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BISERICA ORTODOXĂ 
DUPĂ CALENDARUL BISERICESC AL SFINȚILOR 

PĂRINȚI DIN GRECIA 
 SFÂNTUL  SINOD ÎN  REZISTENȚĂ 

 
COMUNICAȚIE COMUNĂ 

a Dialogului epitropiilor dintre Sfântul Sinod al Bisericii Adevăraților Creștini Ortodocși din 
Grecia și Sfântul Sinod al Comunității Ortodoxe Bisericești în Rezistență 

 
e 12/25 septembrie 2012, la sediul Mitropoliei din Pireu a avut loc întâlnirea - consfătuirea 
reprezentanților Bisericii Adevăraților Creștini Ortodocși și a Comunității Bisericii Ortodoxe 

în Rezistență din Grecia, pentru a se pune în valoare Dialogul dintre cele două părți, care s-a 
desfășurat neoficial în urmă cu patru ani și de a se examina posibilitatea redeschiderii în mod oficial. 

S-a făcut, în duhul colaborării, stabilirea – pe cât este posibil mai obiectiv – caracteristicilor 
pozitive și negative ale Dialogului și s-a întreprins să se examineze cauzele rezultatului nereușit al 
acestui dialog. Apoi, s-au discutat modurile pentru reînceperea Dialogului cu prepoziții mai 
favorabile, adică prin adoptarea unui procedeu de comun acord, pe baza căruia se vor discuta în 
mod amănunțit diferențele existente între cele două părți, având ca scop rezolvarea lor pe viitor și 
înlăturarea stării neplăcute a dezbinării. 

În intervalul de timp care a urmat de atunci și după continua comunicare și schimbare a 
punctelor de vedere, s-a format un procedeu de comun acord, care s-a scris, s-a aprobat de cele două 
părți și s-a semnat în Mănăstirea Sf. Ciprian și Iustina din Fili, Attica, pe 6/19 noiembrie 2012, de cei 
doi președinți ai comisiilor definite de Sinoade în vederea Dialogului.      

Din partea Bisericii Adevăraților Creștini Ortodocși comisia este alcătuită din P.S. Episcop Fotie 
de Marathon și de teologii Zisin Țiotran și Constantin Panon. Din partea Comunității Bisericești 
Ortodoxe în Rezistență comisia este alcătuită de P.S. Episcop Kiprian de Oreoi, P.S. Episcop 
Ambrozie de Methonis și P.S. Episcop Climent de Gardikion, precum și trei preoți - Arhimandritul 
Gligherie Aghiokiprianitul, Pr. Anghelos Mura și Pr. Gheorghe Ghian. 

Procedeul de comun acord cu titlul: „Text comun al Comisiilor Dialogului...”(Partea I și a II-a, §§ 
26), cuprinde în linii generale faptul că discuțiile se vor desfășura pe expuneri scrise, care vor 
examina în mod analitic în timpul Întrunirilor Comune și vor emite comunicații comune, precum și 
alte detalii ale procedurii. 

În scurt timp se va stabili prima Întrunire Comună pentru determinarea tematicii și deschiderea 
oficială a Dialogului, cu invocarea Sfântului Duh, cu rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu și a 
tuturor Sfinților, precum și cu ajutorul rugăciunilor tuturor creștinilor ortodocși. 

 Din partea secretariatului Sfântului Sinod în Rezistență 
 
Fili, Attica 
23.11/6.12.2012 
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