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Παναγιώτατε Δέσποτα,
Τετιµηµένε Πρωτόθρονε Ἀρχιεράρχα τῆς Ὀρθοδοξίας
συµπάσης,
Ἅγιε Πηδαλιοῦχε τῆς Μίας Ἁγίας Καθολικῆς καί
Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας,
Παναγιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως, Νέας
Ρώµης καί Οἰκουµενικέ Πατριάρχα,
Ἐπί τῇ εὐλογητῇ εἰσόδῳ τῆς Ὑµετέρας Παναγιότητος εἰς
τήν κατά Μεσσηνίαν Ἐκκλησίαν, ἐξ ὀνόµατος Κλήρου, πληθούσης
Ἐκκλησίας, εὐσεβῶν Ἀρχόντων, πιστοῦ καί φιλοχρίστου Λαοῦ, δοξολογῶ
τό Ὑπερύµνητον Ὄνοµα τοῦ Μεγάλου καί Ἀρχιποίµενος Ἀρχιερέως
ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί, πραείᾳ τῇ φωνῇ θερµουργῷ δέ διαθέσει, ὡς
φωνῇ ὑδάτων πολλῶν, ἀναφωνῶ :
<<Εὐλογηµένος ὁ ἐρχόµενος ἐν ὀνόµατι Κυρίου >>.
Εὐλογηµένος ὁ ἐλθών ἐκ τῆς Βασιλίδος τῶν Πόλεων
Καλῶς ὡρίσατε Παναγιώτατε Δέσποτα καί σεµνή τῶν
Ἱεραρχῶν, Κληρικῶν καί Λαϊκῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ
Ἐκκλησίας Χορεία.
Καλῶς ὡρίσατε Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί
πάσης Ἑλλάδος, Πρόεδρε τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί Σεβασµιώτατοι Ἱεράρχαι
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
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Ἐν χαρᾷ συναισθηµάτων, βαθυτάτης συγκινήσεως καί
πολλῆς εὐγνωµοσύνης, διότι ἤλθετε ἐκ τῆς Βασιλίδος τῶν Πόλεων,
σήµερον ἐνταῦθα ὡς προεξάρχων τῆς πανηγύρεως, ἐπί τῇ συµπληρώσει
ἑκατόν πεντήκοντα ἐτῶν ἀπό τῆς θεµελιώσεως τοῦ Ἱεροῦ καί Πανσέπτου
Παµµεσσηνιακοῦ Προσκυνήµατος τῆς Παναγίας τῆς Ὑπαπαντῆς, ὑπό
τοῦ τότε πρωθιεράρχου τῆς κατά Μεσσηνίαν Ἐκκλησίας Προκοπίου
Γεωργιάδου καί εἶτα µητροπολίτου Ἀθηνῶν, καί ἵνα συµµετάσχητε εἰς
τάς ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος.
Ἡ

πρωτεύουσα πόλις τῆς

Μεσσηνίας,

ὑποδέχεται

σήµερον τόν ἀδιαφιλονίκητον ἐκκλησιαστικόν καί πνευµατικόν ἡγέτην
τῶν 250 ἑκατοµµυρίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καί ἀτενίζοντας τό
σεπτόν πρόσωπόν Σας ἀναγνωρίζει τόν µαρτυρικόν Πατριάρχην τοῦ
Φαναρίου, ὁ ὁποῖος ξέρει νά σταυρώνεται καί συγχρόνως νά ὁµολογεῖ καί
νά κηρύττει τήν προσδοκίαν τῆς Ἀναστάσεως, ὡς ἄλλος Νικόδηµος, ὁ
ὁποῖος δέν δειλιᾶ νά παραλάβῃ ἀπό τούς σταυρωτές τό Σῶµα τοῦ Κυρίου
καί νά συµπορεύεται µετ’ αὐτῶν ὑπαρξιακά εἰς τό Πάθος καί εἰς τήν
Ἀνάστασιν. (πρβλ. Στάχυς 40-51, σελ. 117). Προσβλέπει εἰς τόν
ἐκκλησιαστικόν οἰακοστρόφον, ὁ ὁποῖος ἐν µέσῳ περιπετειῶν καί
συµπληγάδων καί διαφόρων ἀµφισβητήσεων, ἀγωνίζεται διά τήν
ἐπικράτησιν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητος πασῶν τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί ἀφουγκράζεται

τήν ἔντονον ἀγωνίαν τῆς

ἀνθρωπότητος διά τήν σωτηρίαν τῆς οἰκολογικῆς ἰσορροπίας καί τό
ἄοκνον ἐνδιαφέρον διά τήν περιβαλλοντικήν διάσωσιν, ἀλλά καί διά τήν
ἀντιµετώπισιν τῶν ἠθικῶν καί ἀνθρωπολογικῶν προβληµάτων ἐξ αἰτίας
τῆς ἀναπτύξεως τῶν νέων βιοτεχνολογικῶν ἐπιστηµῶν.
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Ἡ σηµερινή ἐπίσκεψίς Σας εἰς τήν πόλιν µας ἀποτελεῖ
γεγονός ἱστορικόν ὄχι µόνον ἐπειδή εἶναι ἡ πρώτη φορά κατά τήν ὁποίαν
Οἰκουµενικός Πατριάρχης ἐπισκέπτεται τήν ἱστορικήν

πόλιν τῆς

Καλαµάτας καί τήν µεσσηνιακήν γῆν γενικότερον, ἀλλά καί διότι εἶσθε ὁ
Πατριάρχης τῆς εἰρήνης, τῆς ἀγάπης, τῆς καταλλαγῆς, τῆς ἀνεκτικότητος
καί τῆς συνεργασίας. Ὁ Πατριάρχης ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος, ἀπό τῆς καθέδρας
τοῦ ταπεινοῦ Φαναρίου, ὅπου τό ἄσβεστον φῶς τῆς ἀκοιµήτου κανδήλας
τῆς Ὀρθοδοξίας <<φαίνει πᾶσι>>, διακηρύττει ὅτι <<ἡ Ὀρθόδοξος
θεολογία δέν δύναται σήµερον νά ἀναπτυχθῇ καί νά ἐπιτελέσῃ τό ἔργον
της ἄνευ διαλόγου µετά τῶν συγχρόνων ρευµάτων φιλοσοφικοῦ
κοινωνικοῦ στοχασµοῦ καί προβληµατισµοῦ, ὡς καί τῶν

καί

διαφόρων

µορφῶν τέχνης καί πολιτισµοῦ τῆς ἐποχῆς µας, (ἐνῶ) τό κήρυγµα καί ὁ
πάσης µορφῆς λόγος τῆς Ὀρθοδοξίας δέον νά µή εἶναι ἐπιθετικός, ὡς
ἀτυχῶς κατά κανόνα συµβαίνει, διότι εἰς οὐδέν τοῦτο ὠφελεῖ, ἀλλά
διαλεκτικός, διαλογικός καί διαλλακτικός>>. (Εἰσήγηση εἰς τήνΣύναξιν
τῶν Προκαθηµένων – Κων/πολις 2008).
Εἴµεθα εὐτυχεῖς κλῆρος καί λαός, ἄρχοντες καί ἀρχόµενοι αὐτῆς τῆς πολυπαθοῦς πατρῶας γῆς, διότι ἀνταποκριθήκατε εἰς τήν
πρόσκλησιν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί Κοινωνίας καί σήµερον ἵστασθε
ἐν µέσῳ ἡµῶν εἰς τήν εὐλογηµένην γῆ τῆς Μεσσηνίας, ἡ ὁποία τυγχάνει
καί ἀπό τήν ἱστορία καταξιωµένη ἀλλά καί τῶν πατροπαραδότων
Παραδόσεων ἑδραίωµα καί θεµέλιος. Ἀψευδής µάρτυρες τά σωζόµενα
µνηµεῖα της, τά διαστίζοντα ὡς ἀδάµαντες τάς παρυφάς τῆς ἐπιφανείας
καί περικοσµοῦντα τόν τόπον αὐτόν, τό ἔργον τῶν λογίων καί λογάδων
τοῦ γένους, ἡ εὐσέβεια πρός τά τέσσαρα µεγάλα θεοµητορικά
προσκυνήµατα – Παναγία τήν Ὑπαπαντήν, Παναγία ἡ τῆς Βουλκάνου,
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Παναγία ἡ Δηµιοβίτισσα καί Παναγία τῆς Κορώνης, τά ὁποῖα
<<ξενίζουν>> τούς πιστούς καί ἱκανοποιοῦν αὐτῶν <<πάντα τά πρός
σωτηρίαν αἰτήµατα>>. Εἶναι ἡ κοινή πίστις καί παράδοσις τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας, τῆς ὁποίας, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπῆρξε
πάντοτε ἡ κιβωτός, ἀλλά καί ἡ οὐσιώδης ἑστία κάθε Ὀρθόδοξης τοπικῆς
Ἐκκλησίας. Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία <<στῦλος καί
ἑδραίωµα τῆς ἀληθείας>> διεφύλαξε διά µέσου τῶν αἰώνων ἀλώβητον
τήν <<ἅπαξ παραδοθεῖσαν πίστιν>> καί ἀπέβη φύλαξ αὐτῆς, καί
πρόµαχος ἄχρι τοῦ νῦν, διότι ἡ µοναδική δύναµις τοῦ Φαναρίου εἶναι ὁ
καθοδηγητικός

καί

ποιµαντικός

λόγος

του,

ὁ

πάντοτε

ὅµως

ἐµβαπτισµένος εἰς τήν Ἁγία Γραφή καί τήν Ἱεροκανονική Παράδοσιν καί
ὁ ὁποῖος πάντοτε ἐκφράζεται µέ νέες µεθόδους καί ἐφαρµόζεται µέ
σύγχρονες πρακτικές. Ἐκεῖ στήν πόλη τοῦ

Κωνσταντίνου καί δή στό

ταπεινό καί περίκλειστο Φανάρι, ὅπου τ’ ἁγιάζι τοῦ Κερατίου ἀποτυπώνει
καί διαζωγραφεῖ πάνω στά τείχη τήν ὑπερχιλιετῆ παρουσία του, ὁ
Οἰκουµενικός

Πατριάρχης

συνοψίζει

καί

ἐκφράζει

πάντοτε

µέ

νηφαλιότητα τήν ἀµερόληπτη ὀρθόδοξη στάση γιά τά τοῦ κόσµου
πράγµατα, ἰσορροπῶντας µεταξύ τῆς ἐµπειρίας τοῦ παρελθόντος καί τῶν
προσδοκιῶν τοῦ µέλλοντος. Ἔτσι ὁ λόγος τοῦ Φαναρίου – προφητικῷ τῷ
τρόπῳ - µπορεῖ νά εἶναι κατά βάσιν θεολογικός ἀλλά ἐν ταὐτῷ
ἀποδεικνύεται ζωντανός καί δυναµικός ἐκπέµποντας µηνύµατα πρός τήν
Οἰκουµένην ὅλην, χριστιανούς καί µή, ὅπου δέ ἀπαιτεῖται γίνεται
καταγγελτικός, παρηγορητικός καί συγχρόνως ἐλπιδοφόρος, ὡς ἁρµόζει
µεταξύ Μητρός Ἐκκλησίας καί θυγατέρων Ἐκκλησιῶν, ὡς πρέπει µεταξύ
Πατρός καί τέκνων, ἑνός εὔσπλαγχνου Πατέρα ὁ ὁποῖος ξέρει νά
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συγχωρεῖ ἀλλά καί νά ἐκφράζει αὐτήν τήν συγχωρητικότητά του, ἀκόµη
καί στόν ἄσωτο υἱό, ἀρκεῖ ὁ υἱός, νά ἐπιθυµεῖ τήν ἐπιστροφήν του.
Ἡ πιστότης αὐτή εἰς τήν παράδοσιν καί συγχρόνως τήν
δυναµικήν παρουσίαν καί πορείαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κων/πόλεως εἰς τά
τῶν Ἐκκλησιῶν γεγονότα ἀπετέλεσε ἀκλινῆ ὁδηγόν δι’ Αὐτήν ἀλλά καί
πάντων τῶν ἐξ αὐτῆς, τόν πνευµατικόν βίον ἐξαρτώντων µέχρι σήµερον.
Ἡ ἀνάγκη πανορθοδόξου συνεργασίας πρός ἐπίλυσιν ἐκκλησιολογικῶν
προβληµάτων, ὑπό τήν κανονικήν ἀρχήν, ὅτι τά <<ἐν τῇ ὀρθοδόξῳ πίστει
καί ταῖς ἀποστολικαῖς καί συνοδικαῖς διατάξεσι καί κανόσι οὐδενί τά
πρωτεῖα παραχωροῦµεν>> ἀποτελεῖ τήν δικαίαν βάσιν δι’ ὁποιαδήποτε
συνεργασία, ἐνῶ ἐπιβεβαιώνει, ὅτι µόνον τό πρωτεῖον, ὡς πρωτεῖον
εὐθύνης, διακονίας, συντονισµοῦ καί ἀληθείας ἀποτελεῖ τόν κατ’ ἐξοχήν
τρόπον ἐκφράσεως τῆς οἰκουµενικότητος,

µιᾶς οἰκουµενικότητος, ἡ

ὁποία δέν προσδιορίζεται ἁπλᾶ ἀπό τήν ἀριθµητικήν ὑπεροχήν ἤ τήν
ἱστορικότητα καί µόνον, ἀλλά κυρίως καί πρωτίστως ἀπό τήν ποιοτικήν
παρουσίαν καί συµβολήν τοῦ <<Πρώτου>>, εὑρισκοµένου ἐν κοινωνίᾳ
ἀγάπης καί διακονίας µετά τῶν λοιπῶν, πρός ἐπίτευξιν καί ὁλοκλήρωσιν
τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητος, καί φανέρωσιν τῆς Καθολικότητος τῆς
Ἐκκλησίας, <<ὑπέρ εἰρήνης καί καταστάσεως τοῦ σύµπαντος κόσµου,
εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν καί τῆς τῶν πάντων
ἑνώσεως>>, γι’ αὐτό ἄλλωστε καί ὁ <<Πρῶτος>> ἐν τῇ Ἀνατολῇ, εἶναι ὁ
αὐθεντικός φύλακας τῆς ἀποστολικῆς παραδόσεως καί πίστεως, καί ἡ Β΄
Οἰκουµενική Σύνοδος ἀνεγνώρισε ἀποκλειστικά καί µόνον εἰς τόν θρόνον
τῆς Νέας Ρώµης τόν τίτλον αὐτόν.

Δυστυχῶς, σήµερα ὁρισµένοι τό

στηλιτεύουν καί ἄλλοι τό ἀµφισβητοῦν, ἡ ἐκ Φαναρίου ὅµως ροµφαία τοῦ
εὐθαρσοῦς λόγου καί τῶν σοφῶν
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ἐνεργειῶν δηλώνει, ὅτι πάντοτε

ξαγρυπνᾶ <<ἐπί σκοπόν>>, ἐπισηµαίνοντας ὅπου δεῖ τούς inter portas τῆς
Ὀρθοδοξίας κινδύνους.
Παναγιώτατε Δέσποτα,
Εἶσθε

ἐκφραστής,

ὁ

κατ’

ἐξοχήν

ἐκφραστής

τῶν

ἀληθειῶν τῆς πίστεως καί τῶν παραδόσεων καί ὁ σεµνός παραστάτης τοῦ
Γένους τῶν Ὀρθοδόξων. Καί σᾶς φιλοξενοῦµε εἰς τόν τόπον µας αὐτόν
πού κατοικοῦν φιλογενεῖς, ἐργατικοί καί φιλοπρόοδοι. Ἠθελήσαµεν νά
Σᾶς ἐκφράσουµε ὁλόκληρον τόν σεβασµόν µας, σέ Σᾶς τόν Πατριάρχην,
ὁ ὁποῖος εἶσθε καί δυνατός καί δίκαιος, γιατί εἶσθε ὁ ἄνθρωπος τῆς
παρρησίας, ὁ ὁποῖος ξέρει πότε νά τολµᾶ καί νά διαµηνύει δηµόσια τό
σεβασµό του στίς ἀρχές καί στίς πανανθρώπινες ἀξίες τῶν συγχρόνων
κοινωνιῶν. Σᾶς σεβόµεθα δι’ αὐτό ἀκριβῶς τό ὁποῖο εἶσθε καί σηµαίνετε
καί Σᾶς παρακαλῶ, αὐτόν τόν κλῆρο καί τόν λαόν νά εὐλογήσετε καί εἰς
τόν αἱµατόβρεκτον τοῦτον τόπον νά ἐπιδαψιλεύσητε τήν Πατριαρχική
Σας εὐχή.
Εἶναι ὁ λαός µας ἄξιος καί τῆς πατρικῆς Σας ἀγάπης καί
τῆς φιλοστοργίας Σας.
Καλῶς ἤλθατε Παναγιώτατε.
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