


Συμπεράσματα 
της 9ης Πανελλήνιας Συνάντησης του ΝεΟΣ
    με θέμα: 
«Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: ευκαιρία η απειλή;» 

Σάββατο, 21-10/3-11-2018
Αίθουσα Ένωσης Σμυρναίων Νίκαιας  

Η  ΕΝΑΤΗ Πανελλήνια Συνάντηση του Ν εανικού Ορθοδόξου 
Συνδέσμου της Εκκλησίας μας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών 
Ελλάδος πραγματοποιήθηκε, με την βοήθεια του Θεού, το Σάββατο, 21-
10/3-11-2018, στη Νίκαια, παρουσία του επιχωρίου Σεβ. Μητροπολίτου 
Π ειραιώς και Σαλαμίνος κ. Γεροντί ο υ, του Θεοφ. Επισκόπου 
Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, Κληρικών, και περίπου  250 νέων αμφοτέρων 
των φύλων, απὸ την Αθήνα, τον Πει ραιά, την υπόλοιπη Αττικὴ 
και απὸ άλλες περιοχὲς (Βοιωτία, Χαλκίδα, Βόλο, Λάρισα κλπ.). 
Τ ο θέμα της Συνάντησης ήταν: «Μέσ α  Κοινωνικής Δικτύωσης: 
ευκαιρία ή απειλή;», ένα θέμα μεγάλο και επίκαιρο, και συνάμα 
δύσκολο και περίπλοκο, την επιτυχή Εισήγηση στο οποίο έκανε ο 
Πρωτ. π. Μιχαὴλ Κωνσταντινίδης, και ακολούθησε ενδιαφέρουσα 
συζήτηση με σημαντικὰ συμπεράσματα, που συνοψίζονται ως εξής:

Η  ανάγκη για γνώση και επικοινωνί α  είναι έμφυτη στον άν-
θ ρωπο, ο οποίος είναι κοινωνικό ό ν , πλάστηκε για κοινωνία 
μ ε τον Θεό και τον συνάνθρωπο, κα ι  οι δυνατότητες που πα-
ρ έχονται σήμερα με το διαδίκτυο ε ί ναι σχεδόν απεριόριστες. 
Α υτό όμως το σπουδαίο επίτευγμα, ό πως και όλα τα πράγ-
μ ατα, έχει δύο αντίθετες όψεις: τ η ν χρήσιμη και την βλαβερή. 
Ή άντληση γνώσης και πληροφόρησης, όπως και η ανταλλαγή απόψεων, 
είναι κάτι θετικό και επαινετό. Η αμεσότητα στην μετάδοση των νέων, 
αλλά και η γνωστοποίηση ακόμη και των Αληθειών της Ορθόδοξης 
Χριστιανικής Πίστης μας σε άπειρο αριθμό πιθανών αποδεκτών-πα-
ραληπτών συνιστά αναμφίβολα ευλογία και δώρο Θεού. Η ανεμπόδι-
στη πρόσβαση στο κοινό αγαθό κάθε σοβαρού και αληθινού πολιτι-
στικού και επιστημονικού επιτεύγματος είναι κάτι το συναρπαστικό. 
Όμως, η ανάπτυξη παράλληλα των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 
από ανάγκη επικοινωνίας, μπορεί να γίνεται –και γίνεται– επικίν-
δυνη και εφιαλτική, όταν το κίνητρο για συμμετοχή σ΄ αυτά δεν 
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ε ίναι ξεκάθαρο, αλλά ιδιοτελές (με σκοπό την προβολή, ωραι-
ο πάθεια, εξαπάτηση κλπ.), όταν δεν λαμβάνονται μέσα προστα-
σ ίας που σχετίζονται με τον αυτοσεβασμό (ως προς το τι εκθέ-
τ ουμε από τον εαυτό μας δημόσια), αλλά και όταν παραβλέπου-
μ ε τους υπαρκτούς κινδύνους και δεν μεριμνούμε για την απο-
φ υγή τους, ώστε να μην εθισθούμε επικίνδυνα και να μην πέ-
σ ουμε θύματα απάτης ή οποιασδήποτε μορφής κακοποίησης. 
Εκτροπή από την καλή χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης είναι 
και η αφιέρωση (ή καλύτερα σπατάλη) μεγάλου μέρους του πολύτιμου 
χρόνου μας σ΄ αυτά, η αδυναμία αυτοκυριαρχίας στο τι διατυπώνουμε 
και τι παρακολουθούμε, όπως και η υποκατάσταση της ζωντανής και 
υγιούς επικοινωνίας με την εικονική και ψηφιακή, δηλαδή την απρό-
σωπη και απομονωτική πραγματικότητα. Ο επικίνδυνος εθισμός και ο 
αυτοκαταστροφικός ναρκισσισμός είναι καταστάσεις που συνιστούν 
σύγχρονες επιδημίες, και είναι επείγουσα ανάγκη να αλλάξουν ριζικά. 
Εν τούτοις, μπροστά σ΄ αυτή την εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνο-
λογίας και των δυνατοτήτων της δεν βοηθεί μια απλώς αρνητική ή 
απορριπτική στάση. Πρόκειται πλέον για αναπόσπαστο κομμάτι της 
ζωής των ανθρώπων σήμερα και μάλιστα των νέων. Άρα, απαιτείται 
καλή γνώση του αντικειμένου και του προβλήματος, όπως και των 
αναγκών των ανθρώπων και ιδίως των νέων, για να υπάρξει από 
π λευράς ενσυνείδητων πνευματικών, γονέων, εκπαιδευτικών κλπ. 
ώριμη συμπαράσταση και συνδρομή στο χτίσιμο ισχυρής και στα-
θερής προσωπικότητας, με βάση τις παραδοσιακές αρχές και αξί-
ες, όπως τις καθορίζει η Ελληνορθόδοξη πορεία και διαχρονία μας. 
Χρειάζεται η καλλιέργεια ειλικρινών σχέσεων αγάπης και εμπιστο-
σύνης με τους ανθρώπους μας, και μάλιστα με τους νέους μας, για 
ενίσχυση των ηθικών και πνευματικών εκείνων αντιστάσεων, ώστε 
η συνετή χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης να τους οφελεί, 
μορφώνει και ψυχαγωγεί, χωρίς να τους βλάπτει και απειλεί, έστω 
κι αν αυτό στην οδυνηρή πραγματικότητα φαίνεται να είναι σχεδόν 
ανέφικτο. Η Εκκλησία μας, με τον τρόπο ζωής και αγωγής που προ-
σφέρει, στην ευλογία της Κοινωνίας της Αγίας Τριάδος όπου εισά-
γει τα μέλη της, σε οικείωση με τον Θεό και με όλους τους Αγίους, 
σ υνεισφέρει καίρια και συντελεί αποφασιστικά στην εκπλήρωση 
του επιθυμητού αυτού σκοπού και τέλους, σε όποιους βέβαια κά-
νουν αποδεκτό και εφαρμόζουν στην ζωή το σωτήριο Μήνυμά της! 
  Η Συντονιστική Επιτροπή του ΝεΟΣ
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9η Πανελλήνια συνάντηση του Νε.Ο.Σ.

Τ ὸ Σάββατο, 2018-11-3/10-21, πραγματοποιήθηκε μὲ τὴν βοήθεια τοῦ 
Θεοῦ ἡ 9η Πανελλήνια Συνάντηση τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου τῆς 
Ἐκκλησίας μας μὲ ἐπιτυχία.

Ἡ Συνάντηση ἔγινε στὴν Αἴθουσα τῆς Ἕνωσης Σμυρναίων στὴν Νίκαια, 
ἐντὸς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος, ἡ ὁποία πρόσφερε 
εὐγενῶς τὸ ποσὸν γιὰ τὴν ἐνοικίασή της, καὶ τὴν ἐπιμέλεια καὶ ὀργάνωση 
εἶχε ἡ Συντονιστικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Νε.Ο.Σ. σὲ συνεργασία μὲ στελέχη τῆς 
τοπικῆς Μητροπόλεως.

Το θέμα της εκδήλωσης ήταν «Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ευκαιρία 
ή  απειλή;», το οποίο ανέπτυξε ο Πρωτ. Π. Μιχαήλ Κωνσταντινί-
δης μὲ παράλληλη προβολὴ διαφανειῶν, μὲ τρόπο ἰδιαίτερα προσιτὸ καὶ 
ζωντανό, ὥστε νὰ κρατήσει ἀμείωτο τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ ἀκροατηρίου τῶν 
π ερισσοτέρων ἀπὸ 200 νέους ἀπὸ διάφορα μέρη (Ἀθήνα, Πειραιᾶ, Ἀττική, 
Βοιωτία, Χαλκίδα, Βόλο, Λάρισα κλπ.).

Το πρόγραμμα εμπλουτίστηκε με ύμνους και τραγούδια που εκτελέστηκαν 
από την Χορωδία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Περιστερίου, 
ὑπὸ τὴν διεύθυνση τῆς Μαρίας Κοντογιαννοπούλου.

Στο προεδρείο ἀνῆλθαν ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ ὁ Ὁμιλητὴς π. 
Μιχαὴλ Κωνσταντινίδης καὶ ἀκολούθησε πολὺ ἐνδιαφέρουσα συζήτηση, μὲ 
ὑποβολὴ ἐρωτημάτων ἀπὸ τοὺς Συνέδρους καὶ ἀπαντήσεις τοῦ π. Μιχαὴλ καὶ 
τοῦ Θεοφ. κ. Κλήμεντος, οἱ ὁποῖες φώτισαν πολλὲς πτυχὲς τοῦ τεραστίου 
καὶ ἀνεξαντλήτου θέματος τῆς Συναντήσεως.

Ἀ κολούθησε ἡ κλήρωση τῶν λαχνῶν γιὰ ἕνα κινητὸ τηλέφωνο καὶ 
ἀνακοινώθηκαν ὡς ἐπιτυχῶντες οἱ νέοι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου 
καὶ Ἑλένης Ἀσπροπύργου καὶ τὸ παρέλαβε ὁ Ἐφημέριος Αἰδ. π. Ματθαῖος 
Μαβίδης.

Κ αταληκτήριο χαιρετισμὸ ἀπηύθυνε ὁ Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος 
κ. Γερόντιος, ἐφ’ ὅσον ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος δὲν 
ἠ δυνήθη νὰ παραστεῖ. Ἡ Παρουσιάστρια ἐξέφρασε εὐχαριστίες στοὺς 
π αρόντας Ἀρχιερεῖς, στοὺς Κληρικούς, στὸν Ὁμιλητὴ π. Μιχαήλ, στὴν 
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Χ ορωδία γιὰ τὸ ἐπιτυχὲς 
πρόγραμμά της, στὴν Ἱερὰ 
Μ ητρόπολη Ὠρωποῦ καὶ 
Φ υλῆς γιὰ τὴν ἑτοιμασία 
τ ῶν Ἐνθυμίων, γιὰ τὴν 
Ἔ κθεση Βιβλίων καὶ γιὰ 
τὴν φωτογραφικὴ κάλυψη, 
σ τοὺς ὑπευθύνους 
τ ῆς αἰθούσης, στοὺς 
ὑπευθύνους τῶν ἠχητικῶν, 
σ τὸν Ἀνώνυμο Δωρητὴ 
ἀ πὸ τὸν Ναὸ τῶν Ἁγίων 
Ἀ ποστόλων Δάφνης γιὰ 
τ ὴν συμβολή του στὴν 
διοργάνωση τῆς Ἐκδηλώσεως καὶ σὲ ὅλους τοὺς προσελθόντας.

Τ έλος, μετὰ τὴν ἀναμνηστικὴ φωτογράφιση ἐκτὸς τῆς αἰθούσης μὲ 
ὅ σοi ἀπὸ τοὺς Συνέδρους συγκεντρώθηκαν, διανεμήθηκαν τὰ ὡραῖα 
Ἐνθύμια τῆς Ἐκδηλώσεως σὲ ὅλους τοὺς προσελθόντες καὶ ἡ Πανελλήνια 
Συνάντηση ὁλοκληρώθηκε μὲ καλὲς ἐντυπώσεις καὶ μὲ πρόκληση σοβαροῦ 
προβληματισμοῦ.

Επίσκεψη στο Μουσείο Αρτοποιίας Λούλη στο Κερατσίνι 
Το Σάββατο, 2018-12-15/2, πραγματοποιήθηκε εξόρμηση μικρής ομάδας 

τ ου Νε.Ο.Σ. στο Μουσείο 
Α ρτοποιίας Λούλη, στους 
Μ ύλους Αγίου Γεωργίου στο 
Κ ερατσίνι. Πρόκειται για σύγ-
χρονο και πολύ καλά οργανω-
μ ένο Μουσείο, το οποίο έχει 
μ εγάλο ενδιαφέρον για τους 
επισκέπτες του.

Η ξενάγηση στο χώρο έγινε 
από τον ίδιο τον κ. Κων. Λούλη, 
ο  οποίος τίμησε με αυτό τον 
τρόπο τον Σύνδεσμό μας. Αφού 
π ροηγήθηκε επίσκεψη στην 

α ίθουσα σχολής Αρτοποιίας στους Μύλους, όπως και μιά σύντομη ξενά-
γηση σε αυτούς που λόγῳ Σαββάτου ήταν εκτός λειτουργίας, εν συνεχεία 
ε γινε περιήγηση στα εκθέματα στο Μουσείο, με προηγούμενη εισαγωγική 
παρακολούθηση ειδικής τηλεοπτικής προβολής.

Υπήρξε εποπτική ενημέρωση για το ψωμί και την εξέλιξή του μέσα στους 
α ιώνες από την αρχαιότητα, στην Ευρώπη, Μεσοποταμία, Αίγυπτο, Προ-
ϊστορική και Κλασσική Ελλάδα, Αρχαία Ρώμη, Βυζάντιο και μέχρι σήμερα. 
Επίσης, ειδική ενημέρωση και αναφορά για τον αρτο στις Θρησκείες, με έμφαση 
στην Χριστιανική Πίστη. Για την χρήση του στα έθιμα και τις παραδόσεις. 
Μεγάλο ενδιαφέρον είχε το τμήμα για το Πρόσφορο και τις Σφραγίδες του: 
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στο Μουσείο, σε ειδικό τμήμα εκτίθενται εκατοντάδες σφραγίδες προσφόρων 
από τα πρωτοχριστιανικά χρόνια, και από πολλές περιοχές του ευρύτερου 
ελληνισμού και του κόσμου.

Ε πίσης, ιδιαίτερης σημασίας ήταν η εποπτική ενημέρωση για την 
διατροφική αξία του ψωμιού και για την μεσογειακή διατροφή, όπως και για 
την σωστή διατροφή, και την περιβαλλοντική προστασία.

Α κόμη, υπήρξε ενημέρωση για την εξέλιξη από το σιτάρι στο ψωμί 
μέσα στην ιστορία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, όπου με την εξέλιξη 
τ ης τεχνολογίας αυτή έχει διευκολυνθεί αφάνταστα, αν και η διαδικασία 
π αρασκευής ψωμιού στους φούρνους εξακολουθεί να έχει πολλά κοινά 
ως προς τον τρόπο που γινόταν από παλιά με την διαφορά φυσικά ότι 
σήμερα υπάρχει η χρήση των ειδικών μηχανημάτων που δίνει πάρα πολλές 
δυνατότητες. Στο Μουσείο υπήρχαν γεωργικά εργαλεία και μηχανήματα από 
την αρχαιότητα μέχρι την σχετικά πρόσφατη εποχή.

Στο τέλος, όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν ειδική τσάντα με ενθύμια και 
προσφορές από το Μουσείο και τους Μύλους Λούλη και έφυγαν με πολύ 
καλές εντυπώσεις από την ενδιαφέρουσα αυτή επιμορφωτική εξόρμηση.

Συμμετοχή του Νε.Ο.Σ. στα ʹAγια Θεοφάνεια
Το Σάββατο, 19/6 Ιανουαρίου 2019, εορτάστηκαν με μεγαλοπρέπεια όπως 

κάθε χρόνο τα Άγια Θεοφάνεια με το Πάτριο Ημερολόγιο από την Εκκλησία 
μας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών στον Πειραιά.

Η φετινή χρονιά ήταν ιδιαίτερη για τον Νεανικό Ορθόδοξο Σύνδεσμό μας 
(ΝεΟΣ), εφόσον για πρώτη φορά συμμετείχαμε στην λιτανευτική πομπή των 
Θεοφανείων με εκπροσώπηση πάνω από είκοσι νέων από τις Μητροπόλεις 
τ ου Λεκανοπεδίου. (Δύο νέοι ήταν οι σημαιοφόροι εναλλασσόμενα της 
σημαίας του Συνδέσμου μας).
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Η  λιτανευτική πομπή ξεκίνησε από τον Ιερό Ναό Αγίου Φιλίππου 
Καμινίων, όπου είχαν παραταχθεί όλοι οι συμμετέχοντες˙ Αρχιερείς υπό τον 
Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπό μας κ. Καλλίνικο, κληρικοί, μοναχές, ενορίτες 
ντυμένοι με παραδοσιακές στολές από τις εκκλησίες μας, νέοι και νέες, ώστε 
να συνοδεύσουν την Ιερά Εικόνα των Θεοφανείων και τον Τίμιο Σταυρό στο 
λιμάνι του Πειραιά για την μεγαλειώδη τελετή της Καταδύσεως. Ο κόσμος 
π ου συμμετείχε ήταν αρκετός για να δώσει μιά δυναμική παρουσία στη 
μεγάλη αυτή γιορτή της Εκκλησίας μας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος τον Σταυρό έπιασε ένας εκ των δύο 
σ υνδέσμων του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Περιστερίου, 
Βασίλης Κοντογιαννόπουλος και εκφράζουμε τη χαρά μας γι΄ αυτό.

 Μετά τη λήξη της τελετής, η πομπή κατευθύνθηκε στον χώρο του 
Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, όπου τα τελευταία χρόνια γίνεται η απόλυση 
και ακούγεται ο Εθνικός μας Ύμνος.
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Χειμερινή εκδρομή του Νε.Ο.Σ. στα Καλάβρυτα

Το Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2019 παλ.ημερ., πραγματοποιήθηκε η χειμερινή 
εκδρομή του Νεανικού Ορθόδοξου Συνδέσμου (Νε.Ο.Σ) της Εκκλησίας μας στα 
Καλάβρυτα. Η συμμετοχή και αυτή τη φορά ήταν μεγάλη και συγκεκριμένα 
σ υγκεντρώθηκαν 70 περίπου νέοι και νέες από τις Μητροπόλεις του 
λεκανοπεδίου. Την εκδρομή συνόδευσε ο Θεοφ. Επίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, 
Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Νε.Ο.Σ. και ο Αρχιμ. π. Νικηφόρος 
Ν άσσος, Εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Ν. Φιλαδέλφειας. 
Πρώτος μας σταθμός ήταν η ιστορική Μονή της Αγίας Λαύρας στα Καλάβρυτα, 
γνωστή και ως ο τόπος έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Το ενδιαφέρον για την Μονή και ιστορικό και θρησκευτικό. Προσκυνήσαμε 
την κάρα του Αγίου Αλεξίου, του ανθρώπου του Θεού καθώς και του Αγίου 
Φ ιλαρέτου του Ελεήμονος. Ο π. Νικηφόρος μας έψαλε ύμνους για την 
Παναγία.

Έπειτα κατευθυνθήκαμε στο Μουσείο που διαθέτει η Μονή και θαυμάσαμε 
τα ιστορικά κειμήλια του Έθνους μας με πρώτο και εντυπωσιακότερο το 
λ άβαρο της Επανάστασης, το οποίο ύψωσε στη Μονή αυτή ο Παλαιών 
Πατρών Γερμανός και αποτέλεσε την πρώτη Σημαία της Πατρίδας μας. Δεξιά 
και αριστερά από το λάβαρο είχαν τοποθετήσει τα όπλα των αγωνιστών της 
εποχής, καθώς και στο κέντρο του μουσείου υπήρχαν διάφορα εκθέματα 
από την ιστορία της Μονής.

8



Δεύτερος σταθμός ήταν το χωριό Κέρτεζη που βρίσκεται περίπου μισή 
ώ ρα έξω από τα Καλάβρυτα. Εκεί βρεθήκαμε στην ευρύχωρη και ωραία 
Εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου της Εκκλησίας μας του Πατρίου 
Ημερολογίου.

Π ροσκυνήσαμε και ψάλαμε ύμνους. Έπειτα σε εστιατόριο του 
χ ωριού που μας παραχωρήθηκε από γνωστούς, είχαμε το μεσημεριανό 
μ ας γεύμα. Μετά το τέλος του φαγητού, ακολούθησε η κλήρωση των 
λ αχνών μας με τυχερούς από τη Μητρόπολη Αττικής και Βοιωτίας 
( Νέους του Αγίου Νικολάου Αχαρνών) και την Αρχιεπισκοπή Αθηνών. 
Σ το σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τόσο τον Εφημέριο του 
Ν αού στην Κέρτεζη Ιερομ. π. Καλλιόπιο που μεσολάβησε ώστε να μας 
παραχωρηθεί χώρος για το μεσημβρινό φαγητό μας, όσο και την αδερφή 
μας Καλλιόπη από το χωριό που δέχτηκε με χαρά να μας εξυπηρετήσει. 
Τελευταίος μας σταθμός ήταν το Μέγα Σπήλαιο. Η περίφημη και ιστορική 
αυτή Μονή είναι χτισμένη στο άνοιγμα ενός μεγάλου φυσικού σπηλαίου στην 
οροσειρά του Χελμού και φαντάζει πολύ επιβλητική σε οποιονδήποτε την 
επισκεφτεί.

Ο ξεναγός της Μονής μας εξιστόρησε τον θαυμαστό τρόπο εύρεσης της 
εκπληκτικής Εικόνας της Παναγίας, που έχει φιλοτεχνηθεί από τον Απόστολο 
και Ευαγγελιστή Λουκά από κερί και μαστίχα, καθώς και τον θαυμαστό 
τρόπο διάσωσής της από καταστροφικές πυρκαγιές και άλλους κινδύνους.

Ε πισκεφτήκαμε και το Μουσείο όπου είχαμε την ευκαιρία να δούμε 
θρησκευτικά κειμήλια. Δίπλα ακριβώς από το Μουσείο ήταν το Σπήλαιο, 
όπου υπάρχει αγίασμα και η αναπαράσταση της ιστορίας εύρεσης της Ιερής 
Εικόνας της Παναγίας, φεύγοντας πήραμε την ευλογία από το αγίασμα που 
υπάρχει εκεί.

Η όρεξη και η διάθεση των νέων, τα εντυπωσιακά μας προσκυνήματα 
καθώς και ο πολύ καλός καιρός που ήταν σύμμαχος καθ’ όλη τη διάρκεια 
της εκδρομής, άφησε πολύ καλές εντυπώσεις σε όλους μας, έχοντας την 
παρότρυνση να πραγματοποιούνται συχνότερα τέτοιες εκδρομές.
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Αιμοδοσία στον Πειραιά
O Νεανικός Ορθόδοξος Σύνδεσμος της Εκκλησίας μας σε συνεργασία με 

την Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς και Σαλαμίνος, πραγματοποίησε την εαρινή 
του αιμοδοσία την Κυριακή, 3 Μαρτίου 2019 (ν.η.), στην Αίθουσα του Ιερού 
Ναού «Ρόδον το Αμάραντον» στην περιοχή Καραβά στον Πειραιά.

Η  προσέλευση του κόσμου ήταν 
ικανοποιητική και η αιμοδοσία ολοκληρώθηκε 
μ ε πολύ καλά αποτελέσματα. Την αιμοδοσία 
σ τήριξαν κυρίως οι Ενορίες του Πειραιά (Ι.Ν. 
Κοίμησης Θεοτόκου, Ι.Ν. Αγίου Παύλου Ρέντη, 
Ι .Ν. Αγίου Μηνά Κερατσινίου, Ι.Ν. Αγίου 
Ν ικολάου Κορυδαλλού) και της Αθήνας (Ι.Ν. 
Κοίμησης της Θεοτόκου Περιστερίου, Ι.Ν. Αγίου 
Φανουρίου Γλυφάδας, Ι.Ν. Αγίας Αικατερίνης 
Πατησίων).

Μ ε την παρουσία του μας τίμησε ο 
Σ εβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς & 
Σ αλαμίνος κ. Γερόντιος, καθώς και Κληρικοί 
τ ης τοπικής Μητροπόλεως (Πρωτοσύγκελλος 
Α ρχιμ. π. Γρηγόριος, Αιδ. Πρωτοπρ. π. Γεώρ-

γ ιος, Αρχιμ. π. Στέφανος, Διάκονοι Λουκάς και Μαρκιανός), καθώς και ο 
Ιερομόναχος π. Καλλίνικος από την περιοχή της Αθήνας.

Επίσης, θερμά ευχαριστούμε τον κ. Κυρια-
κόπουλο Γιώργο, υπεύθυνο του Φιλανθρωπικού 
έ ργου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, που για 
α κόμα μια φορά ήταν παρών στο κάλεσμά 
μας και μας προσέφερε τα εδέσματα για τους 
αιμοδότες και τους συντελεστές της αιμοδοσίας. 
Τέλος, θερμές ευχαριστίες εκφράζουμε σε όλους 
όσοι συνέβαλαν ώστε να πραγματοποιηθεί με 
επιτυχία και αυτή η αιμοδοσία του Συνδέσμου 
μας και υπενθυμίζουμε σε όλους εκείνους 
τους αδελφούς μας που δεν μπόρεσαν να 
προσέλθουν στην αιμοδοσία, ότι μπορούν να 
προσφέρουν μια φιάλη αίματος σε οποιοδήποτε 
Νοσοκομείο με την ένδειξη: 
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Θερινή εκδρομή του Νε.Ο.Σ στην Αίγινα

Τὴν Κυριακή, 2019-7-14/1, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. 
Γερόντιος μὲ την συμμετοχή του Ι. Κλήρου, στὸν Ναὸ κατά την διάρκεια της 
Θ. Λειτουργίας προσήλθε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος 
μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ Προέδρου τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Νεανικοῦ 
Ὀρθοδόξου Συνδέσμου τῆς Έκκλησίας μας (ΝεΟΣ). Με 40 νέους και νέες, 
ποὺ προήρχοντο ἀπὸ Ἐνορίες μας τῶν Ἀθηνῶν καὶ γενικὰ τοῦ λεκανοπεδίου. 
Ὁ  Θεοφ. Γαρδικίου παρέμεινε συμπροσευχόμενος στὸ Ἱερὸ Βῆμα καὶ μὲ 
π ροτροπὴ τοῦ λειτουργοῦντος οἰκείου Ἱεράρχου ἐκφώνησε Ὁμιλία κατὰ 
τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ἀναφερθεὶς σὲ θαῦμα τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων 
στὸν διαμένοντα στὴν Αἴγινα Ὅσιο Γέροντα Ἱερώνυμο τὸν Καππαδόκη, ὅταν 
τοῦ ἀποκατέστησαν τὴν ἀκοή,  κατὰ τὸ ἔτος 1944. Ὁ ἅγιος Γέροντας εἰς 
ἔνδειξιν εὐχαριστίας ἀνήγειρε τότε τὸν ὑπάρχοντα ἐνοριακὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων 
Ἀναργύρων τῆς Έκκλησίας μας.

Κατὰ τὴν Ἀπόλυση, ὁ Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος ἐξέφρασε 
ε ὐχὲς καθὼς καὶ τὴν ἱκανοποίησή του γιὰ τὴν παρουσία τῶν νέων τῆς 
Ἐκκλησίας μας, στὴν Πανήγυρη, τὴν ὁποίαν στόλισαν.

Ἀκολούθησε Λιτανεία τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν Ἁγίων καὶ ἐπιστροφὴ στὸν 
Ναὸ γιὰ τὴν διανομὴ τοῦ Ἀντιδώρου καὶ τὴν προσφορὰ κερασμάτων.

Ἡ ὁμάδα τῶν νέων φωτογραφήθηκε πρὸ τοῦ Ναοῦ μὲ τοὺς δύο Ἀρχιερεῖς.
Ἐ ν συνεχείᾳ, ἔγινε μετάβαση στὸ παρακείμενο Ἡσυχαστήριο τοῦ 

Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ὅπου καὶ προσκυνήθηκαν τὰ Λείψανα τοῦ 
Ὁ σίου Γέροντος Ἱερωνύμου καὶ ἔγινε ξενάγηση στοὺς χώρους διαμονῆς, 
προσευχῆς καὶ ἀσκήσεώς του. Ἐπρόκειτο γιὰ μία ἐξαιρετικὴ εὐλογία.

Ἐπίσης, ἔγινε προσκύνημα καὶ στὴν πλησίον εὑρισκομένη  Ιερά Μονή της 
Μητροπόλεως μας τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου.

Κατόπιν, οἱ νέοι μὲ τὸν Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμεντα μετέβησαν γιὰ προ-
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σκύνημα στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως τοῦ Θαυμα-
τουργοῦ, ὅπου καὶ πρὸ τῆς Λάρνακός του στὸ νέο μεγάλο προσκυνηματικὸ 
Ναὸ διάβασαν τοὺς Χαιρετισμοὺς τοῦ Ἁγίου.

Τέλος, ἡ ἐκδρομικὴ ὁμάδα κατέληξε στὴν όμορφη Αίγινα γιὰ περίπατο 
και κέρασμα καὶ ἐπέστρεψε μὲ πολὺ καλὲς ἐνυπώσεις ἀπὸ τὴν ὡραία καὶ 
ἐνισχυτικὴ αὐτὴ ἐμπειρία μὲ ἀπογευματινὸ ἀκτοπλοϊκὸ δρομολογίο γιὰ τὸν 
Πειραιᾶ.
https://neosgoc.weebly.com/
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