
 
 

 
 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
«ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ» 

 

Γιὰ τὴν Περίοδο  
ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 – ΜΑΪΟΣ 2017 

(Διάστημα 9 μηνῶν) 
 

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα μας κύριε Κυπριανέ, Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ Μητέρες, ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελ-
φοὶ καὶ Ἀδελφές, καλησπέρα Σας.  

Μὲ τὴν εὐχὴ καὶ εὐλογία τοῦ Μητροπολίτου μας, θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ Σᾶς διαβάσω τὸν 
Ἀπολογισμὸ τοῦ Συλλόγου μας γιὰ τὴν περίοδο Ἰούλιο τοῦ 2016 ἕως Μάϊο τοῦ 2017, διά-

στημα δηλαδὴ ἐννέα μηνῶν. 
  

Α) Διετέθησαν γιὰ: 
     Βοηθήματα, Ἐπισκέψεις σὲ ἀπόρους Κρατουμένους Ἀδελφούς μας, ἀλλὰ καὶ τὴν 
ὑλοποίηση ὅλων  τῶν δράσεων τοῦ Συλλόγου μας τὸ ποσὸ τῶν 32.477,85 εὐρώ. 

 
Β) Διενεμήθησαν: 

• 50 περίπου τόνοι καὶ 7.100 τεμάχια τροφίμων καὶ 1.086 λίτρα ἀναψυκτικῶν. 
• 4.000 μερίδες μαγειρευμένου φαγητοῦ. 
• 16.000 τεμάχια ρουχισμοῦ περίπου καὶ εἴδη προσωπικῆς ὑγιεινῆς. 
• 388 τεμάχια βιβλίων πρὸς τὸ προνοιακὸ ἔργο τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας. 

 

 Νὰ Σᾶς ἐνημερώσουμε, ὅτι τὰ ἀναλυτικὰ καὶ ἀκριβῆ ποσὰ τῶν Πεπραγμένων μας ἀναρτῶνται  
     κάθε τρίμηνο στὴν Ἱστοσελίδα τοῦ Συλλόγου μας (βλ. ἐδῶ). 

 
 

Γ) Σὲ αὐτὸ τὸ διάστημα ὁ Σύλλογός μας, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἤδη ὑπάρχουσες συνεργασίες  
     μὲ φιλανθρωπικοὺς Φορεῖς, ἔχει ἀναπτύξει ἑπτὰ (7) ἀκόμη νέες Συνεργασίες μέ: 
 

• Τὴν Κοινωνικὴ Ὑποστήριξη Νέων «ΑΡΣΙΣ». 
• Τὸ Κέντρο Φιλοξενίας Ἀσυνόδευτων Ἀνηλίκων. 
• Τὸν Πανελλήνιο Σύλλογο Πρόσληψης καὶ Συμπαράστασης Ἀνηλίκων Θυμάτων Τροχαίων 

Ἀτυχημάτων. 
• Τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος τῆς Συνόδου μας. 
• Τὸ Ὀρφανοτροφεῖο «Ἁγία Τριάδα» τοῦ Δήμου Ἰλίου. 
• Τὸ Ἵδρυμα Παιδικῆς Προστασίας «Χατζηκυριάκειο».  

 
 

http://www.agiosfilaretos.gr/category/%ce%b5%cf%85%ce%b3%ce%bd%cf%89%ce%bc%ce%bf%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1/%cf%80%ce%b5%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b1/


 
 

• Τὸ Ὑπουργεῖο Δημοσίας Τάξης καὶ Προστασίας τοῦ Πολίτη, καὶ συγκεκριμένα μὲ τὴν 
ὑπηρεσία τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας. 

 
 

 Δ)  Οἱ Δραστηριότητες τοῦ Συλλόγου μας γιὰ αὐτὴ τὴν περίοδο εἶναι ὅπως πάντα  
       πλούσιες καὶ δημιουργικές:  

• Γιὰ πρώτη φορὰ ὁ Σύλλογός μας σὲ συνεργασία μὲ Ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν τὸ           
«ἀθέατον» γιὰ τὶς προσφορές τους, ξεκίνησε τὴν διανομὴ καθημερινοῦ μαγειρευμένου 
φαγητοῦ, ὅπου μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ φθάνει αἰσίως τὶς 7.500 μερίδες κάθε Μῆνα! Γιὰ τὸν 
λόγο αὐτὸ θὰ θέλαμε  νὰ ἐκφράσουμε ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ στὸ Πολεμικὸ Ναυτικό μας καὶ 
ἰδιαίτερα στοὺς ἀξιότιμους κυρίους Ἀξιωματικούς του, οἱ ὁποῖοι προτάσσουν τὴν Ἀλληλεγγύη 
μὲ ὅλο τους τὸ εἶναι! 

• Μὲ τὴν Χάρη τοῦ Κυρίου μας δημιουργήσαμε στὴν Ἱστοσελίδα του Συλλόγου you tube, κανά-
λι μὲ τὸ ὄνομα «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων», ὅπου ἀναρτῶνται βιντεοσκοπημένες δραστη-
ριότητες τοῦ Συλλόγου μας καθὼς καὶ δραστηριότητες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας, στὶς 
ὁποίες συντονιστικὸς Φορέας εἶναι ὁ Σύλλογός μας.  

• Ἐπίσης πραγματοποιήθηκαν: 
• Τὰ Ἐγκαίνια τῆς «Ἔκθεσης Ἀγάπης». 
• Τρεῖς (3) Ἐκδηλώσεις Πολιτιστικοῦ Περιεχομένου ἐντὸς τοῦ Καλλικρατικοῦ Δήμου  

Φυλῆς.  
• Πέντε (5) Ἐπισκέψεις-Προσκυνήματα σὲ διάφορα Σωφρονιστικὰ Καταστήματα της χώρας 

μας.  
• Καθὼς καὶ ἡ Τρίτη (3) Ἐπίσκεψή μας στὸ «Κέντρο Ἀποθεραπείας καὶ Ἀποκατάστασης Παί-

δων» Βούλας. 
• Γιὰ δεύτερη συνεχῆ φορὰ ἔγινε ἡ Συνεστίαση Τιμῆς καὶ Εὐγνωμοσύνης πρὸς τοὺς Ἐθελοντές 

μας ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Κυπριανό, καὶ ἀπενεμήθησαν Τιμητικὲς Δια-
κρίσεις. 

• Γιὰ τὴν χρονικὴ περίοδο 2016-2017 διεξήχθησαν οἱ ὀκτὼ ἀπὸ τὶς ἐννέα Συνάξεις Γονέων, μὲ  
ἀξιόλογους ἐπιστήμονες εἰδικευμένους στὰ θέματα τῆς Οἰκογένειας.  

• Τέλος θὰ θέλαμε μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ νὰ ἀναφερθοῦμε στὴν ἐπανασύσταση καὶ ἀνανέωση τοῦ 
θεσμοῦ τῶν «Εὐχαριστηρίων», πρὸς τιμὴ τοῦ Πατρὸς καὶ Ποιμενάρχου μας Ἀειμνήστου    
Μητροπολίτου Κυπριανοῦ. 

 
 Ε)  Ὅπως γνωρίζουμε ἕνας Φιλανθρωπικὸς Σύλλογος γιὰ νὰ ἔχει συνέχεια θὰ πρέπει  
       νὰ ἔχει καὶ ὁράματα. Καὶ τὰ ὁράματα δὲν πραγματοποιοῦνται σὲ μικρὰ χρονικὰ  
       διαστήματα. Ἄρα λοιπὸν καὶ ἐμεῖς ἀπὸ αὺτὴ τὴν θέση συνεχίζουμε: 

• Νὰ προάγουμε καὶ νὰ προστατεύουμε τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἰδίως τὴν ἀξιοπρέπεια τῶν 
Γυναικῶν.  

• Νὰ μεριμνᾶμε ποικιλοτρόπως ὥστε νὰ ἀπαλύνουμε τὸν Ἀνθρώπινο πόνο μέσα ἀπὸ τὴν Φιλαν-
θρωπία. 

• Νὰ συνεργαζόμαστε μὲ ἄλλους Φιλανθρωπικοὺς Φορεῖς. 
• Να ἐντάσσουμε τοὺς ὠφελούμενους ποὺ ἐξυπηρετεῖ ὁ Σύλλογός μας, στὴν ὁμάδα τῶν 

Ἐθελοντῶν μας, οὕτως ὥστε αὐτὸ νὰ λειτουργήσει θεραπευτικὰ στὴν προσωπική τους 
καθημερινὴ δοκιμασία. 

• Τέλος ὁ μεγαλύτερος Στόχος μας, μὲ τὴν εὐχὴ καὶ εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
καὶ Πατρός μας κ. Κυπριανοῦ εἶναι νὰ δημιουργήσουμε ἔναν ΞΕΝΩΝΑ ΑΣΤΕΓΩΝ στὸν 
Δῆμο μας.  

* * * 
Ἀγαπητοὶ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές, ὅλο αὐτὸ τὸ ἔργο ποὺ πραγματοποιεῖται μὲ τὴν Χάρη τοῦ Κυρίου 

μας, ὀφείλεται στὴν θυσιαστικὴ διακονία τῶν Ἐθελοντῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, οἱ ὁποῖοι ὅλη  

 

https://www.youtube.com/channel/UC3Sq7wZlhkzzRhzxw3Mo3gQ


 
 

αὐτὴ τὴν χρονικὴ περίοδο, μὲ ἀπαράμιλλο ζῆλο στάθηκαν δίπλα μας, οὕτως ὥστε ἡ Ἐκκλησία μας νὰ 
συνεχίζει νὰ δίδει τὴν μαρτυρία μιᾶς Ζώσας καὶ Μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας. 

Δὲν θὰ Σᾶς ἀναφέρουμε ἀριθμούς, ἁπλὰ θὰ καταθέσουμε στὴν Ἀγάπη Σας ἔκκληση, ὅτι ὑπάρχει 
πολὺ μεγάλη ἀνάγκη Ἐθελοντῶν. Γιὰ αὐτὸ Σᾶς προτρέπουμε νὰ ἐνθαρρύνετε καὶ νὰ προτρέπετε τὰ παι-
διά Σας, ὡς καὶ τοὺς Συγγενεῖς καὶ Φίλους Σας, στὸν Ἐθελοντισμό. 

Στόχος τῶν Ἐθελοντῶν μας εἶναι νὰ δημιουργηθεῖ ἕνα Πνευματικὸ Κέντρο, ὥστε νὰ ἔχουν τὴν δυ-
νατότητα στὸν ἐλεύθερο χρόνο τους νὰ συμμετέχουν αὐτοὶ καὶ τὰ παιδιά τους, σὲ δημιουργικὲς 
ἀπασχολήσεις.  

Θὰ θέλαμε νὰ ἐκφράσουμε, ἀπὸ αὐτὴ τὴν θέση, τὴν ἀπέραντη Εὐγνωμοσύνη καὶ Ἀγάπη μας πρὸς 
τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη καὶ Πατέρα μας κ. Κυπριανό, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται κάθε στιγμὴ δίπλα 
μας, θυσιάζοντας ἐκτὸς ἀπὸ τὸν πολύτιμο χρόνο του, τὸν ἴδιο του τὸν ἑαυτό, μὲ τὸν νὰ μᾶς στηρίζει 
πνευματικὰ καὶ ἠθικά, ὥστε νὰ συνεχίζουμε τὸ πολυποίκιλο καὶ πολυεπίπεδο ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεώς μας. 

Σᾶς εὐχαριστῶ! 
 

Ἡ Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. 
Δέσποινα Λιβίζου-Πάγκαλη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


