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Η ΚΟΙΜΗΣΗ
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
«Ἐν τῇ κοιμήσει τὸν
κόσμον οὐ κατέλιπες
Θεοτόκε»

Ε

ἶναι βεβαιότητα πὼς ἡ Κυρία Θεοτόκος δὲν ἐγκατέλειψε τὸν κόσµο.
Ἂν ἡ βιολογικὴ µητέρα δὲν ἀφήνει
τὰ παιδιά της, ἀλλὰ βρίσκεται πάντα στὸ
πλευρό τους καὶ εἶναι παρηγορία στοὺς
ἀναστεναγµούς τους καὶ σκέπη σὲ κάθε ἀντιξοότητα τῆς ζωῆς τους, πόσο
µᾶλλον ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ καὶ πάντων
τῶν ἀνθρώπων!
Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ διὰ Χριστὸν σαλός,
ὅταν ἀκόµα ἦταν ἐπὶ τῆς γῆς, «ἡρπάγη»
εἰς τὸν Παράδεισον. Ἐκεῖ εἶδε καὶ συνοµίλησε µὲ πολλοὺς Ἁγίους καὶ Ἀγγέλους. Ἔψαχνε νὰ δεῖ καὶ τὴν Παναγία.
Ἀλλὰ δὲν τὴν εἶδε πουθενά. Ρώτησε
τοὺς Ἁγίους:
—Ποῦ εἶναι ἡ Παναγία νὰ πάω νὰ τὴν
προσκυνήσω;
—Ἡ Παναγία ποτὲ δὲν µένει στὸν

Παράδεισο, τοῦ ἀπάντησαν. Συνεχῶς
µέρα-νύχτα τρέχει σὲ ὅλη τὴ γῆ! Στὸν
πονεµένο, στὸν ὀρφανό, στὸν φτωχό,
παντοῦ ὅπου τὴν καλοῦνε!
Εἶναι πάντα σὲ ἐγρήγορση, σὲ ἐπιφυλακή! Σήµερα ποὺ σύµπασα ἡ Ὀρθοδοξία ἑορτάζει τὴν πάνσεπτο Κοίµηση
τῆς Θεοτόκου ποὺ ἀποτελεῖ τὸ παράδοξο θαῦµα, διότι «ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς ἐν
µνηµείῳ τίθεται», γίνεται «κλῖµαξ πρὸς
οὐρανὸν ὁ τάφος της» καὶ ὁ θάνατος καὶ
ὁ Ἅδης εἶναι ξένα γι’ αὐτήν. Παρὰ ταῦτα
ἀπέθανε, λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ∆αµασκηνός.
Θέλησε ὁ Υἱός της νὰ νιώσει ἡ µητέρα Του τὴν ἀγωνία καὶ τὸν πόνο τοῦ
θανάτου, γιὰ νὰ συµπονᾶ πιὸ πολὺ τὸν
ἄνθρωπο τὴν ὥρα ποὺ πονᾶ καὶ πεθαίνει. Καὶ µὲ τὴν µετάστασή της ν’ ἀστρά-
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ψουν ἀπὸ τὴ δόξα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ
Χριστοῦ τὰ πάντα καὶ νὰ ἐκπληρωθεῖ
ἡ γραφή: «Ἀνάστηθι Κύριε σὺ καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ ἁγιάσµατός σου».

2

Ἡ Θεοτόκος ἔζησε τὰ ἀνθρώπινα µὲ
φόβο Θεοῦ, ταπείνωση, προσευχὴ καὶ
σιωπή. Γι’ αὐτὸ «ἡ ἁγιοσύνη της ξεπέρασε ὅλη τὴ δηµιουργία», λέγει ὁ ἱερὸς
Θεοφύλακτος Βουλγαρίας. Ἡ Θεοτόκος εἶναι ἡ µόνη γέφυρα ποὺ µᾶς ἕνωσε
καὶ µᾶς ἑνώνει µὲ τὸν Θεό, διότι εἶναι ἡ
πνευµατική µας Μητέρα καὶ ἐµεῖς εἴµαστε τὰ παιδιά της, «Πάντα τὰ ἔθνη ἐπισυνάγει ὡς ἡ ὄρνις τὰ νοσσία ἑαυτῆς
ὑπὸ τὰς πτέρυγάς της» (πρβλ. Ματθ.
23,34).
Σὲ αὐτὴν τὴ Μητρικὴ ἀγκαλιὰ χωροῦν
οἱ πάντες, ἀλλά, θὰ µᾶς πεῖ ὁ Ἅγιος Νι-

κόδηµος ὁ Ἁγιορείτης: «ἡ Παναγία θλίβεται καὶ στεναχωριέται γιὰ κάθε εἴδους
κακία, ἐνῶ εὐφραίνεται ὅταν συναντήσει στὸν ἄνθρωπο κάθε εἴδους ἀρετή, σὰν νὰ ἦταν δικό της στόλισµα… καὶ
συχνὰ ἔρχεται σὲ µᾶς, ὄχι µόνο µὲ τὴ συνοδεία ὅλων τῶν ἀγαθῶν, ἀλλὰ κυρίως
φέροντας µαζί της τὸν Υἱόν της γιὰ νὰ
κατοικεῖ στὶς καρδιές µας».
Εὔχοµαι, µὲ τὶς πρεσβεῖες τῆς Κυρίας Θεοτόκου, νὰ λυτρωθοῦµε ἀπὸ κάθε
µορφὴ πνευµατικοῦ θανάτου καὶ νὰ ζήσουµε ὡς πρόσωπα, ἔθνος καὶ κοινωνία
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, µὲ Ἐκείνη κοινή µας
Μητέρα καὶ προστασία.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
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Ἐπιστολὴ πρὸς
τὸν Παναγιώτατο
Οἰκουμενικὸ
Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολομαῖο

Ψηφιδωτὸ ποὺ ἀπεικονίζει δεξιὰ τὸν αὐτοκράτορα Κωνσταντίνο νὰ προσφέρει στὴ Θεοτόκο
τὴν Κωνσταντινούπολη, καὶ ἀριστερὰ τὸν αὐτοκράτορα Ἰουστινιανὸ νὰ προσφέρει τὸν Ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας

Μ

ὲ κατώδυνον τὴν ψυχὴν παρακολουθοῦµεν τὰς ἐξελίξεις. ∆ιὰ µίαν εἰσέτι φορὰν οἱ «ἄρχοντες τοῦ
αἰῶνος τούτου οἱ καταργούµενοι» ἀδυνατοῦν νὰ ἀντιληφθοῦν τὴ Σοφίαν τοῦ Θεοῦ.
Ἡ Ἁγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως,
ἡ ἀρχιτεκτονικὴ ἔκφρασις τοῦ κάλλους,
εἰς τὴν ὁποίαν ἡ πέτρα ζωογονεῖται καὶ ἡ
ἄµορφος ὕλη µορφοποιεῖται ὡς ἔκφρασις

τῆς Ὀρθοδόξου Τριαδολογίας καὶ κοσµολογίας, ἡ ἐνυπόστατος ἔκφρασις τῆς οἰκουµένης καὶ τῆς οἰκουµενικῆς ἀποστολῆς τῆς
Ἐκκλησίας, ἡ ἐµπνεύσασα καὶ παρακινήσασα λαοὺς προερχοµένους ἀπὸ τὰ βάθη τῶν
ἀσιατικῶν στεππῶν νὰ εἰσέλθωσιν εἰς τὴν
Ὀρθοδοξίαν καὶ τὸν πολιτισµόν, πρᾶγµα
διὰ τὸ ὁποῖον εὐγνωµόνως καυχῶνται ἔτι
καὶ σήµερον, βιαίως ὑποτάσσεται εἰς πο-
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λιτικοὺς σχεδιασµοὺς καὶ θρησκευτικοὺς
φανατισµούς.
Ἡ εὐταξία καὶ ἡ εὐµορφία τῆς ὕλης, ἡ
ὁποία προσελήφθη ἀπὸ τὸν Θεὸν Λόγον
καὶ ἡνώθη τῇ Θείᾳ Ὑποστάσει Του, παραδίδεται πρὸς λατρείαν εἰς θρησκείαν ἐκπροσωποῦσαν τὴν ἀκοινωνησίαν τῆς ὕλης
πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἐκφραζοµένην καλλιτεχνικῶς διὰ τῆς ἀµορφίας.
Οἱ καταπατηταὶ ἀδυνατοῦν νὰ ἀναγνωρίσωσιν εἰς τὴν Μεγάλην τοῦ Χριστοῦ
Ἐκκλησίαν τὴν Ἐνυπόστατον ἔκφρασιν τοῦ
κάλλους, τὴν µεταποίησιν τῆς ἀµορφίας εἰς
κοσµικὸν κάλλος. Ἀντιθέτως, περιφέρουν
τὸ κάλλος ὡς τρόπαιον κατακτήσεως.
Ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως ὑποµένει µὲ ἐγκαρτέρησιν καὶ πεποίθησιν εἰς τὴν οἰκουµενικὴν ἀποστολήν
της τὴν δοκιµασίαν ταύτην. Αἱ ἀρχαὶ αὗται
ἐνέπνευσαν τὸν Σεπτὸν Προκαθήµενον
αὐτῆς, ὅπως ἐπιδείξῃ τὴν ἀξιοθαύµαστον
καὶ ἀρµόζουσαν εἰς τὴν ἀποστολήν του
παρρησίαν κατὰ τὴν ἐπίσηµον ἀνακοίνωσιν
τῆς διαρπαγῆς.
Ἡ ἀνὰ τὴν οἰκουµένην Ὀρθοδοξία, αἱ
ἀδελφαὶ καὶ θυγατέρες Ἐκκλησίαι συµπαρίστανται πρὸς τὴν Πρωτόθρονον Ἐκκλησίαν Κωνσταντινουπόλεως εἰς τὴν δοκιµασίαν ταύτην.
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Ἰδίᾳ δὲ αἱ ὑπὸ τὸ πνευµατικὸν κλίµα τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου Ἱεραὶ Μητροπόλεις, ὡς ἡ καθ' ἡµᾶς Ἱερὰ Μητρόπολις, αἰσθάνονται τὴν ὀδύνην τῆς Μητρὸς
Ἐκκλησίας διὰ τὴν πνευµατικὴν διαστρέβλωσιν, τὴν διαρπαγὴν καὶ τὴν καταπάτησιν ταύτην, ὡς πληγὴν εἰς τὸ ἴδιον σῶµα.
Συµπάσχοντες καὶ ἡµεῖς καὶ ἐκφράζοντες
τὰ αἰσθήµατα ὀδύνης τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου
καὶ τοῦ πιστοῦ λαοῦ τῆς καθ' ἡµᾶς ἐπαρχίας, δηλοῦµεν βαθυσεβάστως καὶ υἱικῶς
πρὸς τὴν Ὑµετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα ὅτι συµπαριστάµεθα πάσαις δυνάµεσι
εἰς τὴν δοκιµασίαν τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, συµβουλεύοµεν τὸν πιστὸν λαὸν ὅπως
δείξῃ αὐτοσυγκράτησιν καὶ στρέψῃ τὴν
ὁρµήν του εἰς ἱκετηρίους προσευχὰς καὶ
ταπεινῶς δεόµεθα πρὸς τὸν παντεπόπτην
Κύριον ὅπως ἐνισχύῃ τὴν Ὑµετέραν Παναγιότητα εἰς πᾶσαν δοκιµασίαν ἐπ' ἀγαθῷ
τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας καὶ τῆς ἀνὰ τὴν
οἰκουµένην Ὀρθοδοξίας.
Ἐπὶ δὲ τούτοις κατασπαζόµενος τὴν Ἁγίαν ∆εξιάν τῆς Ὑµετέρας Σεπτῆς Κορυφῆς,
ὑποσηµειοῦµαι καὶ ὑποδιατελῶ.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
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«Χαῖρε Σταυρέ,
Ἁγίων ἅγιον βλέμμα»
Ἀρχιμανδρίτης Πορφύριος Σοφὸς
Ἱεροκήρυκας

Σ

τὶς 14 Σεπτεµβρίου ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τιµᾶ τὸν Σταυρὸ
τοῦ Κυρίου µας, ὁ ὁποῖος εἶναι τὸ
καύχηµα καὶ ἡ δόξα Της καί, ὅπως λέει
ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «δὲν µπορῶ νὰ
καυχηθῶ γιὰ τίποτα, µόνο γιὰ τὸν Χριστὸ
καὶ αὐτὸν ἐσταυρωµένον», αὐτὴ εἶναι
καὶ ἡ πρώτη οὐσιαστικὴ Ὕψωσις τοῦ Τιµίου Σταυροῦ µὲ σταυρωµένο αὐτὸν τὸν
ἴδιο τὸν Ἰησοῦ Χριστό, «ὑψωθήσοµαι ἐν
τοῖς ἔθνεσιν, ὑψωθήσοµαι ἐν τοῖς λαοῖς»
(Ψαλµ. 45,11).

ὁρατὴ καὶ διὰ τῆς εὑρέσεως τοῦ Τιµίου
Σταυροῦ ὑπὸ τῆς Ἁγίας Ἑλένης τὸ 330
µ.Χ. καὶ στὶς 14 Σεπτεµβρίου τοῦ 336
µ.Χ. ὁ Πατριάρχης Μακάριος «ἐν µέσῳ
πληθούσης ἐκκλησίας» ὕψωσε τὸν Τίµιο Σταυρό, καὶ οἱ πιστοὶ προσκυνοῦσαν
κράζοντας: «Κύριε ἐλέησον!» Τότε καθιερώθηκε ἡ ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως, ὅπου
ὑψώνεται ὁ Σταυρὸς µέσα σὲ βασιλικό,
γιατὶ ἦταν τὸ φυτὸ ποὺ εἶχε φυτρώσει στὸ σηµεῖο ἐκεῖνο ποὺ ἐκρύπτετο ὁ
Σταυρός.

Ὑψώθηκε ὁ Κύριος, διότι ὕψωσε διὰ
τῆς σταυρικῆς Του θυσίας τὴν ἀνθρώπινη φύση στὸ ὕψος τῆς θεώσεως. ∆ιὰ
τοῦ Σταυροῦ ὁ διάβολος συντρίβεται, ὁ
Ἅδης σκυλεύεται, ὁ Χριστὸς ἀνίσταται,
ὁ θάνατος καταργεῖται καὶ ἡ ἀνθρώπινη φύση διὰ τοῦ προσώπου τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ κάθεται δεξιὰ τοῦ Πατρὸς καὶ
πλέον πᾶσα εὐλογία µέσῳ τοῦ Σταυροῦ προῆλθε καὶ προέρχεται στὴν κτίση
«ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ χαρὰ ἐν
ὅλῳ τῷ κόσµῳ».

Ἔχουµε ὅµως καὶ τρίτη ὕψωση ποὺ
ἔγινε τὸ 614 µ.Χ. ὅταν οἱ Πέρσες κυρίευσαν τὰ Ἱεροσόλυµα, ἀνάµεσα στὰ λάφυρα τῆς λεηλασίας, ἦταν καὶ ὁ Τίµιος
Σταυρὸς καὶ µαζί Του ὡς αἰχµάλωτος, ὁ
Πατριάρχης Ζαχαρίας.

Αὐτὴ εἶναι ἡ χαρὰ τῆς σωτηρίας µέσῳ
τῆς σταυρικῆς θυσίας τοῦ Κυρίου. Στὴν
πορεία τῆς Ἐκκλησίας, ἡ χαρὰ αὐτὴ ἔγινε

Ὁ αὐτοκράτορας Ἡράκλειος νίκησε
τοὺς Πέρσες, ἀπελευθέρωσε τὸν Πατριάρχη καὶ µὲ τιµὲς ἔφερε πίσω τὸν Τίµιο
Σταυρὸ στὶς 14 Σεπτεµβρίου τοῦ 614 µ.Χ.
Καί, ἐνῶ ἀνηφόριζε πρὸς τὸν Γολγοθά,
ξαφνικὰ τὰ πόδια τοῦ αὐτοκράτορα καρφώθηκαν στὴ γῆ καὶ δὲν µποροῦσε νὰ
προχωρήσει. Τότε ὁ Πατριάρχης τοῦ εἶπε
νὰ βγάλει τὰ ὑποδήµατά του καὶ τὸ βα-
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πεῖ: «ὁ Σταυρὸς ὑψώνεται καὶ ποῖος δὲν
θὰ ὑψωθῇ µυστικῶς ἀπὸ τὴν γῆν; ∆ιότι ὅπου ὑπερυψοῦται ὁ Λυτρωτής, ἐκεῖ
πέρα παρίσταται καὶ ὁ λυτρωθείς, ποθώντας νὰ εὑρίσκεται πάντοτε µαζὶ µὲ
τὸν Σωτῆρα του καὶ νὰ τρυγᾶ Ἐκείνου
τὴν ἄφθαρτον βοήθειαν… ∆ιότι, παλαιὰ
τῆς Ἀναστάσεως εἶχε προηγηθεῖ ὁ Σταυρός, τώρα ὁ Σταυρὸς ἔχει προποµπὸν καὶ
πρόδροµον τὴν Ἀνάστασιν. Τί θαυµαστὴ
ἐναλλαγή!» (Ταῦτα τὰ λέγει, διότι στὴν
ἐποχή του ἡ ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως ἦταν
συνδεδεµένη µὲ τὴν ἐπέτειο τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως…).
Εἶναι µυστήριον ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου, διότι εἶναι ἡ Ἕνωση τοῦ οὐρανοῦ καὶ
τῆς γῆς, «ἵνα πρὸς ὕψος ἀναβιβάσῃ τὸ
ἀνθρώπινον».
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σιλικό του στέµµα. Μόλις τὸ ἔκανε, ξεκίνησε ἀνυπόδητος καὶ ταπεινὸς καί, κρατώντας τὸν Σταυρό, τὸν ὕψωσε γιὰ τρίτη
φορὰ στὸν ἄµβωνα τοῦ Πανιέρου Ναοῦ
τῆς Ἀναστάσεως. Τότε, ὁ λαὸς ἔψαλε:
«Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου». Ἀπὸ αὐτὸ
τὸ γεγονὸς µὲ τὸν αὐτοκράτορα ἔχει
µείνει ὡς παράδοση µέχρι σήµερα, ὅταν
τελεῖται Θεία Λειτουργία στὸν Γολγοθά,
κανεὶς Ἀρχιερεύς, οὔτε Πατριάρχης, νὰ
µὴν φορᾶ µίτρα ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, διότι ἐκεῖ βρίσκεται ὁ Μόνος Βασιλεύς, ὁ
Κύριος Ἰησοῦς Χριστός· καὶ ὁ καθένας
µας ὁµολογεῖ µαζὶ µὲ τὸν ἐκατόνταρχο:
«ἀληθῶς Υἱὸς Θεοῦ ἦν οὗτος» καὶ σκεφτόµαστε πὼς κάθεται ὁ Βασιλεὺς τῆς
∆όξης σὲ θρόνο µεγαλειότητος!
Ὁ ἅγιος Σωφρόνιος Ἱεροσολύµων θὰ

Ὁ ἅγιος Ἰσαὰκ ὁ Σύρος θὰ πεῖ: «Ἡ ὁδὸς
τοῦ Θεοῦ εἶναι καθηµερινὸς σταυρός»
καὶ νοµίζω πὼς αὐτὴ ἡ πατερικὴ ρήση
ἑρµηνεύεται πολὺ σοφὰ ἀπὸ τὸν ἀείµνηστο π. Μιχαὴλ Καρδαµάκη: «ἡ αὐθεντικότητα καὶ ποιότητα ζωῆς διὰ τοῦ Σταυροῦ, στὸ ἑξῆς γίνεται µέτρο καὶ κριτήριο
τῆς ἀληθείας καὶ τῆς ἐλευθερίας, τῆς
ἀγάπης καὶ τῆς εὐθύνης, ἡ ἴδια ἡ αὐθεντικότητα καὶ ποιότητα τῆς ἀνθρώπινης
ὑπάρξεως καὶ τοῦ ἀνθρώπινου ἤθους…».
Εἶναι ἀλήθεια, ὅτι ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου συνοδεύει τὰ πάντα στὴν Ἐκκλησία,
στὴ ζωὴ τῶν Ὀρθοδόξων.
Στὸ πρῶτο µυστήριο τῆς Σωτηρίας
µας, τὸ Ἅγιο βάπτισµα, τὸ νερὸ ἁγιάζεται
µὲ τὴν ἐπίκληση τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος
καὶ τὸ σφράγισµα τοῦ Τιµίου Σταυροῦ.
Ὁµοίως σταυρικῶς εὐλογοῦνται καὶ τὰ
τίµια δῶρα στὴ Θεία Εὐχαριστία καὶ ἡ
καθηµερινή µας ζωὴ ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ θὰ
ξυπνήσουµε µέχρι ποὺ θὰ κατακλιθοῦµε,
καὶ ὅλη µας τὴ ζωή, ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ θὰ
γεννηθοῦµε µέχρι τὴν ὥρα ποὺ θὰ πα-
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ραδώσουµε τὴν ψυχή µας στὸν Θεό, ὅλα
ἀπὸ τὸν Σταυρὸ πάλι σφραγίζονται.
Ὁ ἀείµνηστος π. Γεώργιος Καψάνης
λέγει: «ὁ Σταυρὸς εἶναι ἀναφαίρετος
σύντροφος στὴ ζωὴ τοῦ Χριστιανοῦ καὶ
τῆς Ἐκκλησίας, διότι ὁ Σταυρὸς εἶναι ἡ
οὐσία τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς.
Εἴτε λέγουµε ζωὴ ἐν Χριστῷ, εἴτε ζωὴ
ἐν τῷ Σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ, τὸ ἴδιο εἶναι.
∆ὲν νοεῖται τὸ ἔργο τοῦ Χριστοῦ χωρὶς
τὸν Σταυρό Του˙ δὲν νοεῖται ἡ ζωὴ τοῦ
Χριστιανοῦ χωρὶς τὴ συµµετοχὴ στὸν
Σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐτὸ ὅ,τι κάνει
ὁ χριστιανὸς µὲ τὸ πνεῦµα τοῦ Σταυροῦ
εἶναι χριστιανικό˙ ὅ,τι κάνει χωρὶς τὸ
πνεῦµα τοῦ Σταυροῦ εἶναι σαρκικό, ἐγωιστικό… εἶναι ἔξω ἀπὸ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ.
Ἑποµένως δύο τρόποι ζωῆς ὑπάρχουν: ὁ
µὴ σταυρικὸς καὶ ὁ σταυρικός».
Ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ πατρὸς Γεωργίου
συµπεραίνουµε: Πὼς ἐµεῖς οἱ Χριστιανοί, δὲν ἔχουµε ἄλλο τρόπο νὰ ζήσουµε,
παρὰ µόνο τὸν σταυρικό, συναισθανόµενοι τὴν ταπείνωση καὶ τὴ θυσία τοῦ Χριστοῦ, τὴ νίκη κατὰ τῶν παθῶν µας καὶ
τοῦ ἐγωισµοῦ µας.

Θὰ κλείσουµε τὴν ταπεινὴ ἀναφορά
µας στὰ τῆς Ὑψώσεως καὶ γιὰ τὸν Τίµιο
Σταυρό, µὲ µία ὠδὴ ἀπὸ τὸ κοντάκιον
τοῦ Ἁγίου Ρωµανοῦ τοῦ Μελωδοῦ σὲ
µετάφραση ἀπὸ τὸν Ἀνανία Κουστένη:
«(ζ΄) Τέλεια ζωὴ ἐχάρισες, ὦ Ξῦλο τρισµακάριστο, σὲ µένα καὶ σὲ ὅλους τοὺς
ἀνθρώπους ποὺ ἔχουνε τὴν Χάρι Σου.
Ἐσὺ ὑπάρχεις τὸ Ραβδί, καὶ χειραγωγεῖς
στὴ ζωὴ ἁµαρτωλοὺς ποὺ Σὲ ἀγαποῦνε…
(κγ΄) Κάτω ἀπὸ τὴ Σκέπη τοῦ Σταυροῦ, χαρᾶς σκίρτηµα µεγάλης νιώθουµε. Ἄγρυπνοι καὶ ἐγκρατεῖς ἂς εἴµαστε,
λοιπὸν ἁµαρτωλοί. Ἒχει ἀνοιχτὲς τὶς
πόρτες ὁ Παράδεισος καὶ εἶναι φύλακάς
του ὁ ληστής, τὸν ὁποῖον διάλεξε στὸν
Σταυρὸ ὁ Χριστός. Ἂς µὴν κλειδώσουµε
γιὰ ἐµᾶς τὸν ἀνοιχτὸ Παράδεισο. Ἁγιασµένος ἔγινε ὁ συµπαθέστατος ληστής,
φιλόστοργος ξενοδόχος. Νὰ τιµᾶµε
τὸν Σταυρό, τῆς ζωῆς µας τὸν φύλακα, ἐπειδὴ εἶναι πρόξενος τῆς οὐράνιας
ζωῆς. Αὐτὸς ὅλους σώζει ἀπὸ τὸν Πονηρὸ καὶ τὶς ἐπιθέσεις του. Ὅσοι στ’ ὄνοµά Του σφραγίστηκαν, εἶναι πεπεισµένοι
πὼς θὰ µποῦνε µέσα στὸν Παράδεισο».
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Τὸ Ἅγιον Μανδήλιον
Ἡ ἱστορία μιᾶς ἀχειροποίητης εἰκόνας
Δημοσθένης Στρατηγόπουλος
Ἐπίκουρος Καθηγ ητὴς τοῦ ΔΠΘ

Γ

ιὰ πρώτη φορὰ συνάντησα τὸ Ἅγιο
Μανδήλιο, ὅταν κατὰ τὴ διάρκεια τῶν
παραδόσεών µου δίδασκα τὸ πολὺ
γνωστὸ Ἔπος τοῦ ∆ιγενῆ Ἀκρίτα. Ἐκεῖ, λοιπόν, ἡ µάνα τοῦ ἀµηρᾶ προσπαθώντας νὰ
τὸν µεταπείσει καὶ νὰ ἐπιστρέψει στὴν πατρογονική του πίστη, στὸ Ἰσλάµ, λέει: «Οὐ
παρ’ ἡµῖν τὸ Νέευµα ὑπάρχει τὸ µανδήλιν,
ὃς βασιλεὺς ἐγένετο µετὰ τῶν Ἀσσυρίων».
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Εἶναι γνωστὸ ὅτι κάθε βυζαντινὸς ἀκούγοντας τὴ λέξη «µανδήλι», ἀµέσως ἔφερνε
στὸν νοῦ του τὸ Ἅγιο Μανδήλιο, τὸ πλέον
σεβαστὸ κειµήλιο τῆς ἐκκλησίας, ἀφοῦ ἀποτελοῦσε τὴν πιὸ αὐθεντικὴ ἀπεικόνιση τοῦ
Χριστοῦ, ὅπως λέει καὶ ὁ κ. Τσιγάρας στὴν
Εἰσαγωγὴ τοῦ βιβλίου του. Καὶ βέβαια ὁ στίχος αὐτὸς ἀποτελεῖ terminus ante quem γιὰ
τὴ συγγραφὴ τοῦ Ἔπους τοῦ ∆ιγενῆ, τὸ ὁποῖο
ἑποµένως πρέπει νὰ συντάχθηκε πρὶν ἀπὸ
τὸ 944 ποὺ τὸ ἱερὸ αὐτὸ κειµήλιο µεταφέρθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη. Βέβαια, τὸ
ἐκπληκτικὸ εἶναι ἀπὸ τὴν ἄλλη µεριὰ ὅτι µιὰ
µουσουλµάνα προσπαθεῖ νὰ πείσει τὸν γιό
της ποὺ ἔχει µεταστραφεῖ στὸν χριστιανισµὸ
µὲ ἐπιχείρηµα τὴν κατοχὴ ἑνὸς χριστιανικοῦ
κειµηλίου ἀπὸ τοὺς ὁµοθρήσκους της.
Σήµερα, µὲ τὴ µονογραφία τοῦ κ. Τσιγάρα τὰ πράγµατα γίνονται πιὸ ἁπλὰ καθὼς
ἡ ἱστορία τῆς ἀχειροποίητης αὐτῆς εἰκόνας
παρακολουθεῖται µὲ κάθε λεπτοµέρεια καὶ

Ἡ µονογραφία τοῦ Ἀναπληρωτῆ Καθηγητῆ
καὶ Προέδρου τοῦ ΤΙΕ τοῦ ∆ΠΘ, Γεωργίου
Χρ. Τσιγάρα, Τὸ Ἅγιον Μανδήλιον – Ἡ ἱστορία µιᾶς ἀχειροποίητης εἰκόνας (University
Studio Press, Θεσσαλονίκη 2019), ποὺ παρουσιάζει τὴ µακρὰ ἱστορικὴ διαδροµὴ τοῦ
«Ἁγίου Μανδηλίου», τῆς ἀχειροποίητης εἰκόνας τοῦ Χριστοῦ, στὶς εἰκαστικὲς τέχνες καὶ
τὴ φιλολογικὴ γραµµατεία
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µὲ ἀξιέπαινη ἐπιστηµονικὴ ἐµβρίθεια σὲ ὅλη
της τὴ διαδροµή, τόσο µέσα στὰ πλαίσια τῆς
φιλολογικῆς γραµµατείας ὅσο καὶ στὶς εἰκαστικὲς τέχνες. ∆ὲν θὰ ἀσχοληθῶ, φυσικά,
µὲ τὴ διαδροµὴ τῆς εἰκόνας αὐτῆς στὶς εἰκαστικὲς τέχνες, ἀφοῦ ὑπάρχουν ἄλλοι κατὰ
πολὺ εἰδικότεροι ἀπὸ µένα νὰ ἀναλύσουν
τὸ θέµα, ἀλλὰ θὰ δώσω ἔµφαση στὴν παράδοση καὶ τὴν ἱστορία τοῦ κειµηλίου µέσα
ἀπὸ τὰ κείµενα. Καὶ πρέπει νὰ ἐπισηµανθεῖ
ὅτι δὲν µπορεῖ κάποιος ἐρευνητὴς νὰ κάνει
µιὰ µελέτη ἱστορίας τῆς τέχνης ὁλοκληρωµένη, ἂν δὲν πλαισιώνεται αὐτὴ καὶ µὲ τὴν
ἀνάλυση καὶ ἀξιοποίηση τῶν ἀντίστοιχων
ἱστορικῶν, ἁγιολογικῶν, ὑµνογραφικῶν καὶ
ἄλλων κειµένων. Ὁ κ. Τσιγάρας καταγράφει
µὲ ἔξοχο τρόπο τὴν παρουσία τοῦ κειµηλίου
αὐτοῦ τόσο στὴ βυζαντινὴ ὅσο καὶ στὴ µεταβυζαντινὴ γραµµατεία.
Ἡ ἐξέλιξη τῆς σχετικῆς µὲ τὸ κειµήλιο φιλολογικῆς παράδοσης ἔχει κάποιους σταθµοὺς ποὺ θὰ ἦταν καλὸ νὰ ἐπισηµάνουµε.
Πρῶτο σταθµὸ ἀποτελεῖ µιὰ ἰσχυρὴ καὶ παράλληλα δυναµικὴ παράδοση ποὺ πρέπει
νὰ δηµιουργήθηκε τὸν 4 ο αἰ. στὴν Ἔδεσσα
τῆς Συρίας σχετικὰ µὲ τὴν ἀλληλογραφία
τοῦ Ἀβγάρου, τοπάρχη τῆς πόλης αὐτῆς, µὲ
τὸν Χριστό. Τὸ κείµενο τῶν ἐπιστολῶν σήµερα δὲν θεωρεῖται αὐθεντικὸ καὶ καταλέγεται ἀνάµεσα στὰ ἀπόκρυφα κείµενα. Παρόλα αὐτά, ἡ φιλολογικὴ παράδοση ποὺ κάνει τὴν ἐµφάνισή της µὲ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ
Ἱστορία τοῦ Εὐσεβίου Καισαρείας τὸν 4 ο αἰ.
εἶναι δυναµικὴ καὶ συνεχῶς ἐξελισσόµενη.
Ὁ Εὐσέβιος παρουσιάζει δύο ἐπιστολὲς τοῦ
Ἀβγάρου πρὸς τὸν Χριστὸ καὶ τὴν ἀπαντητικὴ ἐπιστολὴ τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ δὲν ἀναφέρει κάτι σχετικὰ µὲ τὸ Ἅγιο Μανδήλιο, τὸ
παλλάδιο τῆς Ἔδεσσας. Οἱ ἐπιστολὲς αὐτὲς
χρησιµοποιήθηκαν στὴ συνέχεια ὡς ἀποτροπαϊκὰ σύµβολα καὶ φυλακτήρια πόλεων.
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἔδεσσα βρίσκονταν σὲ
πλάκες καὶ στὰ τείχη ἄλλων πόλεων, ὅπως
καὶ στοὺς γειτονικούς µας Φιλίππους, γιὰ νὰ
ἀποτρέπουν τὶς ἐπιθέσεις τῶν ἐχθρῶν καὶ
νὰ δηµιουργοῦν τὴν εἰκόνα σὲ ὅσους ἔκαναν ἐπίθεση ἐναντίον µιᾶς πόλης ὅτι αὐτὴ
ἦταν θεοφρούρητη. Ὁ 5ος αἰ. εἶναι ἡ ἐποχὴ

ποὺ ἡ ἀχειροποίητη εἰκόνα ἐµφανίζεται
στὴν Ἱστορία. Πρώτη µνεία της ὑπάρχει στὴ
∆ιδασκαλία τοῦ Θαδδαίου ποὺ γράφτηκε
στὰ συριακὰ γύρω στὸ 400. Στὴν ἑλληνικὴ
γραµµατεία παρουσιάζεται γιὰ πρώτη φορὰ
στὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία τοῦ Εὐαγρίου,
ἔργο τοῦ 6ου αἰ. Στὴ συνέχεια τὸ κειµήλιο
ἀναφέρεται στὶς Πράξεις τοῦ Θαδδαίου, τοῦ
6ου ἢ 7ου αἰ., καὶ στὸ Χρονικὸ τοῦ Ἰωάννη, Κόπτη ἐπισκόπου Νικίου, τοῦ 7ου αἰ.
Στὴ συνέχεια, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Εἰκονοµαχίας, τὸ κειµήλιο ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ
βασικὰ ἐπιχειρήµατα τῶν ὑπερασπιστῶν
τῶν εἰκόνων σχετικὰ µὲ τὴ δυνατότητα περιγραφῆς τῆς εἰκόνας τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν
προσκύνηση τῶν εἰκόνων. Ἐνδεικτικά, τὸ
Ἅγιο Μανδήλιο ἀναφέρεται ἀπὸ τὸν πατριάρχη Γερµανό, τὸν Ἀνδρέα Κρήτης, τὸν Ἰωάννη τὸν ∆αµασκηνό, τὸν Θεόδωρο Στουδίτη. Τὴν ἴδια ἐποχὴ ἡ εἰκόνα µνηµονεύεται
τόσο σὲ ἱστοριογραφικὰ κείµενα, ὅπως ἡ
Ἐκλογὴ Χρονογραφίας τοῦ Γεωργίου Συγκέλλου ὅσο καὶ σὲ ἁγιολογικά, ὅπως ὁ βίος
τοῦ Ἁγίου Εὐθυµίου Σάρδεων.
Σταθµὸ στὴν περὶ τοῦ κειµηλίου φιλολογικὴ γραµµατεία ἀποτελεῖ ἡ µεταφορά του
στὴν Κωνσταντινούπολη ἀπὸ τὴν Ἔδεσσα
τὸ ἔτος 944. Τὰ σχετικὰ µὲ τὴ µεταφορὰ
περιγράφονται λεπτοµερῶς ἀπὸ πολλοὺς
ἱστορικούς, ὅπως ἀπὸ τὸν Συνεχιστὴ τοῦ
Θεοφάνη, τὸν Λέοντα τὸν Γραµµατικό, τὸν
Συµεὼν Μάγιστρο καὶ κυρίως βέβαια ἀπὸ
τὴ σχετικὴ ∆ιήγηση τοῦ Κωνσταντίνου Ζ΄
Πορφυρογέννητου. Τὸ γεγονὸς ἔχει ἐπίσης
ἀποτυπωθεῖ καὶ σὲ µικρογραφία τοῦ χειρογράφου τῆς Συνόψεως Ἱστοριῶν τοῦ Ἰωάννη
Σκυλίτση, στὸν κώδικα τῆς Μαδρίτης Matr.
gr. Virt. 26-2, τοῦ 14 ου αἰ.
Τὸ 945, ὅταν ὁ Πορφυρογέννητος ἦταν
αὐτοκράτορας, τὴν 16 η Αὐγούστου, κατὰ τὴ
διάρκεια τῶν ἑορτῶν πρὸς τιµὴν τοῦ Ἁγίου Μανδηλίου, ὀργάνωσε τὶς σχετικὲς λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις. Τότε γράφτηκε καὶ
ἡ ∆ιήγηση ποὺ φέρεται µὲ τὸ ὄνοµα τοῦ
Πορφυρογέννητου, ἀλλὰ τὸ πιὸ πιθανὸ
εἶναι ὅτι ὁ συγγραφέας της εἶναι ὁ Γρηγόριος, ρεφερενδάριος τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας. Ὁ τελευταῖος ἔχει γράψει καὶ σχετικὴ µὲ
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τὸ γεγονὸς Ὁµιλία. Τὴν ἴδια ἐποχή, γιὰ νὰ
καλυφθοῦν οἱ λειτουργικὲς ἀνάγκες, συνετέθη καὶ ἡ Ἀκολουθία γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς 16ης
Αὐγούστου. Ἐπειδὴ αὐτὴ παρερµηνεύθηκε
ἀπὸ τὸν Λέοντα Χαλκηδόνος, ἀντικαταστάθηκε ἀπὸ ἄλλη, ὁ κανόνας τῆς ὁποίας εἶναι
ἔργο τοῦ πατριάρχη Γερµανοῦ τοῦ Β΄ κατὰ
τὸν 13ο αἰ. Σὲ σιναϊτικὸ χειρόγραφο ὑπάρχει κανόνας ἀνέκδοτος γιὰ τὸ κειµήλιο, ποὺ
συγγραφέας του εἶναι κάποιος Εὐστάθιος.
Ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι ἐκδεδοµένοι κανόνες
ποὺ ἀποδεικνύουν ὅτι κατὰ τὴ βυζαντινὴ
περίοδο τὸ κειµήλιο ἑορταζόταν µὲ µεγάλη
λαµπρότητα.
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Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Μανδηλίου τυπώθηκε αὐτόνοµα γιὰ πρώτη φορὰ στὴ Βενετία τὸ 1745, ἀπὸ τὸ τυπογραφεῖο τοῦ Νικολάου Γλυκύ. Ὁ συγγραφέας ὅµως τῆς µονογραφίας δὲν περιορίστηκε µόνο στὰ γνωστὰ
ὑµνογραφικὰ κείµενα, ἔκανε ἔρευνα στὶς
βιβλιοθῆκες τῶν ἁγιορείτικων µονῶν καὶ
ἐντόπισε ἀκολουθίες στὴν ἴδια ἑορτὴ στοὺς
κώδικες Ξενοφῶντος 249, στὸν Ἑορταστή,
χειρόγραφο κώδικα τῆς ἴδιας µονῆς, στὸν
κώδικα Φιλοθέου 263 καὶ 264. Τὶς ἀνωτέρω ἀκολουθίες ἐξέδωσε καί, ἔτσι, ἡ µονογραφία καλύπτει καὶ τὴν τιµὴ πρὸς τὸ κειµήλιο καὶ ὅλα τὰ ὑµνογραφικὰ κείµενα ποὺ
τὸ ἀφοροῦν. Οἱ τελευταῖες ἀκολουθίες εἶναι
µεταβυζαντινὲς καὶ ἀποδεικνύουν ὅτι τὸ
ἐνδιαφέρον ἀπὸ πλευρᾶς ὑµνογραφικῆς καὶ
ἁγιολογικῆς δὲν σταµάτησε οὔτε µετὰ τὴν
µεταφορά του στὴ ∆ύση ἀπὸ τοὺς Σταυροφόρους, ἀλλὰ καὶ οὔτε µετὰ τὴν καταστροφή του κατὰ τὴ Γαλλικὴ Ἐπανάσταση στὸ
Παρίσι.
Ἀπὸ τὴ µεταβυζαντινὴ περίοδο δὲν λείπουν καὶ οἱ ἁγιολογικὲς µαρτυρίες. Τὸ κειµήλιο ἀναφέρεται ἀπὸ τὸν λόγιο τοῦ 16ου
αἰ. ∆αµασκηνὸ Στουδίτη, τὸν 17ο αἰ. ἀπὸ τὸν
πατριάρχη Ἱεροσολύµων ∆οσίθεο. Ἐνδιαφέρον εἶναι ὅτι τὸν 18ο αἰ. ὁ ἐπηρεασµένος
ἀπὸ τὶς ἰδέες τοῦ ∆ιαφωτισµοῦ Εὐγένιος
Βούλγαρης ἀλλοῦ στέκεται µὲ κριτικὴ διάθεση ἀπέναντι σὲ ὅσους θεωροῦν πλαστὲς
τὶς ἐπιστολὲς τοῦ Ἀβγάρου πρὸς τὸν Χριστὸ
καὶ ἀλλοῦ ὑποστηρίζει ὅτι αὐτὲς εἶναι καταφανῶς ἐναντίον τῆς πίστης ἀλλὰ καὶ τοῦ

ὀρθοῦ λόγου. Τέλος, καὶ ὁ πολὺς Καισάριος
∆απόντες στὸ ἔργο του Κῆπος Χαρίτων δὲν
παραλείπει νὰ ἀναφερθεῖ στὸ Ἅγιο Μανδήλιο.
Στὸ σηµεῖο αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι ἡ παράσταση τοῦ Ἁγίου Μανδηλίου
κοσµεῖ δεκάδες εἰκονογραφηµένα χειρόγραφα, ἀναφέρουµε ἐνδεικτικὰ τὸν κώδικα 35 τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας,
ποὺ χρονολογεῖται τὸν 11ο αἰ., τὸν κώδικα
τοῦ Βατικανοῦ Rossianus gr. 251, ἀρκετὰ
χειρόγραφα τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς
Γαλλίας, τοῦ Ἱστορικοῦ Μουσείου τῆς Μόσχας, τῆς Βιβλιοθήκης Pierpont Morgan τῆς
Νέας Ὑόρκης κ.ἄ. Βλέπουµε ὅτι τὸ κειµήλιο
κατέχει σηµαντικὴ θέση ὄχι µόνο στὴ διακόσµηση τῶν ναῶν, ἀλλὰ καὶ σὲ αὐτὴ τῶν
χειρογράφων.
Συνοψίζοντας, θὰ ἤθελα νὰ πῶ ὅτι ἀπὸ
ὅλα ὅσα ἐξέθεσα ὡς ἀπόσταγµα τῆς µελέτης τοῦ βιβλίου τοῦ κ. Τσιγάρα καταδεικνύουν ὅτι µὲ µεγάλη ἐπιδεξιότητα χρησιµοποιεῖ καὶ ἀξιοποιεῖ στὴ µελέτη του, σὲ
βαθµὸ ἐξαντλητικὸ µάλιστα, ὄχι µόνο τὰ
εἰκονιστικὰ τεκµήρια γιὰ τὴν ἀχειροποίητη
εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Μανδηλίου, ἀλλὰ καὶ τὰ
κειµενικά. Θὰ ὑποστήριζα ὅτι µὲ τὴ µονογραφία του βλέπουµε πὼς µιὰ ὁλοκληρωµένη µελέτη ἱστορίας τῆς τέχνης πρέπει νὰ
συνδυάζει ἄριστα τὰ θέµατα τέχνης, φιλολογίας καὶ ἱστορίας.
Ὁ µεγάλος βυζαντινολόγος Steven
Runciman, ἐκφράζοντας τὶς ἐρευνητικὲς
δυσκολίες ποὺ συναντᾶ ὁ ὁποιοσδήποτε
µελετητὴς στὴ διερεύνηση τῆς ἱστορίας τοῦ
Ἁγίου Μανδηλίου, εἶχε πεῖ παλαιότερα ὅτι
ἡ ἀναζήτηση αὐτὴ εἶναι ὄχι µόνο δύσκολη
ἀλλὰ καὶ ἄπελπις. Ὁ κ. Τσιγάρας, παρὰ τὸ
γεγονὸς ὅτι εἶχε στὸν νοῦ του τὴν ἄποψη
αὐτή, δέχτηκε τὴν πρόκληση καὶ τόλµησε
νὰ ἀσχοληθεῖ µὲ τὴν αἰνιγµατικὴ ἱστορικὴ
καὶ εἰκαστικὴ πορεία τοῦ κειµηλίου, τόσο
κατὰ τὴ βυζαντινὴ ὅσο καὶ κατὰ τὴ µεταβυζαντινὴ περίοδο. Θὰ ἰσχυριζόµουν µάλιστα
ὅτι µὲ τὴ µονογραφία του ἐπιβεβαίωσε τὴν
ἄποψη τοῦ Runciman ὅτι ἡ ἐνασχόληση µὲ
τὴν ἱστορία τοῦ Ἁγίου Μανδηλίου εἶναι δύσκολη, ἀνέτρεψε ὅµως τὴν ἄποψή του ὅτι
εἶναι ἄπελπις!
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

100 χρόνια ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση
τῆς Θράκης
Ἰορδάνης Σπυρίδης
Ἱστορικὸς

Ὁ

µακαριστὸς Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κοµοτηνῆς καὶ µετέπειτα Νέας Ἰωνίας καὶ Φιλαδελφείας, Τιµόθεος Ματθαιάκης, κατὰ κόσµον
Σταῦρος, γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα, ἀπὸ
εὐσεβεῖς Κρητικοὺς γονεῖς, τὸν Ἐµµανουὴλ Ματθαιάκη καὶ τὴν Αἰκατερίνη, τὸ
γένος Φραγκιδάκη, τὸ 1914. Οἱ γονεῖς του
παρέδωσαν τρεῖς Ἀρχιερεῖς στὴν Ἐκκλησία. Μετὰ τὴν περάτωση τῶν ἐγκύκλιων
σπουδῶν του στὴν Ἀθήνα, σπούδασε Θεολογία, στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν,
ἀπὸ τὴν ὁποία ἀποφοίτησε λαµβάνοντας
τὸ 1935 τὸ πτυχίο του µὲ βαθµὸ «Ἄριστα»
καὶ βραβεῖο ἀπὸ τὴν Ἀκαδηµία Ἀθηνῶν.
Ἀπὸ τὸ 1935 ἕως τὸ 1937 ὑπηρέτησε ὡς
λαϊκὸς Ἱεροκήρυκας τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀθηνῶν στὴ Νέα Ἰωνία, δείχνοντας ἰδιαίτερο ζῆλο στὸ κήρυγµα καὶ τὴν κατήχηση
τῶν νέων τῆς περιοχῆς.

Τὸ 1937 λαµβάνει τὸν πρῶτο βαθµὸ
τῆς ἱερωσύνης, ἀπὸ τὸν τότε Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Χρυσόστοµο Α΄, ὑπηρετώντας ὡς διάκονος καὶ Ἱεροκήρυκας στὸν
Βύρωνα καὶ τὴν Νέα Ἰωνία. Ὡς διάκονος
διετέλεσε κατὰ τὰ ἔτη 1937-1939 στρατιωτικὸς ἱεροκήρυκας τῶν Μονάδων τοῦ
Α΄ Σώµατος Στρατοῦ. Πρεσβύτερος χει-

11

Ὁ µακαριστὸς Μητροπολίτης Μαρωνείας
καὶ Κοµοτηνῆς Τιµόθεος Ματθαιάκης (19541974)

ροτονήθηκε τὸ 1940, ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο
Ταλαντίου Παντελεήµονα, µὲ ἐντολὴ
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσάνθου
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καὶ λαµβάνει τὸ ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιµανδρίτη ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο ∆αµασκηνό.
∆ιορίστηκε Ἐφηµέριος καὶ Ἱεροκήρυκας
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Εἰρήνης ἐπὶ
τῆς Ὁδοῦ Αἰόλου, ὅπου ἀνέπτυξε ἀξιόλογη κατηχητικὴ καὶ κηρυκτικὴ δράση.
Κατὰ τὸν
Ἑλληνοϊταλικὸ Πόλεµο
(1940-1941), ὑπηρέτησε ὡς στρατιωτικὸς ἱερέας καὶ ἐργάστηκε µὲ ζ ῆλο γιὰ
τὴν πνευµατικὴ κατάσταση ὅσων νοσηλεύονταν στὸ Στρατιωτικὸ Νοσοκοµεῖο
Θεσσαλονίκης. Τὶς ἴδιες ὑπηρεσίες προσέφερε καὶ πάλι στὴν Ταξιαρχία τοῦ Ρίµινι, µετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδας
ἀπὸ τὸν γερµανοϊταλικὸ ζυγὸ (19441946). Τὸ 1941 διορίστηκε Ἐφηµέριος,
Προϊστάµενος καὶ Ἱεροκήρυκας στὸν
Ἱερὸ Ναὸ Προφήτη Ἠλία Παγκρατίου,
ἀναπτύσσοντας κι ἐκεῖ σηµαντικὴ κατηχητικὴ καὶ κηρυκτικὴ δραστηριότητα γιὰ
τοὺς νέους, ἱδρύοντας τοὺς Χριστιανικοὺς Ὁµίλους Νέων, Νεανίδων καὶ Κυριῶν, ἀλλὰ καὶ λαϊκὰ συσσίτια γιὰ τοὺς
δοκιµαζόµενους ἐνορίτες του. Ὡς Ἐφηµέριος στὸν Προφήτη Ἠλία Παγκρατίου,
ἐξέδιδε τὸ µηνιαῖο περιοδικὸ Λυχνία.
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Ὑπηρέτησε ὡς Γραµµατέας, Προϊστάµενος καὶ ∆ιευθυντὴς κηρύγµατος τῆς
Ἀποστολικῆς ∆ιακονίας τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὸ 1936 ὣς τὸ 1951.
Ἐπίσης, διετέλεσε κατὰ τὰ ἔτη 19461947 µέλος τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας
∆ωδεκανήσου καὶ Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς
Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεως Ρόδου. Τὸ
1948, µετέβη µὲ ἀποστολὴ στὴν Ἀγγλία
καὶ τὸ 1949-1950 ὑπηρέτησε ὡς Πνευµατικὸς καὶ Ἱεροκήρυκας στὶς Τεχνικὲς
Σχολὲς τῆς Λέρου.
Στὶς 28 Φεβρουαρίου τοῦ 1951, µετὰ
ἀπὸ πρόταση τοῦ Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Γενναδίου, ἐκλέχτηκε παµψηφεὶ
ἀπὸ τὴ ∆ιαρκὴ Ἱερὰ Σύνοδο, προεδρεύ-

οντος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος,
βοηθὸς Ἐπίσκοπος τῆς Μητροπόλεως
Θεσσαλονίκης µὲ τὸν τίτλο Μυρέων καὶ
τὴν Πέµπτη 1 Μαρτίου 1951 χειροτονήθηκε ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Νικοπόλεως
καὶ Πρεβέζης Ἀνδρέα, µὲ τὴ συµµετοχὴ
ἄλλων ἑπτὰ Ἀρχιερέων. Ἀνέλαβε καθήκοντα τοποτηρητῆ τῆς Μητροπόλεως
Θεσσαλονίκης µετὰ τὴν κοίµηση τοῦ
Μητροπολίτη Γενναδίου. Συνέχισε καὶ
ἐπὶ Ἀρχιερατείας Παντελεήµονος Α΄ νὰ
εἶναι βοηθὸς Ἐπίσκοπος τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Ἄσκησε διοικητικὰ
καθήκοντα στὰ Γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως, Πρόεδρος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συµβουλίου, τοῦ Ἐπισκοπικοῦ ∆ικαστηρίου,
τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταµείου, τοῦ
Παπάφειου Ὀρφανοτροφείου καὶ τῆς
Σχολῆς Τυφλῶν. Ἀκόµη, εἶχε καθιερώσει ἑβδοµαδιαῖο ἑσπερινὸ κήρυγµα στὸν
Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας
Θεσσαλονίκης.
Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κοµοτηνῆς ἐξελέγη στὶς 26 Μαρτίου 1954
καὶ ἐνθρονίστηκε στὶς 15 Ἀπριλίου 1954
στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κοµοτηνῆς, παρουσία καὶ τοῦ Τοποτηρητῆ
Μητροπολίτη Φιλίππων, Νεαπόλεως
καὶ Θάσου καὶ ἀργότερα Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν Χρυσοστόµου.
Ὡς Μητροπολίτης Μαρωνείας ἵδρυσε
Κατηχητικὰ Σχολεῖα, γιὰ νὰ προφυλάξει τοὺς νέους ἀπὸ ἀντιχριστιανικὰ καὶ
ἀντιεθνικὰ κηρύγµατα. Ἵδρυσε ἐκκλησιαστικὴ βιβλιοθήκη µὲ ἀναγνωστήριο,
συγκρότησε «Ἐκκλησιαστικὸ Βυζαντινὸ
Μουσεῖο», στὸ ὁποῖο συλλέχτηκαν καὶ
διασώθηκαν παλιὲς εἰκόνες, ἱερὰ σκεύη,
ἐκκλησιαστικὰ ἀντικείµενα κ.λπ. Παρακολούθησε τὶς ἀνοικοδοµήσεις Ἱερῶν
Ναῶν, προσέφερε στὸν Στρατό, στὰ
Σώµατα Ἀσφαλείας, στὰ Σχολεῖα, στοὺς
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Κληρικοὺς καὶ στὸν Λαὸ τῆς Κοµοτηνῆς
πολλὰ ἀντίτυπα τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης καὶ
διάφορα ἄλλα ψυχωφελῆ βιβλία.
Ἐπιπρόσθετα, κήρυξε ἀνελλιπῶς τὸν
Θεῖο Λόγο στοὺς ναούς, διοργάνωσε
ἑσπερινὰ κυριακάτικα κηρύγµατα στὴν
αἴθουσα τῆς Μητροπόλεως, ἐπισκεπτόταν στρατιωτικὲς µονάδες, συνοριακὰ
φυλάκια, εὐαγῆ ἱδρύµατα. Λειτουργοῦσε
σὲ σχολικὲς Θεῖες Λειτουργίες, κατήρτισε τοὺς πνευµατικοὺς τῆς ἐπαρχίας,
χειροτόνησε εὐσεβεῖς ἀνθρώπους, προβαίνοντας στὴν πλήρωση κενῶν θέσεων
Ἐφηµερίων.
Ἡ ἀγάπη ποὺ εἶχε γιὰ τοὺς νέους, τὸν
ὁδήγησε στὸ νὰ ἱδρύσει τρία Ἐκκλησιαστικὰ Οἰκοτροφεῖα:
—Τὸ Ἰωακειµίδειον Ἐκκλησιαστικὸ
Οἰκοτροφεῖο Ἀρρένων Κοµοτηνῆς «Ὁ
Ἀπόστολος Τιµόθεος» (1956)
—Τὸ Τριαρίδειον Ἐκκλησιαστικὸ Οἰκοτροφεῖο Θηλέων Κοµοτηνῆς «Ἡ Ἁγία
Αἰκατερίνη» (1967)
—Τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Οἰκοτροφεῖο
Ἀρρένων Σαππῶν «Ὁ Μέγας Βασίλειος».
Ἀκόµη, ἵδρυσε τὶς κατασκηνώσεις τοῦ
Ἁγίου Χαραλάµπους στὴ Μαρώνεια
(1961), συνέστησε δύο ἐνοριακὰ συσσίτια τῶν Ἱερῶν Ναῶν Κοιµήσεως τῆς
Θεοτόκου καὶ τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κοµοτηνῆς.
Ἡ φιλανθρωπία του γιὰ τοὺς ἀναξιοπαθοῦντες ἦταν µεγάλη καὶ ἀσκήθηκε µὲ
τὴν ἵδρυση Φιλοπτώχων Ταµείων (Γενικὸ
καὶ πέντε Ἐνοριακά), ἀπὸ τὰ ὁποῖα παρεχόταν βοήθεια σὲ ἀσθενεῖς, φυλακισµένους, ἱεροσπουδαστές, ἄπορους φοιτητὲς τῆς Θεολογίας κ.ἄ. ∆ιανεµήθηκαν
χιλιάδες τόνοι ἱµατισµοῦ καὶ ὑπόδησης
σὲ ἄπορους τῆς Κοµοτηνῆς καὶ τῶν χω-

Ὁ µακαριστὸς Μητροπολίτης Μαρωνείας
καὶ Κοµοτηνῆς ∆αµασκηνὸς Ρουµελιώτης
(1974-2012)

ριῶν, ἀλλὰ καὶ σὲ ὀργανώσεις καὶ εὐαγῆ
ἱδρύµατα. Ἐπιπρόσθετα, ὁ µακαριστὸς
Μητροπολίτης Τιµόθεος διακρίθηκε καὶ
ὡς συγγραφέας, δηµοσιεύοντας προσωπικὲς συλλογὲς ἀπὸ τὰ κηρύγµατά του.
Ὡς Μητροπολίτης Μαρωνείας ἀρχιεράτευσε µέχρι τὶς 22 Μαΐου 1974, ὁπότε
καὶ ἐκλέχτηκε Μητροπολίτης τῆς νεοσύστατης Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καὶ
Φιλαδελφείας. Ἐκοιµήθη τὸ 1992.
Ὁ Μακαριστὸς Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κοµοτηνῆς ∆αµασκηνὸς Ρουµελιώτης, κατὰ κόσµον Πέτρος, γεννήθηκε στὴν Οἰχαλία τῆς Μεσσηνίας τὸ
1920. Ἐκεῖ ὁλοκλήρωσε τὴ στοιχειώδη
ἐκπαίδευση. Τὸ 1933 ἡ οἰκογένειά του
ἐγκαταστάθηκε στὴν Ἀθήνα, ὅπου ὁ µακαριστὸς γράφτηκε σὲ νυχτερινὸ Γυµνάσιο. ∆ιέκοψε ἀπὸ τὸ 1947 µέχρι τὸ 1950
τὶς γυµνασιακές του σπουδές, γιὰ νὰ
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ὑπηρετήσει τὴ στρατιωτική του θητεία,
κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ὁποίας τιµήθηκε
µὲ τὸ στρατιωτικὸ µετάλλιο ἐξαίρετων
πράξεων.
∆ιάκονος χειροτονήθηκε στὶς 4 Μαρτίου 1951, λαµβάνοντας τὸ ὄνοµα ∆αµασκηνός, ἀπὸ τὸν τότε Μητροπολίτη
Μεσσηνίας Χρυσόστοµο ∆ασκαλάκη,
στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Κωνσταντίνου
καὶ Ἑλένης Γλυφάδας. Ἐπέστρεψε στὴν
Καλαµάτα καὶ τοποθετήθηκε Ἀρχιδιάκονος τῆς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, ἐνῶ
συγχρόνως συνέχισε καὶ ὁλοκλήρωσε
τὶς γυµνασιακές του σπουδὲς τὸ 1953
στὸ Γυµνάσιο τῆς Καλαµάτας. Τὸ 1953
σπούδασε στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ
Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν, ἀπὸ τὴν ὁποία
ἀποφοίτησε τὸ 1958 µὲ βαθµὸ πτυχίου
«Ἄριστα».

14

Στὶς 20 Σεπτεµβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους ὁ
Ἀρχιδιάκονος ∆αµασκηνὸς χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Προφήτη Ἠλία στὸ Παγκράτι. Τὴ χειροτονία
τέλεσε ὁ τότε Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κοµοτηνῆς Τιµόθεος Ματθαιάκης
(1954-1974) καὶ τοῦ ἀπέδωσε τὸ ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιµανδρίτη. Κατόπιν ἀποδοχῆς
τῆς πρόσκλησης τοῦ τότε Μητροπολίτη
Μαρωνείας καὶ Κοµοτηνῆς Τιµοθέου τὸ
1958, ὁ τότε Ἀρχιµανδρίτης ∆αµασκηνός,
διορίστηκε τακτικὸς Ἱεροκήρυκας τῆς
Μητροπόλεως Μαρωνείας, ὅπου ὑπηρέτησε στὴ θέση αὐτὴ γιὰ δεκαέξι χρόνια.
Στὶς 29 Μαΐου 1974, µετὰ τὴ µετάθεση

τοῦ Μητροπολίτη Τιµοθέου στὴ νεοσύστατη Μητρόπολη Νέας Ἰωνίας καὶ Φιλαδελφείας, ἐκλέχτηκε ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κοµοτηνῆς. Ἐνθρονίστηκε στὶς 9 Ἰουνίου 1974 στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου
Κοµοτηνῆς.
Ὁ Μακαριστὸς Μητροπολίτης ∆αµασκηνὸς τιµήθηκε γιὰ τὴν πολύπλευρη
δράση του µὲ τὸν Χρυσὸ Σταυρὸ τῆς Χιλιετηρίδας τῆς Ἀθωνικῆς Πολιτείας ἀπὸ
τὸν Οἰκουµενικὸ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα,
µὲ δύο παράσηµα ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο
τῶν Ἱεροσολύµων, µὲ τοὺς ἐπαίνους τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Μητροπόλεως Μαρωνείας καὶ πολλοὺς ἐπαίνους ἀπὸ τὸν στρατό, τὴν πολιτεία καὶ
ἀπὸ ἄλλους δηµόσιους καὶ ἰδιωτικοὺς
φορεῖς καὶ συλλόγους.
∆ιετέλεσε δύο φορὲς τοποτηρητὴς
τῆς γειτονικῆς Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως τὸ 1974 καὶ τὸ 2004 καὶ τῆς
Μητροπόλεως ∆ιδυµοτείχου τὸ 1974. Τὸ
1998 ἀναγορεύτηκε Ἐπίτιµος ∆ιδάκτορας τοῦ Τµήµατος Ἱστορίας καὶ Ἐθνολογίας τοῦ ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου
Θράκης. Ὁ Μητροπολίτης ∆αµασκηνός
ὑπῆρξε συγγραφέας τριῶν βιβλίων.
Ἐκοιµήθη στὶς 6 Νοεµβρίου τοῦ 2012 σὲ
ἡλικία 92 ἐτῶν καὶ ἐνταφιάσθηκε στὸν
προαύλιο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ
Ναοῦ Εὐαγγελισµοῦ τῆς Θεοτόκου Κοµοτηνῆς.

Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

Φυτὰ στὴν ἑλληνικὴ λαϊκὴ λατρεία
Μ. Γ. Βαρβούνης
Καθηγ ητὴς τοῦ ΔΠΘ
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«Ἐγώ εἰµι ἡ ἄµπελος ἡ ἀληθινή,
καὶ ὁ πατήρ µου ὁ γεωργός ἐστι»
Ἰωάν. (ιε΄ 1)

Ἕ

να φυτὸ κατεξοχὴν εὐλογηµένο,
ὅπως τὸ ἀµπέλι, δὲν θὰ µποροῦσε
νὰ µὴν συµπεριλαµβάνεται στὶς

σχετικὲς µὲ τὴν ἀγροτικὴ παραγωγὴ λαϊκὲς
θρησκευτικὲς τελετουργίες τοῦ ἑλληνικοῦ
λαοῦ. Στὴν ἀµπελοκαλλιεργητικὴ καὶ οἰνο-
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παραγωγικὴ παράδοσή µας, οἱ ἀµπελουργοὶ
τὴν ἡµέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Τρύφωνα (1
Φεβρουαρίου), τὸν ὁποῖο θεωροῦσαν προστάτη τους, ἄναβαν κεριὰ στὸν ναό, καὶ µετὰ
τὴ Θεία Λειτουργία πήγαιναν στὸ ἀµπέλι,
ἔκοβαν τελετουργικὰ κληµατσίδες καὶ τὶς
ἔριχναν στὶς τέσσερις γωνιὲς τοῦ ἀµπελώνα.
Ἐπίσης, µία µικρὴ βέργα τοποθετοῦσαν καὶ
στὸ εἰκονοστάσι τοῦ σπιτιοῦ τους.
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Ὡς ἐπίσηµη θρησκευτικὴ ἑορτή τους θεωροῦσαν καὶ τὴν ἑορτὴ τῆς Μεταµορφώσεως τοῦ Σωτῆρος (6 Αὐγούστου), ὁπότε
καὶ ἄρχιζε ὁ τρύγος τῆς σοδειᾶς, ποὺ γιὰ
νὰ εἶναι τυχερὴ καὶ ἄφθονη ἔπρεπε νὰ εἶναι
καὶ εὐλογηµένη ἀπὸ κάποιο ἑορτολογικὸ καὶ τελετουργικὸ ὁρόσηµο. Ἰδιαιτέρως θὰ πρέπει νὰ
ἀναφερθοῦν ἐδῶ οἱ λιτανεῖες ποὺ γίνονται µὲ
σκοπὸ τὴν προστασία τῶν ἀµπελιῶν
κατὰ τὴν ἑορτὴ
τῆς Μεσοπεντηκοστῆς (25 µέρες
µετὰ τὸ Πάσχα)
στοὺς ἀµπελοκαλλιεργητικοὺς
οἰκισµοὺς
τοῦ
ἑλλαδικοῦ χώρου.
Μέσῳ τῆς λιτανείας, ποὺ ἀκολουθεῖ
τὴν πανηγυρικὴ Θεία
Λειτουργία, χαράζεται
ἕνας µαγικοθρησκευτικὸς
κύκλος γύρω ἀπὸ τὰ ἀµπέλια, µέσα ἀπὸ τὸν ὁποῖο θεωροῦν ὅτι δὲν θὰ περάσουν ἀσθένειες
καὶ ἐπιβλαβῆ ἔντοµα, ποὺ θὰ µποροῦσαν νὰ
βλάψουν τὴ σοδειά.
Ὁ ∆. Σ. Λουκάτος σηµειώνει χαρακτηριστικὰ ὅτι οἱ πρόσφυγες τῆς Ἀνατολικῆς
Θράκης συνέχισαν νὰ τελοῦν τὶς λιτανεῖες
αὐτὲς «καὶ στὶς νέες πατρίδες τους, ὅπου
ἀνησυχοῦν πάντα γιὰ τὰ τρυφερὰ βλαστάρια καὶ τ’ ἀνθοστάφυλα τῶν ἀµπελιῶν
τους». Στὴ Βόρεια Θράκη, µὲ βάση τὸ συχνὸ
στὴν ἑλληνικὴ λαϊκὴ λατρεία φαινόµενο
τῆς παρετυµολογίας, θεωροῦσαν τὴ Μεσο-

πεντηκοστὴ ἑορτὴ τῆς Παναγίας, πιστεύοντας ὅτι ἂν ράντιζαν µὲ τὸν ἁγιασµὸ τῆς
ἑορτῆς τὰ ἀµπέλια τους, στὴ διάρκεια τῶν
τελετουργικῶν λιτανειῶν ποὺ προαναφέρθηκαν, θὰ τὰ προστάτευαν µαγικοθρησκευτικὰ ἀπὸ τὶς ἀσθένειες καὶ τὶς καταστρεπτικὲς χαλαζοπτώσεις, ἐνῶ συχνά, καὶ κατὰ
τὶς ἐπικρατοῦσες συνθῆκες, οἱ λιτανεῖες
ἔπαιρναν τὸν χαρακτήρα καὶ τῆς τελετουργικῆς παράκλησης γιὰ τὴ βροχόπτωση, ἡ
ὁποία θὰ ἔσωνε τὶς καλλιέργειές τους ἀπὸ
τὸν καταστρεπτικὸ ἐφιάλτη τῆς ἀνοµβρίας.
Ὁ ἴδιος ὁ τρύγος ἔπαιρνε τελετουργικὸ
χαρακτήρα, µὲ διάσπαρτα θρησκευτικὰ
στοιχεῖα, ποὺ φανέρωναν τὸ
πανάρχαιο καὶ πρωταρχικὸ
δέσιµο τοῦ ἀνθρώπου
µὲ τὸ «ἱερό» –γιὰ
περισσότερες ἀπὸ
µία
θρησκευτικὲς παραδόσεις–
φυτὸ
τῆς ἀµπέλου.
Ἀπολύτως
χαρακ τηριστικὴ εἶναι
ἡ ἀκόλουθη
πε ριγραφὴ
τοῦ ∆. Σ.
Λουκάτου,
ἀπὸ τὴν ὁποία
καταφαίνεται
ὅτι ὄχι µόνον ἡ
πανηγυρικὴ ἔναρξη
τοῦ τρύγου, ἀλλὰ καὶ οἱ
πράσινοι γονιµικοὶ στολισµοὶ
τῶν σπιτιῶν, ἀκόµη καὶ τὰ στεφάνια στὰ κεφάλια τῶν κοριτσιῶν, ἐνεῖχαν
ἀναµνήσεις τοῦ πανάρχαιου διονυσιακοῦ
παρελθόντος τῆς περιοχῆς, ποὺ λάµβαναν
χαρακτήρα σαφοῦς γονιµικῆς καὶ διαβατήριας λαϊκῆς τελετουργίας.
Ἀπὸ τὰ παραπάνω φαίνεται ὅτι τελετουργικὴ ἐπίσης ἦταν καὶ ἡ µετάληψη τῶν προϊόντων τῆς ἀµπέλου, ὅπως ἀκριβῶς συµβαίνει καὶ στὴ Θεία Λειτουργία. Βρισκόµαστε
πιθανότατα ἐδῶ ἐνώπιον ἑνὸς ἀρχέγονου
παράλληλου µὲ τὸ ὀρθόδοξο τυπικοῦ, ποὺ
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ἀντιστοιχεῖ στὴν παλαιότητα τῶν ἀντιλήψεων γιὰ τὴν ἱερὴ σηµασία καὶ ἀξία τοῦ
ἀµπελιοῦ καὶ τῶν γεννηµάτων του, ὅπως
ἐκφραζόταν καὶ στὸ κυρίαρχο προχριστιανικὸ διονυσιακὸ παρελθὸν τοῦ ἑλληνικοῦ
λαϊκοῦ πολιτισµοῦ, καθὼς τὸ γνωρίζουµε
ἀπὸ τὶς σχετικὲς ἀρχαῖες πηγές.
Τὸ ἀµπέλι θεωρήθηκε ἱερὸ φυτὸ ἤδη ἀπὸ
τὴν ἀρχαιότητα καὶ τὴ διονυσιακὴ θρησκεία,
πίστη ποὺ ἐξακολούθησε καὶ στὰ χριστιανικὰ χρόνια, καθὼς ἀπὸ τὸ ἀµπέλι βγαίνει τὸ
κρασὶ ποὺ χρησιµοποιεῖται στὴ Θεία Εὐχαριστία, τὸ κεντρικὸ µυστήριο τῆς χριστιανικῆς
µυστηριακῆς ζωῆς, ἀπὸ τοὺς βλαστούς του
παρασκευάζονταν τὰ καρβουνάκια γιὰ τὴ
Θεία Λατρεία καὶ ἀπὸ τοὺς βλαστούς του κατασκευάζονταν παλαιότερα τὰ εὐλογηµένα
ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία στέφανα τοῦ γάµου, τῶν
ὁποίων τὸ σχῆµα µιµήθηκαν ἀργότερα καὶ
τὰ νεωτερικὰ γαµήλια στέφανα ἀπὸ ἄλλα
ὑλικά, ὅπως πλαστικό, µέταλλο, γυαλὶ κ.λπ.
Τὸ λάδι, ἀπὸ τὶς πρωταρχικὲς γι’ αὐτὸ
καὶ ἱερὲς τροφὲς τοῦ ἀνθρώπου, καθαγιάζεται στὴ λαϊκὴ θρησκευτικὴ πράξη µέσῳ
τῆς χρήσης του σὲ µία σειρὰ ἀπὸ ἐθιµικὲς
πράξεις. Μὲ ἁγιασµένο λάδι ἀλείφεται τὸ
παιδὶ στὴ βάπτιση, ἀλλὰ καὶ µὲ λάδι ἐπαλείφεται, σὲ πολλὲς ἑλληνικὲς περιοχές, τὸ
νεκρὸ σῶµα πρὶν τὸ σαβάνωµα, κατὰ τὴ διαδικασία τῆς προετοιµασίας τοῦ λειψάνου.
Μάλιστα, κατὰ τὴ βάπτιση, τὰ πανιὰ ποὺ θὰ
τυλίξουν τὸ νεοβάπτιστο παιδί, τὰ «λαδόπανα», τὰ πλένουν κατόπιν στὴ θάλασσα, «σὲ
σαράντα κύµατα», ἢ τὰ καῖνε ἢ τὰ προσφέρουν στὸ ναό, δὲν τὰ χρησιµοποιοῦν ὅµως
σὲ κοινὴ χρήση, λόγῳ τῆς πίστης στὴν ἱερότητα τοῦ λαδιοῦ ποὺ χρησιµοποιήθηκε καὶ
στὸ ὁποῖο ἔχουν ἐµποτιστεῖ.
Τὸ λάδι εὐλογεῖται, µαζὶ µὲ τὸν σίτο καὶ
τὸν οἶνο, στὶς πανηγυρικὲς ἀρτοκλασίες,
σχηµατίζοντας τὴν ἰδέα στὴ λαϊκὴ θρησκευτικὴ σκέψη γιὰ τὴν ἱερὴ αὐτὴ τριάδα τῶν
πρωταρχικῶν καὶ βασικῶν γιὰ τὴ διατήρηση τῆς ζωῆς εἰδῶν διατροφῆς. Τὸ λάδι καίει στὰ καντήλια τῶν Ἁγίων, ἀλλὰ καὶ στὴν
ἀκοίµητη κανδήλα τῆς ἁγίας τράπεζας κάθε ναοῦ, καὶ ἀπὸ αὐτὰ χρησιµοποιεῖται ἀπὸ
τοὺς πιστοὺς γιὰ ἰαµατικὲς ἀπαλείψεις, ποὺ

ἰῶνται καὶ ἐξαγιάζουν.
Τὸ λάδι ἀποτελεῖ τὸ βασικὸ συστατικὸ τοῦ
µυστηρίου τοῦ εὐχελαίου, ποὺ τελεῖ συχνὰ
ὁ λαὸς σ ὲ περιπτώσεις ἀσθενειῶν, ἀλλὰ καὶ
σὲ ἀρχὲς πράξεων καὶ δραστηριοτήτων. Ἡ
ἐπάλειψη ἢ ἀκόµη καὶ ἡ µετάληψη µὲ λάδι ἀπὸ τὸ καντήλι Ἁγίων ἢ ἀπὸ τὸ εὐχέλαιο
ἀποτελεῖ βασικὴ τελετουργικὴ πρακτικὴ τῆς
λαϊκῆς λατρείας, µὲ ἰαµατικοὺς ἢ εὐλογητικοὺς συνήθως σκοπούς. Στὰ διάφορα δὲ
θρησκευτικὰ προσκυνήµατα προσφέρεται
στοὺς πιστοὺς συσκευασµένο σὲ πλαστικὰ
µπουκαλάκια λάδι «τοῦ ἁγίου», γιὰ νὰ τὸ πάρουν µαζί τους καὶ νὰ τὸ χρησιµοποιήσουν
σὲ παρόµοιες ἀνάγκες καὶ περιστάσεις.
Ἐπίσης, σὲ περιπτώσεις τρικυµίας συνήθιζαν οἱ ναυτικοὶ νὰ χύνουν τὸ καντήλι ποὺ
ἔκαιγε µπροστὰ στὸ εἰκόνισµα τοῦ Ἁγίου
Νικολάου στὴ θάλασσα, πιστεύοντας ὅτι τὸ
λάδι θαυµατουργικὰ θὰ καταπράυνε τὰ κύµατα, µὲ βάση τὴν πάγια πίστη ὅτι τὸ λάδι
τοῦ καντηλιοῦ ἔχει µέρος τῆς θαυµατουργικῆς δύναµης τοῦ Ἁγίου, µπροστὰ στὴν
εἰκόνα τοῦ ὁποίου ἔχει ἀναφτεῖ. Ἀξίζει ἐδῶ
νὰ σηµειωθεῖ ὅτι ἡ χρήση µὲ λάδι ἀποτελεῖ
παλαιὰ λατρευτικὴ καὶ τελετουργικὴ πρακτική, τόσο γιὰ τοὺς ἀρχαίους λαοὺς ὅσο
καὶ γιὰ τοὺς Ἑβραίους, τὴν ὁποία συνέχισαν
καὶ οἱ χριστιανοί, ἤδη ἀπὸ τὰ ἀποστολικὰ
χρόνια.
Ὁ βασιλικὸς ἔχει σηµαντικὸ ρόλο στὴν
ἑλληνικὴ λαϊκὴ θρησκευτικὴ παράδοση,
ἀποτελεῖ δὲ ἱερὸ φυτὸ γιὰ διάφορες θρησκεῖες τῆς Ἀνατολῆς. Σύµφωνα µὲ τὴν ἑλληνικὴ λαϊκὴ παράδοση, ὁ βασιλικὸς φύτρωσε
πάνω στὸν τόπο ὅπου εἶχε θαφτεῖ ὁ Τίµιος
Σταυρός, καὶ ἡ Ἁγία Ἑλένη ὁδηγήθηκε στὴν
ἀποκάλυψή του ἀπὸ τὸ ἔντονο ἄρωµα τοῦ
φυτοῦ. Κατὰ τὴν ἴδια παράδοση, τὴν ὀνοµασία του τὸ φυτὸ τὴν πῆρε ἀπὸ τὴ λέξη
«βασιλιάς», µὲ τὴν ὁποία ὑποδηλώνεται ἡ
βασιλικὴ ἰδιότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ βασιλικὸς χρησιµοποιεῖται
σὲ διάφορα λατρευτικὰ ἔθιµα: κατὰ τὴν
ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων, γιὰ παράδειγµα, ὁ
ἱερέας ραίνει τοὺς πιστοὺς µὲ ἁγιασµό, βουτώντας ἕνα κλαδὶ βασιλικοῦ µέσα στὸν Με-
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γάλο Ἁγιασµὸ τῆς ἡµέρας. Κατὰ τὴν ἑορτὴ
τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τίµιου Σταυροῦ, στὶς 14
Σεπτεµβρίου, στοὺς ναοὺς µοιράζεται βασιλικός, µὲ τὸν ὁποῖο στολίζουν τὸν δίσκο
ἐντὸς τοῦ ὁποίου περιφέρει ὁ ἱερέας τὸν
Τίµιο Σταυρὸ στὸν ναό καὶ τὸν προσφέρει
γιὰ προσκύνηση στοὺς πιστούς. Γι’ αὐτὸ καὶ
τὴν παραµονὴ τῆς ἑορτῆς αὐτῆς οἱ νοικοκυρὲς φέρνουν στὴν ἐκκλησία γλάστρες ἢ
ἀγκαλιὲς βασιλικούς, «γιὰ τὸν Σταυρό». Οἱ
νοικοκυρὲς «ἀναπιάνουν» τὴν ἡµέρα τῆς
ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιµίου Σταυροῦ
(14 Σεπτεµβρίου) τὸ καινούριο προζύµι, µὲ
ἁγιασµὸ ἀπὸ τὸν ναὸ καὶ λίγο βασιλικὸ ἀπὸ
τὸν δίσκο τοῦ Σταυροῦ (τὸ «σταυρολούλουδο»), καὶ φτιάχνουν ἕνα πρῶτο ψωµί, ποὺ
τὸ µοιράζουν γιὰ τὸ καλὸ στὴ γειτονιά. Στὴ
∆υτικὴ Μακεδονία, µάλιστα, τὸ ψωµὶ αὐτὸ
παλιότερα ἦταν µὲ περιποιηµένα ὑλικά, τὸ
ἔλεγαν «µπογάτσα» καὶ ἔβαζαν µέσα του
ἀσηµένιο σταυρουδάκι, σὰν νὰ ἦταν πρωτοχρονιάτικη πίτα.
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Αὐτὴ ἡ διαδικασία παραλλάσσει ἀπὸ τόπο σὲ τόπο: στὰ χωριὰ τοῦ Πηλίου, γιὰ παράδειγµα, παίρνουν ἀπὸ ἕνα κλωναράκι
βασιλικὸ ἀπὸ τὸν στολισµένο Σταυρὸ καὶ
τὸ ἀφήνουν νὰ µουσκέψει σὲ ἕνα βαζάκι
µὲ νερὸ γιὰ τρεῖς µέρες. Μὲ τοῦτο τὸ νερό,
ἀφοῦ τὸ ζεστάνουν λίγο, καὶ µὲ ἀλεύρι πλάθουν τὸ προζύµι. Αὐτὸ τὸ πρῶτο φύραµα τὸ
φτιάχνουν ἀρκετὰ νερουλό, σὰν χυλό. Τὸ
ἀφήνουν µία µέρα σκεπασµένο καὶ τὴν ἑπόµενη προσθέτουν νερὸ καὶ ἀλεύρι γιὰ νὰ τὸ
αὐξήσουν. Τὴ µεθεποµένη πάλι τὸ ἴδιο. Κι
ὕστερα, τὸ ἀφήνουν σκεπασµένο δυό-τρεῖς
µέρες µέχρι νὰ φουσκώσει καὶ νὰ εἶναι ἕτοιµο γιὰ τὴν παρασκευὴ τοῦ ψωµιοῦ.
Ὅσο γιὰ τὸν βασιλικὸ ποὺ µοιράζουν στὰ
πανέρια µετὰ τὴ λειτουργία τῆς ἑορτῆς τῆς
Ὑψώσεως τοῦ Τιµίου Σταυροῦ, τὸν ἀποξηραίνουν καὶ τὸν διατηροῦν ὡς φυλαχτὸ στὸ
οἰκιακὸ εἰκονοστάσι, πάνω ἀπὸ τὰ εἰκονίσµατα. Σὲ πολλὰ χωριὰ τῆς Θεσσαλίας τὸν
βασιλικὸ γιὰ τὸ προζύµι οἱ γυναῖκες τὸν
παίρνουν ἀπὸ τὸν στολισµένο δίσκο ὅπου
βρίσκεται ὁ Τίµιος Σταυρός. Αὐτὸν τὸν βασιλικό, µάλιστα, συχνὰ τὸν τοποθετοῦν σὲ ἕνα
βαζάκι µὲ νερὸ γιὰ νὰ βγάλει ρίζες, ὥστε νὰ

τὸν φυτέψουν ξανὰ κι ἀπὸ τὸ ἴδιο τοῦτο τὸ
φυτὸ νὰ πᾶνε τὰ κλωναράκια τὴν ἑπόµενη
χρονιά, κατὰ τὴν ἴδια ἑορτή, στὸν ναό.
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Ἀθήνα 2006, σσ. 118-125· Λ. Καραπιδάκη –
Παν. Ὑφαντῆς, «Ἡ ἐλιὰ καὶ τὸ λάδι στὴ λαϊκὴ
θρησκευτικότητα. Λαογραφικὴ προσέγγιση»,
στὸν τόµο Ὠδὴ στὴν Ἐλιά, ὅ.π., σσ. 190-199·
Π. Ὑφαντῆς, «Ἡ χρήση τοῦ ἐλαίου στὴν ὀρθόδοξη θεολογία, λατρεία καὶ λαϊκὴ εὐσέβεια»,
Πρακτικὰ ∆ιεθνοῦς Συνεδρίου «Ἡ ἐλιὰ καὶ τὸ
λάδι ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ἕως σήµερα», Ἀθήνα
2003, σσ. 121-142· Γ. Ἀ. Μέγας, Ἑλληνικαὶ ἑορταὶ καὶ ἔθιµα λαϊκῆς λατρείας, Ἀθήνα 1957· Μ.
Μηλίγκου-Μαρκαντώνη, ∆ένδρα, φυτά, ἄνθη
στὸν λαϊκὸ πολιτισµὸ τῶν νεωτέρων Ἑλλήνων,
Ἀθήνα 2006· Μ. Γ. Βαρβούνης, «∆ένδρα, φυτὰ
καὶ ἄνθη στὴ λαϊκὴ λατρευτική µας παράδοση»,
Πεµπτουσία 25 (2007), σσ. 16-18.

Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

Ἐκκλησιαστικὲς εἰδήσεις
Ἐπιμέλεια: Ἱεροδιάκονος Ἰάκωβος Μαλακούδης

Πνευματικὴ κίνηση
Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2020

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήµων ἱερούργησε στὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο Ἁγίων Ἀναργύρων Σκαλώµατος.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
«ΡΟ∆ΟΝ ΤΟ ΑΜΑΡΑΝΤΟ»
Τὸ πρωὶ τῆς κυριώνυµης ἡµέρας, ὁ Σεπτός µας Ποιµενάρχης χοροστάτησε κατὰ
τὴν ἀκολουθία τοῦ Πανηγυρικοῦ Ὄρθρου
καὶ προεξῆρχε τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας στὸν Πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ
Ἁγίας Παρασκευῆς Μέσσης, ὅπου φυλάσσεται ἡ ἱστορικὴ καὶ θαυµατουργὸς εἰκόνα
«Παναγία Ρόδον τὸ Ἀµάραντον».

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΜΑΡΙΝΗΣ
Στὸν Ἱερὸ Προσκυνηµατικὸ Ναὸ Ἁγίας
Μαρίνης, ὁ ὁποῖος βρίσκεται στὴν περιοχὴ
τοῦ Ἱµέρου, µετέβη ὁ Μητροπολίτης µας γιὰ
νὰ χοροστατήσει κατὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ
Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ νὰ κηρύξει τὸν
Θεῖο Λόγο. Ἀκολούθως, τὸ πρωὶ τῆς κυριώνυµης ἡµέρας χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ προεξῆρχε τῆς Πανηγυρικῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας,
πλαισιούµενος ἀπὸ τοὺς πρεσβυτέρους καὶ
τοὺς διακόνους τῆς Μητροπόλεως. Τὸ ἀπόγευµα τῆς ἲδιας ἡµέρας, χοροστάτησε κατὰ
τὴν Ἀκολουθία τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως τῆς
Ἁγίας Μαρίνης στὸ ἑορτάζον Παρεκκλήσιο
Φαναρίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
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Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κοµοτηνῆς κ. Παντελεήµων ἱερούργησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς
Ἀρσακείου. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀπένειµε τὸ ὀφφίκιον τοῦ Οἰκονόµου στὸν Πρεσβύτερο π. Ἀρχοντὴ Μυλωνᾶ.

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΘΕΣΒΙΤΟΥ
Ὁ Σεβασµιώτατος χοροστάτησε κατὰ τὴν
Ἀκολουθία τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ
κήρυξε τὸν Θεῖο Λόγο στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου
Προφήτου Ἠλιοῦ Παλλαδίου. Ἀκολούθως,
προεξῆρχε τῆς Λιτανεύσεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος, πλαισιούµενος ἀπὸ τὸν Κλῆρο, τοὺς
Τοπικοὺς Ἄρχοντες καὶ τὸ Χριστεπώνυµο
Πλήρωµα. Τὸ πρωὶ τῆς κυριώνυµης ἡµέρας
ἱερούργησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Προφήτου
Ἠλιοῦ Πανδρόσου. Ἀκόµη, µετέβη στὸ παρεκκλήσιο Προφήτου Ἠλιοῦ, ἐντὸς τῆς 2ης
ΜΣΕΠ Μαρωνείας γιὰ νὰ τελέσει τὴν ἀκολουθία τῆς Ἀρτοκλασίας.

Μέσα σὲ κλίµα βαθειᾶς θλίψεως λόγῳ
τῆς µετατροπῆς τῆς Ἁγίας Σοφίας σὲ τζαµί, ὁ Σεπτός µας Ποιµενάρχης χοροστάτησε
στὸν Ἑσπερινὸ καὶ στὴν Παράκληση πρὸς
τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ τέλεσε τὴν ἐπιµνηµόσυνη δέηση ὑπὲρ τῶν ἐνδόξων ὑπερασπιστῶν καὶ ἀγωνιστῶν τῆς Βασιλίδος
τῶν Πόλεων στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Τοῦ Θεοῦ
Σοφίας Κοµοτηνῆς.

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ
ΟΣΙΟΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ∆ΕΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ
ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙ∆ΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
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Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κοµοτηνῆς κ. Παντελεήµων χοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ κήρυξε τὸν Θεῖο Λόγο
στὸ Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς
ἐντὸς τοῦ στρατοπέδου τῆς 21ης ΤΘΤ. Στὴ
συνέχεια µετέβη στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς Κοµοτηνῆς, ὅπου χοροστάτησε
στην Ἀκολουθία τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ, ἐκήρυξε τὸν Θεῖο Λόγο καὶ προέστη
τῆς Λιτάνευσης τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ἁγίας
Ὀσιοπαρθενοµάρτυρος Παρασκευῆς, πλαισιούµενος ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸ χριστεπώνυµο πλήρωµα τῆς Μητροπόλεως. Τὸ
πρωὶ τῆς κυριώνυµης ἡµέρας χοροστάτησε
στὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ προεξῆρχε
τῆς Πανηγυρικῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λει-

Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

τουργίας, µετὰ τὸ πέρας τῆς ὁποίας προχείρισε σὲ πνευµατικοὺς τοὺς δύο ἐφηµερίους τοῦ Ναοῦ, π. Γεώργιο Παπαβέργο καὶ
π. Κωνσταντίνο Τσουλιάγα καὶ ἀπηύθυνε σὲ
αὐτοὺς πατρικὲς νουθεσίες.

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

Ὁ Σεβασµιώτατος χοροστάτησε στὴν
Ἀκολουθία τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ
ἐκήρυξε τὸν Θεῖο Λόγο, καθὼς καὶ προέστη
τῆς Λιτάνευσης τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου
Ἐνδόξου Μεγαλοµάρτυρος καὶ Ἰαµατικοῦ
Παντελεήµονος, στὸν Πανηγυρίζοντα Ἱερὸ
Ναὸ Ἁγίου Παντελεήµονος Μικροῦ Κρανοβουνίου.

καὶ ἐκήρυξε τὸν Θεῖο Λόγο: στὸν Ἱερὸ Ναὸ
Ἁγίου Τρύφωνος Κοµοτηνῆς, στὸν Ἱερὸ
Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Συκορράχης, στὸν
Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Ἰάσµου, στὸν Ἱερὸ
Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Ἀρίσβης, στὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο Μεταµορφώσεως τοῦ Σωτῆρος
παραλίας Μέσσης, στὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο
Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου Ξυλαγανῆς, στὸ
Ἱερὸ Παρεκκλήσιο Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου
Κασσιτερῶν, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιµήσεως τῆς
Θεοτόκου Ἀετολόφου, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου
Γεωργίου Ἀράτου, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου Νέας Πέτρας, στὸν Ἱερὸ
Ναὸ Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου Καλλιθέας
καὶ στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισµοῦ
τῆς Θεοτόκου Κοµοτηνῆς, ὅπου καὶ χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τῶν Ἐγκωµίων
πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο.

Η ∆ΕΣΠΟΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

Τὸ πρωὶ τῆς κυριώνυµης ἡµέρας χοροστάτησε στὸν Ὄρθρο καὶ προεξῆρχε τῆς
Θείας Λειτουργίας στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ
Ναὸ Εὐαγγελισµοῦ τῆς Θεοτόκου Κοµοτηνῆς. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, δέχτηκε τὶς ἐγκάρδιες εὐχὲς τοῦ Ἱεροῦ
Κλήρου, τῶν Ἀρχόντων τῆς πόλεως καὶ τοῦ
εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Μαρωνείας καὶ Κοµοτηνῆς.
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ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ
Ὁ Σεβασµιώτατος χοροστάτησε στὴν
Παράκληση πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο

Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κοµοτηνῆς κ. Παντελεήµων, χοροστά-
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τησε στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ καὶ κήρυξε τὸν
θεῖο Λόγο στὸν Ἱερὸ Ναὸ Μεταµορφώσεως τοῦ
Σωτῆρος Καρυδιᾶς. Ἐν συνεχείᾳ, προεξῆρχε τῆς
λιτανεύσεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος, πλαισιούµενος
ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Κλῆρο, τοὺς Τοπικοὺς Ἄρχοντες καὶ τὸ Χριστεπώνυµο Πλήρωµα. Τὸ
πρωὶ τῆς κυριώνυµης ἡµέρας χοροστάτησε
στὸν Ὄρθρο καὶ προεξῆρχε τῆς Πανηγυρικῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας καὶ
εὐλόγησε τοὺς καρποὺς τῆς ἀµπέλου. Μετὰ
τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀπένειµε
τὸ ὀφφίκιον τοῦ Οἰκονόµου στὸν Πρεσβύτερο π. Ἰωάννη Τρέσαλο.

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ
ΤΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΘΕΝΤΟΣ ΙΕΡΟΥ
ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΠΡΩΤΑΤΟΥ

Ἑορτὴ Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου στὸν Ἱερὸ
Μητροπολιτικὸ Ναὸ Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου Κοµοτηνῆς. Ὁ Σεβασµιώτατος χοροστάτησε στὸν Ἑσπερινὸ καὶ κήρυξε τὸν Θεῖο
Λόγο, παρουσίᾳ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν
Τοπικῶν Ἀρχόντων καὶ τοῦ Χριστεπώνυµου
Πληρώµατος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καὶ Κοµοτηνῆς. Ἀκολούθως, χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τῶν Ἐγκωµίων
πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Τὸ πρωὶ τῆς
κυριώνυµης ἡµέρας χοροστάτησε στὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ προεξῆρχε τῆς Πανηγυρικῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας.

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

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
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Μὲ τὴ δέουσα ἐκκλησιαστικὴ τάξη ὁ Σεβασµιώτατος τέλεσε τὰ θυρανοίξια τοῦ
ἀνακαινισθέντος Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος
Πρωτάτου καὶ ἐν συνεχείᾳ χοροστάτησε
στὴν ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Παρακλητικοῦ
Κανόνος πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, συγχαίροντας τὸν προϊστάµενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἀρχιµ. Νεκτάριο ∆ηµητρόπουλο.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Μὲ λαµπρότητα καὶ µὲ τὴ δέουσα ἐκκλησιαστικὴ τάξη ἑορτάσθηκε ἡ Θεοµητορικὴ

Τὴν Κυριακὴ µετὰ τὴν ἑορτή, ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης µας κ. Παντελεήµων
τέλεσε τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου
Ἁγίας Μαρίνας Φαναρίου καὶ ἐν συνεχείᾳ,
προεξῆρχε στὴν Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουρ-
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γία, πλαισιούµενος ἀπὸ τοὺς Πρεσβυτέρους
καὶ τοὺς ∆ιακόνους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟ ΑΚΡΙΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
ΚΙΖΑΡΙ

πανθρακικὸ προσκύνηµα, καὶ ἐν συνεχείᾳ
χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ. Τὴν κυριώνυµη ἡµέρα ἱερούργησε στὴν Ἱερὰ Μονή, πλαισιούµενος ἀπὸ τοὺς Ἱερεῖς καὶ τοὺς ∆ιακόνους
τῆς Μητροπόλεως.

Ὁ Σεβασµιώτατος Ποιµενάρχη µας κ.
Παντελεήµων χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ κήρυξε τὸν Θεῖο
Λόγο στὸ Ἐξωκκλήσι τῆς Ἀναλήψεως τοῦ
Σωτῆρος στὸ χωριὸ Κίζαρι. Εὐχαρίστησε
ἐκ βάθους καρδίας τοὺς νέους τοῦ χωρίου, καθὼς ἐργάστηκαν ἐθελοντικὰ γιὰ τὸν
εὐτρεπισµὸ τοῦ ναοῦ καὶ µὲ αὐτήν τους τὴν
ἐνέργεια δηλώνουν τὴν ὑπέρµετρη ἀγάπη
τους γιὰ τὴν Ἐκκλησία ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν ἴδιο
τὸν τόπο τους.

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ
ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ὁ Σεβασµιώτατος προέστη στὴν ὑποδοχὴ
τῆς θαυµατουργικῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Φανερωµένης στὴ Γυναικεία
Κοινοβιακὴ Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Φανερωµένης Βαθυρρύακος, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ
Ὁ Σεβασµιώτατος χοροστάτησε κατὰ τὴν
Ἀκολουθία τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ
τὸ πρωὶ τῆς κυριώνυµης ἡµέρας προεξῆρχε
τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας στὸν
Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Κοσµᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, παρουσιάζοντας στοὺς πιστοὺς τῆς ἐνορίας τὸν
νέο Ἱερέα Ἀρχιµ. Γρηγόριο Βουλγαρέλη.
23
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ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
Ὁ Σεπτός µας Ποιµενάρχης κ. Παντελεήµων χοροστάτησε κατὰ τὸν Πανηγυρικὸ
Ἑσπερινό, ὅπου στὸ τέλος εὐλόγησε τὶς
φανουρόπιτες κατὰ τὸ ἔθος. Τὸ πρωὶ τῆς
κυριώνυµης ἡµέρας προεξῆρχε τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας στὸ πανηγυρίζον Ἱερὸ Παρεκκλήσιο Ἁγίου Φανουρίου
Σάλπης.

Φρουρᾶς Κοµοτηνῆς, τοὺς ἀνωνύµους δωρητὲς καὶ τοὺς κατοίκους τοῦ µικροῦ χωριοῦ
γιὰ τὴ συµβολή τους.

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΥΨΩΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΕΟΡΤΗ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης µας κ.
Παντελεήµων, χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν
Ἱερὸ Ναὸ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Λυκείου.
Τὸ πρωὶ τῆς κυριώνυµης ἡµέρας, προεξῆρχε
τῆς Πανηγυρικῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας στὸν Ἱερὸ Ναὸ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Μεγάλου Κρανοβουνίου.

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ Α∆ΡΙΑΝΗΣ
Μὲ τὴ δέουσα ἐκκλησιαστικὴ τάξη ὁ Σεβασµιώτατος τέλεσε τὰ θυρανοίξια τοῦ ἀνακαινισθέντος Ἱεροῦ Ναοῦ Παµµεγίστων Ταξιαρχῶν Νέας Ἀδριανῆς, εὐχαριστώντας τὸν
∆ήµαρχο Κοµοτηνῆς, τὸν Ἀνώτατο ∆ιοικητὴ

Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης µας κ. Παντελεήµων χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία
τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν Ἱερὸ Ναὸ
Τιµίου Σταυροῦ Μεσοχωρίου. Τὸ πρωὶ τῆς κυριώνυµης ἡµέρας ἱερούργησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ
Ἁγίου Γεωργίου Κοµοτηνῆς, ὅπου καὶ τέλεσε
τὴν Ἀκολουθία Τῆς Ὑψώσεως Τοῦ Τιµίου καὶ
Ζωοποιοῦ Σταυροῦ.
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Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ
ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κοµοτηνῆς κ. Παντελεήµων τέλεσε
τοὺς ἁγιασµοὺς στὸ 6ο ∆ηµοτικὸ Σχολεῖο
Κοµοτηνῆς καὶ στὸ 3ο Γυµνάσιο Κοµοτηνῆς
καὶ εὐχήθηκε στοὺς µαθητὲς καὶ στοὺς καθηγητὲς καλή, δηµιουργικὴ καὶ καρποφόρα
σχολικὴ χρονιά.

Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΝΕΟΥ ∆ΙΑΚΟΝΟΥ

Ὁ Σεβασµιώτατος ἱερούργησε στὸν Ἱερὸ
Ναὸ Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου Καλλιθέας.
Ἀµέσως µετά, µετέβη στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ
Ναὸ Εὐαγγελισµοῦ τῆς Θεοτόκου Κοµοτηνῆς, ὅπου καὶ τέλεσε τὸ µνηµόσυνο γιὰ τὴ
Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.

Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κοµοτηνῆς κ. Παντελεήµων τέλεσε
τὴν εἰς ∆ιάκονον χειροτονία τοῦ εὐλαβεστάτου Κωνσταντίνου Κωστάρα στὸν Ἱερὸ Ναὸ
Ἁγίας Παρασκευῆς Κοµοτηνῆς. Ὁ νέος διάκονος εἶναι ἔγγαµος καὶ πατέρας ἑνὸς τέκνου.

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΙΕΡΟΥ ΠΑΡΕΚΛΗΣΣΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΓΡΑΤΙΝΗΣ
Ὁ Σεβασµιώτατος τέλεσε τὰ θυρανοίξια τοῦ
Ἱεροῦ Παρεκκλησίου Ἁγίου Χρυσάνθου Γρατινῆς.

Ὁ Σεβασµιώτατος ἀπηύθυνε πατρικὲς
νουθεσίες πρὸς τὸν νεοχειροτονηθέντα καὶ
τὸν προέτρεψε νὰ λειτουργεῖ στὸ Ἱερὸ Θυσιαστήριο µὲ ἀγάπη καὶ φόβο Θεοῦ καὶ νὰ
διακονεῖ τοὺς πιστοὺς µὲ ἀµέτρητη ἀγάπη,
ἔνθερµο ζῆλο, ἀφοσίωση, σύνεση καὶ ταπείνωση.
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