
 
 
Ευλαβέστατον 
Εφημέριον, Αξιότιμον Πρόεδρον και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εκκλησίας, του Ελληνικού και Κατηχητικού Σχολείου και της Βοηθητικής Αδελφότητος 
Κυρίων και Δεσποινίδων της Κοινότητος Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Γαβριήλ Margate. 
 
Αγαπητοί μας εν Κυρίω, 
 
 Με την επιστροφή μας ύστερα από την μονοήμερη επίσκεψή μας στην Κοινότητα των 
Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ της πόλεώς σας μετά του πρεσβυτέρου Παύλου Λάμπρου και του 
Διακόνου Ευγένιου Τσαραμανίδη, γράφω λίγα λόγια για να σας ευχαριστήσω θερμά για την 
φιλοξενία και την υποδοχή σας, αλλά και την καλή διακονία σας εις την τοπική μας Κοινότητα. Θέλω 
ιδιαίτερα να σας συγχαρώ θερμά για την άρτια οργάνωση του Καθαγιασμού των Υδάτων στην 
θάλασσα της Πόλεώς σας τον οποίον, αδιάκοπα, συν Θεώ, επιτελούμε αυτές τις Άγιες μέρες των 
Θεοφανείων και της Βαπτίσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εις την Κοινότητά σας. Φέτος είχαμε 
μεταξύ άλλων την χαρά και τη τιμή να έχουμε όχι μόνον τον Εξοχωτάτον κ.κ. Πρέσβυ της Ελλάδος κ. 
Δημήτριο Καραμήτσο-Τζιρά μετά της εριτίμου συζύγου του κας Μαργαρίτας και τον Αρμοστή της 
Κύπρου κ. Ευριπίδη Ευρυβιάδη, τον Αγγλικανόν Επίσκοπον Dover κ. Trevor από μέρους του 
Αρχιεπισκόπου Canterbury κ. Justin Welby. Είχαμε επίσης τους Δημάρχους και εκπροσώπους τόσον 
των πολλών τοπικών Κοινοτήτων και Δημαρχείων της Περιοχής με την συμμετοχή πολλού λαού, ο 
οποίος προσήλθε να μυσταγωγηθεί και να επιβεβαιώσει την πίστη του εις τον Κύριον ημών Ιησούν 
Χριστόν,. Ο οποίος έκλινεν ουρανούς και κατέβη στη γή και εβαπτίσθη εις την Ιορδάνη Ποταμόν υπό 
του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.  
 Θερμά συγχαρητήρια και ευχές για το νέον έτος 2018. Να διαβιβάσετε εις τα μέλη σας και 
εις την Ερίτιμη Δήμαρχον της πόλεώς σας, - η οποία ήταν η ψυχή της διοργανώσεως της Τελετής του 
Καθαγιασμού των Υδάτων αυτήν την χρονιά, - τα θερμά μου συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες και 
ευχόμενος υγεία και την επιστασία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού επί τα έργα σας, διατελώ μετά 
θερμών ευχών και εν Κυρίω αγάπης και τιμής. 
 
Λονδίνο, 8 Ιανουαρίου 2018 
 
 
 
    Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων 
    και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Most elated Archimandrite Vissarion, Honourable President of the Greek Church committee, the 
Greek School and the Auxiliary Brotherhood,  Ladies and Gentlemen of the Community Archangel 
Michael and Gabriel Margate. 
 
Dear ones in the Lord, 
 
With our return after our one-day visit to the Community of the Archangels Michael and Gabriel of 
your city with the elders of Pavlos Lambros and Deacon Evgenios Tsaramanidis, I write a few words to 
thank you warmly for your hospitality and welcome, as well as your good ministry in your local 
community.  
 
I would particularly like to congratulate you warmly on the perfect organization of the Blessing of the 
Waters in the sea of your town. An event which unceasingly, with the help of God, we celebrate these 
Holy Days of Epiphany and the Baptism of our Lord Jesus Christ in your community.  
 
This year, we had the pleasure and the honour to welcome his Excellency the Ambassador of Greece 
Mr. Dimitrios Karamitsos-Tziras with his wife Margarita and the High Commissioner of Cyprus Mr. 
Euripides Evriviades, as well as the Anglican Bishop Dover Trevor Willmott on behalf of Archbishop 
Canterbury Justin Welby.  We also had the Mayors and Chartered Trustees, representing so many Kent 
Communities and especially the representatives of Margate.   We were very pleased with the 
participation of so many people, who came to take part and affirm their faith in our Lord Jesus Christ, 
who descended from Heaven and came to the earth, and was baptised in the Jordan River by John the 
Baptist. 
 
Warm congratulations and wishes for the new year 2018. Send to your community members and to 
the Emeritus Mayor of the town of Margate - who was the soul of celebrations this year, - my warm 
congratulations and thanks, as well as best wishes for their health and the care of our Lord Jesus Christ.  
 
With honour and love in the Lord. 
 
Archbishop of Thyateira and Great Britain Gregorios 
 
London, 8 January 2018 
 
 
 


