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Μὲ τὸ ἴδιο Ὅραμα τῆς Διακονίας τῶν Ἀδελφῶν μας

Νέα Περίοδος στὴν Διοίκησι τοῦ Συλλόγου 
«Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων»  

Tὴν Τρίτη, 11/24 Μαρτίου 2015, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καῖ Φυλῆς κ. Κυπρια-
νοῦ, ἡ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξων Γυναικῶν «Ἅγιος 
Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων», ἡ κα Εἰρήνη Ἀρχοντούλη, παρέδωσε 
στὰ Μέλη τοῦ Δ.Σ. τὴν παραίτησί της, σὲ κλῖμα βαθειᾶς συγ-
κινήσεως.

* * *
Ἡ κα Εἰρήνη Ἀρχοντούλη εἶχε ἀναλάβει τὴν διακονία τῆς 

Προεδρίας τοῦ Συλλόγου ἀπὸ τὴν ἵδρυσί 
του, τὸ 2004, ὑπὸ τοῦ Ἀειμνήστου Μη-

τροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. 
Κυπριανοῦ († 2013).

Ἐπὶ 10 ἔτη ἐργάσθηκε θυσιαστικά, 
μὲ ἀπαράμιλλο ζῆλο καὶ αὐταπάρ-
νησι. Ἡ κατάστασις ὅμως τῆς ἤδη 

βεβαρυμένης ὑγείας της ἐπιδεινώθη-
κε σημαντικὰ τὸ τελευταῖο διάστημα. 

Ὅπως ἀναφέρει ἡ ἴδια:
«Τὸ αὐτοάνοσο νόσημα μὲ τὴν ρευματοειδῆ ἀρθρίτιδα, καθὼς 

καὶ τὸ πρόβλημα μὲ τὴν καρδιά μου, τὰ ὁποῖα μὲ ταλαιπωροῦν, 
ὄχι μόνο ἔχουν ἐπιδεινωθῆ, ἀλλὰ ἔχουν ξεπεράσει κάθε ὅριο 
ἀσφαλείας, μὲ ἀποτέλεσμα τὰ συμπτώματα νὰ ἔχουν αὐξηθῆ 
ἐπικίνδυνα καὶ ἀνησυχητικά.

Μετὰ ἀπὸ ἀλλεπάλληλες ἐξετάσεις καὶ ἐπισκέψεις σὲ ἀντί-
στοιχους ἰατρούς, τὸ πόρισμα καὶ οἱ ὁδηγίες τους γιὰ μένα ἦταν 
ρητὲς καὶ ἀμετάκλητες. Νὰ διακόψω, πρὸς τὸ παρόν, κάθε 
εἴδους δραστηριότητες, οἱ ὁποῖες μοῦ προκαλοῦν κόπωσι καὶ 
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συγκίνησι καὶ ἐπιβαρύνουν περισσότερο τὴν ἤδη βεβαρυμένη 
ὑγεία μου.

Ὡς ἐκ τούτου, μὲ ὑψηλὴ αἴσθησι τοῦ χρέους καὶ τοῦ καθήκον-
τος, πρωτίστως στὸν Χριστό μας, κατόπιν στὸν Ἀείμνηστο Πα-
τέρα μας καὶ ἰδιαιτέρως στὸν νῦν Μητροπολίτη καὶ Πνευματικό 
μας Πατέρα κ. Κυπριανό, καὶ μετὰ ἀπὸ ὥριμη σκέψι καὶ πολὺ 
προσευχή, πῆρα τὴν δύσκολη ἀπόφασι νὰ παραιτηθῶ ἀπὸ τὴν 
θέσι τῆς Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου μας προκειμένου νὰ 
διευκολύνω τὴν πορεία καὶ τὴν ἐξέλιξί του, στὶς ὁποίες μόνο 
προβλήματα θὰ δημιουργοῦσα μὲ τὴν ὀδυνηρὴ κατάστασι τῆς 
ὑγείας μου».

* * *
Τὴν διακονία τῆς Προεδρίας τοῦ Φιλανθρωπικοῦ μας Συλ-

λόγου ἀνέλαβε ἡ κ. Ἀθηνᾶ Χωριατοπούλου-Τούντα, Ἀνα-
πληρώτρια, ἡ ὁποία ἦταν πάντοτε μία στενὴ συνεργάτις τῆς 
κ. Εἰρήνης Ἀρχοντούλη, εἶχε μάλιστα διατελέσει Ταμίας τοῦ 
Συλλόγου ἐπὶ 7 ἔτη.

Εὐχόμεθα εὐγνωμόνως στὴν Ἀδελφή μας κ. Εἰρήνη Ἀρχον-
τούλη πλήρη άποκατάστασι τῆς ὑγείας της, στὴν δὲ νέα Πρό-
εδρο κ. Ἀθηνᾶ Τούντα Δύναμι, Ἔπνευσι καὶ καλὴ συνεργα-
σία μὲ τὰ ὑπόλοιπα Μέλη τοῦ Δ.Σ. καὶ γενικὰ μὲ τὰ Μέλη τοῦ 
Συλλόγου καὶ τοὺς Συμπαραστάτες του, πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ 
ἀνακούφισιν τῶν ἐμπεριστάτων Ἀδελφῶν μας, σύμφωνα μὲ 
τὸ Ὅραμα τοῦ πολυσεβάστου Μητρολίτου μας κ. Κυπριανοῦ, 
τὸ Ὅραμα τοῦ Ὀρθοδόξου Συλλογικοῦ Ἐθελοντισμοῦ.
 
            
         


