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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
• Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης εἰς Ἀθήνας
Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος
μεταξύ 5-8 τ.μ. Ἰουνίου, ἐπεσκέφθη τάς Ἀθήνας.
Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 5ης Ἰουνίου, ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τήν
τράπεζαν ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ ἐντιμολ. κ. Ἀχιλλέως Κωνσταντακοπούλου, τῇ συμμετοχῇ τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου
καί ἄλλων ἐκλεκτῶν προσωπικοτήτων.
Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου καί Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ἐπεσκέφθη τήν Α. Μακαριότητα ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτῆς, ἐντός
κλίματος ἐγκαρδιότητος καί ἀδελφικῆς ἀγάπης.
Ἐν συνεχείᾳ ἐδέχθη ἀλληλοδιαδόχως ἐν τῷ καταλύματι Αὐτοῦ ἐν τῷ
ξενοδοχείῳ Χίλτον, τόν ἐν Ἀθήναις Πρέσβυν τῶν Η.Π.Α. ἐξοχ. κ. Geofrey R.
Pyatt, τόν Πρόεδρον τῆς «Νέας Δημοκρατίας» ἐξοχ. κ. Κυριᾶκον Μητσοτάκην, τόν ὁποῖον συνελυπήθη καί ἐκ τοῦ σύνεγγυς ἐπί τῇ προσφάτῳ ἀπωλείᾳ
τοῦ πατρός αὐτοῦ καί μεγάλης πολιτικῆς προσωπικότητος τῆς Ἑλλάδος μ.
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, καί ὅμιλον ὁμογενῶν ἐκ Σικάγου, εἰς τούς ὁποίους ἐξέφρασε τήν συμπάθειάν Του διά τήν κοίμησιν τοῦ Ποιμενάρχου αὐτῶν
ἀειμνήστου Μητροπολίτου κυροῦ Ἰακώβου.
Ἐνωρίς τό ἀπόγευμα παρηκολούθησε τήν ὁμιλίαν τοῦ Ἐξοχωτάτου
Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν ἐργασιῶν τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Διασκέψεως Κορυφῆς τῆς Ὀργανώσεως «Concordia», ἐνώπιον
τῆς ὁποίας ὡμίλησε κατόπιν προσκλήσεως καί ὁ ἴδιος τήν ἑπομένην μέ θέμα
τό προσφυγικόν πρόβλημα, μεθ᾽ ὅ, ὁμοῦ μετά τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου κ.
Ἱερωνύμου, μετέβη εἰς Βοιωτίαν καί παραστάς ὡμίλησεν εἰς τήν κεντρικήν
ἐκδήλωσιν «Καθαρός Ἀσωπός», ἐν τῷ κλειστῷ Γηπέδῳ καλαθοσφαιρίσεως
Σχηματαρίου, πραγματοποιηθεῖσαν ἐντός τῶν πλαισίων τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς
Παγκοσμίου Ἡμέρας Περιβάλλοντος. Σημειωτέον, ὅτι ὁ Πατριάρχης μετέσχεν εἰς τήν ὡς ἄνω ἐκδήλωσιν κατόπιν εὐγενοῦς προσκλήσεως τοῦ Περιφερειάρχου Στερεᾶς Ἑλλάδος ἐξοχ. κ. Κωνσταντίνου Μπακογιάννη, ἐλθόντος ἐπί τούτῳ εἰς Φανάριον.
Μετά τήν ἐπιστροφήν εἰς Ἀθήνας, ἡ Α.Θ. Παναγιότης παρέστη εἰς τήν
ἐν τῷ Προεδρικῷ Μεγάρῳ παρατεθεῖσαν δεξίωσιν ὑπό τῆς Α. Ε. τοῦ Προέδρου κ. Προκοπίου Παυλοπούλου πρός τιμήν τῶν συνέδρων τῆς Concordia.
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Ἀκολούθως συνηντήθη ἐν τῷ ξενοδοχείῳ King George μετά τοῦ ἐξοχ. κ.
J. Biden, τ. Ἀντιπροέδρου τῶν Η.Π.Α., μεθ᾽οὗ παρεκάθησεν ἐν συνεχείᾳ εἰς
δεῖπνον παρατεθέν ὑπό τοῦ Ὁμίλου «Libra Group».
Τήν Τετάρτην, 7ην Ἰουνίου, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης παρηκολούθησε τήν ἐνώπιον τῆς Συνόδου Κορυφῆς ὁμιλίαν τοῦ Ἀντιπροέδρου Biden μέ
θέμα τό μέλλον τῆς Εὐρώπης, εἶτα δέ μετέβη εἰς τό ξενοδοχεῖον «Μεγάλη
Βρεταννία», ἔνθα συνηντήθη μετά τῶν Α. Μεγαλειοτήτων τοῦ Βασιλέως
Κωνσταντίνου καί τῆς Βασιλίσσης Ἄννης - Μαρίας, συνοδευομένων ὑπό τῆς
Α. Ὑ. τοῦ Πρίγκηπος Νικολάου μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ.
Μετά τήν συνάντησιν καί συνομιλίαν ταύτην ἡ Α.Θ. Παναγιότης παρεκάθησεν ἐν τῷ αὐτῷ ξενοδοχείῳ εἰς ἐπίσημον γεῦμα παρατεθέν πρός τιμήν
Αὐτῆς ὑπό τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, συνεδριαζούσης τάς ἡμέρας ἐκείνας ἐν Ἀθήναις. Μεταξύ τοῦ Πατριάρχου καί τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου ἀντηλλάγησαν θερμαί προπόσεις. Εἰς τό γεῦμα παρεκάθησαν
καί ὁ Ὑπουργός Παιδείας, Ἐρεύνης καί Θρησκευμάτων ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος
Γαβρόγλου καί ὁ Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης.
Τό ἀπόγευμα ὁ Πατριάρχης παρηκολούθησεν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Χίλτον
τήν καταληκτήριον συνεδρίαν τῆς Διασκέψεως τῆς Concordia, κατά τήν
ὁποίαν ὡμίλησεν ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος ἐξοχ. κ. Ἀλέξης Τσίπρας.
Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 8ης ἰδίου, ἡ Α.Θ. Παναγιότης ἐπέστρεψεν εἰς
τήν Πόλιν δι᾽ ἀεροσκάφους τεθέντος εἰς τήν διάθεσιν Αὐτῆς ὑπό τῶν ὀργανωτῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Διασκέψεως.
• Τό Πατριαρχικόν προσκύνημα εἰς τήν Καππαδοκίαν
Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος
ἐπραγματοποίησε τό καθιερωμένον ἐτήσιον προσκύνημα εἰς τήν ἁγιοτόκον
Καππαδοκίαν, μεταξύ 17-19 τ. μ. Ἰουνίου, εἰς τό ὁποῖον συμμετέσχον κατόπιν
προσκλήσεώς Του, ἡ Α.Θ. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.
Θεόφιλος Γ´ μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης ΚωνσταντίαςἈμμοχώστου κ. Βασίλειος, ἐκ Κύπρου, καί οἱ Σεβ. ΡΚαθολικοί Ἀρχιεπίσκοποι
Lecce κ. Domenico Umberto D΄Ambrosio καί Bari κ. Francesco Cacucci μετά
τοῦ Πανοσιολ. κ. Andrea Palmieri.
Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 17 ης τ.μ., ἅμα τῇ ἀφίξει Του εἰς Καισάρειαν, ὁ
Πατριάρχης μετά τῶν ὡς ἄνω προσεκύνησεν εἰς τούς ἐν Göreme Ἱ. Ναούς
Ἁγίου Βασιλείου, Ἁγίας Αἰκατερίνης, «σκοτεινήν Ἐκκλησίαν» (Karanlık Kilise)
καί Tokalı Kilise. Τό ἀπόγευμα, ἐχοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινόν ἐν τῷ Ἱ.

Ἐπίσκεψις, Ἀρ. 800 – 31.07.2017

4

Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Ἀραβησσοῦ (Gülşehir), καθ᾿ ὅν καί ὡμίλησεν ἑλληνιστί
καί τουρκιστί.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ ὡς ἄνω ὑψηλοί ἐπισκέπται, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, ἐπικεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Πόλεως,
οἱ ἐξοχ. κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, πρῴην ὑπουργός, βουλευτής Ν.Δ. Νομοῦ
Λαρίσης, κ. Παναγιώτης Σκουρολιάκος, Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Νομοῦ Ἀττικῆς,
ἐκπροσωπῶν τήν Βουλήν τῶν Ἑλλήνων, πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν.
Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Κων/πόλει, μετά τῆς εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ, ὁ ἐντιμ.
κ. Θεοφάνης Ἰσακίδης, Πρόεδρος τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν
Σωματείων, καί προσκυνηταί ἐξ Ἀθηνῶν καί ἀλλαχόθεν.
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τόν Δήμαρχον
Gülşehir ἐντιμ. κ. Vahdi Arısoy, εἰς τόν ὁποῖον ἐπαρουσίασε τόν Μακ. Πατριάρχην Ἱεροσολύμων καί τούς λοιπούς ἐπισκέπτας καί τόν ηὐχαρίστησε διά
τάς διευκολύνσεις καί τήν προσοχήν πρός τούς ἐπισκεπτομένους τόν Δῆμον
του χριστιανούς Ὀρθοδόξους.
Τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 18 ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν ἐκκλησιάσθη
κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Σινασσοῦ Θείαν Λειτουργίαν, προεξάρχοντος τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ἱεροσολύμων
κ. Θεοφίλου Γ´, καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί Μητροπολίτου Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου κ.
Βασιλείου. Συμπροσηυχήθησαν ἅπαντες οἱ κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς προτεραίας ἐκκλησιασθέντες.
Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὡμίλησεν
ἑλληνιστί καλωσορίσας τόν Μακαριώτατον εἰς τήν γῆν τῆς Καππαδοκίας καί
ἐν συνεχείᾳ τουρκιστί ἀπευθυνόμενος πρός τούς τοπικούς ἄρχοντας, εἰς τούς
ὁποίους καί ηὐχήθη ἐπί τῇ ἐπί θύραις ἑορτῇ τοῦ Ραμαζανίου. Εἰς τήν προσφώνησιν τοῦ Παναγιωτάτου ἀπήντησεν ἡ Α.Θ. Μακαριότης. Ἀκολούθως, ὁ
Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν
πάντων τῶν ἐν Καππαδοκίᾳ ἀναπαυομένων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν,
τῶν τε εἰρηνικῶς κοιμηθέντων καί τῶν μαρτυρικῶς τελειωθέντων, καί ἐν συνεχείᾳ ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας τόν ἐντιμολ. κ. Θεόδωρον Γιάγκου, καθηγητήν Κανονικοῦ Δικαίου ἐν τῇ
Θεολογικῇ Σχολῇ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἀνταλλαγέντων τῶν εἰθισμένων λόγων. Ἐπίσης, χαιρετισμούς ἀπηύθυναν οἱ ἐξοχ.
Βουλευταί κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος καί κ. Παναγιώτης Σκουρολιάκος καί ἡ
εὐγεν. κ. Βασιλική Παπαδοπούλου, Γεν. Γραμματεύς τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων.
Τήν μεσημβρίαν οἱ δύο Προκαθήμενοι μετά τῶν συνοδειῶν των παρεκάθησαν εἰς τό εὐγενῶς παρατεθέν γεῦμα ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ ἐντιμολ. κ. Γρηγο-
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ρίου Χατζηελευθεριάδου, Ἄρχοντος Ἀκτουαρίου, καταγομένου ἐκ Σινασσοῦ.
Τό ἀπόγευμα ἐπεσκέφθησαν τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίου Νικολάου, τόν προσφάτως
ὑποστάντα σοβαράς ἐκ κατολισθήσεως ζημίας Ἱ. Ναόν Ἁγίου Βασιλείου καί
τόν Ἱ. Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Εὐμορφοχωρίου (Cemil).
Τήν Δευτέραν, 19ην τ.μ., ἡΑ.Θ. Παναγιότης ἐπεσκέφθη μετά τῶν ὑψηλῶν ἐπισκεπτῶν ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ τόν Νομάρχην Νεαπόλεως (Nevşehir)
ἐξοχ. κ. İlhami Aktaş, εἰς τόν ὁποῖον ἐξέφρασε τάς εὐχαριστίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τάς παρεχομένας ὑπό τῶν ὑπηρεσιῶν τῆς κατ᾿
αὐτόν Νομαρχίας ἐξυπηρετήσεις κατά τά κατ᾿ ἔτος προσκυνήματα Αὐτοῦ.
Ἠκολούθησε προσκυνηματική ἐπίσκεψις εἰς τούς Ἱ. Ναούς Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου Νεαπόλεως καί Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Κερμίρας, γενεθλίου χωρίου τοῦ Ἠλία Καζάν, ὡς καί ἐπίσκεψις εἰς τήν νεωστί ἀνακαλυφθεῖσαν ὑπόγειον πόλιν παρά τήν Νεάπολιν.
Τό ἑσπέρας, οἱ δύο Πατριάρχαι καί οἱ συνοδοί Αὐτῶν ἐπέστρεψαν ἀεροπορικῶς ἐκ Καισαρείας εἰς τήν Πόλιν, ὑπαντηθέντες εἰς τό ἀεροδρόμιον
ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος. Μετά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
ἀποχαιρετιστήριον δεῖπνον καί περί τό μεσονύκτιον, ἡ Α.Θ. Μακαριότης ὁ
Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Τέλ Ἀβίβ, προπεμφθείς ἐκ μέρους τοῦ Παναγιωτάτου ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου
κ. Θεολήπτου.
• Ἡ ἱεραποδημία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς Τένεδον
Ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος,
συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου Φραγκάκη
καί ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, δημοσιογράφου-φωτογράφου, μετέβη κατά
τό διάστημα μεταξύ 24ης ἕως 27ης Ἰουλίου εἰς τήν νῆσον Τένεδον, προσκληθείς ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καί τῶν ἐν Ἑλλάδι Σωματείων τῶν Τενεδίων, ἵνα προστῇ τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς προστάτιδος
τῆς νήσου Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς.
Κατά τό προσκύνημα αὐτό ὁ Πατριάρχης ἡμῶν ἐχοροστάτησεν εἰς τόν
Μέγαν Ἑσπερινόν τῆς παραμονῆς τῆς ἑορτῆς εἰς τόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου Τενέδου, ἐν τῷ τέλει τοῦ ὁποίου τόν Ὑψηλόν Ἐπισκέπτην προσεφώνησεν ἡ εὐγεν. κ. Πελαγία Πισιριτζῆ, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος Τενέδου,
καί ἀντεφώνησεν Οὖτος καταλλήλως.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ ἐξοχ. Τέρενς-Νικόλαος Κουΐκ, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ὁ ἐξοχ. πρ.
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ὑπουργός καί νῦν Ἀντιπρόεδρος τοῦ κόμματος τῆς Νέας Δημοκρατίας κ.
Κωνσταντῖνος Χατζηδάκης μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ καί ὁ ἐξοχ. Πρέσβυς κ.
Εὐάγγελος Σέκερης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, Ἄρχοντες
τοῦ Θρόνου, ὁ Πρόεδρος τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου τῶν Τενεδίων ἐντιμ. κ.
Χρῆστος Κάλφας, ἀντιπροσωπεία ἐκ τοῦ ἐν Νέᾳ Τενέδῳ Χαλκιδικῆς
Συλλόγου τῶν ἀπανταχοῦ Τενεδίων, καθώς καί πλῆθος προσκυνητῶν ἀπό
τήν Τένεδον, τήν γείτονα Ἴμβρον, τήν Πόλιν, τήν Ἑλλάδα, τήν Γαλλίαν, ἀλλά
καί ἀπόγονοι Ἰμβρίων καί Τενεδίων ἐκ διαφόρων χωρῶν. Ἐν συνεχείᾳ
μεταβάς ὁ Παναγιώτατος εἰς τό κοιμητήριον τῆς νήσου ἀνέγνω Τρισάγιον
πρό τοῦ τάφου τοῦ παλαιοῦ Ἐφημερίου μ. Στεφάνου Τενεδιοῦ, μνησθείς καί
πληθύος προσώπων, κληρικῶν καί λαϊκῶν, σχετιζομένων μέ τήν ἱστορίαν τῆς
Τενέδου μέ πρῶτον τόν Τενέδιον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην Μελέτιον Β΄.
Τήν κυρίαν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε κατά τήν
Θείαν Λειτουργίαν εἰς τό φερώνυμον ἐξωκκλήσιον τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς
παρουσίᾳ τῶν ὡς ἄνω συμπροσευχηθέντων, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας ὡμίλησεν Οὗτος καθώς καί οἱ ἐξοχ. κ.κ. Τέρενς-Νικόλαος Κουΐκ καί Κωνσταντῖνος Χατζηδάκης, ὡς καί ὁ ἐντιμ. κ. Χρῆστος Κάλφας. Ἠκολούθησε γεῦμα καί
ἑόρτιος ἐκδήλωσις μετά παραδοσιακῶν χορῶν καί προγράμματος ὑπό νέων
ἐκ τῆς γείτονος Μυτιλήνης καί ἀνεβίωσεν οὕτω τό πανηγύρι τῶν παλαιῶν
ἡμερῶν τῆς εὐκλείας τῆς Ρωμαίηκης παρουσίας ἐν Τενέδῳ.
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐχοροστάτησεν εἰς τό προσφάτως ἀνακαινισθέν ἐξωκκλήσιον τῶν
Ἁγίων Θεοδώρων κατά τόν ἑσπερινόν τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, ἐνῷ κατά τήν κυρίαν ἡμέραν τῆς μνήμης αὐτοῦ εἰς τήν
τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱ. ἐνοριακῷ Ναῷ τῆς Κοιμήσεως, μετά
τό τέλος τῆς ὁποίας ὁμιλήσας ἀπεχαιρέτισε τούς κατοίκους τῆς νήσου καί
τούς διά τό προσκύνημα αὐτό προσελθόντας πιστούς, ἐπιδαψιλεύσας πρός
πάντας τήν διηνεκῆ εὐχήν καί εὐλογίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.
Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Πατριάρχης προπεμφθείς ἐν τῷ
λιμένι ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου
κ. Κυρίλλου καί τῶν κατοίκων τῆς νήσου ἀνεχώρησεν ἐπιστρέφων εἰς τήν
ἕδραν Αὐτοῦ.
Κατά τήν διάρκειαν τῆς ἱεραποδημίας αὐτῆς ὁ Παναγιώτατος ἔσχε τήν
εὐκαιρίαν ἐθυμοτυπικῶν συναντήσεων μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Νομάρχου Τσανάκκαλε ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, ὡς καί τῶν ἐντιμ. κ. Ἐπάρχου καί κ. Δημάρχου Τενέδου, οἵτινες προφρόνως ὑπεδέχθησαν Αὐτόν κατά τήν ἄφιξίν Του ἐν τῇ ἀποβάθρᾳ τῆς νήσου, ἐνῷ τήν ἑπομένην παρέθεσαν γεῦμα πρός τιμήν Αὐτοῦ.
Χάριτι Θεοῦ ἔληξε καί τό προσκύνημα αὐτό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου πρός τό μικρόν ποίμνιον τῆς Τενέδου, πολλά ἐνισχῦσαν αὐτό, προσκύ-
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νημα τό ὁποῖον ἐπραγματοποιήθη ἐντός τῆς ἀτμοσφαίρας τῆς προσπαθείας
διά τήν πνευματικήν καί πολιτιστικήν ἀνάστασιν καί ἀναγέννησιν τῆς
Τενέδου καί τῆς Πατριαρχικῆς γενετείρας Ἴμβρου, ὥστε νά συνεχισθῇ καί εἰς
τό μέλλον ἡ λαμπρά ἱστορία τῶν Πατέρων μας καί νά μή ἀπολεσθῇ εἰς τό
διάβα τοῦ χρόνου ἡ βαρειά παρακαταθήκη των.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
• Ὁ Πρωθυπουργός τῆς Γεωργίας εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων
Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 11ης /24ης Ἰουλίου 2017, ὁ Πρωθυπουργός
τῆς Γεωργίας ἐξοχώτατος κ. Giorgi Kvirikashvili, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Γεωργίας, τοῦ πρέσβεως τῆς Γεωργίας εἰς Ἰσραήλ καί
τοῦ πρέσβεως τοῦ Ἰσραήλ εἰς Γεωργίαν καί ἄλλων συνεργατῶν, ἐπεσκέφθη τό
Πατριαρχεῖον.
Τόν γεωργιανόν Πρωθυπουργόν καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ ὑπεδέχθη
ἐνθέρμως ἡ Α.Θ. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος μετά
τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου καί
ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων.
Κατά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην ὁ Πρωθυπουργός ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τάς καλάς σχέσεις, τάς ὁποίας διατηρεῖ τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων μετά τοῦ Πατριαρχείου Γεωργίας, διά τήν ὑποδοχήν τῶν ἑκάστοτε
Γεωργιανῶν προσκυνητῶν καί διά τό ὅτι διά τῆς προσωπικῆς στάσεως αὐτοῦ
ἀποτελεῖ παράγοντα πολιτικῆς σταθερότητος.
Ὁ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησε τόν κύριον Kvirikashvili καί ἀνεφέρθη
εἰς τόν συμφιλιωτικόν καί εἰρηνευτικόν ρόλον τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν
Ἱερουσαλήμ καί τήν Ἁγίαν Γῆν εἰς τό παρελθόν καί σήμερον, ἰδίᾳ μετά τήν
ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς τό Συμβούλιον τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν διά τήν οἰκοδομήν
τῆς εἰρήνης εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν.
Πρός ἀναγνώρισιν καί ἐνίσχυσιν τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ εἰς τήν ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης, ὁ Μακαριώτατος ἐτίμησεν αὐτόν διά τοῦ παρασήμου τοῦ
Ἀνωτέρου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου.
Εὐχαριστῶν τόν Μακαριώτατον ὁ κ. Kvirikashvili διά τήν τιμητικήν
διάκρισιν ταύτην, ἀντανακλῶσαν εἰς τό ἔθνος καί τήν Ἐκκλησίαν τῆς Γεωργίας, ηὐχαρίστησεν αὐτόν καί διά τήν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς τόν Πανάγιον
Τάφον καί εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί προσέφερεν Αὐτῷ
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εἰκόνα τοῦ Ἀρχαγγέλου ὡς δῶρον, ὁ δέ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν Αὐτῷ εἰκόνα τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου καί μετάλλιον τῶν 2000 ἐτῶν ἱστορίας τοῦ Πατριαρχείου, εἰς δέ τά μέλη τῆς συνοδείας αὐτοῦ Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

