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22 Σεπτεμβρίου, 2021 

 

Αγαπητές κυρίες της Φιλοπτώχου, 

      

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλοπτώχου Αδελφότητας του Αγίου 

Νικολάου, θερμά σας καλωσορίζω. Ελπίζω να περάσατε όμορφα και ξεκούραστα 

το καλοκαίρι σας. Ας ξεκινήσουμε τη νέα εκκλησιαστική χρονιά 2021-2022 με 

δυναμισμό και δημιουργικό πνεύμα που θα μας βοηθήσει να ανταποκριθούμε στις 

νέες προκλήσεις που μας περιμένουν. 

 

Δυστυχώς, λόγω των πρωτοφανών και ασυνήθιστων συνθηκών δεν καταφέραμε 

να πραγματοποιήσουμε τις περισσότερες από τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις 

μας, αλλά χάρις στη δική σας αγάπη και φιλανθρωπία η Φιλόπτωχος συνεχίζει το 

θέαρεστο έργο της και προσφέρει βοήθεια σε άτομα και οικογένειες με μεγάλη 

ανάγκη καθώς επίσης και την υποστήριξη της σε διάφορους φιλανθρωπικούς 

οργανισμούς.  

 

Το Συμβούλιο μας έχει οργανώσει διάφορες νέες και συναρπαστικές εκδηλώσεις. 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στις προσπάθειες μας που θα επιτρέψουν στη 

Φιλόπτωχο να συνεχίσει το πολύτιμο έργο της. Η Φιλόπτωχος, πλαισιώνεται από 

δραστήριες και δυναμικές γυναίκες, που εργάζονται με αγάπη και αφοσίωση για 

να προσφέρουν ανακούφιση και χαρά σε όσους έχουν ανάγκη. 

 

Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου, 2021 στις 7 μ.μ. στο “Sarantakos 

Hall” να ξεκινήσουμε τη νέα μας χρονιά, να μοιραστούμε διάφορες στιγμές του 

παρελθόντος και να ατενίσουμε με αισιοδοξία το μέλλον, με καινούργιες ιδέες και 

σχέδια. Η συμμετοχή σας θα μας δώσει μεγάλη χαρά και θα βοηθήσει το 

φιλανθρωπικό μας έργο. Γίνετε μέλη σήμερα ή ανανεώστε τη συνδρομή σας. Οι 

κύριοι που θέλουν να συμμετάσχουν είναι ευπρόσδεκτοι και καλοδεχούμενοι. 

(Associate members-συνεργάτες).  

 
Σας εσωκλείουμε τη φόρμα συνδρομής (stewardship form) με όλες τις πληροφορίες. 

 

Κλείνοντας, σας περιμένουμε στη συνάντηση καλωσορίσματος, να εργαστούμε 

μαζί για μια νέα εποικοδομητική χρονιά. 

 

Με αγάπη και εκτίμηση, 

 

 
____________________________ 

Ειρήνη Χοτζόγλου 

Πρόεδρος Φιλοπτώχου Αδελφότητας 

 


