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ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΗ ΣΤΡΙΝΗ                                       

Η εξοπία ηών ππωηοπλάζηων από ηόν 

Παπάδειζο . 

Αὐηήλ ηήλ Κπξηαθή ἡ θθιεζία κᾶο πξνεηνηκάδεη γηά 

ηήλ λεζηεία ηῆο Μ. Σεζζαξαθνζηῆο. Μᾶο ὑπελζπκίδεη 

ηφλ πξῶην ζξῆλν, ηφ πξῶην θιάκα, πνχ ἔγηλε ζηή γῆ. 

Ἦηαλ ὁ ζξῆλνο ηνῦ Ἀδάκ κεηά ηήλ παξαθνή θαί ηήλ 

ἔμσζή ηνπ ἀπφ ηφλ παξάδεηζν. Γέλ ἐηήξεζε ηήλ 

ἐληνιή ηνῦ Θενῦ, πνχ ἦηαλ ἐληνιή ηῆο λεζηείαο θαί 

ἔηζη ἔραζε ηφλ παξάδεηζν. Ἀιινίκνλφ κνπ, ἔιεγε 

ὀδπξφκελνο, κία ἐληνιή θαηεπάηεζα  ηνῦ Γεζπφηνπ 

θαί ἔραζα, ζηεξήζεθα ὅια ηά ἀγαζά, ὅιεο ηίο δσξεέο 

ηνῦ Θενῦ. 

 Ἄλ ἐκεῖο ζέινπκε λά λά θεξδίζνπκε ηφλ παξάδεηζν, 

ἀγαπεηνί κνπ, πξέπεη λά λεζηεχζνπκε θαί κάιηζηα, 

ὂρη ὅπσο ζέινπκε ἐκεῖο, ἀιιά ὅπσο ἀξέζεη ζηφλ Θεφ. 

Δὔθνιε εἶλαη ἡ λεζηεία ηῆο ἀξεζθείαο καο, δχζθνιε 

εἶλαη ἡ λεζηεία πνχ ζέιεη ὁ Θεφο. Καί ὁ Υξηζηφο, ὅηαλ 

κηιάεη γηά λεζηεία ζηφ ζεκεξηλφ εὐαγγειηθφ 

ἀλάγλσζκα, ἐλλνεῖ ηήλ δχζθνιε λεζηεία. Ἄλ θάλνπκε 

ηήλ εὒθνιε, ηήλ ὑπνθξηηηθή, κφλν ηήλ λεζηεία ηῶλ    

θαγεηῶλ, ηφηε δέλ ἔρνπκε κηζζφ, ηφλ ράλνπκε. 

Πξῶηα ἀπφ ὅια λεζηεχνπκε θαλνληθά, δει. ὅιε ηήλ 

Ἁγία θαί Μεγάιε Σεζζαξαθνζηή. Δἶλαη αὐζαηξεζία, 

ἀηαμία θαί παξαλνκία λά λεζηεχνπκε κία ἑβδνκάδα 

ζηήλ ἀξρή θαί κία ζηφ ηέινο, ζπλήζσο ηήλ Μεγάιε 

βδνκάδα. Ἄλ ὑπάξρεη πξφβιεκα ὑγείαο, ζά 

ζπκβνπιεπηνῦκε εὐζεβῆ γηαηξφ θαί ἔκπεηξν 

πλεπκαηηθφ θαί αὐηνί ζά κᾶο πνῦλ,ζά κᾶο ὑπνδείμνπλ 

ηί ζά θάλνπκε. Πνηέ κφλνη καο θαί ρσξίο ιφγν δέλ ζά 

ραιάζνπκε ηήλ λεζηεία. 

Μάιηζηα δέ ζέ πεξίπησζε πνχ δέλ κπνξνῦκε λά 

λεζηεχζνπκε ἢ εἴκαζηε ἀλαγθαζκέλνη λά κηθξαίλνπκε 

ηήλ λεζηεία καο, ζά θάλνπκε θάηη ἂιιν, γηά λά 

ἀλαπιεξψζνπκε ηά ὑζηεξήκαηα ηῆο λεζηείαο. Π.ρ. 

ὅζνη θαπλίδνπλ λά θφςνπλ ἢ λα ἐιαηηψζνπλ ηφ 

θάπληζκα. Νά θφςνπλ ἢ λά ἐιαηηψζνπλ ηήλ 

ηειεφξαζε. Νά θάλνπλ κεγαιχηεξεο πξνζεπρέο, 

θαλέλα θνκπνζρνίλη παξαπάλσ θαί, ἄλ ἡ ὑγεία ηφ 

ἐπηηξέπεη, λά θάλνπλ θαί θάπνηεο κεγάιεο κεηάλνηεο. 

Νά ἐθθιεζηάδσληαη ηαθηηθψηεξα θαί λά ἔξρσληαη 

ἐλσξίηεξα ζηήλ θθιεζία. Νά κειεηνῦλ πεξηζζφηεξν 

ηήλ Ἁγία Γξαθή θαί ἄιια ρξηζηηαληθά βηβιία. Πνιιά 

κπνξνῦλ λά θάλνπλ. 

Δἶλαη ζπνπδαῖα ηά ἀπνηειέζκαηα ηῆο λεζηείαο, 

θνβεξά γηά ηνχο δαίκνλεο, ὅηαλ αὐηή ζπλνδεχεηαη  

θαί ἐληζρχεηαη ἀπφ ηήλ πξνζεπρή. Σφηε ἐθδηψθνπκε, 

θπλεγνῦκε θαί καζηηγψλνπκε  ἀιχπεηα ηνχο 

δαίκνλεο. «Σνῦην ηφ γέλνο ἐλ νὐδελί δχλαηαη 

ἐμειζεῖλ, εἰκή ἐλ πξνζεπρῇ θαί λεζηείᾳ», εἶπε ὁ 

Κχξηνο.                                                                  

Ὥζηε ινηπφλ, ἀδειθνί κνπ, γηά λά εἶλαη ἡ λεζηεία καο 

εὐάξεζηε ζηφ Θεφ, πνηέ δέλ εἶλαη κφλε ηεο. 

πλνδεχεηαη θαί ἀπφ ἄιια πξάγκαηα, ἀπφ ἄιιεο 

Γηκεληαία ελεκερφηηθή έθδοζε ‘Παλαγίας Ικβρηώηηζζας’ • Αρ. Φύιιοσ 33
ο
  • Ιαλοσάρηος  –  Φεβροσάρηος   2017 

Ο Νένο  Ικβξηαθφο Παικφο, εχρεηαη ζηνπο 

απαληαρνχ Ικβξίνπο, ζπλδξνκεηέο θαη θίινπο 

ηνπ, λα δηέιζνπκε φινη καο ηελ  πεξίνδν ηεο 

κεγάιεο αξαθνζηήο κε πγεία θαη πλεπκαηηθή 

επξσζηία. Καιφ αγψλα. 
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ἀξεηέο θαί ἄιια πλεπκαηηθά ἀγσλίζκαηα.Πνηέ δέλ 

ὁκηινῦκε κφλν γηά λεζηεία θαγεηῶλ, ἀιιά γηά 

λεζηεία ἁκαξηηῶλ. Λέγεη πνιχ ὡξαῖα ἕλα ηξνπάξην 

ηνῦ Σξησδίνπ: «Ὅηαλ, ςπρή κνπ, λεζηεχεηο ἀπφ 

θαγεηά, ἀιιά δέλ θαζαξίδεζαη ἀπφ ηά πάζε, δέλ 

ζηακαηᾶο ηήλ ἁκαξηία, ἄδηθα ραίξεζαη πνχ δέλ ηξῶο. 

Γηφηη, ἐάλ ἡ λεζηεία ζνπ δέλ γίλεηαη ἀθνξκή πξφο 

δηφξζσζή ζνπ, ζάλ ςεχηηθε κηζεῖηαη ἀπφ ηφλ Θεφ θαί 

γίλεηαη ὅκνηα κέ ηήλ λεζηεία πνχ θάλνπλ νἱ θάθηζηνη 

δαίκνλεο, νἱ ὁπνῖνη πνηέ ηνπο δέλ ηξψγνπλ. Μή ινηπφλ 

ἁκαξηάλεηο θαί πξνζβάιεηο ηήλ λεζηεία, ἀιιά κέλε 

ἀθίλεηε ζηίο ἄηνπεο ὁξκέο». 

Ὥζηε ἡ λεζηεία εἶλαη ἀθνξκή  ἀπνρῆο ἀπφ ηήλ 

ἁκαξηία. Δἶλαη ζηξνθή  θαί πιεζίαζκα πξφο ηφλ Θεφ. 

Λέγεη θαί ὁ Μέγαο Βαζίιεηνο, « Ἀιεζήο λεζηεία ἡ ηῶλ 

θαθῶλ ἀιινηξίσζηο». Νά θφςνπκε ἁκαξηίεο, λά 

γίλνπκε θησρνί ἀπφ ἁκαξηίεο. Νά θάλνπκε λεζηεία κέ 

κεηάλνηα. 

Ἀθφκε πξαγκαηηθή λεζηεία δέλ εἶλαη λά  

παξαγεκίδνπκε ηφ ζηνκάρη καο κέ λεζηίζεκα θαγεηά, 

ηά ὁπνῖα πνιιέο θνξέο εἶλαη ἀθξηβφηεξα. Σξῶκε 

λεζηίζεκα, πηφ ιηηά, πηφ θησρηθά, ηξῶκε ιηγφηεξν, 

θάλνπκε νἰθνλνκία, γηά λά ἔρνπκε πεξίζζεπκα θαί 

αὐηφ λά ηφ πξνζθέξνπκε ζηνχο θησρνχο ἀδειθνχο 

καο. Δἶλαη ἡ ιεγνκέλε  ἁγία κεξίδα, γηά ηήλ ὁπνία 

θάλνπλ ιφγν νἱ Ἅγηνη Παηέξεο. «Μαθάξηνο ὁ 

λεζηεχσλ, ἵλα ἐιεήζεηαη πέλεηα». Νά ινηπφλ πνχ ἡ 

λεζηεία πξέπεη λά ζπλνδεχεηαη ἀπφ ηήλ ἐιεεκνζχλε 

θαί ηήλ θηιαλζξσπία. 

πί πιένλ ζηφλ θαηξφ ηῆο λεζηείαο δέλ ἔρνπκε 

δηαθνξέο κέ θαλέλα ἀδειθφ καο, ἄλ ὑπνζέζνπκε ὅηη 

ζέ ἀιιν θαηξφ ζά εἲρακε. πγρσξνῦκε κέζα ἀπφ ηήλ 

θαξδηά καο ὅινπο ὅζνπο κᾶο ἐιχπεζαλ, γηαηί ηφηε 

κφλν ζά ζπγρσξήζεη θη᾿ ἐκᾶο ὁ Θεφο. Νεζηεία κέ 

θαθία κέζα καο δέλ κᾶο ὠθειεῖ θαζφινπ, δέλ θέξλεη 

θαλέλα θαιφ ἀπνηέιεζκα. Υάλνπκε ηφλ κηζζφ καο, 

δηφηη εἶλαη λεζηεία δαηκνληθή. 

Ἀγαπεηνί κνπ ἀδειθνί, 

Μέ ηήλ βνήζεηα ηνῦ Θενῦ ἄο ἀξρίζνπκε λεζηεία 

θαζαξή, πξαγκαηηθή λεζηεία, λεζηεία ζεάξεζηε, 

αὐηήλ πνχ ζέιεη θαί πεξηκέλεη ὁ Θεφο ἀπφ ἐκᾶο. 

Νεζηεία θαγεηῶλ, λεζηεία ἁκαξηηῶλ θαί παζῶλ. 

Νεζηεία πνχ ζά ζπλνδεχεηαη ἀπφ πξνζεπρή, 

κεηάλνηα, ἐιεεκνζχλε θαί ζπγρσξεηηθφηεηα, γηά λά 

κᾶο ὠθειήζεη, γηά λά ἀλνίμεη θαί γηά κᾶο ηήλ ζχξα ηνῦ 

παξαδείζνπ. Ἔηζη λά ἀμηψζεη ὁ Θεφο λά δηαπιεχζνπκε 

κέ εἰξήλε ηφ πέιαγνο ηῆο ἁγίαο λεζηείαο θαί λά 

θηάζνπκε λά ἑνξηάζνπκε ηήλ Ἁγία Ἀλάζηαζε, ηφ 

Πάζρα Υξηζηνῦ ηφ ζσηήξην. Ἀκήλ. 

-Κεξχγκαηα πξσηνπξεζβπηέξνπ Γεσξγίνπ Ρ. Ενπκῆ, 

Ιεξᾶο Μεηξνπφιεσο δέζζεο, Πέιιεο θαὶ Ἀικσπίαο. 

http://kyrigma.blogspot.gr/       

               ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΑ 

ΑΡΥΙΕΡΑΣΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
Σελ Κπξηαθή, 29 Ιαλνπαξίνπ 2017, ηεο Υαλαλαίαο, ν 
εβαζκηψηαηνο Μεηξνπνιίηεο Αδξηαλνππφιεσο θ. 
Ακθηιφρηνο, Γηεπζπληήο ηνπ ελ Αζήλαηο Παηξηαξρηθνχ 
Γξαθείνπ, ρνξνζηάηεζε ζηνλ Όξζξν θαη πξνεμήξρε 
ηεο Θείαο Λεηηνπξγίαο, ζηνλ θαηάκεζην Ι. Ν. ηεο 
Παλαγίαο Ικβξηψηηζζαο ζηε αιακίλα, ηαπξνπήγηνλ 
ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ. 

 
 
ην ηέινο ηεο Θείαο Λεηηνπξγίαο ηέιεζε ην κλεκφζπλν 
ησλ Παηξηαξρψλ, Αξρηεξέσλ, ηεξέσλ δηδαζθάισλ θαη 
κεγάισλ επεξγεηψλ ηεο  Ίκβξνπ θαζψο θαη ηνπ Ι. Ν. 
Παλαγίαο Ικβξηψηηζζαο αιακίλαο. 
Σνλ εβαζκηψηαην πιαηζίσζαλ ν παλνζηνι. 
Αξρηκαλδξίηεο π. Νείινο Μνπζειήο εθεκέξηνο ηνπ Ι. 
Ν. Δηζνδίσλ ηεο Θενηφθνπ Ακπειαθίσλ αιακίλαο ηεο 
Ι. Μ. Μεγάξσλ θαη αιακίλνο θαη ν Ιεξνδηάθνλνο θαη 
κνλαρφο π. Καηζάξηνο. 

 

ηελ Θ. Λεηηνπξγία παξέζηεζαλ ε Γήκαξρνο 
αιακίλαο θ. Ιζηδψξα Νάλλνπ-Παπαζαλαζίνπ κε ηνλ 
Αληηδήκαξρν αιακίλαο θ. Αληψλην Υαηδή, ηνλ 
Τπεχζπλν πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θ.  Ισάλλε 
θηαζίηε θαη ηελ ζχκβνπιν ηεο Κνηλφηεηαο 
Ακπειαθίσλ θ. Υξπζνχια ππξνπνχινπ. 
Ο εβαζκηψηαηνο ζην θήξπγκά ηνπ αλαθέξζεθε κε 
ηνλ ηφζν κεζηφ ηνπ ιφγν ζηελ ζρεηηθή Δπαγγειηθή 
πεξηθνπή γηα ηελ Υαλαλαία, θαζψο πξνέηξεςε ην 
εθθιεζίαζκα γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ζηελ πεξίνδν 
ηεο Μεγάιεο Σεζζαξαθνζηήο. Μεηέθεξε ηεο επινγίεο 
ηνπ Παλαγησηάηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηάξρνπ θ.θ.  
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΤ ηνπ  Ίκβξηνπ,  θάησ απφ ην 
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σκνθφξην ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη θαη ν Ι. Ν. ηεο 
Παλαγίαο ηεο Ικβξηψηηζζαο ζηε αιακίλα. 
Ακέζσο κεηά ηελ απφιπζε, ε θ. Γήκαξρνο Ιζηδψξα 
Παππαζαλαζίνπ - Νάλνπ  κεηά θαη ησλ ινηπψλ  

 

Γεκνηηθψλ πκβνχισλ  θαη ην εθθιεζίαζκα 
θαηέβεθαλ ζηελ αίζνπζα ηνπ Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ 
φπνπ έγηλε ην θφςηκν ηεο Βαζηιφπηηαο. 

 

 ηε ζπλέρεηα έγηλε ε πξνγξακκαηηζκέλε Σαθηηθή 
Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μειψλ ηνπ σκαηείνπ. Σα 
απνηειέζκαηα ηεο γηλνκέλεο Γ.. αλαθέξνληαη  ζηελ 
ππ. Αξ. πξση. 4 30ε/01/2017  ζρεηηθή αλαθνίλσζε. 
Σελ Κπξηαθή ηεο Σπξηλήο, 26 Φεβξνπαξίνπ 2017 θαη 
πάιη ν εβαζκηψηαηνο  Μεηξνπνιίηεο  
Αδξηαλνππφιεσο θ. Ακθηιφρηνο, καο ηίκεζε κε ηελ 
παξνπζία ηνπ πιαηζηνχκελνο απφ ηνλ 
πξσηνπξεζβχηεξν π. Αλαζηάζην Φειεκέγθα 
πξντζηάκελν ηνπ Ι.Ν. Δηζνδίσλ ηεο Θενηφθνπ 
Ακπειαθίσλ αιακίλαο θαη ηνλ Γηάθνλν θαη κνλαρφ       
π. Καηζάξην. 
Ο εβαζκηψηαηνο ζην θήξπγκα ηνπ αλαθέξζεθε ζηε 
θνβεξή ζηηγκή ηεο εμφδνπ ηνπ Αδάκ απφ ηνλ 
Παξάδεηζν θαη ηεο θνηλσλίαο κε ην Θεφ, θαζψο θαη ηα 
ηξαγηθά απνηειέζκαηά ηεο γηα φιν ην αλζξψπηλν 
γέλνο. 
πγρξφλσο φκσο κέζσ ηεο ηαπξηθήο ζπζίαο ηνπ 
Θεαλζξψπνπ ππέδεημε θηιάλζξσπα θαη ην δξφκν ηεο 
επηζηξνθήο ζην Θεφ. Σφληζε δε ηελ αμία ηεο λεζηείαο 
παξάιιεια κε ηηο αμίεο ηεο θηιαλζξσπίαο θαη ηεο 
ζπγθξάηεζεο παζψλ  καο. 
                                                                                                      

……………………………………………………………………………… 

 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΘΙΩΝ  ΜΕΓ. ΣΕΑΡΑΚΟΣΗ 

2017 
 03/03/2017Μηθξφ απφδεηπλν-Α΄Υαηξεηηζκνί     5:30 κ.κ.                                        

05/03/2017 Α΄Κπξ. Νεζηεηψλ(Οξζνδνμίαο)         

Όξζξνο – Θ.Λεηηνπξγία                                  7:00 π.κ. 

10/03/2017 Β΄ Υαηξεηηζκνί.                            5:30 κ.κ.  

12/03/201 Β΄Κπξ.Νεζηεηψλ (Γξ.Παιακά)              

Όξζ.– Θ. Λεηηνπξγία                                       7:00π.κ. 

17/03/2017 Μηθξφ απφδεηπλν- Γ΄ Υαηξεηηζκνί    5:30κ.κ. 

19/03/2017   Γ΄Κπξ. Νεζηεηψ (ηαπξ/θπλήζεσο)  

Όξζξνο – Θ. Λεηηνπξγία                         7:00π.κ   

24/03/2017 Δζπ. Δπαγγειηζκνχ ηεο Θενηφθνπ                     

- Γ΄ Υαηξεηηζκνί                                             7:00κ.κ.                               

25/03/2017      Δπαγγειηζκνχ ηεο Θενηφθνπ  

                      Όξζξνο – Θ. Λεηηνπξγία.           7:00π.κ 

26/03/2017 Γ΄Κπξ. Νεζηεηψλ (Ισάλ. ηεο           

Κιίκαθνο) Όξζξνο – Θ. Λεηηνπξγία                  7:00.π.κ. 

31/03/2017Μηθξφαπφδεηπλν-ΑθάζηζηνοΎκλνο    5:30.κ.κ 

02/04/2017 Δ΄Κπξ. Νεζηεηψλ (Μαξίαο                                  

ηεο Αηγππηίαο)  Όξζξνο – Θ. Λεηηνπξγία           7:00 π.κ. 

05/04/201 Δζπ. ΠξνεγηαζκέλεΘ. Λεηηνπξγία     7:00 κ.κ.                                           

09/04/2017 Κπξ.ησλ Βαΐσλ:Όξζ.–Θ.Λεηηνπξγία 7:00π.κ.                                 

09/04/2017     Αθνινπζία ηνπ Νπκθίνπ             7:00κ.κ.                          

10/04/2017 Μεγ. Γεπηέξα εζπέξαο (Νπκθίνο)    7:00κ.κ.       

11/04/2017   Μεγ. Σξίηε εζπέξαο  (Νπκθίνο)     7:00κ.κ.     

12/04/2017     Μεγ. Σεηάξ.εζπέξαο Δπρέιαην & 

Αθνινπζία Νηπηήξνο                                       6:00κ.κ. 

13/04/2017 Μεγ.Πέκπηε εζπέξαο Μπζ.Γείπλνο   6:30κ.κ                                        

14/04/2017 Μεγ. Παξαζθεπή εζπέξαο             

Δζπεξηλφο – Απνθαζήισζε                              6:00κ.κ. 

Όξζξνο - Πεξηθνξά Δπηηαθίνπ                7:30κ.κ.                     

15/04/2017  Μεγ. άββαην – Θ. Λεηηνπξγία       7:00π.κ. 

Παλλπρίδα-Αλαζηάζηκνο Όξζ. &                   

Θ.Λεηηνπξγία                                11:00 κ.κ.-01:45π.κ.                                                                                   

16/04/2017 Άγηνλ Πάζρα–Δζπεξηλφο Αγάπεο    11:00π.κ.

 Δθ ηνπ Δθθιεζηαζηηθνχ πκβνπιίνπ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

Γεννήζειρ 

ηηο 6 Ιανοςαπίος 2017 ζην χδλευ ηεο   

Απζηξαιίαο ν Θεοδόζηρ και η Καζζάνδπα 

Καληνηεπίδη απέθηεζαλ ην δεχηεξν αγνξάθη ηνπο. 

Σνπο επρφκαζηε λα ηνπο δήζεη.   

Θάναηοι 

ηηο 15  Ιανοςαπίος 2017 απεβίωζε ζην χδλευ 

ηεο   Απζηξαιίαο ζε ειηθία 69 εηψλ ε Κωνζηανηινιά     

επέηη – Καληνηεπίδη απφ ην ρνηλνχδη ηεο 

Ίκβξνπ. Δπρφκαζηε λα έρεη θαιή αλάπαπζε θαη 

ζπιιππνχκαζηε ηνπο νηθείνπο ηεο. 

ηηο 11 Φεβποςαπίος 2017 απεβίωζε ν 

Παναγιώηηρ ηάμορ απφ ην ρνηλνχδη ηεο Ίκβξνπ 

ζε ειηθία 89 εηψλ. πιιππεηήξηα πξνο ηνπο νηθείνπο 

ηνπ. Ο Θεφο λα ηνλ αλαπαχζεη θαη θαιφ Παξάδεηζν. 
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Σο Δ.. Παναγίαρ  Ιμβπιώηιζζαρ  εςσαπιζηεί  εκ 

βαθέων ηοςρ παπακάηω δωπηηέρ: 

Υπέρ τοσ Γηροκομείοσ 
 Άλλα ή Γηαλίηζα, Δηρήλε,& Κφλ/λα Γραθηαδέιιε              
( σπέρ αλαπαύζεφς ηες υστής ζσδύγοσ  
θαη παηρός Νηθοιάοσ Γραθηαδέιιε )             900.00€ 
           
 

Υπέρ ενιστύσεως τοσ Ν.Ι. Παλμού 
Φαρκαθείο Κακποσρέιε                                      30.00€     
Κοθθηλάθες Μηταήι                                10.00€ 
Μποσηάρα Φηιιηώ                                         10.00€  
Κοθθηλάθε Κσρηαθή                                        20,00€ 
Σσλαρέιε Μαρία                                                    20.00€ 
Κοσιοσηκπάλε Φ. & Λεκοληά                                 30.00€ 
Μαιαζούλες  Κφλζηαληίλος                                  50.00€     
                                     Για τον Ιερό Ναό                                                             
Γθόθοσ Γεφργία (εης κλήκε ηοσ ζσδύγοσ ηες      
Αληφλίοσ)                                                             100.00€ 
Αλώλσκος                                                              24.00€ 
Δσταρηζηεί αθόκε ηολ θ. Ξελοθώληα Τδαβάρα γηα ηελ 
δφρεάλ ηοσ Β΄Τόκοσ ηοσ «Ικβρηαθού Ιδηώκαηος» γηα ηο 

Πλεσκαηηθό κας Κέληρο. 
………………………………………………………………………………………... 

                                                 αιακίλα 

30/01/2017 

Αξ. πξση.04 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

Φέξεηαη εηο γλώζε ησλ Μειώλ ηνπ σκαηείνπ  

θίισλ θαη παηξησηώλ ηα παξαθάησ:  

Καηά ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

Μειώλ ηνπ σκαηείνπ καο ζηηο 29/01/2017, 

ππήξμε αδπλακία αλάδεημεο Δ.. θαη Εμειεγθηηθήο, 

ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ απαξαηηήηνπ αξηζκνύ 

ππνςεθίσλ ηόζν γηα ην Δ.. όζν θαη γηα ηελ 

Εμειεγθηηθή Επηηξνπή (Τπνιεηπόκελεο 

ππνςεθηόηεηεο 3+3). Επεηδή ε παξαπάλσ εμέιημε 

ήηαλ αλακελόκελε, γηα ηνλ ιόγν απηό είρακε 

θξνύζεη ηνλ θώδσλα ησλ επηπηώζεσλ, ηόζν ζηελ 

αλαθνίλσζε ηεο 23/10/2016, όζν θαη ζηελ 

αλαθνίλσζε ηεο 02/01/2017. 

Έηζη, ε αδπλακία αλάδεημεο Δ.. ζύκθσλα κε 

ηελ 105 δηάηαμε ηνπ Α.Κ., απνηειεί αηηία δηάιπζεο 

ηνπ σκαηείνπ. Ίζσο ην παξαπάλσ γεγνλόο ζα 

βξεζνύλ θάπνηνη λα καο ην ρξεώζνπλ, ηνπο 

πξνιαβαίλνπκε θαη ηνπο ιέκε: Ίκβξηνη δελ είκαζηε 

κόλν εκείο αιιά θαη άιινη. Εκείο ζέιακε λα 

παξαδώζνπκε αιιά ζε πνηνύο;  

Υξεώλνληαη, επνκέλσο, απηή ηελ εμέιημε αλ θαη 

ζε ηειηθή αλάιπζε απηή ζα ήηαλ αξγά ή γξήγνξα. 

Πάλησο νπδέλ θαθόλ ακηγέο θαινύ. Ννκίδσ όηη 

ζα είλαη θαιύηεξα, ηόζν γηα ηνλ Ιεξό Ναό, όζν θαη 

γηα ην ππό αλέγεξζε Γεξνθνκείν, λα είλαη εμ’ 

νινθιήξνπ ππό ηελ αηγίδα  ηνπ Οηθνπκεληθνύ 

Παηξηαξρείνπ. 

ηε Γεληθή πλέιεπζε, όκσο, ηέζεθε θαη ε 

εηπκεγνξία ζην ώκα,  γηα  ην παξαπάλσ ζέκα ηεο 

δηάιπζεο, ζε εθαξκνγή ηεο 103εο  δηάηαμεο ηνπ 

Α.Κ., αιιά  θαη γηα ηελ παξαρώξεζε ηεο 

επηθαξπίαο ζην Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν, 

πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνύλ νη απαηηήζεηο ηνπ 

Καηαζηαηηθνύ. 

Έηζι ηέθηκε ηο ερώηημα ΝΑΙ ή ΟΧΙ ζηην 

διάλσζη ηοσ φμαηείοσ και ηην παρατώρηζη 

ηης επικαρπίας ζηο Οικοσμενικό Παηριαρτείο με 

ηα παρακάηφ αποηελέζμαηα:  

Οικονομικά ηακηοποιημένα Μέλη = 66 

Παρεσρέθηκαν και υήθιζαν = 56 

Έγκσρα υηθοδέληια = 56 

Υπέρ ηοσ ΝΑΙ υήθιζαν όλοι και οι 56= 

ΠΑΜΨΗΦΔΙ 

ύμθφνα με ηα ανφηέρφ, η Γενική 

σνέλεσζη αποθάζιζε παμυηθεί ηη διάλσζη ηοσ 

φμαηείοσ και ηην παρατώρηζη ηης επικαρπίας 

ζηο Οικοσμενικό Παηριαρτείο.  

Ομόθφνα επίζης η Γ.. όριζε εκκαθαριζηές 

εκ ηφν μελών ηοσ απερτόμενοσ Γ.. ηον κ. 

Χρήζηο Ροδιά και ηον κ. Βαζίλη Λενίηζη. 

Ο Πξόεδξνο ηεο  Γ.. 

Υξήζηνο Ρνδηάο 


