Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2018

Αγαπητές μας φίλες,
Αυτή είναι η πρώτη επιστολή μας για το 2018 και, έστω καθυστερημένα,
ευχόμαστε ολόψυχα την καινούρια χρονιά να μας αξιώσει ο Θεός να την ζήσουμε πιο
πνευματικά, όπως ο Κύριος μας θέλει, και τότε θα είναι η χρονιά και ευλογημένη και
καλή! Τις ευχές μας εξ’ άλλου τις είπαμε και στην εορταστική εκδήλωση που είχαμε
στις 14 Ιανουαρίου στο ξενοδοχείο Αμαλία, με την ευκαιρία της κοπής της
βασιλόπιτας του Συνδέσμου μας για την καινούρια χρονιά.
Για τη χρονική περίοδο μέχρι το τέλος Ιουνίου 2018 προγραμματίζουμε, πρώτα ο
Θεός, τις ακόλουθες εκδηλώσεις :
1. Συνεχίζουμε και φέτος τις πνευματικές μας μηνιαίες συναντήσεις με
εισηγητή τον πατέρα Αθανασίου Παπασταύρου, ιεροκήρυκα της Ιεράς
Μητροπόλεως Πειραιώς, που αναπτύσσει το κεφαλαιώδες θέμα της
προσευχής, με πρότυπο την Κυριακή προσευχή. Οι συναντήσεις αυτές έχουν
αρχίσει ήδη από το Νοέμβριο 2017 στα γραφεία του Συνδέσμου, Παρνασσού
2, στις 10:30 π.μ. την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα, εκτός Απριλίου που θα γίνει την
τρίτη Τρίτη (17 Απριλίου) και του Μαΐου τη δεύτερη Τρίτη του μήνα (8 Μαΐου).
2. Η μνήμη της Αγίας Φιλοθέης, προστάτιδας του Συνδέσμου μας, συμπίπτει με
την Καθαρά Δευτέρα. Τη Κυριακή της Ορθοδοξίας, 25 Φεβρουαρίου, θα
εκκλησιασθούμε στον Ι.Ν. Αγίας Ειρήνης Αιόλου.
3. Την Τρίτη 6 Μαρτίου και ώρα 10:30, έχουμε την καθιερωμένη μηνιαία
συνάντησή μας στα γραφεία του Συνδέσμου μας, Παρνασσού 2, 4ος όροφος
και ώρα 12:30 μ.μ. θα γίνει η Ετήσια Γενική Συνέλευση με Αρχαιρεσίες (ΕΤΓΣΑ).
Σε περίπτωση μη απαρτίας η ΕΤΓΣΑ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13
Μαρτίου και ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία του Συνδέσμου, Παρνασσού 2. Όσες
κυρίες ενδιαφέρονται να υποβάλλουν υποψηφιότητα για μέλη του ΔΣ,
παρακαλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους στο ΔΣ μέχρι την Παρασκευή
2 Μαρτίου 2018.
4. Το Σάββατο 17 Μαρτίου προγραμματίζουμε ημερήσια προσκυνηματική
εκδρομή στην καινούρια Ιερά Μονή Αγίου Γενναδίου, μετόχι της Ι.Μ. Φαράν
στο Σινά. Η μονή βρίσκεται κοντά στο Κοτύλιο Αρκαδίας. Θα επισκεφτούμε

επίσης και την ιστορική Καρύταινα, όπου και θα γευματίσουμε. Τιμή
συμμετοχής, με το μεσημεριανό φαγητό, 30 ευρώ. Αναχώρηση από το άγαλμα
του Κολοκοτρώνη, οδός Σταδίου, 7:30 π.μ.
5. Την Τρίτη 27 Μαρτίου, θα παρακολουθήσουμε το Μεγάλο Απόδειπνο, στην
Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Κυνηγού στην Κάντζα Αττικής. Αναχώρηση
πούλμαν από άγαλμα Κολοκοτρώνη 3μ.μ.
6. Την Τρίτη 17 Απριλίου, 10:30πμ, έχουμε την καθιερωμένη μηνιαία συνάντηση
μας στα γραφεία μας.
7. Στις 28 Απριλίου, ημέρα Σάββατο, προγραμματίζουμε, πρώτα ο Θεός,
ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσσο και την
Ιερά Μονή Οσίου Δαβίδ, στην Εύβοια, όπου θα προσκυνήσουμε τον τάφο του
νέο-ανακηρυχθέντα αγίου της Ορθοδόξου εκκλησίας μας, Αγίου Ιακώβου.
8. Την Τρίτη, 8 Μαΐου στις 10:30πμ έχουμε την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή
μας στα γραφεία του Συνδέσμου.
9. Το Σάββατο 26 Μαΐου έως και Τρίτη 29 Μαΐου, προγραμματίζουμε
τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στα ακόλουθα μέρη: Μεσολόγγι,
Ιωάννινα, Κόνιτσα, Ιερά Μονή Μολυβδοσκέπαστης, Ζαγοροχώρια, Μέτσοβο.
10. Την Τρίτη 5 Ιουνίου 10:30 π.μ., έχουμε την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή
μας στα γραφεία του Συνδέσμου.
11. Τη Κυριακή 24 Ιουνίου, προγραμματίζουμε τη λήξη του Συνδέσμου μας με
ολοήμερη προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά Μονή Μαμψούς.
Παρακαλούμε τις κυρίες που ενδιαφέρονται για τις εκδηλώσεις μας να
επικοινωνούν με κάποια από τις κυρίες, μέλη του ΔΣ.
Η συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις του Συνδέσμου μας δίνει μεγάλη χαρά και
δύναμη για να συνεχίσουμε και να εντείνουμε τις προσπάθειές μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας

