Νεανική Επικοινωνία
Περιοδική Έκδοση της Συντονιστικής Επιτροπής του Νε.Ο.Σ., τ.1/Οκτώβριος 2018

Νεανικός Ορθόδοξος Σύνδεσμος

ΣΚΟΠΟΣ και ΔΡΑΣΕΙΣ
του Νεανικού Ορθόδοξου Συνδέσμου
της Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ελλάδος
για το έτος 2017-2018

1.

Σκοπός Νεανικού Ορθοδόξου Συνδέσμου
Ο Νεανικός Ορθόδοξος Σύνδεσμος δημιουργήθηκε την άνοιξη του 2007, από
την καλοπροαίρετη πρωτοβουλία μερικών νέων και την υποστήριξη και αρωγή της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητας της Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ελλάδος.
Αποτελεί τη συνέχεια της ιστορικής
«Ενώσεως Νέων» (1933 και εξής), η
οποία σε παλαιότερες δύσκολες εποχές για την Εκκλησία μας, συντέλεσε
σημαντικό ρόλο στους αγώνες των
Γνησίων Ορθοδόξων για την ανόθευτη τήρηση των πατρίων παραδόσεων.
Ο Νεανικός Ορθόδοξος Σύνδεσμος
οργανώνεται σε Συνοδικό, Μητροπολιτικό και ενοριακό επίπεδο, ως ένας
εκκλησιαστικός θεσμός που στηρίζεται και ελέγχεται άμεσα από την Ιερά Σύνοδο. Έχει ως βασικό σκοπό τη στήριξη του πολυσχιδούς έργου της Εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων και αποσκοπεί ειδικότερα:


Στην εμπέδωση του γνησίου εκκλησιαστικού φρονήματος και την ευρύτερη διάδοση της Ορθοδόξου Πίστεως μεταξύ των νέων της Εκκλησίας
μας, μέσω διαφόρων εκδηλώσεων (λατρευτικών συνάξεων, ημερίδων,
φιλανθρωπικών δράσεων, προσκυνηματικών εκδρομών, κ.τ.λ.).



Στη στήριξη και στελέχωση, κατά το δυνατόν, όλων των δραστηριοτήτων της Εκκλησίας σε Συνοδικό, Μητροπολιτικό και ενοριακό επίπεδο,
μέσω της δημιουργίας οργανωμένης τοπικής Μητροπολιτικής- Ενοριακής νεολαίας.



Στην αλληλογνωμία, επικοινωνία και αλληλο-υποστήριξη των νέων της
Εκκλησίας μας.

Γενικότερα, ο Νε.Ο.Σ. θέλει να αποτελέσει αυτόν τον ζωτικό χώρο έκφρασης
των απόψεων μας, στήριξης των πρωτοβουλιών μας και υλοποίησης ιδεών
και δράσεών μας σε θέματα που μας αφορούν και σχετίζονται πάντα με την
Ορθόδοξο Εκκλησία και Παράδοση.

2.

Στιγμιότυπα από τις πρώτες συνεδριάσεις
του Νεανικού Ορθόδοξου Συνδέσμου

3.

Χειμερινή Εκδρομή στον Παρνασσό
Το Σάββατο, 29-01/12-02-2017,
πραγματοποιήθηκε η χειμερινή εκδρομή του "Νε.Ο.Σ." στον Παρνασσό με την συμμετοχή πλέον των πενήντα νεανίδων και νέων από την
Αθήνα και το ευρύτερο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Η πρώτη στάση ήταν στην Ιερά
Μονή Οσίου Λουκά στο Στείρι
Βοιωτίας, όπου προσκυνήσαμε
τον τάφο και το χαριτόβρυτο
Λείψανο του Οσίου.

Στην συνέχεια κατευθυνθήκαμε
προς τον χιονισμένο Γραφικό
χωριό Αγόριανη, όπου και θαυμάσαμε τούς ορμητικούς καταρ
ράκτες και τα λοιπά αξιοθέατα,
και όπου καταλύσαμε για το μεσημβρινό μας γεύμα. Τελευταίος σταθμός ὁ ιστορικός Ιερός Ναός
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Πυρί Θηβών της Εκκλησίας μας των
Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών, όπου μας υποδέχτηκε ο Εφημέριος
Αιδ/τος Πρεσβύτερος π. Στυλιανός Κομνηνός.

4.

Χειμερινή Αιμοδοσία στον Πειραιά
Την προγραμματισμένη φθινοπωρινή αιμοδοσία πραγματοποίησε ο Νεανικός Ορθόδοξος Σύνδεσμος της Εκκλησίας μας, την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017 ν.η., στην
Αίθουσα του Ιερού Ναού «Ρόδον το Αμάραντον» την περιοχή Καραβά στον Πειραιά.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες της Συντονιστικής Επιτροπής Νεότητας σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς & Σαλαμίνος, προσήλθαν αρκετοί
αιμοδότες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα
ώστε να συνδράμουν
στο έργο αυτό, που σκοπό έχει να βοηθήσει
τους πάσχοντες αδελφούς μας που έχουν ανάγκη από αίμα. Με την παρουσία
του μας τίμησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς & Σαλαμίνος κ. Γερόντιος, ο οποίος συνεχάρη
στους εθελοντές και τους γιατρούς μοιράζοντας αναμνηστικά.

5.

Πανελλήνια Συνάντηση Νέων
Το Σάββατο, 22-10/4-11-2017, πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια
του Θεού η 8η Πανελλήνια Συνάντηση του Νεανικού Ορθοδόξου Συνδέσμου της Εκκλησίας μας με μεγάλη επιτυχία. Η Συνάντηση έγινε
στο Πολιτιστικό Κέντρο «Καμίνι» του Δήμου Γαλατσίου στην Αθήνα,
εντός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, με την ευλογία του Μακαριωτάτου
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Καλλινίκου και την επιμέλεια και οργάνωση της Συντονιστικής Επιτροπής του Νε.Ο.Σ.

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης παρουσιάσθηκε το θέμα «Θρησκευτικό
bullying-Φοβάσαι να υπερασπιστείς
τα πιστεύω σου;» όπου αναπτύχθηκε
ένας εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ των Συνέδρων και της επιτροπής
που δεχόταν τις ερωτήσεις.

6.

Ακολούθησε το δεύτερο μέρος της Συναντήσεως, με προβολή ενός ολιγόλεπτου βίντεο σχετικά με την θαυματουργική σωτηρία από την
Παναγία μας, της Αρχιλοχίου Βασιλικής Πλεξίδα από συντριβή ελικοπτέρου στο Σαραντάπορο Ελασσόνας προ μηνών. Στη συνέχεια, στο
Βήμα ανήλθε η διασωθείσα αδελφή μας Βασιλική Πλεξίδα, η οποία
διηγήθηκε την εκπληκτική εμπειρία της σχετικά με το Θαύμα που βίωσε, από την ζωντανή και πολλαπλή παρέμβαση της Παναγίας μας Ακρωτηριανής της νήσου Σερίφου. Ακολούθησαν ερωτήσεις από τον
κλήρο και τους Νέους.
Η Πανελλήνια Συνάντηση Νέων ολοκληρώθηκε με την κλήρωση των λαχνών και τον καταληκτήριο χαιρετισμό του
Σεβ. Αττικής και Βοιωτίας Χρυσόστομου.

7.

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
Το απόγευμα της Κυριακής, 15/28-1-2018, έγινε η Εκδήλωση για την
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Νεανικού Ορθοδόξου Συνδέσμου (Νε.Ο.Σ.) της Εκκλησίας μας, στο Πνευματικό Κέντρο «Ρόδον το
Αμάραντον», στον Καραβά (Γαλαξειδίου 14) στον Πειραιά.

Την Εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Καλλίνικος, όπως επίσης και ο
Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιώς και Σαλαμίνος κ. Γερόντιος, καθὼς και
Κληρικοὶ της Εκκλησίας μας. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμβανε ομιλία η οποία αναφερόταν στον σκοπό και τις δράσεις του Νεανικού Ορθόδου Συνδέσμου καθώς και μουσικό πρόγραμμα υπό τη διεύθυνση της Μαρίας Κοντογιαννοπούλου.

8.

Εκπαιδευτική εκδρομή στο Αβέρωφ

Το μεσημέρι του Σαββάτου, 8/21-4-2018, πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική Εκδρομή του Νεανικού Ορθοδόξου Συνδέσμου (Νε.Ο.Σ.) της
Εκκλησίας μας, με ξενάγηση στο
Θωρηκτό Αβέρωφ, το ιστορικό
πλοίο της Ελλάδος που μεγαλούργησε στο πρώτο μισό του 20ού
αιώνος, το οποίο αποτελεί πλέον
πλωτό Ναυτικό Μουσείο, στην
Μαρίνα Φλοίσβου στο Παλαιό
Φάληρο.

Η Σαββατιάτικη εξόρμηση μας ολοκληρώθηκε στο πολιτιστικό Ίδρυμα
"Σταύρος Νιάρχος", όπου περιηγηθήκαμε στους εντυπωσιακούς χώρους του, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε φιλικά μεταξύ μας, και
κλείσαμε την επίσκεψή μας αυτή με φωτογραφίες στο πιο ψηλό σημείο του Ιδρύματος, στον Φάρο, από όπου θαυμάσαμε πανοραμικά
την Αθήνα, τον Πειραιά και τα Προάστια.

9.

Εαρινή Αιμοδοσία στον Άγιο Αθανάσιο

H προγραμματισμένη εαρινή αιμοδοσία του Νεανικού Ορθοδόξου
Συνδέσμου της Εκκλησίας μας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή του
Παραλύτου, 16/29-4-2018, στην αίθουσα του Καθεδρικού Ναού Αγίου Αθανασίου στη Νέα Φιλαδέλφεια . Με την παρουσία του μας τίμησε ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Νεανικού Ορθοδόξου Συνδέσμου, Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης,
καθώς επίσης και ο Αρχιμανδρίτης π. Στέφανος Τσίκουρας.

10.

Εκδρομή του Νε.Ο.Σ. στις Σπέτσες
Το Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018, μέσα σε κλίμα χαράς και ζωντάνιας,
πραγματοποιήθηκε η καλοκαιρινή εκδρομή του Νεανικού Ορθοδόξου
Συνδέσμου (Νε.Ο.Σ.) της Εκκλησίας μας με προορισμό το ιστορικό
και όμορφο νησί των Σπετσών. Η
συμμετοχή ήταν μεγάλη και συγκεκριμένα συγκεντρώθηκαν 100
περίπου νέοι και νέες και από τις
τέσσερις Μητροπόλεις του Λεκανοπεδίου καθώς και από την Μητρόπολη Ευρίπου και Ευβοίας. Την εκδρομή συνόδευε ο Θεοφ. Επίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής
του Νε.Ο.Σ., και ο Ιερομ. π. Καλλίνικος Ηλιόπουλος.

Νεανικός Ορθόδοξος
Σύνδεσμος

Ελάτε να γνωριστούμε:

Νεανικός Ορθόδοξος Σύνδεσμος
neosgoc.weebly.com
ecclesiagoc.gr (Σύνδεσμος Νέων)

