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Ευχαριστίες Μητροπολίτη Κορίνθου για το Άγιο
Δωδεκαήμερο
Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Κορίνθου, Σικυώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους

Τις ευχαριστίες του προς τους φορείς της Κορίνθου, τον κλήρο και τον λαό για την
άρτια και ασφαλή οργάνωση και συμμετοχή στις εόρτιες εκδηλώσεις του Αγίου
Δωδεκαημέρου εξέφρασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Διονύσιος
με την κάτωθι επιστολή του:
Έχοντας

ολοκληρώσει

με

τη

δέουσα

κατάνυξη

και

εκκλησιαστική

μεγαλοπρέπεια και μένοντας πιστοί στις από αιώνων Ελληνορθόδοξες
παραδόσεις

μας,

Πρωτοχρονιάς

ως

και

Λαός,
των

τις

Εορτές

Θεοφανείων,

των

Χριστουγέννων,

της

που

επισφραγίζουν

και

ολοκληρώνουν το Άγιο Δωδεκαήμερο της Πίστεώς μας, αισθήματα χαράς,
συγκίνησης και ευγνωμοσύνης με κατακλύζουν τόσο για την πάνδημη
συμμετοχή

σας

στις

Ιερές

Ακολουθίες,

στην

Θεία

Μετάληψη

των

Αχράντων Μυστηρίων και στον Αγιασμό των υδάτων μας, όσο και για την
υγειονομική ασφάλεια και την τήρηση των μέτρων σύμφωνα με τα οποία
αυτές τελέστηκαν.
Επιπρόσθετα ένιωσα υπερήφανος για την συνεργασία όλων των Φορέων της
Κορίνθου μας, αρχικά στις προγραμματικές συσκέψεις και συνεργασίες, που
προηγήθηκαν για την προετοιμασία και ακολούθως για το αποτέλεσμα στις ίδιες
τις Εορτές. Ο Λαός μας δε, αφουγκραζόμενος την κοινή ανησυχία μας, για την
τήρηση των μέτρων κατά της πανδημίας, αλλά και την βαθιά ανάγκη σε τόσο
χαλεπούς καιρούς να διατρανώσουμε την Πίστη μας και να λάβουμε δύναμη και
ελπίδα απ’ αυτή, παρέστη και αυτός σύμπας, ωστόσο προσεκτικός και τηρώντας
τα μέτρα.
Γι᾿ αυτό αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω δημόσια εκ βάθους καρδίας
και να σας συγχαρώ όλους!Τον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Βασίλειο Νανόπουλο, ο
οποίος παρέστη προσωπικώς σε όλες τις συναντήσεις (πρώτη φορά από Δήμαρχο
της Κορίνθου στα χρόνια που διαποιμαίνω την Ι. Μητρόπολή μας), τους
επικεφαλήςόλων

των

Φορέων,

καθώς

και

τους

εκπροσώπους

αυτών,

τον

Υποστράτηγο, Διευθυντή της Διεύθυνσης Μηχανικού του Γ. Ε. Σ. κ. Ανδρέα
Κωνσταντίνου,

τον

Διοικητή

Φρουράς

Κορίνθου

Ταξίαρχο,

κ.

Λεωνίδα

Παπαλεωνίδα, τον Πλωτάρχη Λιμενικού, κ. Παναγιώτη Κοντό, Λιμενάρχη Κορίνθου,
τον Αστυνομικό Διευθυντή Κορινθίας κ. Χαράλαμπο Τετράδη, τους Διευθυντές
Αστυνομικού Τμήματος Κορίνθου, Αστυνόμο Β΄κ. Γεώργιο Λυμνιάτη, Ασφάλειας
Κορίνθου, Αστυνόμο Β΄ κ. Δημήτριο Βλάχο και Τροχαίας Κορίνθου, Αστυνόμο Β΄κ.
Αγλαΐα Τσίτου, τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Κορίνθου κ. Γεώργιο Πιέτρη,
την Φιλαρμονική του Δήμου υπό την Διεύθυνση της κ. Γλυκερίας Μωραϊτάκη, τον

πλοιοκτήτη του σκάφους από το οποίο έγινε η ρήψη του Τιμίου Σταυρού κ. Λόντρα,
τους υπέρ τους είκοσι κολυμβητές, που έπεσαν για τον Σταυρό και φυσικά όλους
τους εθελοντές-συνεργάτες της Ι. Μητροπόλεώς μας.
Ιδιαιτέρως

ευχαριστώ

τον

Βοηθό

Επίσκοπο

και

Πρωτοσύγκελλο

της

Ι.

Μητροπόλεώς μας, Θεοφιλέστατο Κεγχρεών κ. Αγάπιο, τους Πανοσ. Αρχιμ. π.
Άνθιμο Παπαλεξόπουλο, και π. Αρκάδιο Ραζνύ και τους Ιερείς του Καθεδρικού Ι.
Ναού Απ. Παύλου, του Ι. Ναού Αγίου Νικολάου και όλης της πόλεως της Κορίνθου,
για τον άριστο, άρτιο και ασφαλή τρόπο με τον οποίο συνετέλεσαν στον εορτασμό
των Αγίων Επιφανείων.
Αγαπητά μου παιδιά, όλοι μαζί (Αρχές, Κλήρος και Λαός) καταφέραμε με την ορθή
τήρηση των απαραιτήτων υγειονομικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του ιού
Covid-19, εκτός από την τέλεση της Πανηγυρικής Θ. Λειτουργίας, να μεταβούμε
με την λιτανευτική πομπή προς τον «Φλοίσβο», το κεντρικό Λιμάνι της Πόλεως
μας, να Καταδύσουμε τον Τίμιο Σταυρό, να Αγιάσουμε τα ύδατα του Κορινθιακού
Κόλπου και να εορτάσουμε την μεγάλη των Ορθοδόξων Πανήγυρη, όπως αρμόζει
στον Τρισάγιο Θεό από Λαό πιστό στον Θεό και στην Εκκλησία Του!
Από την καρδιά μου σας ευχαριστώ όλους, σας συγχαίρω, σας ευλογώ και εύχομαι
του χρόνου να ξανά εορτάσουμε απείραστοι κακών.
«Χρόνια Πολλά και Ευλογημένα»!

