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Γενική Συνέλευση ΠΕΣ  19 Μαρτίου 2022 

 

Αγαπητά μας αδέλφια, 

Σας χαιρετούμε στο όνομα το δοξασμένο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού! 

Ευχαριστούμε τον Θεό για τη συνεχόμενη  διακονία του ΠΕΣ υπηρετώντας την κοινότητά μας μέσα 

στη δύσκολη αυτή περίοδο της πανδημίας. 

Μόλις ολοκληρώσαμε την Βαλκανική Συνάντηση αντιπροσώπων απ’ τις Βαλκανικές χώρες που 

διοργανώθηκε με ευλογημένα αποτελέσματα στην Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερη ευλογία ήταν η παρουσία 

αδελφών μας από διάφορες όμορες χώρες και ιδιαίτερα την Τουρκία και την Κύπρο!  Το θέμα ήταν 

Συμφιλίωση και Ειρήνη ένα από τα πιο δυνατά μηνύματα του Ευαγγελίου που καλούμαστε να 

μεταφέρουμε στην κοινωνία μας σήμερα. 

Είχαμε σχεδιάσει  τη γενική μας συνέλευση το Νοέμβριο αυτής της χρονιάς, αλλά η όλη κατάσταση 

της πανδημίας μάς αναγκάζει να μεταθέσουμε την συνάντησή μας αυτή για την ερχόμενη άνοιξη 

προσδοκώντας να έχουμε καλύτερη διοργάνωση της όλης εκδήλωσης. 

Παρακαλούμε λοιπόν να κρατήσουμε όλοι την 19 Μαρτίου 2022 ημέρα Σάββατο  απ’ τις 

11:00  μέχρι  τις 14:00  για την τακτική  Γενική Συνέλευση του ΠΕΣ.  Στοχεύουμε να γίνει η 

συνάντησή μας αυτή σε δύο διαφορετικές πόλεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη με διαδικτυακή σύνδεση 

ώστε να δώσουμε την ευκαιρία σε περισσότερους αδελφούς να την  παρακολουθήσουν απ’ όλη την 

Ελλάδα. 

Θα στείλουμε όλες τις πληροφορίες με το πρόγραμμα  και τους στόχους της ημερίδας στην αρχή της 

καινούργια χρονιάς. 

Παρακαλούμε όλους για τις προσευχές σας για την κορυφαία αυτή θεσμική συνάντηση των 

εκκλησιών και διακονιών της κοινότητάς μας, που πιστεύουμε ότι θα σμιλεύσει ακόμα περισσότερο 

τον σύνδεσμο της ενότητας και κοινής συμπόρευσης. 

Προσευχόμαστε για την προετοιμασία των  κοινών  συμπροσευχών για τις αρχές του Γενάρη 2022, 

τη συνεχόμενη λειτουργία της διακονίας του Κέντρου Ημέρας Προσφύγων στη Θεσσαλονίκη, 

καθώς και όλες τις άλλες δράσεις της κοινότητάς μας. 

Όλες τις ανακοινώσεις μπορείτε να δείτε στην ανανεωμένη ιστοσελίδα του ΠΕΣ 

https://evangelicals.gr/ 

Ο Κύριος να σας ευλογεί όλους πλούσια! 

 

Για τη  Συντονιστική Επιτροπή του ΠΕΣ 

Γιώργος Καλοτεράκης                                                                  Φώτης Ρωμαίος 

Πρόεδρος                                                                                         Γ. Γραμματέας 

https://evangelicals.gr/
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GREEK EVANGELICAL ALLIANCE 

14 G. Souri  Str. 

185 47 N. Faliro 

GREECE 

Voice (0030) 210 4834 214  ext. 14 
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