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Σεβασμιώτατε έν ΧριστΦ άδΞλφέ,
ΧΡΙGΤΟc ^ΝecΤΗ Τ

Συνοδιιάί  Αποφάσει, ληφθείση  έν τi}  Συνεδρίq τής  Διαρ-
κούς Ίεράς Συνόδου τής 12ης μηνός Μα.Ξου έ.έ., γνωρίζομεν ύμτν
ότι ή Ίερά Σύνοδος, έν τή Φηθείαη Συνεδρίιμ Αύτής, έν όψει τής
CnJμμετοχής τών πιστών είς τάς Θείας Λειτουργίας καί τάς Ίε-
ράς Άκολουθίας  έντός τών Ίερών Ναών  άπό τής  πρQσεχοijς
Κυριακfίς  17tτς  ΜαΈου  2020,  άπεφάσίσεν  όπως  καθορίση  τάς
άπαραιτήτους  προί}ποΘέσεις διά  τήν  άποφυΥήν  τού  συνωστι-
σμοb τών πιστών καί πιΘανής έξαπλώσεως τής πανδημίας τοi3
κορωνοταύ Cονid-19, α{ι'τινες  Θά  ίσχύσουν άπό  17ης Ματου  έως
5ης Ίουνίου έ.έ., ώς έξής:

1) Κατά τήν είσοδον είς τόν Ίερόν Ναόν δέον όπως έφαρ-
μάζηται,  τή  έπιτηρήσει  είδικώς  έξουσιοδοηθέντος  έπί  τούτφ



προσώπου,  ή  τήρησις  τfις  άποστάσεως  τού  ένός  καί  ήμίσεQς

(1,5) μέτρου τούλάχισtΟν μεταξύ τών πιστών. Είς περίπτωσιν δέ
καθ' ήν ή έπLφάνεια τού Ίεροt) Ναοt! (έξαιρουμένων τών βοη-
Θητικών χώρων)  ύπερβαίνει τά  πεντακόσια  (50Ο)  τ.μ.,  ό  μέγι-
στος  άριθμός  παρευρισκομένων  έκ τοtt νόμου  όρίζεται  είς  τά
πεντήκοντα (50) πρόσωπα.

2) 'Επί τΦ σκοπΦ τής έξυπηρετήσεως τών πιστών κρίνεται
άναγκα-ιον όπως άναρτηθούν είς τούς πίναιcας άνακQινώσεων
τών Ίερών Ναώ; ή καί είς τάς ύφισταμένας ίστοσελίδας των:
α) τό ώράριον τελέσεως τών Ίερών Ακολουθιών, β) τό ώράριον
κατά τό όποτον  ό Ίερός Ναός  Θά  7ταραμένη  άνοLκτός διά τήν
προσέλευσLν τών  πιστών  καί γ)  ό συνολικός άρLΘμός  τίh?  πι-
στών, οίτινες δύνανταL Gίνα παρευρίσκωνται ταύτοχρόνως έντός
τού Ίεροό  Νασύ, συμφώνως  πρός τάς άνωτέρω ύγειονομικάς
ύποδείξεις.

3) Τό άρμοδίως έξουσιοδοηθέν πρόσωπον διά τόν έλεγ-
χον τής άναμοιής είς τάς είσόδους τέΞn/ Ίερών ΝαάΓψ συνιστάταιcίνα φέρη τά ύπό τού νόμσυ προβλεπόμενα μέτρα προστασίας

(μάσκα, γάντια κ.λπ.). Έφόσον παρέχεται ή δυνατόης, προτεί~
νεται ή %ρήσις διαφορετικών Θυρών τοt5 Ίεροb Ναοtj διά ήν
άσφαλεστέραν είσοδσν καί έξοδον τάn; πιστών. Έπιπροσθέτως,
άπαίτετται ή  τοποΘέτησις  είδικών  άπορριματσδQχείων  είς  τάς
έξόδους τών Ίερών Ναώ; διά τήν άμεσον άπόρριψιν τού χρησι-
μοποιηθέντος έξοπλισμού ύγιεινής.

4} Είς περίπτωσιν καθ. ήν ό άριθμός τών προσελθόντων
ύπερβαίντι τόν έπ™ρεπόμενον διά τούς είσερχομένους είς τούς
Ίερούς Ναούς, οΦτοι δύνανται όπως παραμένωσιν έν τΦ προοm~
λΨ  χώρq),  προσ€υχόμενοι  καί  ηρούντες  ήν  ένδεδειγμένην
άπόστασιν τού ένός καί ήμίσεος (1,5)  μέτρου  μεταξύ των, κα-
Θώς  Θά  έχουν  τεθή  είς  λειτουργίαν  τά  έξωτερικά  μεγάψωνα
τών Ίερών Ναών, κατά τάς έκ τής κειμένης νομοθεσίας έπιτρε-
πομένας ώρας  καί είς τό προβλεπόμενον  έπίπεδθν  έκπομπής
ήχου.

5) Έάν ύφίστανταί πλείονες τού ένός Έφημέριοι είς τινας
{Ιερούς Ναούς, συνιστάται ή τέλεσις περLσσοτέρων Θείων Λει-

τουργιών κατά τήν αύτήν ή μέραν, συμφώνως τfί έκκλησιαστική
συνηθείq  τcαί  πρακτική, τόσον  κατά  τήν  Κυριακήν,  όσον  τcαί



κατά τάς μεγάλας ΈΟρτάς. Έν τοιαύτn περιπτώσει, δύνανται οί
κατά   τόπcίυς   Σεβασμιώτατοι  Μητροπολτται  νά   έπιτρέψωσι,
τcατά τήν ποιμαντικήν Αύτών κρίσιν, τήν τέλεσ[ν τfις Ακολου-
Θίας τού ΌρΘρου άφ' έσπέρας, μετά τήν Άκολουθίαν τού Έσπε-
ρινοό.  Αί Αγρυπνίαι Θά τελώνται κατά τά καβιερωμέναy  άνα-
φορικώς  δέ  πρός  τάς  κωδονοκρουσίας,  δέον  όπως  τελώνται
κατά τόν Cπjνήθη τρόπον.

6) Ή Ίερά Σύνοδος πρστρέπει τούς Σεβασμιωτάτους Μη-
τροπολίτας ίνα συστήσωσι τήν συχνήν τέλεσιν Θείων Λειτουρ-
γιώt  καί κατά τάς  έργασίμους ήμέρας  τής  έβδσμάδος,  έπί τΦ
τέλει τής δίευκολύνσεως τών  έργαζομένων πιστών, άλλά mί
τής συμμετοχής των  είζ  έλάσσονος  προσελεύσεως  λειτουργι-
κάς Συνάξεις,

7) Όσοι έκ τών πιστών άνήκQι;σιν είς ύγειονομικώς εύπα-
Θείς όμάδας (ήλικιωμένοι, άσθενετς πάσχοντες έξ άναπνευστι-
κών προβλημάτων ή σακχαρώδους διαβήτου ή καρδιαγγειακών
νασημάτων,  άνοσΌκατεσταλμένοι)  παρακαλούνται  `ίνα  άπο-
φεύγαυν τήν έξοδον έκ τής αίκίας αύτών, χάριν τής προστασίας
τής ύγείας των. Έάν δέ έπιθυμούν τήν κατ' οΤκον έξυπηρέτησιν
τών έκκλησLασ™ακn; άνc`Ύrcών των, καί κυρίως τήν Θείαν Με-
τάληψιν τών Αχράντων Μυστηρίων, δύνανται οί Ίερεξς, λαμβά-
νοντες  τά άπαραίτητα  μέτρα  πρCφυλάξεωζ, νά  έπιτελούν τό
άδιάπτmον ποιμαντικόν των καθήκον.

8)  ®εωρεΈται άναγκαία ή  μέριμνα  διά  τήν  τοποΘέτησιν
άντισηπτικών/άπολυμαντικών   είς  τάς   είσόδους  τών  Ίερών
Ναών, διά ήν ύποχρεωτικήν δι' άπαντας τούς είσ€ρχομένους
άπολύμανσLν  τών  χειρών, ώς καί ή  τοποΘέτησις  είς  έμφανές
σημετον  τού  προβλεπομένου  άναγκαίου  έξοπλισμού ύγιεινfις
(Χαρτομάνδηλα, χάρτιναι πετσέται κ.λπ).

9) Όσάκις  παρέχεται ή  δυνατότης διευθεήσεως τού χώ-
ρσυ έκάστου ΊεροΌ Ναοο έπί τΦ CπcοπΦ τfίς παρουσίας τών πι-
cπάhJ συμφώνως  πρός τήν ώς άνω άναλογίαν (έν πρόαωπον
άνά δέκα (10) τ.μ, έπιφανείας καί μέ έλαχίστην άπόστασιν ένός
καί ήμίσεΌς  (1,5} μέτραυ  μεταξύ των),  δέον όπως διατηρώνται
έντός τών Ίερών Ναών μόνον τά άντυστοιχούντα είς τούς προ-
σερχομένους καθίσματα, τίθέμενα κατά τάς προσηκούσας με-
ταξύ των άποοτάσεις. Πρός τόν mοπάν αώτόν Θά διευκολύνη ή



άπόσι!ρσις  τών  πεgισσευόντων  καθισμάτων  έκτός τών Ίερών
Ναών,

10) Ό φυσικός έξαερισμός τών Ίερών Ναώγ, ένόσφ παρα-
μένουν άνοικτοίf  ετναι ύποχρεωτικός, Είς περίπτωσιν χgήσεως
τεχγητού κλιματισμοt!,  ένδείκνιπαι ή άμεσος μέριμνα διά τόν
mΘαρισμόν τών φίλτρων αύτοδ, καθώς καί ή έξασφάλισις ταύ-
τοχρόνου φυσικοό έξαερισμο$ τοtJ rιερού χώρου έκ τών Θυρών
καί τών παραθύρων αύτοό, κατά τήν διάρκειαν τής τυχόν λειT
τcιυργίας του.

11) ΚαθίσταταL άδήριτος καί άπόλmΟς ή άνάγκη δά τήν
συχνήν  καί σχολαστικήν  καθαριότητα,  καί  διά  τήν  τακτικήν
άπολύμανσιν  διι  άντισηπτικού  διαλύματος  τών  σημεέων  καί
τών  έπφανειάn7  τού  Ίερού  Ναού  όπου  παρατηρετται  συχγή
πρόσβασις τών πιστών.

12) Κατά τήν διάρκειαν τfίς παραμονής των είς τόν Ίερόν
Ναόν, οί πιστοί μέ προσωπικήν των εύθύνην τCαί μέριμναν, συ-
νιστάται  ίνα   φέρουν   πραστατευτικήν   μάσκαν,   τήν  όποίαν
άσφαλώς Θά άφαιρούν προσερχόμενοι είς τήν Θείαν Μετάλη-
Ψιν. Έάν δέ πιστός τις, ένόσφ παραμένει έν τφ ΊερΦ ΝαΦ, πα-
ρουσιάστι  συμπτώματα  άσθενείας,  έπιβάλλεται  όπως  ληφθή
μέριμνα διά τήν άμεσσν καί άσφαλή άπομάκρυνσίν του ή, έφό-
σον τούτο δέν ε[ναι δυνατόν, δίά τήν άσφαλή μετακfνησίν του
είς είδικόν χώρσν, πρός άποφυγήν έπαφής μεθ' έτέρων προσώ-
πων. Πρός άντιμετώπLσ[ν τοιούτων φαινομένων, κρίνεταL ύπο-
χρεωτ[κή ή πρόβλεψις διά τήν ύπαρξιν καταλλήλου χώρου (π.χ.
γραφετον, χώρος εk τό πν€υματικόν κέντρον κ.λπ.) μέ έπαρκή
έξαερισμόν, όπου Θά ύπάρχουν μάσκαι χαρτομάνδηλα,  πλα-
στική σακούλα διά τήν άπόρρ[Ψιν αύτών, καί άντισηπτικόν διά-
λυμαχε@.

13) Κατά τήν προσέλευσιν είς τήν Θείαν Μετάληψιν άπαι-
τετται ίνα τηρώνται μετ' άκριβ€ίας αί προβλεπόμεναι άποστά-
σεις μεταξύ τών πιστών. Έπίσης, κατά τήν διmομήν τού άντι-
δώρου, τοί) άρτου, τάn/ κολλύβων καί άλλων εύλσγιών, πέραν
τής τηρήσεως τών άναλόγων άποστάσεων, τcρίνεται άναγκαία
ή τήρησις τών σχετικών ύγειονομικών προφυλάξεων.

14) Έπαναβεβαιοόνται αί άπό 16ης Μαρτίου καί 1τ# Άπρι-
λώυ 2020 Αποφάσεις τής Διαρκούς Ίεράς Συνόδου, ώς πρός τήν



λιτήν τέλεσιν τών Ίερών Ακολουθιών, συμφώνως πρός τό ήθος
καί τήν  παράδοσιν τής `ΟρΘΟδόξου Καθολικής Έκκλησίας.  Τό
αύτό ίσχύει καί διά τάς μεγάλας Πανηγύρεις τής περιόδQυ αύ-
τής, αί όπο-ιαι Θά πρέπη νά διακρίνωνται διά τήιι μετά σεμνότη-
τος τέλεσίν των ύπό μόνου τού ο'ικείου Αρχιερέως+ Αί Λιτανε~ιαι
καέ αί  μεταφοραί Ίερών  Είκόνων  καί Ίερών  Λειψάνων  πρός
προσκύνησιν άναστέλλονταL προσωρινώς μέχρι τής 5ΤΗ Ίουνίου
έ.έ.

15)  {ΌCrΟν  άφορ4  είς  τήν  τέλεσ[ν τών  Ίερών  Μυστηρίων
τού  Γάμου  τcαί τής Βαπτίσεως  καί τών  'Εξοδίcι;ν  Άκολουθιών,
ίσχύουν άπαντα τά άνωτέρω προβλ€πόμενα σχετικώς πρός τήν
προσέλει!σιν τών πιστών, ένΦ τά ΊεQά Μυστήρια Θά τελώνται
έντός τού Ίερού Ναού, συμφώνως πρός προγενεστέραν Συνοδι-
κήν Απόφασιν. Άναφορικώς δέ πρός τούς στολισμούς τών Ίε-
ρών Ναών, ΘεωρετταL άπαραίτητος ή προτίμησις τής λιτότητσς
καί τής άπλότητοςι

16) Έπιτρέπεται ή άναμετάδοσις τών Ίερών Ακολουθιών
μέφ τών άαδιοφωνικών σταθμών, {{κατ' οίκονομίαν>> διά τούς
έχοντας  άνάγκην.  Ώς  πρός  τάς  τηλεοπτικάς  άναμεταδόσεις,
έπιτρέπονται μόνον μέσψ τών Έθνιτcών καί ΠερLφερειακών Τη-
λεοπτικών ΔικτύcιΆ7 καί τών Σταθ μών άμγούς Έκτcλησιαστικού
Προγράμματος τής τηλοψίας ή καί τού διαδικτύου, άλλά ύπό
τόν όρον τής χρήσεως  μόνον  έ'ως δ[.)ο τηλεοπτικών καμεράιν
{έξαLρετται ό ΜητροπQλιτικός Ίερός Ναός Άθηνών,  λόγψ τής
άναμεταδόσεως ύπό τής Δημοcrίας Τηλεθράσεως) καί τούτο έπί
τφ σκοπΦ τής άπαφυγής τής παρσυσίας προσώπων έπί πλέον
τών έπιτρεπομένων, έντός τών Ίεράn/ Ναών, Δέν έπιτρέπεται ή
χρήσις τηλεοπτικών καμερών ή καί φωτογραφικών στιγμιοτύ-
πων έντός τοt} Ίερού Βήματος. Καθίσταται αύτονόητον ότι διά
τήν άναμετάδοσιν ή τcαί φωτογράφησιν έντός τών Ίερ{Ξ7ν Ναών
καί τών Ίερών Μονάjν,  έκ μέρους  έπαγγελματιάψ ή  ίδtωτών,
δέον όπως έχη  έξασφαλισθή ή έκ τών προτέρων άδεLα τής ο[-
κείας Ίεράς Μητροπόλεως, τfι €ύθύ\m τών κατά τόπους Έκκλη-
σιαστικών  Συμβουλών καί Ήγουμενοσυμβουλίων,  καί όπως
τηρώνται έπακριβώς όλαι αί περί προσωπικών δεδομένων πρt]-
βλέψεις τού νόμσυ, κυρίως δέ ώς πράς τήν πρθβολήν τών προ-
σώπων τών πιστώ+ καί ίδίως τών μικρών παιδιών, ή όποία δέν



έπιτρέπεται άνευ τής κατά νόμον συναινέσεως. Είς τά Ίερά Μυ,
στήρια τοό Γάμου καί τfις Βαπτίσεως  Θεωρείται αύτονόητος ή
δυνατότης παροχής άδείας πρός τούς φωτογράφους, ύπό μόνου
τού Έκκλησιαστικού Συμβουλίου.

17)  Λόγφ  τής  έξ  άρχής  άποφασισθείσιις  άναστολής  λει-
τουργίας  τών  Κατηχητικίτ!ν  Σχολεών,  τάιν  Σχολών  rΟνέων,
τών  Σχολών  Βυζαντιλής Μουσικής,  Άγιογραφίας,  τών  Συνά-
ξεων Νέcιw καί Μελέτης Άγίας Γραφής καί πασών τών συνα-
φών δραστηριοτήτων, προτρέπονται αί κατά τόπους Ίεραί Μη-
τροπόλ€ις, όπως ένθαρρύνοιn; τήν διά τοt} διαδικτύου καί γενι-
κώς  τής  τεχνολογίας  ποιμαντικήν  δgαστηρLοποίησιν  τών  Ίε-
ρέων καί τών κατηχητών καί κατηχητριών, πρός δφελος κυρίως
τών όρθοδόξων νέων μας.

18)  Τά  συσσίτια  τής  Ίεράς  Αρχιεπισκοπής  Άθηνών  καί
τών Ίερών  Μιιτροπόλεων  Θά  έξακολΌυθούν  νά λειτουργούν
ύπό τήν μορφήν ής διανομής τών πακέτων - γευμάταιν καί
ούχί τής σιτίσεως  έντός  τών  σχετικών  δQμών.  Διά  τήν  παρα-
σκευήν των κρίνεται άναγκαία ή πλήρης έφαρμογή τών κανό-
νων ύΥιεινής τών τροφίμων,  άλλά  καί ή  τήρησις τής άποr:]ι'ηι:ά-
σεως τών παρασκευαστών mm; τροφίμων καί τών άτόμων πού
βοηθούν είς τήν διανομήν καί τήν παράδοσιν τά!ν πακέτων. Ή
πιστή καί σχολαστuή τήρησις τών μέτρων άτομικής ύγιεινής
(ύγιεnή   χειρών,   όρθή   άναπνευστ[κή   ύγιειή,   όρθή   χρήσις
σκευώ7 κ.λπ.), ώς καί τών γενικωτέρων προβλεπομένων κανό-
νων ύγιεινής,  ετναι άπολύτως άπαραίτητος καί αύστηρώς έπι-
βεβλημένη δι' άπάσας τάς Μονάδας ΦLλανθρωπικής Αιακονίας
τής Έτcκλησίας τής Έλλάδος.

19) Δέν έπιτρέπεται, άχρι καιρού, ή παράθεσις έπιμνημο-
σύνων δεξιώσεων είς τά Πνευματικά Κέντρα ή  είς τάς Αίθού-
σας  τών  Ίερών  Ναών,  πρός  άποφυγήν  συνωcπισμού,  κατ'
άναλσγίαν  πρός τά  ίσχύοντα περί μή λε[τουργίας τά).ι; χώρων
έστιάσεως καί συναθροίσεως κανού.

20)  Τά  άνωτέρnj  ίσχύουν  διι  άπαντας  τούς  Ένοριακούς,
Προσκυνηματικούς,  ΚοLμητηριατcούς,  Ίδρυματικούς  κ.λπ^  Ίε-
ρούς  Ναούς,  τά  Μητροπολιτικά  καί `Ενοριακά  Παρεκκλήσια,
ούχί όμως καί διά τά Παρεκκλήσια, τά όπο~ία εύρίσκονται έντάς
ίδιcίπικών κτημάτων, κτιρίων καί έπιχειρήσεων (π.χ. συγκροτη-



μάτων  κατοικιών,  κέντρων  έκδηλώσεων,  ξενοδοχείων  κ.λπ.),
δπου δέν έπιτρέπεται ή προσέλευσις πιστών διότL ώς Ίδιωτικοί
Ναοί, ετναι προωρισμένοι διά τήν έξυπηρέJτησιν τώ Θρησκευτι-
κcι~jν άναγκών τάr\ιJ ίδιοκτητών τί:αί τών οίκεών αύτών.

21) Απαντα τά άνcιyτέρω άφοροi3ν καί είς τάς Ίεράς ΜQνάς
καί τά Ήσυχασήρια. Κατά τό ώς άνω δέ χρονικόν διάστημα, ά-
παγορεύονται αί όργανωμέναι όμαδικαί προCΓκυνη ματικαί έπι-
σκέψεις. Ό άριθμός έπισκεπτών πού μποροtιν νά δέχωνται ήμε-
ρησίως (χωρίς διανυκτέρευσιν) δέν εΈναι δυνατόν νά ύπερβαίνη
τήν άναλΌγίαν έ!ν άτομον άνά 10 τ.μ. τοt) Καθολικού τής Ίεράς
Μονής ή έτέρου χώρου λατρείας Αύτής ή τού χώρου έγκαταβιώ-
σεως, μέ άνώτατον όριον τά πεντήκσντα (5Ό) άτομα.

Συμπληρωματικώς άναφέρεται ότι κατά τήν προσεχη Κυ-
ριακήν, 17ην Μα.ί.συ 2020, Θά τελεσθίί Έπιμνημόσwος Δέησις, ό
τύπος τής όποίας άποστέλλεται συνημμένως, δι' άπαντας τούς
έκ  τής  ένσκηψάσης  πανδημικής  νόσω  τού  νέου  κορωνοtού
κοιμηθέντας άδελφούς ή μώνι

Έπί  πλέον  έπισυνάπτεται  καί  ή  ύπ'  άQιΒ.  Α1αππ.Οικ`
295ι9 Κ.Υ[Α, (Φ.Ε,Κ. Β'  1816/12.5.202Ο} μέ Θέμα: «Επίβολή προσω-

Ρtνών  μέτρων  στους  Θρησκευτικούς  χώρους  λατρειιας  για  τψ
προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνδίού CcmD-19,

γm  το  χρονLκό  διάστημα  από  17.5,2020  έως  και  5.6.2020»,  πQός
ύμετέραν ένημέρωcπν.

Άναφοριτcώς πρός τό άδικαιDλογήτως άναφυόμενον κατά
καιρόν ζήτημα περί τών ύποτιθεμένω~ν κινδύνων, οΎτινες, κατά
τάς βλασφήμους άπόψεις τινών, φέρεταL άτι έλλοχεύουν ™τά
τήν τέλεσιν τού ζωογόνου Μυστηρίου τής Θεώς Εύχαριστίας, ή
Ίερά  Σύνοδος  τής  Έκκλησίας  τής  ΈλλάδQς  έκφράζει ήν  πι-
κρίαν, τήν βαθε~ιαν λύπην καί τήν έκ διαμέτρου άντίθεσίν της
πρόξ πάνθ' όσα άναγράφονται, άναμεταδίδονται καί παρουσ[-
άζονται μέσψ τού διαδικτύου έν σχέσει πρός τόν διασυρμόν τών
`Ιερών  Μυστηρίων  τής  Άγίας  ΌρΘοδόξου  ΧριtπιανLκής  ήμών

Έκκλησίας, ύ7τσμιμνήσκουσα δι'  έτι  μίαν φοράν είς άπαντας,
δσοι ε{τε έξ άγνQίας είτε έκ συνειδητής άπιστίας προσβάλλσυσ[

βάναυσα τά ίερά τcαί τά όσια, τά δόγματα τcαί τούς ίερούς κανό-
νας τής πίστεως ήμών, ότι ή Θεία Κοινωνία ετναι «φάρμακον



άθανασίας, άντίδοτον τού  μή  άποθανείν, άλλά ζήν  έν Ίησού
ΧριστΦ δά παντός».

Έν κατακλείδει, γνωρίζομειJ ύμτν ότι ή Διαρκής Ίερά Σύ-
νοδος άπεφάσισεν όπως άποστεαη cΓυντόμως καί έτέραν 'Εγκύ-
κλων  Αύτής  άπευθυνομένην  πρός  τό  Χριστεπώνυμον  Πλή-
ρωμα, ίνα  άναγνωσθή  έπ' Έκκλησίαις, άντί άλλου Κηρύγμα~
ΤΟς.

'Επί δέ τούτοις, κατασπαζόμενοι τήν ύμετέραν Σεβασμιό-

τητα έν Κυρίφ Άναστάντι, διατελοόμεν μετ' άγάπης.

t Ό Αθηνών  Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Ε, Πρόεδρος
t Ό Θεσσαλονίκης Άνθίμος
+ Ό Παραμυθίας, Φιλιατών καί Γηρομερίου Τίτος
t Ό Μηθύμνης Χρυσόστομος
t Ό Τριφυλίας τcαί Όλυμπίας Χρυσόπομος
t Ό Μεσσηνίας Χρυσόστομος
t Ό Λ€υκάδος καί Ίθάκης Θεόφιλος
t Ό Θηβών καί Λεβαδείας Γεώργιος
t Ό Παροναξίας Καλλίνικος
i. Ό Φαrκίδος Θεόκτιστος
t Ό Νέας Κρήνης καί Καλαμαριάς Ίαυσττνος
t Ό Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου Στέφανος
t Ό Σισανίου καί Σίατίσης Άθανάσιος
Ό Άρχιγραμματεύς
t Ό Ώρεών Φίλόθεος
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