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*** 

 
 Πανοσιολογιώτατε καὶ προσφιλέστατε ἅγιε Καθηγούµενε τῆς 
Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῶν Ἰβήρων π. 
Ναθαναήλ, 
 Σεβαστὲ καὶ τετιµηµένε ἐν τῇ ἀσκήσει καὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ 
µαρτυρίᾳ Χριστοῦ ἅγιε Προηγούµενε τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μονῆς 
Γέροντα π. Βασίλειε, 
 Θεοφιλὴς χορεία τῶν µοναζόντων ἐν τῷ ἱερῷ τούτῳ σκηνώµατι 
τῆς Πορταϊτίσσης Παναγίας καὶ πάντων τῶν προσελθόντων, ἔκ τε 
τοῦ ἱεροῦ καταλόγου καὶ ἐκ τοῦ κόσµου, προσκυνητῶν τῆς Χάριτος 
καὶ τοῦ θαύµατος τῆς Μητρὸς τοῦ Θεοῦ Πορταϊτίσσης καὶ φύλακος 
τοῦ Ὄρους τοῦ Ἁγίου καὶ τῶν ψυχῶν µας καὶ Μητρὸς ὅλων µας 
Κυρίας Θεοτόκου, 
 
 Αἶνον καὶ εὐγνώµονα ἀπὸ καρδίας δοξολογίαν ἀναπέµπω τῷ 
οὕτω τὰ κατὰ τὴν ἐλαχιστότητά µου θαυµαστῶς οἰκονοµήσαντι 
Κυρίῳ καὶ Θεῷ καὶ Σωτῆρι ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστῷ, διότι πρὸ ἔτους, κατὰ 
τὰς ἡµέρας ταύτας τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου, κατὰ 
τὴν ὁποίαν τιµᾶται ἡ Παναγία Εἰκὼν τῆς Πορταϊτίσσης, τῇ 
θαυµατουργικῇ πρεσβείᾳ αὐτῆς ἐξελέγην Ἐπίσκοπος τῆς 
ἀποστολικῆς καὶ πολυµερῶς καὶ πολυτρόπως ἱστορικῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Σµύρνης, τῆς Ἐκκλησίας τῶν Σµυρναίων. Ἀποδίδων, 
λοιπόν, τὰς εὐχαριστίας καὶ πᾶσαν τὴν ὑπόστασίν µου τὴν χοϊκὴν 
ἀλλὰ καὶ τὸ πνεῦµα καὶ τὴν καρδίαν µου εἰς τὴν Μητέρα τοῦ Θεοῦ, 
τὴν πυλωρὸν καὶ σκέπην καὶ προστάτιδα τῆς Θεοσκεπάστου ταύτης 
Ἱερᾶς Μονῆς, ἀλλὰ καὶ τοῦ Ὄρους τοῦ Ἁγίου καθόλου καθὼς καὶ τῆς 
ἐµῆς πηλίνης καρδίας καὶ τοῦ σώµατος, εὐχαριστῶ, ἰδιαιτέρως ὑµᾶς, 
ἅγιε Καθηγούµενε π. Ναθαναήλ, καὶ σύµπασαν τὴν περὶ σὲ 
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Ἰβηριτικὴν Ἀδελφότητα, διὰ τὴν λίαν τιµητικὴν πρόσκλησίν σας νὰ 
ἔλθω κατὰ τὰς ἡµέρας ταύτας ἐνταῦθα καὶ νὰ κλίνω γόνυ καρδίας 
καὶ νοὸς ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς καὶ θαυµατουργοῦ Εἰκόνος τῆς 
Πορταϊτίσσης καὶ νὰ λιτανεύσω αὐτὴν µαζί σας, ἐκ τῆς ἀεννάου 
φρουρᾶς της παρὰ τὴν πύλην τῆς Ἱερᾶς Μονῆς εἰς τὸ Καθολικόν της, 
"ἐπὶ τῇ καταπαύσει" ἑνὸς ἀκόµη ἔτους πλήρους ὁρατῶν καὶ ἀοράτων, 
µυστικῶν καὶ ἀρρήτων, θαυµάτων, τὰ ὁποῖα ἐβιώσαµεν οἱ πιστοί, 
καρδίας πόθῳ καὶ πίστει ἀκραδάντῳ. 
 Μετ᾿ αἰσθηµάτων δοξολογίας ἔρχοµαι ἐκ τῆς Πόλεως τῆς 
Θεοτόκου καὶ τῆς κλεινῆς ἀναδενδράδος αὐτῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Σµύρνης τῶν Ἁγίων Βουκόλου καὶ Πολυκάρπου καὶ ὁλοκλήρου τοῦ 
νέφους τῶν ἀπ᾿ ἀρχῆς καὶ µέχρι τέλους ὀρθοδόξων µαρτύρων της 
καὶ προσκυνῶ τὰ ἡγιασµένα χώµατα τοῦ Ἱεροῦ Ἄθω, κοµίζων πᾶσι 
τοῖς ἐν αὐτῷ ἀσκουµένοις τὴν ἐµὴν προσευχητικὴν εὐχαριστίαν 
καθὼς καὶ τὴν εἰρήνην καὶ τὴν εὐλογίαν τοῦ Ἐπισκόπου τοῦ Ἁγίου 
῎Ορους Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολοµαίου. 
 Ἡ Κυρία Θεοτόκος εἶναι ἀσφαλῶς τὸ προσφιλέστερον 
κειµήλιον ψυχικῆς σωτηρίας ὅλων τῶν Ἁγιορειτῶν. Εἶναι ἡ µόνη 
καταφυγὴ καὶ  προστασία. Εἶναι τὸ φῶς τοῦ νυχθηµερὸν καιοµένου 
κηρίου τῆς προσευχῆς ὑπὲρ τοῦ κόσµου παντός. Εἶναι αὐτὴ αὕτη ἡ 
ὑπόστασις τῶν Ἱερῶν Μονῶν, τῶν Σκητῶν, τῶν κελλίων, τῶν 
σπηλαίων καὶ τῶν κοιλάδων τοῦ Ἱεροῦ τούτου Τόπου. Εἶναι, τέλος, τὸ 
διαρκὲς καὶ ἀνεξάντλητον θαῦµα πάντων ἡµῶν τῶν ἀπὸ διαφόρων 
ἐπάλξεων διακονούντων τὴν ἑαυτῶν καὶ τὴν τῶν ἑτέρων σωτηρίαν. 
Εἶναι ὅµως καὶ ἰατρεία καὶ θαυµατουργικὴ παρουσία πάσης ψυχῆς, 
θλιβοµένης καὶ καταπονουµένης ὑπὸ τῶν παντοειδῶν πειρασµῶν 
τοῦ πλάνητος τούτου βίου καὶ τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ ἐπιδεοµένης καὶ 
προσερχοµένης ἐν πίστει εἰς τὴν Πορταΐτισσαν Παναγίαν, τὴν µόνην 
ταῖς µητρικαῖς αὐτῆς δεήσεσι "βιάζουσαν τὴν ἀβίαστον 
εὐσπλαγχνίαν" τοῦ Κυρίου µας, διὰ νὰ ἐπαναλάβω τὴν 
προσευχητικὴν ρῆσιν ἑνὸς µεγάλου Ἁγιορείτου, τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου 
τοῦ Παλαµᾶ.  
 Ἡ στιγµὴ αὐτή, ἅγιε Καθηγούµενε, εἶναι µεγάλη καὶ ἱερά. Διὰ 
δὲ τὴν ἐλαχιστότητά µου µοναδικὴ καὶ ἀνεπανάληπτος. Ἡ 
Πορταΐτισσα Παναγία ἤδη, ὡς µόνη αὕτη οἶδεν, ἐδροµολόγησε τὴν 
ταπεινὴν ἐκκλησιαστικὴν διακονίαν µου, διὸ καὶ "τῇ θαυµαστῇ 
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αὐτῆς σκέπῃ" προστρέχω σήµερον προσευχητικῶς καὶ δοξολογικῶς 
"ὅλῃ ψυχῇ καὶ καρδίᾳ καὶ ὑλικῇ γλώσσῃ". Εὑρισκόµενος ἐν πλείσταις 
ὅσαις µερίµναις, ἐκλαµβάνω ὡς µεγίστην καὶ µεγάτιµον διὰ τὴν 
ταπεινότητά µου τὴν στιγµὴν ταύτην, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ὄχι ἁπλοῦν 
ἴχνος ἀλλὰ τὸ στίγµα τῆς περαιτέρω ταπεινῆς διακονίας µου ἐν τῇ 
Μιᾷ, Ἁγίᾳ, Καθολικῇ καὶ Ἀποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ ἀπὸ τοῦ Ἱεροῦ 
Κέντρου τῆς Ὀρθοδοξίας. Εἰς τὴν Παναγίαν τὴν Πορταΐτισσαν θὰ 
ἀποβλέπω καὶ αὐτῆς τὴν βοήθειαν καὶ τὴν χάριν θὰ ἐπικαλῶµαι ἐν 
παντὶ ἔργῳ. Διὸ καὶ ἡ εὐγνωµοσύνη µου πρὸς ὑµᾶς, ἅγιε 
Καθηγούµενε, καὶ τὴν πανηγυρίζουσαν Ἰβηριτικὴν χορείαν τῶν 
ζώντων καὶ τῶν κεκοιµηµένων εἶναι ἀνέκφραστος καὶ βιώνεται 
µυστικῶς ἐν σιγῇ ἀνεκλαλήτῳ χαρᾶς, παρακαλῶν τὴν Πορταΐτισσαν 
νὰ συνεχίζῃ εἰς τὸν αἰῶνα νὰ εἶναι "φῶς καὶ προστάτις, ζωὴ καὶ 
πνοή" σας, ἅγιε Καθηγούµενε, καὶ τῆς περί σε ἱερᾶς ἀδελφότητος. 
 Θὰ ἐπιτρέψετε εἰς ἐµὲ ἕνα καρδιακὸν ἀκόµη λόγον, ἅγιε 
Καθηγούµενε: τὴν ἀναφορὰν εἰς τὸν σεπτὸν ὄνοµα τοῦ Γέροντός σας 
καὶ Προηγουµένου τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μονῆς, εἰς τὸ ὄνοµα ὑµῶν 
Γέροντα Βασίλειε, ὁ ὁποῖος ἀνεφάνητε καὶ λάµπετε ἐν τῷ 
στερεώµατι τοῦ Περιβολίου τῆς Παναγίας ἀστὴρ νεοφανὴς κατὰ 
τοὺς ἐσχάτους τούτους χρόνους τῆς πνευµατικῆς παρακµῆς καὶ 
λαµπρὸς τοὺς ἀγῶνας καὶ ὅµοιος ἐν πᾶσι πρὸς τοὺς παλαιοὺς 
ἐκείνους Ἰβηρίτας πατέρας, ἀκολουθῶν τὰ βήµατα τῶν Ἁγίων 
Κτιτόρων Εὐθυµίου, Γαβριήλ, Ἀθανασίου καὶ Γεωργίου, διδάσκων διὰ 
τοῦ φωτεινοῦ παραδείγµατός σας καὶ µαρτυρῶν τὴν ἑνότητα τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὡς χάριν καὶ ὡς πλήρωµα τῆς καινῆς ζωῆς, 
ποὺ καινοποιεῖ τοὺς γηγενεῖς, ὅλους ἡµᾶς καὶ τὸν κόσµον 
ὁλόκληρον, διὰ νὰ ἐπαναλάβω τοὺς λόγους τοῦ ἰδικοῦ σας Εἰσοδικοῦ. 
 Καὶ, ὁ τελευταῖος λόγος εἶναι ἡ προσευχή µου πρὸς τὴν ἱλαρὰν 
δότιδα πάσης χαρᾶς ἐπιγείου καὶ ἐπουρανίου, τὴν Πορταΐτισσάν µας: 
"Ὕµνους εὐτελεῖς, δεήσεις τε πρόσδεξαι τὰς ἐµοῦ Δέσποινα, λῦσον 
συµφορῶν πικρῶν" τὸ ἡµέτερον Γένος καὶ τὴν σὴν κληρουχίαν 
ταύτην καὶ µετάδος πλουσίαν πᾶσιν ἡµῖν τοῖς προσκυνηταῖς σου τὴν 
Χάριν σου. Ἀµήν. 


