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ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2019

Ἀ

νάμεσα στὶς δύο μεγάλες ∆εσποτικὲς ἑορτὲς τῶν Χριστουγέννων καὶ τῶν Θεοφανείων,
ἑορτάζουμε καὶ τὴν εἴσοδό μας στὸ νέο
πολιτικὸ ἔτος.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ ἑορτασμὸς αὐτὸς
τὰ τελευταῖα χρόνια εἶναι ὑποτονικός,
διότι πολλὰ καὶ βαρειὰ εἶναι τὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζουμε. Κυριαρχεῖ ἡ ἀβεβαιότητα, ἡ ὁποία ἐμποδίζει
τὴν αἰσιόδοξη θεώρηση τοῦ αὔριο. Οἱ
ἀγωνίες μας πολλές, οἱ προβληματισμοί μας ἔντονοι. Τὸ σκοτεινὸ νέφος
ποὺ καλύπτει τὴν ἀποστατημένη ἀπὸ
τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο Εὐρώπη σκιάζει τὸν
καταγάλανο οὐρανό μας. Στὸ ὄνομα
ἑνὸς κάλπικου προοδευτισμοῦ ἐγκαταλείψαμε τὸν Θεὸ τῶν πατέρων μας καὶ

τώρα τραγικὰ βιώνουμε τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἀποστασίας ὡς ἀνασφάλεια,
ἀβεβαιότητα, ἀπογοήτευση καὶ ἐγκατάλειψη. Ὑποθηκεύσαμε τὴν πνευματική
μας ἐλευθερία ἀντὶ πινακίου φακῆς,
θαμπωθήκαμε ἀπὸ τὰ ξυλοκέρατα τῆς
ψεύτικης προόδου καταπνίγοντας τὴ
φωνὴ τῆς συνειδήσεώς μας, ξεχνώντας
αὐτὸ ποὺ ἔλεγε ὁ σοφὸς τῆς Ἑλληνικῆς
ἀρχαιότητος Περίανδρος ὁ Κορίνθιος:
«Ἐλευθερία ἐστὶν ἀγαθὴ συνείδησις».
Ἡ ἐποχή μας κατάφερε νὰ ἀνατρέψει
καὶ νὰ διαστρέψει τὸ νόημα τῆς ζωῆς,
τὴν εὐαγγελικὴ ἀλήθεια, τὰ ἰδανικὰ τῆς
ὀρθοδόξου πίστεως, τῆς πατρίδος, τῆς
οἰκογένειας. Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει
ὅτι θὰ κυριαρχήσει αὐτὴ ἡ διαστροφή.
∆υστυχῶς σήμερα μόνη μας ἔγνοια
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εἶναι τὰ ὑλικὰ ἀγαθά. Ὁ πλοῦτος. Ὅμως
ὁ πλοῦτος δὲν εἶναι πάντοτε πηγὴ εὐτυχίας καὶ ἀνέσεως. Πολλὲς φορὲς ἀποδεικνύεται πηγὴ ἀνησυχίας, φόβου καὶ
ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τὸν προορισμό
μας.
Ὁ δρόμος τοῦ πιστοῦ εἶναι πάντοτε
ὑψηλόστοχος πορεία πρὸς τὰ ἰδανικά.
∆ρόμος δυσανάβατος, ποὺ ὁδηγεῖ στὸν
οὐρανό, τὸν τελικὸ προορισμό μας. Γιὰ
νὰ διανύσουμε τὸν δρόμο αὐτὸ μὲ ἐπιτυχία πρέπει νὰ ἔχουμε συνοδοιπόρο
τὸν Χριστό. «Χωρίς ἐμοῦ οὐ δύνασθε
ποιεῖν οὐδέν» ( Ἰω. 15,5).
Ἡ συνοδοιπορία μὲ τὸν Χριστὸ εἶναι
χωρὶς ἀμφιβολία ζωὴ εἰρήνης, πνευματικῆς χαρᾶς, γαλήνης καὶ ἀναπαύσεως.
Γι’ αὐτὸ χρειάζεται ἀπὸ μᾶς προσοχὴ
ὡς πρὸς τὴ διάθεση τοῦ χρόνου μας. Ὁ
Κύριος μᾶς προσφέρεται δωρεάν. «Μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν... ὁ μένων ἐν
ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν
πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν». (Ἰω. 15,4,5).
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Οἰκοῦντες ὅμως στὸν κόσμο, ἔχουμε
ὑποχρέωση ἔντιμης ἐργασίας καὶ φροντίδας γιὰ τὴν ἐπίγεια εὐημερία μας,
ὑπὸ τὸν ὅρο τοῦ συνεχοῦς προσανατολισμοῦ μας πρὸς τὸν Θεό. Ἡ καρδιά μας
νὰ κυριαρχεῖται ἀπὸ τὸν πόθο τῆς αἰώνιας ζωῆς. Νὰ εἴμαστε ἱεραπόστολοι μέσα
στὴν οἰκογένειά μας, στὸ περιβάλλον
μας, στὴν κοινωνία. Νὰ καλλιεργήσουμε τὴ ζωὴ τῆς πίστεως, τῆς εὐσεβείας,
τῆς ἀγάπης. Νὰ ἁγιάζουμε τὴν κάθε μας
ἡμέρα μὲ τὴν προσευχὴ καὶ τὴ μελέτη
τοῦ Εὐαγγελίου καὶ νὰ ἐφαρμόζουμε
τὸν Θεῖο Νόμο στὴ ζωή μας, «ἄχρις οὗ

μορφωθῇ Χριστὸς ἐν ὑμῖν». (Γαλ. 4,19).
Ἡ προσπάθεια αὐτὴ θὰ εἶναι τὸ καλύτερο δῶρο πρὸς τὸν ἑαυτό μας. ∆ῶρο ποὺ
θὰ ἔχει δύναμη καὶ ἰσχὺ στὴν παροῦσα
ζωὴ καὶ στὴ μέλλουσα.
Ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱερὰ Μητρόπολις, σὺν
τοῖς ἄλλοις, δίδει ἰδιαιτέρα βαρύτητα
στὴν ἱστορία, γιατὶ ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ πολεμήσει μὲ τὰ πνευματικά της
ὅπλα τὴν ἱστορικὴ ἀγνωσία καὶ τὴν ἠθελημένη διαστρέβλωση τῆς ἱστορικῆς
ἀλήθειας ποὺ ἐπιχειρεῖται στὴν πατρίδα
μας. Γι’ αὐτὸ τὸ ἐφετεινὸ ἡμερολόγιο
τῆς Μητροπόλεώς μας τὸ ἀφιερώσαμε
στὴ Γενοκτονία τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀφοῦ συμπληρώνονται ἑκατὸ
χρόνια ἀπὸ τὸν ξεριζωμὸ τῶν Ποντίων
ἀπὸ τὶς πατρογονικές τους ἑστίες, προκειμένου νὰ γνωρίσουμε τὰ πραγματικὰ
καὶ ἀψευδῆ γεγονότα καὶ νὰ διδαχθοῦμε
ἀπὸ αὐτὰ στὴ ζωή μας.
Ὁ χρόνος φεύγει χωρὶς νὰ μπορεῖ νὰ
τὸν δαμάσει κανείς. Ἡ ζωὴ κυλᾶ πρὸς
τὰ ἐμπρός. Ἂς ἐκμεταλλευθοῦμε τὸν
χρόνο ποὺ ἡ ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ μᾶς
προσφέρει, ὥστε νὰ ἐπανορθώσουμε τὰ
λάθη μας καὶ νὰ κατακτήσουμε τὸ μέλλον. «Ὁ κόσμος παράγεται καὶ ἡ ἐπιθυμία αὐτοῦ˙ ὁ δὲ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ
Θεοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα». (Α΄ Ἰω. 2,17).
Σᾶς εὔχομαι ὁλόψυχα τὸ νέον ἔτος
νὰ εἶναι εὐλογημένο, σωτήριο καὶ κατὰ
Χριστὸν εἰρηνικὸ καὶ καρποφόρο.

Μὲ πατρικὴ ἀγάπη
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
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Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαροκοστὴ

«Ἀνέτειλε τὸ ἔαρ τῆς νηστείας
καὶ τὸ ἄνθος τῆς μετανοίας…»
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Ἦ

λθε καὶ πάλι ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ἀνοίγει «τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν», ὅπως
ψάλλει ἡ φιλόστοργη Ἐκκλησία μας.

Ἔφθασε ἡ περίοδος τῶν ἑπτὰ ἑβδομάδων θρησκευτικοῦ βιώματος καὶ βαθιᾶς πνευματικῆς ζωῆς, αὐτοκριτικῆς
καὶ προσευχῆς. Περίοδος κατὰ τὴν
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ὁποία ὁ πιστὸς πορεύεται. ∆ιαβαίνει καὶ
μεταβαίνει ἀπὸ τὴν κατάσταση τῆς κατὰ
σάρκα ζωῆς στὴν κατάσταση τῆς κατὰ
πνεῦμα ζωῆς.
Ἡ Ἐκκλησία μᾶς προσκαλεῖ νὰ ἀντισταθοῦμε στὴν ἀπολυτοποίηση τῆς ἀδιαφορίας, νὰ μὴν ἐπιβιβαστοῦμε στὸν συρμὸ
τῆς εὐκολίας. Μᾶς καλεῖ νὰ ξεφύγουμε
ἀπὸ τὴ γκρίζα καθημερινότητα, ἀπὸ τὴν
κόλαση τῆς κατανάλωσης, ἀπὸ τὴν ἀλόγιστη ἀλαζονεία μας, ἀπὸ τὴν κατάκριση σὲ βάρος τοῦ ἄλλου, ἀπὸ τὴν καθημερινὴ πλήξη. Μᾶς καλεῖ νὰ ξεφύγουμε
ἀπὸ τὶς ὅποιες κακίες μας ποὺ ταλανίζουν καὶ ἐμᾶς καὶ τὴν κοινωνία μας καὶ
τὸν κόσμο μας.
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Ἡ Μεγάλη Σαρακοστὴ μᾶς ἀνοίγει ἕναν
δρόμο, τὸν δρόμο τῆς ἀγάπης, τῆς προσευχῆς, τῆς ταπείνωσης, τῆς σιωπῆς, τῆς
περισυλλογῆς. Μᾶς ἀνοίγει ἕναν δρόμο
γιὰ ἄσκηση ἐνάντια στὴν καθημερινότητά μας, ἐνάντια στὰ πάθη μας. Ἰδιαίτερα
στὴν ἐποχή μας, μὲ ὁρατὴ τὴν οἰκονομικὴ
κρίση σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο, ποὺ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ προδιαγράψει τὶς ἐπιπτώσεις της στὸ πολιτικὸ καὶ κοινωνικὸ
«γίγνεσθαι», κυρίως ὅμως τὴν ἠθικὴ καὶ
πνευματικὴ ὕφεση καὶ παρακμὴ θεσμῶν
καὶ προσώπων, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀντιπαραθέτει στὴ σχιζοφρένεια
τῆς ὑπερκατανάλωσης τὸν ἀσκητισμό
της. Σ’ ἕναν κόσμο ποὺ χόρτασε «πολιτισμό», ὑποκρισία καὶ ψέμα, ἡ Ἐκκλησία
προσφέρει τὸ μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου:
ἀγάπη, εἰρήνη, μετάνοια, συμπόρευση,
ταπείνωση, σιωπή.
Πῶς χρειάζεται νὰ ζήσωμε τὴν περίο-

δο αὐτή; Ἀκούσαμε ἀπὸ τὴν Ὑμνολογία
τῆς σημερινῆς ἡμέρας νὰ περιγράφεται
ὁ τρόπος: «καὶ ἀναλαβόντες τὴν πανοπλίαν τοῦ Σταυροῦ, τῷ ἐχθρῷ ἀντιμαχησώμεθα ὡς τεῖχος ἄρρηκτον κατέχοντες
τὴν πίστιν καὶ ὡς θώρακα τὴν προσευχὴν
καὶ περικεφαλαίαν τὴν ἐλεημοσύνην,
ἀντὶ μαχαίρας τὴν νηστείαν, ἥτις ἐκτέμνει ἀπὸ καρδίας πᾶσαν κακίαν» (ἰδιόμελον τῶν αἴνων τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς).
Τὸ πρῶτο, λοιπόν, πνευματικὸ ὅπλο
εἶναι ἡ προσευχή. Ἡ προσευχή, λένε οἱ
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι ἕνωση ἀνθρώπου καὶ Θεοῦ, συντήρηση τοῦ
κόσμου, καταλλαγὴ μὲ τὸν Θεό, μητέρα
τῶν δακρύων, συγχώρεση τῶν ἁμαρτημάτων, γέφυρα ποὺ σώζει ἀπὸ τοὺς πειρασμούς, τεῖχος που προστατεύει ἀπὸ
τὶς θλίψεις, συντριβὴ τῶν δαιμονικῶν
ἐπιθέσεων, λύση τῆς λύπης, ἀπαλλαγὴ
τοῦ θυμοῦ, φυγὴ τῶν ἀρετῶν, πρόξενος τῶν θείων χαρισμάτων, τροφὴ τῆς
ψυχῆς, φωτισμὸς τοῦ νοῦ, καθρέφτης
τῆς πνευματικῆς προκοπῆς.
Τὸ δεύτερο, ἡ ἐλεημοσύνη. Ἡ ἐλεημοσύνη, ὅπως μαρτυρεῖ ἡ Σοφία Σειρὰχ
(3.30), «ἐξιλάσσεται ἁμαρτίας». Ὁ δὲ
ἱερὸς Αὐγουστῖνος λέει ὅτι ἡ μεγαλύτερη ἐλεημοσύνη ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε εἶναι νὰ συγχωροῦμε ὁλόψυχα
αὐτοὺς ποὺ μᾶς ἀδίκησαν. Ἂς δείξωμε
λοιπόν, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, τὸ ἄφθονο ἔλεος τῆς καρδιᾶς μας. Ἂς ἐλεήσωμε μὲ μία συγγνώμη τοὺς οἰκείους μας,
τοὺς συνεργάτες μας, τοὺς φίλους μας
καὶ κάθε ἄνθρωπο ποὺ μᾶς ἔχει πικράνει.

Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς
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Τὸ τρίτο, ἡ νηστεία. Ἡ νηστεία ὑποτάσσει τὸ σῶμα στὸ πνεῦμα, φωτίζει τὸν
νοῦ, ἐνισχύει τὴν προσευχή, στηρίζει τὴ
μετάνοια, συντηρεῖ τὴν κατάνυξη, στερεώνει τὴ σωφροσύνη.
Εἶναι χαλινάρι τῶν κακῶν ἐπιθυμιῶν,
μαχαίρι τῆς φιλαυτίας, πελέκι τῆς φιληδονίας, μητέρα τῆς ἐγκρατείας, ἀδελφὴ
τῆς κατὰ Θεὸν πτωχείας, καλλιεργήτρια
τῆς ὑπομονῆς, θεμέλιο τῆς ἀρετῆς, φύλακας τῆς σωτηρίας καὶ ἰσχυρὴ μεσίτρια
στὸν Κύριο. ∆ὲν παρέχει ὅμως θεραπεία
στὴν ψυχὴ ἂν δὲν τὴν ἀκολουθήσει καὶ
δὲν τὴν βοηθήσει ἡ δύναμη τῆς ἀγάπης,
τὸ βάλσαμο τῆς εὐσπλαχνίας, τὸ φάρμακο τῆς ἐλεημοσύνης.
Λυχνάρι δίχως λάδι χαρακτηρίζουν οἱ
Ἅγιοι Πατέρες τὴ νηστεία ποὺ δὲν συνοδεύεται ἀπὸ ἔργα ἀγάπης. Χωρὶς λοιπὸν
κρατούμενα, χωρὶς ἐγωισμούς, σήμερα
ποὺ εἶναι ἡ παραμονὴ τῆς εἰσόδου μας
στὴν Ἁγία Τεσσαρακοστὴ ἂς δώσωμε
τὸν ἀσπασμὸ τῆς συγγνώμης καὶ τῆς
ἀγάπης πρὸς ἀλλήλους, ὥστε νὰ βαδίσουμε ἀνάλαφρα πρὸς τὸ «Πάσχα Θεοῦ
τὸ Σωτήριον».
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Ἀπομένει στὸν καθένα μας, ἀδελφοί
μου, νὰ πάρουμε τὴ μεγάλη ἀπόφαση,
νὰ ἀλλάξουμε, νὰ δώσουμε νόημα στὴ
ζωή μας. Νὰ ἀντιτάξουμε στὴν ἀλαζονεία μας τὴν ταπείνωση, στὴν κατανάλωση τὴν ἐγκράτεια, στὴν ὑποκρισία τὴ
γνησιότητα, στὸ ψέμα τὴν ἀλήθεια, στὴν
κακία τὴν ἀγάπη καὶ τὴν προσφορά, στὴ
μοναξιὰ τὴ χαρά, τὴν ὀμορφιὰ καὶ τὴ συμπόρευση.
Ἡ Μεγάλη Σαρακοστὴ εἶναι μία εὐκαιρία γιὰ μία πορεία πρὸς τὸν Παράδεισο,
τὸν Παράδεισο τῆς ἀγάπης καὶ τῆς αἰωνιότητας.
Ἐλάτε νὰ βροῦμε τὸν χαμένο μας παράδεισο. Ἐλάτε νὰ βιώσουμε τὴ Μεγάλη Σαρακοστή, νὰ ζήσουμε οὐσιαστικὰ
αὐτὴν τὴν πορεία πρὸς τὴν Ἀνάσταση, τὴ
μετοχὴ στὴν αἰώνια ζωή. Καλὴ Τεσσαρακοστή, εὐλογημένοι, νικηφόροι ἀγῶνες,
καλὴ μετάνοια.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

Ἡ Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἡ Ἀναστήλωσις τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων

Γεώργιος Χρ. Τσιγάρας
Ἀναπληρωτὴς Καθηγ ητὴς ΔΠΘ

Ὁ

ἑορτασμὸς τῆς Ἀναστήλωσης
τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων ἀποτελεῖ μιὰ
λατρευτικὴ πράξη μὲ βαθὺ θεολογικὸ
καὶ σωτηριολογικὸ περιεχόμενο. Τὴν
Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας ἡ Ἐκκλησία
δηλώνει ὅτι ἡ εἰκόνα εἶναι τὸ μέσον
σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὅτι μὲ τὴ
βοήθεια τῆς ὕλης καὶ τῶν αἰσθήσεων μπορεῖ
ὁ ἄνθρωπος νὰ ἀναχθεῖ στὸ ἄκτιστο καὶ
νὰ εἰσέλθει στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Ὁ προβληματισμὸς γιὰ τὸ τί εἶναι ἡ
εἰκόνα ἐπέφερε τὴν περίοδο τῆς εἰκονομαχίας μιὰ βαθιὰ πολιτικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ κρίση, ποὺ ἔφθασε συχνὰ καὶ
σὲ ἀκρότητες, καταστροφὲς εἰκόνων
καὶ κειμηλίων καὶ σκληρὲς διώξεις μοναχῶν καὶ ἄλλων ὑπερασπιστῶν τῶν
εἰκόνων. Οἱ εἰκονομάχοι ἀμφισβήτησαν
τὴν τιμητικὴ προσκύνηση τῶν εἰκόνων
μὲ ἐπιχειρήματα ποὺ θυμίζουν τὶς αἱρετικὲς δοξασίες τῶν μανιχαίων καὶ τῶν
Μονοφυσιτῶν, ἰδιαίτερα τῶν Νεστοριανῶν.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ ∆αμασκηνὸς τόνισε ὅτι ἡ εἰκόνα ἀποτελεῖ ἀντίγραφο
τοῦ πρωτοτύπου της καὶ συνεπῶς δὲν
μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ εἴδωλο. Τὸ ἀρχέτυπο τῆς εἰκόνας τοῦ Χριστοῦ, τῆς Θεοτόκου ἢ ἑνὸς ἁγίου εἶναι ἕνα πραγματικὸ καὶ ἱστορικὸ πρόσωπο, ἐνῶ τὸ
εἴδωλο εἶναι ἀντίγραφο ἀνύπαρκτου
προσώπου.
Οἱ εἰκονομάχοι δὲν ἀποδέχονταν τὴν
ἀπεικόνιση τοῦ Χριστοῦ κατὰ τὸν σωματικό Του χαρακτήρα, γιατὶ τόνιζαν τὴ
θεία φύση Του καὶ παραγνώριζαν τὴν
ἀνθρώπινη. Ἀντίθετα, οἱ εἰκονόφιλοι
πατέρες ὑποστήριζαν ὅτι μὲ τὴν ἐνσάρκωση τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ ὁ Χριστὸς
προσέλαβε τέλεια ἀνθρώπινη φύση
καὶ κατεῖχε ὅλες ἐκεῖνες τὶς ἰδιότητες
ποὺ καθιστοῦν τὸν ἄνθρωπο εἰκονιστό.
Οἱ εἰκονόφιλοι πατέρες, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ ∆αμασκηνὸς καὶ ὁ ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης, τόνιζαν ὅτι στὴν εἰκόνα
τοῦ Χριστοῦ δὲν ἀπεικονίζεται ἡ θεία
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φύση, ἀλλὰ ἡ ὑπόστασή του, ὅπως
ἀκριβῶς εἶχε παλαιότερα διατυπωθεῖ
ἀπὸ τοὺς πατέρες τῆς ∆΄ Οἰκουμενικῆς
Συνόδου τῆς Χαλκηδόνος.
Κατὰ τὴν εἰκονομαχικὴ ἔριδα ἡ
Ἐκκλησία ἀνακεφαλαίωσε τὴ δογματικὴ διδασκαλία της καὶ παράλληλα
τόνισε ὅτι στὴ λατρεία ἡ ἐκκλησιαστικὴ τέχνη δὲν εἶναι μιὰ διακοσμητικὴ
τέχνη, μιὰ ἁπλὴ εἰκονογράφηση, ἀλλὰ
συστατικὸ στοιχεῖο τοῦ δόγματος καὶ
τῆς θείας λατρείας, εἶναι συστατικὸ
στοιχεῖο τῆς πίστεως. Στὴ λατρευτικὴ
ζωὴ ἡ ἐκκλησιαστικὴ ζωγραφικὴ λειΒιβλιογραφία: ∆. Αγγελής, Αἰσθητικὴ Βυζαντινή. Ἡ ἔννοια τοῦ κάλλους
στὸν Μέγα Βασίλειο, Ἀθήνα 2004˙
B. N. Γιαννόπουλος, Αἱ χριστολογικαὶ
ἀντιλήψεις τῶν εἰκονομάχων, Ἀθῆναι
1975˙ Ἀ. Γλαβινᾶς, «Ἡ περὶ εἰκόνων
διδασκαλία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου»,
Γρηγόριος Παλαμᾶς 55 (1972) 79-87˙
Γ. Ζωγραφίδης, Ἡ βυζαντινὴ φιλοσοφία
τῆς εἰκόνας. Μιὰ ἀνάγνωση τοῦ Ἰωάννη
∆αμασκηνοῦ, Ἀθήνα 1997˙ ∆. Kαλοκύρης, Ἡ ζωγραφικὴ τῆς Ὀρθοδοξίας,
Θεσσαλονίκη 1972˙ Ἀρχιμ. Παντελεήμων Μουτάφης, «Οἱ περὶ τῶν ἱερῶν
εἰκόνων ἀντιλήψεις τοῦ Εὐστρατίου
Νικαίας», Φιλοσοφικὴ καὶ Θεολογικὴ
Βιβλιοθήκη 59, Θεσσαλονίκη 2006˙ Ν.
Ἰ. Νικολαΐδης, Ἡ εἰκονομαχία καὶ ἡ εἰκονολογία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου ∆αμασκη-

τουργεῖ παράλληλα μὲ τὸν λόγο τοῦ
εὐαγγελίου, μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ποίηση καὶ τὴ μουσική. Στὴ θεία λατρεία
μέσω τῶν αἰσθήσεων καὶ μὲ τὴ βοήθεια
τῆς τέχνης ἀλλὰ καὶ τοῦ τυπικοῦ ἐν γένει τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ὁ πιστὸς
ἀνακαλεῖ στὴ μνήμη του τὰ γεγονότα
τῆς ἱερᾶς ἱστορίας καὶ ἔτσι ἐμπειρικὰ
μετέχει τοῦ δόγματος, γνωρίζει βιωματικὰ τὴν πίστη τῆς Ἐκκλησίας, καί,
ὅπως οἱ ἀπόστολοι, καθίσταται βιωμ ατικὰ αὐτόπτης καὶ αὐτήκοος μάρτυρας
τῶν γεγονότων τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ
καὶ τῆς ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας.

νοῦ, Θεσσαλονίκη 2007˙ Στ. Ράμφος,
Μεταφυσικὴ τοῦ Κάλλους. Ἀφήγησι τῆς
ἑλληνικῆς πτήσεως ἀπὸ τὸν Φαῖδρο
τοῦ Πλάτωνος καὶ τὶς πραγματεῖες τοῦ
Πλωτίνου περὶ ὡραίου, στὸ Μυστικὸ
ὕψος τῆς Φιλοκαλίας τῶν ἱερῶν Νηπτικῶν, τόμ. 1, Ἀθῆναι 2003˙ ∆. ∆.
Τριανταφυλλόπουλος, Τέχνη καὶ Λατρεία. Κείμενα γιὰ τὴν ζωγραφικὴ στὴν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, Ἀθήνα 2001˙ ∆.
Ἰ. Τσελεγγίδης, Ἡ Θεολογία τῆς εἰκόνας
καὶ ἡ ἀνθρωπολογικὴ σημασία της, Θεσσαλονίκη 1984˙ Γ. Χρ. Τσιγάρας, Εἰκόνα
καὶ Λόγος. Εἰκονολογικὰ σχόλια στὸν
Ἀναστάσιο Σιναΐτη, Ξάνθη 1999˙ Γ. Χρ.
Τσιγάρας, «Ἡ εἰκονολογία του Θεοδώρου Στουδίτη», Ἀνάλεκτα Βλατάδων 68,
Θεσσαλονίκη 2011.
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Τὸ κατώφλι τῆς ψυχῆς μας

Πορφύριος Σοφὸς
Ἀρχιμανδρίτης

Κ

άποτε ὁ ∆ιογένης ὁ Λαέρτιος,
περνῶντας ἔξω ἀπὸ κάποιο σπίτι,
παρατήρησε μιὰ ἐπιγραφὴ πάνω ἀπὸ
τὴν πόρτα: «Κανεὶς κακὸς νὰ μὴν εἰσέλθει
μέσα».

10

Χτύπησε τὴν πόρτα καὶ ἄνοιξε ὁ ἰδιοκτήτης,
καὶ ὁ ∆ιογένης τὸν ρώτησε: «Ἐσὺ πῶς
μπαίνεις μέσα;». Αὐτὴ ἡ σοφὴ καὶ ἁπλοϊκὴ
ἐρώτηση τοῦ κυνικοῦ φιλοσόφου καλύπτει
ὅλη τὴν προπαρασκευαστικὴ περίοδο ποὺ
ὀνομάζεται Τριώδιο, καθὼς καὶ τὴν περίοδο
τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Κατὰ
τὴν θυσίαν ὀφείλουμε νὰ ἐξέλθουμε ἀπὸ
τὸν ἐγωκεντρισμό μας καὶ τὰ τείχη μας καὶ
νὰ σταθοῦμε στὸ κατώφλι τῆς ψυχῆς μας,
ἐνῶ μπροστά μας θὰ βλέπουμε τὴν θύρα
τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴν ἐπιγραφή: «Ἐγὼ εἰμὶ ἡ
θύρα˙ δι’ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ σωθήσεται»
(Ἰω. 10,9). Στὸ κατώφλι αὐτῆς τῆς θύρας θὰ
βάλουμε μετάνοια καὶ θὰ ἀρχίσει ὁ ἀγώνας
μὲ τὸν «ἄγνωστο ἐχθρό μας», τὸν ἑαυτό μας!
Θὰ ἀρχίσουμε μὲ τὴν ἀνατροπὴ τῆς φαρισαϊκῆς ἀντιλήψεως «Οὐκ εἰμὶ ὧσπερ οἱ λοιποὶ
τῶν ἀνθρώπων» σὲ τελωνικὴ κραυγή: «Ὁ
Θεὸς ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ οὐκ εἰμὶ
ὧσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων». Αὐτὴ ἡ
συντριβὴ τῆς αἴσθησης αὐτοδικαίωσης,
ἀνοίγει ἕνα μικρὸ μονοπάτι γιὰ τὴ σω-

τήρια ὁμολογία: «Οὐκ ἐσμὲν ἄξιοι ἄραι
τὰ ὄμματα ἡμῶν, καὶ βλέψαι εἰς τὸ ὕψος
τοῦ οὐρανοῦ, διότι κατελίπομεν τὴν ὁδὸν
τῆς δικαιοσύνης σου καὶ ἐπορεύθημεν ἐν
τοῖς θελήμασι τῶν καρδιῶν ἡμῶν» (Εὐχὴ
Θ' Ὥρας).
Αὐτὸ εἶναι τὸ σκίρτημα τῆς καρδιᾶς μας, καὶ
ἡ κρίσις τοῦ ἑαυτοῦ μας˙ νὰ γνωρίζουμε πῶς
«ἡμαρτάνομεν, ἠνομήσαμεν, ἠδικήσαμεν, οὐδὲ
συνεστήκωμεν καθὼς ἐνετείλω ἡμῖν», διότι
καὶ «ὅλα τὰ διατεταγμένα νὰ ποιήσετε, πάλι
πρέπει νὰ λέτε ὅτι εἴμαστε ἀχρεῖοι δοῦλοι».
Αὐτὸ τὸ ταπεινὸ πνεῦμα εἶναι ποὺ γεννᾶ
συγχώρεση καὶ κατανόηση τῶν ἐλαχίστων
ἀδελφῶν, εἶναι τὸ μυστήριο τῆς ἀγάπης,
ποὺ εἶναι ἀνταπόκριση τόσο στὴ θεία ἀγάπη
ὅσο καὶ στὸν ἀνθρώπινο πόνο, καὶ τότε μὲ
συντετριμμένη καρδιὰ νὰ ποῦμε: «Φεῖσαι
ἡμῶν Κύριε κατὰ τὸ πλῆθος τοῦ Ἐλέους
Σου, καὶ σῶσον ἡμᾶς διὰ τὸ ὄνομά σου τὸ
Ἅγιον» (Μεσώριον Θ' Ὥρας).
Αὐτὴ εἶναι μιὰ στιγμὴ κατανόησης,
ἀποφασιστικότητας καὶ καλῆς θελήσεως
γιὰ νὰ ἀρχίσουμε ἕνα ταξίδι ποὺ θὰ μᾶς
ὁδηγήσει ἀπὸ τὴν ἁμαρτωλὴ κατάστασή
μας, ποὺ εἶναι ἡ ἀμαύρωσή μας ὡς εἰκόνων
τοῦ Θεοῦ, στὴν ἐνατένιση τῆς Ἀχράντου
Εἰκόνος τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, τὴν ὁποία θὰ
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ἀσπασθοῦμε μὲ ἀνάξια χείλη καὶ ἡ σκέψη
μας θὰ μεταβεῖ εἰς τὸ πρωτότυπον καὶ θὰ
ψιθυρίσουμε τὴν Παλαμικὴ προσευχή: «Κύριε
φώτισόν μου τὸ σκότος».
Ἡ ἀπάντηση τοῦ Κυρίου θὰ εἶναι ἡ θέα ἑνὸς
ἱλαροῦ φωτὸς ποὺ εἶναι ὁ Σταυρός Του καὶ
συνάμα ὑπενθύμιση τοῦ δικοῦ μας Σταυροῦ
τὸν ὁποῖον αἴρουμε καὶ ἀνεβαίνουμε τὸ κάθε
σκαλοπάτι τῆς Κλίμακας τῆς Ζωῆς μας.
Μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις τὸ μικρό μας πνευματικὸ
ὁδοιπορικὸ φτάνει στὴν κορύφωσή του
καὶ ἐξερχόμαστε γιὰ νὰ ὑποδεχθοῦμε Τὸν
Ἐρχόμενο πρὸς τὸ Ἑκούσιον Πάθος, καὶ
ἀντὶ «βαΐων τῶν φοινίκων» προσφέρουμε
τὴ μετάνοιά μας» καὶ μὲ δάκρυα ἐλέους στὰ
«λυχνάρια τῶν ψυχῶν μας» ἀναμένουμε τὸν
Νυμφίο τῆς Ἐκκλησίας, καὶ νὰ εἰσέλθουμε
«εἰς τοὺς γάμους στὸ ἑτοιμασμένο ὑπερῶο,
ὅπου ὁ Νυμφίος ζώνεται τὸ λέντιο, τὴν
πετσέτα τῆς διακονίας, καὶ ὑπηρετεῖ τοὺς
καλεσμένους Του καὶ προσφέρει τὸ Σῶμα
Του καὶ τὸ Αἷμα Του εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν
καὶ ζωὴν τὴν Αἰώνιον».
Αυτὸ εἶναι τὸ μέγα θαῦμα! Τὸ μέγα μυστήριο!

Τὸ μέγα δῶρο τοῦ Νυμφίου πρὸς ὅλους,
καὶ παρόλες τὶς προδοσίες μας, ἀρνήσεις,
ἀδυναμίες καὶ πτώσεις μας, παραμένει μὲ τὰ
χέρια ἀπλωμένα στὸν Σταυρὸ νὰ ὑποδεχθεῖ
τοὺς πάντες, ἀρκεῖ ἕνα καρδιακό: «Μνήσθητί
μου Κύριε ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου».
Εἶναι μυστήριο ἡ θυσιαστικὴ ἀγάπη, δὲν
κατανοεῖται νοησιαρχικά, ἀλλὰ βιώνεται
μὲ σιγή, «Σιγησάτω πᾶσα σὰρξ βροτεία...»,
«κρατᾶμε τὴν καρδιά μας στὸν Ἅδη καὶ δὲν
ἀπελπιζόμαστε», θὰ μᾶς συναντήσει στὸν
προσωπικό μας Ἅδη καὶ θὰ μᾶς συναναστήσει!
Ἐμεῖς ἐκεῖ, στὸ κατώφλι τῆς ψυχῆς μας,
ἐνώπιον τῆς θύρας τοῦ μνημείου θὰ δοῦμε:
«ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος ποὺ μᾶς κρατοῦσε
δεσμίους στὸν θάνατο», διότι Ἀνέστη Χριστὸς
καὶ Ζωὴ πολιτεύεται, μηδεὶς φοβήσθω
θάνατον.
Ναί! Ἀγαπητοί μου!
Αὐτὴ ἡ θύρα τοῦ Ζωοδόχου Τάφου, παραμένει
ἀνοιχτή, γιὰ ὅλους, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ κάνουν
τὸ δικό τους πέρασμα-Πάσχα ἀπὸ τὴ δουλεία
στὴν ἐλευθερία, ἀπὸ τὸν θάνατο στὴ Ζωή!
Χριστὸς Ἀνέστη!
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Ἐκκλησιαστικὲς εἰδήσεις
Ἐπιμέλεια: Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Βαρθολομαῖος Ἰατρίδης,
Ἱεροκήρυκας Ἱ. Μ. Μαρωνείας & Κομοτηνῆς

Πνευματικὴ κίνηση
Ἰανουάριος-Μάρτιος 2019
ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
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Ἡ ἑορτὴ τῆς Θείας Ἐπιφανείας ἑορτάσθη στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Μαρωνείας
καὶ Κομοτηνῆς μὲ ἐπίκεντρο τὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ὅπου ἱερούργησε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων, πλαισιούμενος ὑπὸ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν
Τοπικῶν Ἀρχῶν καὶ πλήθους Λαοῦ. Μετὰ
τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε τὴν ἀκολουθίαν τοῦ
Μεγάλου Ἁγιασμοῦ, εὐχηθεὶς καταλλήλως πρὸς πάντας.

Ἀκολούθως, ὁ Σεβασμιώτατος, συμπαραστατούμενος ὑπὸ τῶν προαναφερθέντων, μετέβη εἰς τὴν δεξαμενὴν τῆς πόλεως (∆ΕΥΑΚ), ὅπου κατέδυσε τὸν Τίμιον
Σταυρόν.
Περὶ ὥραν 12ην μεσημβρινήν, μετέβη εἰς
τὸν λιμένα τῆς Μαρώνειας, ὅπου κατέδυσε τὸν Τίμιον Σταυρόν, ἐνῶ τὴν αὐτὴν
ἀκολουθίαν ἀνέγνωσε κατὰ τὴ ρῖψιν τοῦ
Τιμίου Σταυροῦ εἰς τὸν λιμένα τοῦ Φαναρίου, καὶ ἐν συνεχείᾳ εἰς τὸν Ποταμὸν
Κομψᾶτον τῆς Περιφερείας Ἰάσμου.

ΕΥΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ
ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
Τὴν Παρασκευὴ 18 Ἰανουαρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ
Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων εὑρέθη στὸν
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Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναό, ὅπου εὐλόγησε τὴν
ἉγιοΒασιλόπιττα τοῦ Κοινωνικοῦ Φροντιστηρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ποὺ
ἀποτελεῖ προέκταση τοῦ κοινωνικοῦ καὶ
φιλανθρωπικοῦ ἔργου της.

τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ δέοντα πρὸς τὴ διοίκησιν, ἐνῶ διένειμε πρὸς πάντας τὸ Ἐγκόλπιον Ἡμερολόγιον ἀρξαμένου ἔτους.

Προσφωνώντας τοὺς παρισταμένους,
συνεχάρη τοὺς μὲν Καθηγητὲς γιὰ τὴν
ἀνιδιοτελῆ προσφοράν τους πρὸς τὴ μαθητιῶσαν νεολαῖαν ποὺ ἀποτελεῖ ἀξιομίμητον παράδειγμα, εὐχαρίστησε δὲ τοὺς
μαθητὲς καὶ τὶς οἰκογένειές τους γιὰ
τὴν ἐμπιστοσύνη τους πρὸς τὴν τοπικὴ
Ἐκκλησία, ἐνῶ εὐχήθηκε τὸν φωτισμὸ
τοῦ Θεοῦ στὴ ζωὴ καὶ τὰ ἔργα τους καὶ
καλὴ ἐπιτυχία στὶς προσπάθειές τους.

ΕΥΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

ΕΥΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Τὴν Τετάρτη 30 Ἰανουαρίου, μὲ τὴν
εὐκαιρίαν τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν, ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε τὴν
ἀκολουθίαν τῆς ἀρτοκλασίας ὑπὲρ φωτισμοῦ καὶ προόδου τῶν Καθηγητῶν καὶ
Σπουδαστῶν, εὐλόγησε τὴν ἉγιοΒασιλόπιττα καὶ κατόπιν τὴν πρὸς τιμήν του
παρατεθεῖσαν τράπεζαν.

Τὴν Κυριακὴ 4 Φεβρουαρίου, μὲ πρωτοβουλίαν τοῦ ∆ιοικητικοῦ Συμβουλίου
τοῦ Ταμείου Ἀρωγῆς Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς διργανώθηκε ἑόρτιος ἐκδήλωσις
πρὸς τιμὴν τῶν Ἱερατικῶν οἰκογενειῶν.
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Μετὰ ταῦτα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων εὐχήθηκε
καλὴν σταδιοδρομίαν μὲ τὸν φωτισμὸν

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐλόγησε τὴ Βασιλόπιττα τοῦ νέου ἔτους καὶ ὡμίλησε καταλλήλως πρὸς τοὺς Ἱερεῖς καὶ τὰ μέλη
τῶν οἰκογενειῶν τους, ὅπου ἐξῆρε τὴ
διακονίαν τους στὸ γεώργιο τῆς τοπικῆς
Ἐκκλησίας τῆς ἀκριτικῆς Μητροπόλεως
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ντων κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ καθήκοντος Ἀστυνομικῶν, ἐνῶ ἀνεγνώσθη ὁ
κατάλογος τῶν πεσόντων Ἀστυνομικῶν
ἀπὸ τοῦ ἔτους 1985 ἕως σήμερον· μετὰ
ταῦτα ἐτελέσθη τρισάγιον εἰς τὸν τύμβον ἔξωθεν τοῦ Ἀστυνομικοῦ Μεγάρου
Κομοτηνῆς.

καὶ τοὺς προέτρεψε νὰ συνεχίσουν τὴν
ἔνζηλο καὶ ἔνθεο προσφοράν τους γιὰ
τὴ σωτηρία τῶν ψυχῶν, ἐνῶ παραλλήλως εὐχαρίστησε τὶς Πρεσβυτέρες καὶ τὰ
παιδιὰ τῶν Ἱερέων γιὰ τὴ συμπαράστασίν τους πρὸς τοὺς Ἐφημερίους καὶ τοὺς
ἐνδυνάμωσε, ὥστε νὰ δίδουν τὴν καλὴν
μαρτυρίαν στὴν τοπικὴ κοινωνία.

ΤΟ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Τὸ Σάββατο 2 Μαρτίου, Ψυχοσάββατον τῆς Ἀπόκρεω, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέγνωσε στὸ Κοιμητήριο τῆς Κομοτηνῆς
τρισάγιον ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν προκατόχων του Ἀρχιερέων, ὡς καὶ τῶν κεκοιμημένων Ἱερέων τῆς Μητροπόλεως.

Ἀκολούθως, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων μετέβη στὸ
Στρατιωτικὸ Κοιμητήριο, ὅπου προέστη
τῆς ἐπιμνημοσύνου δεήσεως ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδως ἡρωϊκῶς ἀγωνισαμένων καὶ ἐνδόξως πεσόντων.
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Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβασμιώτατος προέστη τῆς ἐπιμνημοσύνου δεήσεως ὑπὲρ
ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν πεσό-

Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

Τῆς ἀκολουθίας τοῦ πρώτου Κατανυκτικοῦ ἑσπερινοῦ γνωστοῦ καὶ ὡς ἑσπερινοῦ τῆς συγγνώμης ἐχοροστάτησε ὁ
Σεβασμιώτατος στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ
Ναό, πλαισιούμενος ὑπὸ πολλῶν Ἐφημερίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Ὁ Ποιμενάρχης μας ἀπηύθυνε λόγον
οἰκοδομῆς καὶ παρακλήσεως στὰ πλήθη
τῶν πιστῶν ποὺ κατέκλυσαν τὸν Καθεδρικὸν Ναόν, ὅπου ἀνεφέρθη στὴν ἀρετὴ
καὶ τὴ δύναμη τῆς συγχωρήσεως, στὸν
καιρὸ τῆς μετανοίας ποὺ καταργεῖ τὸν
πρόσκαιρο χρόνο, στοὺς πειρασμοὺς ποὺ
ἀκολουθοῦν καὶ τὸν συμπαραστάτη Κύριο ποὺ βοηθᾶ κάθε ὑπὸ τοῦ ἀντικειμένου διαβόλου πειραζόμενο πιστό.
Πρὶν τὴν ἀπόλυσιν τοῦ ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέγνωσε τὴ συγχωρητικὴν
εὐχὴν καὶ ἔδωκε τὴν πατρικὴν εὐλογίαν
ὥστε ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχὴ
νὰ ἔχῃ θεμέλιο ἄσειστο τὸν Παντοδύναμο Κύριο, τὴν ἀνάστασι τοῦ Ὁποίου νὰ
μᾶς ἀξιώσῃ νὰ προσκυνήσουμε.

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Α΄ ΣΤΑΣΕΩΣ
ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

νης Βαθυρρύακος καὶ στὸν Ἱερὸν Ἐνοριακὸν Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου Κομοτηνῆς.

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ

Τὴν Α΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, τῆς
Ὀρθοδοξίας, 17 Μαρτίου, ὁ προσκληθεὶς
Μητροπολίτης Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάννης,
Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πεντέλης, ἱερούργησε
στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναό, τῇ συμμετοχῇ
τῶν τοπικῶν Ἀρχόντων καὶ πλήθους
πιστῶν, καθὼς ὁ Μητροπολίτης μας κ.
Παντελεήμων, ὡς μέλος τῆς ∆ιαρκοῦς
Ἱερᾶς Συνόδου, μετέσχε τῆς Συνοδικῆς
Θείας Λειτουργίας στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ
Ναὸ τῶν Ἀθηνῶν.
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Τὴν Παρασκευὴν 15 Μαρτίου ὁ Σεβασμιώτατος ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τῆς Α΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν
πρὸς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στὸ Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου τοῦ
Καταστήματος Κρατήσεως Κομοτηνῆς,
στὴν Ἱερὰν Μονὴν Παναγίας Φανερωμέ-
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Πρὶν τὴν ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος προέστη τῆς λιτανεύσεως τῶν ἱερῶν εἰκόνων ἀναγνώσας
τὸ προβλεπόμενον ἀπόσπασμα τοῦ ὑπὲρ
τῆς Ὀρθοδοξίας Συνοδικοῦ, ἐνῶ ἀνέπεμψε καὶ ἐπιμνημόσυνον δέησιν ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν Ἀρχιερέων, καθὼς καὶ τῶν
Εὐεργετῶν τῆς Μητροπόλεως καὶ τοῦ
Νομοῦ, εὐχήθηκε δὲ πρὸς ὅλους καλὸν
τῆς νηστείας ἀγώνα καὶ μετέφερε τὶς πατρικὲς εὐχὲς τοῦ Μητροπολίτου Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος,
τὸν ὁποῖον εὐχαρίστησε διὰ τὴν τιμητικὴν
πρόσκλησιν.

Ο ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΤΗΣ Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Τὸ ἀπόγευμα τῆς Α΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν Ἱερὸ Ναὸ
τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κομοτηνῆς, χοροστατοῦντος τοῦ προσκληθέντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θερμοπυλῶν
κ. Ἰωάννου, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πεντέλης, ὁ
ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέμα: «Μακάριοι οἱ
πτωχοὶ τῷ πνεύματι ὅτι αὐτῶν ἐστὶν ἡ
Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν».

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Β΄ ΣΤΑΣΕΩΣ
ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ
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Τὴν Παρασκευήν, 22 Μαρτίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνεί-

Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

ας καὶ Κομοτηνῆς ἐχοροστάτησε κατὰ
τὴν ἀκολουθίαν τῆς Β΄ Στάσεως τῶν
Χαιρετισμῶν πρὸς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στὸ Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου
Κομοτηνῆς «Σισμανόγλειο», στὴν Ἱερὰν
Μονὴν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Πανδρόσου καὶ στὸν Ἱερὸν Ἐνοριακὸν Ναὸν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μαρωνείας.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας
ἐτελέσθη ἡ ἐπίσημη ∆οξολογία χοροστατοῦντος τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου,
ἐνῶ ὁ πανηγυρικὸς τῆς ἡμέρας ἐξεφωνήθη ἀπὸ τὴν Καθηγήτριαν Φιλολογίας
τοῦ 3ου Γενικοῦ Λυκείου Κομοτηνῆς καν
Εὐσταθίαν Παρασκευᾶ. Μετὰ ταύτην, ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων εὐχαρίστησε τοὺς τοπικοὺς
Ἄρχοντες, τὰ Σώματα Ἀσφαλείας καὶ τὸν
Στρατόν, τοὺς νέους καὶ ὅλους ὅσοι συμμετεῖχαν εἰς τὴ διπλὴν αὐτὴν πανήγυριν.
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Τὸ πρωῒ τῆς ∆ευτέρας τῆς Γ΄ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, 25 Μαρτίου, στὸν
πανηγυρίζοντα Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν
ἐτελέσθη ἡ πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία
ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Παντελεήμονος.

Ἀκολούθως ἅπαντες μετέβησαν εἰς
τὸν αὔλειον χῶρον τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ, ὅπου ὁ ἀδριάντας τοῦ ἐθνεγέρτου Μητροπολίτου Μαρωνείας Κωνσταντίου, ἔνθα ἐτελέσθη ἐπιμνημόσυνος δέησις.

Τεῦχος 21ο ● Ἰανουάριος-Μάρτιος 2019

κατὰ δὲ τὴ διάρκειαν τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτέλεσε τὴν εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονίαν τοῦ εὐλαβεστάτου ∆ιακόνου
Σάββα, ἀδελφοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου
Μαξίμου Καυσοκαλύβη Παπικίου Ὄρους.

Ἐν συνεχείᾳ, εἰς τὸ Ἡρῶον τῆς πόλεως ἐψάλη ἡ καθιερωμένη ἐπιμνημόσυνος δέησις καὶ ἔλαβε χώρα ἡ κατάθεσις
τῶν στεφάνων, ἐνῶ ἅπαντες οἱ ἐπίσημοι
μετὰ τοῦ ἐνθουσιῶντος Λαοῦ παρηκολούθησαν τὴν παρέλασιν τῆς μαθητιώσης νεολαίας, ἀντιπροσώπων Συλλόγων
καὶ τέλος τῶν Ἐνόπλων ∆υνάμεων καὶ
τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας.

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΝΕΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ

18

Τὸ Σάββατον τῆς Β΄ Ἑβδομάδος τῶν
Νηστειῶν, 23 Μαρτίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἱερούργησε στὸν
Ἱερὸ Ναὸ Προφήτου Ἠλιοῦ Παλλαδίου,

Πρὸ τοῦ Μυστηρίου τῆς Χειροτονίας
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων προσφωνήσας τὸν ὑποψήφιον ἀνεφέρθη στὸ πρόσωπον τῆς Κυρίας Θεοτόκου καὶ τοῦ ὀσίου Σάββα τοῦ
Ἡγιασμένου, τῶν ὁποίων τὴ ζωὴν καὶ τὸ
παράδειγμα τὸν ἐκάλεσε νὰ ἀκολουθήσῃ
βιώνοντας τὴ χαρὰν τοῦ Θεοῦ, τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ Ὁποίου καλεῖται νὰ μεταδίδῃ
στοὺς πιστούς.

Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

Ἐπίσης, ὁ Μητροπολίτης μας ὑπενθύμισε στὸν νέον Ἱερομόναχον τῆς τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας ὅτι τὸ ἔργον ποὺ ἀναλαμβάνει
πρέπει νὰ πιστοποιεῖται ἀπὸ ἔργα ἀγάπης,
ποὺ θὰ ἀποτελέσῃ καὶ τὸ κριτήριον τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ, ἐνῶ τοῦ εὐχήθηκε καρποφόρον ἱερατικὴν διακονίαν πρὸς δόξαν
τοῦ Παναγίου ὀνόματος τῆς Ἁγίας Τριάδος
καὶ πρὸς σωτηρίαν ψυχῶν.
Κατὰ τὴν ἀντιφώνησίν του ὁ π. Σάββας
ἐξέφρασε τὴ χαρὰ ποὺ τὸν διακατέχει
καθὼς λαμβάνει τὸν δεύτερον βαθμὸν τῆς
Ἱερωσύνης συναισθανόμενος παράλληλα
τὸ βάρος τοῦ πνευματικοῦ φορτίου καὶ
τὴν εὐθύνην ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων,
ἐνῶ εὐχαρίστησε τὸν Ποιμενάρχην τῆς
κατὰ Μαρώνειαν καὶ Κομοτηνὴν Ἐκκλησίας διὰ τὴν ἀγάπην καὶ τὸ παράδειγμά του
κατὰ τὸ σύντομο διάστημα τῆς διακονίας
του πλησίον αὐτοῦ, καὶ παρεκάλεσε τοὺς
συμπροσευχομένους Πρεσβυτέρους, ∆ιακόνους καὶ τὸ φιλόχριστο Λαὸ νὰ τὸν
ἐνθυμοῦνται στὶς προσευχές τους, ὥστε
νὰ ἀναδειχθῇ ἄξιος τῆς κλήσεως.

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Μὲ ἀφορμὴ τὸν ἑορτασμὸ τῆς ἱεραποστολῆς κατὰ τὴ δευτέραν ἑβδομάδα τῶν
Νηστειῶν καὶ σχετικὴ πρωτοβουλία τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος,
τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 23η Μαρτίου 2019, στὴν αἴθουσα τοῦ Ἐμπορικοῦ
καὶ Βιομηχανικοῦ Ἐπιμελητηρίου Κομοτηνῆς, ἐπραγματοποιήθη σχετικὴ ἐκδήλωση μὲ ὁμιλία ἀπὸ τὸν ἐκπαιδευτικὸ κ.
Ἀθανάσιο Ρακοβαλὴ μὲ θέμα: «Ὁ Ὅσιος
Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, Βίος, Θαύματα καὶ
Ἱερὸ Εὐαγγέλιο», κατὰ τὴ διάρκεια τῆς
ὁποίας προεβλήθη ψηφιακὸ ὑλικό.

Ὁ Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων ὑπὸ τὴν ἰδιότητα τοῦ Προέδρου τοῦ
Γραφείου Ἐσωτερικῆς καὶ Ἐξωτερικῆς
Ἱεραποστολῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως,
εὐχαρίστησε ἀρχικῶς τὸν εἰσηγητὴν κ.
Ρακοβαλὴ διὰ τὴν μεστὴν πνευματικοῦ
περιεχομένου ὁμιλίαν του, ἐν συνεχείᾳ
ἀνεφέρθη στὸ σεβάσμιον πρόσωπον
τοῦ Ἁγίου τῶν ἡμερῶν μας Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, καθὼς καὶ στὸ ἱεραποστολικὸν ἔργον ποὺ ὁ λαοφιλὴς καὶ
θαυματουργὸς Ἅγιος τῆς πίστεώς μας
διακόνησε εἰς δοξολογίαν τοῦ ὀνόματος
τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ καὶ ἐν ἡμέραις
ἐσχάταις συνεχίζεται ἡ σωτήριος ἀποκάλυψίς Του καὶ οἱ ἄνθρωποι δέχονται βάπτισμα μετανοίας καὶ σωτηρίας.
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ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΟΣ ΙΕΡΟΥ ΚΑΘΕ∆ΡΙΚΟΥ
ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Τὸ ἀπόγευμα τῆς Β΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, 24 Μαρτίου, ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ ἑσπερινοῦ στὸν
προμνημονευθέντα Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναό,
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος, πλαισιουμένου
ὑπὸ τοῦ ἱεροῦ Κλήρου καὶ μὲ τὴν παρουσία ἐκπροσώπων τῶν ἀρχῶν τοῦ τόπου
καὶ μελῶν Συλλόγων καὶ Σωματείων τοῦ
Νομοῦ, καθὼς καὶ πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος.

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.
20

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.
Παντελεήμων ἀνεφέρθη στὴ σημασία τοῦ γεγονότος τοῦ Εὐαγγελισμοῦ
τῆς Κυρίας Θεοτόκου καὶ τῆς ἀξίας ποὺ
προσδίδει στὴ ζωὴ τοῦ χριστιανοῦ, ἐνῶ
δὲν παρέλειψε νὰ ἀναφερθῇ στὰ γεγο-

Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

νότα ποὺ προηγήθηκαν, ἀλλὰ καὶ στὰ
σημεῖα διὰ τῶν ὁποίων ἐνισχύεται ἡ πίστη μας καὶ ἡ ἐναπόθεσις τῆς ἐλπίδος
μας στὴ μόνη σκέπη καὶ προστασία τοῦ
κόσμου.

στάδιον τῆς ἀσκήσεως τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ
ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ ΣΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ Κ.Α.Π.Η.
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε διὰ τὴν
ἐγκάρδιον ὑποδοχήν, ἐνουθέτησε τοὺς
παρισταμένους διὰ λόγων πνευματικῆς
οἰκοδομῆς καὶ εὐχήθηκε ὑγείαν καὶ δύναμιν, ἐνῶ συνεχάρη τὴ διοίκησιν καὶ
τοὺς ἐργαζομένους διὰ τὸ ἐπιτελούμενον ἔργον.

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Γ΄ ΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

Τὸ πρωὶ τῆς Τετάρτης καὶ τῆς Πέμπτης
τῆς Γ΄ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, 27 καὶ
28 Μαρτίου ἀντιστοίχως, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων, συνεπὴς στὴν
ὑπόσχεσή του πρὸς τὴ διοίκησιν καὶ τὰ
μέλη τοῦ Α΄ καὶ τοῦ Β΄ Κέντρου Ἀπασχολήσεως Προκεχωρημένης Ἡλικίας
τοῦ ∆ήμου Κομοτηνῆς, εὑρέθη εἰς τὰς
ἐγκαταστάσεις τῶν μνημονευθέντων
Κέντρων, ὅπου ἐτέλεσεν τὸ Μυστήριον τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου πρὸς εὐλογίαν,
ἁγιασμὸν καὶ ἴασιν ἀπὸ ψυχικῶν καὶ σωματικῶν ἀσθενειῶν, ἐπὶ τῇ εἰσόδῳ εἰς τὸ
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Τὴν Παρασκευήν, 29 Μαρτίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας
καὶ Κομοτηνῆς ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν
ἀκολουθίαν τῆς Γ΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρὸς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον,
στὴ Μονάδα Φροντίδος Ἡλικιωμένων
(Γηροκομεῖον) Κομοτηνῆς, στὸν Ἱερὸν
Προσκυνηματικὸν Ναὸν Ἁγίου ∆ημητρίου Κασιτερῶν καὶ στὸν Ἱερὸν Ἐνοριακὸν
Ναὸν Ἁγίας Τριάδος Πρωτάτου.
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