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Ἐξοχώτατε,

Μέ  βαθιά  αἰσθήματα  τιμῆς,  σᾶς  καλωσορίζουμε  στήν
παλαίφατο  καί  ἱστορική  Ἱερά  Μονή  Παναγίας  Κάτω  Ξενιᾶς.
Πρόκειται γιά ἕνα τόπο ἱερό, πού ἐπί αἰῶνες δέχεται τήν πάντοτε
ἀκμαία γνήσια εὐλάβεια τοῦ ὀρθοδόξου ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Ἡ Μονή τῆς Παναγίας Κάτω Ξενιᾶς εἶναι τό σέμνωμα ὄχι μόνο
τοῦ  τόπου  μας,  ἀλλά  καί  ὅλης  τῆς  ἑλληνικῆς  πατρίδος  μας.
Ταυτίζεται στή συνείδησή μας μέ τά ἄπειρα θαύματα τῆς Κυρίας
Θεοτόκου, θαύματα πού μέσα στούς αἰῶνες ἀπέδειξαν τήν ἰσχυρή
Θεομητορική Προστασία τόσο σέ μεμονωμένα πρόσωπα, ὅσο καί σέ
ὁλόκληρο τό ἔθνος μας, κατά τίς ποικίλες ἱστορικές του δοκιμασίες.

Ἱδρυμένη  τόν  12ο ἤ  13ο αἰῶνα,  συνδέεται  ἄρρηκτα  μέ  τήν
θαυματουργό Εἰκόνα τῆς Παναγίας Ξενιᾶς, Εἰκόνα πού τόν καιρό
τῆς  Εἰκονομαχίας  ταξίδεψε  πρόσφυγας  καί  «ξένη»,  μέ  τρόπο
θαυματουργικό,  μέχρι  τά  μέρη  μας,  ὅπου  βρῆκε  φιλοξενία  καί
παρέμεινε ἔκτοτε, γιά νά γίνει ἡ παρηγοριά τοῦ λαοῦ μας.

Μεγάλη  ὑπῆρξε  ἡ  προσφορά  τῆς  Μονῆς,  ἡ  πνευματική,  ἡ
κοινωνική καί ἡ ἐθνική, στούς ἐθνικοαπελευθερωτικούς ἀγῶνες τοῦ
1821 καί στούς νεωτέρους.  

Ὡς  τό  1970  λειτούργησε  ὡς  ἀνδρῴα,  ὁπότε  μετετράπη  σέ
γυναικεία καί παραμένει ἕως σήμερα.

Τό 1980 καταστράφηκε ἀπό τοπικό σεισμό πού τήν κατέστησε
ἐπικίνδυνη γιά τήν παραμονή τῶν μοναζουσῶν. Νέο μοναστηριακό
συγκρότημα  οἰκοδομήθηκε  σέ  μικρή  ἀπόσταση  ἀπό  τήν  παλαιά
Μονή, στόν λόφο «Καστρούλι». Ἡ Ἀδελφότητα ἔχει μεταφερθεῖ ἐκεῖ
καί  μέ  Καθηγουμένη  τή  Γερόντισσα  Νυμφοδώρα  συνεχίζει  τή
μοναστική πορεία της καί τή σημαντική προσφορά της στόν τόπο
μας. Ὡς ἀντίδωρο εἰσπράττει τήν ἀφειδώλευτη ἀγάπη τοῦ λαοῦ μας,
πού προσέρχεται ὅλο τόν χρόνο, ἰδιαίτερα ὅμως στήν πανήγυρη τῆς
Μονῆς, στίς 23 Αὐγούστου, ἀπό ὅλο τόν ἑλλαδικό χῶρο.

Αὐτή ἡ ἀγάπη τοῦ λαοῦ γιά τή Μονή καί τήν περίπυστο Εἰκόνα
τῆς Παναγίας Ξενιᾶς, μᾶς συνεκίνησε, Ἐξοχώτατε, ἀπό τήν πρώτη
στιγμή  τῆς  καταστάσεώς  μας  ὡς  Ἐπισκόπου  στή  θεόσωστο  καί
ἁγιοβάδιστο  ἐπαρχία  τῆς  Δημητριάδος.  Τό  παλαιό  μοναστηριακό
συγκρότημα,  πού  εἶδε  ἀνά  τούς  αἰῶνες  τόσες  θαυματουργικές
ἐπεμβάσεις τῆς Παναγίας μας καί παρηγόρησε σέ ἐθνικές συμφορές
τόν λαό μας, μπῆκε στήν καρδιά μας. Θεωρήσαμε πώς χρέος μας
ἦταν νά φροντίσουμε γιά τήν ἀποκατάστασή του, ὥστε νά ἀποδοθεῖ
πάλι  στόν  λαό  μας  λειτουργικό,  ὄχι  βέβαια,  πλέον,  ὡς  τόπος
μοναστικῆς  ἀσκήσεως,  ἀφοῦ  πιά  ἡ  Ἀδελφότητα  εἶναι
ἐγκατεστημένη στή νέα Μονή, ἀλλά μέ νέα χρήση, πού νά συνάδει
μέ τούς ἁγίους σκοπούς τῆς Ἐκκλησίας μας.

Παλαίψαμε  μέ  ὅλες  μας  τίς  δυνάμεις,  πρός  ὅλες  τίς
κατευθύνσεις,  τοπικούς  παράγοντες  καί  κρατικούς  φορεῖς.
Ζητήσαμε  τή  βοήθεια  τῆς  ἑλληνικῆς  Πολιτείας  γιά  τήν



ἀποκατάσταση  αὐτοῦ  τοῦ  ἐξαίρετου  μνημείου.  Λάβαμε  πλεῖστες
ὑποσχέσεις,  πού,  μέ  πόνο  τό  λέγουμε,  ἀποδείχθηκαν  ἕωλες.  Μέ
ἀπορία καί παράπονο διερωτηθήκαμε γιά τόν λόγο τῆς ἀδιαφορίας
πρός  τόν  πολύτιμο  αὐτό  πνευματικό  θησαυρό  τῆς  πολιτιστικῆς
κληρονομιᾶς  τῆς  πατρίδος  μας.  Δέν  στάθηκε  δυνατόν  νά  βροῦμε
ἀπάντηση στό εὔλογο ἐρώτημά μας. 

Σήμερα, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τῆς Παναγίας μας, ἔχουμε
ἤδη  δρομολογήσει  τίς  προσπάθειές  μας,  ἀναλαμβάνοντας  μόνοι
μας,  ὡς  τοπική  Ἐκκλησία,  παρά  τό  βάρος  τοῦ  ἐκτεταμένου
φιλανθρωπικοῦ  μας  ἔργου,  τό  τεράστιο  αὐτό  ἐγχείρημα,  μέ  τή
συναντίληψη τοῦ ὑλικά φτωχοῦ, ἀλλά σέ ἔργα εὐσέβειας πλούσιου
λαοῦ μας.

Ἡ  ἐπίσκεψή  σας  στόν  τόπο  μας  καί  στήν  Ἱερά  αὐτή  Μονή
σήμερα, τά ἐγνωσμένα ἀγαθά αἰσθήματά σας πρός τήν Ἐκκλησία
μας, τῆς ὁποίας καί σεῖς εἶσθε τέκνο, μᾶς δίνουν τήν ἐλπίδα πώς
μποροῦμε νά σᾶς ἔχουμε ἀρωγό στήν προσπάθειά μας. 

Κύριε Πρόεδρε,
Ευελπιστούμε  να  σας  καλέσουμε  σύντομα  στα  Εγκαίνια  της

ανακαινισμένης Ιεράς Μονής προκειμένου να παραδοθεί ως τόπος
υποδοχής και φιλοξενίας Ορθοδόξων Πιστών από όλο τον κόσμο.
Ήδη  εκατοντάδες  ομόδοξοι  από  τα  Βαλκάνια  και  την  Ρωσία  την
επισκέπτονται και ερωτούν για δυνατότητα διαμονής.

Θα  είναι  το  πρώτο  μοναστηριακό  συγκρότημα  στην  Ελλάδα
που  θα  λειτουργήσει  στα  πλαίσια  του  Θρησκευτικού  Τουρισμού
όπως ονομάζεται, της προσκυνηματικής περιήγησης, όπως εμείς την
αποκαλούμε.

Ἐπικαλούμαστε, λοιπόν, ἐφ᾿ Ὑμᾶς καί ἐπί τό ὑψηλό ἐθνικό Σας
ἔργο  ἀμέριστη  τήν  ἀρωγή,  τόν  φωτισμό  καί  τή  συμπόρευση  τῆς
Κυρίας Θεοτόκου, ἐπ᾿ ἀγαθῷ τῆς φιλτάτης πατρίδος μας.

Καλῶς ὁρίσατε.              
            


