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«Τοῦ Ὑψίστου θρόνος,
ἀνεδείχθης Δέσποινα,
καὶ γῆθεν πρὸς οὐρανόν,
μετέστης σήμερον...»

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἔ

φθασε τὸ «Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ», ἡ μεγάλη ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας.

Σήμερα ἡ Κυρία Θεοτόκος, ὅπως ὅλοι
οἱ θνητοί, γεύθηκε τὸν θάνατο, ἀλλὰ «τάφος καὶ νέκρωσις αὐτὴν οὐκ ἐκράτησε».
Ὁ ἡλιοστάλακτος θρόνος τοῦ Ὑψίστου
Θεοῦ, ἡ Δέσποινα τοῦ Κόσμου, ἡ ὁποία
ὑπηρέτησε μὲ ταπείνωση καὶ σιωπὴ τὸ
μυστήριο τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως
καὶ στὰ σπλάχνα της σαρκώθηκε ὁ Λυτρωτὴς καὶ Κύριός μας, μεθίσταται σήμερα ἀπὸ τὴ γῆ στὸν οὐρανό, στὸν θρόνο
τοῦ Παντάνακτος Υἱοῦ καὶ Θεοῦ Της.
Παράλληλα ἡ Θεοτόκος ἄνοιξε νέα
ἐποχὴ στὴν ἱστορία διότι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καλοῦνται νὰ προσφέρουν τὸν ἑαυτό τους καὶ τὴν καρδιά τους ὡς θρόνο
καὶ κατοικία τοῦ Θεοῦ. «Ὑμεῖς ναὸς Θεοῦ

ἐστὲ ζῶντος» ὑπογραμμίζει μὲ ἔμφαση ὁ
ἀπόστολος Παῦλος (Β΄ Κορ. 6,16) καὶ ὁ
Κύριος φωνάζει στὸν καθένα μας: «Δός
μοι, υἱέ, σὴν καρδίαν» (Παροιμ. 23,26).
Ὁ Θεὸς κατοικεῖ καὶ ἐπαναπαύεται σὲ
καθαρὲς καρδιές, ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ
τὸν ἁγιασμό τους. Πρότυπό μας ἡ Κυρία
Θεοτόκος, τὸ μεγάλο θαῦμα τοῦ Θεοῦ,
τὸ μυστήριο τῆς πίστεώς μας. Γι’ αὐτὸ οἱ
πιστοὶ στεκόμαστε μπροστά της μὲ θαυμασμό, ἔκπληξη καὶ δέος.
«Βαβαὶ τῶν σῶν μυστηρίων ἁγνή». Ἡ
καρδιά μας κινεῖται σὲ προσευχὴ πρὸς
αὐτὴ ποὺ εἶναι ἡ πλησιέστερη ἀπὸ ὅλους
ἐκείνους ποὺ πλησιάζουν τὸν Θεὸ καὶ νὰ
ἀναφωνήσουμε μαζὶ μὲ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ: «Ὦ Παρθένε θεία καὶ τώρα
οὐράνια! Πῶς νὰ σὲ δοξάσω; Μετάδωσε
λοιπὸν πλούσια στὸν λαό σου, σ’ αὐτὸν
τὸν κλῆρο σου, τὸ ἔλεός σου καὶ τὰ χαρίσματά σου, ὦ Δέσποινα. Δῶσε λύση τῶν
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δεινῶν ποὺ μᾶς κατέχουν. Βλέπεις ἀπὸ
πόσα καὶ ποῖα δεινὰ κατατρυχόμαστε,
καὶ δικά μας καὶ ξένα καὶ τὰ ἐξωτερικὰ
καὶ τὰ ἐσωτερικά. Φέρε τὴν βοήθεια καὶ
θεραπεία σου ὡς ἀντίμετρο στὰ πάθη
μας, κατανέμοντας καὶ στὶς ψυχὲς καὶ
στὰ σώματα πλούσια τὴν χάρη σου καὶ
ἀξίωσέ μας νὰ δοξάζουμε τὸν προαιώνιο
Λόγο ποὺ σαρκώθηκε ἀπὸ σένα γιὰ μᾶς
μαζὶ μὲ τὸν ἄναρχο Πατέρα Του καὶ τὸ
Ζωοποιὸ Πνεῦμα, τώρα καὶ πάντοτε καὶ
στοὺς ἀτέλειωτους αἰῶνες. Ἀμήν».

Χρόνια πολλὰ
καὶ εὐλογημένα!
Διάπυρος εὐχέτης πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

Ἡ Ἐλπὶς

Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου
Βαρθολομαῖος Ἰατρίδης
Ἱεροκήρυκας Ἱ. Μ. Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

Ε

ἶναι συνυφασμένη μὲ τὴ ζωή μας.
«Ἐφ’ ὅσον ζοῦμε, ἐλπίζουμε».
Εἶναι τὸ ὀξυγόνο τῆς ψυχῆς μας.
Ἡ «ἀνάσα» τῆς ὑπάρξεώς μας. Ἡ δύναμη
ποὺ μᾶς κρατᾶ στὴ ζωή. Εἶναι τὸ κλωνάρι ποὺ πάνω του στηρίζουμε τὸ μέλλον
μας χωρὶς νὰ φοβόμαστε πὼς θὰ λυγίσει
ἢ θὰ σπάσει. Εἶναι τὸ στημόνι πάνω στὸ
ὁποῖο «ὑφαίνουμε» τὰ ὄνειρα καὶ τὶς ἐπιδιώξεις μας.
Ἡ ἐλπίδα. Εἶναι στὴ ζωή μας τὸ πᾶν! Ἡ
ἀπώλειά της σημαίνει ἀποτυχία. Ἀπαισιοδοξία. Κατρακύλισμα μὲ ἀνεπανόρθωτες συνέπειες. Μαρασμὸ τῆς ὑπάρξεως.
Ἔλλειψη τῆς χαρᾶς. Σκοτάδι τῆς ψυχῆς.
Ἄγρια πάλη μέσα στὴ νυχτοθάλασσα τοῦ
μέσα καὶ τοῦ ἔξω ἀπὸ ἐμᾶς κόσμου. Κονταροχτύπημα τῆς χαρᾶς καὶ τῆς αἰσιοδοξίας.
Καὶ ὅμως! Εἶναι τόσο ἁπλή. Δὲν στοιχίζει. Ἕνα καθαρὸ «βλέμμα» στὸν κόσμο
τῆς φύσης ἐπιστρέφει «φορτωμένο»
ἐλπίδα! Τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ μᾶς διδάσκουν τὴν
ἐλπίδα! Δὲν μεριμνοῦν, δὲν φροντίζουν,
δὲν ἀγωνιοῦν. Ζοῦν, γιατὶ ἐλπίζουν. Ὄχι,

βέβαια, ἀφηρημένα, οὔτε, ἀσφαλῶς,
«ρομαντικά». Ἐλπίζουν στὸν Δημιουργό
τους. Γι’ αὐτὸ ζοῦν τὴ χαρὰ καὶ ντύνονται
ἢ τραγουδοῦν τὴν αἰσιοδοξία.
Ἡ ἐλπίδα. «Εἶναι ἡ ἀρετὴ ποὺ ἀγαπῶ
πιὸ πολύ, λέει ὁ Θεός», κατὰ τὴν ἔκφραση τοῦ ποιητή. Κι ἐμεῖς λέμε: «Ἡ ἐλπίς
μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον». Ἐλπίζοντας
σ’ Ἐκεῖνον δὲ ντροπιάζουμε ποτὲ τὶς ἐπιδιώξεις μας, τὸν σκοπὸ τῆς ζωῆς μας.
Ἐκεῖνος εἶναι τὸ τιμόνι στὴ ζωή μας. Ἡ
ἄγκυρα στὸ καράβι τῆς ὑπάρξεώς μας.
Κι ἐμεῖς τί εἴμαστε; Πνοὴ ἀπ’ τὴν πνοή
Του. Δημιουργία μέσα στὴ Δημιουργία
Του. Χαρὰ μέσ’ στὴ χαρά Του. Τότε, γιατί
νὰ ἀπελπιζόμαστε; Γιατί νὰ ἁμαρτάνουμε
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μας, ποὺ μᾶς ἔπλασε
γιὰ τὴ ζωὴ καὶ ὄχι γιὰ τὸν θάνατο, τὴν
ἐσωτερικὴ πληρότητα κι ὄχι τὴ λύπη τῆς
ἀκηδίας;
Ἐλπίζουμε, ὅταν ἀναπνέουμε Θεό.
Ὅταν Ἐκεῖνος μᾶς ποδηγετεῖ μέσα ἀπὸ
τὴ δική μας ἐλευθερία. Γιατί ζητᾶμε
εὐθύνες ἀπὸ τὸ Θεό, ὅταν ἀπελπιζόμαστε ἀπὸ τὰ λάθη καὶ τὶς σκιές μας; Ὅταν
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Τὸν παραμελοῦμε καὶ ζητοῦμε ἀπὸ μόνοι
μας νὰ σηκώσουμε τὸ φορτίο τῆς ζωῆς;
Ὅταν προσπαθοῦμε μὲ τὴ φτωχὴ λογική
μας νὰ ἑρμηνεύσουμε ὅ,τι Ἐκεῖνος μᾶς
ἀποκάλυψε;

τῆς ἀμφισβήτησης. Τί καὶ ποιός εἶναι
αὐτὸς ὁ «σταυρὸς» καὶ αὐτὴ ἡ «ἀμφισβήτηση»; Ἡ ἀπιστία μας, ἡ ἀπελπισία μας,
ποὺ εἶναι ἕνα βύθισμα στὰ σκοτάδια τοῦ
διαβόλου.

Ὅ,τι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς ἔκανε
γιὰ μᾶς, μᾶς τὸ πρόσφερε ὡς Χάρη, ὡς
Δωρεά, ὡς Λύτρο. Εἶναι τότε ἢ δὲν εἶναι
ὁ Τίμιος Σταυρός Του ἡ ἐλπίδα μας; Εἶναι
τότε ἢ δὲν εἶναι ἡ πίστη μας ἄνοιγμα
στοὺς ὁρίζοντες τῆς «ἐν Χριστῷ» ἐλπίδας μας; Ὑπάρχει, ὅμως, κι ἕνας δυσβάστακτος «σταυρὸς» καὶ μία ἀπαρχὴ ὅλης

Κύριε, πόσο ὡραῖο εἶναι νὰ ὑφαίνουμε
τὴ ζωή μας πάνω σ’ ἕνα εὐγενικὸ «μυστικὸ» τρόπο ζωῆς ποὺ Ἐσὺ μᾶς δίδαξες.
Πόσο ὡραῖο, Κύριε, εἶναι νὰ σὲ νιώθουμε
μέσα μας, γύρω μας, κοντά μας! Καὶ εἶναι
τόσο ὡραῖο αὐτό, γιατί τότε αἰσθανόμαστε μιὰ σιγουριὰ πὼς ἡ ἐλπίδα μας δὲν
πρόκειται νὰ μᾶς ντροπιάσει ποτέ!

Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

Οἱ Νεομάρτυρες καὶ τὸ ἀγωνιστικὸ
φρόνημα τῶν ὀρθοδόξων
κατὰ τὴν τουρκοκρατία

Δημοσθένης Στρατηγόπουλος
Ἐπίκουρος Καθηγ ητὴς
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Ὁ

ἅγιοςΝικόδημοςὁἉγιορείτης,μεγάλη
μορφὴ τῆς Ὀρθόδοξης θεολογικῆς
σκέψης καὶ γραμματείας, ἔλεγε στὸ
Προοίμιον τοῦ Νέου Μαρτυρολογίου ὅτι
ἡ ἐμφάνιση τῶν νεομαρτύρων κατὰ τὴν
περίοδο τῆς δουλείας τῶν τετρακοσίων
χρόνων στοὺς Τούρκους «εἶναι ἕνα
θαῦμα παρόμοιον ὡσὰν νὰ βλέπῃ τινὰς
μέσα εἰς τὴν καρδίαν τοῦ χειμῶνος
ἐαρινὰ ἄνθη, καὶ τριαντάφυλλα. μέσα
εἰς τὴν βαθυτάτην νύκτα, ἡμέραν, καὶ
ἥλιον. μέσα εἰς τὸ ψηλαφητὸν σκότος,
φῶτα λαμπρότατα. ἐν τῷ καιρῷ τῆς
αἰχμαλωσίας, νὰ βλέπῃ ἐλευθερίαν. καὶ
ἐν τῷ καιρῷ τῆς τωρινῆς ἀσθενείας,
ὑπερφυσικὴν δύναμιν». Καὶ προσθέτει
στὴ συνέχεια: «αὕτη ἡ ἀλλοίωσις εἶναι
βέβαια τῆς δεξιᾶς τοῦ ὑψίστου. οὗτος ὁ

δάκτυλος εἶναι τοῦ Θεοῦ. αὕτη ἡ δύναμις
εἶναι θεία, ἥτις ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται».
Ἀλλὰ καὶ στὴν Ἀκολουθία πρὸς τιμὴν
πάντων τῶν νεοφανῶν μαρτύρων τῶν
μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως μαρτυρησάντων χαρακτηρίζει τοὺς
νεομάρτυρες ὡς «νέαν παρεμβολὴν Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ» καὶ ὡς «νεοσύλλεκτον
χορείαν Μαρτύρων», οἱ ὁποῖοι «ὡς ἥλιοι
λαμπροὶ ἐν νυκτὶ τῆς δουλείας» ἀνέτειλαν κατὰ τὸν καιρὸ τῆς τυραννικῆς
αἰχμαλωσίας στὸ νοητὸ στερέωμα τῆς
Ἐκκλησίας γιὰ νὰ στηρίξουν στὴν Ὀρθόδοξη πίστη «τὰς σαλευομένας καρδίας»
τῶν ὑποδούλων.
Ὁ ὅρος νεομάρτυρας χρησιμοποιήθηκε γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία
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κατὰ τὴν περίοδο τῆς Εἰκονομαχίας, γιὰ
νὰ διακρίνει τοὺς μάρτυρες ποὺ ἀναδείχτηκαν τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ἐξαιτίας τῆς
Εἰκονομαχίας ἀπὸ τοὺς μάρτυρες τῶν
πρώτων χριστιανικῶν αἰώνων. Ἡ ἱστορικὴ πορεία τῆς ἐκκλησίας, ὅπως ἄλλωστε γνωρίζουμε, δὲν ἦταν ποτὲ εἰρηνική.
Ἔτσι, στοὺς αἰῶνες ποὺ ἀκολούθησαν
νέοι μάρτυρες προστέθηκαν στὸ ἐκκλησιαστικὸ ἁγιολόγιο. Κατὰ τὴν περίοδο
τῆς ὀθωμανικῆς κυριαρχίας μάλιστα, ἡ
ὁποία γιὰ τοὺς λαοὺς τῆς Χερσονήσου
τοῦ Αἵμου ξεκίνησε στὰ τέλη τοῦ 14ου
αἰ., ἐμφανίστηκε πλῆθος μαρτύρων, οἱ
ὁποῖοι στὴ συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας ἐπικράτησε νὰ ἀποκαλοῦνται νεομάρτυρες.
Πρέπει νὰ ξεκαθαρίσουμε ὅτι δὲν διαφέρουν οἱ νεομάρτυρες ἀπὸ τοὺς μάρτυρες τῶν τριῶν πρώτων αἰώνων τοῦ Χριστιανισμοῦ. Γιατὶ ἡ συνισταμένη καὶ τῶν
δύο εἶναι ἡ μαρτυρία τῆς πίστεως στὸν
Ἰησοῦ Χριστὸ μέχρι θανάτου. Οἱ νεομάρτυρες ἁπλῶς ἀπέχουν χρονικὰ ἀπὸ τοὺς

παλαιοὺς μάρτυρες.
Τὸ πρῶτο πρόβλημα ποὺ προκύπτει μὲ
τὸν ὅρο εἶναι ποιὰ χρονικὴ περίοδο καλύπτει, δηλαδὴ ποιᾶς περιόδου οἱ μάρτυρες ἐντάσσονται στοὺς νεομάρτυρες.
Νεομάρτυρες πρέπει νὰ καλοῦμε ὅλους
τοὺς ὁμολογητὲς τῆς χριστιανικῆς πίστης, οἱ ὁποῖοι θανατώθηκαν μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς ἀπὸ
τὸν 12ο-13ο αἰ., ὅταν ἄρχισαν νὰ καταλαμβάνουν ἐδάφη στὴ Mικρὰ Ἀσία. Ὁ Κ.
Ἄμαντος ὑποστηρίζει ὅτι νεομάρτυρες
ὑπάρχουν ὄχι μόνο μέχρι στὴν Ἑλληνικὴ
Ἐπανάσταση τοῦ 1821, ἀλλὰ καὶ ὕστερα
ἀπὸ αὐτήν, καθὼς πολλὰ μέρη ἔμειναν
ὑποδουλωμένα μέχρι καὶ τὸν 20ὸ αἰ.,
ἀκόμη καὶ κατὰ τὴ μικρασιατικὴ καταστροφὴ τοῦ 1922, ὅταν μαρτύρησαν ὄχι
μόνο λαϊκοί, ἀλλὰ καὶ ἀρκετοὶ κληρικοί.
Ἡ ἄποψη αὐτὴ δὲν δικαιολογεῖ, βέβαια,
τὴν ἀθρόα ἔνταξη στὸ Ἑορτολόγιο τῆς
Ἐκκλησίας μας ὡς Ἁγίων ὅλων τῶν κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίστηκαν
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καὶ ἔπεσαν «γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη
τὴν ἁγία καὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερία», γιατὶ ἔτσι θὰ ἔπαυαν νὰ ὑπάρχουν
τὰ εὐδιάκριτα ὅρια ἀνάμεσα στοὺς ἐθνομάρτυρες καὶ τοὺς νεομάρτυρες.
Δύο μεγάλες κατηγορίες κειμένων
μᾶς διασώζουν πληροφορίες καὶ εἰδήσεις γιὰ τοὺς νεομάρτυρες, τὰ ἁγιολογικὰ καὶ τὰ ὑμνογραφικά. Εἶναι γνωστὸ
ὅτι τὸ πλῆθος τῶν μαρτύρων τῆς πίστης
παρήγαγε τὸ φιλολογικὸ εἶδος τῶν Μαρτυρίων γιὰ τὴ διάσωση τῶν κατορθωμάτων τους ἀπὸ τὴ λησμονιὰ καὶ ἀργότερα
μὲ τὴ διαμόρφωση τῶν λειτουργικῶν
βιβλίων τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν χρειάστηκε
νὰ ἀποδοθεῖ τιμὴ στοὺς ἀνωτέρω μάρτυρες μὲ ὠδὲς καὶ ψαλμούς, δημιουργήθηκαν τὰ διάφορα εἴδη τῶν ὑμνογραφικῶν κειμένων, κανόνες, τροπάρια ἢ
καὶ πλήρεις ἀκολουθίες. Τὸ ἴδιο, βέβαια,
συμβαίνει καὶ μὲ τοὺς νεομάρτυρες. Γιατί, ναὶ μὲν τὰ Μαρτύριά τους εἶναι πολύτιμα γιὰ τὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ
Γένους καὶ χαλυβδώνουν τὶς ψυχὲς τῶν
πιστῶν, ἀλλὰ χωρὶς ὑμνογραφικὰ κείμενα, ἑορτασμὸς καὶ ἀπόδοση τιμῆς στὴ
μνήμη τοῦ ἁγίου δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει.
Στὰ ἁγιολογικὰ κείμενα ποὺ παρέχουν
πληροφορίες γιὰ τοὺς νεομάρτυρες
ἀνήκουν τὰ μαρτυρολόγια, κείμενα δηλαδὴ ποὺ δὲν ἀσχολοῦνται μὲ ὁλόκληρο τὸν βίο τους, ἀλλὰ ἐπικεντρώνονται
στὸ μαρτύριό τους. Τέτοιες νεομαρτυρολογικὲς συλλογὲς ὑπάρχουν ἀνώνυμες
καὶ ἐπώνυμες. Ἀπὸ τὶς τελευταῖες πολὺ
γνωστὲς εἶναι ἡ νεομαρτυρολογικὴ συλλογὴ τοὺ παπᾶ-Ἰωνᾶ τοῦ Καυσοκαλυβίτη, τοῦ Καισαρίου Δαπόντε ποὺ σώζονται σὲ χειρόγραφα καὶ πρόσφατα ἔχουν
δεῖ τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας καὶ τέλος
οἱ ἔντυπες συλλογὲς ποὺ εἶναι γνωστὲς
ὡς Νέον Μαρτυρολόγιον καὶ Νέον Λει-

Ἅγιος Γεώργιος ὁ ἐν Ἰωαννίνοις

μωνάριον. Τὸ Νέον Μαρτυρολόγιον εἶναι
καρπὸς συνεργασίας τοῦ Νικοδήμου
τοῦ Ἁγιορείτη μὲ τὸν Μακάριο Νοταρᾶ,
ἐκδόθηκε τὸ 1799, καὶ περιέχει μαρτύρια
καὶ ἁγιολογικὲς ἐνθυμήσεις 87 νεομαρτύρων, ἐνῶ γιὰ τὴ σύνταξη τοῦ Νέου
Λειμωναρίου συνεργάστηκαν ὁ Μακάριος Νοταρᾶς, ὁ Ἀθανάσιος ὁ Πάριος καὶ ὁ
Νικηφόρος ὁ Χίος καὶ ἐκδόθηκε τὸ 1819.
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Σχετικὰ μὲ τὰ ὑμνογραφικὰ κείμενα
παρατηροῦμε ὅτι, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ παλαιὰ
ὑμνογραφικὰ κείμενα, σχηματίστηκαν
καὶ ἐκεῖνα ποὺ ἀναφέρονται στοὺς νεομάρτυρες. Παρουσιάζονται στὴ συνέχεια
συλλογὲς ἀνάλογων κειμένων, ἐκδεδομένων ἢ ἀνέκδοτων, ποὺ ἀποτελοῦν
σταθμοὺς στὴν πορεία ἐξύμνησης τῶν
νεομαρτύρων, ἡ ὁποία, βέβαια, εἶναι συνεχὴς καὶ ἀξιόλογη.
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Σχετικὴ εἶναι ἡ ὑμνογραφικὴ δραστηριότητα τοῦ Μανουὴλ Κορίνθιου ποὺ καλύπτει τὰ τέλη τοῦ 15ου καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ
16ου αἰώνα. Ὁ Μανουὴλ Κορίνθιος συνέθεσε ἕξι ἀκολουθίες σὲ νεομάρτυρες.
Σημαντικὴ προσωπικότητα τῆς Ἐκκλησίας ποὺ ἀσχολήθηκε μὲ τὴν ἐξύμνηση τῶν
νεομαρτύρων εἶναι ὁ Μελέτιος Συρίγος,
ποὺ ἔζησε ἀπὸ τὸ 1585 μέχρι τὸ 1663
καὶ συνέθεσε ἑπτὰ ἀκολουθίες. Μεγάλο
σταθμὸ στὴ σχετικὴ μὲ τοὺς νεομάρτυρες ὑμνογραφικὴ παραγωγὴ ἀποτελεῖ
ἡ δραστηριότητα τῶν Κολλυβάδων στὰ
τέλη τοῦ 18ου καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰ.
Ἔτσι, ἀξιόλογος ἀριθμὸς ὑμνογραφικῶν
ἔργων προέρχεται ἀπὸ τὴ γραφίδα τοῦ
Νικόδημου τοῦ Ἁγιορείτη, τοῦ Νικηφόρου τοῦ Χίου καὶ τοῦ Χριστόφορου
Προδρομίτη. Ἀντίθετα, ὁ Αθανάσιος ὁ
Πάριος, λίγο ἀσχολήθηκε μὲ τὴν ὑμνογράφηση τῶν νεομαρτύρων. Μὲ τοὺς
νεομάρτυρες ἀσχολήθηκαν ὄχι μόνο οἱ
κολλυβάδες, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀντικολλυβάδες. Αὐτὸ συνεχίζεται καὶ τὸν 20ὸ αἰώνα
καὶ φτάνει ὣς τὶς μέρες μας.
Πάντως, φαίνεται ὅτι ἡ πρώτη ἀκολουθία νεομάρτυρα ποὺ εἰσήχθη στὰ ἔντυπα λειτουργικὰ βιβλία τῆς Ἀνατολικῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας είναι ἡ ἀκολουθία ποὺ συνέθεσε ὁ Ἰουστίνος Δεκάδιος
στὸν Ἰωάννη τὸν ἐξ Ἰωαννίνων τὸν 16ο
αἰ. Βλέπουμε, ἑπομένως, ὅτι ἡ παράδοση

αὐτὴ ποὺ ξεκίνησε τὸν 15ο αἰ. συνεχίζεται ἀκατάπαυστα ὣς τὶς μέρες μας. Καὶ
εἶναι λογικὸ αὐτό, καθὼς οἱ ἀκολουθίες
ἀποτελοῦν κείμενα ποὺ προορίζονται
γιὰ λειτουργικὴ χρήση, καὶ ἀπόδοση
τιμῆς καὶ σὲ νέο καὶ σὲ παλαιὸ μάρτυρα,
ἡ ὁποία χωρὶς ὑμνογραφικὴ πλαισίωση
δὲν εἶναι δυνατή.
Κάνοντας μιὰ κατάταξη τῶν νεομαρτύρων μποροῦμε νὰ διαπιστώσουμε ὅτι
ὑπάρχουν νεομάρτυρες Ἕλληνες, Κύπριοι, ὅπως ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Κύπριος
(1745), Βλάχοι, ὅπως ὁ ἅγιος Ἰωάννης
ἀπὸ τὴ Βλαχία (1662), Βούλγαροι, ὅπως
ὁ ἅγιος Γεώργιος ἀπὸ τὴ Σόφια, ποὺ
μαρτύρησε στὴν Ἀδριανούπολη (1437),
Ἀλβανοί, ὅπως ὁ ἅγιος Χρῆστος ὁ Ἀλβανίτης (1748), Σέρβοι, ὅπως ὁ ἀρχιεπίσκοπος Πεκίου Γαβριήλ, ποὺ ἔλαβε τὸν
στέφανο τοῦ μαρτυρίου στὴν Προύσα
(1659), ἀκόμη καὶ Ρῶσσοι, ὅπως ὁ Κωνστάντιος, ἐφημέριος τῆς ρωσικῆς διπλωματικῆς ἀποστολῆς στὴν Κωνσταντινούπολη, ποὺ μαρτύρησε τὸ 1743. Ὑπῆρχαν
νεομάρτυρες καὶ καθολικοί, ὅπως ὁ
Ἰωάννης τὸ παιδίον ἀπὸ τὰ Μεδιόλανα,
τὸ μαρτύριο τοῦ ὁποίου ἔγραψε ὁ Καισάριος Δαπόντες καὶ ἀπεικονίζεται στὴ
Λιτὴ τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς Ξηροποτάμου. Νεομάρτυρες ὑπῆρξαν ἁπλοὶ
μοναχοί, ἐπίσκοποι, ἀρχιεπίσκοποι, ἀλλὰ
καὶ πατριάρχες (πατριάρχης Παρθένιος
ὁ Παρθενάκης). Ἐπαγγελματικὰ ἀνῆκαν
σὲ ὅλες τὶς κατηγορίες: κηπουροί, γουναράδες (Ζαχαρίας ἐξ Ἄρτης), μπαρμπέρηδες (Ἡλίας ὁ Ἀρδούνης), ράπτες κ.ἄ.
Ἦταν ἁπλοὶ ἄνθρωποι, ἀλλὰ καὶ ἀριστοκράτες, ὅπως ἡ ἁγία Φιλοθέη ἡ Ἀθηναία,
ποὺ καταγόταν ἀπὸ τὴν ἔνδοξη οἰκογένεια τῶν Μπενιζέλων.
Σχετικὰ μὲ τὸν ἀριθμό τους δὲν μποροῦμε νὰ εἴμαστε σίγουροι. Πολλοὶ ἀπὸ
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αὐτοὺς θὰ παραμείνουν σὲ παντελῆ
ἀφάνεια, γιατὶ δὲν ὑπάρχουν διηγήσεις
γιὰ τὸ Μαρτύριό τους ἢ γιατὶ χάθηκαν
οἱ διηγήσεις γιὰ αὐτούς. Ὁρισμένοι ἀπὸ
τοὺς νεομάρτυρες εἶναι ἤδη γνωστοί,
ἐνῶ κατὰ καιροὺς νέα ὀνόματα προστίθενται στὸν κατάλογό τους. Διακόσια
περίπου ὀνόματα νεομαρτύρων εἶναι
γνωστὰ σὲ ἐμᾶς σήμερα. Ἀνάμεσα σὲ
αὐτοὺς οἱ γυναῖκες εἶναι λίγες. Γύρω
στὶς 10-12 γυναῖκες νεομάρτυρες εἶναι
γνωστὲς σήμερα, π.χ. ἡ Ἀργυρὴ ἀπὸ τὴν
Προύσα, ἡ Παρθένα ἡ Ἐδεσσαία, ἡ Ἀκυλίνα ἀπὸ τὸ Ζαγκλιβέρι, ἡ Ἑλένη ἀπὸ τὴν
Σινώπη τοῦ Πόντου.
Τὰ κείμενα ποὺ γράφτηκαν γιὰ ὅλους
αὐτούς, ἁγιολογικὰ καὶ ὑμνογραφικά,
γράφτηκαν γιὰ ιδιαίτερους λόγους. Κατ’
ἀρχὰς γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσουν λειτουργικὲς ἀνάγκες καὶ στὴ συνέχεια γιὰ νὰ
εἶναι ψυχωφελῆ καὶ σωτηριώδη, διδάσκοντας, καλλιεργώντας, ἀλλὰ καὶ διεγείροντας τοὺς ἀναγνῶστες τους σὲ

συνειδητὴ μίμηση τοῦ μαρτυρικοῦ βίου
τῶν νέων μαρτύρων. Ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι
ὅλα αὐτὰ ἔγιναν σὲ μιὰ ζοφερὴ περίοδο
τῆς ἱστορίας μας, ὅταν πολλοὶ χριστιανοί, εἴτε βιαίως εἴτε θεληματικῶς, ἄφηναν τὴν πίστη τους καὶ ἀσπάζονταν τὴ
μουσουλμανικὴ θρησκεία. Μὲ τὴ συγγραφὴ τῶν μαρτυρίων καὶ τῶν ἀκολουθιῶν τῶν νεομαρτύρων οἱ συντάκτες
τους προσπάθησαν νὰ ἀνακόψουν αὐτὸ
τὸ ρεῦμα, προβάλλοντας τὸ παράδειγμα ὅλων ἐκείνων ποὺ ἀντιστάθηκαν καί,
προσφέροντας αὐτοβούλως καὶ τὴ ζωή
τους, ἔλαβαν τὸν στέφανο τοῦ μαρτυρίου. Καὶ φαίνεται ὅτι τὸ κατάφερναν,
ὅπως ἰσχυρίζεται ὁ Ἰουστίνος Δεκάδιος
στὸ μαρτύριο τοῦ Ἰωάννη τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων: «Πρὸς τούτῳ δὲ καὶ τοῦτο διισχυρίζομαι· ὅτι καὶ πολλοὺς συνάθλους
δυνάμει οὗτος πεποίηκε, καὶ ποιήσει δέ,
καὶ μεγίστη τοῖς μετ’ αὐτὸν πρὸς τὸ θαρρεῖν ὑπόθεσις γέγονε καὶ πρὸς τὸν αὐτὸν
ὑπὲρ τῶν πατρίων θνήσκειν παρεκίνησε
ζῆλον, καὶ παρακινήσει δὲ εἰς τὸ ἑξῆς καὶ
τῆς ἄνω βασιλείας κληρονόμους ἐργάσεται. Ἀνεχαιτίσθησαν γὰρ πολλλοὶ τῶν
Χριστιανῶν καὶ ἐνεδυναμώθησαν, στερεωθέντες τούτου τῷ ὑποδείγματι τοῦ
μὴ οὕτω ῥαδίως ἐξόμνυσθαι τὴν εὐσέβειαν καὶ τὴν καθ’ ἡμᾶς θρησκείαν, ὡς
πρότερον».
Μὲ τὸ παράδειγμά τους οἱ νεομάρτυρες ἔδωσαν τὸ σθένος καὶ τὴν ὑπομονὴ
στοὺς ραγιάδες νὰ μείνουν ἑδραῖοι καὶ
ἀμετακίνητοι στὴν πίστη τους καὶ τὸ
θάρρος καὶ τὴν ψυχικὴ δύναμη νὰ θυσιάσουν ἀργότερα τὴ ζωή τους γιὰ χάρη
τῆς πατρίδας καὶ τῆς ἐλευθερίας. Ἔτσι,
μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ἔγιναν προάγγελοι τῆς ἀναστάσεως τοῦ Γένους, καθὼς
πρόσφεραν ὑποδείγματα θυσίας, αὐταπάρνησης καὶ σταθερότητας γιὰ τὸ ὑπόδουλο καὶ δοκιμαζόμενο γένος.
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Ἐκκλησιαστικὲς εἰδήσεις
Ἐπιμέλεια: Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Βαρθολομαῖος Ἰατρίδης,
Ἱεροκήρυκας Ἱ. Μ. Μαρωνείας & Κομοτηνῆς

Πνευματικὴ κίνηση
Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2018
ΥΠΟΔΟΧΗ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΞΥΛΟΥ
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Τὴν Παρασκευή, 13 Ἰουλίου 2018, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας
καὶ Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ὑπεδέχθη
στὸν αὔλειον χῶρον τοῦ Ἱεροῦ Ἐνοριακοῦ
Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης
Θρυλορίου τὴν Ἱερὰν Λειψανοθήκην τῶν
Ἁγίων Ἀποστόλων μετὰ τεμαχίου Τιμίου
Ξύλου ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γενεσίου Θεοτόκου Καλλίπετρας.
Μετὰ τὴν ὑποδοχήν, ὁ Σεβασμιώτατος
προέστη τοῦ πανηγυρικοῦ ἑσπερινοῦ καὶ
τῆς ἀκολουθίας τῆς Ἀρτοκλασίας, μετὰ τὸ
πέρας τῆς ὁποίας εὐχαρίστησε τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας κ. Παντελεήμονα

διὰ τὴν παροχὴν τῆς εὐλογίας καὶ τὴν συγκατάθεσιν διὰ τὴν ἐνταῦθα ἔλευσιν τοῦ
σεβάσματος τῆς πίστεώς μας, ἀκολούθως τὸν κομίσαντα τὴν Ἱερὰν Λειψανοθήκην Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην
π. Παλαμᾶ διὰ τὸν κόπον ποὺ ὑπεβλήθη
καὶ τὴν πνευματικὴν εὐκαιρίαν ἀναβαπτισμοῦ τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς μας,
καθὼς καὶ τοὺς ἐκπροσώπους τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν.
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Μετὰ τὸ πέρας τῆς ἀκολουθίας τοῦ
ἑσπερινοῦ, στὴν παρακείμενη αἴθουσα
τοῦ Συλλόγου Ποντίων «Ἡ Κερασούντα καὶ τὸ Γάρς», ἐπηκολούθησε ὁμιλία
ἀπὸ τὸν φιλοξενούμενο π. Παλαμᾶ, ὁ
ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέμα: «Ὁ πιστὸς Χριστιανὸς» καὶ προέτρεψε τὸ ἀκροατήριο
σὲ ἐφαρμογὴ τοῦ διαχρονικοῦ νόμου
τοῦ Θεοῦ γιὰ ἀξίωση Εὐαγγελικῶν κατορθωμάτων.

ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ
ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΣΗΛΥΒΡΙΑΝΗΣ

Τὴν Τετάρτη, 25 Ἰουλίου 2018, στὸν
προαύλειον χῶρον τοῦ πανηγυρίζοντος
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς, πολιούχου Κομοτηνῆς, ἐπραγματοποιήθη ἡ
ὑποδοχὴ τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς
Παναγίας τῆς Σηλυβριανῆς ἐκ τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως
καὶ Θάσου, ὅπου φυλάσσεται.

Ἐν συνεχείᾳ ἐτελέσθη μέγας πανηγυρικὸς ἐσπερινὸς μετ’ Ἀρτοκλασίας
Χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως κ.
Χρυσοστόμου, καὶ συγχοροστατούντων
τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀνδρούσης κ. Κωνσταντίου καὶ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καὶ
Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος, ὁ ὁποῖος
εὐχαρίστησε ἀρχικῶς τοὺς προσκληθέντας Ἀρχιερεῖς διὰ τὴν ἀποδοχὴν τῆς
προσκλήσεως, ἀκολούθως τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Φιλίππων,
Νεαπόλεως καὶ Θάσου κ. Στέφανον διὰ
τὴν παροχὴν τῆς κανονικῆς ἀδείας ἐλεύσεως τοῦ Θεομητορικοῦ σεβάσματος τῆς
ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως, τοὺς παρισταμένους τοπικοὺς Ἄρχοντας καὶ πάντας
τοὺς συντελέσαντας εἰς τὴν προετοιμασίαν τῆς πανηγύρεως, παρεκάλεσε
δὲ πρὸς συστράτευσιν τὸν Κλῆρον καὶ
τὸν Λαὸν δι’ ἔμπρακτον συμπαράστασιν πρὸς τοὺς δοκιμαζομένους ὑπὸ τῶν
καταστροφικῶν πυρκαϊῶν ἐν Ἀνατολικῇ
καὶ Δυτικῇ Ἀττικῇ, καὶ Κορινθίᾳ.
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ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ
ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

πλῆθος εὐσεβῶν Χριστιανῶν.
Πρὶν τὴν ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λειτουργίας ἀνεπέμφθη ἐπιμνημόσυνος δέησις
ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν μαρτυρικῶς τελειωθέντων κατὰ τὰς καταστροφικὰς
πυρκαϊὰς ἐν Ἀνατολικῆ καὶ Δυτικῇ
Ἀττικῇ, καὶ Κορινθίᾳ.

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
Την Πέμπτη, 26 Ἰουλίου 2018, στὸν
πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς, πολιούχου Κομοτηνῆς, ἐτελέσθη
Ἀρχιερατικὸ συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου
Ἀνδρούσης κ. Κωνσταντίου, ὁ ὁποῖος
ἐκήρυξε τὸν Θεῖον λόγον, συνιερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς κ.
Παντελεήμονος, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε
τὸν παριστάμενον Ἱεράρχην διὰ τὴν ἀποδοχὴν τῆς προσκλήσεως, εὐχήθηκε δὲ
πρὸς τοὺς ἐκκλησιαζομένους καὶ τοὺς
ἑορτάζοντας.
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Στὴ Θεία Λειτουργία παρέστησαν οἱ
τοπικὲς Ἀρχές, ἐκπρόσωποι τοῦ Στρατοῦ, τῆς Ἀστυνομίας, τῶν Συλλόγων καὶ
Φορέων τοῦ Νομοῦ καὶ τῆς πόλεως καὶ

Τὴν Κυριακή, 12 Αὐγούστου 2018, ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων
ἐδέχθη στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τὴν τιμητικὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Ἀρχηγοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ Ἀντιστρατήγου
κ. Ἀλκιβιάδου Στεφανῆ, συνοδευομένου
ὑπὸ τοῦ Σωματάρχου τοῦ Δ΄ Σώματος Στρατοῦ, τοῦ Ἀνωτέρου Διοικητοῦ
Φρουρᾶς Κομοτηνῆς, ὡς καὶ τοῦ Διοικητοῦ τῆς 21ης Τ.Θ. Ταξιαρχίας, ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς ἐπιθεωρήσεως Αὐτοῦ ἐν Ξάνθῃ
(ἔνθα συναντήθη μετὰ τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου Ξάνθης καὶ Περιθεωρίου κ.
Παντελεήμονος), καὶ Ροδόπῃ.
Ἀρχικῶς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων καλωσώρισε τὸν
ὑψηλὸν ἐπισκέπτην, τὸν εὐχαρίστησε γιὰ
τὴ συναντίληψη στὸ ἔργο τῆς τοπικῆς
Ἐκκλησίας στὴν εὐαίσθητη καὶ ἀκριτικὴ
περιοχή, καὶ ἐπικαλέστηκε τὴν ἐξ’ Ὕψους

Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

δύναμη ἐπ’ ἀγαθῷ τοῦ ἐνδόξου Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ διὰ πρεσβειῶν τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ τοῦ Γένους.

ἀρχαιολογικὸ χῶρο τῆς Παλαιοχριστιανικῆς Βασιλικῆς στὴν Παληόχωρα Ἁγίου
Χαραλάμπους Μαρωνείας.

Ἀκολούθως ὁ ἐκλαμπρότατος Ἀρχηγὸς
τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ εὐχαρίστησε τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην
κ. Παντελεήμονα γιὰ τὴν ὑποδοχὴ καὶ τὸ
πολυσχιδὲς ἔργο τοῦ ὁποίου ἡγεῖται.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

Τὴν Κυριακή, 12 Αὐγούστου 2018, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας
καὶ Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων πλαισιωμένος ὑπὸ Κληρικῶν τῆς Ἐπαρχίας του
ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ
ἑσπερινοῦ καὶ τοῦ Παρακλητικοῦ κανόνος πρὸς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στὸν

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.
Παντελεήμων ἐτόνισε τὴν σπουδαιότητα
τῆς τελέσεως ἀκολουθιῶν εἰς παλαιοχριστιανικὰ μνημεῖα τῆς περιοχῆς καὶ εὐχαρίστησε τὸν μὲν Δήμαρχον ΜαρωνείαςΣαππῶν καὶ τοὺς συνεργάτας του διὰ
τὴν συνεργασίαν καὶ τὴν προετοιμασίαν
τῆς διοργανώσεως τοῦ ἑσπερινοῦ, τὴν δὲ
Προϊσταμένην τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Ροδόπης διὰ τὴν παροχὴν τῆς ἀπαιτουμένης ἀδείας, ὡς καὶ τοὺς ὑπαλλήλους τῆς Ἐφορείας διὰ τὰς ὑποδείξεις καὶ
τὴν συμπαράστασιν εἰς τὴν ὑλοποίησιν
τοιούτων πνευματικῶν πρωτοβουλιῶν,
ἐνισχυουσῶν τοὺς ἐπιγενομένους μὲ τὰ
ἔργα ἐνδόξων προγόνων.
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ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ

Θεομητορικοῦ σώματος εἰς τὰς κεντρικὰς
ὁδοὺς τῆς πόλεως, τῇ συμμετοχῇ τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν τοῦ Νομοῦ καὶ τῆς πόλεως.

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟΝ ΟΜΩΝΥΜΟ
ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ
ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Τὴν Τρίτη, 14 Αὐγούστου 2018, ὁ Σεβασμιώτατος ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν
ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς Θεομητορικῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸν πανηγυρίζοντα ὁμώνυμο Ἱερὸ
Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῆς Κομοτηνῆς.
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Πρὸ τῆς ἀπολύσεως τῆς ἀκολουθίας
ἐσχηματίσθη πομπή, προηγηθείσης τῆς
στρατιωτικῆς μουσικῆς καὶ συνοδείᾳ
ἀγήματος, καὶ ἔλαβε χώρα ἡ λιτάνευσις
τῆς ἱερᾶς εἰκόνος καὶ τοῦ Ἐπιταφίου τοῦ

Τὴν Τετάρτη, 15 Αὐγούστου 2018, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας

Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

καὶ Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἱερούργησε στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
Κομοτηνῆς, ὅπου ἐκήρυξε τὸν Θεῖον
λόγον ἀναφερθεὶς στὴν διαρκῆ καὶ ἀμετάπτωτη παρουσία τῆς Παναγίας μας
στὴ ζωὴ τοῦ κόσμου, στὴ στοργὴ μὲ τὴν
ὁποῖα περισκέπει ὅσους τὴν ἐμπιστεύονται, καὶ ἐκάλεσε ὅσους ἐπικαλοῦνται
τὸ Πανάγιο Ὄνομά Της νὰ μιμηθοῦν τὸ
παράδειγμα τῆς κατὰ Θεὸν πίστεως καὶ
ὑπακοῆς.

τησε κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μαρωνείας, ὅπου
καὶ ἡ ἀρχαία ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πρὶν δὲ τὴν ἀπόλυσιν τοῦ ἑσπερινοῦ ἔψαλε τὰ ἐγκώμια τῆς ἡμέρας καὶ ἐν
συνεχείᾳ προέστη τῆς λιτανεύσεως τοῦ
Θεομητορικοῦ σώματος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ
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Τὸ ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 15 Αὐγούστου 2018, ὁ Σεβασμιώτατος ἐχοροστά-

Στὴν πλατεῖα τῆς Μαρωνείας μὲ τὴν
παρουσίαν τοῦ Δημάρχου ΜαρωνείαςΣαππῶν καὶ ἄλλων ἐκπροσώπων Συλλόγων καὶ Φορέων ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία
τῆς Ἀρτοκλασίας.
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Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ
ΒΑΘΥΡΡΥΑΚΟΣ

Τὸ ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 22ας
Αὐγούστου 2018, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς
κ. Παντελεήμων ἐχοροστάτησε κατὰ
τὴν ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ στὴν πανηγυρίζουσαν Γυναικεῖαν Κοινοβιακὴν
Ἱερὰν Μονὴν Παναγίας Φανερωμένης
Βαθυρρύακος.
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Προηγουμένως, εἰς τὸ Παρεκκλήσιον
τῆς Θεομήτορος, ὅπου ἀπεκαλύφθη ἡ
Θαυματουργὸς ἱερὰ εἰκών, ἐτελέσθη ἡ
ἀκολουθία τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος,
μετὰ τὸ πέρας τῆς ὁποίας ἐσχηματίσθη
λιτανευτικὴ πομπή, προηγηθείσης τῆς
φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου Κομοτηνῆς, ἡ
ὁποία κατέληξε εἰς τὴν πανηγυρίζουσαν
Ἱερὰν Μονήν, ἐπηκολούθησε δὲ ὁ πανηγυρικὸς ἑσπερινὸς μετ’ ἀρτοκλασίας καὶ
Θείου κηρύγματος ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος, τῇ συμμετοχῇ τοῦ ἱεροῦ Κλήρου καὶ
παρουσίᾳ τῶν τοπικῶν ἀρχῶν καὶ πλήθους προσκυνητῶν, οἱ ὁποῖοι, ὡς ἐπὶ τὸ
πλεῖστον καὶ κατὰ παράδοσιν, καταφθάνουν εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν πεζῇ.

Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Τὸ πρωΐ τῆς Πέμπτης, 23ης Αὐγούστου
2018, ἐτελέσθη ἡ πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία στὴ Γυναικεία Κοινοβιακὴ Ἱερὰ
Μονὴ Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος, ἱερουργοῦντος τοῦ Ποιμενάρχου τῆς κατὰ Μαρώνειαν καὶ Κομοτηνὴν
Ἐκκλησίας κ. Παντελεήμονος, ὁ ὁποῖος
ἀπηύθυνε ὁλοκάρδιες πατρικὲς εὐχὲς
ἐπὶ τῇ μεγάλῃ ἑορτῇ τῆς Θεομήτορος.

ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΙΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται ὅτι συνεκροτήθη καὶ θὰ συνέρχεται ἕκαστον
μῆνα κατὰ τὸ χρονικὸν διάστημα ἀπὸ
1ης Σεπτεμβρίου 2018 ἕως 31ης Αὐγούστου 2019 ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 162ας Συνοδικῆς Περιόδου ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου τοῦ
Β΄ ἐπιλαμβανομένη τῶν πνευματικῶν
καὶ ὑπηρεσιακῶν ζητημάτων. Εἰς τὴν νέαν σύνθεσιν τῆς Δ.Ι.Σ. θὰ μετάσχῃ καὶ ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων
ἐτέλεσε σήμερα τὸ πρωΐ, 11 Σεπτεμβρίου, τὴν ἀκολουθίαν τοῦ ἁγιασμοῦ, μὲ τὴν
εὐκαιρίαν τῆς ἐνάρξεως τῶν μαθημάτων,
εἰς δύο Δημοτικὰ καὶ ἅπαντα τὰ Σχολεῖα
τῆς Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως τῆς
πόλεως τῆς Κομοτηνῆς, ἐνῶ ἀπηύθυνε
ἐγκάρδιο μήνυμα συμπαράστασης τῆς
τοπικῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ ἰδίου προσωπικῶς εἰς τὸν ἀγῶνα, τὶς ἀγωνίες καὶ τὸν
κόπον τῶν νέων γιὰ τὴν κατάκτησιν τῆς
γνώσεως.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ
ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
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Ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε τὸ ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 14ης Σεπτεμβρίου,
στὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Εὐαγγε-
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λισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, τὴν
ἀκολουθίαν τοῦ ἁγιασμοῦ ἐπὶ τῇ ἐνάρξει
τῶν μαθημάτων τοῦ κοινωνικοῦ φροντιστηρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τὸ
ὁποῖον ἀποτελεῖ προέκτασιν τοῦ ἐπιτελουμένου κοινωνικοῦ ἔργου καὶ πραγματοποιεῖται μὲ τὴν ὁλόθυμον θυσιαστικὴν
προσφορὰν Καθηγητῶν τῆς πόλεώς μας,
λειτουργεῖ δὲ ὡς ἐνισχυτικὴ διδασκαλία
διὰ τὴν ἐπιπλέον ὑποβοήθησιν τῶν νέων
τῆς Ἐπαρχίας μας μὲ σκοπὸν τὴν ἐπιτυχίαν τους.

προέτρεψε νὰ μὴν ἀποσποῦν τὴν προσοχήν τους ἀπὸ τὴν προσφερόμενη σὲ
αὐτὰ γνώση, καὶ εὐχαρίστησε τοὺς προαιρετικῶς συμμετέχοντες Καθηγητές, οἱ
ὁποῖοι ἀξιοποιοῦν τὸν ἐλεύθερο χρόνο
τους θυσιαστικῶς καὶ ἐπ’ ωφελείᾳ τῶν
νέων.

ΥΠΟΔΟΧΗ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΕΛΠΙΔΟΣ
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Κατὰ τὴν προσφώνησίν του ὁ Σεβασμιώτατος καλωσόρισε τὰ παιδιὰ καὶ τὰ

Τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 15ης Σεπτεμβρίου 2018, ὁ Σεβασμιώτατος ὑπεδέχθη σὲ κεντρικὴν ὁδὸν τῆς πόλεως
τὸ ἱερὸν τῆς Ἁγίας Ἐλπίδος ἐκ τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἐσφιγμένου τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

Ἱερὸν Λείψανον ἀδελφὸν τῆς ἐξονομασθείσης Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ὄρους
διὰ τὸν κόπον ποὺ ὑπεβλήθη καὶ τὴν
πνευματικὴν εὐκαιρίαν ἀναβαπτισμοῦ
τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς μας, καθὼς
καὶ τοὺς παρισταμένους Ταξιάρχους τῆς
29ης καὶ 21ης Ταξιαρχίας, τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ Δημάρχου Κομοτηνῆς, τοὺς
λοιποὺς τοπικοὺς παράγοντες καὶ τοὺς
πιστοὺς ποὺ συνέρρευσαν γιὰ νὰ προσκυνήσουν καὶ νὰ λάβουν τὴ δύναμη τῆς
Ἁγίας Ἐλπίδος.

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ
ΤΟΥ ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΟΥ ΜΟΥΦΤΗ

Μετὰ τὴν ὑποδοχήν, ἐσχηματίσθη
πομπὴ πρὸς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κομοτηνῆς, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων προέστη
τοῦ Ἀναστασίμου ἑσπερινοῦ καὶ τῆς ἀκολουθίας τῆς Ἀρτοκλασίας, μετὰ τὸ πέρας
τῆς ὁποίας εὐχαρίστησε διὰ τὴν παροχὴν
τῆς εὐλογίας καὶ τὴν συγκατάθεσιν διὰ
τὴν ἐνταῦθα ἔλευσιν τοῦ σεβάσματος
τῆς πίστεώς μας τὸν Πανοσιολογιώτατον Καθηγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἐσφιγμένου Ἀρχιμανδρίτην π. Βαρθολομαῖον, ἀκολούθως τὸν κομίσαντα τὸ

Ὁ
Σεβασμιώτατος μὲ
τὴν εὐκαιρίαν
τῆς ἀναλήψεως τῶν καθηκόντων
τοῦ
Τζιχὰτ Χαλὴλ
ὡς Τοποτηρητοῦ Μουφτὴ
Κομοτηνῆς,
ἐδέχθη
τὴν
ἐθιμοτυπικ ὴν
ἐπίσκεψιν
αὐτοῦ εἰς τὰ
Γραφεῖα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τὸν
ὁποῖον συνεχάρη ἐπὶ τῇ ἀναλήψει αὐτῶν, ἀντήλλαξαν δὲ σκέψεις ἀμοιβαίου ἐνδιαφέροντος, προκειμένου νὰ συνεργασθοῦν
ἀπὸ κοινοῦ διὰ τὴν προκοπὴν τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς καὶ ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς
εἰρηνικῆς συμβιώσεως καὶ τῆς εὐημερίας τῆς Θράκης.

19

Τεῦχος 19ο � Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2018

ΙΕΡΑ ΑΠΟΔΗΜΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Μητροπολίτου Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος, συνοδευομένου ὑπὸ Κληρικῶν καὶ τεσσαράκοντα
ἐπαρχιωτῶν αὐτοῦ, κατὰ τὸ διάστημα
ἀπὸ 22ας ἕως 29ης Σεπτεμβρίου 2018.

Μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν εὐλογία
τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεοφίλου τοῦ Γ΄ ἐπραγματοποιήθη ἱεραποδημία στοὺς Ἁγίους
Τόπους, ἡγουμένου τοῦ Σεβασμιωτάτου

Τὴν ἡμέραν τῆς ἀφίξεως τῶν προσκυνητῶν στὰ Πανάγια Προσκυνήματα,
ἅπαντες προσεκύνησαν τον φρικτὸν
Γολγοθᾶν καὶ ἐν συνεχείᾳ τὸν Πανάγιον καὶ Ζωοδόχον Τάφον, μετέβησαν δὲ
ἀκολούθως στὴν αἴθουσαν τῆς ἕδρας
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τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας, ὅπου ἐγένοντο δεκτοὶ ὑπὸ τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου Αὐτῆς Μακαριωτάτου Πατριάρχου
Ἱερουσαλὴμ καὶ πάσης Παλαιστίνης κ.κ.
Θεοφίλου τοῦ Γ΄, ἐγκαρδίως ἀπευθύνοντος λόγους οἰκοδομῆς καὶ παρακλήσεως περικοσμήσαντος κατόπιν τὸν Ἐπίσκοπον μετ’ Ἀρχιερατικοῦ Ἐγκολπίου, καὶ
τοὺς μὲν Κληρικοὺς μετὰ Σταυροῦ ἐπιστηθίου, τοὺς δὲ λαϊκοὺς μετ’ εὐλογίας.

Ἀπὸ τὴν ἑπομένην ἡμέραν ὁ δῆμος
τῶν προσκυνητῶν ἀκολούθησε τὴν ὁδὸν
τοῦ Μαρτυρίου καὶ ἐπεσκέφθη μέχρι
τῆς ἀναχωρήσεως ἀπὸ τὴν Ἁγίαν Γῆν τὸ
Θεοδέγμον σπήλαιον τῆς Βηθλεέμ, τὴν
Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Γεωργίου Χοζεβᾶ,
τὴν Ἱερὰν Μονὴν τοῦ Ἁγίου Σάββα, τὴ
Ναζαρέτ, τὴν Κανᾶ, τὸ Θαβώρ, τὸ Σαραντάριον, τὸν Ἰορδάνην ποταμὸν καὶ τὴν
Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου, ὣς καὶ τὰ προσκυνήματα ἐντὸς
τῆς παλαιᾶς πόλεως.

Μὲ τὴν κανονικὴν Πατριαρχικὴν ἄδειαν καὶ εὐλογίαν ὁ Ποιμενάρχης τῆς κατὰ
Μαρώνειαν καὶ Κομοτηνὴν Ἐκκλησίας
ἐτέλεσε δύο ἱερὰς Ἀγρυπνίας στὸν Πανάγιον Τάφον, μίαν ἐπίσης στὸν φρικτὸν
Γολγοθᾶ, ἐνῶ μετέσχε στὴν πανηγυρικὴν
Πατριαρχικὴν Θείαν Λειτουργίαν ἐπὶ τῇ
ὑψώσει τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, προσηυχήθη δὲ ὑπὲρ ὑγείας, προόδου καὶ εὐημερίας τοῦ ἱεροῦ Κλήρου καὶ
τοῦ Λαοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὡς
καὶ τῆς Θράκης.
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