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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
Πρόλογος τοῦ Μητροπολίτου Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχει
θέσει ὡς ἕναν ἀπὸ τοὺς στόχους τῆς ποιμαντικῆς της διακονίας τὴν προβολὴ
τῆς ἱστορίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ στὴν Ροδόπη καὶ στὴν εὐρύτερη θρακική της
περιφέρεια. Ἐπιχειρεῖ νὰ προβάλλει τὸν πολιτισμό, τὶς τέχνες καὶ τὰ γράμματα,
ποὺ καλλιέργησαν οἱ πατέρες μας ἀπὸ τὴν ἔνδοξη ἐποχὴ τοῦ Βυζαντίου ἕως καὶ
σήμερα, μὲ τὴν ἔκδοση ἐπιστημονικῶν μελετῶν, οἱ ὁποῖες τεκμηριώνουν τὴν
χριστιανικὴ πολιτιστικὴ παρουσία στὴν περιοχή μας.
Ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱερὰ Μητρόπολις θεωρεῖ τὴν πολιτιστικὴ αὐτὴ δραστηριότητα
ὡς μία ἀπὸ τὶς κύριες πτυχὲς τῆς ποιμαντικῆς της διακονίας καὶ ταυτοχρόνως,
παρὰ τὶς ποικίλες δυσκολίες, ἀναδεικνύει τὸ ἔμπρακτο ἐνδιαφέρον τῆς τοπικῆς
Ἐκκλησίας γιὰ τὴν διάσωση τοῦ πολιτισμοῦ τοῦ τόπου μας, γιὰ τὴν διάσωση τῆς
ἱστορικῆς μνήμης καὶ τῆς πολιτιστικῆς ταυτότητας τοῦ πιστοῦ λαοῦ μας.
Μὲ τὴν ἔκδοση τῆς ἀνὰ χεῖρας μελέτης τοῦ ἀρχαιολόγου κυρίου Δημητρίου Κουντουράκη, ἡ ὁποία κατετέθη ὡς κύρια διπλωματικὴ ἐργασία ὑπὸ τὴν
ἐπίβλεψη τοῦ κυρίου Γεωργίου Χρ. Τσιγάρα, Ἀναπληρωτῆ Καθηγητῆ τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης καὶ στενοῦ συνεργάτη τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως, γιὰ τὴν ἀπόκτηση τοῦ διπλώματος στὸ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν, τὸ ὁποῖο λειτουργεῖ στὸ Τμῆμα Ἱστορίας καὶ Ἐθνολογίας, θεωροῦμε ὅτι προβάλλεται ἡ πλούσια μοναστικὴ παράδοση τῆς καθ’ ἡμᾶς ἐπαρχίας
καὶ ταυτοχρόνως ἀναδεικνύονται οἱ στενὲς σχέσεις τῆς περιοχῆς τῆς Ροδόπης μὲ
τὴν Κωνσταντινούπολη, τὴν πρωτεύουσα τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, καὶ τὸ
Ἅγιον Ὄρος, τὸ σπουδαῖο αὐτὸ μοναστικὸ κέντρο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Εἶναι γνωστὸ ὅτι τὸ Παπίκιον Ὄρος ἀποτελοῦσε ἀπὸ τὸν 11ο ἕως τὸν
14ο αἰώνα ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μοναστικὰ κέντρα τοῦ Βυζαντίου, ὅπως
μαρτυροῦν οἱ φιλολογικὲς πηγὲς καὶ τὰ ἀρχαιολογικὰ τεκμήρια, τὰ ὁποῖα τὶς
τελευταῖες δεκαετίες ἔφεραν στὸ φῶς οἱ Ἕλληνες ἀρχαιολόγοι. Ἡ ἀρχαιολογικὴ
σκαπάνη ἐπιβεβαίωσε τὶς ἀναφορὲς τῶν συγγραφέων, ὅπως τοῦ Ζωναρᾶ, τοῦ
Νικήτα Χωνιάτη, τοῦ Κίνναμου καὶ τοῦ Ἁγίου Θεοφάνη, προηγουμένου
τῆς Μονῆς Βατοπεδίου καὶ ἀργότερα Μητροπολίτου Περιθεωρίου, οἱ ὁποῖοι
ἀναφέρονται στὴν μοναστικὴ αὐτὴ πολιτεία, τὸ Ἱερὸν Ὄρος τῆς Ροδόπης, καὶ
ὁμιλοῦν γιὰ ἀρκετὰ μεγάλο ἀριθμὸ μονῶν, σεμνείων καὶ φροντιστηρίων.
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Εἶναι γνωστὸ ἐπίσης ὅτι οἱ μοναχοὶ τοῦ Παπικίου Ὄρους διατηροῦσαν
σχέσεις μὲ τὶς μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ φαίνεται νὰ εἶχαν ἴδια ἢ παρόμοια
διοικητικὰ πρότυπα. Μὲ τὴν μοναστικὴ κοινότητα συνεδέθησαν προσωπικότητες
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὅπως ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὁ ὁποῖος τὸν
χειμώνα τοῦ 1316/17, μεταβαίνοντας στὸ Ἅγιον Ὄρος, παρέμεινε στὸ Παπίκιον,
ὅπου διεξήγαγε θεολογικὸ διάλογο μὲ ὁμάδες αἱρετικῶν. Ἐπίσης ὁ Ἅγιος
Μάξιμος ὁ Καυσοκαλύβης, σύμφωνα μὲ τὸν βιογράφο του, τὸν Ἅγιο Θεοφάνη
Περιθεωρίου, πρὶν ἀπὸ τὴν ἐγκαταβίωσή του στὸ Ἅγιον Ὄρος, παρέμεινε στὸ
Παπίκιον.
Ἡ ἐργασία τοῦ κυρίου Δημητρίου Κουντουράκη ἐπιβεβαιώνει μὲ
διεπιστημονικὴ τεκμηρίωση αὐτὲς τὶς πνευματικὲς καὶ πολιτιστικὲς σχέσεις τῶν
μονῶν τοῦ Παπικίου τόσο μὲ τὴν αὐτοκρατορικὴ αὐλὴ τῆς Κωνσταντινουπόλεως,
ὅσο καὶ μὲ τὰ ἀθωνικὰ μοναστήρια. Στὴ μονογραφία αὐτὴ φωτίζονται ἄγνωστες
πτυχὲς τῆς ἱστορίας τῶν μονῶν τοῦ Παπικίου καὶ ἰδιαιτέρως τῆς Μονῆς στὸν
Ληνό, ἡ ὁποία ἦταν μετόχιο τῆς Μονῆς τῆς Θεοτόκου τῆς Πετριτζονιτίσσης,
ἀναλύεται διεξοδικὰ ἡ δραστηριότητα τοῦ Γρηγορίου Πακουριανοῦ, ἀνώτατου
ἀξιωματούχου τῆς Βυζαντινῆς αὐλῆς, στὸ Παπίκον Ὄρος ἀλλὰ καὶ στὴν εὐρύτερη
περιοχή μας, καὶ ἐπίσης ἐξετάζεται ἡ σχέση τῆς ἰβηρικῆς καταγωγῆς Μαρίας
Ἀλανῆς, συζύγου τῶν αὐτοκρατόρων Μιχαὴλ Δούκα καὶ Νικηφόρου Βοτανειάτη,
καὶ τοῦ γιοῦ της Κωνσταντίνου μὲ τὴν Μονὴ στὸν Ληνό.
Εὐχόμαστε στὸν κύριο Δημήτριο Κουντουράκη νὰ συνεχίσει μὲ τὸν ἴδιο
ζῆλο καὶ ἐνθουσιασμὸ τὶς ἔρευνές του γιὰ τὴν ἱστορία καὶ τὴν ἀρχαιολογία τῆς
περιοχῆς τῆς Ροδόπης ἀλλὰ καὶ γενικότερα τῆς Θράκης, ὥστε νὰ γνωρίσουμε
καλύτερα τὸ χριστιανικὸ παρελθὸν τῆς περιοχῆς μας.
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Εἰκ. 4. Παπίκιον ὄρος, καθολικὸ Μονῆς Ληνοῦ. Ἡ μαρμάρινη κορωνίδα τοῦ τρούλλου.

Εἰκ. 5. Παπίκιον ὄρος, καθολικὸ Μονῆς Ληνοῦ. Πενταόμφαλον κυρίως ναοῦ.
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Εἰκ. 8. Διδυμότειχο. Βυζαντινὸ Μουσεῖο. Σπάραγμα εὐαγγελιστοῦ Μάρκου (ΒΑ σφαιρικὸ τρίγωνο τρούλου Μονῆς Ληνοῦ).

Εἰκ. 9. Διδυμότειχο. Βυζαντινὸ Μουσεῖο. Σπάραγμα ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου (ΝΑ
σφαιρικὸ τρίγωνο τρούλου Μονῆς Ληνοῦ).
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Στὴν παροῦσα μονογραφία παρουσιάζεται ἡ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
στὸ Παπίκιον ὄρος καὶ ἀνιχνεύεται ἡ παρουσία μελῶν τῆς ἰβηρικῆς
ἀριστοκρατίας τοῦ Βυζαντίου. Ἐξετάζονται ἡ ἀρχιτεκτονική, τὸ δάπεδο,
οἱ τοιχογραφίες καὶ ἡ περίφημη κτητορικὴ παράσταση, καὶ τεκμηριώνεται
ἡ ταύτιση τῶν προσώπων της μὲ τὴν αὐτοκράτειρα Μαρία Ἀλανὴ καὶ τὸν
γιό της Κωνσταντίνο Δούκα. Ἐπιπλέον, ἀναλύονται τὰ δεδομένα γιὰ τὸ
δαχτυλίδι τῆς Μαρίας Ἀλανῆς-Βοτανειατίνας καὶ ἀναδεικνύονται μέσα
ἀπὸ τὶς πηγὲς ἡ πολυτάραχη ζωή της καὶ οἱ σχέσεις της μὲ τὸν Ἀλέξιο
Κομνηνό, τὸ Παπίκιον καὶ τοὺς Πακουριανούς. Τέλος, ἐπιχειρεῖται μία
νέα ὑπόθεση γιὰ τὸ πρόσωπο ποὺ ἦταν θαμμένο στὸν τάφο, ὅπου βρέθηκε
τὸ δαχτυλίδι της.
Ἡ ἀνὰ χεῖρας μελέτη ἀποκαλύπτει ἄγνωστες πτυχὲς ὄχι μόνο
τῆς ἱστορίας τοῦ Παπικίου, ἀλλὰ καὶ γενικὰ τῆς ἐποχῆς τῆς βασιλείας
τοῦ Ἀλεξίου Κομνηνοῦ, ὅπως καὶ τῆς ἱστορίας τοῦ μοναχισμοῦ, καὶ
ταυτόχρονα ἀποτελεῖ συμβολὴ στὴν ἱστορία τῆς βυζαντινῆς τέχνης
καὶ εἰδικότερα τῆς Θράκης καὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ταυτίζονται καὶ
ἐτυμολογοῦνται γνωστὰ βυζαντινὰ τοπωνύμια καὶ διερευνῶνται πτυχὲς
τοῦ κανονικοῦ δικαίου.
Πρόκειται γιὰ ἕνα συναρπαστικὸ ταξίδι στὸν χρόνο, στὴν ἱστορία
τῆς Θράκης τῆς περιόδου τῶν Κομνηνῶν καὶ ἕνα ἀναβάπτισμα στὴν
πνευματικὴ παράδοσή της: αὐτὴν ποὺ χάρισε στὴν Ἐκκλησία τὸ δικό της
Ἅγιον Ὄρος, τὸ Παπίκιον.
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