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Ἐντιμότατε,
Κύριε Δελαπόρτα,
Συμμετέχω εἰς τὴν ἀληθινὴν καὶ μεγάλην χαρὰν τῆς Κρεμαστῆς,
τοῦ ἱστορικοῦ Συλλόγου της ὁ «Φοῖβος», καὶ ὅλων τῶν Ροδίων, καὶ κατ’
ἐπέκτασιν τῶν φιλάθλων Δωδεκανησίων, διὰ τὴν λαμπρὰν καὶ δικαίαν
νίκην του ἐπὶ τοῦ Παναρκαδικοῦ 2-1, μετὰ ἀπὸ πολλὰς νίκας ἐπὶ
διαφόρων ὁμάδων, διὰ νὰ φθάσῃ εἰς τὴν τελικὴν φάσιν τῶν ἀγώνων τοῦ
Κυπέλλου Ἐρασιτεχνῶν Ἑλλάδος καὶ νὰ κατακτήσῃ τὸ Τρόπαιον, τὸ
ὁποῖον εἶναι τιμὴ καὶ δόξα διὰ τὴν ἰδιαιτέραν Πατρίδα μας.
Θερμὰ συγχαρητήρια εἰς τοὺς ἀξίους Λεβέντες ποδοσφαιριστές τοῦ
«Φοίβου», οἱ ὁποῖοι ἐθυσιάσθησαν διὰ νὰ νικήσουν καὶ δοξάσουν τὸν
Σύλλογον. Οὗτοι ἔγραψαν νέαν χρυσὴν σελίδα εἰς τὴν Ἱστορίαν του, ἀλλὰ
καὶ τοῦ Δωδεκανησιακοῦ Ποδοσφαίρου, καὶ εἶναι ἄξιοι πάσης τιμῆς καὶ
ἀγάπης. «Μπράβο» εἰς τὰ τιμημένα Παλληκάρια τῆς Κρεμαστῆς!
Θερμὰ συγχαρητήρια καὶ εἰς τὸν ἔμπειρον καὶ ἐπιτυχημένον
Προπονητὴν κ. Σάββαν Ὀρφανίδην, ὁ ὁποῖος ἐπέτυχε καὶ ἐφάνη
θαυμάσιος διάδοχος τῶν λαμπρῶν ποδοσφαιριστῶν τῆς οἰκογένειάς του.
Τὰ λαμπρὰ καὶ ἀνώτερα πάσης κομπλεξικότητος Παλληκάρια του
ἐδοξάσθησαν καὶ ἐδόξασαν. Εὖγε! Νὰ ζήσουν!
Θερμὰ συγχαρητήρια εἰς τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ «Φοίβου», εἰς τοὺς
φιλάθλους του, εἰς τοὺς συμπαραστάτας του, εἰς ὅλους οἱ ὁποῖοι εἶναι
κοντὰ του, μὴ λησμονῶν καὶ αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι τὸν ἠκολούθησαν εἰς τὸν
σκληρόν, ἀλλὰ σπουδαιότατον ἀγῶνα του, ὁ ὁποῖος ἧτο νικηφόρος,
καταχειροκροτούμενος. Θερμὰ συγχαρητήρια, φίλτατε κ. Προεδρε, εἰς Σέ,
ὅλως ἰδιαιτέρως, διὰ τὴν ἀκάματον ἐνεργητικότητά Σου καὶ τὴν
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ἀνύστακτον ἐργατικότητά Σου, μαζὶ δὲ μὲ τὴν συναργασίαν τῶν Μελῶν
τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἔφθασεν ὁ «Φοῖβος» εἰς τὸν Θρίαμβον.
Τὰ δύο ὑπέροχα παιδιά, τὸν Φίλιππον καὶ Γιάννη, ἐνθυμοῦμαι εἰς
τὰς προσευχὰς μου, καὶ εἶμαι βέβαιος ὅτι ζουν ἀγγελικὰ καὶ ἀγάλλονται
εἰς τὸν οὐρανόν. Ἡ ἀφιέρωσις τοῦ τροπαίου εἰς αὐτούς, ἄκρως
συγκινητικὴ, δεικνύει τὸν ἀληθινὸν πολιτισμὸν τῶν νικηφόρων
Παλληκαριῶν τοῦ «Φοίβου».
Τὸν
ἀγῶνα
παρηκολουθήσαμεν
καὶ
ἐθαυμάσαμεν
καὶ
καταχειροκροτησαμεν τὰ γενναία Παιδιὰ τοῦ «Φοίβου», μὲ συγκίνησιν καὶ
χαράν, ἀπὸ τὸ www.epo.gr.
Καὶ πάλιν, θερμά συγχαρητήρια!
Μὲ πατριωτικοὺς χαιρετισμοὺς καὶ διαπύρους εὐχὰς.
Ἐν Βενετίᾳ, τῇ 17ῃ Ἰουνίου 2013
† Ὁ Μητροπολίτης
Ὁ Ἰταλίας καί Μελίτης Γεννάδιος
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