
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 
Αγαπητοί μας ενορίτες, συμπατριώτες και φίλοι. 

 
Πλησιάζει και πάλι η από 40ετίας και πλέον καθιερωμένη  Οικουμενική εορταγορά (KERMESSE OECUMENIQUE) 
στην οποία συμμετέχει δυναμικά, ως είναι γνωστό, και η δική μας η Ενορία-Κοινότητα. 

  
Σκοπός της επικοινωνίας μας, είναι: 

 

 Αφενός να σας ενημερώσουμε ότι για την τρέχουσα χρονιά ως ημερομηνία  έχει προσδιοριστεί η 6η  Δεκεμβρίου 
2014 στον ίδιο γνωστό χώρο: Chapiteau de Fontvieille-Monaco-Monte Carlo, από τις 10.00 ως 18.00. Κατά τη 

διάρκεια  αυτής της ημέρας , θα μπορέσετε να γευτείτε μεζέδες και γλυκά φτιαγμένα από τις κυρίες της Κοινότητάς 
μας, αλλά επίσης και να αγοράσετε ελληνικά προϊόντα. 

 

 Και αφετέρου, η εκδήλωση αυτή, μας παρέχει μια θαυμάσια ευκαιρία να ευχαριστήσουμε θερμά  και πάλι  από τη θέση 
αυτή, όλες και όλους που επί τόσα χρόνια ανελλιπώς, προσέφεραν και προσφέρουν  με ευχαρίστηση την μικρή ή 
μεγαλύτερη βοήθειά τους. 

 

 Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τους εκάστοτε επικεφαλής του ελληνικού περιπτέρου που ανιδιοτελώς προσέφεραν και 
προσφέρουν τον εαυτό τους και  ένα μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου τους για την καλή και αποτελεσματική 
οργάνωση, για  την επίτευξη του στόχου που είναι η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ. 
 

 Οι κυρίες  και οι οικογένειες που θα επιθυμούσαν να  προσφέρουν  εδέσματα και λιχουδιές , μπορούν να 
επικοινωνήσουν με την Κα  ΒΕΡΕΒΗ  Χριστίνα στο 06 79 86 56 32  ή στα γραφεία της Ενορίας μας,  στο 04 93 85 21 16. 

 

Σας περιμένουμε και πάλι. 
 
      Ο Ιερατικώς Προϊστάμενος     Ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
 
Πρωτ. Μιχαήλ  ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ                           Απόστολος  ΒΕΡΕΒΗΣ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANNONCE- INFORMATION 

 
Chers paroissiens, amis et compatriotes. 
 
Nous approchons de la période de la Kermesse Œcuménique à laquelle participe fidèlement et activement, depuis 
40ans, notre Paroisse et notre Communauté. 

 
Le but de notre communication est: 
 
• Tout d'abord de vous informer que cette année la Kermesse aura lieu le 6 Décembre 2014 sous le Chapiteau 
Fontvieille-Monaco-Monte Carlo, de 10h00 à 18h00. Pendant toute la  journée, vous pourrez déguster les mézès et 
les gâteaux grecs que les dames de notre Paroisse-Communauté auront préparés mais aussi acheter des produits 

grecs. 
 
• Et ensuite, cet événement nous donne une merveilleuse occasion de remercier une fois encore, toutes celles et 
ceux qui, pendant tant d'années sans interruption, ont offert et offrent encore avec plaisir leur aide à tous les 

niveaux. 
 
• En particulier, nous remercions les bénévoles du  stand grec qui, avec abnégation donnent beaucoup de leur 
temps libre pour organiser efficacement cette journée dans un esprit de charité. 

 
Les dames et les familles  qui souhaitent offrir de la nourriture et des spécialités peuvent contacter Mme Christina 
Verevis  au 06 79 86 56 32 ou  les bureaux de notre paroisse, au 04 93 85 21 16. 
 
Nous vous attendons une fois de plus. 
 
             Le Recteur                        Le Président 

 
Archiprêtre Michel SELINIOTAKIS               Apostolos VEREVIS 


