ΙΕΡΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ»
Θεία Λειτουργία και μνημόσυνο υπέρ των προγόνων μας,των δωρητών
και των ευεργετών του Ιδρύματος.
Δελτίο τύπου
Το Σάββατο 26 Γενάρη 2019 πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη Θεία
Λειτουργία και τελέστηκε το μνημόσυνο υπέρ των προγόνων μας των
δωρητών και των ευεργετών του Ιδρύματος. Την Θεία λειτουργία τέλεσε ο
πατήρ Γεώργιος Μασαλτζής εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αθύρων
συνεπικουρούμενος από τον Στρατηγό κύριο Αναστάση Κοντορεπανίδι στο
ψαλτήρι. Παρά το τσουχτερό κρύο και την βροχή παρευρέθησαν αρκετοί
Ανατολικορωμυλιώτες μεταξύ των οποίων ο πρ. Υπουργός βουλευτής της Β
Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ
κύριος Δημήτρης Μάρδας ο Περιφερειακός
σύμβουλος κύριος Ιωάννης Ανδρίτσος και ο Δημοτικός σύμβουλος του Δήμου
Χαλκηδόνος κύριος Μηνάς Μηντζαρίδης. Μετά την ομιλία του πατέρα Γεωργίου
και τον χαιρετισμό του προέδρου του ιδρύματος Απόστολου Ζαφειρόπουλου
ακολούθησε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και δόθηκε στους
παρευρισκόμενους ο καθιερωμένος καφές μαζί με πίτες και γλυκά στο
αρχονταρίκι του Ιδρύματος. Τυχερός της χρονιάς ο Χρήστος Χλωπσίδης, από
τους αφανείς εργάτες του Ιδρύματος, στον οποίο έπεσε το φλουρί.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΙΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Μετά την εκδήλωση, ακολούθησε το καθιερωμένο Διοικητικό
Συμβούλιο για την έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού και του
Ισολογισμού του Ιδρύματος για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2018 έως
31 Δεκεμβρίου 2018 προκειμένου να υποβληθεί στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας. Στο Διοικητικό Συμβούλιο παρευρέθηκαν και οι δύο
Αντιπρόεδροι του Ιδρύματος οι Δήμαρχοι Πέλλας και Χαλκηδόνος κύριοι
Γρηγόρης Στάμκος και Ιωάννης Τσουκνιδάς οι οποίοι λόγω ανειλημμένων
υποχρεώσεων δεν κατέστη δυνατόν να παρευρεθούν στην Θεία λειτουργία. Ο
πρόεδρος τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους παρά το πιεστικό τους
πρόγραμμα καθότι η συμβολή τους σ’αυτό το συμβούλιο ήταν καθοριστική. Αφού
διεπιστώθη η ύπαρξη απαρτίας συζητήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης.
Στην αρχή εγκρίθηκε ο Οικονομικός Απολογισμός και ο Ισολογισμός του
Ιδρύματος του 2018 που κατέθεσε ο ταμίας κος Νίκος Ραχμανίδης και ο οποίος
θα αναρτηθεί στο site του Ιδρύματος (www.iar.gr).
Στο δεύτερο θέμα για την υποψηφιότητά του φακέλου στην Αναπτυξιακή Πέλλας
ο σύμβουλος για την υποβολή του φακέλου κύριος Θωμάς Ράπτης όποιος
κλήθηκε από τον πρόεδρο να παραστεί στο ΔΣ ενημέρωσε τα μέλη για τις
δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε για την έκδοση της άδειας από την Πολεοδομία
Γιαννιτσών, αφού εκ παραδρομής η άτυχους αβλεψίες στο κείμενο της απόφασης
του ΦΕΚ 2005 δεν προβλέπονται οι όροι δόμησης για τα λοιπά κτίσματα.Είπε ότι
κατατέθηκε ένας πλήρης φάκελος και ελπίζει να πάρουμε υψηλή βαθμολογία, εάν
είχαμε εκδόση και την αδεια θα είχαμε το απόλυτο της βαθμολογίας. Ο Δήμαρχος

Πέλλας κύριος Γρηγόρης Στάμκος προσφέρθηκε να υπόστηρίξει την όλη
προσπάθεια αναφορικά με θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του.
Η παρουσία των δύο Αντιπροέδρων-Δημάρχων ήταν ουσιαστική με τις ερωτήσεις
τους προς τον σύμβουλο ως γνώστες των προγραμμάτων χρηματοδότησης.
Στο τρίτο θέμα συζητήσαμε για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς και της Αγίας
Τριάδας στο Ίδρυμα.Συζητήσαμε τρόπους για την επιτυχία των εκδηλώσεων και
πως θα μπορούσαν να στηρίξουν τις εκδηλώσεις οι Δήμοι Πέλλας και
Χαλκηδόνος.Ο κος Στάμκος και ο κος Τσουκνιδάς προθυμοποιήθηκαν να
βοηθήσουν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους και να θέσουν τις εκδηλώσεις υπό
την αιγίδα τους. Εξουσιοδοτήθηκαν από το ΔΣ οι κυρίες Στεφανία Τσιαλμά
Παγώνα Σιανίδου και οι κύριοι Μιχάλης Μπαλγκουρανίδης Δημήτρης Δραγανίδης
Χρήστος Χλωπσίδης και ο Ντίνος Μοσχίδης να δημιουργήσουν ομάδες εργασίας
για την επιτυχία των εκδηλώσεων. Εγκρίθηκε και η πρόταση του προέδρου να
διαθέτουμε μία δαπάνη 300-400 ευρώ το χρόνο για την δημιουργία τηλεοπτικών
spot για να προβάλλονται οι εκδηλώσεις μας εκτός από τον έντυπο τύπο και στον
ηλεκτρονικό.
Επίσης ο πρόεδρος ενημέρωσε για τις επιστολές με θέμα «Χορηγία των
εκδηλώσεων του Ιδρύματος» που στάλθηκαν έγκαιρα
στην Υπουργό
Μακεδονίας–Θράκης κα Κατερίνα Νοτοπούλου και στους Περιφερειάρχες κυρίους
Απόστολο Τζιτζικώστα και Κώστα Αγοραστό ώστε να τις εντάξούν στο
προυπολογισμό του 2019. Επιστολές για οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος
επίσης, εστάλησαν στην ΠΟΣΑΡ για να την προωθήσει στα μέλη της, σε
συλλόγους της Ομογένειας και στον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου
Αιδεσιμότατο κκ Εφραίμ καθ’υπόδειξει του πρ.Υπουργού κου Δημήτρη Μάρδα.
Για την πορεία του καταστατικού ενημέρωσε ότι υπεγράφη από τον Υπουργό
Οικονομικών και Παιδείας και βρίσκεται στο Υπουργείο Πολιτισμού προς
υπογραφή.
Για το θέμα της υποβολής της δεύτερης παραίτησης της κας Μηνούδη, το ΔΣ δεν
την έκανε δεκτή.Σε περίπτωση που εμείνει στην απόφαση της αποφάσισε να
κληθεί να συμμετάσχει το αναπληρωματικό μέλος κος Μιχάλης Χουζούδης.
Το θέμα του εργολάβου κου Σαχμαντζίδη δεν συζητήθηκε γιατί δεν είχαμε την
πρόταση της δικηγόρου κας Κωνσταντίνας Φιλίππου.
Μη άλλων θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.

