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Ψήφισμα
Σήμερα την 26η Ιουνίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.15, το Δημοτικό
Συμβούλιο Σαλαμίνας ύστερα από πρόταση της Δημάρχου κ.Ισιδώρας
Νάννου-Παπαθανασίου , ενέκρινε έκδοση ψηφίσματος με αφορμή τον
αδόκητο

θάνατο του συμπατριώτη μας , Σεβασμιότατου

Μητροπολίτη

Λαρίσης και Τυρνάβου κυρού Ιγνατίου προκειμένου να αποδώσει την
πρέπουσα τιμή στον εκλιπόντα , που επί 25 έτη ποίμανε παράγοντας
πλούσιο πνευματικό ,φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό έργο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

ΟΜΟΦΩΝΑ

.-Εκφράζει την βαθιά του θλίψη , τα ειλικρινή του συλλυπητήρια και την
συμπάθειά του προς τους οικείους του εκλιπόντος και στο χριστεπώνυμο
πλήρωμα της Ι. Μ. Λαρίσης και Τυρνάβου,
.-Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην παρούσα έκτακτη συνεδρίαση,
.-Εκφράζοντας την ισχυρή απαίτηση του λαού της Σαλαμίνας και κατόπιν
της σύμφωνης γνώμης του Σεβασμιότατου

Μητροπολίτη Μεγάρων και

Σαλαμίνος κ. Κωνσταντίνου , να υποβληθεί αίτημα στον τοποτηρητή της
Ι.Μ. Λαρίσης και Τυρνάβου , Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημητριάδος
και Αλμυρού κ. Ιγνάτιον, εφόσον το σκήνωμα

του εκλιπόντος αφιχθεί

στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος να μεταφερθεί στη γενέτειρά του πόλη
Σαλαμίνα , προκειμένου να εκτεθεί για 1 ημέρα σε λαϊκό προσκύνημα .
.-Να παραστεί σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο στην εξόδιο ακολουθία
του και να καταθέσει στεφάνι στο σκήνωμα του Μακαριστού Μητροπολίτη,
.-Να εκφωνηθεί επικήδειος από την Δήμαρχο,
.-Να κηρυχθεί ο Δήμος Σαλαμίνας σε τριήμερο πένθος,
.-Να κυματίσουν μεσίστιες οι σημαίες στα Δημοτικά καταστήματα σε
ένδειξη πένθους,
.-Την ημέρα της εξόδιου ακολουθίας να κλείσουν οι Δημοτικές υπηρεσίες
στις 10.00 και μέχρι το πέρας του ωραρίου σε απόδοση ελαχίστου φόρου
τιμής στον εκλιπόντα και τέλος ,
.-Να αποσταλεί το παρόν ψήφισμα στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της
Ελλάδος , στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, στην Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και
Τυρνάβου , Σεβασμιότατο

Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού ,

τοποτηρητή της Ι.Μ.Λαρίσης και Τυρνάβου κ. κ. Ιγνάτιον , Σεβασμιότατο
Μητροπολίτη Μεγάρων και Σαλαμίνος κ. κ. Κωνσταντίνον , κ. Απόστολο
Καλογιάννη , Δήμαρχο Λαρισαίων ,στους οικείους του και να δημοσιευθεί
στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

΄Ετσι συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφθηκε

Η Πρόεδρος Δ.Σ.
Μαρία Πολύζου–Καραβασίλη
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