Νίκαια, 13 Μαρτίου 2015

Αγαπητοί συμπατριώτες, ενορίτες, μέλη και φίλοι της «ελληνορθόδοξης Κοινότητας-Ενορίας του
Αγίου Σπυρίδωνα Νίκαιας - Κυανής Ακτής και Μονακό»,
Πλησιάζει η Άνοιξη (21/3) με τις χαρακτηριστικές και συμβολικές της Εορτές και μ΄αυτή την ευκαιρία,
ευχόμαστε κάθε ευλογία σε όλους και όλες, σε κάθε οικογένεια και σε ολόκληρη την ΠαροικίαΕνορία μας.
Ο Ιερατικώς Προϊστάμενος, ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚοινότηταςΕνορίας μας, επωφελούμαστε της ευκαιρίας των εορταστικών εκδηλώσεων που οργανώνονται την
περίοδο αυτή, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, στο τέλος του πρώτου έτους διαχείρισης του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου και να σας παρουσιάσουμε περιληπτικά τα σημαντικότερα γεγονότα που
σημάδεψαν την περίοδο αυτή καθώς και το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών του διμήνου που
ακολουθεί.
Με την ίδια ευκαιρία σας υπενθυμίζουμε τα ονόματα των εκλεγμένων μελών του Διοικητικού μας
Συμβουλίου(2014-2017). Λυπούμαστε για την παραίτηση της Ταμία μας Κωνσταντίας ΓΕΡΜΑΝΟΥ
που για επαγγελματικούς λόγους υπέβαλε στο Δ. Συμβούλιο στο μέσον της χρονιάς 2014.
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου -2014-2017- είναι η ακόλουθη:
Πρόεδρος

: VEREVIS Απόστολος

Αντιπρόεδρος

: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ιωάννης

Γενική Γραμματέας

: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Όλγα

Βοηθός ταμία

: ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ Γεώργιος

Μέλος

: ΓΑΙΤΗΣ Ματθαίος

Μέλος

: ΚΑΜΠΑΝΗΣ Γεώργιος

Μέλος

: ZAMARIAS Γεώργιος

Μέλος

: ΔΡΑΚΑΚΗΣ Χαράλαμπος

Τα θέματα που απασχόλησαν και συνεχίζουν να απασχολούν το Δ.Σ. της Κοινότητάς μας τις επόμενες
εβδομάδες είναι τα ακόλουθα:
• Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Παροικίας : θα πραγματοποιηθεί στις 22 Μαρτίου 2015, ώρα
12.30 (αφορά τα τακτικά Μέλη της Παροικίας
• Η εθνική μας Εορτή της «25 Μαρτίου 1821» : θα εορταστεί στις 29 του Μαρτίου 2015
• Εορτασμός του Πάσχα: Θα γιορτάσουμε το Πάσχα 12η Απριλίου 2015, με το καθιερωμένο
πασχαλινό γεύμα που διοργανώνεται στο εστιατόριο «Lou Castelet» - Carros.
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Όπως θα διαπιστώσετε, το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων που επισυνάπτεται καλύπτει μόνο
τους επόμενους δύο μήνες, δεδομένου ότι, λόγω των έργων εξωραϊσμού και συντήρησης του
κτηριακού μας συγκροτήματος- Εκκλησία-Σχολείο-Γραφεία-αίθουσες διδασκαλίας- πρεσβυτερίου-, που
θα ξεκινήσουν σύντομα και θα διαρκέσουν έναν ολόκληρο χρόνο έχουμε περιορισμένη ορατότητα
στο πιο μακρινό μέλλον, γι 'αυτό και θα επανέλθουμε το συντομότερο δυνατόν για να σας
ενημερώσουμε σχετικά με το πρόγραμμα των επικείμενων εκδηλώσεων.
Τα έργα εξωραϊσμού και συντήρησης του κτιρίου μας, μονοπώλησαν όλες τις προσπάθειες και την
προσοχή μας για αρκετούς μήνες. Ως εκ τούτου, η έκδοσή του γνωστού περιοδικού της Παροικίας,
που έχετε συνηθίσει να λαμβάνετε τα τελευταία 10 χρόνια,, έχει αναβληθεί προς το παρόν για
προφανείς τεχνικούς και πρακτικούς λόγους.
Για το έργο αυτό, είμαστε πλαισιωμένοι από μια ομάδα ειδικών και εξειδικευμένων στο είδος
τεχνικών συμβούλων, Μελών της Παροικίας μας, έτσι ώστε αυτό το σημαντικό έργο να αποτελέσει
σταθμό-ορόσημο στην ιστορία της κοινότητας μας. Τα εμπόδια ήταν πολλά, αλλά η υπεράσπιση
«των συμφερόντων» της Κοινότητάς μας ήταν το κοινό νήμα σε όλες τις δράσεις και τις αποφάσεις
που ελήφθησαν.
Η Επιμονή μας απέδωσε καρπούς και τώρα φτάσαμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα σε συνδυασμό όλων
των τεχνικών και δημοσιονομικών περιορισμών, με πολλά απρόβλεπτα που εμφανίζονταν αρχικά ως
ασυμβίβαστα με τους περιορισμούς μας, διατηρώντας όμως παράλληλα το όραμα που είχαμε συλλάβει
αρχικά για αυτό το έργο για την Κοινότητά μας.
Συνεπώς, οι εργασίες θα ξεκινήσουν σύντομα, αλλά λόγω της φύσης αυτών, είμαστε δυστυχώς
αναγκασμένοι να διακόψουμε προσωρινά όλες τις δραστηριότητες που διαδραματίζονται στο κτίριο
(Θρησκευτικές-εκπαιδευτικές-κοινοτικές) και να αναζητήσουμε άλλους χώρους συνέχισης των
δραστηριοτήτων μας, με τη χαρά να σας υποδεχτούμε και πάλι στο ανακαινισμένο πλέον κτίριο μας,
που όλοι μας έχουμε ονειρευτεί.
Παρ΄όλα ταύτα φέραμε εις πέρας επιτυχώς υποθέσεις σημαντικές, όπως η διαθήκη της μακαριστής
ΔΙΛΜΠΕΡΗ Γαβριέλας, η οποία ολοκληρώθηκε, εκείνη της καφετέριας Haagen Dazs, υπόθεση που
πήρε επίσης μία νομική οδό που σίγουρα θα είναι ένα επίπονο μακροπρόθεσμο θέμα,, χωρίς να
λησμονούμε και τις συμμετοχές μας στην Οικουμενική Εορταγορά (Kermesse) που αποφέρουν
αποτελέσματα καλύτερα από τη μια χρονιά στην άλλη, καθώς και τη σχολική γιορτή λήξης του
σχολικού διδακτικού έτους που διοργάνωσε το Σχολείο με επιτυχία και που ενθαρρύνει όλους εμάς
με τη «νέα μορφή και διάστασή του» να αναπτύξουμε και να διεκδικήσουμε ακόμη περισσότερο
την παρουσία της νεολαίας μας μέσω της Κοινότητάς μας στην περιοχή.
Έχουμε επίσης και άλλες δραστηριότητες κατά νου που θα ξεκινήσουν μόλις τελειώσουν τα έργα,
οι βασικοί άξονες των οποίων διαμορφώνονται πάντα με την εξασφάλιση και τη βιωσιμότητα του
έργου μας μέσα στην εκκλησία και την ορθοδοξία.
Με τις σκέψεις αυτές σας ευχόμαστε, καλή συνέχεια στην κατανυκτική αυτή περίοδο της Μ.
Τεσσαρακοστής και καλή Ανάσταση.
Ο Ιερατικώς Προϊστάμενος

π. Μιχαήλ ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

Απόστολος ΒΕΡΕΒΗΣ

Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου
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