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Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος
Περίοδος Ε΄

Oρθοδοξος Eκκληςια

Πατριου Eκκληςιαςτικου Ημερολογιου

εν Eλλαδι

Iερα Συνοδος τῶν Eνιςταμενῶν



Συνεδρίασις 11η / 26.6.2012 ἐκ.ἡμ.

ΤΗΝ Δευτέρα, 26.6.2012 ἐκ.ἡμ., συνῆλθε ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῶν 
Ἐνισταμένων στὴν ἑνδεκάτη Συνεδρίασι Αὐτῆς τῆς Συνοδικῆς Περιό-

δου Ε΄, στὸ Μητροπολιτικὸ Κέντρο Αὐτῆς, ἤτοι τὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων 
Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, προεδρεύοντος τοῦ Θεοφιλ. Ἐπι-
σκόπου Ὠρεῶν κ. Κυπριανοῦ, Ἀναπληρωτοῦ Προέδρου, συνεδρευόντων δὲ 
τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Χριστιανουπόλεως κ. Χρυσοστόμου, Μεθώνης κ. 
Ἀμβροσίου καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, τελοῦντος χρέη Γραμματέως.

Μετὰ τὴν κατὰ τὸ ἔθος προσευχὴ καὶ τὴν ἀνάγνωσι, ἔγκρισι καὶ ὑπογραφὴ 
τοῦ Πρακτικοῦ τῆς Συνεδριάσεως Ε΄- 10/1.6.2012 ἐκ.ἡμ., ἡ Ἱερὰ Σύνοδος 
ἀσχολήθηκε μὲ τὰ ἑξῆς θέματα:

1. Ἀπεφάσισε τὴν διαγραφὴ ἐκ τοῦ ἱεροῦ Κλήρου Αὐτῆς, μετ᾽ ἐπιτιμή-
σεως διὰ τὴν ἔκπτωσιν ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου Ὁμολογίας καὶ τὴν ὑπαγωγὴν σὲ 
σχισματικὴ Κοινότητα, τοῦ προσφάτως ὑπαχθέντος εἰς Αὐτὴν ἱεροδιακόνου 
Βίκτωρος Σβετκόβσκυ, κατόπιν λήψεως ἐπιστολῆς ἐκ μέρους αὐτοῦ, ἀπὸ 
τὴν γενέτειρά εἰς ΦΥΡΟΜ, περὶ τῆς ἀποφάσεως ὅπως ὑπαχθῇ στὴν τοπικὴ 
ἐκκλησία τοῦ κρατιδίου τούτου.

2. Ἐνημερώθηκε γιὰ τὸν Ἀπολογισμὸ δραστηριοτήτων τοῦ Φιλανθρωπικοῦ 
Συλλόγου Γυναικῶν «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» γιὰ τὸ πρῶτο τρίμηνο 
τοῦ τρέχοντος ἔτους, βάσει σχετικοῦ ἐπισήμου κειμένου Αὐτοῦ.

3. Ἐνημερώθηκε ἀπὸ ληφθέντα Λίβελλο περὶ κατονομαζομένου κληρικοῦ 
τινός, καθηρημένου διὰ βαρύτατα παραπτώματα τόσο ἀπὸ τοὺς Καινοτόμους 
τοῦ Νέου Ἡμερολογίου, ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν «Ἐκκλησία ΓΟΧ Ἑλλάδος», ὅπου 
ἐν συνεχείᾳ κατέφυγε, ὁ ὁποῖος κατέληξε ἐσχάτως σὲ χῶρο τοῦ περιθωριακοῦ 
παλαιοημερολογιτισμοῦ.

4. Ἐξέφρασε τὴν εὐαρέσκειά της γιὰ τὴν κυκλοφόρησι σημαντικῶν παρεμ-
βατικῶν κειμένων Αὐτῆς ἐπὶ τρεχόντων ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων, τὰ ὁποῖα 



 – 2 –

ἔτυχαν εὐρείας προβολῆς διὰ ἀναδημοσιεύσεώς τους σὲ φιλικὰ Ἱστολόγια.
5. Ἐνημερώθηκε γιὰ τὰ Θυρανοίξια Ναϋδρίου τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυ-

κερίου τοῦ Ὁμολογητοῦ ἐν Ρουμανίᾳ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Ἀγγέλων 
Ἀφιδνῶν Ἀττικῆς, ὅπου ἐτελέσθη ἱερὰ Ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ Ἑορτῇ Αὐτοῦ (15 
ΣΤ΄), ὡς καὶ γιὰ τὴν σημασία τοῦ Ναϋδρίου εἰς ὑπόμνησιν καὶ ἐνίσχυσιν 
τῆς ἑνότητος μετὰ τῶν Ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν Αὐτῆς.

6. Ἀπεφάσισε ὅπως πραγματοποιήση συνάντησι ἡ ἀπὸ τοῦ 2008 δια-
μορφωθεῖσα Ἐπιτροπὴ Διαλόγου Αὐτῆς μετὰ τῆς ἀντιστοίχου τοιαύτης τῆς 
«Ἐκκλησίας ΓΟΧ Ἑλλάδος» τὸν προσεχῆ Σεπτέμβριο, πρὸς ἐξέτασιν τῆς 
δυνατότητος ἐπανενάρξεως τοῦ Διαλόγου μεταξύ των σὲ ἐπίσημη πλέον βάσι 
καὶ ἐπὶ καθωρισμένου θεματολογίου.

7. Ἐνημερώθηκε περὶ τῆς προσφάτου ποιμαντικῆς ἐπισκέψεως τοῦ Ἐπισκό-
που Γαρδικίου Κλήμεντος στὶς Κοινότητες Αὐτῆς Τσεχίας καὶ Σλοβακίας.

8. Ἐνέκρινε πρόγραμμα κινήσεως καὶ ποιμαντικῆς–λειτουργικῆς δραστη-
ριοποιήσεως τῶν Ἀρχιερέων ἐνταῦθα γιὰ τὴν προσεχῆ περίοδο ἕως τὰ τέλη 
τοῦ μηνὸς Ἰουλίου.

9. Ἐνημερώθηκε, βάσει τῆς Ἐκθέσεως Δ΄ τῆς Γραμματείας Αὐτῆς, ἐπὶ 
ἀξιομνημονεύτων προσφάτων Οἰκουμενιστικῶν καὶ Ἀντι-οικουμενιστικῶν 
συμβάντων στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό, τὰ ὁποῖα συνεζήτησε καὶ ἀξιο-
λόγησε δεόντως.

10. Ἀντιμετώπισε ποικίλα θέματα ποιμαντικῆς φύσεως. 

Ἐκ τῆς Γραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
† Ὁ Ἐπίσκοπος Γαρδικίου Κλήμης
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