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 Παναγιώ�α�ε πά�ερ κα� ∆έσπο�α, 

 #κπροσωπο%ν�ες �'ν (γιον Καθηγούµενον �-ς .ερ/ς Μεγίσ�ης Μον-ς 

Βα�οπαιδίου Γέρον�α #φραίµ, 5 5πο6ος δι7 λόγους :νεξαρ�ή�ως �-ς θελήσεως 

α=�ο% δ>ν ?δυνήθη ν7 παρασ�@ σήµερον µεθ’ BµCν. Mε�7 βαθυ�ά�ης συγκινήσεως 

µε�αφέροµεν κα�’ :ρχ7ς �7 σέβη �ο% Γέρον�ός µας #φρα�µ. 

  Hπ' �' Bγιασµένο Περιβόλι �-ς Παναγίας κοµίζοµεν πισ�'ν :ν�ίγραφον 

µίας ?κ �Cν ?ν �@ Μον@ :πο�εθησαυρισµένων θαυµα�ουργCν α=�-ς εJκόνων, �-ς K-

σ�ορικ-ς θαυµα�οβρύ�ου Παναγίας �-ς ?πονοµαζοµένης «Παραµυθίας». Hφο% O-

κροάσθηµεν �'ν διακα- πόθον κα� �' προφορικ'ν αP�ηµα �ο% ε=λαβο%ς κλήρου 

κα� �ο% πολύπαθου λαο% �-ς Σµύρνης, ?κφρασθ>ν δι7 �ο% Πανοσιολογιω�ά�ου 

Hρχιµανδρί�ου πα�ρ'ς Κυρίλλου Συκ-,  προκειµένου ?σαε� ν7 �οποθε�ηθ@ πρ'ς 

προσκύνησιν ?ν �ο6ς .ερο6ς Ναο6ς �-ς Qγίας Φω�ειν-ς κα� �ο% Rγίου Βουκόλου, 

πρώ�ου ?πισκόπου Σµύρνης, πρ'ς διηνεκ- ε=λογίαν κα� παραµυθίαν �Cν πισ�Cν 

:δελφCν BµCν. 

 S .ερ7 BµCν ΜονT  συνδέε�αι Kσ�ορικCς µε�7 �-ς πόλεως �αύ�ης κα� �ο% 

Kερο% ναο% �-ς Qγίας Φω�ειν-ς εJς Σµύρνην, καθό�ι εJς �7 �έλη �ο% 18ου αJCνος 

δωρίζει �' ?ν ΣµύρνW µε�όχιον α=�-ς Xνα κ�ισθ@ 5 Kερ'ς να'ς �-ς Qγίας Φω�ειν-ς. 

 Κα�7 �' Y�ος 1840 5 πρώην Σµύρνης Χρύσανθος ?φησύχαζων εJς �Tν .ερ7ν 

BµCν ΜονTν παρίσ�α�ο εJς �Tν :νεύρεσιν κα� :νακοµιδTν �ο% λειψάνου �ο% 5σίου 

πα�ρ'ς BµCν Ε=δοκίµου �ο% νεοφανο%ς κα� Βα�οπαιδινο%. 

 ΕJσέ�ι, κα�7 �' αKµα�ηρ'ν Y�ος 1922 5 Bµέ�ερος .εροδ. Ε=µένιος 

Βα�οπαιδιν'ς ?µαρ�ύρησεν µε�7 �Cν `λλων κληρικCν εJς Σµύρνην. 

 S .ερ7 BµCν ΜονT πισ�εύει a�ι B παρο%σα προσφορ7 �-ς θαυµα�ουργο% 

εJκόνος �-ς Παναγίας �-ς Παραµυθίας :πο�ελε6 εJσέ�ι µίαν αJ�ίαν χαρ/ς κα� πνευ-

µα�ικ-ς :γαλλιάσεως κα� κίνη�ρον περαι�έρω συσφίγξεως �Cν πνευµα�ικCν 

σχέσεων �-ς �ε Μη�ρ'ς #κκλησίας κα� �-ς .ερ/ς BµCν Μον-ς. 

 Σήµερον, µε�αφέροµεν �' :ν�ίγραφον α=�' �-ς Παναγίας �-ς Παραµυθίας, 

Xνα :πο�ελέσW, bς κα� δι7 �Tν καθc Bµ/ς .ερ7ν Μονήν, προπύργιον :σφαλείας κα� 

θώρακα θείας δυνάµεως κα�7 �-ς πολεµικ-ς ?πιβουλ-ς �Cν βαρβάρων ποικιλω-

νύµων ?χθρCν �-ς πα�ρίδος µας. dσαύ�ως, B εJκeν �-ς Παναγίας Παραµυθίας πι-

σ�εύοµεν a�ι θέλει :ποπνέει �Tν παραµυθη�ικTν αfραν �-ς Κυρίας BµCν 

Θεο�όκου δι7 �οhς πνευµα�ικCς :γωνιζοµένους χρισ�ιανοhς �-ς πόλεως �αύ�ης.  

 Κα�7 �'ν 15ον αJ., καθ' kν lκµαζεν B Βυζαν�ινT BµCν α=�οκρα�ορία κα� B 
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καθ’ Bµ/ς .ερ7 Μονή, πειρα�α� κα� βάρβαροι συνεφώνησαν ν7 ?πέλθουν κα� ν7  

λεηλα�ήσουν α=�ήν. Μίαν πρωΐαν, 5 Sγούµενος παραδόξως :κούει ?κ �-ς ΕJκό-

νος �-ς Θεοµή�ορος φων-ς λεγούσηςn «ΜT :νοίξη�ε σήµερον �7ς πύλας �-ς Μο-

ν-ς, :λλ' :ναβάν�ες ?π� �Cν �ειχCν, :ποδιώξα�ε �οhς πειρα�άς». #π� �ού�o �p πα-

ραδόξo :κούσµα�ι, θαυµάσας κα� Yκπληκ�ος γεγονeς 5 Sγούµενος, Yσ�ρεψε �οhς 

qφθαλµούς ?ν�ός, ?να�ενίζων πρ'ς �Tν Qγίαν ΕJκόνα ?ξ rς Oκούσθη B φωνή, κα� 

5ρs ?κπληκ�ικώ�α�ον tν�ως θέαµα: Βλέπει a�ι �' �-ς Θεο�όκου πρόσωπον ?γένε�ο 

ζCν, bσαύ�ως κα� �ο% vπ' α=�-ς βασ�αζοµένου βρέφους Σω�-ρος Χρισ�ο%, �' δ> 

προαιώνιον βρέφος ?κ�ε6νον �Tν wαυ�ο% δεξιάν, κα� ?πικαλύπ�ον δι’ α=�-ς �7 

χείλη �-ς Hειπαρθένου κα� θείας Μη�ρ'ς α=�ο% πρόσωπον  εxπε: «ΜT Μ-�ερ µου, 

µT εPπWς α=�ο6ς �ο%�ο, :λλά �ιµωρηθή�ωσαν οy�οι πρεπόν�ως». Hλλ’ B Θεοµή�ωρ 

προσπαθο%σα ν7 περικρα�ήσW δι7 �-ς wαυ�-ς χειρ'ς �Tν χε6ρα �ο% ΥKο% κα� Θεο% 

α=�-ς, κα� ?κκλίνουσα δεξιόθεν ?ξ α=�ο% �' wαυ�-ς πρόσωπον, ?ξεφώνησεν αzθις 

�οhς α=�οhς ?κείνους λόγους: «ΜT :νοίξη�ε σήµερον �7ς πύλας �-ς Μον-ς». 

 Τό�ε οK µοναχοί, µε�7 βαθυ�ά�ης ε=γνωµοσύνης κα� πολλCν ε=χαρισ�ιCν 

:νύµνησαν κα� ?δόξασαν �Tν θαυµασ�Tν πρόνοιαν κα� ?ξαίρε�ον προσ�ασίαν �-ς 

Κυρίας Θεο�όκου, δοξολογο%ν�ες µε�7 δακρύων �'ν δι’ α=�-ς ?λεο%ν�α Bµ/ς 

Κύριον κα� ∆εσπό�ην. {κ�ο�ε µέχρι �-ς σήµερον B θαυµα�ουργ'ς α|�η ΕJκeν �-ς 

Θεοµή�ορος, qνοµάζε�αι κα� καλε6�αι παρ7 πάν�ων «Παραµυθία» κα� δικαίως, 

διό�ι B ?ν α=�@ εJκονιζοµένη �Cν ο=ρανCν βασίλισσα, tχι µόνον  διέσωσε �Tν 

ΜονTν α=�-ς, :λλ7 κα� παρεµυθήσα�ο �οhς �εθλιµµένους κα� πεφοβισµένους, κα� 

παραµυθε6 δι7 παν�'ς �οhς ?ν λύπαις κα� σ�ενοχωρίαις κα� :νάγκαις, δι7 �-ς ?ξ 

α=�-ς προερχόµενης ε=εργε�ικ-ς προσ�ασίας.  

 Παναγιώ�α�ε, ε=χόµεθα �απεινCς κα� υKϊκCς aπως B Χάρις �-ς Παναγίας 

�-ς Παραµυθίας παραµυθ@ κα� :ναψύχW ~µ/ς πάν�ο�ε Xνα δια�ίθησθε ?ν καρδί� 

πνευµα�ικ7ς :ναβάσεις κα� ε=αγγελίζησθε ?σαε� θεο�εύκ�ως �'ν λόγον �ο% 

Κυρίου πρ'ς δόξαν �-ς Qγιω�ά�ης BµCν �ρθοδόξου #κκλησίας. Πρ'ς δ> �οhς 

ε=σεβε6ς χρισ�ιανοhς �-ς Kσ�ορικ-ς πόλεως �-ς Σµύρνης, :λλ7 κα� πρ'ς πάν�ας 

�οhς πισ�οhς προσκυνη�7ς �ο% παρόν�ος :ν�ιγράφου �-ς Παναγίας Παραµυθίας, 

ε=χόµεθα πλουσίαν ο=ρανόδωρον ε=λογίαν κα� Σκέπην, χάρι�ι �-ς Παναγίας 

Παραµυθίας �-ς προσ�ά�ιδος κα� #φόρου �-ς .ερ/ς BµCν Μον-ς κα� ν%ν �ο% 

.ερο% Ναο% Qγίου Βουκόλου Σµύρνης. 

 Εfχεσθε Παναγιώ�α�ε κα� δι7 �'ν σεβασ�'ν Γέρον�ά µας #φραίµ κα� δι7 

π/σαν �Tν βα�οπαιδινTν Hδελφό�η�α Xνα :νύσωµεν ?πι�υχCς �'ν µονασ�ικόν µας 

δόλιχον. 

 ΤTν ε=χήν σας. 
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