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Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κύριε
Ἱερώνυµε,
Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Μεσσηνίας κύριε Χρυσόστοµε καὶ λοιποὶ
Ἱερώτατοι ἀδελφοί,
Ἐξοχώτατοι καὶ Ἐντιµότατοι ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρχῶν,
Εὐλαβέστατοι Ἱερεῖς καὶ Διάκονοι,
Εὐλογηµένε λαὲ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ τῆς οὔσης ἐν Καλαµάτᾳ καὶ
πάσῃ τῇ Μεσσηνίᾳ,
Αἶνον καὶ εὐχαριστίαν πολλὴν ἀναπέµποµεν πρὸς τὸν Θεόν, ὁ
Ὁποῖος διὰ τῆς χάριτός Του µᾶς συνήγαγεν ἐπὶ τὸ αὐτό, εἰς τὴν
Καλαµάταν καὶ τὸν ἱερὸν Μητροπολιτικόν της Ναόν, τὸν ἀφιερωµένον
εἰς τὴν Ὑπαπαντὴν τοῦ Υἱοῦ Του καὶ τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ἡ
ἐφέστιος εἰκὼν τῆς ὁποίας προσωνυµεῖται ἐπίσης «Παναγία
Ὑπαπαντή», διὰ νὰ συµπροσευχηθῶµεν, νὰ συµπνευµατισθῶµεν, νὰ
συνεορτάσωµεν καὶ νὰ συµπανηγυρίσωµεν τὴν µεγάλην ΔεσποτικοΘεοµητορικὴν ἑορτήν, ἡ ὁποία συνεγείρει τὰς καρδίας ὅλων ἀσφαλῶς
τῶν πιστῶν, ἐξαιρέτως ὅµως τῶν Μεσσηνίων, ὅπου καὶ ἄν ζοῦν, ὅπου
καὶ ἄν εὑρίσκωνται!
Δοξάζοντες τὸν Θεὸν καὶ τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ἀποτίοµεν
τιµὴν εἰς τὴν πόλιν ἡ ὁποία ἐγέννησε τὴν Ἁγίαν Μεγαλοµάρτυρα
Ξενίαν τὴν Θαυµατουργόν, τὸν Ὁσιοµάρτυρα Ἠλίαν τὸν Ἀρδούνην καὶ
τὸν Ὅσιον Ἱερόθεον τὸν Ἰβηρίτην, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸν νοµόν, ὁ ὁποῖος
ἐχάρισεν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τὸν ἀοίδιµον προκάτοχον ἡµῶν Ἅγιον
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Ἀθανάσιον τὸν Α΄, Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως, τὸν Ἅγιον
Ἀθανάσιον, Ἐπίσκοπον Μεθώνης καὶ τὸν ἐκ Κορώνης Ὅσιον
Θεόδωρον τὸν ἐν Κυθήροις. Πάντων τούτων τὰς θεοπειθεῖς εὐχάς,
καθὼς καὶ ἐκείνας τοῦ φωτιστοῦ τῆς Μεσσηνίας Ἁγίου Ἀποστόλου
Ὀνησιφόρου, ἐπικαλούµεθα δι’ ἅπαντας τοὺς παρισταµένους, διὰ τὸ
ὅλον εὐσεβὲς ἡµῶν Γένος καὶ διὰ τὰ ἀνὰ τὸν κόσµον τέκνα τοῦ
Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου.
Εἴµεθα εὐτυχεῖς εὑρίσκοντες ἐπὶ τοῦ ἱεροῦ Συνθρόνου τῆς
θεοσώστου Μητροπόλεως Μεσσηνίας ποιµενάρχην νέον τὴν ἡλικίαν,
πολιὸν τὴν φρόνησιν, ἄξιον, πλούσιον τὴν Θεολογικὴν καὶ τὴν
θύραθεν σοφίαν, φερέλπιδα κατὰ πάντα, ἀντάξιον τῶν διαπρεπῶν
προκατόχων του! Εἰς τὴν Μεγάλην Ἐκκλησίαν ὁ Ἱερώτατος
Μητροπολίτης σας εἶναι παλαιόθεν εὐφήµως γνωστὸς καὶ ὡς κληρικός,
καὶ ὡς πανεπιστηµιακὸς καθηγητής, καὶ ὡς ἐκπρόσωπος τῆς
Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς διαφόρους διαλόγους καὶ
διεκκλησιαστικὰς συναντήσεις. Τὸν ἀγαπῶµεν καὶ τὸν τιµῶµεν καὶ
εὐχόµεθα ἡ ποιµαντορία του νὰ εἶναι µακρά, θεοφιλής, πλουσία εἰς
καρποὺς πνευµατικῆς, ποιµαντικῆς, κοινωνικῆς καὶ ἐπιστηµονικῆς
ἐργασίας, κατ’ ἀναλογίαν τῶν πολλῶν ταλάντων, µὲ τὰ ὁποῖα τὸν ἔχει
προικίσει ὁ Θεός! Εἴµεθα ἐπίσης εὐτυχεῖς συναντῶντες ἐνταῦθα τὸν
σεβάσµιον καὶ λίαν ἀγαπητὸν φίλον καὶ ἐπιπόθητον ἀδελφὸν ἡµῶν
Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κύριον
Ἱερώνυµον, ὁ ὁποῖος, ὅπως πάντοτε εὐγενῶς συνηθίζει, προσέτρεξε
φιλαδέλφως εἰς ὑπάντησιν ἡµῶν, µὴ ὑπολογίζων κόπον ἤ
ταλαιπωρίαν ἤ δυσκολίας καιρικῶν συνθηκῶν. Μακαριώτατε, δεχθῆτε,
παρακαλοῦµεν, τὴν ὁλοκάρδιον ἀδελφικὴν ἡµῶν εὐχαριστίαν διὰ τὴν
ὑπερβάλλουσαν φιλαδελφίαν, εὐγένειαν καὶ ἀγάπην Σας. Ἀποδώῃ
Ὑµῖν Κύριος ἀγαθὰ ὑπερεκπερισσοῦ! Ἀνάλογον εὐχαριστίαν
ἀπευθύνοµεν καὶ εἰς τοὺς λοιποὺς εὐγενῶς προσελθόντας λίαν
ἀγαπητοὺς ἁγίους ἀδελφοὺς Ἀρχιερεῖς, ἡ παρουσία τῶν ὁποίων
ὑπογραµµίζει τὴν ἀρραγῆ ἑνότητα τοῦ πνεύµατος ἐν τῷ συνδέσµῳ τῆς
εἰρήνης, ἥτις χαρακτηρίζει τὰς σχέσεις τῆς Ἁγιωτάτης Αὐτοκεφάλου
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος µετὰ τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει ποτνίας
Μητρὸς Ἐκκλησίας. Ὁ Χριστὸς ἐν τῷ µέσῳ ἡµῶν, ἀδελφοί, καὶ ἔστι, καὶ
ἔσται εἰς αἰῶνας αἰώνων!
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Εἰς τὸν Καθεδρικὸν τῆς Καλαµάτας Ναὸν εὑρισκόµενοι, πρέπον
θεωροῦµεν νὰ µνηµονεύσωµεν τιµητικῶς τῶν σεβασµίων ὀνοµάτων
τριῶν ἐντεῦθεν νεωτέρων ἐκκλησιαστικῶν ἀναστηµάτων ἐκτάκτου
ἀκτινοβολίας. Τῶν µακαριστῶν Ἀρχιµανδριτῶν Χρυσοστόµου
Παπασαραντοπούλου, πρωτοπόρου Ἱεραποστόλου καὶ φωτιστοῦ τῆς
Οὐγκάντας,
Ἰωὴλ
Γιαννακοπούλου,
σοφοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ
διδασκάλου καὶ συγγραφέως, καὶ Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, σοφοῦ
διδασκάλου καὶ χαρισµατικοῦ πνευµατικοῦ πατρός. Ὡς ἀστέρες
διάττοντες ἐλάµπρυναν σύντρεις τὸν ἐκκλησιαστικὸν ὁρίζοντα τοῦ
παρελθόντος εἰκοστοῦ αἰῶνος. Εἴµεθα βέβαιοι ὅτι αἱ µακάριαι ψυχαί
των ἀγάλλονται µαζί µας ἀπόψε καὶ εὔχονται ὑπὲρ ἡµῶν!
Πρὶν ἤ κατακλείσωµεν ἐπιθυµοῦµεν νὰ εὐχαριστήσωµεν θερµῶς
τὸν Ἱερώτατον ἅγιον Μεσσηνίας διὰ τὴν εὐγενῆ πρόσκλησίν του πρὸς
τὴν ἡµετέραν Μετριότητα ὅπως ἔλθωµεν καὶ εὐλογήσωµεν τὴν
Μητρόπολίν του καὶ τὸ χριστεπώνυµον αὐτῆς πλήρωµα, µὲ τὴν
εὐκαιρίαν τῆς συµπληρώσεως ἑκατονπεντηκονταετίας ἀπὸ τῆς
θεµελιώσεως
τοῦ
µεγαλοπρεποῦς
καὶ
καλλιµαρµάρου
Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῆς Ὑπαπαντῆς. Ἐπίσης, διὰ τὴν ἐνταῦθα
ὑποδοχὴν καὶ τὴν ἐµπνευσµένην καὶ πλήρη εὐλαβῶν αἰσθηµάτων
προσφώνησίν του
Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,
«Χαίρετε, καταρτίζεσθε, παρακαλεῖσθε, τὸ αὐτὸ φρονεῖτε,
εἰρηνεύετε· καὶ ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ εἰρήνης ἔσται µεθ’ ὑµῶν»! (Β΄
Κορ. 13: 11).
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