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Πανοσιολογιώτατε
Ἅγιε Καθηγούμενε τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Τῆς Παναχράντου τῆς Ἄνδρου
κ. Εὐδόκιμε
και τιμία Συνοδεία σας

Ἔμπλεοι πνευματικής χαρᾶς καί συγκίνησης ὑποδεχόμαστε
σήμερα, στά ἱερά χώματα τῆς θεοσώστου καί ἁγιοτόκου γῆς τῆς
Ταμασοῦ, τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας καί Παναχράντου Θεοτόκου, ἡ
ὁποία ἐνοικεῖ  στήν Ἱερά Μονή τῆς νήσου τῆς Ἄνδρου,  ὅπως καί
ἀπότμημα ἐκ τοῦ  ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου καί μεγαλομάρτυρος
Παντελεήμονος. 

Ἱερά  λείψανα  Ἁγίων  καί  Ἅγιες  εἰκόνες  ἀποτελοῦσαν
πάντοτε,  ἀπό  τήν  Ἀποστολική  καί  μεταποστολική  ἐποχή,  ἱερά
θησαυρίσματα,  τά  ὁποῖα  ἐμπλούτιζαν  τόν  σιτοβολώνα  τῆς
Ἐκκλησίας  μας  καί  κοσμοῦσαν  τό  ἱερό  θησαυροφυλάκιό  της.
Ταυτόχρονα, συνιστοῦσαν ἀκένωτη πηγή χάριτος θείας, ἡ ὁποία
ἄρδευε  καί  ζωογονοῦσε  τίς  ψυχές  τῶν  θεοφιλῶν  μελῶν  της
Ἐκκλησίας μας.

Τά θαυμαστά γεγονότα,  τά ὁποῖα παρακολουθοῦν πλῆθος
ἀπό  τίς  ἅγιες  Εἰκόνες  τοῦ  Κυρίου  μας  Ἰησοῦ  Χριστοῦ,  τῆς
Ὑπεραγίας καί  Παναχράντου Δέσποινας Θεοτόκου,  καί  τά ἅγια
λείψανα  ἤ  καί  τίς  εἰκόνες  τῶν  ἁγίων  μας,  καταμαρτυροῦν  τοῦ
λόγου τό ἀληθές.

Ναί,  ἡ  χάρις  τοῦ  τριαδικοῦ  Θεοῦ  μας  ἐνυπάρχει  στά  ἱερά
αὐτά  κειμήλια  καί  δρᾶ  καί  μεταδίδεται  στά  πιστά  μέλη  τῆς
Ἐκκλησίας μας καί τά ἐνισχύει καί τά θεραπεύει καί τά ζωογονεῖ.

Τοῦτο διακηρύττει καί ὁ κορυφαῖος Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας
μας  ἅγιος  Ἰωάννης  ὁ  Δαμασκηνός,  ὅταν,  ὑπερασπιζόμενος  τόν
θεσμό τῶν ἱερῶν εἰκόνων καί τῶν ἁγίων λειψάνων, διαλαλεῖ, ὅτι ὁ
Θεός διά τῶν ὑλικῶν μέσων χορηγεῖ τή σωστική χάρη του στόν
ἄνθρωπο καί τήν κτίση.

Συνάλληλα, ὅμως, οἱ Εἰκόνες καί τά τῶν ἁγίων ἱερά λείψανα,
προειδοποιοῦν καί βεβαιώνουν,  ὅτι  ἀνάλογες δωρεές καί τέτοιες
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θεῖες  δόξες  ἀναμένουν  καί  τόν  καθένα  μας,  τό  κάθε  θεοφιλές
μέλος τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁπότε, καί την δική μας θέωση, λοιπόν,
προαναγγέλουν οἱ  χαριτόβρυτες Εἰκόνες καί  τά ἱερά τῶν ἁγίων
μας λείψανα.

Καί  αὐτός  εἶναι  καί  ὁ  κύριος  σκοπός  τῆς  τιμητικῆς  αὐτῆς
ὑποδοχῆς καί τῆς τιμητικῆς προσκύνησης,  τῶν ἱερῶν κειμηλίων,
τά ὁποῖα σήμερα μέ πολλή συγκίνηση καί εὐλάβεια καλούμαστε
νά καλωσορίσομε.

Γι᾿  αὐτό  καί  ἔνθερμες  εἶναι  οἱ  εὐχαριστίες  μας  πρός  τόν
Πανοσιολογιώτατον Καθηγούμενον κ. Εὐδόκιμον, ὁ ὁποῖος, παρά
τίς δύσκολες καιρικές συνθῆκες καί παρά τίς ἀποστάσεις, χωρίς νά
φεισθεῖ κόπων καί θυσιῶν, ξεκίνησε ἀπό τή νῆσο  τῆς Ἄνδρου, καί
γιά πρώτη φορά, ὕστερα ἀπό δέκα αἰῶνες, μεταφέρει,  ἐκτός τῆς
Ἄνδρου, τήν θαυματουργή εἰκόνα τῆς Παναχράντου Θεοτόκου.

Καί τοῦτο, ἀσφαλῶς, τό ἔπραξε καί γιά καθαρά φιλόχριστους
λόγους πρός τόν χριστεπώνυμο λαό μας, ἀλλά καί μέ τή δυνατή
ἐλπίδα, πώς ὁ ἅγιος Παντελεήμονας καί, προπάντων, ἡ Ὑπεραγία
Θεοτόκος  θά  ἀποβοῦν  οἱ  πρεσβευτές  πρός  τόν  Θεό  μας,  ὥστε
αὐτός ὁ αἱματοβαμμένος καί ἐσταυρωμένος τόπος μας, ἡ Κύπρος
μας, ἡ νῆσος τῶν ἁγίων καί τῶν μαρτύρων, θά βρεῖ, ἐπιτέλους, τή
δικαίωσή της καί θα ἀνατείλει καί γι᾿ αὐτή, σύντομα, ὁ ἥλιος τῆς
ἀνάστασής της.

Πανοσιολογιώτατε, ὡς εὖ παρέστητε! 
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