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Αποχαιρετώντας έναν άξιον Επίτροπο εις Κρύα
Ιτεών Πατρών
/ Ενορίες

Συνηθίζουμε να αποχαιρετούμε τους «μεγάλους» και «γνωστούς», όχι, όμως,
αυτούς τους αληθινούς «πνεύμονες» των ορθοδόξων Ενοριών μας, όπως είναι οι
Επίτροποι.
Παραθέτουμε το ψήφισμα της 17ης Αυγούστου 2019 του Ιερού Ναού Αγίων
Χαραλάμπους και Αντωνίου ΕΙΣ ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ επί τη εκδημία του
μακαριστού Γρηγορίου Τζουγανάτου, εκκλησιαστικού Επιτρόπου της Ενορίας
ταύτης της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών:
Αρ. πρωτ. 30
Πάτραι 17 Αυγούστου 2019
ΨΗΦΙΣΜΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΙΣ
ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΝ ΕΚΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΤ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΗΜΩΝ.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ενοριακού Ιερού Ναού Αγίων Χαραλάμπους και
Αντωνίου εις Κρύα Ιτεών Πατρών συνήλθεν εις έκτακτην συνεδρίαν σήμερον 17η
Αυγούστου ημέραν Σάββατον του σωτηρίου έτους 2019, καθώς επληροφορήθη,
την προς Κύριον εκδημίαν του Γρηγορίου Τζουγανάτου.
Ο μακαριστός Γρηγόριος υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Ενορίας μας τα
οποία συνέβαλαν αποφασιστικά διά την Ανέγερσιν του Ναού μας.
Ηργάσθη προθύμως και ως μέλος της Ερανικής επιτροπής αλλά και μετέπειτα επί
σειρά ετών, ως Εκκλησιαστικός Σύμβουλος.
Ηγωνίσθη με όλες του δυνάμεις διά την αποπεράτωσιν του υπογείου Ναού του
Αγίου Χαραλάμπους, τον οποίο τόσο επόθησε να δει μετά της μακαριστής συζύγου
του Αντωνίας, ολοκληρωμένον.

Αλλά το σπουδαιότερο το οποίο έπραξε και για το οποίο πάντοτε θα τον
ευγνωμονούμε, είναι η δωρεά του στο Ναό μας, αποτμημάτων Ιερού Λειψάνου του
Οσίου Παναγή του Μπασιά του εν Ληξουρίω Κεφαλληνίας, του θαυματουργού Αγίου
που ανέδειξε η αγαπημένη του Πατρίδα. Τα δωρηθέντα, του είχαν προσφερθεί ως

ευλογία, την ημέρα της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Παναγή, εις την
οποίαν παρευρίσκετο μετά της συζύγου του.
Έτσι,

μαζί

με

τους

Αγίους

προστάτες

μας

Αντώνιον

και

Χαραλάμπην

συγκαταλέγεται και ο Άγιος Παναγής τον οποίον η Ενορία μας πανηγυρίζει λαμπρά
κάθε έτος στη Μνήμη του 7η Ιουνίου.
Δι’ όλα αυτά, το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον αναγνωρίζοντας την πολύτιμον
προσφοράν του, απεφάσισεν ομοφώνως τα εξής:
• Να εκφράσει τας συλλυπητηρίους ευχάς εις την οικογένειάν του και να της
επιδώσει το παρόν Ψήφισμα.
• Να κατατάξει το όνομά του εις τα Δίπτυχα των κτητόρων του Ναού μας, ώστε
να μνημονεύεται ες αεί.
• Τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου αντί στεφάνων να προσφέρουν
χρηματικό ποσό διά το έργο της αποπερατώσεως του Ναού μας.
• Το παρόν Ψήφισμα να δημοσιευτεί εις την επίσημον ιστοσελίδαν της Ενορίας μας.
Ευχόμεθα και προσευχόμεθα όπως Κύριος ο Θεός κατατάξει την ψυχήν αυτού, εν
χώρα δικαίων.
Αιωνία του η Μνήμη !
Ο πρόεδρος
Πρωτοπρεσβύτερος
Ιωάννης Δημητρόπουλος
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