
Αγιον Ορος, 26/10/998 
Ιερά Μονή Οσίου Ξενοφώντος

Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο είχε σήμερα, στις 12.00 το 
μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος, η οποία 
εορτάζει τη χιλιετηρίδα της.

Τον Πρωθυπουργό, που συνοδευόταν από τον Υφυπουργό Εξωτερικών Γιάννο Κρανι- 
διώτη, κατά την άφιξή του στην Ιερά Μονή, υποδέχθηκαν εκ μέρους του Οικουμενικού 
Πατριάρχη ο Αρχιγραμματέας του Πατριαρχείου Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλα
δέλφειας Μελίτων, ο πολιτικός Διοικητής του Αγίου Ορους Σταύρος Ψυχάρης και ο Η
γούμενος της Μονής Ξενοφώντος Αρχιμανδρίτης Αλέξιος.

Κατόπιν, ο Πρωθυπουργός κατευθύνθηκε προς το Καθολικόν της Μονής, τον Ιερό Ναό 
του Αγίου Γεωργίου, όπου τον ανέμενε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Εψάλη δοξολογία 
και στη συνέχεια προσφώνησαν τον Πρωθυπουργό ο Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος 
και ο Ηγούμενος της Μονής Αρχιμανδρίτης Αλέξιος.
(Τα κείμενα των προσφωνήσεων διανέμονται σε ξεχωριστά Δελτία Τύπου).

• Ο Πρωθυπουργός, απαντώντας στις προσφωνήσεις, είπε τα εξής:

«Παναγιώτατε, Πανοσιολογιώτατε, Αγιε Ηγούμενε, Σεβαστοί Πατέρες,
Δεχθείτε σας παρακαλώ τις θερμές ευχαριστίες μας για τη συγκινητική υποδοχή σας, για 
τα φιλόφρονα λόγια σας, για την τιμή την οποία μου κάνατε με τα όσα μου δώσατε.

Ιδιαίτερα ευχαριστώ εσάς Παναγιώτατε,.για την παρουσία σας στο ιστορικό Καθολικό 
αυτής της Ιεράς Μονής. Παρουσία η οποία μας τιμά εξαιρετικά.
Χαίρομαι που μου δίδεται έτσι η ευκαιρία να τονίσω την κεφαλαιώδη σημασία που έχει 
για μας, για την Ελλάδα, για την Πολιτεία, η ιστορική προσφορά του Οικουμενικού Πα
τριαρχείου. Το περιβάλλουμε με σεβασμό και τιμή και αναγνωρίζουμε τη διεθνή ακτινο
βολία των πρωτοβουλιών του. Πρωτοβουλίες για την εδραίωση της ειρήνης. Πρωτοβου
λίες για τη συνεργασία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Πρωτοβουλίες για την ενότητα των 
Εκκλησιών. Πρωτοβουλίες για το περιβάλλον.
Εκτιμούμε τους άρρηκτους δεσμούς, οι οποίοι σας συνδέουν με τον Αθω και έχουμε, 
πάντοτε, τη θέληση να συμπαρασταθούμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων και των αρμο
διοτήτων μας, στη διατήρηση και ενίσχυσή τους. Τούτο,-ώστε να .προωθείται, κατά τον 
αποτελεσματικότερο τρόπο, το επιτελούμενο πνευματικό έργο, τόσο του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, όσο και της Αθωνικής Πολιτείας και να ευοδώνονται οι υψηλοί στόχοι 
προς τους οποίους όλοι προσβλέπουμε. Στόχοι οι οποίοι είναι κοινοί.

£την Ιερά Μονή Ξενοφώντος, η οποία εορτάζει την χιλιετηρίδα της, εκφράζουμε τις θερ
μότατες ευχές να συνεχίσει το γνωστό σε όλους μας δημιουργικό έργο της πνευματικής 
και κτιριακής ανασυγκρότησης και ανακαίνισης το οποίο επιτελεί η ζωντανή και πολυμε
λής αδελφότητά της, με την καθοδήγηση του αγαπητού μας Γέροντα Αλεξίου. 
Παναγιώτατε, Γέροντα Αλέξιε και Πατέρες, Ευλογείτε».
•

• Ο Οικουμενικός Πατριάρχης επέδωσε στον Πρωθυπουργό τον Μέγαν Χρυσούν 
Σταυρόν της χιλιετηρίδας της Ιεράς Μονής Οσίου Ξενοφώντος, καθώς και αναμνηστι
κό δώρο (ασημένιο δίσκο) για τη συνάντησή τους.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ



Ο Ηγούμενος της Μονής προσέφερε στον Πρωθυπουργό εικόνα του Αγίου Γεωργίου 
του Τροπαιοφόρου.
Η δοξολογία τελείωσε με το Πολυχρόνιο του Πρωθυπουργού, το οποίο έψαλε ο Αρχι
μανδρίτης Αλέξιος.
Μετά τη δοξολογία ο Πατριάρχης, ο Πρωθυπουργός και ο Ηγούμενος της Μονής πή
γαν στο αρχονταρίκι, όπου ο Παναγιώτατος παρουσίασε στον Πρωθυπουργό τους 
συνοδεύοντες αυτόν Σεβασμιώτατους Μητροπολίτες Εφέσου Χρυσόστομο, Ηλιουπό
λεως και Θείρων Αθανάσιο, Μηλίτου Απόστολο και Φιλαδέλφειας Μελίτωνα.
Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης είχε, στη συνέχεια, συνάντηση με τον Οικουμενι
κό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίο, στην οποία μετείχε και ο Υφυπουργός Εξωτερικών 
Γιάννος Κρανιδιώτης.
- Συζητήθηκαν θέματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
- Ο Πατριάρχης εξήρε τους άρρηκτους δεσμούς Ελληνισμού και Ορθοδοξίας και ανα
φέρθηκε στο ρόλο που διαδραματίζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο σύγχρονο κό
σμο.
- Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε την ιστορική προσφορά του Οικουμενικού Πατριαρ
χείου, υπογραμμίζοντας, παράλληλα τη διεθνή ακτινοβολία των πρωτοβουλιών του 
για την εδραίωση της ειρήνης στον κόσμο, την προστασία του περιβάλλοντος και την 
ενότητα των Εκκλησιών.

Στη συνέχεια, ο Πατριάρχης και ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκαν στο Μουσείο της Ιε- 
ράς Μονής από τον Ηγούμενο Αλέξιο. Στο Μουσείο φυλάσσονται κειμήλια ανεκτίμη
της αξίας, όπως:
- Δύο ψηφιδωτές εικόνες (χρονολογούμενες από τον 11° αιώνα) των Αγίων Γεωργίου 
του Τροπαιοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου.
- Πολλές άλλες φορητές εικόνες που χρονολογούνται από τον 110 μέχρι και τον 19° 
αιώνα.
- Σταυροί ξυλόγλυπτοι.
- Αρχαία ειλητάρια.
- Χειρόγραφοι κώδικες από τον 9° αιώνα.
- Βιβλία των τυπογραφείων Βενετίας, Φλωρεντίας και Ιασίου. Πρόκειται για εκδόσεις 
που χρονολογούνται από το 1545 και μετά.
- Χρυσοκέντητα άμφια.
- Νομίσματα από την εποχή του Φιλίππου και του Αγίου Κωνσταντίνου.

Η ξενάγηση στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη του Πατρι
άρχη και του Πρωθυπουργού στο παλαιό Καθολικόν της Μονής (αφιερωμένο και αυ
τό στον Αγιο Γεώργιο) που κτίσθηκε το 975 μ.Χ. και το οποίο έχει:
- Ενα μαρμάρινο τέμπλο του 11° αιώνα.
- Μπροστά από το τέμπλο αυτό ένα ξυλόγλυπτο του 1636.
Οι κίονες του ναού είναι από παλαιοχριστιανική εκκλησία, η δε αγιογράφησή του χρο
νολογείται από το 1545 μ.Χ.

Η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Οικουμενικό Πατριάρχη ολοκληρώθηκε με 
γεύμα που παρετέθη στη Μονή από τον Ηγούμενο Αρχιμανδρίτη Αλέξιο.

Ο Πρωθυπουργός επέστρεψε αργά το απόγευμα στην Αθήνα.


