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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
• Ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς τήν Ἴμβρον
Ἐν τῇ πολλῇ ἀγάπῃ Του πρός τήν γενέτειραν Ἴμβρον, ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐπεσκέφθη καί πάλιν
αὐτήν, τήν φοράν ταύτην ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῶν ἑορτῶν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἀπό 11ης ἕως 16ης τ.μ. Αὐγούστου 2017.
Μαζί Του ἦσαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος καί ὁ
Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Βαρθολομαῖος ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, οἱ
Πανοσιολ. Ἀρχειοφύλαξ κ. Βησσαρίων καί Κωδικογράφος κ. Παΐσιος ἐκ Φαναρίου καί ὁ ἐντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας, δημοσιογράφος καί φωτογράφος.
Κατά τήν παραμονήν Του ἐν τῇ Νήσῳ ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε καί
ὡμίλησεν εἰς Παρακλήσεις, Ἑσπερινούς καί λειτουργίας εἰς ὅλα τά χωρία καί
προεξῆρχε τῆς Θ. Λειτουργίας τήν ἡμέραν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐν
συλλειτουργίᾳ μετά τοῦ ὡς ἄνω Ἀρχιερέως καί τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ.
Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, εἰς τά Ἀγρίδια, ὅπου γίνεται
κατ᾿ ἔτος πανιμβριακή πανήγυρις μέ τήν προσέλευσιν καί συμμετοχήν πολλῶν Ἰμβρίων ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ ὡς καί φίλων τῆς νήσου.
Εἰς τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας ταύτης ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησεν
εἰς Ἄρχοντα Δικαιοφύλακα τόν ἐλλογ. κ. Πάριν Ἀσανάκην, νομικόν, ἐπί σειράν ἐτῶν πρόεδρον καί νῦν πρῶτον ἀντιπρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου
Ἰμβρίων, ἐνῶ τήν Κυριακήν, 13ην τ.μ., ὁ Πατριάρχης κατά τήν χοροστασίαν
Του εἰς τό Σχοινούδι ἐχειροθέτησεν εἰς Ἄρχοντα Ὀστιάριον τόν ἐλλογ. κ.
Παῦλον Σταματίδην, Πρόεδρον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ ἑδρευούσης Ἰμβριακῆς
Ἑνώσεως Μακεδονίας-Θρᾴκης, ἑορταζούσης τήν ἐνενηκοστήν ἐπέτειον τῆς
ἱδρύσεως αὐτῆς. Εἰς τάς προσφωνήσεις Του πρός τούς νέους ὀφφικιαλίους ὁ
Πατριάρχης ἐξῇρε τήν συμβολήν των εἰς τήν ὑπόθεσιν τῆς προασπίσεως τῶν
δικαίων τῆς Ἴμβρου καί τῶν Ἰμβρίων καί ἰδιαιτέρως εἰς τήν λίαν εὐχάριστον
ἐξέλιξιν τῆς ἐπαναλειτουργίας τῶν σχολείων τῆς νήσου, διά τήν ὁποίαν ἡ Α.
Θ. Παναγιότης ἐξέφρασε τήν χαράν καί τήν εὐαρέσκειαν Αὐτῆς καί ἔκαμεν
ἰδιαιτέραν ἀποστροφήν πρός τούς ἐκπαιδευτικούς καί τό ὑψηλόν λειτούργημά των.
Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς, ὡς πράττει πάντοτε, τόν
Ἔπαρχον Ἴμβρου ἐντιμ. κ. Muhittin Gürel καί τόν Δήμαρχον ἐντιμ. κ. Ünal
Çetin.
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Ἀκόμη, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσεν ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ Παναγίας
μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ ζεύγους τῶν ἀειμνήστων Ἰωάννου καί Αἰκατερίνης Χατζηανδρέου, ἐτέλεσε δέ τρισάγιον πρό τοῦ τάφου
τοῦ πρότριτα κοιμηθέντος ἱερέως Δημητρίου Κικιδέλλη, εὐόρκως ὑπηρετήσαντος ἐπί πολλά ἔτη τήν Ἐπαρχίαν.
Κατά τάς ἡμέρας ταύτας τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων παρών εἰς
αὐτάς ἦτο καί ὁ ἐν τῇ Πόλει Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐξοχ. κ. Εὐάγγελος Σέκερης μετά τῆς ἐριτίμου ὁμοζύγου αὐτοῦ Μαρίας, ᾗτινι ὁ Πατριάρχης
συνεχάρη καί ηὐχήθη ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς.
• Ἡ Πατριαρχική ἐπίσκεψις εἰς τήν Οὑγγαρίαν
Ἀπό τῆς 18ης μέχρι τῆς 21ης τ.μ. Αὐγούστου 2017 ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ
Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐπεσκέφθη τήν πρωτεύουσαν
τῆς Οὑγγαρίας Βουδαπέστην κατόπιν ἐπισήμου προσκλήσεως τῆς Κυβερνήσεως, ἥτις Τῷ ἐπεφύλαξεν ὑποδοχήν καί τιμάς ἀρχηγοῦ κράτους.
Ὡς γνωστόν, τόν Μάρτιον 2014 ὑπεγράφη Συμφωνία μεταξύ τῆς Οὑγγρικῆς Κυβερνήσεως καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, βάσει τῶν προβλεπομένων τῆς ὁποίας παρεχωρήθη εἰς τήν ἐν τῇ χώρᾳ Ἐξαρχίαν αὐτοῦ μεγαλοπρεπές κτηριακόν συγκρότημα ἐν τῷ κέντρῳ τῆς Βουδαπέστης ἐκτάσεως
9.000 μ². Ἠ ἐπίσημος παράδοσις αὐτοῦ εἰς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην, ἐπί
τούτῳ μεταβάντα εἰς Οὑγγαρίαν, ἐγένετο τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 20 ῆς τ.μ.,
ἡμέρας, κατά τήν ὁποίαν ἡ χώρα ἑορτάζει πανηγυρικῶς τήν κατά τό ἔτος
1000 μ. Χ. ἵδρυσιν τοῦ κράτους αὐτῆς ὑπό τοῦ Βασιλέως Στεφάνου. Τοῦτον,
ὁμοῦ μετά τοῦ ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀποσταλέντος Ἐπισκόπου Ἱεροθέου, κατέταξεν ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία εἰς τό ἁγιολόγιον αὐτῆς τό ἔτος
2000, ὅτε ἡ Οὑγγαρία ἐπανηγύριζε τήν χιλιετίαν τοῦ ἐκχριστιανισμοῦ της καί
τήν ἵδρυσιν τοῦ κράτους αὐτῆς.
Ἡ παράδοσις τοῦ κτηρίου εἰς τήν Α.Θ. Παναγιότητα ἐγένετο ὑπό τοῦ
ἐξοχ. Δρος Zsolt Semjén, Ἀναπληρωτοῦ Πρωθυπουργοῦ, ἐκπροσωποῦντος
τόν εἰς τό ἐξωτερικόν ἀπουσιάζοντα Πρωθυπουργόν ἐξοχ. κ. Viktor Orbán.
Ἐπηκολούθησεν ἡ τέλεσις τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν εἰδικῶς διαμορφωθείσῃ
αἰθούσῃ τοῦ κτηρίου, χοροστατούσης τῆς Α.Θ. Παναγιότητος ἐν μέσῳ πυκνοῦ
ἐκκλησιάσματος ἀποτελουμένου ἐκ πιστῶν διαφόρων ἐθνικοτήτων, εἰς τήν
διακονίαν τῶν ὁποίων θά εὑρίσκεται ἡ Πατριαρχική Ἐξαρχία. Ὁ Πατριάρχης
ηὐχαρίστησε θερμῶς τήν Κυβέρνησιν διά τήν μεγάλην ταύτην δωρεάν καί
συνεχάρη τόν Σεβ. Μητροπολίτην Αὐστρίας καί Ἔξαρχον Οὑγγαρίας καί
Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιον διά τήν ἔνζηλον καί καρποφόρον διακονίαν του.
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Κατά τήν παραμονήν Του ἐν Βουδαπέστῃ ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη
τόν Πρόεδρον τῆς χώρας Ἐξοχ. κ. János Áder, τόν ἐξοχ. κ. Semjén, ὅστις
ἐξενάγησεν Αὐτόν εἰς τό ἐπιβλητικόν κτήριον τοῦ Κοινοβουλίου καί παρέθεσεν ἐπίσημον γεῦμα πρός τιμήν Του παρουσίᾳ μελῶν τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, μετά θερμῶν ἑκατέρωθεν προπόσεων, ὡς καί τούς πρέσβεις τῆς
Τουρκίας ἐξοχ. κ. Şakir Fakılı καί τῆς ἑλλάδος ἐξοχ. κ. Δημήτριον Λέτσιον, παραθέσαντα ἐπίσημον δεῖπνον εἰς τόν Πατριάρχην καί τήν συνοδείαν Του.
Ἀκόμη, ἡ Α.Θ. Παναγιότης ἐπεσκέφθη τόν Σεβ. Καρδινάλιον Δρα Péter
Erdö, Ἀρχιεπίσκοπον Estergom καί Βουδαπέστης, περιστοιχιζόμενον ἀπό
τούς Ἐπισκόπους τῆς Χώρας, καί τόν Σεβ. Ἐπίσκοπον τῆς Μετερρυθμισμένης
Ἐκκλησίας κ. István Szabó, μεθ᾿ ὧν ἔσχεν ἀδελφικήν συζήτησιν ἐπί θεμάτων
ἀμοιβαίου ἐνδιαφέροντος, παρέστη δέ εἰς λατρευτικάς αὐτῶν ἐκδηλώσεις.
Ἰδιαιτέρως ἐπιβλητική ἧτο ἡ λειτουργία τοῦ Καρδιναλίου καί ἡ ἐν συνεχείᾳ
λιτάνευσις τῆς δεξιᾶς χειρός τοῦ Ἁγίου Βασιλέως Στεφάνου ἀνά τάς ὁδούς
πέριξ τῆς ὁμωνύμου βασιλικῆς, τῇ συμμετοχῇ τῶν ἀνωτάτων Ἀρχόντων τῆς
Οὑγγαρίας καί χιλιάδων πιστῶν.
Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 21ης τ.μ., διά νά ἀναχωρήσῃ τήν ἑπομένην εἰς Ἀρτάκην Κυζίκου πρός
τέλεσιν, διά τρίτην φοράν, τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τοῖς ἐρειπίοις τῆς περιωνύμου Ἱ. Μονῆς Παναγίας Φανερωμένης, ἐπί τῇ ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τῆς
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.
• Ὁ Πατριάρχης εἰς Ἀρτάκην καί Ζάκυνθον
Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἡμῶν δοξολογεῖ τόν ἅγιον Θεόν ὅτι
ἠξιώθη καί ἐφέτος νά τελέσῃ τήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τά ἐρείπια τῆς
ἱστορικῆς Μονῆς Παναγίας Φανερωμένης ἐν τῇ χερσονήσῳ τῆς Κυζίκου.
Συλλειτουργοί Αὐτοῦ ἦσαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἰκονίου κ. Θεόληπτος
καί Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, οἵτινες τήν προτεραίαν, ὁμοῦ μετά πολλῶν προσκυνητῶν ἐκ τῆς Πόλεως, τῆς Χίου, τῆς Νέας Ἀρτάκης καί ἀλλαχόθεν, ἐξεναγήθησαν εἰς τάς ἐν τῇ παρά τήν Ἀρτάκην νήσῳ τῆς Κερᾶς (Zeytinliada)
συνεχιζομένας ἀρχαιολογικάς ἀνασκαφάς καί παρηκολούθησαν τό ἀκολουθῆσαν ἐν αὐτῇ σεμινάριον μέ τούρκους καί ἕλληνας ὁμιλητάς, καθ’ ὅ ὡμίλησε
καί ἡΑ.Θ. Παναγιότης, ἀναφερθεῖσα εἰς σχετικά ἱστορικά δεδομένα καί εὐχηθεῖσα ἐν τέλει εἰς τούς μουσουλμάνους ἀκροατάς καλήν Ἑορτήν τῶν Θυσιῶν
(Kurban Bayramı). Μετά ταῦτα ἅπαντες παρηκολούθησαν ὑπαίθριον διάλεξιν
τοῦ διασήμου ἱστορικοῦ καθηγητοῦ ἐλλογ. κ. İlber Ortaylı, μέ θέμα τήν ἀνταλλαγήν τῶν πληθυσμῶν.
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Ἡ Α.Θ. Παναγιότης,ὁ Πατριάρχης, ὡμίλησεν ἐπικαίρως εἰς τήν Θ.
Λειτουργίαν, εἰπών τά ἀκόλυθα:

“Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοὶ, Κύριε Βουλευτά, Εὐγενεστάτη κ. Γεν. Πρόξενε τῆς
Ἑλ-λάδος ἐν Σμύρνῃ, Ἀγαπητοί Νεοαρτακηνοί, εὐλογημένοι Ὀρθόδοξοι
Χριστιανοί,
Πραγματοποιοῦμε καὶ ἐφέτος, κατὰ τὴν εὔσημον αὐτὴν ἡμέραν, κατὰ
τὴν ὁποίαν ἐπανηγύριζεν ἡ ἐδῶ σεβασμία Ἱερὰ Μονὴ τῆς Παναγίας
Φανερωμένης, εὐλαβικόν προσκύνημα εἰς τὸν ἅγιον τοῦτον χῶρον, εἰς τὸν
ὁποῖον συνέρρεαν πλήθη πιστῶν πανταχόθεν τῆς εὐλογημένης αὐτῆς
περιοχῆς. Πραγματοποιοῦμε προσκύ-νημα μαζὶ μὲ αὐτὰ τὰ πλήθη, τὰ
σήμερον ἀναπαυόμενα "ἐν οὐρανίοις θαλάμοις διηνεκῶς", καὶ μὲ τοὺς ζῶντας
ἀπογόνους των, κατὰ τοὺς καιροὺς τούτους τῆς παρ-ακμῆς τῆς ὀρθοδόξου
λατρείας εἰς τοὺς καθηγιασμένους διὰ δακρύων, στεναγμῶν, πόνων,
κακουχιῶν ἀλλὰ καὶ θανάτου αἵματος τόπους τούτους, καὶ προσκυνοῦμεν
νοερῶς τὴν ὡς "ὄλβον θαύματος" ἐντεῦθεν κομισθεῖσαν καὶ φυλαττομένην
εἰς τὸν Πάνσεπτον Πατριαρχικὸν Ναόν μας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἐν Φαναρίῳ
ἱερὰν Εἰκόνα τῆς Παναγίας Φανερωμένης, ψάλλοντες προθύμως ἑόρτιον
ᾠδὴν τῇ πανυμνήτῳ Θεοτόκῳ χαρμονικῶς καὶ παρακαλοῦντες: "δυσώπει,
Θεοτόκε, τοῦ οἰκτειρῆσαι ἡμᾶς" ἀπὸ πάσης "ὁρατῆς καὶ ἀοράτου ἐπιβουλῆς".
Προσκυνηταὶ εἰς τὸ Tepe Manastırı, εἰς τὸ Kirazlı Manastırı, ἐδῶ εἰς τὸ
Kapıdağ, ἀναλογιζόμεθα τὴν περιπέτειαν τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς
Φανερωμένης, ἡ ὁποία ἦλθεν εἰς τὸν τόπον τοῦτον ὅπου ἱστάμεθα, ἀπὸ
κάποιαν πα-ραλιακὴν Μονὴν τῆς Θεοτόκου, καλουμένην Σιγριανή, παρὰ τὸ
σημερινὸν παράλιον χωρίον Κουρσουμλί, κατεδαφισθεῖσαν ὑπὸ τῶν
Σταυροφόρων, οἱ ὁποῖοι ἐγκατέ-λειψαν τὴν εἰκόνα εἰς ἔρημον τόπον. Ἡ εἰκὼν
ἐλησμονήθη, διὰ νὰ εὑρεθῇ θαυμα-τουργικῶς ἐπάνω εἰς ἕνα αἰωνόβιον
δένδρον, τὴν 23ην Αὐγούστου τοῦ 1846, δηλαδή πρίν ἀπό 171 χρόνια. Ἡ
ἱστορικὴ μνήμη δὲν διασώζει τὸ ὄνομα τοῦ προσώπου, τὸ ὁποῖον εἶδε τὸ
ὅραμα καὶ ἀνεῦρε τὴν Εἰκόνα τῆς Παναγίας, ἡ ὁποία ἀπὸ Σιγριανὴ ὠνομάσθη
καὶ εἶναι Φανερωμένη. Εἶναι μαρτυρημένον, ὅμως, ὅτι ἱδρύθη ἐδῶ Παρεκκλήσιον Φανερωμένης, τὸ ὁποῖον ἐξειλίχθη εἰς τὴν περίφημον αὐτὴν μέχρι
τὸ ἔτος 1922 Μονὴν τῆς Φανερωμένης "μὲ τὰ 100 δωμάτια". Καὶ ἡ Εἰκὼν
θαυματουργεῖ πάντοτε καὶ εἶναι διὰ τοὺς ἀπείρους προσκυνητάς της
φυλακτήριον ἄσυλον, δῶρον τίμιον, ἀναφαίρετος πλοῦτος ἰαμάτων τῆς
Κυζίκου, "ποταμὸς πεπληρωμένος τῶν χαρισμάτων τοῦ Πνεύματος". Τὸ τέλος
τῆς περιπετείας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς εἶναι γνωστόν. Μὲ μίαν χαρακτηριστικὴν
λεπτομέρειαν: Οἱ Κυζικηνοὶ πατέρες μας, κατὰ τὴν μαρτυρίαν τῆς Ἑλένης
Καρατζᾶ, ἐκκινοῦντες διὰ τὴν μεγάλην περιπέτειαν τῆς προσφυγιᾶς,
ἐγκατέλειψαν ἐδῶ τὰ πάντα, ὡρισμένα διασωζόμενα εἰς διαφόρους χώρους
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καὶ μουσεῖα. Ἐσήκωσαν ὅμως εἰς τοὺς ὤμους των μόνον τὴν Εἰκόνα τῆς
Φανερωμένης καὶ μετὰ ὁδοιπορίαν 17 ὡρῶν τὴν παρέδωκαν εἰς τὸ
Πατριαρχεῖον μας, μαζὶ μὲ τὸ ἀργυροῦν "ὑποκάμισόν" της, ἀνταπόδομα
θαύματος πρὸς τὴν πριγ-κίπισσαν Τατιάναν Ποτίμκιν, κτίτορα τῆς ὁμωνύμου
Μονῆς εἰς τὸ Χάρκοβον Οὐκ-ρανίας.
Σήμερα συνοδεύομεν, ἀδελφοί, νοερῶς τὰ ἐν οὐρανοῖς "καραβάνια" τῶν
προσ-κυνητῶν τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Εἰκόνος, καὶ προσευχόμεθα εἰς τὸν τόπον τοῦ
θαύματος. Περιπετείας, βεβαίως, ἀντιμετωπίζουν οἱ ἄνθρωποι. Ἡμεῖς ζῶμεν
καὶ ἀντιμετω-πίζομεν τὴν περιπέτειαν τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου, ἡ
ὁποία εἶναι περιπέτεια ζωῆς καὶ σωτηρίας, αἱ ὁποῖαι ἐφανερώθησαν εἰς τὸν
κόσμον διὰ τῆς Κυρίας Θεο-τόκου.
Συγχρόνως, ὅμως, κατὰ τὴν σημερινὴν Θείαν Λειτουργίαν, ἀκούομεν
ὅλοι μας καὶ μίαν φωνὴν μυστικήν. Εἶναι ἡ φωνὴ τῆς Θεοτόκου, ἡ ὁποία
παίρνει τὴν πτω-χικήν "μας τὴν μιλιὰ, καὶ τὴν ὑψώνει ὣς τὰ ἀστέρια", μέχρι
τὸν Θρόνον τοῦ Υἱοῦ Της, καὶ Τὸν παρακαλεῖ ἱκετευτικῶς νὰ συγχωρῇ τὰς
ἁμαρτίας μας, νὰ ἁπαλύνῃ τοὺς πόνους μας, νὰ ἐλαφρύνῃ τοὺς κόπους μας,
νὰ ἀπαντᾷ εἰς τὰς δυσπιστίας καὶ ὀλι-γοπιστίας μας, νὰ εὐλογῇ τὴν ζωήν μας.
Ἡ ἱερὰ Εἰκὼν τῆς Παναγίας τῆς Φανερωμένης εἶναι τὸ «ἔνδοξο
φλάμπουρό» μας, τὸ λάβαρό μας, τὸ μόνο ποὺ μᾶς ἀπέμεινεν ἀπὸ τὰ ἐρείπια.
Ἡμεῖς, κατέχοντες αὐτὴν προστασίαν καὶ σκέπην τῆς ἡμῶν ζωῆς,
προσφέρουμε «μ᾿ ἕνα μόνο ἀνασασμὸ» προσευχὴν καὶ ἱκεσίαν καὶ ἀγάπην
καὶ στοργὴν καὶ θυσίαν αἰνέσεως καὶ δοξολογίας. Καὶ ἐκείνη, ἡ Φανερωμένη
τοῦ Ἀρχαγγέλου, ὅπως τὴν ἐγνώριζαν καὶ τὴν τιμοῦσαν οἱ Κυζικηνοί, γεμίζει
τὴν ζωήν μας μὲ θεῖα καὶ ὑπερκόσμια νοήματα, μὲ ἄρρητα ρήματα καὶ
"θάματα": δρόσον τῆς χάριτος, δάκρυα κατανύξεως καὶ ἰατρείαν ψυχῶν καὶ
σω-μάτων.
Εἰς τὸν ἐρειπωμένον αὐτὸν χῶρον, τὸ κατοικητήριον καὶ τὸ σκήνωμα
τῆς Παναγίας τῆς Φανερωμένης, τὸ κάλλος τῆς φύσεως συμπλέκεται
ἐραστικῶς μὲ τὴν παρουσίαν τῆς Ἀειπαρθένου εἰς ἕνα θαῦμα, εἰς μίαν ἱερὰν
μυσταγωγίαν: ὅτι ἐκ τῶν ἐρειπίων, ἐκ τῶν λίθων, ἐγείρει ὁ Θεὸς τέκνα τῷ
Ἀβραάμ, τὰ ὁποῖα ἔρχονται νὰ προσφέρουν "θυσίαν λογικήν, ἀναίμακτον"
"θυσίαν ζωῆς", τὴν Θείαν Λειτουργίαν ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καὶ
σωτηρίας, παρεστηκότων καὶ συλλειτουργούντων μαζί μας ἁγίων ἀγγέλων
καὶ ἀρχαγγέλων.
Ἡμεῖς δὲ οἱ νοσταλγοὶ, καὶ πολλάκις ἀπέλπιδες ἐκ τῶν τραυμάτων τοῦ
κόσμου καὶ τῆς ζωῆς προσκυνηταὶ, ὑποβαλλόμεθα εἰς ἔκστασιν, προσευχήν,
θάμβος. Τί κι᾿ ἂν εἶναι τὰ ποτὲ ἱερά μας ἐρείπια καὶ "σωριασμένες πέτρες";
ὅπως διερωτᾶτο καὶ ὁ Παπαδιαμάντης εἰς τὴν Σκιάθον, ἡμεῖς δὲ σήμερον εἰς
τὴν Κύζικον; Δὲν εἶναι οὔτε ἐρείπια, οὔτε σωριασμένες πέτρες. Εἶναι ἡ
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«τιμιωτέρα τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐνδοξοτέρα ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ», ἡ
ὁποία μὲ τὴν ἀόρατον κραταιὰν παρουσίαν της τὰ ἁγιάζει. Καὶ μέσα ἀπὸ
αὐτὰ τὰ ἐρείπια δέχεται τοὺς στεναγμοὺς κάθε καρδιᾶς καὶ χαρίζει, ὡς
ἀνταπόδωμα καὶ ὡς ἀντίδωρον, τὸ ἔλεος καὶ τὴν λύτρωσιν, τὴν ἀνακούφισιν
καὶ τὴν ἀνάπαυσιν.
Οἱ πέτρες αὐτὲς καὶ τὰ "ντουβάρια", τὰ ὑπολείμματα, δὲν εἶναι ἁπλῶς
ἄψυχος ὕλη, ἀλλὰ ἔχουν φωνὴν καὶ λαλιάν, καὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ.
Διηγοῦνται, καὶ διηγούμεθα καὶ ἡμεῖς, οἱ βιοῦντες τὸ ποικιλόμορφον θαῦμα,
"τὸ θεῖον καὶ ἄρρητον κάλλος τῶν ἀρετῶν τοῦ Χριστοῦ".
Ἔχοντες τὴν βεβαιότητα αὐτήν, πλησιάζει ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης
τῆς «εὐσπλαχνίας τὴν ἄβυσσον» καὶ ἀποθέτει εἰς τὰς χεῖρας τῆς Θεοτόκου τὸ
ἄγχος, τὴν ἀγωνίαν καὶ τὰς δυσκολίας τὰς ὁποίας ἀντιμετωπίζομεν, τὰς
δυσκολίας καὶ τὰ προβλήματα τῶν εὐθυνῶν μας καὶ τοῦ ἡμετέρου λαοῦ καὶ
Γένους, καὶ τῶν πανορ-θοδόξων, καὶ αἰσθανόμεθα τὴν στοργὴν καὶ τὴν
τρυφερότητα τῆς σωστικῆς της παρουσίας νὰ πλημμυρίζῃ τὰ καθ᾿ ἡμᾶς
πάντα:
«Σὲ ποιό καλύβι ἀγνώριστο, σὲ ποιά καρδιὰ θλιμμένη
νὰ πέρασες τὴ νύχτα Σου, Κυρὰ Φανερωμένη;
Ποιό μαραμένο λούλουδο ἡ χάρη Σου, Κυρούλα,
κρυφὰ κρυφὰ ν᾿ ἀνάστησε, σὰν οὐρανοῦ δροσούλα;»
(Ἀριστοτέλους Βαλαωρίτου, «Φανερωμένη»).
Πράγματι, ἡ Χάρις τῆς Παναγίας Φανερωμένης, μυστικῶς, «σὰν
οὐρανοῦ δροσούλα», πέφτει στὶς κουρασμένες ψυχές μας καὶ τὶς ζωογονεῖ,
ἀνασταίνει τὴν ἐλπίδα διὰ τὸ μέλλον, διὰ τὴν ἀνάστασιν τῶν πεπτωκυιῶν
σκηνῶν τῆς Ὀρθοδόξου παρουσίας καὶ λατρείας μας, εἰς τοὺς ἀπεράντους
τούτους τόπους τῆς Μικρασίας, εἰς τοὺς ὁποίους ἐσιώπησε τὸ κάλεσμα τῆς
καμπάνας, ἐρειπώθηκαν τὰ ἱερὰ τῶν πα-τέρων μας, ἀπέθαναν ἢ κατέφυγαν
ἀλλοῦ, εἰς ἄλλους καλλιτέρους τόπους, οἱ ἄνθρωποί μας. Ἡ ἐλπὶς ὅμως οὐ
καταισχύνει:
«Χαμογελᾶ ἡ ἀνατολὴ καὶ ροδοκοκκινίζει
ὀλίγο ὀλίγο ἡ καταχνιά, ποὺ τὰ βουνὰ στολίζει».
(Ἀριστοτέλους Βαλωρίτη, «Φανερωμένη»).
Ἐντὸς ὀλίγου, θὰ φύγουμε καὶ ἐμεῖς ἀπὸ τὰ ἐρείπια τῆς Φανερωμένης,
ὄχι "μὲ τὴν ψυχὴ στὸ στόμα", ὅπως πρὸ αἰῶνος οἱ πατέρες μας. Θὰ φύγουμε
διὰ νὰ ἐπανέλ-θουμε καὶ νὰ προσευχηθοῦμε δι᾿ ἡμᾶς αὐτοὺς καὶ διὰ τοὺς
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πατέρας μας, καὶ διὰ τοὺς ὅπου γῆς Κυζικηνούς. Θὰ φύγουμε μὲ γαληνιῶσαν
τὴν ψυχήν μας, μὲ τὰ προβλήματά μας νὰ φαίνωνται πλέον μικρά, καὶ θὰ
συνεχίζουμε τὸν καθημερινὸν ἀγῶνα μας μὲ μεγαλυτέραν αἰσιοδοξίαν καὶ
θάρρος. Φεύγουμε μὲ τὴν βεβαιότητα, ὅτι ἡ μεγάλη Μάννα μας, μᾶς
συνοδεύει:
«Ἐκεῖνος ὅπου τοῦ Θεοῦ τὴ Μάνα συλλογᾶται
στὴν ἀγκαλιὰ τῆς ἀρετῆς στὴ σκέπη Σου κοιμᾶται!
Ἄλλοι Σὲ κράζουν ἔλεος, ἐλπίδα ὁ θλιμμένος,
βασίλισσα τῆς ἐκκλησιᾶς Σὲ κράζει ἡ καμπάνα.
Ἐλεημοσύνη ὁ φτωχός, νερὸ ὁ διψασμένος,
μὰ ἡ δική μας ἡ καρδιά, Δέσποινα, αὐτὴ Σὲ κράζει ΜΑΝΑ». (Ἀχιλλεὺς
Παράσχος).
Εἰς αὐτὴν τὴν Μητέρα τοῦ Θεοῦ, τὴν Ὑπέρμαχον Στρατηγὸν τοῦ
Γένους μας, τὴν Μεγάλη Μάννα τῆς καρδιᾶς τῆς Μητρὸς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ
Μεγάλης Ἐκκλη-σίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, ἀλλὰ καὶ τῆς
καρδιᾶς "πάσης ψυχῆς Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων", εὐημερούσης καὶ
"θλιβομένης καὶ καταπονουμένης καὶ ἐλέους Θεοῦ ἐπιδεομένης", εἰς τὴν
Παναγίαν τὴν Φανερωμένην, τὴν πάντοτε - καὶ εἰς τὰ ἐρείπιά Της παροῦσαν
καὶ πάντοτε προστατεύουσαν, καὶ εἰς τὴν μεσιτείαν Της παραδίδομεν
ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, καὶ δεόμεθα καὶ Τὴν ἱκετεύομεν ὅλοι μαζί: Ὑπερένδοξε
ἀειπάρθενε, ἁγνὴ Παρθένε Θεοτόκε, προσάγαγε τὴν ἡμετέραν προσ-ευχὴν
τῷ Υἱῷ Σου καὶ Θεῷ ἡμῶν καὶ αἴτησαι ἵνα παράσχῃ εἰρήνην τῷ κόσμῳ, γαλήνην καὶ εὐημερίαν πᾶσιν ἀνθρώποις, φανερώσῃ δὲ ἡμῖν τὸ ἅγιον Θέλημά
Του, καὶ σώσῃ διὰ Σοῦ τὰς ψυχὰς ἡμῶν, ὅτι ὁ Κύριος μετὰ Σοῦ καὶ διὰ Σοῦ
μεθ᾿ ἡμῶν. Ἀμήν”.
Ππαρέστησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ὁ βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐξοχ. κ. Ἀναστάσιος Πρατσόλης, ἡ ἐν Σμύρνῃ Γεν. Πρόξενος
τῆς Ἑλλάδος εὐγεν. κ. Ἀργυρώ Παπούλια μετά τοῦ ἐντιμοτάτου συζύγου αὐτῆς, ὁ Δήμαρχος Ἀρτάκης ἐντιμ. κ. Hüseyin Sarı, οἱ ὡς ἄνω προσελθόντες πιστοί, ἀλλά καί πολλοί μουσουλμάνοι ἐκ τῆς περιοχῆς.
Τήν Θ. Λειτουργίαν ἀναμετέδωσε τό τηλεοπτικόν κανάλι 4Ε, κλιμάκιον
τοῦ ὁποίου παρέστη μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικάνορα Παπανικολάου.
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Μετά τήν Λειτουργίαν καί τό μουσικοχορευτικόν πρόγραμμα, ὁ Πατριάρχης καί ἡ συνοδεία Αὐτοῦ μετέβησαν δι’ ἰδιωτικοῦ ἀεροσκάφους ἐκ τοῦ
ἀεροδρομίου τῆς Προύσης (Bursa) εἰς Ζάκυνθον, προκειμένου νά προστῇ
Οὗτος, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ οἰκείου ποιμενάρχου, τῶν ἑορταστικῶν
ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ συμπληρώσει τριακοσίων ἐτῶν ἀπό τῆς μετακομιδῆς τῶν
ἱερῶν λειψάνων τοῦ πολιούχου Ἁγίου Διονυσίου ἐκ Στροφάδων εἰς Ζάκυνθον.
Ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 23ης τ.μ. Αὐγούστου (2017),
ἔφθασε δι᾿ ἰδιωτικῆς πτήσεως ἐκ τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Προύσης εἰς Ζάκυνθον,
συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἰκονίου κ. Θεολήπτου καί Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου, τῶν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου καί Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, τοῦ ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, δημοσιογράφου - φωτογράφου, καί τοῦ κλητῆρος τῶν Πατριαρχείων ἐντιμ. κ. Βασιλείου Κιουρκτσῆ.
Ἐκ τοῦ ἀεροδρομίου, ἔνθα ὑπεδέχθησαν Αὐτόν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, ὁ Ὑπουργός Δικαιοσύνης ἐξοχ. κ. Σταῦρος Κοντονῆς, ὁ Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, ὁ Περιφερειάρχης Ἰονίων Νήσων ἐξοχ. κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος καί ἄλλοι ὑπηρεσιακοί
παράγοντες, ὁ Πατριάρχης ὡδηγήθη εἰς τήν Ἱ. Μονήν τοῦ πολιούχου Ἁγίου
Διονυσίου καί προέστη ἐν τῷ μεγαλοπρεπεῖ Καθολικῷ αὐτῆς τοῦ Ἑσπερινοῦ,
ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου,
τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καί πολλῶν ἄλλων Ἱεραρχῶν.
Εἰς τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβ. ἅγιος Ζακύνθου παρεσημοφόρησε
κατόπιν θερμῶν προσφωνήσεων τόν τε Πατριάρχην καί τόν Ἀρχιεπίσκοπον
Κύπρου διά τοῦ ἀνωτάτου παρασήμου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ζακύνθου τοῦ
Ἁγίου Διονυσίου Αἰγίνης τοῦ θαυματουργοῦ, οἱ δύο Προκαθήμενοι ηὐχαρίστησαν δεόντως, εἶτα δέ ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὡμίλησεν ἐπικαίρως πρός τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις καί δεῖπνον, καθ᾽ ὅ ὁ Ποιμενάρχης προσέφερεν ἀναμνηστικά δῶρα εἰς τούς προσκεκλημένους αὐτοῦ.
Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, ἡμέρας καθ᾿ ἥν συνεπληροῦντο 300 ἔτη ἀπό
τῆς μετακομιδῆς τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου ἐκ Στροφάδων εἰς Ζάκυνθον,
ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε κατά τόν Ὄρθρον καί προεξῆρχε τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν συνιερουργίᾳ μετά τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου καί τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν Ζακύνθου κ. Διονυσίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου,
Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου, Ἠλείας κ. Γερμανοῦ, Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Νιγηρίας
κ. Ἀλεξάνδρου, Κερκύρας καί Παξῶν κ. Νεκταρίου, Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, Λευκάδος καί Ἰθάκης κ. Θεοφίλου, Ζάμπιας καί Μαλάουϊ κ. Ἰωάννου
καί Κεφαλληνίας κ. Δημητρίου.
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Εἰς τό Κοινωνικόν ἡ Α.Θ. Παναγιότης ἐξεφώνησε τόν πανηγυρικόν τῆς
ἡμέρας ἀναφερθεῖσα διά πλείστων εἰς τόν ἑορταζόμενον Ἅγιον, τήν ἀρετήν
καί τό παράδειγμά του καί τόν ἀπεκάλεσε «παγκόσμιον Ἅγιον». Κατά τήν
Θείαν Λειτουργίαν ταύτην συμπροσηυχήθη ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, τόν ὁποῖον ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης
ἐτίμησε διά τοῦ ὡς ἄνω παρασήμου κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν. Εἰς
τήν πλήρη τιμῆς καί ἀγάπης προσφώνησιν αὐτοῦ ἀπήντησεν ὁ κ. Πρόεδρος
δι᾿ ἐμπνευσμένης ἀντιφωνήσεως μέ τήν διακρίνουσαν αὐτόν εὐγλωττίαν καί
εὐρυμάθειαν.
Μετά ταῦτα παρετέθη ἑόρτιος τράπεζα καθ᾿ ἥν ἤγειραν προπόσεις ὅ τε
ἅγιος Ζακύνθου καί ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, Ὅστις τό ἀπόγευμα διά τῆς
ἰδίας πτήσεως ἐπέστρεψεν ἐκ Ζακύνθου εἰς τήν Πόλιν.
• Ὁ ἑορτασμός τῆς δεκαετηρίδος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης
Σεμνοπρεπῶς καί ἱεροπρεπῶς, ἑορτάσθηκε ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή
Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, κατόπιν ὁμοφώνου Ἀποφάσεώς Της, ἡ
ἐπέτειος τῆς συμπληρώσεως δέκα ἐτῶν (2006 – 2016), Ἀρχιεπισκοπικῆς Διακονίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου, Προέδρου
τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.
Συγκεκριμένα, τό πρωΐ τῆς Τετάρτης, 23ης Αὐγούστου 2017, ἡμέρα τῶν
ὀνομαστηρίων τοῦ Σεβασμιωτάτου Πρωθιεράρχου, τελέσθηκε Συνοδική Θεία
Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου, στήν
ὁποία μετεῖχε καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Ἐκπρόσωπος τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.
Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Σεβαστείας κ. Δημήτριος ὁμίλησε σχετικῶς ἀναγνώσας καί κατάλληλον τῇ
περιστάσει Πατριαρχικόν Γράμμα, τό ὁποῖον καί ἐπέδωκε εἰς τόν Τιμώμενον
Πρωθιεράρχην τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.
Εἰς τό ὡς εἴρηται Σεπτόν Πατριαρχικόν Γράμμα, ὁ Παναγιώτατος,
μεταξύ ἄλλων, ἀνέφερεν: “Ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ εἰρηνωνύμου Πρωθιεράρχου
τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας τιμῶμεν τόν ἀνεξίκακον καί φιλόκαλον, τόν φιλόστοργον καί εἰρηνοποιόν Ἱεράρχην, διά τόν ὁποῖον ἰσχύουν ἐπακριβῶς οἱ λόγοι Βασιλείου τοῦ Μεγάλου. Τούτους προσφέρομεν σήμερον ὑμῖν ἐκ καρδίας,
προσφιλέστατε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ, ἅγιε Κρήτης, ὡς εὐχήν: εἴθε νά
συνεχίσητε ἐπί χρόνους πολλούς καί ἐν ἀκμῇ ὑγείας νά εἶσθε «ἔρεισμα πατρίδος, Ἐκκλησιῶν κόσμος, στῦλος καί ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας, στερέωμα τῆς εἰς
Χριστόν πίστεως, οἰκείοις ἀσφάλεια (P.G. 32, 305Α)”.
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Ἀπό πλευρᾶς τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
προσεφώνησε ὁ, ἐπίσης ἑορτάζων τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ, Σεβ. Μητροπολίτης
Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναῖος, ἀναφερθείς μετά θερμῶν λόγων
εἰς τόν Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.
Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος, ἐμφανῶς συγκινημένος,
ἐξέφρασε ἐγκάρδιες εὐχαριστίες γιά ὅλες τίς ἐκδηλώσεις τιμῆς πρός τό Πρόσωπό Του καί ἀνέφερε χαρακτηριστικά ὅτι ἐπιτελεῖ μόνον τό χρέος τῆς ἀποστολῆς του, μέ ποιμαντική ἀγωνία καί μέριμνα, ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης,
ἀναφερθείς μετ’ εὐγνωμοσύνης εἰς τό Πάνσεπτο Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο
καί τόν Σεπτό Προκαθήμενο Αὐτοῦ, τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες, τόν Ἱερό Κλῆρο καί ὅλους ὅσοι
προσῆλθαν, ἐγγύς καί μακράν, διά νά εὐχηθοῦν καταλλήλως.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, πραγματοποιήθηκε, μέ μεγάλη ἐπιτυχία
καί πάνδημη συμμετοχή, Τιμητική Ἐπετειακή Ἐκδήλωση, στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίου Πέτρου Μπεντενάκι, στήν παραλιακή Λεωφόρο τοῦ Ἡρακλείου. Στήν
ἐκδήλωση παρουσιάσθηκε πρόγραμμα Βυζαντινῶν ὕμνων ἀπό τόν καταξιωμένο καί ἄρτιο Χορό Ψαλτῶν, «Οἱ Κρῆτες Μαΐστορες», καθώς καί σχετικά
τραγούδια ἀπό τήν Παιδική - Νεανική Χορωδία τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητας
Ἡρακλείου. Kεντρικός ὁμιλητής ἀπό πλευρᾶς τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἦταν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε μέ λόγο γλαφυρό στήν Ἀρχιεπισκοπική
Δεκαετία τοῦ Πρώτου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Ἐπίσης, ἔγινε ἡ προβολή ταινίας ἀπό τούς Ἀρχιεπισκοπικούς βηματισμούς τῆς ἑορταζομένης δεκαετίας
καί παρουσιάσθηκε Ἔκθεση φωτογραφικού ὑλικοῦ. Τήν Ἐκδήλωση κατέκλεισε
ἡ εὐφήμως γνωστή οἰκογένεια Ζαϊμάκη, μέ τήν μουσική ἀπόδοση τῆς Κυριακῆς προσευχῆς.
Στήν Ἐπετειακή αὐτή Ἐκδήλωση τόν χαιρετισμό τῆς Α.Θ.Π. τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου μετέφερε ὁ Ἐκπρόσωπος
Αὐτοῦ, Σεβ. Μητροπολίτης Σεβαστείας κ. Δημήτριος, ἐνῶ τίς συγχαρητήριες
προσρήσεις τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης
Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου, τοῦ Κρητός, ἐκόμισεν ὁ Ἐκπρόσωπος Αὐτοῦ, Σεβ.
Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος.
Καταληκτικῶς ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος, ἐξέφρασε
τήν εὐγνωμοσύνην Αὐτοῦ πρός ὅλους τούς μετέχοντας εὐχηθείς ὁ Παντοκράτωρ Κύριος νά χαρίζει εἰς τόν καθένα ἀταλάντευτη πορεία εἰς τήν
ἀποστολή καί τό χρέος του.
Στή Συνοδική Θεία Λειτουργία καί τήν Ἐπετειακή Τιμητική Ἐκδήλωση
ἔλαβαν μέρος οἱ κ.κ. Σωκράτης Βαρδάκης καί Ἐμμανουήλ Θραψανιώτης, Βουλευτής, ὁ κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης, ὁ κ. Βασίλειος
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Λαμπρινός, Δήμαρχος Ἡρακλείου, ὁ κ. Ἰωάννης Μαστοράκης, Δήμαρχος
Χερσονήσου, ὁ κ. Κων. Μαμουλάκης, Δήμαρχος Μαλεβιζίου, Ἀντιπεριφερειάρχες, Ἀντιδήμαρχοι, ὁ Ταξίαρχος Γρηγόριος Κοκολάκης, Διοικητής 5ης
Μεραρχίας Κρητῶν, ὁ Ταξίαρχος Κων. Λαγουδάκης, Γεν. Ἀστυνομικός
Διευθυντής Κρήτης, ὁ Ταξίαρχος Ἰωσήφ Κανακουσάκης, Ἀστυνομικός Διευθυντής Ἡρακλείου, ὁ κ. Γεώργιος Ἀλεξανδράκης, Περιφερειακός τοῦ
Λιμενικοῦ Σώματος, ὁ Πλοίαρχος κ. Εὐθύμιος Δουβῆς, Λιμενάρχης Ἡρακλείου, ὁ ἐλλογ. κ. Εὐάγγελος Καπετανάκης, Πρόεδρος τοῦ ΑΤΕΙ Κρήτης,
ἐκπρόσωποι τῆς Πρυτανείας τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης, τῆς Ἐφορείας
Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων, Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,
κληρικοί καί Μοναστικές Ἀδελφότητες ἀπό ὅλη τή Μεγαλόνησο Κρήτη καί
πλῆθος πιστῶν.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος εὐχαριστεῖ ὅλους ὅσοι προσῆλθαν, ἀνταποκρινόμενοι
εἰς τό κάλεσμά Της καί ἐξέφρασαν μέ κάθε τρόπο τήν ἐποφειλομένη τιμή καί
εὐχαριστία, ὡς καί τόν προσήκοντα σεβασμό, πρός τόν Τιμώμενο Πρωθιεράρχη καί Σεπτό Πρόεδρο τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο.
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