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Ἱερὰ Μητρόπολις Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς

Εἰς τὸ Ἡρῶον τῆς πόλεως
(6ῃ Σεπτεμβρίου βκβ΄)
΄

Προσλαλιὰ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος

«ἫΝ

προεῖδον ποτὲ θεῖοι
Προφῆται ἐν Πνεύματι· ταύτην ἡμεῖς σήμερον ὁρῶντες νοητῶν πρὸς ἑστίασιν συνέλθωμεν, καὶ
τοὺς πόρρω καλέσωμεν, λέγοντες· Τοῦ
κόσμου νῦν ἡ ἀνάκλησις, ἐξ ἀκάρπου
γαστρὸς ἀνεβλάστησεν, ἡ θεία πύλη, καὶ
Μήτηρ τῆς ὄντως ζωῆς».
Ἐνωτιζόμενοι μὲ ψυχικὴ εὐφροσύνη καὶ ἀγαλλίαση τὸν ἱερὸ ὑμνωδὸ νὰ
προετοιμάζει κάθε φιλέορτο χριστιανὸ
γιὰ τὸ σωτηριολογικὰ καὶ ἐκκλησιολογικὰ σπουδαῖο γεγονὸς τοῦ Γενεσίου
τῆς Παναγίας μας, ἐπειδὴ διαμόρφωσε
τὴν θεία πύλη ὑποδοχῆς μὲ τὸν Ἀρχηγὸ
καὶ Τελειωτὴ τῆς πίστεώς μας, Ἰησοῦν
Χριστόν, ἡ θεόλεκτος τῶν πρεσβυτέρων
καὶ διακόνων χορεία, τὰ φιλόθεα Μαριομίμητα μοναχικὰ τάγματα καὶ ὁ εὐγενὴς
ὅσο καὶ πιστὸς Λαὸς τῆς Παναγιοσκεπάστου Μητροπολιτικῆς μας ἐπαρχίας, μὲ

αἰσθήματα ἐξαιρέτου τιμῆς καὶ βαθυτάτης συγκινήσεως ἐξήλθαμε ἅπαντες τῶν
ἰδίων πρὸς ὑπάντησιν τῆς περιπύστου
καὶ θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς ἀειπαρθένου Μαρίας, τῆς ἐπιλεγομένης «Ἄξιον
Ἐστίν», τῆς πάντοτε διαμενούσης στὸ
πάγκαλο ἁγιορείτικο περιβόλι Αὐτῆς, καὶ
σπανίως ἐξερχομένης αὐτοῦ, εἰ μὴ μόνον προκειμένου νὰ ἐπισφραγίσῃ ἱστορικῆς σημασίας γεγονότα εἴτε νὰ ἐπιστηρίξῃ τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα σὲ
καιροὺς ἐξόχως κρισίμους γιὰ τὸ Γένος
καὶ τὸ Ἔθνος, ὅπως ἀκριβῶς συμβαίνει
στὶς ἡμέρες μας.
Πρὸς τοῦτο καὶ ἡ τιμὴ γιὰ τὸ πλήρωμα τῆς ἱερᾶς μας ἐπαρχίας τυγχάνει ἀνυπέρβλητη, ἡ δὲ σημασία τῆς ἐπισκέψεως
ἱστορικὰ μοναδικὴ καὶ ἀνεξίτηλη.
Ἐγκεντριζόμενοι κατὰ τὴν πανεπίσημη αὐτὴ στιγμή, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, πέριξ
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Ἐγκεντριζόμενοι κατὰ τὴν πανεπίσημη αὐτὴ στιγμή,
ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, πέριξ τῆς ἱερᾶς εἰκόνος
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἂς προσευχηθοῦμε
νὰ ἀποτελῇ διαρκῶς γιὰ ὅλους ἐμᾶς
πηγὴ ἐμπνεύσεως καὶ τύπο μιμήσεως.
Νὰ διαμένῃ ἡ Παναγία «ἐν ἱκεσίᾳ θερμῇ,
ὥσπερ λαμπὰς καιομένη ὑπὲρ ἡμῶν»
πρὸς τὸν Σωτῆρα καὶ Υἱόν Της,
καθ’ ὅλην τὴ διάρκεια τοῦ πολυκύμαντου βίου μας

τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἂς προσευχηθοῦμε νὰ ἀποτελῇ διαρκῶς γιὰ ὅλους ἐμᾶς πηγὴ ἐμπνεύσεως
καὶ τύπο μιμήσεως. Νὰ διαμένῃ ἡ Παναγία «ἐν ἱκεσίᾳ θερμῇ, ὥσπερ λαμπὰς
καιομένη ὑπὲρ ἡμῶν» πρὸς τὸν Σωτῆρα
καὶ Υἱόν Της, καθ’ ὅλην τὴν διάρκεια τοῦ
πολυκύμαντου βίου μας. Νὰ συμβάλλῃ
ἀποφασιστικὰ στὴν ἀναζωπύρωση τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ μας φρονήματος, ὥστε
νὰ κατανοήσουμε τὸ διαχρονικὸ καὶ
μεστὸ ἀληθείας κήρυγμα τῆς Ἐκκλησίας,
ὅτι τοῦτο τὸ Γένος καὶ Ἔθνος, δὲν δύναται νὰ ἐξέλθῃ ἀπὸ κάθε ποικιλώνυμο
κρίση ἢ πειρασμὸ «εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ
νηστείᾳ» διὰ τῆς ἀσκητικῆς τῆς ἀγάπης
καὶ τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς ἐν Χριστῷ ἀναστάντι βεβαίας ἐλπίδος.
Εὐχαριστοῦμε βαθυμύχως τὸν Πανοσιολογιώτατο Πρωτεπιστάτη Χριστοφόρο Ἰβηρίτη, τὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς
Κοινότητος καὶ τοὺς Πανοσιολογιωτάτους Καθηγουμένους τῶν Ἱερῶν

Μονῶν τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους Ἄθω,
γιὰ ὅσα ἀγαθὰ ἐνήργησαν, προκειμένου νὰ κομισθῇ ἐνταῦθα τὸ πανίερο
εἰκόνισμα τῆς Θεομήτορος, καὶ νὰ ἀποτελέσῃ τὴν παραμυθία, τὴν καταφυγὴ
καὶ τὸ ἀγαλλίαμα ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι θὰ
καταθέσουν τὶς ἑπόμενες ἡμέρες τὰ
προσευχητικὰ ξεσπάσματα τῆς ψυχῆς
των ἐνώπιόν Της.
Σᾶς διαβεβαιῶ, Ἅγιε Πρωτεπιστάτα, ὅτι ὡς ἐλάχιστος ἐν ἐπισκόποις θὰ
προσεύχομαι ἀδιαλείπτως οἱ πρεσβεῖες
τῆς «Κυρίας τῶν Ἀγγέλων» νὰ προστατεύουν καὶ νὰ παρηγοροῦν ἅπαντας
τοὺς ἀγωνιζομένους καὶ γεραίροντας
τὴν Ἡγουμένην τοῦ Ἄθωνος –ἐκεῖ στὸ
περιβόλι Της– ἀλλὰ καὶ κάθε ἀδελφό,
ὁ ὁποῖος «πολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς» πάντοτε καταφεύγει στὴν ἀληθινή του Μάνα, γιὰ νὰ τὸν ξεδιψάσει μὲ τὸ
ὕδωρ τὸ ζῶν, Ἰησοῦν Χριστόν, ἐσταυρωμένον καὶ ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν.
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Ἀντιφώνησις
Πανοσολογιωτάτου Πρωτεπιστάτου
Γέροντος Χριστοφόρου Ἰβηρίτου

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Μαρωνείας
καὶ Κομοτηνῆς κύριε Παντελεήμων,
Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς,
Ἀξιότιμοι Ἄρχοντες τῆς πόλεως ταύτης,
Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί,

Ἡ

καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερὰ Κοινότης μετ᾽ ἰδιαιτέρας χαρᾶς, ἀνταποκρινόμενη στὴν
πρὸ τριῶν ἐτῶν γενομένη πρόσκλησι τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου καὶ μετὰ
ἀπὸ ἀπόφασι τῆς Ἐκτάκτου ∆ιπλῆς Ἱερᾶς
Συνάξεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους, μεταφέρει
ἀπὸ τὸν ἱερὸ Τόπο μας στὴν ἱστορικὴν πόλιν τῆς Κομοτηνῆς, τὴν ἱερὰ καὶ σεβασμία
εἰκόνα τοῦ «Ἄξιον Ἐστίν».
Τὸ ἁγιώνυμο Ὄρος τοῦ Ἄθωνος κατέχει ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς Θράκης καὶ στὴν καρδιὰ τοῦ πιστοῦ λαοῦ της.
Στὴν περιοχὴ τῆς Κομοτηνῆς ὁ ἐνάρετος
μοναχὸς Κοσμᾶς Τζιντζιλούκης ἵδρυσε στὰ
μέσα τοῦ 11ου αἰῶνος τὴν σημαντικὴ Μονὴ
τῆς Παναγίας Τζιντζιλουκιώτισσας. Στὸν
μοναχὸ αὐτόν, «πεῖραν ἔχοντα βίου μοναδικοῦ καὶ θείων θεσμῶν», καὶ συγγραφέα
φιλοκαλικῶν κειμένων, ἀνέθεσε ἐν ἔτει
1045 ὁ αὐτοκράτορας Κωνσταντῖνος Θ´
Μονομάχος τὴν σύνταξη τοῦ δευτέρου
Τυπικοῦ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ποὺ φυλάσσεται στὸ Πρωτάτο.
Στὸ γειτονικό σας Παπίκιον Ὄρος μόνασαν γιὰ κάποιο διάστημα, πρὶν καταφύγουν στὸν γαλήνιο λιμένα τῆς σωτηρίας,
τὸ Ἅγιον Ὄρος, μεγάλοι Ἁγιορεῖται ἅγιοι
καὶ διδάσκαλοι τῆς νοερᾶς προσευχῆς, ἡ

ζωὴ τῶν ὁποίων συνδέθηκε στενὰ μὲ τὴν
Θεοτόκο, ὁ ὅσιος Μάξιμος ὁ Καυσοκαλύβης καὶ ὁ ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, μετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Αὐτοὶ
οἱ ἅγιοι, ἀφοῦ ἀσκήθηκαν θεοφιλῶς στὸ
Παπίκιον, «ὡς ἥλιοι φαιδροὶ τοῖς ἐσκοτισμένοις ἀνέτειλαν [εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος] καὶ
ἐχόρτασαν ἄρτον ζωῆς τοῖς πεινῶσι πᾶσι
τὸ σωτήριον ἐκεῖ».
Ἔτσι λοιπὸν ἡ πόλις σας ἀπὸ τὴν ἀρχὴ
τῆς ἱδρύσεώς της ἦταν βαπτισμένη στὴν
πνευματικὴ παράδοσι τοῦ Ἁγίου Ὄ ρους.
Οἱ ἅγιοι αὐτοί, «πάντες ζῶντες ἐν τῷ
Θεῷ», ἀποτελοῦν σήμερα καὶ διαχρονικῶς
τὴν κοινὴ πνευματικὴ κληρονομία μας. Γιὰ
αὐτὸ καὶ πιστεύουμε ὅτι ἡ Παναγία δὲν

ἩΠαναγία δὲν ἐπισκέπτεται
σήμερα γιὰ πρώτη φορὰ
μία ἄγνωστη σὲ αὐτὴν πόλι,
ἀšὰ ὅτι ἐπιστρέφει στὸ θρονί
της, ἐκεῖ ποὺ ἦταν ἄšοτε
ἐνθρονισμένη ἡ Παναγία
Τζιντζιλουκιώτισσα,
ἡ Παναγία Ἐλεοῦσα τῆς Μονῆς
τοῦ Παπικίου, ὅπως ἄšωστε
μαρτυρεῖ καὶ ὁ ἀφιερωμένος
στὴν Κοίμησή Της, ὅπως καὶ
ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Πρωτάτου μας,
καθεδρικὸς ναὸς τῆς πόλεώς σας
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Ἡ Παναγία μας ἔρχεται νὰ ἀκούσῃ τὰ προβλήματα,
τὸν πόνο, τὴν ἀγωνία καὶ τοὺς πόθους καθενὸς
ἀπὸ ὅσους θὰ προσέλθουν μὲ εὐλάβεια νὰ προσκυνήσουν
τὴν ἱερὰ εἰκόνα Της, νὰ τὸν εὐλογήσῃ, νὰ τὸν χαροποιήσῃ,
νὰ τὸν παρηγορήσῃ, νὰ τοῦ δώσει ἐλπίδα καὶ ὑπομονή,
νὰ ἐνδυναμώσῃ τὴν πίστι του, νὰ τοῦ μεταδώσῃ τὴ χάρι Της.
Συγχρόνως ἔρχεται νὰ εὐλογήσῃ ὁλόκληρη τὴν πόλι σας,
τὶς πνευματικὲς καὶ πολιτικὲς Ἀρχές της,
καὶ τὸν πιστὸ κλῆρο καὶ λαό της,
ἀšὰ καὶ ὅλης τῆς Θράκης καὶ τῆς εὐρύτερης περιοχῆς της
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ἐπισκέπτεται σήμερα γιὰ πρώτη φορὰ μία
ἄγνωστη σὲ αὐτὴν πόλι, ἀλλὰ ὅτι ἐπιστρέφει στὸ θρονί της, ἐκεῖ ποὺ ἦταν ἄλλοτε
ἐνθρονισμένη ἡ Παναγία Τζιντζιλουκιώτισσα, ἡ Παναγία Ἐλεοῦσα τῆς Μονῆς τοῦ
Παπικίου, ὅπως ἄλλωστε μαρτυρεῖ καὶ ὁ
ἀφιερωμένος στὴν Κοίμησή Της, ὅπως καὶ
ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Πρωτάτου μας, καθεδρικὸς ναὸς τῆς πόλεώς σας.
Γιὰ αὐτὸ ἡ πραγματοποιουμένη σήμερα μεταφορὰ τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τοῦ «Ἄξιον
Ἐστὶν» ἐνισχύει τοὺς μακραίωνας αὐτοὺς
δεσμοὺς τῆς Ἐκκλησίας τῆς περιοχῆς σας
μὲ τὸ ἱερὸν ἐργαστήριο τῆς ἀρετῆς, τὸν
ἁγιοτρόφο Ἄθωνα, συγχρόνως δὲ ἱκανοποιεῖ τὴν διακαῆ ἐπιθυμία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου σας νὰ ἀξιωθῇ τοιαύτης θεομητορικῆς εὐλογήσεως, ἀπὸ τὸ
Περιβόλι τῆς Κυρίας Θεοτόκου.
Ἡ Παναγία μας ἔρχεται νὰ ἀκούσῃ τὰ
προβλήματα, τὸν πόνο, τὴν ἀγωνία καὶ
τοὺς πόθους καθενὸς ἀπὸ ὅσους θὰ προσέλθουν μὲ εὐλάβεια νὰ προσκυνήσουν
τὴν ἱερὰ εἰκόνα Της, νὰ τὸν εὐλογήσῃ, νὰ
τὸν χαροποιήσῃ, νὰ τὸν παρηγορήσῃ, νὰ
τοῦ δώσει ἐλπίδα καὶ ὑπομονή, νὰ ἐνδυ-

ναμώσῃ τὴν πίστι του, νὰ τοῦ μεταδώσῃ
τὴν χάρι Της. Συγχρόνως ἔρχεται νὰ εὐλογήσῃ ὁλόκληρη τὴν πόλι σας, τὶς πνευματικὲς καὶ πολιτικὲς Ἀρχές της, καὶ τὸν πιστὸ
κλῆρο καὶ λαό της, ἀλλὰ καὶ ὅλης τῆς
Θράκης καὶ τῆς εὐρύτερης περιοχῆς της.
Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιὰ τὶς τιμητικὲς
ἐκδηλώσεις τῆς ὑποδοχῆς καὶ φιλοξενίας
σας, καὶ γιὰ τὸν κόπο καὶ τὴν φροντίδα
ποὺ καταβάλλετε γιὰ τὴν ἀρτία ὀργάνωση
αὐτοῦ τοῦ προσκυνήματος γιὰ τὴν κοινὴ
ὠφέλεια τοῦ λαοῦ.
Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ἡ παρουσία τῆς ἱερᾶς
εἰκόνος ἐδῶ θὰ προσφέρῃ σὲ ὅλους πολλὲς
πνευματικὲς συγκινήσεις καὶ ἐμπειρίες.
Εὐχόμαστε πλουσία τὴν χάριν τῆς Θεοτόκου, διὰ τῆς ἱερᾶς εἰκόνος αὐτῆς τοῦ
«Ἄξιον Ἐστίν», ὅπως καὶ ὅλων τῶν Ἁγίων
τῆς εὐλογημένης Θράκης μας καὶ ὁ καθένας νὰ πάρῃ ἀπὸ αὐτὸ τὸ προσκύνημα ὅ,τι
περισσότερο μπορεῖ, καὶ νὰ ἐνισχυθῇ στὴν
πορεία του γιὰ τὴν βασιλεία τῶν οὐρανῶν,
ποὺ εἶναι ὁ σκοπὸς ὅλων μας, τὴν ὁποία
ἂς μᾶς ἀξιώσῃ ὁ Κύριος νὰ ἀπολαύσουμε
μὲ τὶς μεσιτεῖες τῆς ἀειπαρθένου Μητρός
Του. Ἀμήν.
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Ὁμιλία
Περιφερειάρχου Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καὶ Θράκης,
κ. Χρήστου Μέτιου

Μὲ

αἰσθήματα σεβασμοῦ καὶ κατάνυξης ὑποδεχόμαστε στὴν Κομοτηνὴ καὶ στὴν Περιφέρεια Ἀνατολικῆς
Μακεδονίας καὶ Θράκης, τὴν εἰκόνα τῆς
Παναγίας «Ἄξιον Ἐστίν». Εἶναι πραγματικὰ
μεγάλη τιμὴ γιὰ τὴ Ροδόπη, γιὰ τὴ Θράκη
καὶ γιὰ ὁλόκληρη τὴν Περιφέρειά μας, νὰ
φιλοξενοῦμε στὸν τόπο μας, τὴν τόσο σημαντικὴ αὐτὴ εἰκόνα, τὴν ἐφέστια προστάτιδα τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Στὶς δύσκολες στιγμὲς τῆς ζωῆς μας,
σὲ στιγμὲς ἀβεβαιότητας καὶ ἀμφιβολίας, οἱ χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι στρεφόμαστε στὴν Παναγία. Στρεφόμαστε στὸ
ἱερὸ καὶ αἰώνιο σύμβολο τῆς μητρότητας
γιὰ νὰ πάρουμε κουράγιο. Καὶ ὡς λαός,
στὶς δύσκολες στιγμὲς τῆς ἱστορίας μας,
προσβλέπουμε πάντα στὴν εὔνοια καὶ
στὴν προστασία τῆς Παναγίας.
Σήμερα, ποὺ ὡς ἔθνος καὶ ὡς κοινωνία
βιώνουμε ἀπανωτὲς κρίσεις –ὑγειονομική,
κλιματική, ἐνεργειακή, προσφυγική–, σὲ
μιὰ περίοδο ὅπου κυριαρχεῖ ἡ ἀνασφάλεια
καὶ ἡ ἀνησυχία γιὰ τὸ αὔριο, ἡ σκέψη τῆς
Παναγίας μᾶς ἐμπνέει δύναμη καὶ θάρρος
γιὰ νὰ κάνουμε τὶς σωστὲς ἐπιλογὲς καὶ νὰ
πάρουμε τὶς σωστὲς ἀποφάσεις.
Ὁ ἐρχομὸς τῆς εἰκόνας τοῦ «Ἄξιον
Ἐστὶν» στὴν Κομοτηνή, 102 χρόνια μετὰ τὴν
ἀπελευθέρωση καὶ ἐνσωμάτωση τῆς Θράκης στὸν ἐθνικὸ κορμὸ τῆς Πατρίδας μας,
εἶναι ἕνα γεγονὸς χαρᾶς καὶ ἐλπίδας γιὰ
ὅλους μας. Καὶ ἐκπέμπει ἕνα πολὺ σημαντικὸ
μήνυμα: ὅτι συνεχίζουμε νὰ πορευόμαστε μὲ
προσήλωση στὶς ἀρχὲς καὶ στὶς ἀξίες μας.
Τὸν αἰῶνα ποὺ πέρασε, οἱ Θρακιῶτες

Ὁ ἐρχομὸς τῆς εἰκόνας
τοῦ «Ἄξιον Ἐστὶν» στὴν Κομοτηνή,
102 χρόνια μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση
καὶ ἐνσωμάτωση τῆς Θράκης
στὸν ἐθνικὸ κορμὸ τῆς Πατρίδας
μας, εἶναι ἕνα γεγονὸς χαρᾶς καὶ
ἐλπίδας γιὰ ὅλους μας
κάναμε σημαντικὰ βήματα μπροστὰ καὶ ὁ
τόπος μας ἀναπτύχθηκε. Χτίσαμε μιὰ κοινωνία ἀνεκτικὴ καὶ ἐξωστρεφή. Καὶ σήμερα
εἴμαστε ἀνοιχτοὶ στὸν κόσμο. Ἐπιδιώκουμε
τὴν πρόοδο καὶ τὴν ἐξέλιξη. Ταυτόχρονα
ὅμως, παραμένουμε προσηλωμένοι στὴν
πίστη καὶ στὶς παραδόσεις μας. Τιμοῦμε
τοὺς προγόνους μας, τιμοῦμε τὴν ἱστορία
μας καὶ τὶς πνευματικές μας ρίζες.
Θὰ ἤθελα νὰ εὐχαριστήσω ἀπὸ καρδιᾶς
τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονα, αὐτὸν
τὸν ἀκούραστο ἱεράρχη τῆς ἀκριτικῆς Θράκης γιὰ τὴν ἐξαιρετικὴ πρωτοβουλία ποὺ
εἶχε καὶ τὴν ὁποία στηρίξαμε ὅλοι, νὰ ζητήσει ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Κοινότητα τοῦ Ἁγίου
Ὄρους τὸν ἐρχομὸ τῆς εἰκόνας του «Ἄξιον
Ἐστὶ» στὸν τόπο μας γιὰ τὴν ἐπέτειο τῶν
100 χρόνων τῆς ἐλεύθερης Θράκης.
Καὶ βέβαια ἀπευθύνω τὶς θερμὲς εὐχαριστίες ἐκ μέρους ὅλων μας στὴν Ἱερὰ
Κοινότητα ποὺ ἐνέκρινε τὸ αἴτημα τοῦ
Μητροπολίτη μας καὶ ἔδωσε τὴ σπάνια
εὐκαιρία σὲ ὅλους τοὺς πολίτες τῆς Περιφέρειάς μας, καὶ ὄχι μόνο, νὰ λάβουμε
αὐτὴν τὴν εὐλογία.
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Προσφώνηση
Δημάρχου Κομοτηνῆς,
κ. Ἰωάννη Γκαράνη

Ἐκ

μέρους τῆς Κομοτηνῆς καὶ τῶν
κατοίκων της καλωσορίζω τὴν
ἔλευση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας τοῦ «Ἄξιον
Ἐστίν». Περιποιεῖ μέγιστη τιμὴ γιὰ τὴν περιοχή μας τὸ γεγονὸς αὐτό.
Εὐχαριστοῦμε ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μας τὸ Ἀνώτατο θεσμικὸ ὄργανο τοῦ
Ἁγίου Ὄρους, ποὺ ἀποδέχτηκε τὴν πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη
μας καὶ φέρνει στὸν τόπο μας τὴν πολύτιμη γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία μας αὐτὴ εἰκόνα.
Τὴ θαυματουργὴ εἰκόνα τῆς Κυρίας
Θεοτόκου μὲ τὸν Χριστό, ποὺ ἁγιογραφήθηκε στὴ Βασιλεύουσα καὶ φυλάσσεται
στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Πρωτάτου τῶν Καρυῶν. Καὶ ποὺ ἡ Χάρη Της φωτίζει ὅλους
τοὺς ἀνθρώπους ποὺ τὴ σέβονται καὶ τὴν
ἐπικαλοῦνται μὲ πίστη.
Ἐλάχιστες φορὲς ἔχει βγεῖ ἀπὸ τὸν
Οἶκο της. Καὶ μία ἀπὸ αὐτὲς εἶναι στὴν
πόλη μας. Μετὰ ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, τὴ Θεσσαλονίκη καὶ τὴν Κύπρο ἔρχεται νὰ εὐλογήσει μὲ τὴ θαυμαστή Της παρουσία καὶ
τοὺς πιστοὺς στὴν ἀκριτικὴ γῆ μας. Σὲ
καιροὺς δύσκολους, ποὺ ὅλοι μας ἔχουμε
ἀνάγκη νὰ στηριχτοῦμε στὰ Ἱερὰ καὶ Ὅσια
τῆς θρησκείας μας, Αὐτὴ εἶναι ἐδῶ. Εἶναι
ἐδῶ γιὰ νὰ μᾶς στηρίξει, νὰ μᾶς ἐνθαρρύνει καὶ νὰ μᾶς ἐμψυχώσει. Γιὰ νὰ μᾶς
ὑπενθυμίσει ὅτι τὸ Θαῦμα τῆς πίστης εἶναι
παντοῦ γύρω, γύρω μας. Κι ἐμεῖς θὰ ἔχουμε τὴ μοναδικὴ εὐκαιρία νὰ προσκυνήσουμε τὴ θαυματουργή, ἱστορικὴ εἰκόνα τοῦ
«Ἄξιον Ἐστί», ἐδῶ, στὸν Νομό μας. Εἴμαστε εὐγνώμονες γι᾽αὐτό. Γιὰ τὴν πρωτοβουλία τοῦ Μητροπολίτη μας καὶ γιὰ τὴν

Ἐλάχιστες φορὲς ἔχει βγεῖ
[ἡ Παναγία «Ἄξιον Ἐστί»] ἀπὸ
τὸν Οἶκο της. Καὶ μία ἀπὸ αὐτὲς
εἶναι στὴν πόλη μας. Μετὰ ἀπὸ
τὴν Ἀθήνα, τὴ Θεσσαλονίκη καὶ
τὴν Κύπρο ἔρχεται νὰ εὐλογήσει
μὲ τὴ θαυμαστή Της παρουσία καὶ
τοὺς πιστοὺς στὴν ἀκριτικὴ γῆ μας

ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας τοῦ Ἁγίου
Ὄρους. Τῆς Θρησκευτικῆς αὐτῆς Κοινότητας, ποὺ ἀποτελεῖ τὸν θεματοφύλακα
τῆς ὀρθόδοξης πίστης καὶ παράδοσης
γιὰ πάνω ἀπὸ χίλια χρόνια. Καὶ στέκεται
ἀκοίμητος φρουρὸς τῆς Ὀρθοδοξίας σὲ
παγκόσμιο ἐπίπεδο, μὲ ἀπαράμιλλο ἦθος,
σοφία καὶ σεμνότητα.
Ὁ κόσμος ποὺ σήμερα συγκεντρώθηκε στὴν ὑποδοχὴ τῆς Εἰκόνας ἀποδεικνύει
περίτρανα τὰ λεγόμενά μου. Ὅλοι καὶ ὅλες
ποὺ θὰ κατακλύσουν τοὺς Ναούς μας τὶς
ἑπόμενες μέρες θὰ τὰ ἐπικυρώσουν μὲ
τὸν ὡραιότερο τρόπο. Ἡ λαμπρότητα τῆς
Ὀρθόδοξης πίστης καὶ ἡ ὡραιότητα τῆς
παράδοσής της θὰ φωτίσουν μοναδικὰ
τὸν τόπο μας.
Ἡ σεπτὴ εἰκόνα του «Ἄξιον Ἐστὶν» ἂς
σκέπει μὲ τὴν Ἱερή της εὐλογία τὴν πόλη
μας. Κι ἂς γίνει γιὰ ὅλους τοὺς πιστοὺς ὁ
φάρος τῆς ἀνάτασης καὶ τῆς ἐλπίδας, ποὺ
θὰ παρηγορήσει καὶ θὰ ἐνδυναμώσει τὶς
ψυχές μας.
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Προσλαλιὰ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος
Εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
(6ῃ Σεπτεμβρίου βκβ΄)
΄

Ε

ὐλογητὸς ὁ ἐν Τριάδι Θεός, ὅτι ἡ
Κυρία Θεοτόκος μέσον ἡμῶν ἵσταται. Καὶ ἰδοὺ πλήρης δόξης ὁ οἶκος Κυρίου, πλήρης δὲ χάριτος καὶ εὐλογίας
ἡ τῆς Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς συνεκλεκτή.
Καὶ ὁ ταπεινὸς Ἐπίσκοπος αὐτῆς καίτοι ἐπιθυμῶ διακαῶς ἀνοῖξαι τὸ στόμα
μου πρὸς τὸ ἐρεύξεσθαι λόγον τῇ Βασιλίδι Μητρί, πλὴν ὅμως ἀδυνατῶ.

∆ιὸ ἱκετεύω τὸν Σωτῆρα καὶ κατὰ
σάρκαν Υἱὸν Αὐτῆς λέγων: «Σὺ μοὶ δίδου λόγον, ὁ τοῦ Πατρὸς Λόγος» πρὸς
τὸ ὑμνῆσαι τὴν πάγκαλον Νύμφην, τὴν
ὑπερτέραν τῶν οὐρανῶν χρηματίσασαν, τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβὶμ καὶ
ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ.
Θείᾳ εὐδοκίᾳ καὶ συνάρσει ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἐξ Ὄρους Ἁγίου, ἐξελθοῦσα
τοῦ ἐν Ἄθωνι περιβολίου Αὐτῆς, ἡ Κυρία Θεοτόκος, ἡ ἔκπαλαι ἐπιλεγομένη
«Ἄξιον Ἐστίν». Τὸ καύχημα τῶν Καρεῶν,
ἡ δόξα τῶν Πρωτατινῶν, ἡ σκέπη καὶ
προστασία τῶν πέριξ Κελλίων. Τὸ πολυτιμότατον τῶν ἐκεῖσε ἐν συνόλῳ μοναζόντων θησαύρισμα. Τῆς ἀνὰ τὴν οἰκουμένην Ὀρθοδοξίας τὸ κλέισμα. ∆ιὰ τὴν
ἐξαίρετον ταύτην τιμήν, αἱ εὐχαριστίαι

ἡμῶν ἁπάντων πρὸς τὴν Ἱερὰν Κοινότητα εἰσὶν διάπυροι καὶ διηνεκεῖς.
Ὑποδεχόμενοι, ὅθεν, σήμερον τὴν
ἱερὰν εἰκόνα τῆς Θεομήτορος, τὴν ἐπὶ
τὸ πρωτότυπον κάλλος τῆς Μαριὰμ
διαβαίνουσα, κατὰ τὴν ἀψευδὴ δογματικὴν περὶ τῶν ἱερῶν εἰκόνων διατύπωσιν τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, θὰ
ἀναφερθῶμεν –βραχεῖ τῷ τρόπῳ– εἰς
τὸ θεῖον δῶρον τῆς ἐλευθερίας, καθ’
ὅσον αὕτη, ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὴν
θείαν ἀγάπην, ἀπετέλεσαν τὰς αἰτιώδεις ἀρχὰς συνόλης τῆς δημιουργίας,
ὁρατῆς καὶ ἀοράτου, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀναδημιουργίας «ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ».
Ὁ ὁριζόμενος ὡς ἀεὶ ἀγαπῶν Θεὸς
–ἐλεύθερος πάσης αἰτιώδους ἀνάγκης–
δημιουργεῖ καιροὺς καὶ χρόνους, σύνολην τὴν κτίσιν καὶ θέτει ἐπὶ κορυφῆς
αὐτῆς διαχειριστὴν τὸν κατ’ εἰκόνα
καὶ καθ’ ὁμοίωσιν Αὐτοῦ πλασθέντα
ἄνθρωπον.
Καὶ οὗτος, καταχρῶν τῆς φυσικῆς
του ἐλευθερίας, ἰσοθεΐαν ὀρεγόμενος
καὶ ἐγωπαθείας ἕνεκα προσβληθείς,
περιπίπτει εἰς μίαν οἰκτρὰν περιδίνησιν, τὸ τέλος τῆς ὁποίας συνεδέθη μὲ
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Ὑποδεχόμενοι, ὅθεν, σήμερον τὴν ἱερὰν εἰκόνα
τῆς Θεομήτορος, τὴν ἐπὶ τὸ πρωτότυπον κάšος
τῆς Μαριὰμ διαβαίνουσα, κατὰ τὴν ἀψευδὴ δογματικὴν
περὶ τῶν ἱερῶν εἰκόνων διατύπωσιν τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς
Συνόδου τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν,
θὰ ἀναφερθῶμεν –βραχεῖ τῷ τρόπῳ– εἰς τὸ θεῖον δῶρον
τῆς ἐλευθερίας, καθ’ ὅσον αὕτη, ἐν συνδυασμῷ
πρὸς τὴ θείαν ἀγάπην, ἀπετέλεσαν τὰς αἰτιώδεις ἀρχὰς
συνόλης τῆς δημιουργίας, ὁρατῆς καὶ ἀοράτου,
ἀšὰ καὶ τῆς ἀναδημιουργίας «ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ»

τὴν φθορὰν καὶ τὸν αἰώνιον θάνατον.
Ἐκ τῆς θεοδωρήτου, δηλαδή, καταστάσεως τῆς δυνατότητος ἀθανασίας καὶ
ἀναμαρτησίας γίνεται κοινωνὸς ἀμφοτέρων τῶν δεινῶν, ἁμαρτίας καὶ θανάτου.
Ἐπειδή, ὅμως, κατὰ τὸν τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου λόγον «ὁ Θεὸς ἀγάπη
ἐστί» καὶ συνακολούθως κατὰ τὸν τοῦ
Μεγάλου Βασιλείου «οὐκ ἀπεστράφη
τὸ πλάσμα αὐτοῦ εἰς τέλος […] ἀλλ’ ὅτε
ἦλθε τὸ πλήρωμα τῶν καιρῶν ἐλάλησε
ἡμῖν ἐν τῷ Ὑιῷ αὐτοῦ […] καὶ ἐκ Παρθένου ἁγίας σαρκωθεὶς ἐκένωσεν ἑαυτὸν
[…] ἵνα ἡμᾶς συμμόρφους ποιήσῃ τῆς
εἰκόνος τῆς δόξης αὑτοῦ».
Συνεπῶς, τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ
κεφάλαιον ἀποτελεῖ ἀγαπητικὴν σύμπραξιν τῆς εὐσπλαχνίας τοῦ Πατρός,
δι’ Υἱοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι καὶ τῆς ἐλευθέρας προαιρέσεως τῆς πρὸς τοῦτο
ἀφιερωμένης ταπεινῆς καὶ σεμνοπρεποῦς Μαρίας, εἰπούσης λιτῷ τῷ λόγῳ
τῷ Ἀρχαγγέλῳ Γαβριήλ: «ἰδοὺ ἡ δούλη

Κυρίου, γένοιτό μοι κατὰ τὸ ρῆμα σου».
∆ιὰ τῆς Θεοδόχου Παρθένου δίδεται πάλιν εἰς ἕκαστον ἄνθρωπον δυνατότης ἐπανεισόδου εἰς τὸν μέχρι τότε
ἀπωλεσθέντα καὶ κεκλεισμένον Παράδεισον. ∆ιὰ τοῦτο εἰς τὸ πρόσωπον τῆς
Ἀειπαρθένου Μαρίας καθορῶμεν πάντοτε τὸν τέλειον καὶ ὕψιστον συμβολισμὸν τῆς ἐλευθερίας καὶ τῶν ἐξ αὐτῆς
παραγομένων δι’ ἕκαστον ἄνθρωπον
δωρημάτων.
Εἰς ἑκάστην ἐποχήν, χαρακτηριζομένην ἐκ ποικίλλων καὶ ἐντόνων
πειρασμῶν καὶ προκλήσεων διὰ τὸ
ἀνθρώπινον γένος ἀλλὰ καὶ σήμερον
ἐξαιρέτως, ὀφείλομεν νὰ προσβλέπωμεν εἰς τὸ ἱλαρὸν πρόσωπον τῆς Θεοτόκου διὰ νὰ εὕρωμεν «ἀληθὴ καὶ βεβαίαν ἀντίληψιν». Ἐνίσχυσιν καὶ ἐλπίδα
θείας ἐπισκέψεως, καθ’ ὅσον πλειστάκις ὁμολογοῦμεν ἐν ταῖς πρὸς Αὐτὴν
ἐντεύξεσιν ὅτι: «πολλὰ γὰρ ἰσχύει δέησις μητρὸς πρὸς εὐμένειαν ∆εσπότου».
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Εἷς ἑκάστην ἐποχήν,
χαρακτηριζομένην ἐκ ποικίšων
καὶ ἐντόνων πειρασμῶν καὶ
προκλήσεων διὰ τὸ ἀνθρώπινον
γένος ἀšὰ καὶ σήμερον
ἐξαιρέτως, ὀφείλομεν νὰ
προσβλέπωμεν εἰς τὸ ἱλαρὸν
πρόσωπον τῆς Θεοτόκου διὰ νὰ
εὕρωμεν «ἀληθὴ καὶ βεβαίαν
ἀντίληψιν». Ἐνίσχυσιν καὶ
ἐλπίδα θείας ἐπισκέψεως, καθ’
ὅσον πλειστάκις ὁμολογοῦμεν ἐν
ταῖς πρὸς Αὐτὴν ἐντεύξεσιν ὅτι:
«ποšὰ γὰρ ἰσχύει δέησις μητρὸς
πρὸς εὐμένειαν Δεσπότου»

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί·
Θεομητορικῇ προνοίᾳ καὶ εὐλογίᾳ
ἡ ἐνταῦθα παρουσία τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τοῦ «Ἄξιον Ἐστίν» ἐπισφραγίζει
ὡσαύτως τὰς ὅσας καλὰς καὶ ἀγαθὰς
καταγεγραμμένας σελίδας τῆς συγχρόνου ἱστορίας τοῦ Θρακικοῦ ἑλληνισμοῦ
ἐπὶ τῇ συμπληρώσει ἑκατονταετηρίδος
ἀπὸ τῆς ἑνώσεως τῆς ∆υτικῆς Θράκης
εἰς τὸν κορμὸν τῆς φιλτάτης πατρίδος
ἡμῶν. Καὶ ἐπὶ τούτῳ καὶ ἐπὶ πᾶσιν, δόξα
τῷ Ἁγίῳ Θεῷ ἡμῶν.
Συμψάλλοντες σήμερον, πάλιν καὶ
πολλάκις τὸ Χαῖρε τοῦ Ἀγγέλου πρὸς
τὴν Παναγίαν, ὥσπερ ἀείποτε ἔπραττον
τὸ πάλαι οἱ συμπατριῶται ἡμῶν καὶ λοιποὶ πιστοί, οἱ ἀναθέντες πᾶσαν ἐλπίδα

εἰς τὴν Μητέρα Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων,
καὶ ἐνωτιζόμενοι τὴν ἀρχαγγελικὴν
προτροπὴν Γαβριὴλ ὅτι «ἄξιον ἐστὶ
ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν» πᾶσα γενεὰ
ἀνθρώπων τὴν Θεοτόκον, ἂς συντονισθῶμεν καὶ κατὰ τὴν ἔναρξιν τῆς
δευτέρας ἑκατονταετηρίδος τῆς ἐντοπίου πορείας ἡμῶν, καὶ καθ’ ἁπάσας τὰς
ἡμέρας τῆς ζωῆς εἷς ἕκαστος καὶ ὁμοῦ
πάντες, εἰς πνευματικὸν ἐγερτήριον, ἐν
δυνάμει προσευχῆς ἀληθοῦς πρὸς τὴν
Κυρίαν τῶν Ἀγγέλων, ἐκζητοῦντες παρ’
Αὐτῆς ὅπως μεσιτεύῃ πάντοτε πρὸς τὸν
Ὑιὸν Αὐτῆς καὶ Θεὸν ἡμῶν, Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν δι’ ἡμᾶς παθόντα καὶ ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν, ἵνα ἵλεως γένηται ἡμῖν,
ρυόμενος εἰς τὸ διηνεκὲς τὸ εὐσεβὲς
ἡμῶν Γένος καὶ Ἔθνος ἀπὸ πάσης
προσβολῆς τοῦ Βελίαρ, ἀξιῶν ἕκαστο
τῶν φιλοτίμων τέκνων τῆς Ἐκκλησίας
Αὐτοῦ –πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου– καὶ
τῆς τρυφῆς τοῦ Παραδείσου, τοῦ λόγου
δηλονότι τῆς Χριστοῦ Ἐνανθρωπήσεως.
Ἀμήν.

Ἐνωτιζόμενοι τὴν ἀρχαγγελικὴν
προτροπὴν Γαβριὴλ ὅτι
«ἄξιον ἐστὶ ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν»
πᾶσα γενεὰ ἀνθρώπων
τὴν Θεοτόκον, ἂς συντονισθῶμεν
καὶ κατὰ τὴν ἔναρξιν τῆς δευτέρας
ἑκατονταετηρίδος τῆς ἐντοπίου
πορείας ἡμῶν, καὶ καθ’ ἁπάσας
τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς εἳς ἕκαστος
καὶ ὁμοῦ πάντες, εἰς πνευματικὸν
ἐγερτήριον, ἐν δυνάμει προσευχῆς
ἀληθοῦς πρὸς τὴν Κυρίαν
τῶν Ἀγγέλων
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