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Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2012

CARTA CIRCULAR 1/12

Caros Helenos e helenófilos (φιλέλληνες) do Rio de Janeiro,

Peço a paciência na leitura atenta desta importante mensagem.

Nós da Diretoria da Sociedade Helênica Acrópolis gostaríamos, antes de tudo, de 
agradecer a confiança que todos depositaram em nossa boa-vontade e em nossa 
capacidade de gestão. Faremos todo o possível para corresponder a essa confiança, e, 
para isso, contamos com o  autêntico desejo -- por parte de todos -- de que voltemos a 
ser uma verdadeira comunidade fraterna, onde as divergências sejam fruto da mesma 
vontade de servir melhor ao bem e ao ideal comuns. 

Assim que assumimos, percebemos de imediato com ainda maior clareza a grandeza 
e a generosidade do nosso ex-presidente Sr. Michel Creatsoulas (κ.Μιχάλης 
Κρεατσούλας), que trabalhou tão duro e por tanto tempo (mais de vinte anos!) pela 
sobrevivência de nossa Sociedade. O hiato que se deu entre as gestões foi, no entanto, 
comprometedor para a Sociedade, e não só no que concerne aos bens materiais. Mas 
a hora é de arregaçar as mangas e trabalhar intensamente. 

Começamos, com muito entusiasmo a nossa gestão, fazendo -- como não poderia 
deixar de ser -- um levantamento pormenorizado dos problemas mais urgentes e 
tentando fazer uma relação de prioridades. 
Nossas necessidades são muitas, e vou enumerar as mais urgentes (visando, inclusive, 
a comemoração de Santo André, com a presença de Dom Tarásios), para que todos 
possam ajudar a nossa Sociedade Helênica Acrópolis a voltar aos seus gloriosos 
tempos.

No levantamento que fizemos, definimos as seguintes prioridades que passo a 
enumerar:

- reparo emergencial da torre esquerda (a do sino), com os seguintes itens: 
reconstrução de todo o telhado, impermeabilização da laje,  troca de todo o alçapão 
(colocação de alçapão de alumínio, pois o antigo, já completamente podre, era de 
ferro), subsituição do sistema do sino, colocação de tela superresistente e com 
vedação de segurança (para evitar os pombos que deterioram a contrução). Essa obra 
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está completamente paga como doação de uma fiel de nossa paróquia, graças ao 
esforço de nossos clérigos. As obras começam na quinta-feira.

- Substituição do som da igreja, com instalação de mp3 player e microfones. Já feito, 
por doação de um membro de nossa Sociedade.

- Turíbulo (θυμιατό) novo, pois o estado do antigo não permite mais seu uso. Já 
doado por um fiel da paróquia.

- Conserto do banco dos cantores. Orçado em R$1.500,00. 

- Construção de um Trono Episcopal simples, porém à altura de nossa Igreja. O ícone 
(obrigatório) de N.S.Jesus Crísto Arkhieréfs já foi doado por uma fiel da Paróquia. 
Orçado em R$ 4.000,00.

- Troca das janelas do salão de festas. Ainda não orçada.

- Instalação do ar-condicionado na Igreja (o orçamento de R$ 10.000,00 já caducado). 
A instalação elétrica, no entanto, já foi doada por um paroquiano e já foi realizada. 
Faltam a instalação dos aparelhos e os aparelhos propriamente ditos.

- Pintura de várias partes do prédio (internas e externas), inclusive da Igreja. Obra 
ainda não orçada. 

- A criação e manutenção do site da Sociedade ( www.sociedadehelenica.org ou 
sociedadehelenica.wix.com/sociedadehelenica ), bem como o da nossa Igreja 
(www.naosprotoklitou.org) doações de paroquianos e clérigos. O pagamento é feito 
diretamente pelos doadores.

- Consertos menores, como o do fogão, da boia da caixa d'água, etc não serão 
orçados, a não ser que fiquemos sem nenhum caixa extra para pagar sequer essas 
pequenas despesas. 

Temos, portanto, um orçamento inicial e emergencial de R$ 5.500,00, o que não é 
muito, se TODOS contribuírem. E não esperamos menos do que isso, é claro. 
Para doar alguma importância para a obra, por favor, deposite na conta

Banco: Itaú (341)
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agência: 0584
conta: 08524-5
Titular da conta: Sociedade Beneficente Helênica Acrópolis

 e, por favor, avise-nos, pelo email efifas@gmail.com (Eugênia) ou 
icaro_mustacas@yahoo.com.br (Ícaro)

Toda a obra pode ser acompanhada passo-a-passo pelo endereço: 
http://noticiadaobra.blogspot.com.br/ 

Queridos patrícios e amigos da Grécia, saibam que a atual diretoria da nossa 
Sociedade está atenta e trabalhando, mas que, para isso, precisa muito (muito 
mesmo!) da ajuda de todos vocês. 

No dia 2 de dezembro teremos a nossa grande festa. Nossa comunidade ganhará 
também um novo padre que virá para ajudar o nosso amado e incansável Pe.Dimítrios 
Nikolaidis! Contamos com a ajuda de todos -- todos, sem exceção --, para que 
possamos recuperar esse patrimônio que erguemos em honra de nossa amada Grécia!

Viva a Grécia! 

Com carinho por todos, e por amor à nossa comunidade, à nossa Igreja e às nossas 
duas pátrias,

Eugênia Fifas Machado
Presidente da Sociedade Helênica "Acrópolis", Rio de Janeiro
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