
TUESDAY 1 MAY 2018 Ο ΚΟΣΜΟΣ 17ΕΛΛΑ∆Α∆ΙΑΣΠΟΡΑΟ ΚΟΣΜΟΣ TUESDAY 1 MAY 2018 21ΑΡΘΡΟ

νεµήθηκε το οφφίκιο του Άρχοντα 
∆ιερµηνέα, ο Οικουµενικός Πατρι-
άρχης σηµείωσε ότι τιµάται για την 
αγάπη και τον σεβασµό του προς 
την Πρωτόθρονη Εκκλησία της Ορ-
θοδοξίας και για την αφοσίωσή του 
στα ιδανικά της, δηλαδή στην πιστό-
τητά της στην Ορθόδοξη παράδοση 
και την µέριµνά της για την ειρήνη 
και την καταλλαγή, για τον διάλογο 
και την αλληλεγγύη, για την προστα-
σία της ιερότητος του ανθρωπίνου 
προσώπου και της ακεραιότητος της 

«καλής λίαν» δηµιουργίας του Θεού. 
Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη δηµο-
σιογραφική πορεία και προσφορά 
του τιµωµένου καθώς και στο συγ-
γραφικό έργο του, ξεχωρίζοντας το 
βιβλίο του για το θέµα της ανταλλα-
γής πληθυσµών µεταξύ Ελλάδος και 
Τουρκίας, στο πλαίσιο της Συνθήκης 
της Λωζάνης, µε τίτλο «∆ύο φορές 
ξένος. Οι µαζικές απελάσεις που δι-
αµόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα και 
Τουρκία».

Η προσωπικότης και το έργον σας 
αποδεικνύουν ότι γνωρίζετε καλώς 
τι σηµαίνει ότι ο άνθρωπος έχει ανά-
γκην «πατρίδος», οικείου και ηγαπη-
µένου τόπου και τρόπου του βίου, 
αλλά και ότι όλοι είµεθα πολίται του 
κόσµου. Είσθε γνήσιος κοσµοπολί-
της, αφού έχετε «πατρίδα» και την 
αγαπάτε.

Από την πλευρά του ο νέος Άρχων 
εξέφρασε την ευγνωµοσύνη του για 
την ιδιαίτερη τιµή που του επεφύλα-
ξε η Μητέρα Εκκλησία. Αναφέρθηκε 
στην ποιµαντική αγωνία του Οικου-
µενικού Πατριάρχη για την διαφύ-
λαξη της Κτίσης και του κοινού µας 
Οίκου και υπενθύµισε τις περιβαλλο-
ντικές πρωτοβουλίες του Οικουµενι-
κού Θρόνου, όπως τα εν πλω συµπό-
σια που πραγµατοποίησε σε διάφορα 
σηµεία του πλανήτη µε στόχο την ευ-
αισθητοποίηση της παγκόσµιας κοι-
νής γνώµης για τις επιπτώσεις από 
την κλιµατική αλλαγή και καταστρο-
φή του Περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια τον Οικουµενικό Πατρι-
άρχη προσφώνησε ο Μητροπολίτης 
Σασίµων Γεννάδιος, υπεύθυνος της 
Μονής, ο οποίος αναφέρθηκε στα 
πρόσωπα των Μυροφόρων γυναι-
κών που τη µνήµη τους τιµά σήµερα 
η Εκκλησία. Στην αντιφώνησή του 
ο Οικουµενικός Πατριάρχης, µεταξύ 
άλλων, ευχαρίστησε τον Μητροπολί-
τη Σασίµων για τη συµβολή του στην 
επιτυχηµένη διοργάνωση της πρώ-
της κοινής Σύναξης των Ιερέων και 
των ∆ιακόνων που υπηρετούν στην 
Αγιωτάτη Αρχιεπισκοπή Κωνσταντι-
νουπόλεως και στις Ιερές Μητροπό-
λεις στην Τουρκία και εξήγγειλε πως 
εντός του έτους θα πραγµατοποιηθεί 
αντίστοιχη Σύναξη της Ορθοδόξου 
Νεολαίας της χώρας. Νωρίτερα, κατά 
τη θεία λειτουργία, το θείο λόγο κή-
ρυξε ο Επίσκοπος Αµορίου Νικηφό-
ρος, ηγούµενος της Πατριαρχικής και 
Σταυροπηγιακής Μονής Βλατάδων 
Θεσσαλονίκης. 

Αµέσως µετά τη Θεία Λειτουργία ο Οι-
κουµενικός Πατριάρχης  τέλεσε Τρισά-
γιο στον Τάφο του αοιδίµου Πατριάρ-
χου ∆ηµητρίου, µνηµονεύοντας όλους 
τους Πατριάρχες, Ιεράρχες και Μ.Ευ-
εργέτες του Γένους που αναπαύονται 
στον αυλόγυρο της Μονής. Ακολού-
θως µετέβη στο παρακείµενο Β΄ Κοι-
µητήριο της Μονής όπου τέλεσε Τρι-
σάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών, 
«των πατέρων και αδελφών ηµών, ων 
τα ονόµατα Κύριος γιγνώσκει».




