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10η Νοεμβρίου 2021
Αγαπητοί μου Ενορίτες:
Την Κυριακή, 5η Δεκεμβρίου του 2021, οι εκλογές για έξι (6) μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου θα διεξαχθούν
στο γραφείο της Κοινότητός του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Γεωργίου. Η ψηφοφορία θα αρχίσει μετά το πέρας
της Θείας Λειτουργίας και θα διαρκέσει έως και τις 3:00 μ.μ.
Κάθε ενορίτης ο οποίος θα είναι υποψήφιος ή υποψήφια για τις εκλογές του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, πρέπει
να πληροί τους ακολούθους όρους:
1. Σύμφωνα με το άρθρο 25, παράγραφος 1, του Καταστατικού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής (UPR Bylaws), για
να είναι κάποιος υποψήφιος για το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο θα πρέπει να έχει ικανοποιήσει την οικονομική του
συνδρομή ένα έτος πριν την ημερομηνία των εκλογών, να είναι 18 ετών και άνω, και να βιώνει συμφώνως με τους Ιερούς
Κανόνες της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
2. Σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη της κοινότητος του Ιερού Καθεδρικού Ναού του Αγίου Γεωργίου, ένα άτομο
για να είναι υποψήφιο οφείλει να έχει τακτοποιήσει την οικονομική του συνδρομή για το έτος 2020, και να έχει προσφέρει
τουλάχιστον το πενήντα (50%) τοις εκατό της υπόσχεσής του για το έτος 2021.
Το εσώκλειστο ψηφοδέλτιο αποτελεί δείγμα του πρωτοτύπου, και το οποίο απαριθμεί όλους τους υποψηφίους για τη
δική σας ενημέρωση. Την ημέρα των εκλογών θα σας ζητηθεί να ψηφίσετε έξι (6) μέλη.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΝ ΨΗΦΟΝ» (ABSENTEE BALLOTING)
Κάθε ενορίτης ο οποίος έχει ικανοποιήσει την οικονομική του συνεισφορά στον Καθεδρικό Ναό, σύμφωνα με τους ως
άνω κανονισμούς, και δια διαφόρων λόγων δεν μπορεί να είναι παρών κατά την διάρκεια των εκλογών, και επιθυμεί, έχει
το δικαίωμα να ψηφίσει δια της «ταχυδρομικής ψήφου», με το να ζητήσει το επίσημο ψηφοδέλτιο των εκλογών
προκαταβολικά από το γραφείο του Ιερού Καθεδρικού Ναού.
Αφού το ενεργό μέλος/ψηφοφόρος ολοκληρώσει την ψήφο του, πρέπει να τοποθετήσει το ψηφοδέλτιο στο σχετικό
φάκελο επιστροφής και στο οποίο να αναγράφει «ABSENTEE BALLOΤ», και να το επιστρέψει σφραγισμένο πριν την
Παρασκευή, 3ης Δεκεμβρίου 2021, στον γραφείο του Καθεδρικού Ναού.
Η τελευταία ημερομηνία για την αποστολή των «ABSENTEE BALLOTS» μέσω ταχυδρομείου είναι η Παρασκευή,
ης
3 Δεκεμβρίου 2021. Όσα ψηφοδέλτια παραληφθούν από την εφορευτική επιτροπή μετά την Παρασκευή, 3ης
Δεκεμβρίου 2021 δεν θα ληφθούν υπόψη δια τις εκλογές, και αυτοί που τα απέστειλαν πρέπει να ειδοποιηθούν από την
εφορευτική επιτροπή ότι αυτά είναι άκυρα. Τα μέλη όμως αυτά έχουν το δικαίωμα της προσωπικής ψήφου κατά την
ημέρα των εκλογών.
Τα ψηφοδέλτια «ABSENTEE BALLOTS» μπορούν να σταλούν είτε μέσω του ταχυδρομείου στο γραφείο του
Καθεδρικού, στη διεύθυνση 256 South 8th Street, Philadelphia, PA 19107, και παραληφθούν μέχρι την Παρασκευή, 3ης
Δεκεμβρίου 2021, είτε να προσκομισθούν προσωπικώς μέχρι την ημέρα αυτή. Ψηφοδέλτια με το ταχυδρομείο δεν θα
γίνουν αποδεκτά το Σάββατο της 4ης Δεκεμβρίου 2021, ή την Κυριακή, 5ης Δεκεμβρίου 2021, καθώς και κατά την
διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, ή και πρίν την αρχή των εκλογών.
Μετά της εν Χριστώ αγάπης,
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Ιερατικώς Προϊστάμενος

