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σταυρώθηκε καὶ ἐτάφη καὶ Ἀνέστη γιὰ
νὰ προσφέρει τὴν κατάργηση τοῦ θανάτου, τὸ θεϊκὸ δῶρο ποὺ διαλύει κάθε κατήφεια καὶ ψευτιὰ καὶ ἀνοίγει δρόμο γιὰ
τὴν αἰωνιότητα καὶ τὴ θέωση. Χωρὶς τὴν
Ἀνάσταση εἶναι ὅλα σκοτεινὰ καὶ χωρὶς
νόημα.
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Σήμερα στὶς δυσκολίες αὐτὲς μὲ ἕνα
«χαίρετε» τοῦ Κυρίου, «ἐγὼ εἰμί, μὴ
φοβεῖσθε» γαληνεύει ἡ τρικυμία μέσα
μας καὶ γύρω μας. Γεμίζουν τὰ πάντα μὲ
φῶς καὶ ζωή. Ἔτσι γινόμαστε ἄνθρωποι
μὲ τὴν ἐμπειρία τῆς Ἀναστάσεως καὶ
ὡς τέτοιοι κατανοοῦμε πλήρως τὸν κατηχητικὸ λόγο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Χρυσοστόμου.

«Μηδεὶς φοβείσθω θάνατον, ἠλευθέρωσε γὰρ ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος». Μὴ δειλιάζουμε, μὴ φοβόμαστε.
Ἂς κρατήσουμε ἀναμμένη ἀπὸ τὸ φῶς
τῆς Ἀναστάσεως τὴ λαμπάδα τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας!
Ὁ Χριστὸς ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι
ἀνάμεσά μας, ἕως τῆς συντελείας τοῦ
αἰῶνος!

Χριστὸς Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!'
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

100 χρόνια ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση
τῆς Θράκης

14 Μαΐου 1920.
Ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Κομοτηνῆς – Ἡ εἴσοδος τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ στὴν πόλη

Ἔ

χουν ἤδη συμπληρωθεῖ ἑκατὸ
συναπτὰ ἔτη ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς ∆υτικῆς Θράκης καὶ
τὴν ἐνσωμάτωσή της στὸν κορμὸ τῆς
Ἑλληνικῆς ἐπικράτειας, τὴν 14η Μαΐου
τοῦ 1920. Σύσσωμες οἱ πολιτικές, στρατιωτικὲς καὶ θρησκευτικὲς ἀρχὲς τοῦ
τόπου, μὲ τὴ συμπαράσταση τῶν πολιτιστικῶν φορέων τῆς πόλης, τιμοῦν μὲ
ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις τὴν ἡμέρα ποὺ
ἀπέκτησε ὑπόσταση ὁ περίπου ἑξακοσίων ἐτῶν διακαὴς πόθος τῆς ἀπελευθέρωσης ἀπὸ τὸν ὀθωμανικὸ ζυγό.
Ἡμέρα εὐφρόσυνη, ἡμέρα λαμπρὴ

καὶ κυρίως ὁρόσημο σημαντικότατου
ἱστορικοῦ γεγονότος γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ
μπορεῖ νὰ χαρακτηριστεῖ ἡ 14η Μαΐου
1920. Ἀποτελεῖ τὴ χρονικὴ ἀφετηρία τῆς
ἀποδέσμευσης τῆς Θράκης ἀπὸ τὶς προσπάθειες ἀλλοίωσης τῶν ἐθνικῶν της
χαρακτηριστικῶν και τῆς ἀλλοτρίωσης
τῆς πολιτιστικῆς της ταυτότητος. Εἶναι
ἡ ἀπαρχὴ τῆς ἐλεύθερης διαχείρισης
τῆς ἰδιωτικῆς καὶ δημοσίας ζωῆς τῶν
Θρακῶν μὲ βάση τὶς ἀρχές, τοὺς κανόνες καὶ τὶς ἀξίες τοῦ ἑλληνοχριστιανικοῦ
πολιτισμοῦ. Τὰ στοιχεῖα αὐτοῦ τοῦ ἐκλεπτυσμένου πολιτισμοῦ προστάτευσε καὶ
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ἑδραίωσε στὴ Θράκη μὲ τὴ δυναμική
του παρουσία ὁ Ἑλληνικὸς στρατός, ὁ
ὁποῖος εἰσῆλθε καὶ ἐγκαταστάθηκε τὴν
14η Μαΐου 1920 στὴν Κομοτηνὴ «ἐν ζητωκραυγαῖς καὶ ἀλλαλαγμοῖς χαρᾶς καὶ

πίστη του στὰ ἰδανικὰ τῆς φυλῆς τιμοῦμε
στὸ παρὸν καταθέτοντας, ὡς τεκμήριο
εὐγνωμοσύνης, στεφάνι δόξας καὶ τιμῆς
κατὰ πρῶτον, σὲ ὅσους προσέφεραν γιὰ
τὴν ἀπελευθέρωσή της τὸ πολυτιμότερο

Μπροστὰ ἀπὸ τὸ ∆ημαρχεῖο, στὴν Πλατεία Εἰρήνης, οἱ πρωταγωνιστὲς τῆς Ἀπελευθέρωσης. Πρῶτος
ἀπὸ ἀριστερὰ διακρίνεται ὁ Ὑποστράτηγος Ἐπαμεινώνδας Ζυμβρακάκης, ἀκολουθεῖ ὁ Στρατηγὸς
Charpy, Ἀνώτατος-Ὕπατος Ἀρμοστής, καί, μὲ τὸ λευκὸ καβουράκι, ὁ Χαρίσιος Βαμβακᾶς. Περιβάλλονται ἀπὸ προκρίτους καὶ ἐπιφανεῖς κυρίες τῆς πόλεως

ἐνθουσιασμοῦ» καὶ ἀνέλαβε τὴ φρούρηση τῆς πόλης.
Ἡ πλούσια ἱστορία τῆς Θράκης μαρτυρεῖ τοὺς καταγεγραμμένους ἡρωικοὺς ἐπαναστατικοὺς ἀγῶνες καὶ τὶς
ἐπιβεβαιωμένες ἑκατόμβες θυσιῶν τοῦ
Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, γιὰ τὴ διατήρηση τῆς
ἐθνικῆς, θρησκευτικῆς καὶ πολιτισμικῆς
ταυτότητάς του. Τὸ γενναῖο φρόνημα
τῶν Θρακιωτῶν, τὸν ἀδιάλειπτο ἀγῶνα
μὲ ὑπέρτερες δυνάμεις καὶ τὴν ἀκλόνητη

ἀγαθὸ ποὺ διέθεταν, τὴν ἴδια τους τὴ ζωὴ
καὶ κατὰ δεύτερον σὲ ὅσους μὲ προσωπικὸ ἀγῶνα ὑπῆρξαν ἀρωγοὶ στὴν ὑλοποίηση τοῦ ὁράματος τῆς ἐλευθερίας.
Eἶναι γνωστὸ ὃτι τὰ σημαντικὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς Θράκης εἶναι πάντοτε
συνυφασμένα μὲ τὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ πίστη τοῦ Γένους μας, γι’ αὐτὸ ὁ
χαρακτῆρας τῆς ἑορτῆς τῶν «Ἐλευθερίων» εἶναι ἐθνικοθρησκευτικός. Αὐτὸ
καταφανῶς δηλώνεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς
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ὅτι ὁ Λαὸς τῆς Ροδόπης καὶ τῆς Κομοτηνῆς, ἐπειδὴ ἀποδίδει τὴν ἀπελευθέρωσή του στὴ Θεία βούληση καὶ στὴν
παρακλητικὴ παρέμβαση τῆς Θεοτόκου
πρὸς τὸν Σωτῆρα Χριστό, πανηγυρίζει
τὸ χαρμόσυνο μήνυμα τῆς ἀναγέννησής του τιμῶντας τὴν Πάνσεπτη Εἰκόνα
τῆς Θεομήτορος «Τῆς Φανερωμένης»,
ἡ ὁποία, ἐνθρονισμένη στὴν Ἱερὰ Μονὴ
Βαθυρρύακος, μεταφέρεται τὴν ἡμέρα
τοῦ ἑορτασμοῦ, μὲ εὐλάβεια, στὴν πόλη
τῆς Κομοτηνῆς πρὸς ἁγιασμὸ καὶ προσκύνηση. Ὁ θρησκευτικὸς χαρακτῆρας
τοῦ πανηγυρικοῦ ἑορτασμοῦ ἀποδεικνύει τὸν σεβασμὸ πρὸς τὴν φιλόστοργον
Θεομήτορα, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὶς θρησκευτικὲς παραδόσεις ποὺ κληροδοτοῦνται
ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιά.
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Τὸ ἒτος ποὺ διανύουμε, τὸν πανηγυρισμὸ τοῦ γεγονότος τῆς ἀπελευθέρωσης σκιάζουν παράγοντες καὶ καταστάσεις μὲ ἀρνητικὸ χαρακτῆρα. Ἡ πανδημία
τοῦ Κορωνοϊοῦ, τὰ περιοριστικὰ μέτρα
προστασίας που ἔλαβε ἡ Πολιτεία, δοκιμάζουν τὴν ψυχικὴ ἀντοχὴ καὶ τὴν πνευματικὴ ἰσορροπία τοῦ Λαοῦ. Ἂν σ΄αυτὸ
το ὀδυνηρὸ γεγονός, προσθέσουμε τὴν
ἀνασφάλεια ποὺ προκαλεῖ ἡ ψυχοφθόρα ἀγωνία γιὰ τὸ μέλλον, τὴν μακρᾶς
διαρκείας οἰκονομικὴ κρίση, τὴν ἀμφισβήτηση τῶν ἀξιῶν καὶ ἄλλα ὅμοια κατὰ
τὸ μέγεθος καὶ τὴν ἔνταση προβλήματα,
δημιουργεῖται τὸ συναίσθημα τῆς χαρμολύπης. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ μετατραπεῖ σὲ
χαρὰ μὲ τὴν εὐχαριστήρια ∆οξολογία
πρὸς τὸν Ἄρχοντα τῆς Εἰρήνης Ἀναστάντα Κύριο γιὰ τὴ δωρεὰ τῆς ἐλευθερίας,
μὲ τὴν ἐπίκληση τῆς προστασίας καὶ τῆς
ἐνίσχυσής Του, γιὰ νὰ ἀντιμετωπιστοῦν
οἱ προκλήσεις τῶν καιρῶν μὲ αἰσιοδοξία, χωρὶς τὸ πνεῦμα τῆς μοιρολατρίας
καὶ τῆς ἠττοπάθειας.

Ὁ ἑορτασμὸς τῆς 14ης Μαΐου καὶ οἱ
διάφορες πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις τελοῦνται σὲ ἀνάμνηση τοῦ ἱστορικοῦ
γεγονότος τῆς ἀπελευθέρωσης. Παράλληλα ὅμως μὲ τὸν συναισθηματικὸ χαρακτῆρα τους, οἱ ἐπετειακὲς ἐκδηλώσεις
προβάλλουν καὶ τὸ λογοκρατούμενο περιεχόμενό τους.
Συγκεκριμένα, στοχασμοί, προβληματισμοί, σκοπιμότητες, μηνύματα συμπλέκονται στὸ ἐσωτερικό τους. Ἀπὸ
τὸ σημαντικὸ περιεχόμενό τους οἱ ὥριμοι πολίτες καλοῦνται νὰ δεχθοῦν καὶ
νὰ ἀφομοιώσουν ἀρετὲς ποὺ κοσμοῦν
τὴν ἄρτια ἀνθρώπινη προσωπικότητα,
ὅπως τὴ σωφροσύνη, τὴν ἐγκράτεια καὶ
τὴν ἀλληλεγγύη γιὰ νὰ ἀντιμετωπίζουν,
ὅπως οἱ προγενέστεροι, μὲ σοφία τὰ
δεινὰ τῶν καιρῶν.
Οἱ νεότεροι ἀπὸ τὴν πλευρά τους,
ὀφείλουν νὰ ἀντλήσουν παραδείγματα
γενναίας συμπεριφορᾶς, ἀγωνιστικότητας, πατριωτισμοῦ καὶ αἰσιόδοξης ἀντίληψης γιὰ τὴ ζωή, ἐπιπλέον νὰ ἀναγνωρίσουν ὡς ὀφειλόμενο χρέος τὴν τέλεση
κατ' ἔτος ἐπετειακῶν ἐκδηλώσεων πρὸς
ἐπίδειξη εὐγνωμοσύνης γιὰ τοὺς κοπιώδεις ἀγῶνες τῶν προγόνων.
Καταλήγοντας αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη
νὰ καλέσω τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα
τῶν Ὀρθοδόξων, ἀφοῦ τοποθετήσει τὴν
Ἑλληνική μας Σημαία σὲ περίοπτη θέση
τῶν σπιτιῶν τους, νὰ τιμήσει τὶς θυσίες τῶν ἐπωνύμων καὶ τῶν ἀνωνύμων
Θρακῶν καὶ νὰ συμμετάσχει μὲ ἐνθουσιασμό, θέρμη καὶ ὑπευθυνότητα στὶς
ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
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Ἐλευθέρια Κομοτηνῆς

Μητροπολίτης Ξάνθης καὶ Περιθεωρίου
κ. Παντελεήμων

Τ

ῇ ἐλευθερίᾳ οὖν, ᾗ Χριστὸς ἡμᾶς
ἠλευθέρωσε, στήκετε, καὶ μὴ
πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε.
(Γαλ. 5,1).
Στοὺς λόγους αὐτοὺς τοῦ Ἀποστόλου
τῶν Ἐθνῶν Παύλου, συνοψίζεται τὸ νόημα τῆς σημερινῆς ἑορτῆς, τῆς Ἑκατονταετηρίδος τῶν Ἐλευθερίων τῆς Κομοτηνῆς καὶ τῆς Θράκης γενικότερα ἀπὸ τὴ
μακραίωνη σκλαβιὰ σὲ ἀλλόθρησκους
ἀλλὰ καὶ ὁμόδοξους κατακτητὲς καὶ δυνάστες.

Ἡ ἐλευθερία στὴν ὁποία ἀναφέρεται
ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἶναι ἡ ἐλευθερία
ποὺ μᾶς χάρισε ὁ Χριστὸς μὲ τὰ Πάθη
καὶ τὴν Ἀνάστασή Του. Εἶναι ἡ ἐλευθερία
ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου. ∆ὲν εἶναι μία ἐλευθερία βουλητικῶν
ἐπιλογῶν, τὸ νὰ μποροῦμε δηλαδὴ νὰ
διαλέγουμε μεταξὺ πολλαπλῶν δεδομένων, καταστάσεων ἢ δυνατοτήτων. ∆ὲν
εἶναι μία ψευδώνυμη ἐλευθερία, ὅπου
ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ κινεῖται καὶ νὰ
ἐνεργεῖ χωρὶς ὅρους καὶ ὅρια. ∆ὲν εἶναι
μία ἐλευθερία βουλιμική, ποὺ τελικὰ μᾶς
σκλαβώνει στὶς ἐπιθυμίες τοῦ νοῦ καὶ τὶς
διαθέσεις τοῦ ψυχισμοῦ μας. Εἶναι μία

ἐλευθερία ὑπαρξιακή, μία ἐλευθερία τοῦ
πνεύματος.
Ὁ Θουκυδίδης διασώζει τὴ φράση
τοῦ Περικλέους στὸν Ἐπιτάφιό του πὼς
«ἐλεύθερον τὸ εὔψυχον», πὼς δηλαδὴ ἡ
ἐλευθερία βασίζεται στὴ γενναιότητα.
Ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Εὐαγγελίου ἔρχεται
καὶ καθαγιάζει αὐτὴν τὴν παράδοση τῆς
εὐψυχίας, θέτοντας τὸ ἀγαθὸ τῆς ἐλευθερίας στὴν προοπτικὴ τῆς ἀθανασίας.
Ἀληθινὰ ἐλεύθερος εἶναι ἐκεῖνος ποὺ
ἔχει πατήσει τὸν θάνατο καὶ ὁδεύει πρὸς
τὴν ὄντως ζωή. Αὐτὴν τὴν ἐλευθερία βί-
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Μάρτιος 1920. Στιγμιότυπο ἀπὸ τὸ Ἀνώτατο Συμβούλιο ∆υτικῆς Θράκης, μπροστὰ ἀπὸ τὰ παλιὰ δικαστήρια. Στὸ κέντρο τοῦ μπαλκονιοῦ, διακρίνεται ὁ Στρατηγὸς Charpy καὶ στὰ ἀριστερά του, ὁ «ἐπιτελικὸς τῆς νίκης», στενὸς σύμβουλος τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου, Χαρίσιος Βαμβακὰς
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ωσαν μέσα σὲ μακροὺς αἰῶνες δουλείας
τὰ ὀρθόδοξα τέκνα αὐτῆς τῆς πολύπαθης θρακικῆς γῆς.
Εἶχαν ὅμως τὴν ἀπαντοχή τους στὴν
Παναγία ποὺ σὰν ἄλλη μάνα στήριξε γενεὲς γενεῶν σκλαβωμένης ρωμιοσύνης.
Ἡ προσμονὴ τῆς ἐλευθερίας ἦταν βέβαια μακραίωνη, ὥσπου στὶς 14 Μαΐου
τοῦ 1920 ἀκούστηκαν οἱ καμπάνες τῆς
λευτεριᾶς.
Γιὰ νὰ συμμετάσχουμε στὸν ἑορτασμὸ
τῶν Ἐλευθερίων τῆς Κομοτηνῆς, ὁ
ὁποῖος εἶναι ἄμεσα συνυφασμένος μὲ τὸ

ἱστορικὸ γεγονὸς τῆς τελικῆς ἐνσωματώσεως τῆς Θράκης στὸν ἐθνικὸ κορμὸ
καὶ τῆς ἐπετείου συμπληρώσεως ἑκατὸ
χρόνων ἀπὸ αὐτὴν τὴν κομβικὴ γιὰ τὸν
ἑλληνισμὸ καὶ τὴν ὀρθοδοξία ἀποκατάσταση τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἱστορικῆς
τάξης, βρισκόμαστε σήμερα ἐδῶ.
Γιὰ νὰ καταθέσουμε τὴν εὐγνωμοσύνη μας στὸν Ἀναστάντα Κύριο, τὸν
ἐλευθερωτὴ τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο,
τὴν Εὐαγγελίστρια, τὴ Φανερωμένη καὶ
στὴν Ἁγία Παρασκευή, τὴν πολιοῦχο τῆς
πόλεως τῆς Κομοτηνῆς.

Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

Κομοτηναίοι, μπροστὰ ἀπὸ τὸ ∆ημαρχεῖο τῆς Κομοτηνῆς, ζητωκραυγάζοντας τὴν ἔνταξη
τῆς ∆υτικῆς Θράκης στὸν Ἑλληνικὸ κορμὸ

Βρισκόμαστε σήμερα ἐδῶ γιὰ νὰ ἀποδώσουμε τιμὴ στοὺς προγόνους μας, σὲ
ὅλους τοὺς ἐπώνυμους καὶ ἀνώνυμους
ἤρωες, ποὺ ἔχυσαν τὸ αἷμα τους καὶ θυσιάσθηκαν γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση αὐτοῦ
τοῦ τόπου, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅσους ἐργάσθηκαν γιὰ τὴν ἑδραίωση τῆς ἐλευθερίας
στὸ νέο Ἑλληνικὸ Κράτος.

ἕναν κόσμο ταραγμένο, σὲ ἕναν κόσμο
πληγωμένο ἀπὸ πολέμους, ἀπὸ τὴν πανδημία, ἀπὸ τὸν ἐθνικισμό, σὲ ἕναν κόσμο
ποὺ μᾶς προκαλεῖ καὶ μᾶς προσκαλεῖ σὲ
μία ὑπεύθυνη καὶ δημιουργικὴ διαχείριση τῆς ἐλευθερίας μας. Ἐλευθερία δὲν
σημαίνει νὰ κάνω ὅ,τι θέλω, ἀλλὰ ὅ,τι
πρέπει.

Βρισκόμαστε σήμερα ἐδῶ ὅμως καὶ γιὰ
νὰ ἀντλήσουμε διδάγματα γιὰ τὸ μέλλον
τῆς πατρίδας μας καὶ μάλιστα μέσα σὲ

Ἡ παρουσία καὶ ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας
μέσα στὸν σύγχρονο κόσμο καὶ μέσα στὸ
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πλαίσιο τοῦ γόνιμου καὶ δημιουργικοῦ
προβληματισμοῦ, ποὺ γεννᾶ ἡ σημερινὴ
ἐπέτειος, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἔχει κάποιες κατευθυντήριες γραμμὲς καὶ στοχεύσεις.
Νὰ ἐργασθοῦμε μὲ ὅλη μας τὴ δύναμη γιὰ τὴν ἑνότητα του λαοῦ μας. Αὐτὸ
τὸ προσκλητήριο δὲν ἐξαιρεῖ κανέναν.
Ἡ συνεργασία ὅλων μας ἀνεξαιρέτως,
ἡ ἀξιοποίηση τῶν πολλῶν ποὺ μᾶς ἑνώνουν καὶ ἡ περιθωριοποίηση τῶν λίγων
ποὺ μᾶς χωρίζουν εἶναι αὐτονόητο χρέος
μας.
Νὰ καταβάλλουμε κάθε δυνατὴ προσπάθεια γιὰ τὴν εἰρηνικὴ συνύπαρξη
ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἀνεξαρτήτως
θρησκευτικῆς ἢ οἱασδήποτε ἄλλης ἑτερότητος. Γι' αὐτὸ ἀπαιτεῖται ἐγρήγορση
καὶ ἐπαγρύπνηση, ἀλλὰ καὶ εἰρηνικὴ
ἀντίσταση σὲ ξένα καὶ ἀλλότρια κέντρα
ἢ συμφέροντα, ποὺ ἐπιχειροῦν ἐμφανῶς
ἢ ἀφανῶς νὰ τορπιλίσουν τὴν εἰρηνικὴ
συνύπαρξη τῶν ἀνθρώπων.
Ἡ πρόσφατη ἐμπειρία τῆς πανδημίας
τοῦ θανατηφόρου ἰοῦ ἀποδεικνύει πόσο εὔθραυστη παραμένει ἡ ἀνθρώπινη
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ὕπαρξη, πόσο εὔκολα ἐπικρατεῖ ὁ φόβος
καὶ πόσο δύσκολο εἶναι, ὅταν ὁ ἄνθρωπος δίχως τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν πίστη τῆς
αἰωνίου ζωῆς, θεωρεῖ ὅτι ὁ θάνατος
ἀποτελεῖ ἕνα ὅριο, τὸ ὁποῖο δὲν δύναται νὰ ὑπερβῇ. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ, ἡ λαμπροφόρος Ἔγερσή Του, ποὺ
ὑπὸ εἰδικὲς καὶ πρωτόγνωρες συνθῆκες
γιορτάσαμε φέτος, ἀποδεικνύει ὅτι κυρίαρχος στὴ ζωή μας εἶναι Αὐτὸς ποὺ
κατήργησε τὸν θάνατο. Καὶ ἡ νέα ἔξοδός μας ἀπὸ τὴ σκλαβιὰ τῆς πανδημίας
πρέπει νὰ εἶναι πορεία εἰρήνης, πορεία
συνεργασίας, καταλλαγῆς, δημιουργίας,
σεβασμοῦ πρὸς τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο.
Σεβασμιώτατε Ἅγιε Μαρωνείας καὶ
Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονα, ἐκφράζοντας καὶ τὰ αἰσθήματα τοῦ συλλειτουργοῦντος Σεβασμιωτάτου Ἁγίου Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων κ. Τιμοθέου, εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ
μᾶς δώσατε νὰ μοιρασθοῦμε μαζί σας τὴ
χαρὰ τῶν Ἐλευθερίων τῆς ἐπαρχίας σας
ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρης τῆς Θράκης. Νὰ
εὐχαριστήσουμε τὸν Ἀναστάντα Κύριο
καὶ νὰ εὐχηθοῦμε ἐπὶ πολλὰ ἔτη νὰ ἑορτάζετε τοιαύτας ἐπετείους.

Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

Μητροπολίτες Μαρωνείας:
100 χρόνια ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση
τῆς Θράκης

Ἰορδάνης Σπυρίδης
Ἱστορικὸς

Ἡ

ἐκκλησιαστικὴ ἐπαρχία Μαρωνείας ἀπαντᾶ στὶς πηγὲς ἤδη
ἀπὸ τὸν 4ο αἰῶνα –συγκεκριμένα
εἶναι γνωστὴ ἀπὸ τὸ 342– καὶ ὑπαγόταν
στὴ Μητρόπολη Τραϊανουπόλεως. Ἀκολούθως, προήχθη σὲ Ἀρχιεπισκοπὴ τῆς
ἐπαρχίας Ροδόπης καὶ ὑπαγόταν στὸ
Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Τὸ 1365, ἡ
Μαρώνεια προάγεται σὲ Μητρόπολη.

Ἀπὸ τὸν Νοέμβριο τοῦ 1924 ἡ Θάσος
ἀποτέλεσε ἀνεξάρτητη Μητρόπολη,
ἀλλὰ ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1932 συγχωνεύτηκε πάλι μὲ τὴν Μητρόπολη Μαρωνείας, ἐνῶ ἀπὸ τὸ 1953, προσαρτήθηκε στὴ δικαιοδοσία τῆς Μητρόπολης
Φιλίππων.

Τὸ ἔτος 1646, μὲ τὸν συνοδικὸ τόμο
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Ἰωαννικίου
Β΄, προάγεται σὲ Μητρόπολη, ἔχοντας
στὴ δικαιοδοσία της τὴ Θάσο καὶ τὴ Σαμοθράκη καὶ Ἐπίσκοπό της τὸν Παγκράτιο. Τὰ ὅρια τῆς Μητροπόλεως ἔφταναν
ἀνατολικὰ μέχρι τὸν ποταμὸ Ἕβρο, ὁ
ὁποῖος τὴ χώριζε ἀπὸ τὴν Ἐπαρχία Αἴνου.
Μέχρι τὸ 1885, ἡ γειτονικὴ Μητρόπολη
Ἀλεξανδρουπόλεως ποιμαινόταν ἀνεπίσημα ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Μαρωνείας
μέχρι τὸν Νοέμβριο τοῦ 1922, ὁπότε ἡ
Ἀλεξανδρούπολη ἀνακηρύχθηκε ἐπισήμως ὡς αὐτοτελὴς Μητρόπολη καὶ προ-

Ἕδρα τῆς Μητροπόλεως ὑπῆρξε ἀρχικὰ
ἡ Μαρώνεια καὶ ἀργότερα ἡ Κομοτηνή.
Σήμερα, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς ἔχει στὴ δικαιοδοσία
της τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς τοῦ
νομοῦ Ροδόπης, ἀλλὰ καὶ τρία χωριὰ
τὰ ὁποῖα ἀνήκουν στὸν Ἕβρο καὶ αὐτὰ
εἶναι ἡ Μέστη, ἡ Συκορράχη καὶ ἡ Κίρκη.
Συγκαταλέγεται στὶς Μητροπόλεις τῶν
Νέων Χωρῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ ὁ ἑκάστοτε ποιμενάρχης της
φέρει στὴ φήμη του τὸν τίτλο «Ὑπέρτιμος
καὶ Ἔξαρχος Ροδόπης», ἐνῶ μὲ συνοδικὴ
ἀπόφαση τοῦ Ὀκτωβρίου τοῦ 1959, τῆς

σάρτησε στὴ δικαιοδοσία της τὸ νησὶ τῆς
Σαμοθράκης.
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Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ
Μητρόπολη φέρει τὸν τίτλο «Μαρωνείας
καὶ Κομοτηνῆς».
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Ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση στὶς ἱστορικὲς πηγὲς
ἀπὸ τὸ 342, εἶναι γνωστὰ τὰ ὀνόματα
τῶν Ἀρχιερέων ποὺ ἀνέλαβαν τὸ πηδάλιο τῆς ἀκριτικῆς αὐτῆς Μητρόπολης.
Ὡστόσο, στὴν παρούσα φάση, ἀξιοσημείωτο εἶναι νὰ ἀναφερθεῖ πὼς κατὰ
τὴν ἑκατονταετία 1920-2020, ὁπότε συμπληρώθηκαν ἑκατὸ χρόνια ἐλευθερίας
καὶ ἐνσωμάτωσης τῆς Κομοτηνῆς καὶ
γενικότερα τῆς Θράκης στὸν ἑλληνικὸ
ἐθνικὸ κορμό, διετέλεσαν Μητροπολίτες
οἱ ἑξῆς ἕξι ἐπιφανεῖς κληρικοί:
—Μελισσηνὸς Χριστοδούλου (1914-1921)
—Ἄνθιμος Σαρίδης (1922-1938)
—Σπυρίδων Ἀλιβιζάτος (1939-1940)
—Βασίλειος Κωνσταντίνου (1941-1952)
—Τιμόθεος Ματθαιάκης (1954-1974)

—∆αμασκηνὸς Ρουμελιώτης (1974-2012)
Ἀπὸ τὸ 2013 μέχρι καὶ σήμερα Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς εἶναι
ὁ Παντελεήμων Μουτάφης.
Ὁ πρῶτος ποιμενάρχης, ὁ ὁποῖος σχετίζεται ἀρχικὰ μὲ τὰ γεγονότα τῆς ἀπελευθέρωσης καὶ τὴν ἀφετηρία τῆς ἑκατονταετηρίδος εἶναι ὁ Μελισσηνὸς Χριστοδούλου ἀπὸ τὶς Σαράντα Ἐκκλησιές,
ὁ ἀπὸ Ἐπίσκοπος Παμφίλου, ὁ ὁποῖος
κατὰ τὰ γεγονότα βρισκόταν ἐγκατεστημένος, λόγω ἀσθένειας, στὴ Θάσο.
Τοποτηρητὴς τῆς Μητροπόλεως ἦταν ὁ
Πατριαρχικὸς Ἔξαρχος, Ἀρχιμανδρίτης
Μιχαὴλ Κωνσταντινίδης, ὁ μετέπειτα
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς. Ἡ ποιμαντορία
του διήρκεσε ἑπτὰ χρόνια, ἀπὸ τὸ 1914
ἕως τὸ 1921.
Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Μητροπολίτη
Μελισσηνοῦ, διάδοχος προτάθηκε ὁ Μη-

Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

τροπολίτης Τραπεζοῦντος καὶ μετέπειτα
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν, ὁ Κομοτηναῖος
Χρύσανθος Φιλιππίδης, ὁ ὁποῖος δὲν
δέχτηκε τὴν ἐκλογή του, καὶ τὸ 1922
ἐπανῆλθε στὸν θρόνο τῆς Τραπεζούντας.
Τὴν ἄρνηση τοῦ Χρυσάνθου ἀκολούθησε ἡ ἀποδοχὴ καὶ ἀνάληψη ἀρχιερατικῶν καθηκόντων τοῦ μέχρι τότε
Μητροπολίτη Βιζύης Ἀνθίμου Σαρίδη,
ὁ ὁποῖος ἐξελέγη στὶς 17 Νοεμβρίου
τοῦ 1922 καὶ ἐνθρονίστηκε τὴν Πρωτοχρονιὰ τοῦ 1923. Ἱεράρχης μὲ συμβολὴ
στὰ ἐκκλησιαστικὰ γεγονότα τόσο τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὅσο καὶ τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ὑπῆρξε ὑποψήφιος καὶ γιὰ τὸν πατριαρχικὸ θρόνο μετὰ
τὴν κοίμηση τοῦ Πατριάρχη Ἰωακεὶμ Γ΄.
Συνέβαλε στὴ συμφιλίωση ἐρίδων μεταξὺ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ
τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων τὸ 1921.
Πρῶτος εἰσηγήθηκε γιὰ τὴ διόρθωση τοῦ Ἰουλιανοῦ Ἡμερολογίου, καθότι
εἶχε ἀσχοληθεῖ καὶ μὲ τὴν ἀστρονομία,
ἐνῶ ἡ Μητέρα Ἐκκλησία τὸν εἶχε ὁρίσει
ἐκπρόσωπο τῆς ἀποστολῆς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὸ Ἅγιον Ὄρος,
προκειμένου νὰ τὸ ἐπαναφέρει στὴν
κανονικὴ τάξη, πράγμα τὸ ὁποῖο ὁ Μητροπολίτης Ἄνθιμος πέτυχε. ∆ιετέλεσε
Μητροπολίτης Μαρωνείας ἀπὸ τὸ 1922
ἕως τὸ 1938, ὁπότε καὶ ἐκοιμήθη στὴν
Ἀθήνα. Ἀρχικά, ἐτάφη στὸ προαύλιο τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κομοτηνῆς, ἐνῶ ἀργότερα τὰ λείψανά του
μεταφέρθηκαν καὶ ἐνταφιάστηκαν στὸν
οἰκογενειακό του τάφο, στὰ κοιμητήρια
τῆς πόλης, κι ἔπειτα, μεταφέρθηκαν στὸ
Ἀρχιερατικὸ ὀστεοφυλάκιο τοῦ ἴδιου
κοιμητηριακοῦ συγκροτήματος.
∆ιάδοχος τοῦ Ἀνθίμου (1922-1938)
ἐξελέγη ὁ τότε Ἀρχιγραμματέας τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-

δος Σπυρίδων Ἀλιβιζάτος, ὁ ὁποῖος ποίμανε τὴν Μητρόπολη μόνο γιὰ ἕνα ἔτος,
ἀπὸ τὸ 1939, μέχρι τὴν αἰφνίδια κοίμησή
του καὶ ταφή του στὴν Ἀθήνα τὸ 1940.
Τὸν Σπυρίδωνα (1939-1940) διαδέχθηκε ὁ τότε Πρωτοσύγκελος τῆς Μητροπόλεως Χαλκίδος Βασίλειος Κωνσταντίνου, ὁ ὁποῖος ποίμανε τὴν ἀκριτικὴ αὐτὴ ἐπαρχία γιὰ ἕνδεκα συναπτὰ
ἔτη καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὸ 1941 ἕως
τὸ 1952.
Τὸ πηδάλιο τῆς χηρεύουσας Μητροπόλεως Μαρωνείας ἀνέλαβε, τὸ 1954,
ὁ τότε Ἐπίσκοπος Μυρέων Τιμόθεος
Ματθαιάκης, βοηθὸς τῆς Μητροπόλεως
Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος ἀργότερα, τὸ
1974, μετετέθη στὴ νεοσυσταθεῖσα Μητρόπολη Νέας Ἰωνίας καὶ Φιλαδελφείας,
ὁπότε καὶ τὸν διαδέχθηκε ὁ Ἀρχιμανδρίτης ∆αμασκηνὸς Ρουμελιώτης, ὁ ὁποῖος
ἐκοιμήθη τὸ 2012.
Συνεχίζεται σὲ ἐπόμενο τεῦχος
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Ἐκκλησιαστικὲς εἰδήσεις
Ἐπιμέλεια: Ἱεροδιάκονος Ἰάκωβος Μαλακούδης

Πνευματικὴ κίνηση
Ἀπρίλιος-Ἰούνιος 2020

Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ
Μέσα σὲ κλίμα βαθειᾶς κατανύξεως
καὶ ἱεροπρέπειας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς
κ. Παντελεήμων τέλεσε τὴν ἀκολουθία
τοῦ Μεγάλου Κανόνος στὴν Ἱερὰ Μονὴ
Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύακος,
ὅπου βρίσκεται ἡ ἐφέστιος εἰκόνα τῆς
Παναγίας Φανερωμένης. Εὐχήθηκε στὴν
ἀδελφότητα καὶ στοὺς πιστοὺς χριστιανοὺς καλὴ συνέχεια στὸν ἐπίπονο ἀλλὰ
σωτήριο ἀγῶνα πρὸς τὴν Ἀνάσταση.

Ε΄ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Τὴν ἡμέρα αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ
τὴ μνήμη τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, ὡς ἕνα φωτεινὸ πρότυπο μετανοίας.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων χοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ προεξῆρχε τῆς
Θείας Λειτουργίας στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ
Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ
14

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Παντελεήμων χοροστάτησε κατὰ τὴν
ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ύμνου στὸν
ἐνοριακὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος Κομοτηνῆς, ὅπου καὶ βρίσκεται ἡ πανίερη
εἰκόνα τῆς Παναγίας Ἐλευθερώτριας.
Στὴ συνέχεια, μετέβη στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Κομοτηνῆς γιὰ νὰ χοροστατήσει στὴν Γ΄
καὶ ∆΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν πρὸς τὴν
Ὑπεραγία Θεοτόκο.

Τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ
Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων χοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ
προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας στὸν
Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μαρώνειας, τῆς ἱστορικῆς ἕδρας τῆς Μητροπόλεως.

Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων τέλεσε τὴν πανηγυρικὴ Θεία
Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.
Ἀκολούθως, τὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας χοροστάτησε στὴν Ἀκολουθία τοῦ
Νυμφίου. Τὴ Μεγάλη ∆ευτέρα τὸ ἀπόγευμα χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία
τοῦ Νυμφίου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Σαππῶν.
Τὸ ἀπόγευμα τῆς Μεγάλης Τρίτης χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ
Νυμφίου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου
Ἰάσμου. Τὸ ἀπόγευμα τῆς Μεγάλης Τετάρτης χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου
Γεωργίου Κομοτηνῆς.
Τὸ πρωὶ τῆς Μεγάλης Πέμπτης χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ προεξῆρχε τῆς Ἀρχιερατικῆς
Θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κομοτηνῆς. Τὸ ἀπόγευμα τῆς Μεγάλης Πέμπτης, ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-

πολίτης κ. Παντελεήμων χοροστάτησε
στὴν Ἀκολουθία τῶν Ἀχράντων Παθῶν
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ στὸν
Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς
Θεοτόκου Κομοτηνῆς. Τὸ πρωὶ τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς χοροστάτησε στὴν
Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν στὸν
Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς
Θεοτόκου Κομοτηνῆς.
Τὸ ἀπόγευμα τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς μέσα σὲ κλίμα συναισθηματικῆς
φόρτισης καὶ βαθειᾶς κατάνυξης, ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε κατὰ τὴν
Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τοῦ Μεγάλου
Σαββάτου (τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου) στὸν
Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς
Θεοτόκου καὶ προέστη τῆς λιτανεύσεως τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου, πλαισιούμενος
ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς τοῦ ναοῦ καὶ τοὺς διακόνους τῆς Μητροπόλεως.
Νωρὶς τὸ ἀπόγευμα ὁ Σεβασμιώτατος
προεξῆρχε τῆς λιτανεύσεως τοῦ Ἱεροῦ
Ἐπιταφίου στὸ ∆ημοτικὸ Κοιμητήριο
Κομοτηνῆς καὶ ἀνέπεμψε ἐπιμνημόσυνη
δέηση ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν κεκοιμημένων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν. Τὸ
πρωὶ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου τέλεσε τὴ
Θεία Λειτουργία «τῆς Πρώτης Ἀναστάσεως» στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Τρύφωνος
Κομοτηνῆς. Τὸ ἀπόγευμα τοῦ Μεγάλου
Σαββάτου, τέλεσε τὴν ἀκολουθία τῆς
Ἀναστάσεως στὸν Κοιμητηριακὸ Ναὸ
Ζωοδόχου Πηγῆς καὶ στὸ παρεκκλήσιο
τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Κομοτηνῆς
«Σισμανόγλειο». Ἀκολούθως, μετέβη
στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ
τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, ὅπου χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τῆς Παννυχίδος. Προεξῆρχε στὴν Ἀναστάσιμη Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία πλαισιούμενος
ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς διακόνους τῆς
Μητροπόλεως.
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Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀγάπης στὸν Ἱερὸ
Ναὸ τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κομοτηνῆς.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
χοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ
Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν Ἱερὸ Ναὸ
Ἁγίου Γεωργίου Σώστη καὶ τὸ πρωὶ τῆς
κυριώνυμης ἡμέρας προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Κομοτηνῆς.

ΕΟΡΤΗ ΖΩΟ∆ΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ

Μέσα στὴν Ἀναστάσιμη περίοδο ἑορτάστηκε μὲ λαμπρότητα ἡ μνήμη τοῦ
Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ
Τροπαιοφόρου.

Τὴν παραμονὴ τῆς ἑορτῆς, Πέμπτη τῆς
∆ιακαινησίμου, ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἑορτῆς, στὸ
παρεκκλήσιο Ζωοδόχου Πηγῆς Μέστης.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
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Τὴν Κυριακὴ τοῦ Ἀντίπασχα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεή-

Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

μων χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία
τοῦ Ὄρθρου καὶ προεξῆρχε στὴν Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ
Ἁγίου Γεωργίου Ἀμβροσίας.

Ἁγίου Ἀθανασίου Κοσμίου, ὅπου δίπλα
ἀπὸ τὸν κύριο ναὸ ὑπάρχει Παρεκκλήσιο
ἀφιερωμένο στὸν ἑορτάζοντα Ἅγιο Ὁσιομάρτυρα Ἐφραὶμ τὸν ἐκ Τρίκκης.

ΑΝΑΚΟΜΙ∆Η ΤΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ

Κατὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ
Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στὸ Ἱερὸ
Παρεκκλήσιο Ἁγίου Ἀθανασίου Κοσμίου. Τὸ πρωὶ τῆς κυριώνυμης ἡμέρας, ἱερούργησε στὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο Ἁγίου
Ἀθανασίου Στρύμης.

Στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας
Παρασκευῆς Μέσσης, ὅπου φυλάσσεται
ἱερὸ τεμάχιο τῶν λειψάνων τῆς Ἁγίας
Σοφίας τῆς Κλεισούρας μετέβη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων γιὰ νὰ χοροστατήσει στὸν Ἑσπερινὸ
τῆς Ἑορτῆς καὶ νὰ προστεῖ στὴν Ἱερὰ Λιτάνευση στὸν προαύλιο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
Τὴν Γ΄ Κυριακὴ ἀπὸ τοῦ Πάσχα ἡ
Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὴ μνήμη τῶν
Ἁγίων Μυροφόρων Γυναικῶν, Ἰωσὴφ
τοῦ ἀπὸ Ἀριμαθαίας καὶ Νικοδήμου καὶ
τοῦ Ἁγίου Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Θεοφάνους, Ἐπισκόπου Περιθεωρίου. Ὁ
Σεβασμιώτατος χοροστάτησε κατὰ τὴν
Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ προεξῆρχε
τῆς Ἀναστάσιμης Θείας Λειτουργίας στὸν
Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἁμαξάδων.

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
Ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στὸν
Ἑσπερινὸ στὴν πανηγυρίζουσα Ἱερὰ
Μονὴ Ἁγίου Χριστοφόρου Κομοτηνῆς.
Ἀκολούθως, τὸ πρωὶ τῆς Ἑορτῆς ἱερούργησε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Χριστοφόρου Κομοτηνῆς.

TΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΕΚ ΤΡΙΚΚΗΣ
Τὸ ἀπόγευμα τῆς Ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων
χοροστάτησε στὸν Πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ στὸ Παρεκκλήσιο Ἁγίας Εἰρήνης
Ἀσκητῶν. Τὸ πρωὶ τέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ
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Μὲ λαμπρότητα καὶ μεγαλοπρέπεια, μὲ
τὸν κατάλληλο πανηγυρικὸ παλμὸ καὶ μὲ
τὴ δέουσα ἐκκλησιαστικὴ τάξη ἑορτάστηκαν τὰ 100 χρόνια τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς πόλεως τῆς Κομοτηνῆς, μὲ τὴ
συμμετοχὴ τῶν Ἀρχόντων, τοῦ Κλήρου
καὶ τοῦ Χριστεπώνυμου Λαοῦ.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς τῶν
Ἐλευθερίων, πρὶν ἀπὸ τὴν τέλεση τοῦ
Μεγάλου Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας
καὶ Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων, πλαισιούμενος ἀπὸ τοὺς προσκληθέντες Μητροπολίτες Ξάνθης καὶ Περιθεωρίου κ.
Παντελεήμονος καὶ Θεσσαλιώτιδος καὶ
Φαναριοφερσάλων κ. Τιμοθέου, καθὼς
καὶ ἀπὸ τοὺς Τοπικοὺς Ἄρχοντες, τὸν
Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν πιστὸ Λαό, ὑποδέχτηκε τὴ Σεπτὴ καὶ Θαυματουργικὴ Εἰκόνα τῆς Παναγίας Φανερωμένης ἀπὸ τὴν
Ἱερὰ Μονὴ Βαθυρρύακος στὸν προαύλιο
χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.
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Λόγο. Τὸ πρωὶ τῆς κυριώνυμης ἡμέρας,
τελέστηκε Ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο,
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ξάνθης καὶ Περιθεωρίου κ.
Παντελεήμονος καὶ συνιερουργούντων
τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν
Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων
κ. Τιμοθέου καὶ τοῦ Ποιμενάρχη τῆς καθ’
ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἐν συνεχεία, τελέστηκε ἡ Ἐπίσημη ∆οξολογία γιὰ τὴ συμπλήρωση τῶν 100
χρόνων ἀπὸ τὴν Ἀπελευθέρωση τῆς
Θράκης, προεξάρχοντος τοῦ Μητροπολίτου Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς κ.
Παντελεήμονος. Ἐπιμνημόσυνη δέηση
καὶ κατάθεση στεφάνων τελέστηκε στὸ
Ἡρῶον τῆς Πόλεως.

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ∆ΟΣ
Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων προεξῆρχε στὴν Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.

Ἀμέσως, τελέστηκε ὁ Μεγάλος Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων κ.
Τιμοθέου, ὁ ὁποῖος κήρυξε καὶ τὸν Θεῖο

Μετὰ τὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας
τέλεσε τὸ μνημόσυνο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀδίκως ἀναιρεθέντων καὶ σφαγιασθέντων πατέρων καὶ
ἀδελφῶν ἡμῶν κατὰ τὴ Γενοκτονία τοῦ
Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἐπιμνημόσυνη

Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

δέηση μὲ τὴν παρουσία τῶν Ποντιακῶν
Σωματείων τέλεσε τὸ ἀπόγευμα τῆς κυριώνυμης ἡμέρας 19 Μαΐου ὁ Ποιμενάρχης μας στὸν Ἀνδριάντα τοῦ Μητροπολίτη Τραπεζούντας Χρυσάνθου.
ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

Τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς τῆς
ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στὸν Μεγάλο Πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ καὶ κήρυξε
τὸν Θεῖο Λόγο στὸν περικαλῆ Ἱερὸ Ναὸ
Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Σαππῶν. Ἐν
συνεχεία προέστη στὴ Λιτάνευση τῆς
Ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν Ἁγίων. Ἀνήμερα τὸ
πρωί, τέλεσε τὴν Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ
Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Παραδημῆς.

Στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ της Θεοτόκου ὁ Ποιμενάρχης μας
χοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ
Ὄρθρου καὶ προεξῆρχε τῆς Πανηγυρικῆς
Θείας Λειτουργίας τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων, παραμονὴ τῆς ∆εσποτικῆς Ἑορτῆς,
χοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ
πανηγυρικοῦ ἑσπερινοῦ στὸ ἱερὸ παρεκκλήσιο Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Φωλέας (Πλατανάκια). Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς
ἱερούργησε στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ
Ναὸ Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Ἀετοκορυφῆς.

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ∆ΕΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
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Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
προέστη στὴν Ἐπιμνημόσυνη ∆έηση τοῦ
τελευταίου Βυζαντινοῦ Αὐτοκράτορος
Κωνσταντίνου τοῦ Παλαιολόγου καὶ τῶν
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σὺν αὐτῶ ἀναιρεθέντων ὑπερασπιστῶν
κληρικῶν καὶ λαϊκῶν κατὰ τὴν ἐπέτειο
τῆς Ἁλώσεως τῆς Βασιλευούσης στὸν
Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Κομοτηνῆς.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

Ὁ Σεβασμιώτατος ὑποδέχτηκε τὴν
Ἐξοχωτάτη κυρία Πρόεδρο τῆς ∆ημοκρατίας μὲ μεγάλη χαρὰ καὶ κατέθεσε
τοὺς λογισμούς του γιὰ ποικίλα θέματα
ποὺ ἀφοροῦν τὸν τόπο καὶ τὴν κοινωνία.

Τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονα ἐπισκέφθηκε ἡ Πρόεδρος τῆς ∆ημοκρατίας κ. Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου
στὸ πλαίσιο τῆς τριήμερης ἐπισκέψεώς
της στὴ Θράκη.

Ἀκολούθησε συζήτηση, ἡ ὁποία ἀφοροῦσε τὴ συνεργασία ὅλων ἀπὸ κοινοῦ
γιὰ τὸ καλὸ τοῦ τόπου καὶ τῆς τοπικῆς
κοινωνίας.
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Η ∆ΕΣΠΟΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
Μὲ λαμπρότητα καὶ ἱεροπρέπεια ἑορτάστηκε ἡ ∆εσποτικὴ Ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς καὶ τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος στοὺς μαθητὲς καὶ ἀποστόλους τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρω-
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νείας καὶ Κομοτηνῆς χοροστάτησε κατὰ
τὴν Ἀκολουθία τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κομοτηνῆς, ὅπου καὶ ἐκήρυξε τὸν
Θεῖο Λόγο.

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, χοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν Πανηγυρίζοντα
Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Μεσσούνης.
Ἀκολούθως, προεξῆρχε τῆς Λιτανεύσεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος, πλαισιούμενος
ἀπὸ τὸν Κλῆρο, τοὺς Τοπικοὺς Ἄρχοντες
καὶ τὸ Χριστεπώνυμο Πλήρωμα. Τὴ ∆ευτέρα μετὰ τ ὴν Ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς,
ὁ Σεπτὸς Ποιμενάρχης μας κ. Παντελεήμων ἱερούργησε στὸν Πανηγυρίζοντα
Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Ἁγίων Θεοδώρων.

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων,
προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας στὸ
ἑορτάζον Παρεκκλήσιο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου
Πατρὸς ἡμῶν Πέτρου τοῦ Ἀθωνίτου, τὸ
ὁποῖο βρίσκεται στὴν καρδιὰ τοῦ Παππίκιου Ὄρους, στὴν περιοχὴ τῆς Κερασιᾶς.

Ἀνήμερα, στὸν πανηγυρίζοντα αὐτὸν
Ἱερὸ Ναὸ χοροστάτησε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ ἐν συνεχεία
προεξῆρχε στὴ Θεία Λειτουργία, πλαισιούμενος ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς διακόνους τῆς Μητροπόλεως. Ἀκολούθως,
προέστη στὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ
καὶ ἀνέγνωσε κατὰ τὴν τάξιν τῆς Ἐκκλησίας τὶς Εὐχὲς τῆς Γονυκλισίας.

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ὁ Ποιμενάρχης μας προεξῆρχε τῆς
ἀπογευματινῆς Θείας Λειτουργίας στὸν
Ἱερὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Κομοτηνῆς πρὸς ἐνίσχυση καὶ ἐνδυνάμωση τῶν μαθητῶν ποὺ διαγωνίζονται
στὶς Πανελλήνιες Ἐξετάσεις.
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