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Σεβασμιώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα, Χριστὸς ἀνέστη!

Ἑορτάσαντες πρὸ μικροῦ τὴν κοσμοχαρμόσυνον καὶ πανευφρόσυνον ἡμέρα τῆς 
Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, χαιρόμεθα χαρὰν μεγάλην σφόδρα ἐπὶ τῇ 
ἀγομένῃ πανευσήμῳ ἑορτῇ τοῦ πολυάθλου τοῦ Χριστοῦ Μεγαλομάρτυρος Ἁγίου 
Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, τοῦ θερμοῦ ἡμῶν προστάτου καὶ κηδεμόνος, τοῦ 
μυριπνόου ἄνθους τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως, τοῦ ἀποπνέοντος ὀσμὴν εὐωδίας 
πνευματικῆς ἐν μέσῳ τῆς Ἐκκλησίας διὰ τῶν ἀξιοθαυμάστων μαρτυρίων Του, τῶν 
χαριτοβρύτων λειψάνων Του καὶ τῶν ἀμετρήτων θαυμασίων καὶ μεγαλείων Του.

Ἡ χαρὰ ἡμῶν αὕτη λαμπρύνεται καὶ μεγαλύνεται ἔτι μᾶλλον μὲ τὴν σεπτὴν καὶ 
εὐκλεῆ παρουσία τῆς Ὑμετέρας πολυφιλήτου Σεβασμιότητος, τὴν ὁποίαν 
ἀγαλλομένῃ καρδίᾳ ὑποδεχόμεθα σήμερον εἰς τὰ ἱερὰ σκηνώματα τῆς ἑορταζούσης 
περιπύστου καὶ σεβασμίας Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, τῆς ἐπονομαζομένης 
«τοῦ Ὁσίου Ξενοφῶντος».

Ἀναμέναμεν τὴν ἡμέραν ταύτην περιποθήτως, Τιμιώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα, ἵνα 
ἴδωμεν Ὑμᾶς ὡς χρηστὸν Κυρίου εὐλογοῦντα καὶ ἁγιάζοντα ἡμᾶς, μεταδίδοντα τὴν 
τῆς Ἀρχιερωσύνης χάριν καὶ Πνεῦμα Ἅγιον ἐφ᾿ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ πάντα τὸν λαὸν τοῦ 
Θεοῦ, τὸν προσελθόντα εἰς τὰς ἁγίας αὐλὰς τοῦ θείου Γεωργίου, πρὸς τιμὴν καὶ δόξαν
Αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ πρὸς πορισμὸν θείων εὐλογιῶν καὶ δωρεῶν.

Ἡ ἱερὰ αὕτη Κιβωτὸς τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, τὸ θειότατον τοῦτο Ὄρος, τῆς 
Ἀειπαρθένου ὁ κλῆρος, εἰς ὃν ἔστησαν οἱ ἄχραντοι Θεομητορικοὶ πόδες καὶ 
καλύπτεται ὑπὸ τῆς ἁγίας Σκέπης Αὐτῆς, ἔτι δὲ τῶν μοναζόντων τὸ σεπτὸν 
καταφύγιον, ἀποτελεῖ, τιμιώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα, τὸ ἱερὸν διάδημα τῆς Μεγάλης 
τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας· ἀλλὰ καὶ ἡ Ἀθωνικὴ Πολιτεία ἡμῶν σεμνύνεται διὰ τὴν 
πνευματικὴν ἐξάρτησιν, τὸν ὀμφάλιον τοῦτον λῶρον, ὅστις ἑνώνει καὶ ἐκτρέφει αὐτὴν
ἀπ᾿ ἀρχῆς τῆς ὑπάρξεώς της μὲ τὸν Οἰκουμενικὸν θρόνον τῆς Κωνσταντινουπόλεως, 
καθότι ὡς φιλόστοργος Μήτηρ μεριμνᾷ καὶ περὶ τῶν στρουθίων τοῦ Θεοῦ, τῶν 
διαβιούντων ἐν τοῖς ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς τῆς ἐρήμου ταύτης, ἐν 
στοργῇ καὶ ἀγάπῃ πολλῇ περιβάλλουσα αὐτά.

Καὶ ἡ Ὑμετέρα σεπτὴ Πανιερότης ὅλως ἰδιαιτέρως μᾶς ἐμπνέει καὶ ἀναπαύει, καθότι 
καὶ φιλόστοργος πατὴρ τυγχάνει, καὶ φιλομόναχος ἐπίσκοπος, καὶ ἀνὴρ ἐπιθυμιῶν 
τοῦ Πνεύματος, καταδαπανώμενος ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας ἁπάσης, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ 
περὶ πάντων τῶν διαβιούντων εἰς τὴν Ἱερὰν καὶ εὐαίσθητον Μητρόπολιν Ὑμῶν, ὡς 
καὶ περὶ ἡμῶν τῶν ἐνταῦθα διαβιούντων ταπεινῶν δούλων τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἄμετρος 
ἀγάπη Ὑμῶν πρὸς τὸ σεπτὸν σχῆμα τῶν Μοναχῶν τῆς Ἁγιοπολιτείας ταύτης, καὶ τῆς 
ταπεινῆς Ἀδελφότητος ἡμῶν, τυγχάνει γνωστὴ τοῖς πᾶσι καὶ μᾶς συγκινεῖ 
ὁμολογουμένως.

Τοῦτο περιποιεῖ εἰς ἡμᾶς καύχησιν, τιμὴν καὶ χαράν, διότι ἔχομεν θερμὸν φίλον καὶ 
πρέσβυν πρὸς Κύριον τοιοῦτον Ἀρχιερέα ἄκακον, φιλάγαθον, φιλόθεον, ἁπλοῦν, 
εἰρηνοποιόν, πεποικιλμένον μὲ τὰς Ἁγιοπνευματικὰς ἀρετὰς τῆς ἀγάπης, τῆς 
πίστεως, τῆς θεογνωσίας, τῆς ἐλπίδος, τῆς προσευχῆς, τῆς ταπεινοφροσύνης.

Βαθυσεβάστως εὐχαριστοῦμεν θερμῶς, Τιμιώτατε Δέσποτα, διὰ τὴν τιμητικὴν 
παρουσίαν Ὑμῶν εἰς τὴν χαρὰν καὶ πανήγυριν ἡμῶν ταύτην, καὶ ταπεινῶς εὐχόμεθα 



ὅπως ὁ θεῖος Γεώργιος ὁ Τροπαιοφόρος ἀνταποδώσῃ πλουσίως διὰ τὸν κόπον καὶ τὴν 
ὁλοπρόθυμον μετοχήν Σας εἰς τὴν πανέορτον μνήμην Του, παρέχων πᾶσαν δόσιν 
ἀγαθὴν καὶ πᾶν δώρημα τέλειον, μακροημέρευσιν ἐπ᾿ ἀγαθῷ πάντων ἡμῶν καὶ τὴν 
δόξαν, εἰς ἣν μετέχει οὗτος ὁ μέγας τοῦ Χριστοῦ στρατηλάτης.

Ἐξαιτούμενοι τὰς θεοπειθεῖς Ὑμῶν εὐχὰς καὶ εὐλογίας ἐφ᾿ ἡμᾶς ἅπαντας, 
παρακαλοῦμεν θερμῶς ὅπως εὔχεσθε ὑπὲρ τῆς πνευματικῆς ταύτης ὁλκάδος τοῦ 
θείου Γεωργίου, ἵνα εἰσέλθῃ εἰς τὸν εὔδιον λιμένα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, μετὰ 
πάντων τῶν μετ᾿ αὐτῆς διαπερώντων τὴν ταραχώδη θάλασσαν τοῦ παρόντος κόσμου.

Καλῶς ἤλθατε! Τὴν εὐχήν Σας!


