
1

Ἐν πνεύματι ἀλληλοσεβασμοῦ, ἑνότητος καὶ ἀλληλεγγύης

Ἁγιασμὸς στὰ Γραφεῖα τοῦ Συλλόγου 
«Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων»  

Tὴν Τετάρτη, 21.5/3.6.2015, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ ἀσθενοῦν-
τος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καῖ Φυλῆς κ. 

Κυπριανοῦ, ὁ πολυσέβα-
στος Ἀρχιμανδρίτης π. 
Θεοδόσιος, Καθηγούμε-
νος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁ-
γίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰου-
στίνης, Φυλῆς Ἀττικῆς, 
ἐτέλεσε Ἁγιασμὸ στὰ Γρα-
φεῖα τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος 
Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων», 
ἐν ὄψει τῆς νέας περι-
όδου τῶν δραστηριοτήτων

 τοῦ φιλανθρωπικοῦ μας 
ἔργου, ὑπὸ τὴν εὐθύνη 

τῆς νέας Προέδρου κας Ἀθηνᾶς Χωριατοπούλου-Τούντα.
Εὐθὺς μετὰ τὴν ἀνάληψι τῶν καθηκόντων της, ἡ νέα Πρό-

εδρος προέβη σὲ στελέχωσι καίριων θέσεων. Ὁ σκοπὸς τῆς 
κλήσεως νέων Διακονητριῶν καὶ Διακονητῶν εἶναι βεβαίως 
ἡ εὔρυθμη λειτουργία τοῦ Συλλόγου ὡς καὶ ἡ ἄμεση ἀνταπό-
κρισι στὶς ἀνάγκες τῶν ἐμπεριστάτων Ἀδελφῶν μας. Προέβη 
ἐπίσης στὴν ἀνακαίνησι καὶ εὐχάριστη διαρύθμισι τοῦ χώρου 
μὲ νέα γραφεία. 

Τὸ σημαντικώτερο ὅμως εἶναι ἡ πηγαία, ἀληθινή, ζεστή, δια-
κριτικὴ καὶ ἀδελφικὴ σχέσι, τὴν ὁποία δημιούργησε ἡ Πρό-
εδρος μεταξὺ τῆς ἰδίας καὶ τῶν στενῶν συνεργατριῶν της, ἤτοι:  

• τῆς κας Χαρίκλειας Ρούτση, Γραμματέως, 
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• τῆς κας Νικολέττας Σιμερτζιάδου, Ταμίου, 
• τῆς κας Αἰμιλίας Οὔτου, Κοσμήτορος, 
• τῆς κας Ἀργυρῶς Στεφάνου, Ὑπευθύνου Γραφείων, 
• τῆς διδας Ἀσπασίας Στεφάνου, Ὑπευθύνου Διανομῆς Τρο-

φίμων.
* * *

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἁγιασμοῦ προσεφέρ-
θησαν κεράσματα. Ὁ Σεβαστὸς Γέροντας π. 

Θεοδόσιος, μίλησε στοὺς παρόντες ἐκ μέ-
ρους τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
μας κ. Κυπριανοῦ, ὑπογραμμίζοντας 
τὴν ἀνάγκη ἀλληλοσεβασμοῦ, ἑνότη-
τος καὶ ἀλληλεγγύης, χωρὶς μικρότητες 
ἢ ὑποτίμησι κανενός, γιὰ τὴν ἁρμονικὴ 
λειτουργία τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου.
Εὐχήθηκε νὰ προθυμοποιηθοῦν περισ-

σότεροι Πιστοί, ὥστε νὰ συμμετέχουν στὸ  
φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Μητροπόλεώς μας, 

μέσῳ τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων».
Ὅλοι οἱ παρευρισκόμενοι ἐξέφρασαν τὴν εὐγνωμοσύνη τους 

γιὰ τὴν εὐλογία τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἁγιασμοῦ ὡς καὶ γιὰ τὶς 
πνευματικὲς παραινέσεις τοῦ Σεβαστοῦ Γέροντος π. Θεοδο-
σίου, οἱ ὁποῖες ἀνεπτέρωσαν ἔτι καὶ ἔτι τὸν ζῆλο τους γιὰ τὸ 
Ὅραμα τοῦ Ὀρθοδόξου Συλλογικοῦ Ἐθελοντισμοῦ.

 * * *
Εὐχόμεθα ὁ Κύριός μας νὰ εὐλογῆ καὶ ἐνισχύη τὴν Πρόεδρο 

μὲ τοὺς πολύτι-
μους βοηθοὺς καὶ 
Συνεργάτες της, 
ἀλλὰ καὶ ὅλους, 
ὅσοι στηρίζουν ποι-
κιλοτρόπως τὸ φιλ-
ανθρωπικὸ  ἔργο 
τῆς Μητροπόλε-
ώς μας πρὸς δό-
ξαν Θεοῦ...

Ἐκ τῆς Γραμματείας 
τοῦ Συλλόγου


