυχαῖο ἢ ἐπίπλαστο γεγονός. Ἔργο
τῶν ἱστορικῶν εἶναι νὰ ἀµφισβητοῦν
ἀλλὰ καὶ µοίρα τους ἐπίσης νὰ ἀµφισβητοῦνται. Γιὰ τοὺς ὑπόλοιπους δὲν ἦταν
τυχαία ἡ ἔναρξη τῆς ἐξέγερσης στὴν
ἀρχὴ τῆς ἄνοιξης. Πράξη στρατηγικῆς.
Ἄνοιξη γιὰ νὰ ἀρχίσει ὁ ἀγώνας µὲ εὐνοϊκὲς συνθῆκες καιροῦ καὶ γιὰ νὰ ὑπάρχει
ἀρκετὸς διαθέσιµος χρόνος γιὰ µάχες
µέχρι τὸν ἑπόµενο χειµώνα. Ἄνοιξη γιὰ
νὰ µπορέσει νὰ ἐµψυχωθεῖ ὁ λαὸς καθότι
ὁ χειµώνας ποὺ ἔφευγε θεωρήθηκε ὅτι
ἀποτύπωνε τὰ χρόνια της ὀθωµανικῆς
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ὑποδούλωσης. Ἡ ἀναγέννηση τῆς φύσης
πάλι παραλληλίστηκε µὲ τὴν ἀναγέννηση
τοῦ ἔθνους καὶ τὰ λαµπρὰ χρώµατα τῆς
γῆς καὶ τ' οὐρανοῦ µὲ τὴν ἐλπίδα, τὸ καινούργιο, τὸν ἐρχοµὸ τῆς λευτεριᾶς.

νὰ φκειάση ἢ νὰ χαλάση, νὰ λέγει «ἐγώ»,
ὅταν ὅµως ἀγωνίζονται πολλοὶ νὰ φκειάσουν τότε νὰ λένε «ἐµεῖς». Εἴµαστε στὸ
«ἐµεῖς» κι ὄχι στὸ «ἐγώ», ὅπως εἶπε καὶ ὁ
Μακρυγιάννης.

«Ὡς πότε παλικάρια», φώναξε καὶ κάλεσε ὁ Ρήγας ὅλους τους Βαλκανικοὺς
λαούς: µὲ µία κοινὴ ὁρµὴ γιὰ τὴν ἐλευθερία νὰ ζώσουµε σπαθί. Καὶ µερίασε ὁ
βράχος! Καὶ ἦρθε τὸ κῦµα! Μὲ µία κοινὴ
ὁρµὴ γιὰ Ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία, ἐλευθερία
τῆς γλώσσας, διακήρυξη τῆς καταγωγῆς
τους, ἀξίωση τῆς πίστης τους.

Ἤρθαµε λοιπὸν σήµερα ἐµεῖς σ' αὐτὸν
τὸν ναὸ ὅπως καὶ κάθε χρόνο τέτοια µέρα
νὰ δοξάσουµε καὶ νὰ ὑµνήσουµε. Ἤρθαµε λοιπὸν ἐµεῖς νὰ ψάλουµε µαζὶ µὲ τοὺς
ἀγγέλους γιὰ νὰ δεχθοῦµε τὸ χαρµόσυνο
µήνυµα τῆς ἔλευσης τοῦ Σωτήρα. Ἤρθαµε νὰ ψάλλουµε µαζὶ µὲ τοὺς ἀγγέλους
ἐπιµνηµόσυνη δέηση γιὰ κείνους ποὺ µᾶς
δόξασαν καὶ µᾶς λευθέρωσαν. Καὶ γονατίσαµε µπροστὰ στὴν Παναγιὰ ἔστω καὶ
νοερὰ µαζὶ µὲ τὸν Ἀρχάγγελο καὶ ψάλαµε: Χαῖρε κεχαριτωµένη ὁ Κύριος µετὰ
σοῦ. Κι ἂς γονατίσουµε µὲ τὶς ψυχές µας
µπροστὰ στοὺς τάφους ἐκείνων, µπροστὰ
στὶς ἱερὲς σκιὲς ἐκείνων. Κι ἂς ψιθυρίσουµε τὸν ὕµνο ποὺ ἐκεῖνοι θὰ ἤθελαν
ν' ἀκούσουν καὶ νὰ τραγουδήσουν. Τὶς
λίγες λέξεις ποὺ ὁ ἐθνικός µας ποιητὴς
ἔβαλε στὴ σειρὰ καὶ ἔκλεισε µέσα τοὺς
τὸν σκοπὸ τοῦ ἀγώνα.

Ὑπῆρξε λοιπὸν µία µεγάλη γενιὰ ποὺ
τὰ ἔργα της µιλοῦν πιὸ εὔγλωττα ἀπὸ
τὸν καθιερωµένο αὐτὸ πανηγυρικὸ ποὺ
ἐκφωνεῖται. Μία γενιὰ ποὺ χωρὶς νὰ ζητᾶ
ὑλικὰ ἀνταλλάγµατα –µισθοφόροι στρατοὶ δὲν πανηγυρίζουν τέτοιες νίκες– ἔδωσε τὸ αἷµα της, τὴ νιότη της, τὴ ζωή της
γιὰ τὴν πατρίδα. Γιὰ τὴν πατρίδα καὶ τὴν
ἐλευθερία. Ἡ 25η Μαρτίου εἶναι ἑορτὴ
κάθε ἐλεύθερου ἀνθρώπου.
Ἄξιοι µακαρισµοῦ κατέκτησαν τὸν
χρόνο καὶ τὸν χῶρο. Τὸν χρόνο, γιατί
κέρδισαν τὴν Ἀθανασία. Τὸν χῶρο, γιατί
οἱ τάφοι τους – ὅπως γράφει ὁ ἱστορικὸς
Θουκυδίδης γιὰ τοὺς νεκροὺς τῶν πολέµων – δὲν εἶναι ἐκεῖ ποὺ βρίσκονται θαµµένοι. Οἱ τάφοι τῶν ἡρώων φωλιάζουν
στὶς καρδιές µας.
Ὄνειρό τους καὶ πόθος τους ἡ Ἑλλάδα. Πόνος καὶ καηµός τους ἡ Ἑλλάδα.
Μία ἀτέλειωτη Ἑλλάδα: Τούτην τὴν πατρίδα τὴν ἔχοµεν ὅλοι µαζί, καὶ σοφοὶ κι
ἀµαθεῖς καὶ πλούσιοι καὶ φτωχοὶ καὶ πολιτικοὶ καὶ στρατιωτικοὶ καὶ οἱ πλέον µικρότεροι ἄνθρωποι. Τὸ λοιπὸν δουλέψαµε
ὅλοι µαζί, νὰ τὴν φυλάµεν καὶ ὅλοι µαζὶ
καὶ νὰ µὴν λέγη οὔτε ὁ δύνατος «ἐγὼ»
οὔτε ὁ ἀδύνατος. Ξέρετε πότε νὰ λέξει ὁ
καθεὶς «ἐγώ»; Ὅταν ἀγωνιστεῖ µόνος του

Ἀπ' τὰ κόκκαλα
βγαλµένη
τῶν Ἑλλήνων
τὰ ἱερὰ
καὶ σὰν πρῶτα
ἀνδρειωµένη
Χαῖρε ὦ χαῖρε
ἐλευθεριά.
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Μ. Γ. Βαρβούνη
Καθηγ ητὴ Λαογραφίας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμῆμα Ἱστορίας καὶ Ἐθνολογίας
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Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου
στὴν ἑλληνικὴ
θρησκευτικὴ λαογραφία

Ἡ

ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισµοῦ
τῆς Θεοτόκου, στὶς 25
Μαρτίου, συµπίπτει µὲ τὴν
ἐθνικὴ ἐπέτειο τοῦ ἑορτασµοῦ τῆς ἔναρξης
τῆς ἑλληνικῆς ἐπανάστασης τοῦ 1821, καὶ
ὁ διφυὴς αὐτὸς θρησκευτικὸς καὶ ἐθνικὸς

ἑορτασµὸς ἔχει βαθύτατα προσδιορίσει τὴ
φυσιογνωµία τῆς ἑορτῆς αὐτῆς. Σὲ πολλοὺς ἑλληνικοὺς τόπους θεωροῦσαν τὴν
ἑορτὴ ὡς ὁρόσηµο γιὰ τὴν ἔναρξη τῆς
ἄνοιξης καὶ τὴ συνακόλουθη ἐπιστροφὴ
τῶν χελιδονιῶν, γι’ αὐτὸ καὶ τὰ παιδιὰ
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ἔβγαζαν ἀπὸ τὸ χέρι τοὺς τὸν «µάρτη»,
δηλαδὴ τὴ στριµµένη ἄσπρη καὶ κόκκινη κλωστὴ ποὺ εἶχαν φορέσει τὴν πρώτη
Μαρτίου, καὶ τὴν ἄφηναν σὲ κλαδιὰ δένδρων «γιὰ νὰ τὸν πάρουν τὰ χελιδόνια»,
τραγουδώντας ἤ ἀπαγγέλλοντας παραλλήλως καὶ στίχους ἀπὸ τὸ τραγούδι τοῦ
χελιδονίσµατος.
Ἡ ἰδέα τοῦ ὁρίου, τῆς λειτουργίας δηλαδὴ τῆς ἑορτῆς ὡς χρονικοῦ ὁροσήµου
γιὰ τὴν ἔναρξη τῆς ἀνοιξιάτικης περιόδου,
ὁδήγησε στὴν παγίωση µίας σειρᾶς ἀναλόγων διαβατήριων τελετουργιῶν. Ἔτσι,
γιὰ παράδειγµα, στὶς Καρυὲς τῆς περιοχῆς
Καβακλί, στὴ Βόρεια Θράκη, τὰ µεσάνυχτα
τῆς παραµονῆς τῆς ἑορτῆς χτυποῦσαν δυνατὰ χάλκινα οἰκιακὰ σκεύη, γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τοῦ κακοῦ, ἐνῶ παραλλήλως ἀπήγγειλαν ἐπωδή, καὶ ἄναβαν τελετουργικὲς
πυρές, τὶς ὁποῖες καὶ ὑπερπηδοῦσαν.
Στὴν Κεσσάνη τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης
παρόµοια τελετουργία εἶχε τὸν χαρακτήρα ἀγερµοῦ τῶν παιδιῶν στὰ σπίτια τοῦ
χωριοῦ, ἐνῶ στὸν Αὐλότοπο τοῦ Σουλίου,
στὴν Ἤπειρο, συνήθιζαν τὴν παραµονὴ νὰ
χτυποῦν µὲ ξύλο ἕνα ταψὶ στὸν κῆπο κάθε
σπιτιοῦ. Σὲ ἄλλα µάλιστα χωριὰ τῆς Ἠπείρου χτυποῦσαν ὄχι µόνο χάλκινα, ἀλλὰ καὶ
πήλινα σκεύη µὲ κουτάλια, ἄναβαν ἐθιµικές
πυρὲς καὶ χτυποῦσαν κουδούνια, ἀλλὰ καὶ
ἔκαιγαν τὴν κοπριὰ τῶν ζώων, καπνίζοντάς
τα «γιὰ νὰ µὴν ἀρρωστοῦν». Σὲ ὅλες αὐτὲς
τὶς περιπτώσεις, οἱ ἐπωδὲς ποὺ ἀπαγγέλλονταν, ἀποτελώντας ἀναπόσπαστο τµῆµα
τῆς τελετουργίας, ἐξόρκιζαν τὰ φίδια, ἀλλὰ
καὶ τὰ βλαπτικὰ ἑρπετὰ καὶ ἔντοµα, µὲ προφανῆ στόχο τὴν προφύλαξη τῆς µελλοντικῆς σοδειᾶς καὶ τῶν καλλιεργειῶν τους.
Ὁ Ν. Γ. Πολίτης ἀναφέρει µάλιστα ὅτι στὰ
χωριὰ τῆς Ἠπείρου συνήθιζαν τὸ πρωὶ τῆς
ἑορτῆς νὰ περιφέρονται µὲ ποµπὴ στὰ χωράφια, τοὺς κήπους καὶ τὰ ἀµπέλια τους,
µὲ τραγούδια καὶ χτυπήµατα κουδουνιῶν,
πιστεύοντας ὅτι ἔτσι θὰ διώξουν τὰ βλα-

πτικὰ φίδια καὶ τὰ ἑρπετά, ἀλλὰ καὶ ὅτι
ἄν τὴν ἡµέρα ἐκείνη ἀκουστεῖ βροντή, τὴν
ὑπόλοιπη χρονιὰ δὲν θὰ ἐµφανιστοῦν φίδια στὴν περιφέρεια τοῦ χωριοῦ.
Στοὺς Βλάχους τῆς Πίνδου ὁ ἀγερµὸς
τῶν παιδιῶν πραγµατοποιοῦνταν µετὰ τὸ
µεσηµεριανὸ φαγητό, µὲ κουδούνια καὶ
κυπριὰ ἀπὸ τὰ ζῶα τους, καὶ µὲ ἐπίκληση γιὰ τὴν ἐκδίωξη τῶν φιδιῶν καὶ τῶν
ἑρπετῶν ἀπὸ τὶς καλλιέργειές τους. Σὲ
ἄλλες πάλι περιοχὲς οἱ κοπέλλες πήγαιναν
στὰ χωράφια, ἔπιαναν τὰ στάχυα καὶ εὔχονταν τελετουργικὰ «Ὅσα σιτάρια πιάνω, /
τόσα µαλλιὰ νὰ κάνω», σὲ µία προσπάθεια
νὰ ἀποκτήσουν τελετουργικὰ τὴ θαλερότητα καὶ τὴ ζωντάνια τῆς φύσης. Στὴν
Ἀλεξανδρούπολη συνήθιζαν νὰ πηγαίνουν
στὴν ἐξοχή, ὅπου κυλιοῦνταν τελετουργικὰ στὸ χορτάρι, καὶ κατόπιν ἔτρωγαν ἐκεῖ
πίτες ποὺ εἶχαν πάρει ἀπὸ τὰ σπίτια τους,
ἐνῶ ἀλλοῦ κατασκεύαζαν κούνιες καὶ κου-
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νιοῦνταν τραγουδώντας ἐρωτικὰ καὶ
νιµικοῦ περιεχοµένου τραγούδια. Μὲ
τρόπο αὐτὸ πίστευαν ὅτι συνειρµικὰ
µαγικὰ ἀποκτοῦσαν τὴ δροσιὰ καὶ τὴ
ναµη τῆς φύσης καὶ τῆς βλάστησης.

γοτὸν
καὶ
δύ-

Στὴν Καππαδοκία µάλιστα παρασκεύαζαν µικρὲς πίτες, σὲ µία ἀπὸ τὶς ὁποῖες
ἔβαζαν νόµισµα, καὶ ὅποιος τὸ ἔβρισκε
θεωροῦνταν ὁ τυχερὸς τῆς χρονιᾶς, ὅπως
συµβαίνει καὶ µὲ τὰ ἔθιµα τῆς Πρωτοχρονιᾶς. Ἐπίσης, τηροῦσαν αὐστηρὴ ἐθιµικὴ
ἀργία, πιστεύοντας ὅτι ἄν ἐργαστοῦν
θὰ ἐπισύρουν τὴν τιµωρία τους ἀπὸ τὸν
Θεό, ἐνῶ στὴν Κρήτη δὲν ἔλεγαν κὰν τὴ
λέξη «ψαλίδι», πιστεύοντας ὅτι σὲ διαφορετικὴ περίπτωση θὰ γεµίσει τὸ σπίτι

10

Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

ψαλίδες. Αὐστηρὰ ἐπίσης ἀπαγορευόταν
καὶ ἡ σαρκικὴ συνεύρεση τῶν ζευγαριῶν
τὴν παραµονὴ τῆς ἑορτῆς, µὲ τὴν πίστη
ὅτι µία ἐγκυµοσύνη ἐκείνη τὴν ἡµέρα θὰ
εἶχε ὡς συνέπεια τὴ γέννηση παιδιοῦ δύσµορφου, ἀνάπηρου καὶ τερατόµορφου,
ὅπως θεωροῦσαν ὅτι συνέβαινε µὲ ὅλα τὰ
«γιορτοπιάσµατα». Μάλιστα, στὴν Ἀράχωβα πίστευαν ὅτι ἀκόµη καὶ τὸ νερὸ ἀπὸ τὴ
βρύση ἔπρεπε νὰ τὸ µεταφέρουν στὸ σπίτι
µὲ τρεῖς στάσεις, γιατὶ διαφορετικὰ θὰ παρουσιάζονταν φίδια στὸ σπίτι τους.
Σὲ ἀνάλογες δοξασίες καὶ δεισιδαιµονίες διαφόρων ἑλληνικῶν περιοχῶν, ὅπως
τῆς Ὕδρας, τῆς Λήµνου καὶ τῆς Πυλίας,
κοινὴ εἶναι ἡ πίστη ὅτι παραβίαση τῆς ἐθιµικῆς ἀργίας τῆς ἑορτῆς εἶχε ὡς συνέπεια
τὴν ἐµφάνιση βλαπτικῶν ἐντόµων µέσα
στὸ σπίτι ἤ στὰ κτήµατα, µὲ ἀποτέλεσµα
τὴν καταστροφὴ τῆς σοδειᾶς ἤ βασικῶν
περιουσιακῶν στοιχείων κάθε οἰκογένειας. Στὴν Κρήτη ἐπίσης τελοῦσαν καὶ
µαντεύµατα ἀπὸ τὴν τελευταία µπουκιὰ
τοῦ ψωµιοῦ τοῦ ἑορταστικοῦ τραπεζιοῦ,
τὴν ὁποία τὰ κορίτσια τοποθετοῦσαν κάτω ἀπὸ τὸ µαξιλάρι τους, ἀπαγγέλλοντας
σχετικὴ ἐπωδή, ὥστε νὰ προκαλέσουν µαντικὰ περὶ γάµου ὄνειρα.
Ἐπίσης εὐλαβικὰ τηρεῖται ἡ κατάλυση ψαριοῦ κατὰ τὴν ἑορτὴ αὐτή, ἡ ὁποία
ἀποτελεῖ διάλειµµα καὶ γιὰ τὴν αὐστηρὴ
νηστεία τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς, στὴ
διάρκεια τῆς ὁποίας ἐµπίπτει πάντοτε ἡ
ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισµοῦ τῆς Θεοτόκου.
Συνήθως καταναλώνεται µπακαλιάρος µὲ
σκορδαλιά, ποὺ ἔχει πλέον ἐπικρατήσει
ὡς τὸ ἐθιµικὰ ἐπιβεβληµένο ἔδεσµα τῆς
ἡµέρας. Ναοὶ ποὺ ἑορτάζουν ὑπάρχουν σὲ
ὅλες σχεδὸν τὶς περιοχὲς τῆς Ἑλλάδας, µὲ
κυριότερο ἴσως τὸ προσκύνηµα τῆς Εὐαγγελίστριας στὴν Τῆνο, ποὺ καθιερώθηκε
µετὰ τὴν θαυµατουργικὴ εὕρεση τῆς εἰκόνας τῆς Μεγαλόχαρης, τὸ 1823.

Τέλος, ἡ ἑορτὴ αὐτὴ ἀποτελοῦσε παλαιότερα ὁρόσηµο γιὰ τὴν µετακίνηση
τῶν νοµάδων κτηνοτρόφων ἀπὸ τὰ χειµαδιὰ στὰ ψηλότερα βοσκοτόπια, ὅπου
θὰ περνοῦσαν τὸ καλοκαίρι, ἀλλὰ καὶ γιὰ
τὴν µετακίνηση τῶν κυψελῶν τῶν µελισσοτρόφων στὴν ὕπαιθρο. Εἰδικότερα οἱ
Σαρακατσάνοι τὴν ἡµέρα αὐτὴ ἔβαζαν
(«ἁρµάτωναν») τὰ «κυπροκούδουνα» στὰ
ζῶα τους, ἐνῶ τὰ ἀγόρια, κρατώντας ἕνα
καλαθάκι µὲ λουλούδια, περιέρχονταν τὰ
κονάκια καὶ εὔχονταν γιὰ τὴ νέα κτηνοτροφικὴ περίοδο ποὺ ἄρχιζε.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ∆. Β. Οἰκονοµίδης, «Εὐαγγελισµὸς τῆς Θεοτόκου (Λαογραφία)», Θρησκευτικὴ
καὶ Ἠθικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία 5 (1964) 983-985· Β.
Ποῦχνερ, «Θεατρικὰ στοιχεῖα στὰ δρώµενα τοῦ βορειοελλαδικοῦ χώρου», Πρακτικὰ ∆΄ Συµποσίου Λαογραφία τοῦ Βορειοελλαδικοῦ χώρου, Θεσσαλονίκη
1983, 252· Χρ. Χρηστίδης, «Ἤθη καὶ ἔθιµα τοῦ Λαγοῦ», Θρακικὰ 42 (1968) 242· Ε. Γραµµατίκογλου,
«Λαϊκὴ λατρεία εἰς Πύθιον ∆ιδυµοτείχου», Θρακικὰ
43 (1969) 197· ∆. Πετρόπουλος, «Λαογραφικὰ
Σκοπέλου-Πέτρας Ἀνατολικῆς Θράκης», Ἀρχεῖον
Θρακικοῦ Λαογραφικοῦ καὶ Γλωσσικοῦ Θησαυροῦ
(1941-1942) 144-145· ∆. Βραχιόλογλου, Μορφὲς
λαϊκοῦ πολιτισµοῦ στὴ Θράκη καὶ στὸν Ἕβρο, Ἀλεξανδρούπολη 2000, 52· Α. ∆ευτεραῖος, «Ἔκθεσις
λαογραφικῆς ἐρεύνης εἰς περιοχὰς τοῦ νοµοῦ
Κοζάνης», Ἐπετηρὶς Κέντρου Ἐρεύνης Ἑλληνικῆς
Λαογραφίας 18-19 (1965-1966) 253· Ε. Σταµούλη-Σαραντή, «Παραδόσεις τῆς Θράκης», Θρακικὰ
7 (1936) 309-310 [Λαογραφία 14 (1952) 170]·
Ν. Α. Κεφαλληνιάδης, Ἡ λατρεία τῆς Παναγίας στὰ
ἑλληνικὰ νησιὰ 2, Ἀθῆνα 1991, 279· Γ. Ν. Αἰκατερινίδης, «Συνοπτικὴ λαογραφικὴ θεώρηση τῆς Χαλκιδικῆς», Πρακτικὰ Γ΄ ∆ιεθνοῦς Συµποσίου, Ἱστορικὴ
καὶ Λαογραφικὴ Ἑταιρεία Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη
1993, 235· ∆. Λουκόπουλος – ∆. Πετρόπουλος,
Ἡ λαϊκὴ λατρεία τῶν Φαράσων, Ἀθῆνα 1949, 51·
∆. Σ. Λουκάτος, Πασχαλινὰ καὶ τῆς ἄνοιξης, Ἀθῆνα
1980, 34-36· Ν. Σ. Μάργαρης, Λαογραφικὴ οἰκολογία. Ἤθη-ἔθιµα-συµπεριφορά-περιβάλλον, Ἀθῆνα
1991· ∆. Πετρόπουλος – Ε. Ἀνδρεάδης, Ἡ θρησκευτικὴ ζωὴ στὴν περιφέρεια Ἀκσεράϊ-Γκέλβερι, Ἀθῆνα
1970, 151-152· Α. Χατζηµιχάλη, Σαρακατσάνοι Α.1,
Ἀθῆναι 1957, ρξ΄-ρξά΄.
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Ἰωάννης Δαμασκηνός:
λύρα εὔσημος τῆς εὐσεβείας

1

Μαρία Τζιάτζη-Παπαγιάννη
Καθηγήτρια Βυζαντινῆς Φιλολογίας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμῆμα Ἑλληνικῆς Φιλολογίας

Ὁ
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Ἰωάννης ∆αµασκηνὸς ἀνήκει στὴ χορεία τῶν πρώτων
µεγάλων µελωδῶν τοῦ 8ου
αἰῶνος, καὶ µάλιστα συχνὰ οἱ ἱστορικοὶ τῆς
λογοτεχνίας τοῦ ἀναγνωρίζουν τὴν πρώτη
θέση µεταξὺ τῶν συγχρόνων-ὁµοτέχνων
του (Ἀνδρέα Κρήτης καὶ Κοσµᾶ Μελωδοῦ).
Θεωρεῖται (µαζὶ µὲ αὐτοὺς) εἰσηγητὴς/
εὑρετὴς τοῦ νέου ὑµνογραφικοῦ εἴδους,
τοῦ κανόνα, ποὺ κρίθηκε ἀνώτερο ἀπὸ τὸ
κοντάκιο, ἀκόµη καὶ αὐτοῦ τοῦ Ρωµανοῦ
Μελωδοῦ, καὶ τὸ ἐκτόπισε ἀπὸ τὴ χρήση
(καὶ ἀπὸ τὰ ἐκκλησιαστικὰ λειτουργικὰ βιβλία). Σύµφωνα µὲ τὸν Σωφρόνιο Εὐστρατιάδη οἱ ὑµνογραφικὲς συνθέσεις τοῦ ∆αµασκηνοῦ εἶναι: 531 εἱρµοί, 115 κανόνες,
453 ἰδιόµελα καὶ 139 στιχηρὰ προσόµοια.
Ἡ παράδοση λέει ὅτι µαζὶ µὲ τὸν θετὸ
ἀδελφό του Κοσµᾶ συνέθεσαν κανόνες γιὰ
ὅλες τὶς µεγάλες ἑορτὲς (δεσποτικὲς καὶ

θεοµητορικὲς) καὶ τὶς Κυριακές, µὲ πνεῦµα
ἅµιλλας καὶ συνεργασίας µεταξύ τους.
Πράγµατι, γιὰ τὶς ἑορτὲς τῶν Χριστουγέννων, τῶν Φώτων, τῆς Πεντηκοστῆς καὶ τῆς
Κοιµήσεως γνωρίζουµε µέχρι σήµερα καὶ
ψάλλουµε ἀπὸ δύο κανόνες, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ πρῶτος εἶναι τοῦ Κοσµᾶ καὶ ὁ δεύτερος τοῦ Ἰωάννη. Ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς Κυριακὲς
τῆς Ὀκτωήχου φαίνεται πὼς ἰσχύει περίπου
τὸ ἴδιο: Οἱ ἀναστάσιµοι κανόνες (καθὼς καὶ
ἕνας τουλάχιστον «σταυροαναστάσιµος»)
ἀποδίδονται στὸν Ἰωάννη, ἐνῶ οἱ «σταυροαναστάσιµοι» ἀποδίδονται στὸν Κοσµᾶ.
Ἀρκετοὶ ὕµνοι τοῦ Ἰωάννη ὑποθέτουµε ὅτι
παραµένουν ἀκόµη ἀνέκδοτοι σὲ µεσαιωνικὰ χειρόγραφα. Μόλις τὶς τελευταῖες
δεκαετίες ἡ φιλολογικὴ ἔρευνα ἀσχολεῖται
ἐντατικότερα µὲ τοὺς ἀσµατικοὺς κανόνες
καὶ ἐκδίδονται κριτικὰ αὐτὰ τὰ ποιήµαταµελωδήµατα.

1. Τὸ ἄρθρο αὐτὸ ἀποτελεῖ ἐπεξεργασµένη µορφὴ τῆς ὁµιλίας µου στὴν Ἐκδήλωση τοῦ Συλλόγου
Φίλων Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μαρωνείας καὶ Κοµοτηνῆς πρὸς τιµὴν τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ ∆αµασκηνοῦ, προστάτου τοῦ Συλλόγου, ποὺ πραγµατοποιήθηκε τὴν 4η ∆εκεµβρίου
2016 στὴν Αἴθουσα τοῦ Ἱδρύµατος Παπανικολάου στὴν Κοµοτηνή.

Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς
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Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ∆αµασκηνός.
Εἰκόνα Μιχαὴλ Ἀναγνώστου (1734), ἀποκείµενη στὸ Βυζαντινὸ Μουσεῖο Χίου.
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Στὸ ἄρθρο αὐτὸ θὰ προσπαθήσω νὰ
δείξω ὅτι ἡ φράση «λύρα εὔσηµος τῆς
εὐσεβείας», ποὺ ἐπέλεξα ὡς τίτλο, δανεισµένη ἀπὸ τὸ ἀπολυτίκιο τοῦ ἁγίου, εἶναι
ἀπόλυτα κυριολεκτική, δὲν ἀποτελεῖ καθόλου ὑπερβολὴ καὶ δὲν ἐµπεριέχει κανενὸς
εἴδους ἀσάφεια: ὁ Ἅγιος Ἰωάννης µὲ τὸ
ὑµνογραφικὸ ἔργο του ἀνεδείχθη ὄντως
«λύρα», δηλαδὴ λυρικὸς/ποιητὴς (ἀλλὰ καὶ
µελωδός), «εὔσηµος», δηλαδὴ µὲ φθόγγο
καθαρό –ἀκριβή– σαφή, «τῆς εὐσεβείας»,
δηλαδὴ µουσικὸ ὄργανο ἔκφρασης τῆς
ὀρθῆς πίστεως, ἀφοῦ διατύπωσε καὶ ποιητικὰ ἀλλὰ συγχρόνως καὶ µὲ ἀπόλυτη ἀκρίβεια τὰ ὀρθόδοξα δόγµατα. Οἱ κριτικοὶ τῆς
λογοτεχνίας συνηθίζουν νὰ λένε γιὰ τοὺς
ὑµνογράφους, καὶ µάλιστα γιὰ τοὺς ποιητὲς τῶν κανόνων, ὅτι ἡ ἐµµονή τους στὰ
δόγµατα τοὺς περιορίζει ποιητικά, λειτουργεῖ ἀρνητικὰ γιὰ τὴν ποίησή τους. Ἂν αὐτὸ
ἀληθεύει γιὰ κάποιους ἐλάσσονες ὑµνογράφους, σὲ καµιὰ περίπτωση δὲν µπορεῖ
νὰ εἰπωθεῖ γιὰ τὸν ∆αµασκηνό: ἀντίθετα, ὁ
Ἰωάννης µέσα ἀπὸ τὴ δογµατικὴ διατύπωση γράφει ποίηση καὶ µέσα ἀπὸ τὴν ποίησή
του διδάσκει δογµατική. Τὰ δύο αὐτὰ στοιχεῖα στὸ ἔργο του εἶναι σχεδὸν ἀξεχώριστα.

14

Ἀνάµεσα στὰ ἰδιόµελα ποὺ ἀποδίδονται στὸν Ἅγιο Ἰωάννη ἰδιαίτερη θέση κατέχουν τὰ εὐστοχώτατα νεκρώσιµα τῆς ἐξόδιας ἀκολουθίας (καὶ δὲν εἶναι µόνο τὰ 8 ἢ
10 ποὺ ἔχει ἐπικρατήσει νὰ ψάλλονται στὴ
σύγχρονη µορφὴ τῆς ἀκολουθίας, ἀλλὰ περίπου 30). Σὲ αὐτὰ βρίσκει κανεὶς συµπυκνωµένη καὶ τὴν παραµυθία ἀλλὰ καὶ τὴν
ὀρθόδοξη θεώρηση τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου. ∆ὲν εἶναι δῆθεν «ὑπεράνω» τοῦ πόνου
ὁ ὑµνογράφος. Μαζὶ µὲ τὸν κάθε ἄνθρωπο
συγκλονίζεται καὶ αὐτὸς µπροστὰ στὸ µυστήριο τοῦ θανάτου: Ὄντως φοβερώτατον
τὸ τοῦ θανάτου µυστήριον! Πῶς παρεδόθηµεν τῇ φθορᾷ; πῶς συνεζεύχθηµεν τῷ θανάτω; Ἀλλὰ ἐπίσης θυµᾶται καὶ µᾶς θυµίζει
τὰ λόγια τῆς Ἁγίας Γραφῆς: Ἐγὼ εἰµὶ γῆ καὶ

σποδός. Κι ἔτσι καταλήγει στὴν ὀρθὴ ἀξιολόγηση τῶν βιοτικῶν πραγµάτων: Πάντα
σκιᾶς ἀσθενέστερα, πάντα ὀνείρων ἀπατηλότερα. Τὸ κάθε ἰδιόµελο καταλήγει µὲ δέηση ὑπὲρ τῆς ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ
κεκοιµηµένου.
Τὰ δογµατικὰ θεοτοκία τοῦ ∆αµασκηνοῦ, ψαλλόµενα ἀπὸ δύο στὸν Ἑσπερινὸ κάθε Κυριακῆς, εἶναι διάφανοι κρύσταλλοι θεολογίας: Τὴν παγκόσµιον δόξαν,
τὴν ἐξ ἀνθρώπων σπαρεῖσαν καὶ τὸν ∆εσπότην τεκοῦσαν, τὴν ἐπουράνιον πύλην, ὑµνήσωµεν Μαρίαν τὴν Παρθένον, τῶν Ἀσωµάτων τὸ ᾆσµα καὶ τῶν πιστῶν τὸ ἐγκαλλώπισµα. Αὕτη γὰρ ἀνεδείχθη οὐρανὸς καὶ
ναὸς τῆς Θεότητος˙ αὕτη τὸ µεσότοιχον τῆς
ἔχθρας καθελοῦσα εἰρήνην ἀντεισῆξε καὶ τὸ
βασίλειον ἠνέῳξε. Ταύτην οὖν κατέχοντες,
τῆς πίστεως τὴν ἄγκυραν, ὑπέρµαχον ἔχοµεν τὸν ἐξ αὐτῆς τεχθέντα Κύριον… καὶ Ὃν
οὐρανὸς οὐκ ἐχώρησε, Παρθένε Θεοτόκε,
ἐν γαστρί σου ἀστενοχωρήτως ἐχωρήθη
καὶ ἔµεινας ἁγνὴ ἀρρήτῳ λόγῳ, µηδὲν τῆς
παρθενίας λυµανθείσης. Σὺ γὰρ µόνη γέγονας ἐν γυναιξὶ µήτηρ καὶ παρθένος καὶ σὺ
µόνη, πάναγνε, ἐγαλούχησας υἱὸν ζωοδότην
καὶ ἀγκάλαις σου ἐβάσταξας τὸ ἀνύστακτον
ὄµµα. Ἀλλ’ οὐ διέλιπε τοῦ κόλπου τοῦ Πατρικοῦ, ὡς προϋπῆρχε πρὸ τῶν αἰώνων. Ἀλλ’
ἄνω ὅλως Θεὸς µετὰ Ἀγγέλων καὶ κάτω
ὅλως ἐκ σοῦ µετὰ ἀνθρώπων καὶ πανταχοῦ
ἀνερµηνεύτως.
Ὁµοίως καὶ οἱ ὕµνοι τῶν Χριστουγέννων: Πῶς ἐξείπω τὸ µέγα µυστήριον; Ὁ
ἄσαρκος σαρκοῦται, ὁ Λόγος παχύνεται, ὁ
ἀόρατος ὁρᾶται καὶ ὁ ἀναφὴς ψηλαφᾶται
καὶ ὁ ἄναρχος ἄρχεται. Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ υἱὸς
ἀνθρώπου γίνεται, Ἰησοῦς Χριστός, χθὲς καὶ
σήµερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας.
Αἰῶνες πρὶν οἱ ἡσυχαστὲς πατέρες µιλήσουν γιὰ τὶς ἱερὲς ἐµπειρίες τους καὶ γιὰ
τὸ ἄκτιστο φῶς τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἰωάννης στοὺς
ὕµνους του παρουσιάζει τὸν Θεὸ ὡς φῶς:

Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

Ὁ Ἰωάννης ὁ ∆αµασκηνός. Μικρογραφία χειρογράφου.

Στὸν κανόνα τοῦ Πάσχα τὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως πληροῖ τὰ πάντα: Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καὶ γῆ καὶ τὰ
καταχθόνια. Ἔχουµε ἀπὸ τὸν βίο τοῦ ἁγίου
ἕνα χαριτωµένο «ἀνέκδοτο», τὴ συνοµιλία
τῶν δύο ἀδελφῶν, Ἰωάννου καὶ Κοσµᾶ, οἱ
ὁποῖοι, ὅπως ἀνέφερα, εἶχαν ἀποδυθεῖ σὲ
µία εὐγενῆ ἅµιλλα: νὰ συνθέσουν καὶ οἱ
δύο κανόνες γιὰ ὅλες τὶς µεγάλες ἑορτὲς
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους: Ὅταν λοιπὸν
ἔφθασαν στὴν ἑορτὴ τῆς Ἀναστάσεως, ὁ
Ἰωάννης ἔδειξε στὸν Κοσµᾶ τὸ ποίηµά του,
τὸν κανόνα Ἀναστάσεως ἡµέρα, καὶ συγκεκριµένα τὸ νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός...
Τότε ὁ Κοσµᾶς, γεµᾶτος θαυµασµό, ἀρνή-

θηκε νὰ βάλει δίπλα σ’ αὐτὸν τὸν παιᾶνα,
τὸν δικό του κανόνα ποὺ εἶχε συνθέσει σὲ
ἦχο λιγότερο πανηγυρικό, διότι τὸν θεώρησε πολὺ κατώτερο, ἀνάξιο τῆς ἑορτῆς.
Καὶ στὸν ἰαµβικὸ κανόνα τῶν Χριστουγέννων τοῦ Ἰωάννη ἀπηχεῖται ἡ προφητεία τοῦ Ἠσαΐα ὁ λαὸς ὁ καθήµενος ἐν
σκότει εἶδε φῶς µέγα καὶ τοῖς καθηµένοις
ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν
αὐτοῖς: ∆ιαβάζουµε, λοιπόν, στὸν κανόνα:
Ὁ λαὸς εἶδεν, ὁ πρὶν ἠµαυρωµένος, µεθ’
ἡµέραν φῶς τῆς ἄνω φρυκτωρίας· καὶ Ἷκται
δι’ ἡµᾶς... λυγρῶς πεσόντας ἐν σκότει τῶν
πταισµάτων ὁ φῶς κατοικῶν καὶ φάτνην
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Στὸν ὕµνο «Ἐπὶ σοὶ χαίρει» ὁ ὑµνογράφος παρουσιάζει ὅλη τὴν κτίση, νοερὰ καὶ
ὑλική, ἀγγέλων τὸ σύστηµα καὶ ἀνθρώπων
τὸ γένος, νὰ ἀγάλλεται καὶ νὰ πανηγυρίζει
χάρη στὴν Κεχαριτωµένη, τὴν ὁποία ἀποκαλεῖ ἐπίσης ἡγιασµένον ναὸν καὶ παράδεισον λογικὸν καὶ καύχηµα παρθενικόν. Γιατὶ
ἀπὸ αὐτὴν ὁ Θεὸς ἐσαρκώθη, καὶ παιδίον
γέγονεν ὁ πρὸ αἰώνων ὑπάρχων. Ἡ σάρκωση τοῦ Θεοῦ διὰ τῆς Θεοτόκου δοξάζει σὲ
ἀνυπέρβλητο βαθµὸ τὴν τελευταία, ἀφοῦ ὁ
Θεὸς τὴν µήτραν αὐτῆς θρόνον ἐποίησε καὶ
τὴν γαστέρα αὐτῆς πλατυτέραν οὐρανῶν
ἀπειργάσατο. Μαζί της νιώθουν νὰ συνδοξάζονται ἄγγελοι καὶ ἄνθρωποι καὶ χαίρουν
γι’ αὐτὴν καὶ τῆς ἀπονέµουν τιµή-δοξολογία: Κεχαριτωµένη, δόξα σοι.
Σὲ πολλοὺς ὕµνους τοῦ Ἰωάννη διακρίνουµε τὴν ἰδιαίτερη λατρεία πρὸς τὴ Θεοτόκο. ∆ὲν εἶναι µόνο τὰ «δογµατικὰ» λεγόµενα
θεοτοκία του. Στὸν Ἰωάννη ἀποδίδεται ἡ συστηµατικὴ σύνθεση θεοτοκίων καὶ ἡ καθιέρωση τῆς σηµερινῆς δοµῆς τῶν κανόνων,
ὅπου κάθε ὠδὴ κατακλείεται ἀπὸ θεοτοκίο.
Φορητὴ εἰκόνα τοῦ ἁγιογράφου Ne'meh Naser
Homsi ἀπὸ τὴ ∆αµασκό, Συρία, 19ος αἰ.
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παρ’ ἀξίαν… Καὶ ἀκόµη: Ἄγων ἅπαντας πρὸς
σέλας ζωηφόρον Θεὸς πεφυκώς, ἐκ πυλῶν
ἀνηλίων. Καὶ στὰ ἰδιόµελα τῆς Λιτῆς τῶν
Χριστουγέννων: Θεὸς ἐν σαρκὶ ἐπέφανεν
τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ καθηµένοις… ἐξανέτειλε γὰρ φῶς τοῖς ἐσκοτισµένοις.
Ὁ Ἰωάννης πανηγυρίζει στοὺς πιὸ λαµπροὺς τόνους τὴ σάρκωση τοῦ Θεοῦ καὶ
τὴ θέωση τοῦ ἀνθρώπου: Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ
γῆ σήµερον ἡνώθησαν τεχθέντος τοῦ Χριστοῦ. Σήµερον Θεὸς ἐπὶ γῆς παραγέγονεν
καὶ ἄνθρωπος εἰς οὐρανοὺς ἀναβέβηκε. Σήµερον ὁρᾶται σαρκὶ ὁ φύσει ἀόρατος διὰ τὸν
ἄνθρωπον.

Ξεχωρίζω ἀπὸ τὸν κανόνα του γιὰ
τὴν Κοίµηση τῆς Θεοτόκου: Θάµβος ἦν
θεάσασθαι τὸν οὐρανὸν τοῦ Παµβασιλέως τὸν ἔµψυχον, τοὺς κενεῶνας τῆς γῆς
ὑπερχόµενον, δηλαδή: ἄξιο θαυµασµοῦ καὶ
ἐκπλήξεως εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ἔµψυχος
οὐρανὸς τοῦ Θεοῦ, ἡ Θεοτόκος, κατέρχεται
στὰ ἔγκατα τῆς γῆς. Καὶ ἀκόµη ἕνα: Κροτείτωσαν σάλπιγγες τῶν Θεολόγων σήµερον,
γλῶσσα δὲ πολύφθογγος ἀνθρώπων νῦν
εὐφηµείτω. Περιηχείτω ἀὴρ ἀπείρῳ λαµπόµενος φωτί, ἄγγελοι ὑµνείτωσαν τῆς Παρθένου τὴν κοίµησιν: Σήµερα ἂς σαλπίσουν
πανηγυρικὰ οἱ θεολόγοι (οἱ ἀπόστολοι)· οἱ
πολύγλωσσοι ἄνθρωποι, ἀντίθετα, ἂς σιωπήσουν (ἤ: ἂς περιορίσουν τὴ γλῶσσα τους
µόνο σὲ ἀγαθὲς ὁµιλίες), ἂς ἀντηχήσει ἡ
ἀτµόσφαιρα, πληµµυρισµένη ἀπὸ ἄπειρο
φῶς, οἱ ἄγγελοι ἂς ψάλουν τὴν κοίµηση
τῆς Παρθένου.

Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

Περισσότερο θὰ ἤθελα νὰ σταθῶ στὸν
ἰαµβικὸ κανόνα τοῦ Ἰωάννη γιὰ τὰ Χριστούγεννα. Πρῶτα ἂς δοῦµε, ὅµως, πῶς
σχολιάζει ἕνας νεοέλληνας λογοτέχνης
τοῦ 20οῦ αἰώνα τὸν ὕµνο αὐτό: «...∆ιάβαζα τ’ ἀρχαῖα τροπάρια, καὶ βρισκόµουνα σὲ
µιὰ κατάσταση ποὺ δὲν µπορῶ νὰ τὴ µεταδώσω στὸν ἄλλον. Πρὸ πάντων ὁ ἰαµβικὸς
Κανόνας «Ἔσωσε λαόν», µὲ κεῖνες τὶς παράξενες καὶ µυστηριώδεις λέξεις, µ’ ἔκανε νὰ
θαρρῶ πὼς βρίσκουµαι στὶς πρῶτες µέρες
τῆς δηµιουργίας, ὅπως ἦταν πρωτόγονη ἡ
φύση ποὺ µ’ ἔζωνε, ὁ θεόρατος βράχος, ποὺ
κρεµότανε ἀπάνω ἀπὸ τὴ µικρὴ ἐκκλησιά, ἡ
θάλασσα, τ’ ἄγρια δέντρα καὶ τὰ χορτάρια,
οἱ καθαρὲς πέτρες, τὰ ρηµονήσια ποὺ φαινότανε πέρα στὸ πέλαγο, ὁ παγωµένος βοριὰς ποὺ φυσοῦσε κ’ ἔκανε νὰ φαίνουνται
ὅλα κατακάθαρα, τ’ ἀρνιὰ ποὺ βελάζανε, οἱ
τσοµπάνηδες ντυµένοι µὲ προβιές, τ’ ἄστρα
ποὺ λάµπανε σὰν παγωµένες δροσοσταλίδες τὴ νύχτα! Ὅλα τά ’βλεπα µέσ’ ἀπὸ τοὺς
χριστουγεννιάτικους ὕµνους, µέσ’ ἀπὸ τὰ
ἰαµβικὰ ἐκεῖνα ἀποκαλυπτικὰ λόγια, σὰν καὶ
τοῦτα» (Φώτης Κόντογλου)
Προτοῦ ἀναλύσουµε κάποια ἀποσπάσµατα, ἀξίζει νὰ θυµηθοῦµε πόσο περίτεχνα κατασκευασµένος εἶναι ὁ κανόνας
αὐτὸς ἀπὸ καθαρὰ «ἐξωτερικὴ» ἄποψη: Ὁ
Ἰωάννης ἐπιχείρησε ἐδῶ (ὅπως καὶ στὸν
κανόνα τῶν Φώτων καὶ τῆς Πεντηκοστῆς)
µία πρωτοφανῆ (καὶ τολµηρὴ) σύζευξη δύο
διαφορετικῶν ρυθµικῶν συστηµάτων: τῆς
ἀρχαίας προσωδίας καὶ τοῦ ρυθµοτονικοῦ
µέτρου τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὑµνογραφίας. Πῆρε τὸν προσωδιακὸ ἰαµβικὸ τρίµετρο στίχο, ὅπως εἶχε ἐξελιχθεῖ στὴ λόγια
κοσµικὴ ποίηση µέχρι τὴν ἐποχή του, καὶ
συνέθεσε πεντάστιχες στροφές, οἱ ὁποῖες,
ὅµως, σὲ πολὺ µεγάλο βαθµὸ ὑπακούουν
καὶ στοὺς τονικοὺς κανόνες τῆς ὑµνογραφίας. ∆ηλαδή, σὲ κάθε στίχο τηρεῖται
καὶ ἡ ἀρχαία προσωδία (ἡ µακρότητα ἢ ἡ
βραχύτητα τῶν συλλαβῶν µὲ βάση τοὺς

Φορητὴ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου.
Σκήτη Ἁγίας Ἄννης, Ἅγιον Ὄρος.
Ἀρχὲς 14ου αἰ. µ.Χ.

κανόνες τῆς ἀρχαίας µετρικῆς), ἀλλὰ καὶ ἡ
ὁµοτονία µὲ τοὺς ὁµόλογους στίχους τῶν
ὑπόλοιπων στροφῶν (τροπαρίων) τῆς ἴδιας ὠδῆς.
Ἐπιπλέον, ἰδιαίτερα σύνθετη εἶναι ἡ κατασκευὴ τῆς ἀκροστιχίδας: ἀντί, ὅπως γίνεται συνήθως, τὰ ἀρχικὰ γράµµατα τῶν τροπαρίων, ἀθροιζόµενα, νὰ σχηµατίζουν ἕνα
µόνο στίχο, στοὺς ἰαµβικοὺς κανόνες τοῦ
Ἰωάννη τὸ ἀρχικὸ γράµµα τοῦ κάθε στίχου
µετέχει στὴν ἀκροστιχίδα καὶ τὸ ἀποτέλε-
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σµα εἶναι ἕνα τετράστιχο, καὶ µάλιστα σὲ
ἐλεγειακὸ µέτρο, δηλαδὴ δύο ἐλεγειακὰ
δίστιχα. Συγκεκριµένα, στὸν κανόνα τῶν
Χριστουγέννων ἡ τετράστιχη ἀκροστιχίδα
εἶναι ἡ ἀκόλουθη:
Εὐεπίης µελέεσσιν ἐφύµνια ταῦτα λιγαίνει
υἷα Θεοῦ µερόπων εἵνεκα τικτόµενον
ἐν χθονὶ καὶ λύοντα πολύστονα
πήµατα κόσµου.
Ἀλλ’, ἄνα, ῥητῆρας ῥύεο τῶνδε πόνων.
Αὐτοὶ ἐδῶ οἱ ὕµνοι µὲ τὰ καλλιεπῆ µέλη
δοξάζουν
τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, ποὺ γιὰ χάρη τῶν ἀνθρώπων γεννιέται
στὴ γῆ καὶ καταργεῖ τὰ πολυστέναχτα πάθη
τοῦ κόσµου.
Βασιλιά µου, λύτρωσε τοὺς ψάλλοντας
αὐτοὺς τοὺς ὕµνους.
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Καὶ τώρα ἂς δοῦµε τὸ κυρίως κείµενο
τοῦ κανόνα. Ὅπως ἐπιβάλλεται στὸ ποιητικὸ εἶδος τῶν κανόνων, ὁ εἱρµὸς (δηλαδὴ
ἡ πρώτη στροφὴ κάθε ὠδῆς) πρέπει νὰ παραπέµπει στὸ θέµα τῆς ἀντίστοιχης ὠδῆς
τῆς Παλαιᾶς ∆ιαθήκης. Ἀλλὰ στὸν παρόντα
κανόνα ὁ Ἰωάννης ἐπιδέξια πετυχαίνει τὴ
σύζευξη / τὸν παραλληλισµὸ τοῦ παλαιοδιαθηκικοῦ θέµατος µὲ τὸ πανηγυριζόµενο
γεγονὸς τῆς Χριστοῦ γεννήσεως. Συγχρόνως, µέσα ἀπὸ τὴ σύγκριση γίνεται καταφανὲς πόσο ἀνώτερο εἶναι τὸ νεώτερο γεγονὸς σὲ σχέση µὲ τὸ παλαιό:
Οἱ Ἰσραηλῖτες µπόρεσαν νὰ διαβοῦν
τὴ θάλασσα. Ἀλλὰ ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἔκανε γιὰ τοὺς ἀνθρώπους βατὸ τὸν
οὐρανὸ (εἱρµὸς α΄ ὠδῆς):
Ἔσωσε λαὸν θαυµατουργῶν ∆εσπότης
ὑγρὸν θαλάσσης κῦµα χερσώσας πάλαι.
Ἑκὼν δὲ τεχθεὶς ἐκ κόρης, τρίβον βατὴν
πόλου τίθησιν ἡµῖν…

Ὁ προφήτης Ἀββακοὺµ ἀξιώθηκε νὰ
δεῖ µιὰ προτύπωση τῆς ἐνανθρώπησης τοῦ
Χριστοῦ καὶ «ξέσπασε» σὲ προφητικοὺς
ὕµνους. Ἡ πραγµατοποίηση τῆς προφητείας εἶχε ὡς ἀποτέλεσµα τὴν ἀνάπλαση τῶν
ἀνθρώπων (εἱρµὸς δ΄ ὠδῆς):
Γένους βροτείου τὴν ἀνάπλασιν πάλαι
ᾄδων προφήτης Ἀββακοὺµ προµηνύει
ἰδεῖν ἀφράστως ἀξιωθεὶς τὸν τύπον·
νέον βρέφος γὰρ ἐξ ὄρους τῆς Παρθένου
ἐξῆλθε λαῶν εἰς ἀνάπλασιν Λόγος.
Ζητοῦσε ὁ Ἰωνᾶς νὰ τὸν πάρει κοντά
του ὁ Θεός, νὰ γλιτώσει ἀπὸ τὴν περιπέτειά
του στὴ θάλασσα. Ἀλλὰ ὁ πιστὸς (ὁ ὑµνογράφος) πληγωµένος ἀπὸ τὸ βέλος τοῦ
διαβόλου, ζητᾶ ἀπὸ τὸν Χριστὸ νὰ ἔρθει
ὁ ἴδιος, νὰ ἀναιρέσει τὶς συµφορὲς ὅλων
τῶν ἀνθρώπων, πρᾶγµα ποὺ συντελεῖται
µὲ τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ (εἱρµὸς
στ΄ ὠδῆς):
Ναίων Ἰωνᾶς ἐν µυχοῖς θαλαττίοις
ἐλθεῖν ἐδεῖτο καὶ ζάλην ἀπαρκέσαι.
Νυγεὶς ἐγὼ δὲ τῷ τυραννοῦντος βέλει,
Χριστέ, προσαυδῶ, τὸν κακῶν ἀναιρέτην,
θᾶττον µολεῖν σε τῆς ἐµῆς ῥαθυµίας.
Ἂς δοῦµε µερικὲς ἀκόµη ποιητικὲς συζεύξεις: ὁ ἄγραυλος χορὸς (ἡ συντροφιὰ
τῶν ποιµένων) συγκλονίζεται ἀκροώµενος
τὴν τάξιν τῶν Ἀσωµάτων τὴν µελῳδοῦσαν
(α’ τροπάριον γ’ ὠδῆς).
Ὁ Χριστὸς ἔρχεται ἀρρωγὸς τῶν
ἀνθρώπων στὸν ἀγῶνα ἐναντίον τοῦ
θανάτου, ἔχοντας ὡς ὅπλο / στολὴ παραλλαγῆς(!) τὴ σάρκωσή του, δηλαδὴ τὸ
ἀνθρώπινο σῶµα, καί, βέβαια, ἐξευτελίζει,
καταισχύνει τὸν θάνατο. Ἀντίθετα, χαρίζει
στοὺς ἀνθρώπους ὡς πλοῦτο τὴ θέωση,
πού, ἀπὸ τὴ λαχτάρα τους νὰ τὴν ἀποκτήσουν, εἶχαν ξεπέσει ἀπὸ τὸν οὐρανὸ στὸ
βαθὺ σκοτάδι (β’ τροπάριον ζ’ ὠδῆς):
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Ἀρρωγὲ Χριστέ, τὸν βροτοῖς ἐναντίον,
πρόβληµα τὴν σάρκωσιν ἀῤῥήτως ἔχων,
ᾔσχυνας, ὄλβον τῆς θεώσεως φέρων
µορφούµενος νῦν· ἧς τινος δι’ ἐλπίδα
ἄνωθεν εἰς κευθµῶνας ἤλθοµεν ζόφου.
Τὴν ἀγριωπὴ ἁµαρτία τοῦ ἀφηνιασµένου κόσµου, τὴ γεµάτη περηφάνεια καὶ
τρελαµένη ἀπὸ τὸν οἶστρο τῆς ἀκολασίας,
τὴν γκρέµισες ὁλότελα µὲ τὴν παντοδυναµία σου. Καὶ ἐκείνους ποὺ παρέσυρε πρὶν
(ἡ ἁµαρτία) τοὺς σώζεις σήµερα ἀπὸ τὶς
παγίδες της, παίρνοντας σάρκα ἑκούσια, ὦ
Εὐεργέτη (γ’ τροπάριον ζ’ ὠδῆς):
Τὴν ἀγριωπὸν ἀκρατῶς γαυρουµένην,
ἄσεµνα βακχεύουσαν, ἐξοιστρουµένου
κόσµου καθεῖλες πανσθενῶς ἁµαρτίαν·
οὓς εἵλκυσε πρίν, σήµερον τῶν ἀρκύων
σῴζεις δὲ σαρκωθεὶς ἑκών, Εὐεργέτα.
Στὸν εἱρµὸ τῆς γ’ ὠδῆς ἔχουµε πολλαπλὲς ἀντιθέσεις: ὁ ἐχθρός µας ἔχει ἐπηρµένην τὴν ὀφρύν, δηλαδὴ ἀγέρωχη, ἀλαζονικὴ στάση ἀπέναντί µας, ἀλλὰ ἐµεῖς παρακαλοῦµε τὸν Χριστὸ νὰ συγκατανεύσει, νὰ
δείξει µὲ ἕνα συγκαταβατικό του νεῦµα ὅτι
καταδέχεται τοὺς ὕµνους µας, ταπεινώνοντας παράλληλα ἐκεῖνον. Καὶ στὴ συνέχεια:
νὰ ἀνυψώσει ἐµᾶς ποὺ τὸν ὑµνολογοῦµε
ὑπεράνω τῆς ἁµαρτίας, ἀφοῦ µᾶς στηρίξει
ἀκλόνητα στὸ θεµέλιο τῆς πίστεως:
Νεῦσον πρὸς ὕµνους οἰκετῶν, Εὐεργέτα,
ἐχθροῦ ταπεινῶν τὴν ἐπηρµένην ὀφρύν·
φέρων τε, παντεπόπτα, τῆς ἁµαρτίας
ὕπερθεν, ἀκλόνητον ἐστηριγµένους,
Μάκαρ, µελῳδούς, τῇ βάσει τῆς πίστεως.
Ὁ Κύριός µας µὲ τὴ σαρκική του παρουσία ἔκοψε (κατάργησε) πέρα ὡς πέρα
τὴ φοβερὴ ἔχθρα ποὺ εἶχε ἑδραιωθεῖ (σὰν
τεῖχος) (µεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων) καὶ
ἐξαφάνισε τὴ δύναµη τοῦ ψυχοφθόρου

δαίµονος. Καὶ τὸν µὲν κόσµο ἕνωσε µὲ τὶς
ἀσώµατες ὑπάρξεις, τὸν δὲ ∆ηµιουργὸ τὸν
ἔκανε (πάλι) προσηνῆ πρὸς τὴν Κτίση (α’
τροπάριον ε’ ὠδῆς):
Ἀπηνὲς ἔχθος τὸ πρὸς αὐτὸν ∆εσπότης
τεµὼν διαµπὰξ σαρκὸς ἐν παρουσίᾳ
ἶνα κρατοῦντος ὤλεσε ψυχοφθόρου
κόσµον συνάπτων ταῖς ἀΰλοις οὐσίαις,
τιθεὶς προσηνῆ τὸν Τεκόντα τῇ κτίσει.
Σὺ Χριστέ, ἡ ἀνάσταση τῶν ἐθνῶν,
ἦρθες γιὰ νὰ ἐπαναφέρεις τὴν πλανεµένη φύση τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὰ ἔρηµα
καὶ ἄγρια βουνὰ (τῆς ἁµαρτίας) σὲ λιβάδι
πλούσιο σὲ ἄνθη (τῆς εὐσεβείας) καὶ γιὰ νὰ
ἀφανίσεις τὴ βίαιη καὶ τυραννικὴ δύναµη
τοῦ ἀνθρωποκτόνου διαβόλου, φανερούµενος, κατὰ τὴν πάνσοφη πρόνοιά σου, καὶ
ὡς ἄνθρωπος καὶ ὡς Θεὸς (β’ τροπάριον
η’ ὠδῆς):
Ἥκεις πλανῆτιν, πρὸν νοµὴν ἐπιστρέφων
τὴν ἀνθοποιόν, ἐξ ἐρηµαίων λόφων,
ἡ τῶν ἐθνῶν ἔγερσις, ἀνθρώπων φύσιν·
ῥώµην βιαίαν τοῦ βροτοκτόνου σβέσαι
ἀνὴρ φανείς τε καὶ Θεὸς προµηθείᾳ.
Θὰ θυµίσω, κλείνοντας, ὅτι στὴν ποίηση
τῶν κοντακίων συνηθιζόταν νὰ κυριαρχεῖ
τὸ ἀφηγηµατικὸ (καὶ τὸ διαλογικὸ) στοιχεῖο
καί, σὲ κάποια στροφή, ἐµβόλιµα σχεδόν,
νὰ τονίζεται τὸ ὀρθὸ δόγµα, ὡς πολεµικὴ
κατὰ τῶν αἱρετικῶν. Στοὺς κανόνες τοῦ
Ἰωάννη µπορεῖ κανεὶς νὰ πεῖ, ὅπως φάνηκε στὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ παραδείγµατα,
ὅτι σχεδὸν κάθε τροπάριο εἶναι ἕνα µικρὸ
κοντάκιο. ∆ηλαδὴ σχεδὸν σὲ κάθε στροφὴ
ἡ ποιητικὴ ἀφήγηση εἶναι συνδυασµένη µὲ
τὴ δογµατικὴ διδασκαλία, χωρὶς οὔτε οἱ
ποιητικὲς εἰκόνες νὰ χάνουν τὴ δύναµή τους
οὔτε ἡ διατύπωση τοῦ δόγµατος νὰ ὑστερεῖ
σὲ ἀκρίβεια. ∆ικαίως, λοιπόν, ὁ ὑµνογράφος
ἀποκαλεῖ τὸν Ἰωάννη λύραν εὔσηµον τῆς
εὐσεβείας.
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Ἐκκλησιαστικὲς εἰδήσεις
Ἐπιμέλεια: Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Βαρθολομαῖος Ἰατρίδης,
Ἱεροκῆρυξ Ι. Μ. Μαρωνείας & Κομοτηνῆς

Πνευματικὴ κίνηση
Ἰανουαρίου - Μαρτίου 2017
ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ
ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Τὸ Σάββατο, 31 ∆εκεµβρίου 2016, ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας
καὶ Κοµοτηνῆς κ. Παντελεήµων χοροστάτησε στὴν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ στὸν
πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Βασιλείου
Παγουρίων. Ἀκολούθως, στὴν αἴθουσα
τοῦ Πνευµατικοῦ Κέντρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κοµοτηνῆς, ὅπου
παρουσίᾳ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Τοπικῶν
Ἀρχῶν τοῦ Νοµοῦ καὶ τῆς πόλεως, τῶν Ἱεροψαλτῶν καὶ πιστοῦ Λαοῦ, ἐπευλόγησε
τὴν Πρωτοχρονιάτικη Ἁγιοβασιλόπιττα.
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Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ ∆ΟΞΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ
Τὸ Σάββατο, 31 ∆εκεµβρίου 2016, ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ
Κοµοτηνῆς κ. Παντελεήµων χοροστάτησε
στὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς ἑποµένης
ἡµέρας στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισµοῦ τῆς Θεοτόκου Κοµοτηνῆς καὶ στὴ
συνέχεια τελέσθηκε ἡ ∆οξολογία ἐπὶ τῇ
πρώτῃ τοῦ νέου ἔτους 2017.

Ἡ ∆εσποτικὴ Ἑορτὴ τῆς Θείας Ἐπιφανείας
ἑορτάσθη στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Μαρωνείας καὶ Κοµοτηνῆς µὲ ἐπίκεντρο τὸν Ἱερὸ
Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισµοῦ τῆς Θεοτόκου Κοµοτηνῆς, ὅπου ἱερούργησε ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήµων,
πλαισιούµενος ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Κλῆρο, τὶς Τοπικὲς Ἀρχὲς καὶ πλῆθος Λαοῦ. Ἀκολούθως,
ὁ Σεβασµιώτατος µετέβη στὴν δεξαµενὴ τῆς
πόλεως (∆ΕΥΑΚ), ὅπου κατέδυσε τὸν Τίµιον
Σταυρόν. Ἐν συνεχεία µετέβη στὸν λιµένα
τῆς Μαρώνειας, ὅπου κατέδυσε τὸν Τίµιον
Σταυρόν, ἐνῶ τὴν αὐτὴν ἀκολουθίαν ἀνέγνωσε στὸν λιµένα τοῦ Φαναρίου καὶ στὸν
Ποταµὸν Κοµψᾶτο.
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ΕΥΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ
∆ΙΑΚΟΝΟΥ

Τὴν 12ην Ἰανουαρίου 2017, ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης µας εὐλόγησε τὴ Βασιλόπιττα στὴν Πρυτανεία τοῦ ∆.Π.Θ., παρουσίᾳ τοῦ Ἐλλογιµωτάτου Πρυτάνεως, τῶν
Ἀντιπρυτάνεων, Καθηγητῶν, Φοιτητῶν καὶ
Ἐργαζοµένων. Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης ἀπηύθυνε λόγους δοξολογίας πρὸς
τὸν Θεὸν καὶ εὐχαριστίες γιὰ τὸ ἐπιτελούµενο πνευµατικὸ καὶ κοινωνικὸ ἔργο τοῦ
Πανεπιστηµίου καὶ ἐξῆρε τὴν προσφορὰν
τοῦ Ἱδρύµατος στὴν τοπικὴ κοινωνία.

Τὴν Τετάρτη, 25 Ἰανουαρίου 2017, ἡµέραν µνήµης τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης
Μαρωνείας καὶ Κοµοτηνῆς κ. Παντελεήµων ἱερούργησε στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ
Εὐαγγελισµοῦ τῆς Θεοτόκου Κοµοτηνῆς
καὶ ἐτέλεσε τὴν εἰς ∆ιάκονον Χειροτονίαν
τοῦ ἐκ Κοµοτηνῆς καταγοµένου κ. Κυριάκου Ἀρσένογλου, ἐγγάµου καὶ πατρὸς µιᾶς
κορασίδος.

Ο ΝΕΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ∆΄ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΕΥΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ
ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ ΤΩΝ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Τὴν Τρίτη, 24 Ἰανουαρίου 2017, ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ
Κοµοτηνῆς ἐδέχθη στὰ Γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως τὸν νέο ∆ιοικητὴ τοῦ ∆΄ Σώµατος Στρατοῦ Ἀντιστράτηγο κ. Γεώργιο
Καµπᾶ, συνοδευοµένου ὑπὸ τοῦ Ἀνωτέρου
∆ιοικητοῦ Φρουρᾶς Κοµοτηνῆς καὶ ἑτέρων
Ἀξιωµατικῶν. Ὁ Σεβασµιώτατος καλωσώρισε τὸν νέον Σωµατάρχην, τὸν συνεχάρη
ἐπὶ τῇ ἀναλήψει τῶν ὑψηλῶν καθηκόντων
του, τὸν ἐνηµέρωσε γιὰ τὸ ἔργο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ εὐχήθηκε ἐπιτυχία
στὸ πολυσχιδὲς ἔργο του.
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Τὴν Πέµπτη, 26 Ἰανουαρίου 2017, ὁ Μητροπολίτης µας εὐλόγησε τὴν Ἁγιοβασιλόπιττα τῶν Α΄ καὶ Β΄ Βρεφονηπιακῶν
Σταθµῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως παρουσίᾳ τῶν παιδιῶν, τῶν διδασκόντων καὶ τῶν
ἐργαζοµένων.
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ΕΥΛΟΓΙΑ ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟ∆ΟΠΗΣ

ΓΕΥΜΑ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ

Στὴν αἴθουσα τοῦ Πνευµατικοῦ Κέντρου
τοῦ Ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ
Σοφίας Κοµοτηνῆς πραγµατοποιήθηκε τὸ
Σάββατο, 28 Ἰανουαρίου 2017, ἀπὸ τὸν
Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη Μαρωνείας
καὶ Κοµοτηνῆς κ. Παντελεήµονα ἡ εὐλογία
τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Συλλόγου Πολυτέκνων Νοµοῦ Ροδόπης.

Τὴν Τρίτη, 31 Ἰανουαρίου 2017, ὁ Μητροπολίτης µας παρέθεσε γεῦµα πρὸς τιµὴν
τῶν ἐργαζοµένων στὸν Τοµέα Καθαριότητος καὶ τῶν Τεχνικῶν Ὑπηρεσιῶν τοῦ ∆ήµου Κοµοτηνῆς στὴν αἴθουσα τοῦ Πνευµατικοῦ Κέντρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τῆς τοῦ
Θεοῦ Σοφίας Κοµοτηνῆς.

ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΝΕΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ

Τὴν κυριώνυµον ἡµέραν τῆς Ὑπαπαντῆς
τοῦ Κυρίου ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κοµοτηνῆς κ. Παντελεήµων ἱερούργησε στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ
Ναὸ Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου Κοµοτηνῆς
καὶ ἐτέλεσε τὴν εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονία τοῦ ∆ιακόνου Κυριάκου Ἀρσένογλου.
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Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κοµοτηνῆς, µὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασµοῦ
τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, προστατῶν τῆς Παιδείας, διοργάνωσε τὴν Κυριακή, 29 Ἰανουαρίου, πανηγυρικὴ ὁµιλία στὴν αἴθουσα
τοῦ Ἐµπορικοῦ καὶ Βιοµηχανικοῦ Ἐπιµελητηρίου µὲ ὁµιλητὴ τὸν Ἐλλογιµώτατο
Καθηγητὴ τοῦ Τµήµατος Ποιµαντικῆς καὶ
Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. Ἰωάννη Μπάκα, ὁ
ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέµα: «Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες καὶ τὸ Ἱεραποστολικὸ ἔργο στὴν ἐποχή
τους».

ΕΥΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ
ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
Τὴν 2α Φεβρουαρίου, µὲ πρωτοβουλία
τοῦ Ταµείου Ἀρωγῆς Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Μαρωνείας καὶ Κοµοτηνῆς
διοργανώθηκε ἐκδήλωση πρὸς τιµὴν τῶν
Ἱερατικῶν οἰκογενειῶν. Ὁ Σεβασµιώτατος
Μητροπολίτης κ. Παντελεήµων εὐλόγησε
τὴν Βασιλόπιττα τοῦ νέου ἔτους καὶ µίλησε καταλλήλως πρὸς τοὺς Ἱερεῖς καὶ τὰ
µέλη τῶν οἰκογενειῶν τους, ἐνῶ παράλληλα εὐχαρίστησε τὶς Πρεσβυτέρες καὶ τὰ
παιδιὰ τῶν Ἱερέων γιὰ τὴν συµπαράστασή
τους πρὸς τοὺς Ἐφηµερίους.

Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ∆ΙΑΚΟΝΟΥ
Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀθανασίου Αἰγείρου
ἱερούργησε τὸ πρωΐ τῆς Κυριακῆς, 5 Φεβρουαρίου, ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης
Μαρωνείας καὶ Κοµοτηνῆς κ. Παντελεήµων,
ὅπου ἐτέλεσε τὴν εἰς ∆ιάκονον Χειροτονίαν
τοῦ ἐγγάµου κ. Νεκταρίου Παπαλεξίου.
Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΟΥ

Τὸ ἀπόγευµα τῆς Τρίτης, 7ης Φεβρουαρίου
2017, ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ µεγάλου
ἑσπερινοῦ µετ’ ἀρτοκλασίας καὶ θείου κηρύγµατος στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ
Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου Νέου
Σιδηροχωρίου, ὅπου ἐχοροστάτησε ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας
καὶ Κοµοτηνῆς κ. Παντελεήµων, πλαισιούµενος ὑπὸ τοῦ ἱεροῦ Κλήρου, παρουσίᾳ τοῦ
∆ηµάρχου Κοµοτηνῆς, Ἀντιδηµάρχων τοῦ
∆ήµου Κοµοτηνῆς, τοῦ Ταξιάρχου τῆς 29ης
Τ.Θ. Ταξιαρχίας καὶ Ἀνωτέρου ∆ιοικητοῦ
Φρουρᾶς Κοµοτηνῆς, ἐκπροσώπων Συλλόγων καὶ Φορέων, ἐνῶ µετὰ τὴν ἁκολουθίαν
τοῦ ἑσπερινοῦ ἔλαβε χώρα ἡ λιτάνευσις τῆς
εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου, συνοδείᾳ
τῆς Φιλαρµονικῆς τοῦ Νέου Σιδηροχωρίου
πρὸς εὐλογίαν καὶ ἁγιασµὸν πάντων.
Τὸ πρωΐ τῆς κυριωνύµου ἡµέρας, Τετάρτης,
8ης Φεβρουαρίου 2017, ὁ Σεβασµιώτατος
Μητροπολίτης κ. Παντελεήµων ἱερούργησε στὸν ἴδιο πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ καὶ
ἐτέλεσε τὴν εἰς ∆ιάκονον Χειροτονίαν τοῦ
Μοναχοῦ Γρηγορίου, ἀδελφοῦ τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ὁσίου Μαξίµου Καυσοκαλύβη Παπικίου Ὄρους.

Ο ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΣΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Τὴν Πέµπτη, 9 Φεβρουαρίου, ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ
Κοµοτηνῆς κ. Παντελεήµων δέχθηκε στὰ
Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τὸν νέο
ἐν Θεσσαλονίκῃ Γενικὸ Πρόξενο τῆς Ρωσικῆς Ὁµοσπονδίας κ. Ἀλεξάντρ Στσερµπακόβ.
Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήµων συνεχάρη τὸν κ. Πρόξενον γιὰ τὴν
ἀνάληψη τῶν καθηκόντων του, τὸν ἐνηµέρωσε γιὰ τὸ ἔργο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
καὶ ἐπεσήµανε τὶς ἀγαθὲς σχέσεις µεταξὺ
τῶν δύο Χριστιανικῶν Λαῶν, εὐχήθηκε δὲ
τὴν ἐξ Ὕψους δύναµιν πρὸς ἐπιτέλεση τοῦ
ἔργου του.
ΤΟ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ
Τὸ Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου, Ψυχοσάββατον τῆς Ἀπόκρεω, ὁ Σεβασµιώτατος
Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κοµοτηνῆς
κ. Παντελεήµων ἱερούργησε στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισµοῦ τῆς Θεοτόκου
Κοµοτηνῆς.
Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας
µετέβη στὸ Κοιµητήριο τῆς Κοµοτηνῆς,
ὅπου ἐτέλεσε τρισάγιον ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν προκατόχων του Ἀρχιερέων, ὡς
καὶ τῶν κεκοιµηµένων Ἱερέων τῆς Μητροπόλεως καὶ ἐν συνεχείᾳ προέστη τῆς
ἐπιµνηµοσύνου δεήσεως ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν πεσόντων κατὰ τὴν
ἐκτέλεσιν τοῦ καθήκοντος Ἀστυνοµικῶν.
Ἀκολούθως, ὁ Σεβασµιώτατος µετέβη
στὸ Στρατιωτικὸ Κοιµητήριο, ὅπου προέστη τῆς ἐπιµνηµοσύνου δεήσεως ὑπὲρ
ἀναπαύσεως τῶν ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδως ἡρωϊκῶς ἁγωνισαµένων καὶ ἐνδόξως πεσόντων.
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ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ
ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ∆ΕΗΣΗ
∆ΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΩΝ ∆ΗΜΑΡΧΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΥΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Τὸ Μυστήριον τοῦ ἱεροῦ Εὐχελαίου ἐτέλεσε τὴν Τετάρτη τῆς Α΄ Ἑβδοµάδος τῶν
Νηστειῶν, 1ης Μαρτίου 2017, ὁ Μητροπολίτης µας, εὐγενῶς προσκληθεὶς ὑπὸ τοῦ
∆ιευθυντοῦ καὶ τοῦ Συλλόγου τῶν Καθηγητῶν τοῦ Μουσικοῦ Γυµνασίου-Λυκείου
Κοµοτηνῆς στὴν αἴθουσα πολιτιστικῶν
ἐκδηλώσεων τοῦ Σχολείου.
Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Α΄ ΣΤΑΣΕΩΣ
ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ
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Τὴν Παρασκευή, 3 Μαρτίου, ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κοµοτηνῆς ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν
τῆς Α΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισµῶν πρὸς τὴν
Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ὡς ἀκολούθως: Στὸ
Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Παντελεήµονος
τοῦ Γενικοῦ Νοσοκοµείου Κοµοτηνῆς καὶ
εὐχήθηκε καταλλήλως πρὸς τὴν ∆ιοικητήν,
τὸ Ἰατρικὸν καὶ Νοσηλευτικὸν Προσωπικὸν,
τοὺς ἐργαζοµένους, τοὺς περιθαλποµένους καὶ εἰς τοὺς συγγενεῖς αὐτῶν. Στὸν
Ἱερὸν Ἐνοριακὸν Ναὸν τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κοµοτηνῆς, ὅπου ἀνεφέρθη εἰς τὸ πρόσωπον τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ἐπεσήµανε
δὲ τὸ πλῆθος τῶν ἀρετῶν Της ὥστε νὰ γίνῃ
δοχεῖον τῆς Θείας Χάριτος.

Τὸ Σάββατο, 4 Μαρτίου, µετὰ τὸ πέρας
τῆς Θείας Λειτουργίας ποὺ ἐτελέσθη στὸν
Ἱερὸ Κοιµητηριακὸ Ναὸ Ζωοδόχου Πηγῆς
Κοµοτηνῆς, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καὶ
Κοµοτηνῆς, παρουσίᾳ τοῦ ∆ηµάρχου τῆς
πόλεως κ. Γεωργίου Πετρίδη, µελῶν τοῦ
∆ηµοτικοῦ Συµβουλίου καὶ συγγενῶν τῶν
προκεκοιµηµένων ἀδελφῶν µας, ἐτελέσθη
ἐπιµνηµόσυνη δέηση ὑπὲρ ἀναπαύσεως
τῶν διατελεσάντων ∆ηµάρχων Κοµοτηνῆς, ὡς καὶ ἁπάντων τῶν κατοίκων τῆς
πόλεως τῶν ἀναπαυοµένων στὸ Κοιµητήριο τῆς Κοµοτηνῆς.

Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
ΤΟΥ Β΄ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

Τὴν Α΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήµων
ἐχοροστάτησε στὴν ἀκολουθίαν τοῦ Β΄
κατανυκτικοῦ ἑσπερινοῦ στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου
Κοµοτηνῆς, κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ὁποίου
ὡµίλησε ὁ προσκληθεὶς Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιµανδρίτης π. Κωνσταντῖνος Σακαρίδης, προϊστάµενος τῆς Ἀδελφότητος τῶν
Θεολόγων «Η ΖΩΗ», ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ
θέµα: «Τὰ γνήσια στοιχεῖα τῆς Ὀρθόδοξης
ζωῆς».
ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
ΤΟΥ Γ΄ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

Τὴν Β΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήµων
ἐχοροστάτησε στὴν ἀκολουθία τοῦ Β΄ κατανυκτικοῦ ἑσπερινοῦ στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου Κοµοτηνῆς, κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ὁποίου
ὡµίλησε ὁ προσκληθεὶς Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιµανδρίτης π. Ἀρτέµιος, ἀδελφὸς
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου τοῦ
Ἁγίου Ὄρους, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέµα:
«Ἡ Κυρία Θεοτόκος καὶ οἱ Ἁγιορεῖτες».
Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
ΤΟΥ ∆΄ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

Τὸ Σάββατο τῆς Β΄ Ἑβδοµάδος τῶν Νηστειῶν, 11 Μαρτίου, ὁ Σεβασµιώτατος
Μητροπολίτης µας ἱερούργησε στὸν Ἱερὸ
Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Κοµοτηνῆς καὶ ἐτέλεσε τὴν εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονία τοῦ
∆ιακόνου π. Νεκταρίου Παπαλεξίου.

Τὴν Γ΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήµων
ἐχοροστάτησε στὴν ἀκολουθίαν τοῦ ∆΄
κατανυκτικοῦ ἑσπερινοῦ στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου
Κοµοτηνῆς, κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ὁποίου
ὡµίλησε ὁ προσκληθεὶς Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιµανδρίτης π. Βαρθολοµαῖος, Καθηγούµενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγµένου
τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ
θέµα: «Ἡ διάκριση καὶ τὰ χαρίσµατα στὴ
ζωὴ µας˙ ἐµπιστοσύνη στὸ Θεό».
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Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙΟΥ
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Τὴν Τρίτη, 21 Μαρτίου, ὁ Σεβασµιώτατος
Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κοµοτηνῆς
κ. Παντελεήµων, ἡγούµενος δύο λεωφορείων καὶ συνοδευόµενος ὑπὸ Κληρικῶν
τῆς Ἐπαρχίας του µετὰ προσκυνητῶνµελῶν τοῦ Χριστιανικοῦ Συλλόγου «Ο
ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ», µετέβη στὸ ἱερὸ Ἡσυχαστήριο Τιµίου Προδρόµου Ἀκριτοχωρίου.
Ὁ Μητροπολίτης µας ἐγένετο δεκτὸς ὑπὸ
τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου καὶ τῆς καθηγουµένης
τοῦ ἱεροῦ ἡσυχαστηρίου, γεροντίσσης Ἰακώβης καὶ τῶν µελῶν τῆς συνοδείας, ὅπου
ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσε τὴν Θείαν Λειτουργίαν
τῶν Προηγιασµένων Τιµίων ∆ώρων.
Ὁ ποιµενάρχης µας κ. Παντελεήµων κατὰ
τὴν προσφώνησίν του εὐχαρίστησε τὸν
Μητροπολίτην Σιδηροκάστρου κ. Μακάριον γιὰ τὴν παρουσία καὶ τὴν παροχήν τῆς
κυριαρχικῆς ἀδείας πρὸς ἐπιτέλεσιν τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου, ἀκολούθως τὴν γερόντισσα Ἰακώβη καὶ τὴν συνοδεία της γιὰ τὴν φιλοξενία, παρεκάλεσε δὲ νὰ µεταφέρῃ τὸν
σεβασµὸ του πρὸς τὸν πνευµατικὸν καθοδηγητὴν τοῦ ἡσυχαστηρίου Γέροντα Ἀλέξιο, Καθηγούµενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου
Ξενοφῶντος Ἁγίου Ὄρους καὶ συνεχάρη
διὰ τὸ ἐπιτελούµενο πνευµατικὸ ἔργο.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ

Στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Μουσικοῦ
Γυµνασίου-Λυκείου Κοµοτηνῆς πραγµατοποιήθηκε τὸ ἀπόγευµα τῆς Τετάρτης,
22 Μαρτίου, ἐπετειακὴ ἐκδήλωση γιὰ τὴν
ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου 1821.
Ἀρχικῶς, ὁ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Γραφείου
Ἐσωτερικῆς καὶ Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καὶ
Κοµοτηνῆς, Ἀρχιµανδρίτης Οἰκουµένιος
Μαρκόπουλος, καλωσόρισε τοὺς παρισταµένους καὶ προσεκάλεσε τὸν σύζυγο τῆς
ὁµιλητρίας Πολυχρονίας Λακάκη, νὰ ἀναγνώσει τὴν σχετικὴν εἰσήγηση ἐκ µέρους
της συζύγου του. Ἀκολούθως, ἡ χορωδία
τοῦ Γραφείου Ἐσωτερικῆς καὶ Ἐξωτερικῆς
Ἱεραποστολῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ κ. Γεωργίου Πενέτη ἀπέδωσε ὕµνους καὶ ἀνέγνωσαν ἐπίκαιρα κείµενα.

Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΟΣ ΙΕΡΟΥ ΚΑΘΕ∆ΡΙΚΟΥ
ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ἡ ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισµοῦ τῆς Θεοτόκου
καὶ τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας στὴν Ἱερὰ
Μητρόπολη Μαρωνείας καὶ Κοµοτηνῆς
ἔχει ἐπίκεντρο τὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ
Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισµοῦ τῆς Θεοτόκου Κοµοτηνῆς.
Τὸ ἀπόγευµα τῆς Παρασκευῆς, 24ης Μαρτίου 2017, ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ
πανηγυρικοῦ ἑσπερινοῦ καὶ τῆς ∆΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισµῶν πρὸς τὴν Ὑπεραγίαν
Θεοτόκον στὸν προµνηµονευθέντα Ἱερὸ
Καθεδρικὸ Ναὸ, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας
καὶ Κοµοτηνῆς κ. Παντελεήµονος.
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Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ
Τὸ Σάββατο, 25 Μαρτίου, στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ ἐτελέσθη ἡ πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος
τοῦ Σεβασµιωτάτου Ποιµενάρχου µας κ.
Παντελεήµονος.
Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας
ἐτελέσθη ἡ ἐπίσηµη ∆οξολογία Χοροστατοῦντος τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου, ἐνῶ ὁ
πανηγυρικὸς τῆς ἡµέρας ἐξεφωνήθη ἀπὸ
τὴν καν Μαριγούλαν Κοσµίδου, ∆ιευθύντριαν τῆς ∆ευτεροβαθµίου Ἐκπαιδεύσεως
Νοµοῦ Ροδόπης.
Ἀκολούθως ἅπαντες µετέβησαν στὸν
αὔλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ,
ὅπου ὁ ἀδριάντας τοῦ ἐθνεγέρτου Μητροπολίτου Μαρωνείας Κωνσταντίου, ἔνθα
ἐτελέσθη ἐπιµνηµόσυνη δέηση. Ἐν συνεχείᾳ, ἐψάλη στὸ Ἡρῶον τῆς πόλεως ἡ καθιερωµένη ἐπιµνηµόσυνη δέηση καὶ ἔλαβε
χώρα ἡ κατάθεση τῶν στεφάνων.
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Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
ΤΟΥ Ε΄ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Τὴν ∆΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήµων ἐχοροστάτησε στὴν ἀκολουθία τοῦ
∆΄ κατανυκτικοῦ ἑσπερινοῦ στὸν Ἱερὸ
Μητροπολιτικὸ Ναὸ Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου Κοµοτηνῆς, κατὰ τὴν διάρκειαν
τοῦ ὁποίου µίλησε ὁ προσκληθεὶς Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιµανδρίτης π. Ἀλέξιος,
Καθηγούµενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου
Ξενοφῶντος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὁ ὁποῖος
ἀνέπτυξε τὸ θέµα: «Περὶ προσευχῆς, ἡ Θεοποιός ἀρετή».

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟ ΦΥΛΑΚΙΟ
ΤΟΥ ΟΧΥΡΟΥ ΤΗΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ
Τὴν µεσηµβρίαν τῆς Παρασκευῆς τοῦ Ἀκαθίστου Ὕµνου, 31 Μαρτίου, ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κοµοτηνῆς κ. Παντελεήµων µετέβη στὸ φυλάκιο
τοῦ Ὀχυροῦ τῆς Νυµφαίας καὶ ἀνέπεµψε
τὴν ἀκολουθίαν τῶν Χαιρετισµῶν πρὸς
τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.
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