
Επικοινωνία : Αγία και Μεγάλη Σύνοδος 
Κινητό : +30 693 235 7613 
Email : pressoffice@holycouncil.org 

June 18, 2016 

--  
Το Γραφείο Τύπου της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου  

Υποδοχή του Παναγιωτάτου Οικουµενικού Πατριάρχου και των 
Προκαθηµένων των Αγίων Ορθοδόξων Εκκλησιών, στην πλατεία 
του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Τίτου, Ηρακλείου,18 Ιουνίου 
2016. 

Ο Παναγιώτατος Οικουµενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολοµαίος, και οι 
Προκαθήµενοι των Αγίων Ορθοδόξων Εκκλησιών, έτυχαν θερµής 
υποδοχής, σήµερα το απόγευµα, από πλήθος κόσµου, εκπροσώπους της 
Ελληνικής κυβέρνησης και των τοπικών αρχών, καθώς αφίχθησαν στην 
πλατεία του καθεδρικού ναού του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο.  Ο 
Παναγιώτατος, εξέφρασε τη χαρά αυτού και των Προκαθηµένων των 
Αγίων Ορθοδόξων Εκκλησιών, για την ενθουσιώδη υποδοχή από τον λαό 
της ένδοξης Κρήτης.  Επίσης συµπλήρωσε ότι «η αρχοµένη Αγία και 
Μεγάλη Σύνοδος καλείται να δώσει λύσεις εις προβλήµατα της εσωτερικής 
ζωής της Ορθοδοξίας και να µεταδώσει τὸν λόγον της αληθείας αυτής 
προς τον σύγχρονον αλληλοσπαρασσόµενον κόσµον.  Διάπυρος πόθος 
όλων ηµών των εκκλησιαστικών ηγετών, είναι η φωνὴ της Συνόδου να 
είναι όντως φωνὴ του αοράτου Θεού. Μόνον τότε θα δυνηθεί να στηρίξει 
τον λαόν». 

Στην προσφώνησή του προς τον Παναγιώτατο Οικουµενικό Πατριάρχη 
κ.κ. Βαρθολοµαίο και τους Προκαθηµένους των Αγίων Ορθοδόξων 
Εκκλησιών, ο Δήµαρχος Ηρακλείου, κ. Βασίλειος Λαµπρινός, ανέφερε ότι 
η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, η οποία  πραγµατοποιείται στην Κρήτη, 
αποτελεί την κορύφωση προετοιµασίας δεκαετιών και αναµένεται να 
«δώσει τη δυνατότητα να καταδειχθούν οι ακατάλυτες αξίες της πίστεως, 
του χρέους και της διευρυµένης αποστολής της Ορθοδοξίας στον 
σύγχρονο κόσµο». 
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O Μακαριώτατος Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής, 
κ.κ.Θεόδωρος, προσερχόµενος στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου 
δήλωσε:  «Παιδιά µου, εγώ είµαι ένας δικός σας άνθρωπος, είµαι ένα 
κοµµάτι από εσάς, είµαι πάλι στην Κρήτη την αγαπηµένη.  Έρχοµαι από 
την Αφρική να δώσω και εγώ ένα µήνυµα ενότητας και αγάπης, και 
γυρίζω όλο τον κόσµο για να κηρύξω την δικαιοσύνη και την ειρήνη.  
Είµαι ευτυχισµένος που είµαι στον τόπο µου, και από την Δευτέρα που 
αρχίζει αυτή η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, η φωνή µου θα είναι φωνή 
αγάπης, και ενότητος για όλες τις εκκλησίες, για να βρούν στον κόσµο 
κουράγιο στις δυσκολίες». 
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