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Ὅτε τοῦ πυρόσ τάσ γλῶττασ διζνειμεν, 
εἰσ ἑνότητα πάντασ ἐκάλεςε!!! 

 

Ετήςιο Ιερατικό Συνζδριο2017 
Ιεράσ Αρχιεπιςκοπήσ Θυατείρων και Μεγ. Βρετανίασ 

 
 

 

 
του Πρωτοπρ. Αναστασίου Δ. Σαλαπάτα 

Λονδίνο 

 

 

 

 
Α. Σύνεδποι, ηόπορ και σπόνορ ηηρ Σύναξηρ 

 

 

Μέσα στο εορταστικό πνεύμα της Πεντηκοστής 

πραγματοποιήθηκε για άλλη μια χρονιά με μεγάλη επιτυχία το 

ετήσιο Ιερατικό Συνέδριο του Ιερού Κλήρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 

Θυατείρων και Μεγ. Βρετανίας, Εξαρχίας Δυτικής Ευρώπης και 

Ιρλανδίας, αναπόσπαστης Επαρχίας του σεπτού Οικουμενικού 

Θρόνου, προεξάρχοντος του Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Γρηγορίου. Τη 

Σύναξη οργάνωσε η Ιερά Αρχιεπισκοπή, με την σύμπραξη και 

συνεργασία της Επιτροπής του Ιερατικού Συνδέσμου «Αγ. 

Αθανάσιος», στην οποία προεδρεύει ο Αρχιμ. Ιάκωβος Σάββα. 

 

Στο τριήμερο Συνέδριο, 6η - 8η Ιουνίου 2017, συμμετείχαν οι 

Αρχιερείς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, Θεοφιλ. Επίσκοπος Κυανέων κ. 

Χρυσόστομος και Θεοφιλ. Επίσκοπος Τροπαίου κ. Αθανάσιος, οι 

Ιερείς και Διάκονοι της Αρχιεπισκοπής, μερικές Πρεσβυτέρες, καθώς 

επίσης και άλλοι αδελφοί. 

 



~ 2 ~ 

 

 Οι εργασίες του Ιερατικού Συνεδρίου έλαβαν χώρα στο 

Συνεδριακό Κέντρο The Hayes Conference Centre, της Κομητείας 

Derbyshire της Βόρειας Αγγλίας. Τους Συνέδρους φιλοξένησαν με 

εγκαρδιότητα και οι δύο κοντινές Κοινότητες της Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής, που έχουν τις έδρες τους στις πόλεις Nottingham και 

Mansfield. Είναι οι Κοινότητα Παναγίας Ελεούσης στο Nottingham 

και η Κοινότητα Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στο Mansfield. 

 

 

 

 
Β. Έναπξη επγαζιών, εςλογία Οικοςμ. Παηπιάπσος 

και σαιπεηιζμόρ Απσιεπιζκόπος 

 

 

 Οι εργασίες της Σύναξης ξεκίνησαν με Προσευχή και 

Ψαλμωδία. Κατόπιν αναγνώσθηκε το μήνυμα της Α.Θ.Π. του 

Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, μέσω του οποίου ο 

Παναγιώτατος μετέφερε την ευλογία του προς τη Σύναξη και τους 

Συνέδρους. 

 

Στο μήνυμά του ο σεπτός και άξιος Οιακοστρόφος της 

Οικουμενικής Ορθοδοξίας ανέφερε μεταξύ άλλων και τα εξής: 

 

«Παρακολουθούντες από της Μητρός Εκκλησίας και 

προσωπικώς το επιτελούμενον θεοτερπές έργον διακονίας και 

προσφοράς του υπό την υμετέραν επιστασίαν και εκκλησιαστικήν και 

στοργικήν ποιμαντορικήν μέριμναν από τριακονταετίας και πλέον, 

Ιερώτατε αδελφέ Αρχιεπίσκοπε Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας 

κύριε Γρηγόριε, ιερού κλήρου, μετά χαράς πολλής και καυχήσεως εν 

Κυρίω δια την υμετέραν ταύτην συνολικήν προσφοράν ελάβομεν το 

από της κδ’ Ιανουαρίου ε.ε. γράμμα υμών, δι’ ου ενημερούτε ημάς περί 

της προγραμματισθείσης ίνα συνέλθη μεταξύ στ΄ και η΄ προσεχούς 

Ιουνίου ε.ε. συνάξεως του υμετέρου κλήρου, προς αξιολόγησιν των 

επιτελεσθέντων και προγραμματισμόν των δεόντων, ώστε η 

περίπυστος αύτη Επαρχία και κληρουχία της Μητρός Εκκλησίας να 
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ευσταθή και να αυξάνη κατά Θεόν εις προσφοράν προς σωτηρίαν του 

λαού αυτής, μαρτυρίαν δε καλήν “της εν ημίν ελπίδος” της Αγίας ημών 

Ορθοδόξου Εκκλησίας και των στελεχών αυτής εντός της συγχρόνου 

εκκοσμικευομένης συνεχώς κοινωνίας. 

 

Άλλωστε, το επιλεγέν επικαίρως θέμα της ιεράς υμών συνάξεως 

ταύτης  “Κατάθεση - Έκθεση της διακονίας του ιερέως στην Κοινότητα 

- Εκκλησία, την οποία του έχει εμπιστευθεί προσωρινώς η 

εκκλησιαστική του αρχή”, αποτελεί έναυσμα περισυλλογής και 

αποτιμήσεως  των γενομένων επί μέρους εν τη εμπεπιστευμένη 

εκάστω κληρικώ ιεράς ευθύνης. Επαινούμεν, ως εκ τούτου, την 

εγρήγορον μέριμναν της αναλισκομένης υμετέρας Ιερότητος εν νυκτί 

και ημέρα, εν αγάπη και στοργή, εν πραότητι και εν συνέσει, υπέρ 

πάντα δε εν ανυστάκτω ενδιαφέροντι υπέρ της λαχούσης αυτή 

εκλεκτής εν Μεγάλη Βρετανία και Ιρλανδία αναδενδράδος του 

αειθαλούς δένδρου της Μητρός Εκκλησίας και συγχαίρομεν αυτή επί 

πάσιν... 

 

...από μέσης αεί δεομένης υπέρ υμών Πατριαρχικής καρδίας 

συγχαίρομεν Ποιμένα και συμπρεσβυτέρους, ευχόμενοι τον εξ ύψους 

φωτισμόν προς πνευματικήν καρποφορίαν, προτρεπόμενοι πάντας 

υμάς αποστολικώς: Αδελφοί “προσέχετε ουν εαυτοίς και παντί τω 

ποιμνίω εν ω υμάς το Πνεύμα το Άγιον έθετο”...». 

 

Στη συνέχεια ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος κ. Γρηγόριος χαιρέτησε 

εγκάρδια και με πατρική αγάπη τους Συνέδρους, τους οποίους 

ευχαρίστησε και συνεχάρη για τη διακονία τους. Αναφέρθηκε δε 

λεπτομερειακά στα παρακάτω θέματα: 

 

1). Nα συμμετάσχουμε στις Γενικές Εκλογές στο Ηνωμένο 

Βασίλειο και να συμμερισθούμε τα προβλήματα και τις επιπτώσεις 

που θα έχει η έξοδος της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί 

όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Canterbury κ. Justin 

Welby «Θα φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά θα 

παραμείνουμε στην Ευρώπη». 
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2). Το δεύτερο ζήτημα που απασχολεί όλους μας σε αυτή τη 

χώρα είναι η τρομοκρατία. 

3). Το κύμα των νεομεταναστών, κυρίως εξ Ελλάδος και της 

Ανατολικής Ευρώπης, ενισχύει με νέο αίμα τις Κοινότητές μας. 

4). Η μεγάλη οικονομική κρίση που μαστίζει την Ελλάδα και 

πολλές άλλες χώρες της γης, είναι ένα γεγονός που έχει μεγάλο 

αντίκτυπο στη ζωή και την ασφάλεια εκατομμυρίων ανθρώπων σ’ 

όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Έχουμε υποχρέωση να 

στηρίξουμε με συμπάθεια αυτό τον κόσμο. 

5). Το μεγάλο πολιτικό και εθνικό ζήτημα της Κύπρου 

παραμένει άλυτο για δεκαετίες, μετά την στρατιωτική εισβολή της 

Τουρκίας τον Ιούλιο - Αύγουστο 1974. Μεγάλο μέρος του Ποιμνίου 

μας κατάγεται από τη Μεγαλόνησο και ενδιαφέρεται άμεσα κι 

επηρεάζεται ποικιλότροπα από τη λύση ή μη επίλυση του εν λόγω 

προβλήματος. 

6). Οι Κατασκηνώσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής συνεχώς 

βελτιώνονται κι ελπίζουμε πως φέτος θα έχουμε πιο άνετες 

συνθήκες διαβίωσης των παιδιών μας. 

7). Η ποιμαντική φροντίδα και το έργο της Εκκλησίας μας είναι 

πολυποίκιλο και χρήζει μελέτης, συζήτησης και αντιμετώπισης με 

φρόνιση και σοφία.  

8). Το Πανάγιο Πνεύμα να επισκιάσει τη Σύναξή μας. 

 

 

 

 
Γ. Kληπικοί - ομιληηέρ και θέμαηα  

 

 

 Κατά τις τρεις ημέρες του Ιερατικού Συνεδρίου, σύμφωνα με 

την επιθυμία και τη σοφή πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου 

Αρχιεπισκόπου Θυατείρων, ομίλησαν όλοι οι Κληρικοί της Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής (Ιερείς και Διάκονοι) και παρουσίασαν το έργο που 

επιτελούν στις κατά τόπους Κοινότητες, τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν, καθώς και τις ιδέες και προτάσεις που έχουν για 
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αναβάθμιση της διακονίας τους. Ανάμεσα στα διάφορα θέματα που 

εθίγησαν ήταν και τα εξής: 

 

1. Θεία λατρεία: Κυριακές - Εορτές. Δυσκολίες (ιδιαίτερα στις 

μεγάλες εορτές) Παρατηρήσεις, Θεία Κοινωνία- Κήρυγμα. 

Εξομολόγηση. Προβλήματα. 

2. Παιδεία, εκκλησιαστική, κοινωνική, πολιτιστική. Κατηχητικό. 

Ελληνικό Σχολείο. 

3. Οικογένεια. Προβλήματα. Ενίσχυση. Επίσκεψη. Καθοδήγηση. 

Διαζύγια. 

4. Νεολαία. Σύλλογοι. Συμμετοχή στη Διοίκηση. Αποχή. 

Προβλήματα. Παρατηρήσεις. 

5. Διοίκηση: Διοικητικό Συμβούλιο, Βοηθητική Αδελφότητα και 

Σχολική Επιτροπή.  

6. Άλλοι οργανισμοί. Κηδεμόνες. Καταστατικό Αρχιεπισκοπής. 

Δυσκολίες. 

7. Οικονομικά Κοινότητος. Παρατηρήσεις Ιερέων. Συμμετοχή 

Κλήρου. 

8. Σχέσεις Διοικητικού Συμβουλίου και Κλήρου. Αλληλογραφία. 

Συμμετοχή στη Διοίκηση. Συμμετοχή στην Παιδεία. Κατήχηση. 

Πρωτοβουλίες, άλλα ζητήματα. 

9. Σχέσεις με τους Δημόσιους Οργανισμούς της περιοχής, 

Δημαρχεία, Αστυνομία, Βουλευτές, άλλες Χριστιανικές κοινότητες 

και θρησκείες. 

 

 Τα παραπάνω θέματα συζητήθηκαν εκτενώς από τους 

Συνέδρους. Στις συζητήσεις συμμετείχαν πολλοί Κληρικοί, και 

ιδιαίτερα οι Αρχιερείς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, οι οποίοι με τις 

θεολογικές γνώσεις, την πολύχρονη εμπειρία και την σοφία τους 

συνέβαλαν στην ευόδωση των εργασιών του Συνεδρίου. 

 

 

 

 
Γ. Δπιζκέτειρ ζηιρ ηοπικέρ Δλληνοπθόδοξερ Κοινόηηηερ  
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 Οι Σύνεδροι -όπως προαναφέρθηκε- επισκέφθηκαν κατ’ αρχάς 

την Κοινότητα Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στο Mansfield, όπου 

τελέσθηκε Δοξολογία στον Ιερό Ναό και κατόπιν οι Άρχοντες της 

Κοινότητας δεξιώθηκαν τους Συνέδρους - Κληρικούς στην Αίθουσα 

Εκδηλώσεων παραθέτοντας πλούσιο δείπνο. 

 

Την ερχόμενη ημέρα οι Σύνεδροι φιλοξενήθηκαν από την 

Κοινότητα Παναγίας Ελεούσης στο Nottingham. Στην αρχή 

τελέσθηκε Ιερή Παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ιερό Ναό 

και κατόπιν οι Άρχοντες της Κοινότητας προσέφεραν αβραμιαία 

φιλοξενία στην Αίθουσα Εκδηλώσεων. 

 

Αξίζει να σημειωθεί πως τη Δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου 

τελέσθηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Παρεκκλήσι του 

Συνεδριακού Κέντρου, προεξάρχοντος του Σεβ. Αρχιεπισκόπου 

Θυατείρων και Μεγ. Βρετανίας κ. Γρηγορίου και συμμετεχόντων 

Ιερέων και Διακόνων. Τον θείο λόγο κήρυξε ο Θεοφιλέστατος 

Επίσκοπος Τροπαίου κ. Αθανάσιος. 


