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Το καταστατικό επί του σώματός του φέρει για την γνησιότητα αυτού, επισημείωση 

όπως προβλέπεται από την Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961, αναγνώρισης  

                                                   του ,με Αριθμό πρωτοκόλλου 2487/2021. 
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  Εξερχόμενο έγγραφο ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ & Μ.Μ.Ε /Αριθ-πρωτοκόλλου/Α-130/9-10-2022 
                   
Προς τον Πάπα & Πατριάρχη Αλεξανδρείας & Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο Β’  
 

                               Πολλά  τα Έτη Μακαριότατε 
 
Με την παρούσα επιστολή και με ιδιαίτερη χαρά, επικοινωνούμε και σήμερα μαζί σας ,  
Επί της επετείου των 18 χρόνων της Ανάληψης σας  ,στην Άγια Θέση του Πατριάρχου 
Αλεξανδρείας & Πάσης Αφρικής . 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο της « Διεθνούς Ένωσης Κρητών Δημοσιογράφων & Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης » και τα μέλη αυτής , Σας Εύχονται Χρόνια Πολλά , Υγεία ,Δύναμη 
,σε ότι προγραμματίζετε για το Ιεραποστολικό σας έργο  και να στέφονται πάντα  με 
επιτυχία τα έργα σας. 
 
Η σκέψη μας και η Καρδιά μας είναι πάντα δίπλα σε εσάς ,και τους ευσεβείς συνεργάτες 
σας. 
 
Ελπίζουμε να έχουμε την τιμή ,να σας έχουμε δίπλα μας στην Εκδήλωση μας στις  
5 Φεβρουαρίου 2023 στο ελλιμενισμένο πλοίο της ΑΝΕΚ LINES  στον Πειραιά για την 
κοπή της Βασιλόπιτας και της ανακήρυξης σας ως επίτιμου μέλους της  « Διεθνούς 
Ένωσης Κρητών Δημοσιογράφων & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης » . 
 
Μακαριότατε . 
Επίσης για εμάς θα είναι ιδιαίτερη τιμή  και  για τα  μέλη της αποστολής  μας κατά  την 
επίσκεψη μας στην Αίγυπτο την 26η Μαρτίου 2023 , να μας υποδεχτείτε στην αίθουσα του 
πατριαρχείου για την προγραμματισμένη εκδήλωση  για την  επίδοση των Τιμητικών 
τίτλων προς την  εξοχότητα σας .  
 
           Πολλές ευχές για καλό ταξίδι στις Η.Π.Α ,και καλή επιστροφή 
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Πάντα με την ευλογία σας πορευόμαστε και παίρνουμε δύναμη να αφοσιωθούμε και στο 
δικό μας λειτούργημα ,με αγάπη αλλά και αληθινή και ελεύθερη δημοσιογραφία .  
 
                                                     Για το Δ.Σ  
 

        Ο Πρόεδρος                                              Η Γ. Γραμματέας  
Γεώργιος Μοσκοβίτης                                                            Μαρια Πολάτου 
 
 
 
                        Γραφείο Τύπου /Υπεύθυνη Μαρία Πολάτου 
                      Τμήμα Δημοσιών Σχέσεων ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ & Μ.Μ.Ε  
                  Yπεύθυνος Δημοσιών Σχέσεων Παναγιώτης Δρόσος  
 
                                                                                                                                                                                


