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Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κύριε
Ἱερώνυµε,
Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Μεσσηνίας κύριε Χρυσόστοµε,
Ἱερώτατοι ἀδελφοὶ Ἀρχιερεῖς,
Ἐξοχώτατε κ. ............. ἐκπρόσωπε τῆς Κυβερνήσεως,
Ἐντιµότατε κύριε Δήµαρχε Καλαµάτας,
Ἀξιότιµοι ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρχῶν,
Εὐλογηµένε λαὲ τῆς Καλαµάτας,
Χαίρετε τὴν χαρὰν τοῦ Χριστοῦ!
Μὲ πολλὴν συγκίνησιν εὑρισκόµεθα διὰ πρώτην φορὰν εἰς
τὴν ἱστορικὴν καὶ θεοσκέπαστον πόλιν σας, κατόπιν εὐγενοῦς
προσκλήσεως τοῦ ἀξίου Ἱερωτάτου Μητροπολίτου σας κ.
Χρυσοστόµου καὶ τοῦ Ἐντιµοτάτου κυρίου Δηµάρχου. Καθὼς
ἐρχόµεθα µέσ᾿ ἀπὸ τοῦ Βοσπόρου τ᾿ ἁγιονέρια, σᾶς φέροµεν τὴν
στοργὴν καὶ τὴν εὐλογίαν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης
Ἐκκλησίας, τῆς πνευµατικῆς Μητρὸς καὶ Τροφοῦ τοῦ εὐσεβοῦς
ἡµῶν Γένους! Σᾶς φέροµεν τὸν χαιρετισµὸν τῆς βασιλίδος τῶν
πόλεων, ἡ ὁποία, ὡς καθέδρα τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου,
ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι πάντοτε ἡ Βασιλεύουσα εἰς τὰς καρδίας
τῶν Ὀρθοδόξων!
Ἐξ ὅσων γνωρίζοµεν, ἡ ἐπίσκεψίς µας εἶναι ἡ πρώτη
ἐπίσκεψις ἐν ἐνεργείᾳ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου εἰς τὴν
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Καλαµάταν. Τὴν ἐχρεωστούσαµεν αὐτὴν τὴν ἐπίσκεψιν, διότι καὶ
ὁ εὐσεβὴς Μεσσηνιακὸς λαὸς εἶναι κατὰ πάντα ἄξιός της, ἀλλὰ
καὶ διότι ἡ Μεσσηνία ἔδωκεν εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν δύο
Οἰκουµενικοὺς Πατριάρχας, τὸν ἐξ Ἀλαγονίας ἀοίδιµον
προκάτοχον ἡµῶν Προκόπιον τὸν Πελεκάσην, καὶ τὸν ἐξ
Ἀνδρούσης Ἀθανάσιον τὸν Α΄, ὁ ὁποῖος καὶ τιµᾶται ὡς Ἅγιος. Ἡ
ἀγοµένη ἐπέτειος ἑκατὸν πεντήκοντα ἐτῶν ἀπὸ τῆς
θεµελιώσεως τοῦ Μητροπολιτικοῦ σας Ναοῦ τῆς Ὑπαπαντῆς,
µᾶς ἔδωκε τὴν εὐλογηµένην ἀφορµὴν διὰ νὰ ἔλθωµεν, νὰ
µείνωµεν ἕνα τριήµερον κοντά σας, νὰ τιµήσωµεν τὴν πατρίδα
τῶν ἀοιδίµων προκατόχων µας, νὰ ἴδωµεν ἐκ τοῦ πλησίον τὰ
προσφιλῆ πρόσωπά σας, νὰ καµαρώσωµεν τὰς προόδους καὶ τὰ
ἐπιτεύγµατά σας εἰς τὸν πνευµατικόν, τὸν κοινωνικὸν καὶ τὸν
πολιτιστικὸν τοµέα, «νὰ σᾶς χαροῦµε», κατὰ τὸ δὴ λεγόµενον,
ἀλλὰ καὶ νὰ συµπανηγυρίσωµεν τὴν µεγάλην ἑορτὴν τῆς
Ὑπαπαντῆς, τὴν ἑορτὴν τῆς Καλαµάτας καὶ ὅλης τῆς Μεσσηνίας!
Εὐχαριστοῦµεν ἀπὸ καρδίας ὅλους σας διὰ τὴν θερµὴν
ὑποδοχὴν καὶ τὰς ἐκδηλώσεις σεβασµοῦ πρὸς τὴν Μητέρα
Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἡµᾶς. Εὐχαριστοῦµεν
τὸν ἀγαπητὸν Δήµαρχον Καλαµάτας Ἐντιµότατον κ.
Παναγιώτην Νίκαν διὰ τὴν ὡραίαν καὶ εὐλαβῆ προσφώνησίν του.
Μετ’ αὐτοῦ καὶ τὸ Δηµοτικὸν Συµβούλιον, ὅλα τὰ στελέχη τῆς
Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως καὶ πάντας τοὺς παρισταµένους
Ἐντιµοτάτους ἐκπροσώπους τῶν ἐπὶ µέρους Ἀρχῶν! Εὐχόµεθα
καὶ προσευχόµεθα ὁ Θεὸς νὰ προστατεύῃ τὴν πόλιν καὶ τὸν
Νοµόν σας «ἀπὸ ὀργῆς, λιµοῦ, λοιµοῦ, σεισµοῦ, καταποντισµοῦ,
πυρός, µαχαίρας», καὶ ἀπὸ κάθε φυσικόν, ἠθικὸν ἤ ἄλλο κακόν,
νὰ χαρίζηται δὲ εἰς τὸν εὐσεβῆ µεσσηνιακὸν λαὸν εἰρήνην,
φωτισµόν, ὑγιείαν, χαράν, ὅσα εὔφηµα, ὅσα ἅγια, ὅσα σωτήρια!
Καλῶς σᾶς ηὕραµεν, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά!
Ὁ Χριστὸς ἐν τῷ µέσῳ ἡµῶν!
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