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Ἀγαπητοὶ κ. Δήμαρχε καὶ Μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Μεγαλοπόλεως,  
 
Μετὰ τὴν πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν συνάντησίν μας καὶ μόλις ἐπιστρέψας εἰς τὴν Ἀθήνα, 

ὅπου θὰ παραμείνω μερικὲς ἡμέρες γιὰ θεραπεία τῶν ὀφθαλμῶν μου, θεωρῶ ἄμεσο καθῆκον 
μου νὰ σᾶς εὐχαριστήσω διὰ τὴν ἐγκάρδια ὑποδοχή σας καὶ τὴν ὁλόθερμη καὶ ὁλόψυχη 
θέλησιν καὶ ἀπόφασίν σας νὰ βοηθήσετε εἰς τὴν σύντομον περάτωσιν τοῦ ἐν Κοτυλίῳ 
δημιουργουμένου Παραρτήματος τοῦ Ἱδρύματος Ὄρους Σινᾶ, ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου 
Γενναδίου. Ἡ θέλησίς σας αὐτὴ ἀπεδείχθη μὲ τὴν ἑτοιμότητά σας νὰ ἐνεργήσετε ἀμέσως 
τόσον εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ εἰς τὴν ἐσωτερικὴν διαμόρφωσιν τῆς ἐκτάσεως, ὅσον καὶ εἰς τὴν ἔγκρισιν 
(καὶ μάλιστα ὑπὸ τὰς παροῦσας συνθῆκας) χρηματικῶν ποσῶν τὰ ὁποῖα ἤδη μᾶς 
ἀνακοινώσατε,  διὰ τὴν περιμάνδρωσιν τοῦ Σιναϊτικοῦ αὐτοῦ χώρου καὶ τὸν εὐπρεπισμόν του 
ἐν ὄψει τῶν ἐγκαινίων τοῦ ναοῦ τὴν 25ην Αὐγούστου, συνευδοκοῦντος καὶ τοῦ ἐκλεκτοῦ 
Περιφερειάρχου Πελοποννήσου κ. Π. Τατούλη. 

Εὐελπιστοῦμε ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὴν καθαρῶς πνευματικὴν χροιὰν τοῦ ἔργου αὐτοῦ, ποὺ 
ἔχει τὴν εὐλογίαν καὶ ἄμεσον ὑποστήριξιν καὶ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γόρτυνος 
καὶ Μεγαλουπόλεως κ. Ἱερεμίου, ἔργου τὸ ὁποῖον θὰ τονίσῃ τὸ πνεῦμα τῆς παραδόσεώς μας 
καὶ μάλιστα τῆς ἐκτὸς τῶν συνόρων γεραρᾶς Ἑλληνορθοδοδοξίας, θὰ προσδώσῃ διὰ τῶν 
συγχρόνων πολιτιστικῶν δραστηριοτήτων του καὶ ἔμφασιν εἰς τὴν περαιτέρω ἀνάπτυξιν τοῦ 
θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ, προσελκύοντας εἰς τὴν περιοχὴν προσκυνητὲς τόσον ἀπὸ τὸ 
ἐσωτερικόν, ὅσον καὶ ἀπὸ ἄλλες Ὀρθόδοξες χῶρες. 

Ἐπιτρέψτε μου νὰ σᾶς ἐκφράσω συγχρόνως καὶ τὰ συγχαρητήριά μου γιὰ τὶς πολλὲς 
δραστηριότητες ποὺ εἶδα ὅτι ἔχετε ἀναπτύξει εἰς τὴν ἱστορικὴν περιοχήν σας, ἔχοντας 
ἀξιοποιήσει καὶ συντονίσει μὲ τρόπον ἀξιοθαύμαστον τὴν βοήθειαν τῶν ἀποδήμων ἀλλὰ καὶ 
ἄλλων παραγόντων, ὅπως καὶ τὴν ἐπαινετὴν προθυμίαν καὶ δραστηριότητα τοῦ μεγάλου 
εὐεργέτου κ. Ἀθανασίου Μαρτίνου, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἔχετε κάνει ἔργα θαυμαστά, τὰ ὁποῖα 
εἴθε νὰ συνεχίζετε πάντοτε. 

Δεχθῆτε καὶ πάλιν τὶς εὐχαριστίες μας. Εἴθε ὁ Πανάγαθος Θεός, διὰ πρεσβειῶν τῆς 
Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Βάτου, τῆς πολιούχου Σινᾶ Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης 
καὶ πάντων τῶν Σιναϊτῶν Ἁγίων, νὰ χαρίζῃ σὲ ἐσᾶς, τὶς οἰκογένειές σας καὶ τοὺς συνεργάτας 
σας τὴν κατ’ ἄμφω ὑγείαν, νὰ σᾶς ἐνδυναμώνῃ εἰς τὸν ἀγῶνα σας καὶ νὰ σᾶς καθοδηγῇ εἰς 
πᾶν ἔργον ἀγαθὸν καὶ καρποφόρον.  
 

Μετὰ θερμωτάτων εὐχῶν καὶ εὐχαριστιῶν 
 
 

† Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σινᾶ Δαμιανὸς  
Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Θεοβαδίστου Ὄρους Σινᾶ 
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