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O Πάπας & Πατριάρχης Αλεξανδρείας & Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β’  
υποδέχτηκε  με πολύ χαρά σήμερα Σάββατο 8 Αυγούστου 2021 στο σπίτι του στην
Νέα Αλικαρνασσό  τους προσωπικούς φίλους του, τον Πρόεδρο της ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ & 
Μ.Μ.Ε , κο. Γεώργιο Μοσκοβίτη , και την Γενική Γραμματέα & Yπεύθυνο τύπου κα. 
Μαρία Πολάτου .

Είχε πλήρη ενημέρωση από τον τον Πρόεδρο της ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ & Μ.Μ.Ε , κο. Γεώργιο 
Μοσκοβίτη, , και την Γενική Γραμματέα & Yπεύθυνο τύπου κα. Μαρία Πολάτου  
για την νεοϊδρυθείσα «Διεθνή Ένωση Κρητών Δημοσιογράφων & Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης» και του παρεδόθησαν τα  έγγραφα αναγνώρισης των αποφάσεων 
του Ειρηνοδικείου & του Πρωτοδικείου Αθηνών από το Διεθνές Δικαστήριο της 
Χάγης. 

Του παρεδόθη επίσης το Καταστατικό της ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ & Μ.Μ.Ε ,και με πάρα πολύ 
ενδιαφέρον ζήτησε πλήρη ενημέρωση για αυτήν την νέα προσπάθεια που 
πιστεύει ότι είναι πολύ σημαντικό για τον τόπο μας αυτή η Διεθνής Αναγνώριση. 

Ο Πρόεδρος της ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ & Μ.Μ.Ε , κος. Γεώργιος Μοσκοβίτης τον ενημέρωσε με 
κάθε λεπτομέρεια για τις δραστηριότητες που έχει προγραμματίσει η Ένωση σε 
εκδηλώσεις για το 2021, και αφού ευχήθηκε καλή επιτυχία σε ότι κάνει η ΔΙ.ΕΚ.ΔΗ
& Μ.Μ.Ε ευχαρίστησε για άλλη μια φορά τον πρόεδρο για την πρωτοβουλία, του 
Δ.Σ να συμπεριληφθεί  το επίσημο Site του Πατριαρχείoυ  Αλεξανδρείας & Πάσης 
Αφρικής  στο Site της ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ & Μ.Μ.Ε.

 Με πολύ χαρά επίσης ενημερώθηκε για την πρωτοβουλία σε κοινές εκδηλώσεις 
που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν προς ‘’ΤΙΜΗ’’ του από την Ένωση 
Ευρωπαίων Δημοσιογράφων(ΑΕJ) και την  ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ & Μ.Μ.Ε και αρκετά 
συγκινημένος μας ανακοίνωσε  ότι τόσο αυτός όσο και οι συνεργάτες του θα 
περιμένουν τις αποστολές των δύο Ενώσεων στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου ,το 
Μάρτιο του 2021. 
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Ο Μακαριότατος βρέθηκε για ένα δεκαήμερο στα πατρογονικά εδάφη και στην 
οικογένεια του λόγω του ότι ήταν παρά πολύ δύσκολα ακόμα και για αυτόν να 
απομακρυνθεί από το πατριαρχείο εξαιτίας του Covid-19.

Γέμισα και εγώ τις ψυχικές μπαταρίες μου και με την βοήθεια του Θεού ήλθα στο 
Νησί μας να δω αγαπημένα μου πρόσωπα και πολλούς αγαπημένους φίλους μου. 
Και χαίρομαι πραγματικά που και φέτος έστω  πριν μπω στο Αεροπλάνο για την 
Ίμβρο και μετά για την Αίγυπτο είχα την χαρά να σας δω και να ενημερωθώ.

Ανανεώσαμε  το επόμενο ραντεβού μας , ότι θα είναι στο Ελληνικό Πατριαρχείο 
στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου τον Μάρτιο του 2021 . 
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