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Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο,  

τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες 

καί τόν εὐσεβῆ Λαό 

τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης 

Μέ ἰδιαίτερη χαρά, ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκ-

κλησίας Κρήτης, σᾶς ἀνακοινώνει, ὅτι, μέ ὁμόφωνη Ἀπόφαση 

Αὐτῆς, θά ἑορτασθεῖ ἡ ἐπέτειος τῆς συμπλήρωσης δέκα ἐτῶν 

(2006 – 2016), Ἀρχιεπισκοπικῆς Διακονίας τοῦ Σεβασμιωτά-

του Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ.  Ε ἰρ η ν αί ο υ , Προέδρου 

τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. 

Συγκεκριμένα, στό Ἡράκλειο, ἔχει ὁρισθεῖ ὡς ἡμέρα τι-

μῆς πρός τόν Σεπτό Πρωθιεράρχη τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἡ 

Τετάρτη, 23η Αὐγούστου 2017, ἡμέρα τῆς ὀνομαστικῆς Του 

ἑορτῆς. 

Τό πρωΐ τῆς ἡμέρας αὐτῆς, θά τελεσθεῖ Συνοδική Θεία 

Λειτουργία, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Μηνᾶ Ἡ-

ρακλείου. Ἐκεῖ θά δοθεῖ σέ ὅλους ἡ εὐκαιρία «κύκλῳ τῆς Ἁγί-

ας Τραπέζης», νά ἑνώσουμε τίς προσευχές μας γιά τήν ὑγεία 

καί τόν πολυχρονισμό τοῦ Πρώτου τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλη-

σίας Κρήτης. 



Στίς 7.30 τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, θά πραγματο-
ποιηθεῖ Τιμητική Ἐπετειακή Ἐκδήλωση, στόν Ἱερό Ναό Ἁ-
γίου Πέτρου Μπεντενάκι, στήν παραλιακή Λεωφόρο τοῦ Ἡ-
ρακλείου, ἡ ὁποία θά περιλαμβάνει Βυζαντινούς ὕμνους, τρα-
γούδια, φωτογραφικό ὑλικό καί ὁμιλητικές ἀναφορές στήν 
Ἀρχιεπισκοπική Διακονία καί τήν δεκαετῆ πορεία τοῦ Τιμω-
μένου Πρωθιεράρχου. 

Στή Συνοδική Θεία Λειτουργία καί τήν ἀπογευματινή Τι-
μητική Ἐκδήλωση, στίς 23 Αὐγούστου 2017, σᾶς προσκαλοῦμε 
νά λάβετε μέρος, ἀποδίδοντας τήν ὀφειλόμενη τιμή ἀξίως καί 
δικαίως, στόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Εἰρη-
ναῖο, ὁ ὁποῖος ἀναλίσκεται ἀνύστακτα καί μέ ὑποδειγματικό 
ζῆλο, ὑπέρ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης καί ἐν γένει ὑ-
πέρ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, ἀπό τῆς εὐθυνο-
φόρου καί ὑψηλῆς θέσεως τοῦ Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχια-
κῆς Συνόδου Αὐτῆς. Στούς ἐπετειακούς αὐτούς ἑορτασμούς 
τήν Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα ,  τόν Οἰκουμενικό 
Π α τρ ι ά ρχ η  κ . κ .  Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο , θά ἐκπροσωπήσει 
ὁ  Σ ε β .  Μ η τροπ ο λ ί τη ς  Σ ε βα στε ί α ς  κ .  Δη μ ή τρ ι ο ς . 

Σᾶς ἀναμένομε ὅλους μέ πολλή χαρά καί σᾶς εὐχόμαστε 
πλούσια τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, στή ζωή καί τά καλά σας ἔρ-
γα, μέ τίς ἀνύστακτες πρεσβεῖες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου 
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης 


