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■ Ἡ ἔναρξις τῆς θητείας τοῦ νέου Διοικητικοῦ Συμβουλίου

Τελετὴ Ἁγιασμοῦ 
στὰ Γραφεῖα τοῦ Συλλόγου 

«Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» 
Φυλὴ Ἀττικῆς, 6/19.11.2016

Τὸ Σάββατο, 6η Νοεμβρίου 2016 ἐκ. ἡμ., 
 † Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Παύ-

λου Κωνσταντινουπόλεως, μὲ τὴν εὐχὴ 
καὶ εὐλογία τοῦ Μητροπολίτου μας 
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, πραγ-
ματοποιήθηκε στὰ Γραφεῖα τοῦ Συλλό-
γου μας «Ἅγιος Φιλάρετος», στὴν Δημο-
τικὴ Ἑνότητα Φυλῆς, ἡ Τελετὴ του Ἁγιασμοῦ, 
ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς θητείας - Διακονίας τοῦ νέου Διοικητικοῦ 
Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου.

Τὸ νέο Διοικητικὸ Συμβούλιο ἀναδείχθηκε τὴν Τετάρτη 
3η Νοεμβρίου 2016 ἐκ. ἡμ., μὲ τὶς ἐκλογές, οἱ ὁποῖες ἔγιναν  
ἐκτάκτως, λόγῳ παραιτήσεως τοῦ προηγουμένου Συμβουλί-
ου, ἐφ᾿ ὅσον δύο ἀπὸ τὰ τρία Μέλη ἀντιμετώπιζαν σοβαροὺς 

προσωπικοὺς λόγους (ὑγείας, οἰκογενειακὰ 
βάρη). 

Τὸν Ἁγιασμὸ ἐτέλεσε ὁ Πανοσιολογι-
ώτατος π. Θεοδόσιος, Ἡγούμενος τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ 
Ἰουστίνης, μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Ἱερο-

λογιωτάτου Διακόνου π. Ἰωσήφ, Ὑπευθύ-
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νου καὶ Ἐντεταλμένου γιὰ τὴν εὔρυθμη, 
σύμφωνα μὲ τὸ Καταστατικό, λειτουρ-
γία τοῦ Συλλόγου. 

Ἡ προσέλευσις τῶν Μελῶν καὶ 
Φίλων τοῦ Συλλόγου κατὰ τὴν ἡλι-
όλουστη αὐτή ἡμέρα, ἦταν μεγάλη. 

Ἰδιαίτερη χαρὰ καὶ εὐθυμία προσέδωσε 
καὶ ἡ παρουσία πολλῶν μικρῶν παιδιῶν, τὰ ὁποῖα παρέμειναν 
ἥσυχα καὶ πειθαρχημένα καθ᾿ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς Τελετῆς. 
Ἡ ατμόσφαιρα στὰ Γραφεῖα τοῦ Συλλόγου μας ἦταν οἰκογενει-
ακή, θερμὴ καὶ ἐνθουσιώδης. 

Παρόντα ἦσαν τὰ Μέλη τοῦ νέου Διοικητικοῦ Συμβουλίου, 
ἡ Πρόεδρος κα Δέσποινα Λιβίζου, ἡ Γραμματέας κα Ἀργυρὼ 
Στεφάνου καὶ ἡ Ταμίας κα Αἰμιλία Γκούφα, τὰ Μέλη τῆς  
Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς κα Θεοδώρα Κουτσούμπα, κα Δή-
μητρα Κουρέα καὶ κα Μαριάνθη Παγουλάτου, καθὼς καὶ ἡ 
Κοσμήτωρ κα Ὄρσα Παπασωτηρίου. 

Μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ἁγιασμοῦ, ἡ ἀπερ-
χόμενη Πρόεδρος κα Ἀθηνᾶ Χωριατο-
πούλου-Τούντα καλωσώρισε τὸ νέο Δι-
οικητικὸ Συμβούλιο καὶ προσέφερε 
στὴν κάθε μία ξεχωριστά μία πανέ-
μορφη ἀνθοδέσμη. 

Οἱ πνευματικὲς νουθεσίες, τὶς ὁποῖες ἀπηύθυνε ὁ Πανοσι-
ολογιώτατος Ἡγούμενος π. Θεοδόσιος ἀφοροῦσαν τὰ χαρα-
κτηριστικὰ τοῦ ἤθους καὶ τοῦ ὕφους, τὸ ὁποῖο θὰ πρέπει νὰ 
καλλιεργῆ τὸ νέο Διοικητικὸ Συμβούλιο, προκειμένου νὰ δια-
τηρηθῆ ἡ ἐν Χριστῷ ἀγάπη καὶ ἑνότητα μεταξὺ τῶν Μελῶν 
τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ὡς Μελῶν τῆς ἰδίας οἰκογένει-
ας, μὲ τὴν ὑπέρβασι κάθε μικρότητος, ἡ ὁποία δύναται μὲ τὸν 
ἕνα ἢ τὸν ἄλλο τρόπο, νὰ δηλητηριάση καὶ νὰ ἀποδυναμώνη 
τὶς σχέσεις καὶ νὰ μειώση τὴν ἀποτελε-
σματικότητα τῶν στόχων. 

«Ὅποιος ἀναλαμβάνει μία θέση εὐ-
θύνης, σηκώνει  σταυρό», τόνισε ὁ πολυ-
σέβαστος Γέροντας καὶ εὐχήθηκε σὲ 
ὅλες καλὴ Διακονία.

Τὰ Μέλη τοῦ νέου Διοικητικοῦ Συμ-
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βουλίου ἔχουν πολυετῆ θητεία 
καὶ ἐθελοντικὴ ἐργασία-Διακονία 
σὲ διαφόρους τομεῖς κατὰ τὰ προ-
ηγούμενα ἔτη καὶ διατηροῦσαν 
πάντοτε ἁρμονικὴ συνεργασία καὶ 
στενοὺς δεσμοὺς μὲ τὶς ἁδελφὲς 
συν-Διακόνισες, οἱ ὁποῖες συμμε-

τεῖχαν στὶς προηγούμενες Διοικήσεις. Γι᾿ αὐτὸ γνωρίζουν τὰ 
προβλήματα καὶ τὶς δυσκολίες, τὶς ὁποῖες θὰ ἔχουν νὰ ἀντι-
μετωπίσουν ὡς καὶ τὸ βάρος, τὸ ὁποῖο ἐπωμίζονται. 

Οἱ πνευματικὲς σχέσεις ἀγάπης, ἀλληλοσεβασμοῦ καὶ ἀνι-
διοτέλειας, οἱ ὁποῖες ἀναπτύχθη-
καν μεταξύ τους καὶ καλλιερ-
γήθηκαν κατὰ τὴν ἄσκησι τῆς 
Διακονίας τόσων ἐτῶν, προσ-
δοκοῦμε ὅτι θὰ εἶναι τὸ θεμέλιο 
τῆς ἐπιτυχίας γιὰ τὸ ἔργο, τὸ 
ὁποῖο τοὺς ἀνατέθηκε.

Μετά τὸ τέλος τῆς Τελετῆς 
προσφέρθηκαν τὰ καθιερωμένα κεράσματα καὶ δόθηκε εὐ-
καιρία γιὰ ἀνταλλαγὲς εὐχῶν καὶ σύντομες συνομιλίες με-
ταξύ τῶν Μελῶν, μέσα σὲ κλῖμα χαρᾶς καὶ αἰσιοδοξίας.

Δόξα Σοι, ὁ Θεός!...
  Ἐκ τῆς Γραμματείας τοῦ Συλλόγου


