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Προς:  

Τον Σεβασμιώτατο  

Μητροπολίτη Ρεθύμνης και 

Αυλοποτάμου  

κ. ΕΥΓΕΝΙΟ 

Ρέθυμνο 

 

 

Σ ε β α σ μ ι ώ τ α τ ε  

 

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου και εγώ προσωπικά εκφράζουμε για μια ακόμη φορά τις 

ευχαριστίες μας για την πρόσφατη παγκρήτια επιστημονική - θεολογική Ημερίδα, με 

θέμα «Μαρτυρίες από την ιστορία των Νεομαρτύρων της Ορθόδοξης Εκκλησίας» η 

οποία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα Σας, το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2014, στον Ι. 

Ναό Τεσσάρων Μαρτύρων στο Ρέθυμνο.  

Θεωρούμε ότι η διοργάνωση ήταν εξαιρετική από όλες τις πλευρές: από την  

ανακαινισμένη, καλαίσθητη και άρτια εξοπλισμένη αίθουσα του Ιερού Ναού, την 

πληρότητα στο πρόγραμμα, τις καλές εισηγήσεις οι οποίες κράτησαν το ενδιαφέρον 

όλων μέχρι το τέλος και πρόσφεραν γόνιμους προβληματισμούς μέχρι την πλούσια 

μεσημβρινή φιλοξενία. Πάνω απ’ όλα, η ευκαιρία της Ευχαριστιακής σύναξης και η 

προσκύνηση των τιμίων λειψάνων των αγίων μαρτύρων ήταν  πηγή πνευματικής χαράς 

και ανάτασης για όλους.     

Σας ενημερώνουμε για την πρόθεσή μας, εάν έχουμε την ευλογία σας, να 

δημοσιευθούν οι εισηγήσεις της Ημερίδας στο Επίσημο Δελτίο της Ιεράς Επαρχιακής 

Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης “Απόστολος Τίτος”. Ήδη έχουμε ζητήσει τα κείμενα από 

τους ομιλητές για περαιτέρω αξιοποίηση.  
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Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014 παραλάβαμε μέσω 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας το Σεπτό Μήνυμα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού 

Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ασφαλώς με σχετική καθυστέρηση. Παρ’ όλα αυτά, θα 

προβάλλουμε το γεγονός και το περιεχόμενό του.  Πολύ σύντομα θα ευχαριστήσουμε γι’ 

αυτό την Α.Θ.Π.   

Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας, ευχόμενοι να στηρίζει ο Άγιος Τριαδικός Θεός το 

πρόσωπο και το έργο σας. Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις ευχαριστίες μας και προς 

τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεως π. Νικόλαο Νικηφόρο, τους 

εφημερίους και τους διακονούντες στον Ιερό Ναό των Τεσσάρων Μαρτύρων και όλους 

όσους συνετέλεσαν στη διοργάνωση της εκδήλωσης.  

Χρόνια πολλά για τις αγχίθυρες εορτές της πόλεως και της Ιεράς Μητροπόλεως.  

 

Μετά βαθυτάτου σεβασμού 

 

Για το Δ.Σ. του Συνδέσμου 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

 

Γεώργιος Στριλιγκάς 

Η Γεν. Γραμματέας 

α.α. 

 

 

 

 

Ιορδάνα Δούκη 

 


