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■ Νέα Περίοδος τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου τῆς Μητροπόλεώς μας

Ἀρχαιρεσίες τοῦ Συλλόγου 
« Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» 

Φυλὴ Ἀττικῆς, 3/16.11.2016

Τὴν Τετάρτη, 3/16η Νοεμβρίου 2016, 
καὶ ὥρα 18:00’, μὲ τὶς εὐχὲς καὶ 

εὐλογίες καὶ τὴν ἔγκρισι τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρω-
ποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, συνε-
κλήθη ἐκτάκτως Ἐκλογικὴ Γενικὴ Συν-
έλευση τῶν Μελῶν τοῦ Συλλόγου Ὀρθο-
δόξων Γυναικῶν «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων».

Οἱ ἀρχαιρεσίες ἦσαν ἐπιβεβλημένες, λόγῳ παραιτήσεως 
δύο Μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου γιὰ σοβαροὺς προ-
σωπικοὺς λόγους (ὑγείας, οἰκογενειακὰ βάρη), τῆς Προέδρου 
κ. Ἀθηνᾶς Χωριατοπούλου -Τούντα καὶ τῆς Γραμματέως κας 
Χαρίκλειας Ρούτση. 

Παρόντα ἦσαν περισσότερα ἀπὸ τὰ 2/3 τῶν οἰκονομικὰ τα-
κτοποιημένων Μελῶν, ὅπως σύμφωνα μὲ τὸ Καταστατικὸ 

ἀπαιτεῖται προκειμένου νὰ πραγματοποιηθοῦν 
οἱ ἀρχαιρεσίες. 

* * *
Σὲ μία ἰδιαίτερα συγκινητικὴ καὶ προσ-

ευχητικὴ ἀτμόσφαιρα, ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς 
Εἰκόνος Παναγίας τῆς Ἐγγυητρίας τῶν 
Ἁμαρτωλῶν,  ὁ Ἱεροδιάκονος  Ἰωσήφ, Ὑπεύ-

θυνος -Ἐντεταλμένος γιὰ τὴν πνευματικὴ ἐπι-
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στασία καὶ τὴν εὔρυθμη λειτουρ-
γία τοῦ Συλλόγου, ἔκανε μία σύν-
τομη ἱστορικὴ ἀναφορὰ στὴν πο-
ρεία τοῦ Συλλόγου ἀπὸ τὴν ἵδρυσί 
του (2004) μέχρι σήμερα, μὲ ἰδι-
αίτερη μνεία στὰ πρόσωπα τῶν 
δύο Προέδρων, οἱ ὁποῖες ἐθήτευ-
σαν κατὰ τὸ διάστημα αὐτό, καὶ 

στὸ ἔργο, τὸ ὁποῖο ἐκληροδότησαν, πάντα μὲ τὶς εὐχὲς τῆς 
Ἐκκλησίας μας. 

Ἀπηύθυνε ἐκ μέρους τοῦ Μητροπολίτου μας λόγον εὐχα-
ριστίας στὴν ἀπερχόμενη Πρόεδρο κα Ἀθηνᾶ Χωριατοπού-
λου - Τούντα, γιὰ τὴν ἄριστη καὶ καρποφόρο συνεργασία, τὴν 
ὁποίαν εἶχαν μεταξύ τους καὶ γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἡ 
ἴδια ἄσκησε ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα τὰ καθήκοντά της μὲ βαθὺ 
διακονικὸ πνεῦμα, ἐνδεικτικὸ ὅτι ταυτόχρονα καλλιεργοῦσε 
γιὰ τὴν προσωπικὴ κατὰ Χριστὸν πρόοδό της τὶς ἀρετὲς καὶ 
ἰδιαίτερα ἐκείνη τῆς ταπεινοφροσύνης. 

Συνεχάρη καὶ εὐχαρίστησε ὅλο τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο 
καὶ προσωπικὰ τὴν Γραμματέα κα Χαρίκλεια Ρούτση καὶ τὴν 
Ταμία κα Νικολέττα Σιμερτζιάδου γιὰ τὸ ἔργο, τὸ ὁποῖο ἐπε-
τέλεσε σὲ ἐπίπεδο κυρίως ὀργανωτικό.

Κατὰ τὸ προηγούμενο 18μηνο, ὁ Σύλλογος ἀπέκτησε νέα 
εὐρύχωρα Γραφεῖα, ἐδημιούργησε Ἱστοσελίδα στὰ Ἑλληνικὰ 
καὶ Ἀγγλικά, ὠργανώθηκε μηχανογραφικά, ἀξιολογήθηκε 
θετικὰ ἀπὸ τὴν Περιφέρεια Δυτικῆς Ἀττικῆς καὶ τὸν Δῆμο 
Φυλῆς, ἐνσωμάτωσε πολλοὺς Ἐθελοντὲς καὶ Ἐθελόντριες, 
οἱ ὁποῖοι καθημερινὰ διακονοῦν καὶ –κάτι πολὺ σημαντικό– 
κέρδισε, γιὰ  ὅλους τοὺς ἀνωτέρω λόγους, τὴν ἐμπιστοσύνη 
χορηγῶν ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό, οἱ ὁποῖοι στηρίζουν ἐν μέρει τὸ 
ἔργο τοῦ Συλλόγου μας. 

Τέλος, ἔγιναν προτάσεις γιὰ τὰ νέα πρόσ-
ωπα, τὰ ὁποῖα κρίνονται ἱκανὰ νὰ ἐπω-
μισθοῦν τὶς εὐθῦνες τῆς Διοικήσεως τοῦ 
Συλλόγου γιὰ τὴν ἑπόμενη περίοδο. Ὅλες 
οἱ Ἀδελφές, οἱ ὁποῖες προτάθηκαν, ἔχουν 
διακονήσει ἱκανοποιητικὰ ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν 
ἀπὸ διάφορες θέσεις στὸν Σύλλογο. 

                         * * *
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Στὴν συνέχεια, ἡ ἀπερχόμενη Πρόεδρος κα Ἀθηνᾶ Χωρια-
τοπούλου-Τούντα συγκινημένη εὐχαρίστησε θερμὰ ὅλους γιὰ 
τὴν συμμετοχή τους στὸ ἔργο τοῦ Συλλόγου καὶ τὴν καλὴ συ-
νεργασία τους. Ἡ Γραμματέας κα Χαρίκλεια Ρούτση καὶ ἡ Τα-
μίας κα Νικολέττα Σιμερτζιάδου ἀπηύθυναν ἐπίσης σὲ ὅλους 
ἕνα σύντομο ἀποχαιρετιστήριο Μήνυμα. 

Ὡρίστησαν τὸ Προεδρεῖο καὶ ἡ Ἐφορευτικὴ Ἐπιτροπή, τὰ 
ὁποῖα σύμφωνα μὲ τὸ Καταστατικὸ εἶναι ἐξουσιοδοτημένα 
νὰ διενεργήσουν τὶς ἐκλογές. 

Ἡ ἐκλογικὴ διαδικασία ἐξελίχθηκε μὲ ἀπόλυτη ὁμαλότητα 
καὶ τάξι καὶ ἡ Πρόεδρος κα Αἰκατερίνη Κωστούλα ἀνακοίνω-
σε τὰ ἀποτελέσματα.

Ἀπὸ τὰ ἐκλεγέντα πρόσωπα, τὰ ὁποῖα θὰ ἀπαρτίζουν τὸ 
νέο Διοικητικό Συμβούλιο, Πρόεδρος ψηφίστηκε ἡ κα Δέ-
σποινα Λιβίζου, Γραμματέας ἡ κα Ἀργυρὼ Στεφάνου καὶ 
Ταμίας ἡ κα Αἰμιλία Γκούφα.

Στὴν Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ συμμετέχουν ἡ κα Θεοδώρα Κου-
τσούμπα, ἡ κα Μαριάνθη Παγουλάτου καὶ ἡ κα Δήμητρα Κου-
ρέα. Ὡς Κοσμήτορας ψηφίστηκε ἡ κα Ὄρσα Παπασωτηρίου. 

* * *
Ἡ καθ᾿ ὅλα εὐλογημένη αὐτὴ διαδικασία, κατὰ τὴν ὁποία 

ἦτο ἔκδηλη καὶ διάχυτη ἡ παρουσία τοῦ Θείου Παρακλήτου, 
ὡλοκληρώθηκε μὲ τὸ καθιερωμένο μικρὸ κέρασμα, γιὰ νὰ 
εὐχηθοῦμε στὸ νέο Διοικητικό Συμβούλιο καλὴ ἐπιτυχία στὸ 
ἔργο του μὲ τὶς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου τοῦ Ἐλεήμο-
νος καὶ τὶς εὐχὲς τοῦ Ἀειμνήστου Ἱδρυτοῦ τοῦ Συλλόγου μας, 
τοῦ Μητροπολίτου καὶ Πατρὸς ἡμῶν Κυπριανοῦ († 17.5.2013).

Ἐκ τῆς Γραμματείας τοῦ Συλλόγου


