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Μόντρεαλ, 15ην Μαίου 2013
Αγαπητοί Αδελφοί Λάκωνες και Συµπατριώτες,
Κατ’αρχήν θέλω να ευχαριστήσω τα µέλη της Οµοσπονδίας Λακωνικών Σωµατείων που
µου έκαναν την τιµή να µε καλέσουν να συµµετέχω στην θεάρεστη αυτή προσπάθεια
ενισχύσεως και υποστηρίξεως των διαφόρων φιλανθρωπικών ιδρυµάτων της Ιεράς
Μητροπόλεως Μονεµβασίας και Σπάρτης. Είµαι ιδιαίτερα ευγνώµων αφού εφέτος
συµπληρώνω 25 χρόνια ως µέλος του δικηγορικού συλλόγου του Κεµπέκ.
Η προσπάθεια αυτή της ενισχύσεως και υποστηρίξεως των ιδρυµάτων της Ιεράς
Μητροπόλεως Μονεµβασίας και Σπάρτης την αγκάλιασαν πολύ άνθρωποι - αλλά µε
ιδιαίτερη χαρά και ζήλον την αγκάλιασε ο τέως πρόεδρος της Οµοσπονδίας ο
Παναγιώτης Γεωργακάκος που εκοιµήθη εν Κυρίω πριν λίγους µήνες. Ο Παναγιώτης
Γεωργακάκος ήταν ένας άνθρωπος που πίστευε στα Ελληνικά και δηµοκρατικά
ιδεώδη - πίστευε ότι ο κάθε άνθρωπος - ο κάθε πολίτης - έχει µια «φωνή» άλλα πίστευε και ότι ο κάθε πολίτης έχει µια «ευθύνη» απέναντι στον
συνάνθρωπο του και την κοινωνία του και το απέδειξε ακόµη µια φορά µε την
προσπάθεια αυτή εις ενίσχυσην των ιδρυµάτων της γενέτειράς του «Λακωνίας».
Συγχαίρω τον κ. Αντώνιο Βενετσανάκο και όλα τα µέλη της Οργανωτικής Επιτροπής
που ανέλαβαν την σκυτάλη και συνεχίσαν και συνεχίζουν τον φιλανθρωπικό αυτό
σκοπό.
Είναι ευλογία Θεού να έχει η Λακωνία Μητροπολίτη τον κ.κ. Ευστάθιο, έναν
κληρικό µε ισχυρό ηθικό, πνευµατικό και φιλανθρωπικό εκτόπισµα. Κατά την
διάρκεια της µακράς διακονίας του µε την βοήθεια του Θεού και την
συµπαράσταση των πιστών, παρουσίασε ένα τεράστιο έργο, το οποίο καλύπτει ένα
ευρύτατο φάσµα εκκλησιαστικής, κοινωνικής και φιλανθρωπικής διακονίας. Τα
ιδρύµατα της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεµβασίας και Σπάρτης που ιδρύθηκαν,
θεµελιώθηκαν και αποπερατώθηκαν στην Σπάρτη, Μαγούλα, Νεάπολη, Μολάους, Ελίκα
και Μονεµβασία εξυπηρετούν εκατοντάδες νέα παιδιά, πτωχούς και ανθρώπους µε
ιδικές ανάγκες.
Τέλος, ευχαριστώ όλους τους αδελφούς Λάκωνες και συµπατριώτες που
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα σήµερα και ενώνουν τις δυνάµεις τους για το
φιλανθρωπικό αυτό σκοπό εις ενίσχυσην των ιδρυµάτων της όµορφης Λακωνίας.
Με εκτίµηση,
∆ηµήτριος Νικ. Σµυρνιός
∆ικηγόρος

