26 Ιουνίου 2018

Άρχισαν επίσημα οι εργασίες του συνεδρίου για
τον Πατριάρχη Κύριλλο Λούκαρη, στο
Πατριαρχείο Αλεξανδρείας (ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ)
(έως 27 Ιουνίου 2018)
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Με την Αίγυπτο παρούσα και τον Κυβερνήτη της Αλεξάνδρειας Μοχάμεντ Σουλτάν
να δίνει το δικό του δυναμικό παρών, άρχισαν σήμερα το πρωί επίσημα οι εργασίες
του

ιστορικού

συνεδρίου

για

τον

Πατριάρχη

Αλεξανδρείας

Θεόδωρο,

που

συγκινημένος κήρυξε την έναρξη των εκδηλώσεων για έναν άγιο προκάτοχό του,
που ξεκίνησε από το ίδιο μοναστήρι, την Ιερά Μονή Αγκαράθου Κρήτης.
Με συγκίνηση, ο Πατριάρχης Θεόδωρος μίλησε για την άγια αυτή μορφή της
εκκλησίας μας, ενώπιον όλων των αρχών, που ήρθαν να τιμήσουν τις μεγάλες
εκδηλώσεις, στις οποίες εκπροσωπούνται πολλές Ορθόδοξες Εκκλησίες και η
Ελληνική πολιτεία διά μέσου του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια
κ. Εμμανουήλ Κακαβελάκη.
Στα πλαίσια της ομιλίας του, ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος αναφέρθηκε στα όσα
δεινά και τους διωγμούς που πέρασε η μορφή αυτή της εκκλησίας, παρά τη μεγάλη
προσφορά του στην κοινωνία, με την εκκλησία να τον έχει αναγνωρίσει σε Άγιο.
Παράλληλα,

απευθυνόμενος

προς

τον

Κυβερνήτη

της

Αλεξάνδρειας,

ο

Προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αφρικής εξέφρασε τις θερμές
ευχαριστίες του προς τον Αιγύπτιο ηγέτη Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι, για τη στήριξη
που παρέχει προς το ελληνορθόδοξο πατριαρχείο αλλά και για το έργο του για τη
Χώρα του Νείλου και την ευημερία του φίλου και αδελφού αιγυπτιακού λαού. Και
τού δώρισε ένα έμβλημα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού με την Αθηνά αλλά και
ένα αναμνηστικό από την Αφρική, την Ήπειρο του μέλλοντος.

Από την πλευρά του, ο Κυβερνήτης της Αλεξάνδρειας καλωσόρισε όλους τους
συμμετέχοντες στο συνέδριο παρισταμένους, που ήρθαν από διαφορετικά μέρη του
κόσμου, στην Αλεξάνδρεια, την πόλη που συμβολίζει τον πολιτισμό, την ανοχή και
την ειρηνική συνύπαρξη των διαφορετικών εθνικοτήτων και θρησκειών, όπου
πολλές ξένες κοινότητες, και ιδιαίτερα η Ελληνική, έχουνε ζήσει στην Αίγυπτο και
έχουν γίνει μέρος της τοπικής κοινωνίας.
Στο

Πανορθόδοξο

Θεολογικό

Συνέδριο

που

διοργανώνει

το

Πατριαρχείο

Αλεξανδρείας με θέμα: «Άγιος Ιερομάρτυς, Πατριάρχης Αλεξανδρείας και
κατόπιν

Κωνσταντινουπόλεως,

Κύριλλος

ο

Λούκαρις», και το οποίο

πραγματοποιείται με αφορμή την επέτειο των 380 ετών από τον μαρτυρικό
του θάνατο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκπροσωπεί ο Γέροντας Μητροπολίτης
Περγάμου κ. Ιωάννης, ο οποίος είναι και ο Πρόεδρος του Συνεδρίου.
Παράλληλα, συμμετέχουν από το Πατριαρχείο Αντιοχείας ο Αρχιμανδρίτης π.
Δαμασκηνός

Αλκέντε,

από

το

Πατριαρχείο

Ιεροσολύμων

ο

Αρχιεπίσκοπος

Κωνσταντίνης κ. Αρίσταρχος, από το Πατριαρχείο Ρωσίας ο Αρχιεπίσκοπος
Βλαντικαυκάζ κ. Λεωνίδας, από το Πατριαρχείο Βουλγαρίας ο Μητροπολίτης
Βράτσης κ. Γρηγόριος, από την Εκκλησία Κύπρου ο Επίσκοπος Χύτρων Λεόντιος,
από την Εκκλησία της Ελλάδος ο Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος, από την
Εκκλησία της Πολωνίας ο Επίσκοπος Χαϊνούβκα κ. Παύλος και από την Εκκλησία
της Τσεχίας ο Μητροπολίτης Μιχαλουπόλεως κ. Γεώργιος.
Τέλος, από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας συμμετέχουν ο Γέρων Μητροπολίτης
Ναιρόμπι κ. Μακάριος, ο Πατριαρχικός Επίτροπος Αλεξανδρείας Μητροπολίτης
Άκκρας κ. Νάρκισσος, ο Πατριαρχικός Επίτροπος Καΐρου Μητροπολίτης Μέμφιδος
κ. Νικόδημος, ο Μητροπολίτης Πηλουσίου κ. Νήφωνας, ο Καθηγούμενος της Ιεράς
Μονής Αγίου Γεωργίου παλαιού Καΐρου Επίσκοπος Βαβυλώνος κ. Θεόδωρος και ο
Αρχιγραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου αρχιμανδρίτης π. Δανιήλ Μπιάζης.
Οι εργασίες του Συνεδρίου αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 27 Ιουνίου.

