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Συμπατριώτιςςεσ & ςυμπατριώτεσ, 
Γορτύνιεσ & Γορτύνιοι, 
Φύλεσ & φύλοι… 
 
 Με την ευκαιρύα του εορταςμού τησ Αναςτϊςεωσ του Κυρύου, το Δημοτικό 

Συμβούλιο, η Δημοτικό Κοινωφελόσ Επιχεύρηςη (ΔΗ.Κ.Ε.Γ.), το προςωπικό του Δόμου και 

εγώ προςωπικϊ, ςασ ευχόμαςτε… … 
Χρόνια Πολλά, Καλή Ανάςταςη & Καλό Πάςχα!!! 

Είθε η Ανάςταςη του Χριςτού να φέρει ςε όλουσ μασ το μήνυμα τησ αγάπησ, τησ 

ςυναδέλφωςησ, τησ ειρήνησ & τησ αιςιοδοξίασ… 

Ευχή όλων το Πάςχα αυτό, παρά τισ πολύ ιδιαίτερεσ και πρωτόγνωρεσ ςυνθήκεσ που 

βιώνουμε, να αποτελέςει το «πέραςμα» ςτον κόςμο τησ ελπίδασ,  

τησ ανάταςησ και τησ αναγέννηςησ.  

 Φϋτοσ όπωσ καλϊ γνωρύζετε με απόφαςη τησ ελληνικόσ πολιτεύασ και ϋχοντασ ωσ 

μοναδικό ςτόχο την προςταςύα τησ δημόςιασ υγεύασ, δεν θα ϋχετε τη δυνατότητα να 

ζόςετε τη μυςταγωγύα των αγύων ημερών ςτουσ ιερούσ ναούσ καθώσ θα παραμεύνουν 

κλειςτού. Ωςτόςο ο ύδιοσ ωσ ιεροψϊλτησ ςυμμετϋχω ςτισ ιερϋσ ακολουθύεσ που τελούνται 

καθημερινϊ και για το λόγο αυτό θϋλω να γνωρύζετε ότι ςτη ςκϋψη και την προςευχό μου 

βρύςκεται ο κϊθε ϋνασ από εςϊσ. 

 Να θυμϊςτε ότι ο Δόμοσ Γορτυνύασ βρύςκεται διαρκώσ κοντϊ ςασ με αγϊπη και 

αλληλεγγύη για τον ςυνϊνθρωπο που βρύςκεται ςε ανϊγκη, με ομόνοια, με ςυνεννόηςη 

και αποφαςιςτικότητα, ώςτε να πορευτούμε χϋρι - χϋρι το δρόμο τησ Αναγϋννηςησ, το 

δρόμο τησ Ανϊςταςησ. Στη ςκϋψη μασ ϋχουμε και όλουσ εςϊσ που δε ζεύτε μόνιμα ςτα 

χωριϊ μασ και  φϋτοσ για πρώτη φορϊ δεν θα περϊςουμε μαζύ το Πϊςχα. Στισ ϊγιεσ τούτεσ 

ημϋρεσ που διανύουμε, οφεύλουμε όλοι να προχωρόςουμε με αιςιοδοξύα, ενωμϋνοι, 

ςτηρύζοντασ ο ϋνασ τον ϊλλον.  

 

Εύχομαι από καρδιϊσ ςε κϊθε οικογϋνεια, ςε όλουσ τουσ δημότεσ, τουσ απανταχού 

ευριςκόμενουσ Γορτύνιουσ, τουσ φύλουσ τησ Γορτυνύασ και ςε κϊθε ϊνθρωπο… 

 

Χρόνια Πολλά, Ειρήνη, Ευτυχία και πάνω απ’ όλα ΥΓΕΙΑ…  

ώςτε ςύντομα να ςμίξουμε ςτα χωριά μασ, να αγκαλιαςτούμε, να γιορτάςουμε 

και  να διαςκεδάςουμε όλοι μαζί!!! 

 

Ο Δήμαρχός σας 

 

Ευστάθιος Χαρ. Κούλης 


