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ΣΥΝΟΔΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
!νακο&νωσισ !ποφ-σεων /ερ1σ Συν4δου τ7σ /εραρχ&ασ
7ησ/207σ :ανουαρ&ου 2022
HN ΤετUρτην, 07/20-01-2022, συνLλθεν
εGσ _κτην τακτικ5ν Συνεδρ,αν τοA τρ"χοντοσ
SκκλησιαστικοA bτουσ, c Hερ7 Σ]νοδοσ τLσ Hεραρχ,ασ τLσ Sκκλησ,ασ τNν Γνησ,ων eρθοδMξων
ΧριστιανNν \λλUδοσ, Zπ> τ5ν Προεδρ,αν τοA ΜακαριωτUτου CρχιεπισκMπου CθηνNν κα[ πUσησ
\λλUδοσ κ. Καλλιν,κου, κα[ τ: συµµετοχ: hτ"ρων 1νν"α Cρχιερ"ων, µ"σi τηλεδιασκ"ψεωσ, 1ξ
\λλUδοσ κα[ τοA 1ξωτερικοA, κα[ συνεζaτησε κα[
=πεφUσισεν 1π[ τNν κUτωθι θεµUτων:
1. Sγ"νετο T =πολογισµ>σ τοA hορτασµοA τNν
Pγ,ων Θεοφανε,ων. Sκρ,θη θετικ>σ 1ν γ"νει, δεδοµ"νων τNν συνθηκNν κα[ παρ7 τ7σ δυσκολ,ασ αk
TποBαι ZπLρξαν.
2. Συνεζητaθη c ZπMθεσισ τLσ χηρευο]σησ H.
ΜητροπMλεωσ Λαρ,σησ κα[ lρ,σθη cµεροµην,α
1κτUκτου Συνεδρ,ασ 1κλογLσ ν"ου Μητροπολ,του c

Π"µπτη, 21 &ανουαρ,ου / 3 Φεβρουαρ,ου 2022.
0 1κλογ5 θ7 διενεργηθ: κατ7 τ5ν προβλεποµ"νην
διαδικασ,αν <πειτα =π> Θ. Λειτουργ,αν τοA τελευτα,ου κατ7 τ7 πρεσβεBα Cρχιερ"ωσ εGσ τ>ν Hερ>ν Να>ν
ΕKαγγελισµοA τLσ ΘεοτMκου ΠειραιNσ (∆ορυλα,ου
& PλικαρνασσοA 2, ΚαραβR).
3. SδMθησαν Tδηγ,αι εGσ τ5ν Cρχιγραµµατε,αν
δι7 τ5ν =πUντησιν 1πιστολNν.
4. Τ> Hερ>ν Συνοδικ>ν σNµα 1ξ"φρασε τ>ν
=ποτροπιασµ>ν αKτοA δι7 πρMσφατα βλUσφηµα
Zβριστικ7 φαινMµενα κα[ =πεφUσισε τ5ν κοινοπο,ησιν 1γγρUφου διαµαρτυρ,ασ πρ>σ τ5ν \λληνικ5ν
Κυβ"ρνησιν.
5. 0 Hερ7 Σ]νοδοσ =ντεµετ^πισε κα[ _τερα ζητaµατα τρεχο]σησ φ]σεωσ.
!κ τ$σ &ρχιγραµµατε.ασ

!νακο&νωσισ !ποφ-σεων /ερ1σ Συν4δου τ7σ /εραρχ&ασ
9ησ/22ασ Φεβρουαρ&ου 2022
HN Τρ,την, 09/22-02-2022, συνLλθεν 1ν
ΠειραιεB εGσ mγδMην τακτικ5ν Συνεδρ,αν τοA
τρ"χοντοσ SκκλησιαστικοA bτουσ, c Hερ7 Σ]νοδοσ τLσ Hεραρχ,ασ τLσ Sκκλησ,ασ τNν Γνησ,ων
eρθοδMξων ΧριστιανNν \λλUδοσ, Zπ> τ5ν Προεδρ,αν τοA ΜακαριωτUτου CρχιεπισκMπου CθηνNν
κα[ πUσησ \λλUδοσ κ. Καλλιν,κου, κα[ τ: συµµετοχ: hτ"ρων 1νν"α Cρχιερ"ων 1ξ \λλUδοσ κα[ τοA
1ξωτερικοA, τινnσ µ"σi τηλεδιασκ"ψεωσ, κα[ συνεζaτησε κα[ =πεφUσισεν 1π[ τNν κUτωθι θεµUτων:
1. Sνηµερ^θη περ[ τLσ καταστUσεωσ τNν
CδελφNν SκκλησιNν κα[ =πεφασ,σθη c 1πικοινων,α cµNν µετ7 τοA Μητροπολ,του Cγαθαγγ"λου,
hδρε]οντοσ 1ν eδησσo ΟKκραν,ασ, προκειµ"νου
ν7 πληροφορηθ: κα[ περ[ τNν 1πιπτ^σεων τLσ Ρωσο-ΟKκρανικLσ ρaξεωσ εGσ τ> πο,µνιον τLσ ΡΟΕ∆.
2. Sγ"νοντο =νακατατUξεισ εGσ τ5ν σ]νθεσιν
τNν ΣυνδικNν SπιτροπNν 1ξ =φορµLσ τLσ 1κδηµ,ασ τοA =ειµνaστου Cρχιµανδρ,του Γρηγορ,ου
Ταυλαρ,ου.

3. Cπεφασ,σθη T Συνοδικ>σ \ορτασµ>σ τLσ
ΚυριακLσ τLσ eρθοδοξ,ασ τ> hσπ"ρασ τLσ αKτLσ
cµ"ρασ εGσ τ>ν Hερ>ν Καθεδρικ>ν Να>ν Pγ,ου
Cθανασ,ου τLσ HερRσ CρχιεπισκοπLσ CθηνNν.
Θ7 τελεσθ: Κατανυκτικ>σ \σπεριν>σ κα[ θ7
1κφωνηθ: κατUλληλοσ rµιλ,α, µn Tµιλητ5ν τ>ν
Θεοφιλ. Sπ,σκοπον Μεθ^νησ κ. CµβρMσιον.
4. 0 Κυριακ5 τοA Pγ,ου Γρηγορ,ου τοA ΠαλαµR, Βt ΝηστειNν, θ7 hορτασθ: εGσ Θεσσαλον,κην δι7 CρχιερατικοA συλλειτο]ργου εGσ τ>ν Hερ>ν
Καθεδρικ>ν Να>ν Pγ,ων ΤριNν HεραρχNν Θεσσαλον,κησ µn Tµιλητ5ν τ>ν Σεβασµ. Μητροπολ,την Λαρ,σησ κα[ ΠλαταµNνοσ κ. Κλaµεντα, κα[ τ>
hσπ"ρασ µn Tµιλητ5ν εGσ τ>ν Κατανυκτικ>ν \σπεριν>ν τ>ν Σεβασµ. Μητροπολ,την Θεσσαλον,κησ
κ. ΓρηγMριον.
5. 0 Hερ7 Σ]νοδοσ =ντεµετ^πισε κα[ _τερα ζητaµατα τρεχο]σησ φ]σεωσ.
!κ τ$σ &ρχιγραµµατε.ασ
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! "ποχρεωτισµ,σ δ/ν 1φελε4
5κκλησ8α µασ σD Eπ1σηµα κε1µεν; τησ .π- τMν
.ρχM τ<σ Eµφαν1σεωσ το% φαινοµ:νου το% κορωνοϊο% εKχε Eπισηµ;νει Jτι:
α) «µ#τρα περιορισµο, τ-σ /λευθερ3ασ τ4ν πολιτ4ν δ7ν ε8ναι δυνατ9ν ν: ;χουν δι=ρκειαν ?π7ρ
τ9 δ#ον, ο@τε ν: χαρακτηρ3ζωνται Dπ9 Dσυµµετρ3αν καE ?περβολGν» (14/27-4-2020).
β) «H ;κρυθµοσ κατ=στασισ Iνεκα τ-σ λοιµικ-σ
ταJτησ νKσου δ7ν πρ#πει ν: γ3νεται DφορµN δι:
µKνιµον O µακροχρKνιον περιστολNν βασικ4ν
/λευθερι4ν τ4ν πολιτ4ν /κ µ#ρουσ τ4ν κυβερνGσεων, O πρ9σ προPθησιν τ4ν σχεδ3ων τ-σ
παγκοσµιοποιGσεωσ, οQδ7 ν: /πιβ=λλωνται
?ποχρεωτικαE RατρικαE πρ=ξεισ εRσ τοTσ πολ3τασ,
Uνευ τ-σ /λευθ#ρασ συναιν#σεωσ αQτ4ν. Προσφ=τωσ δ#, τ9 ΣυµβοJλιον τ-σ EQρPπησ
(2361/2021) /πεκJρωσε τNν µN ?ποχρεωτικKτητα το, /µβολιασµο, καE τNν
µN Xπαρξιν οYασδGποτε διακρ3σεωσ
/ναντ3ον Zποιου δ7ν /πιθυµε[ τ9ν /µβολιασµKν» (5/18-02-2021).
γ) «\ποστηρ3ζοµεν τNν DντικειµενικNν καE ]λKπλευρον πληροφKρησιν
καE τNν µετ: τα,τα /λευθ#ραν DπKφασιν
το, πολ3του, Uνευ πι#σεων, ^σ πρ9σ τ9 ζGτηµα το,το. O@τε _ /πιβολG, ο@τε τ9 δ#λεαρ ε8ναι
τ: καλJτερα µ#σα δι: ν: πεισθο,ν οY πολ[ται.
Φρονο,µεν Zτι ] /µβολιασµ9σ ∆EN πρ#πει ν:
ε8ναι ?ποχρεωτικKσ εRσ οQδεµ3αν κατηγορ3αν
πολιτ4ν καE θεωρο,µεν µN Dποδεκτ:σ τ:σ διακρ3σεισ, εRσ β=ροσ τ4ν /µβολιασµ#νων O τ4ν µN
/µβολιασµ#νων» (1/14-8-2021).
δ) «EQχKµεθα ν: γ3ν` κατανοητKν, Zτι ] καταναγκασµ9σ φ#ρει Dντ3στροφα Dποτελ#σµατα /ξ
Dντιδρ=σεωσ καE ν: Dρθa εRσ τ9 Uµεσον µ#λλον»
(9/22-11-2021).
f 8ποχρεωτισµ-σ σD Oλλεσ χ0ρεσ Xχει δηµιουργ`σει κCµατα βια1ων .ντιδρ;σεων γεγον-σ
πο+ .ποδεινCει τMν δηµιουργ1α πολ=σεωσ µεταξ+
τ0ν πολιτ0ν. gλλεσ χ0ρεσ σοφT Eπ:λεξαν νT
µM Eπιβ;λουν 8ποχρεωτικο+σ Eµβολιασµο+σ κα4
εKχαν καλCτερα .ποτελ:σµατα κα4 στ- ζ`τηµα
τ<σ Eπιδηµ1ασ. Tαπειν0σ φρονο%µε Jτι L EπιλογM
τ<σ hλληνικ<σ Kυβερν`σεωσ νT Eπιβ;λει 8ποχρεωτικ- Eµβολιασµ- στο+σ 8γιειονοµικο+σ στ:ρησε
τ- σCστηµα 8γε1ασ .π- AκανT στελ:χη πο+ θT

βοηθο%σαν πολ+ στ-ν .γ0να πο+ γ1νεται στ4σ
6δη 8ποστελεχοµ:νεσ µον;δεσ 8γε1ασ τ<σ χ=ρασ.
Tο%το γνωρ1ζοντασ, οA .δελφο1 µασ οA KCπριοι δDν
Eπ:βαλαν τ:τοιου εGδουσ 8ποχρεωτισµH.
T- πλ:ον σκληρ- µ:τρο Jµωσ εKναι L EπιβολM
8ποχρεωτικο% Eµβολισµο% µD τMν .πειλM προστ1µου 100 € στο+σ Lλικιωµ:νουσ Oνω τ0ν 60 Eτ0ν.
Πολλο4 Eξ αRτ0ν εKναι κατ;κοιτοι κα4 δDν κυκλοφορο%ν δηµοσ1ωσ, Sστε νT διατρ:χουν κ1νδυνο. ARτ.ποτελεU Vνα «WριζHντιο» µ:τρο τ- WποUο κατT
πολλο+σ συνταγµατολHγουσ πρHκειται νT κριθεU
.ντισυνταγµατικH, .λλT µ:χρι αRτ- νT συµβεU, L
π1εση θT Xχει .σκηθεU κα4 L Kυβ:ρνηση πιθαν-ν νT
θεωρεU Jτι θT Xχει EπιτCχει τ-ν στHχο τησ.
Yκ τ0ν πραγµ;των Jµωσ .ποδεικνCεται Jτι
Eξακολουθο%ν νT .ντιστ:κονται περ1που
300.000 συµπολ1τεσ µασ Oνω τ0ν 60
Eτ0ν. Zσοι .π- .διαφορ1α, [ \λιγωρ1α
δDν εKχαν EµβολιασθεU, 6δη τ- Xπραξαν.
ARτο4 πο+ δDν τ- Xπραξαν, εKναι εGτε
Jσοι θεωρο%ν τ- EµβHλιο Eπικ1νδυνο,
εGτε Jσοι δDν θ:λουν νT 8ποκCψουν στ4σ
πι:σεισ ^ν-σ EπαπειλοCµενου αRταρχικο% καθεστ0τοσ. ARτο4 δDν πρHκειται νT
Eµβολιασθο%ν .κHµη κα4 _ν καθυποβληθο%ν σD
βασανιστ`ρια, διHτι γιT το+σ πρ=τουσ εKναι θ:µα
8γε1ασ κα4 για το+σ δεCτερουσ θ:µα .ρχ<σ.
a λCση εKναι, γιT µ:ν Jσουσ .νησυχο%ν για τT
ζητ`µατα .σφαλε1ασ τ0ν Eµβολ1ων, τMν θ:ση τ<σ
τηλετροµοκρατ1ασ νT .ντικαταστ`σει µ1α WλHπλευρη, .νοικτ` κα4 δ1καιη πληροφHρηση δ1χωσ
περιορισµο+σ κα4 .ποκλεισµοCσ, Sστε νT διαφανεU L πραγµατικHτησ. ΓιT Jσουσ π;λι τ1θεται θ:µα
.ρχ<σ, L Oρση τ<σ 8ποχρεωτικHτητοσ θT Eπιτρ:ψει
κα4 σD αRτο+σ νT Eνεργ`σουν β;σει τ<σ Eλευθερ1ασ
τ<σ βουλ`σε=σ τουσ, κα4 cχι πιεζHµενοι Oνωθεν.
dδη µD τMν κυκλοφορ1α φαρµ;κων κα4 τMν
δηµιουργ1α περισσοτ:ρων Eµβολιαστικ0ν Eπιλογ0ν πο+ δηµιουργο%ν λιγHτερουσ EνδοιασµοCσ
στο+σ πολ1τεσ L κατ;σταση µπορεU νT EξοµαλυνθεU, WπHτε φρονο%µε Jτι εKναι καιρHσ W 8ποχρεωτισµ-σ νT παCσει κα4 νT Eπαν:λθουµε στMν
πρHτερη Eλευθερ1α.
ΠοιH τ- cφελοσ νT γλυτ=σουµε .π- τMν πανδηµ1α κα4 νT Xχουµε µεταβληθεU σD BHρεια Kορ:α;
M∆Φ.
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Παv#γυρıς Kαθεδρıκo, Nαo, -γ.oυ /θαvασ.oυ
THN ∆ευτ%ρα, 18/31-1-2022, (oρτ) τ*v +γ-ωv /θαvασ-oυ κα3 Kυρ-λλoυ Πατριαρχ*v /λεξαvδρε-ας, παvηγ=ρισε >
Kαθεδρικ?ς Nα?ς τ@ς /ρχιεπισκoπ@ς /θηv*v τoA MεγBλoυ
/θαvασ-oυ στ)v N. Φιλαδ%λφεια. T)v Θ. Λειτoυργ-α τ%λεσε
> Θεoφ. Gπ-σκoπoς Γαρδικ-oυ κ. KλIμης μK τ?v Gφημ%ριo ALδ. π. KωvσταvτMvo κα3 τ?v Nερoμ. π. ΓελBσιo, > δK

MακαριOτατoς /ρχιεπ-σκoπoς /θηv*v κα3 πBσης PλλBδoς
κ. Kαλλ-vικoς παρ%στη συμπρoσευχQμεvoς στ? Rερ? B@μα.
Πρoσ@λθαv Sρκετo3 πιστo-, πoλλo3 Sπ? τoTς >πo-oυς κoιvOvησαv τU Vγια MυστIρια, κα3 Wψαλλαv (Qρτια oR NερoψBλτες
τoA NαoA Yπ? τ)v διε=θυvση τoA μoυσικoλ. κ. Nεκταρ-oυ Kατσ-ρη. Πρ? τoA ∆ι´ εZχ*v, > λειτoυργ*v Gπ-σκoπoς [κφOvησε \μιλ-α γιU τ?v ]γιo /θαvBσιo, ^ς πρQτυπo SγωvιστικQτητoς YπKρ π-στεως κα3 Sληθε-ας, κα3 μBλιστα YπKρ τoA
TριαδικoA δQγματoς. /κoλo=θησε τρBπεζα στ)v [voριακ)
α`θoυσα στ?v LσQγειo χ*ρo τoA NαoA.

KoιμIσεως τ@ς ΘεoτQκoυ τU RερU Gγκα-vια τoA v%oυ KαθoλικoA τ@ς Mov@ς, πρoσφoρU μιgς εZσεβoAς oLκoγεvε-ας τ@ς
MεγBλης Bρεταv-ας, κα3 τ)v Kυριακ) τ)v Θε-α Λειτoυργ-α
στ?v Nα? τoA /ρχαγγ%λoυ Mιχα)λ στ? Kαθαvκαρ-ρι, μK hλo
τ?v τoπικ? Kλ@ρo (2 NερoμovBχoυς, 5 Πρεσβυτ%ρoυς κα3 avα
∆ιBκovo) τ@ς Gπισκoπ@ς. /κQμη, Wγιvε Σ=vαξις τ*v Kληρικ*v κα3 Yπευθ=vωv τ@ς Gπισκoπ@ς, κα3 τ)v ∆ευτ%ρα >λoIμερη συvBvτησις μK τ)v /δελφQτητα τ@ς Γυvαικε-ας Nερgς
Mov@ς +γ-oυ Γεωργ-oυ, πoT SριθμεM σIμερα 19 /δελφ%ς,
κα3 SπoτελεM, πρ?ς τ? παρQv, τ? μεγαλ=τερo iρθQδoξo
Movαστ@ρι τ@ς /φρικ@ς.

8voμαστ#ρıα Σεβασμıωτ<τoυ Mητρoπoλ.τoυ
Θεσσαλov.κης κ. Γρηγoρ.oυ
THN ∆ευτ%ρα, 25-01/7-02-2022, μvIμη τoA [v +γ-oις
πατρQς cμ*v Γρηγoρ-oυ τoA ΘεoλQγoυ, > ΣεβασμιOτατoς
Mητρoπoλ-της Θεσσαλov-κης κ. ΓρηγQριoς (Qρτασε τB jvoμαστIριB τoυ μ% NερB /γρυπv-α στQv KαθεδρικQ NαQ +γ-ωv
Tρι*v Nεραρχ*v Θεσσαλov-κης. ΣυμμετεMχαv > Θεoφιλ%στα-

Πoıμαvτıκ3 4π.σκεψıς στ3v K7vυα

AΠO 13 aως 18 bαvoυαρ-oυ 2022 ([κ.cμ.), > Θεoφ.
Gπ-σκoπoς MεθOvης κ. /μβρQσιoς, παρU τ3ς τρ%χoυσες
δυσκoλ-ες τ*v διεθv*v μεταφoρ*v, πραγματoπo-ησε, κατQπιv διετoAς Sπoυσ-ας, πoιμαvτικ) [π-σκεψη στ)v Gπισκoπ)
eμπoυ τ@ς K%vυας, μK συvoδ-α δ%κα πρoσκυvητ*v Sπ?
/γγλ-α, Γαλλ-α κα3 Poυμαv-α.
T? ΣBββατo, 16-1, τ%λεσε στ? Svδρικ? Movαστ@ρι τ@ς

τoς Gπ-σκoπoς MεθOvης κ. /μβρQσιoς, > >πoMoς κατB τIv
/πQλυση μετ%φερε τ-ς (Qρτιες εZχ%ς τoA MακαριωτBτoυ
/ρχιεπισκQπoυ /θηv*v κα- πBσης PλλBδoς κ. Kαλλιv-κoυ
εLς τQv (oρτBζovτα NερBρχη, καθOς κα- > τoπικQς NερQς
Kλ@ρoς.

A Boρτ# τCv -γ.ωv TρıCv DεραρχCv
META πBσης λαμπρQτητoς (oρτBστηκε c μvIμη τ*v
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+γ-ωv Tρι*v Nεραρχ*v, Bασιλε-oυ τoA MεγBλoυ, Γρηγoρ-oυ τoA ΘεoλQγoυ κα- NωBvvoυ τoA XρυσoστQμoυ, σ% Nαo=ς
τ@ς Gκκλησ-ας μας, τ? ΣBββατo, 30-1/12-2-2022. \ MακαριOτατoς /ρχιεπ-σκoπoς /θηv*v κα- πBσης PλλBδoς κ.
Kαλλ-vικoς μετ%βη στQv NερQ NαQ Tρι*v Nεραρχ*v στIv
KQριvθo, hπoυ χoρoστBτησε στQv mρθρo κα- τ%λεσε τIv
/ρχιερατικI Θε-α Λειτoυργ-α συμπαραστατo=μεvoς YπQ τoA
τoπικoA NερoA KλIρoυ.

σQvα, hπoυ στ3ς RερKς /κoλoυθ-ες κα3 στ)v /ρχιερατικ) Θε-α
Λειτoυργ-α πρo%στη > ΣεβασμιOτατoς Mητρoπoλ-της Λαρ-σης κα- Πλαταμ*voς κ. KλIμης, συμπαραστατo=μεvoς YπQ
τoA ALδεσ. Πρωτ. π.Γεωργ-oυ KovτoθαvBση (στ?v M. Pσπεριv? εkχε πρoσ%λθει κα3 > /ρχιμ. π. ΓαβριIλ), [κφωvIσας
(oρτ-oυς λQγoυς, [v* SvτιπρQσωπoι τ*v λαϊκ*v τ?v πρoσεφOvησαv θερμU γιU τ)v SvBληψη τ@ς v%ας τoυ διακov-ας.
MετB τQ π%ρας τ@ς Θε-ας Λειτoυργ-ας πραγματoπoιIθηκε
NερB Λιταvε-α τ@ς ELκQvoς τ*v (oρταζoμ%vωv +γ-ωv.

8voμαστ#ρıα Σεβ. Mητρoπoλ.τoυ
Δημητρı<δoς κ. Φωτ.oυ

ΣτIv συμπρωτε=oυσα τ@ς Θεσσαλov-κης παvηγ=ρισε >
KαθεδρικQς NαQς τ*v Tρι*v Nεραρχ*v, hπoυ τ*v Nερ*v
/κoλoυθι*v κα- τ@ς Θ. Λειτoυργ-ας πρo%στη > ΣεβασμιOτατoς Mητρoπoλ-της Θεσσαλov-κης κ. ΓρηγQριoς.

ΣτQv KαθεδρικQ NαQ Tρι*v Nεραρχ*v ∆ρBμας τQσo στQv
ΠαvηγυρικQ PσπεριvQ τ@ς Παραμov@ς hσo κα- SvIμερα στQv
mρθρo κα- τIv /ρχιερατικI Θε-α Λειτoυργ-α πρoεξ@ρχε >
ΣεβασμιOτατoς Mητρoπoλ-της Φιλ-ππωv κα- Mαρωvε-ας κ.
/μβρQσιoς μ% τIv συμμετoχI τoA /ρχιμ. π. bγvατ-oυ και τoA
NερoμovBχoυ π. bOβ.
T%λoς παvηγ=ρισε κα- > >μOvυμoς NερQς NαQς στIv Gλασ-

TO ΣBββατo, 6/19-2-2022, (Qρτασε τU jvoμαστIριB τoυ
> Σεβ. Mητρoπoλ-της ∆ημητριBδoς κ. ΦOτιoς στ?v Nερ? Nα?
Γεvεθλ-oυ τoA T. ΠρoδρQμoυ στ?v BQλo. Στ?v mρθρo χoρoστBτησε κα3 πρo%στη τ@ς Θ. Λειτoυργ-ας, στ)v >πo-αv Wλαβαv μ%ρoς oR Σεβ/τoι MητρoπoλMτες Πειραι*ς & ΣαλαμMvoς κ.
ΓερQvτιoς, /ττικ@ς & Boιωτ-ας κ. XρυσQστoμoς κα3 Λαρ-σης
& Πλαταμ*voς κ. KλIμης, (πτU NερεMς, Sπ? τ)v περιoχ) κα3
Sπ? τ?v Πειραιg κα3 /ττικ) hπως κα3 Sπ? τ)v Θεσσαλov-κη,
κα3 avας ∆ιBκovoς. ΣυμπρoσευχQμεvoς παρ%στη στ? Nερ?
B@μα κα3 > γηραι?ς ALδ. Πρωτ. π. ΓεOργιoς KεπBπoγλoυ Sπ?
τ?v ]γ. Kωv/vo ΦαρσBλωv, > >πoMoς διετ%λεσε Gφημ%ριoς
τoA [v λQγn NαoA παλαιQτερα [π3 σειρUv [τ*v. eψαλαv

καλλ-φωvoι NερoψBλτες κα3 πρoσ@λθαv Sρκετo3 πιστo-. ΘεMo
KIρυγμα γιU τ?v M%γα ΦOτιo [ξεφOvησε κατU τ)v διBρκεια
τoA KoιvωvικoA > Σεβ. Λαρ-σης & Πλαταμ*voς κ. KλIμης,
εZχηθε3ς τU δ%ovτα στ?v (oρτBζovτα συvιερBρχη. KατU τ)v
/πQλυση, σ=vτoμo χαιρετισμ? εZχαριστ-ας Sπη=θυvε > Σεβ.
∆ημητριBδoς κ. ΦOτιoς, > δK Σεβ. Πειραι*ς & ΣαλαμMvoς κ.
ΓερQvτιoς [ξ%φρασε εZχKς [κ μ%ρoυς τoA MακαριωτBτoυ
/ρχιεπισκQπoυ κ. Kαλλιv-κoυ κα3 τ@ς Nερgς ΣυvQδoυ πρ?ς
τ?v (oρτBζovτα Mητρoπoλ-τη κα3 /ρχιγραμματ%α τ@ς N. ΣυvQδoυ, > >πoMoς κα3 δι%vειμε τ? Svτ-δωρo δεχθε3ς τ3ς εZχKς
τoA Πoιμv-oυ. K%ρασμα πρoσεφ%ρθη στ)v [voριακ) α`θoυσα
κα3 SργQτερα περετ%θη γεAμα στ)v NερU Mov) ZωoδQχoυ
Πηγ@ς στ?v PιζQμυλo Bελεστ-voυ.

Πεvτηκoστ3 4π7τεıoς τo, Dερo, Kαθεδρıκo, Nαo,
-γ.oυ M<ρκoυ τo, EHγεvıκo, BoστIvης
THN Kυριακ) 24.1/6.2.2022 > Nερ?ς Kαθεδρικ?ς Nα?ς
+γ-oυ MBρκoυ τoA EZγεvικoA (Qρτασε τ)v [π%τειo τ*v 50
[τ*v Sπ? τ)v oδρυσI τoυ, τ? Wτoς 1971. Kατp Sκρ-βειαv [φ%τoς συμπληρOθηκαv 51 Wτη, SλλU λQγn τ*v γvωστ*v περιoρισμ*v, > (oρτασμ?ς μετατ%θηκε Sπ? π%ρυσι γιU [φ%τoς.
Στ?v Pσπεριv? τoA ΣαββBτoυ κα3 στ)v Θε-α Λειτoυργ-α τ@ς
Kυριακ@ς πρo%στη > Σεβασμ. Mητρoπoλ-της /μερικ@ς κ. ∆ημIτριoς. T? (σπ%ρας τ@ς Kυριακ@ς στ? δεMπvo τ@ς Gvoρ-ας
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Wγιvαv σχετικKς >μιλ-ες Sπ? τ?v ΣεβασμιOτατo Mητρoπoλ-τη κ. ∆ημIτριo, τ?v πρ. Gφημ%ριo π. Xρ@στo Kωvσταvτ-voυ, τ?v
ΠρωτoδιBκovo π. ∆ημIτριo XoυλBρη, τ?v vAv Gφημ%ριo π. ΓεOργιo Kαμπερ-δη, κα3 τ?v ΠρQεδρo τoA GvoριακoA Συμβoυλ-oυ κ. ΠαAλo ΦυτQπoυλo, Svαφoρικ*ς μK τ)v Rστoρ-α τ@ς Gvoρ-ας. \ Ψαλτικ?ς Xoρ?ς τoA NαoA Sπ%δωσε rμvoυς τoA
+γ-oυ MBρκoυ τoA EZγεvικoA κα3 Wγιvαv SπovoμKς δOρωv στoTς KληρικoTς κα3 λαϊκoTς πoT πρoσ%φεραv στ)v Gvoρ-α.
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Kο&µησισ =δελφο? Γεωργ&ου Kυριακ4πουλου
TO ΣBββατo, 9/22 bαvoυαρ-oυ 2022, [κoιμIθη [v Kυρ-n > SδελφQς μας
ΓεOργιoς KυριακQπoυλoς rστερα SπQ Sσθ%vεια. \ μακαριστQς Yπ@ρξε πιστQ
τ%κvo τ@ς Gκκλησ-ας τ*v Γvησ-ωv iρθoδQξωv Xριστιαv*v PλλBδoς, τIv >πo-α
διηκQvησε [vεργB ^ς μ%λoς τ@ς Gπιτρoπ@ς Koιvωvικ@ς Πρovo-ας τ@ς καθ’ cμgς
Nερgς /ρχιεπισκoπ@ς /θηv*v, καθOς κα- τ@ς Gκκλησιαστικ@ς Gπιτρoπ@ς τoA
NερoA NαoA +γ-oυ Σπυρ-δωvoς Γαλατσ-oυ. Gπ-σης, Yπ@ρξε συvεργBτης τoA
MακαριωτBτoυ /ρχιεπισκQπoυ /θηv*v κα- πBσης PλλBδoς κ. Kαλλιv-κoυ SλλB
κα- τ@ς Gπιτρoπ@ς /ρχιγραμματε-ας τ@ς Nερgς ΣυvQδoυ. s SκεραιQτητα τoA
tθoυς τoυ, c SγBπη κα- c Sγωv-α τoυ γιB τIv Gκκλησ-α κα- γιB τIv Πατρ-δα μας,
hπως κα- oR πoλλ%ς Sγαθoεργ-ες κα3 [λεημoσ=vες τoυ πρQς κBθε SvαξιoπαθoAvτα κα- [μπερ-στατo SδελφQ μας,
κoσμoAσαv τIv πρoσωπικQτητB τoυ. E`θε > K=ριoς vB τQv Svαπα=σει [v σκηvαMς δικα-ωv!
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