Καλό ταξίδι Φιλαρέτη (Έφη)
Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 78 ετών η
συναδέλφισσά μας Φιλαρέτη (Έφη) Λευθεριώτη, η
οποία είχε υπηρετήσει σαν εργαζόμενη και
διευθύντρια στη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
της Τράπεζας, καθώς ήταν μία εξαιρετική
αρχιτέκτονας. Την Έφη διέκριναν το ήθος, η
συνέπεια και η εργατικότητα και ήταν ένας
ξεχωριστός άνθρωπος που διατήρησε άριστες
σχέσεις με όλους τους συναδέλφους που είχαν
την τιμή να συνεργαστούν μαζί της. Μάλιστα, η εντυπωσιακή
εμφάνιση της συναδέλφισσας ήταν ένα χαρακτηριστικό που δεν
πέρασε απαρατήρητο από τα διεθνή φωτογραφικά sites GURUSHOTS
και VIEWBUG, τα οποία την χαρακτήρισαν ως την επιτομή της
ελληνικής ομορφιάς («classic Greek beauty»), σε φωτογραφία του
αγαπημένου της συζύγου Μάριου Λευθεριώτη :
.

“CLASSIC GREEK
BEAUTY

This is a back story photo.
A classic Greek beauty, woman face, standing ahead of the
photo borders design. Besides the 3D effect, this synthesis
makes us recall our world civilization Greek backround history
and drives us to spot the eternal values of ancient Greek
statues beauty, their simplicity, clear lines and totally true
expression, which reflect a special way of life, driving to
the unique Philosophers of antiquity, the eternal
Architectural
beauty of Acropolis and Parthenon and the ultimate Social

System of Democracy ..!”

(Μετάφραση:
Μια κλασική ελληνική ομορφιά, γυναικείο πρόσωπο, στέκεται μπροστά από το
το κάδρο της φωτογραφίας. Εκτός από το 3D αποτέλεσμα, αυτή η σύνθεση
μας κάνει να θυμόμαστε τον ελληνικής καταβολής παγκόσμιο πολιτισμό μας
και μας οδηγεί να εντοπίσουμε τις αιώνιες αξίες της ομορφιάς των
αρχαιοελληνικών
αγαλμάτων, την απλότητά τους, τις καθαρές γραμμές και την απόλυτα αληθινά
έκφραση, η οποία αντανακλά έναν ιδιαίτερο τρόπο ζωής, οδηγώντας στους
μοναδικούς Φιλοσόφους της αρχαιότητας, την αιώνια αρχιτεκτονική
ομορφιά της Ακρόπολης και του Παρθενώνα και το απόλυτο Κοινωνικό
Σύστημα Δημοκρατίας..!”)

Εκ μέρους σύσσωμης της Ιονικής Οικογένειας εκφράζουμε τα βαθιά
μας συλλυπητήρια στο σύζυγό της Μάριο, στην αδερφή της
Βασιλική και τους οικείους της.
Ο σύζυγός της Μάριος Λευθεριώτης, μας έγραψε δύο λόγια για να
αποχαιρετήσει τη σύντροφο της ζωής του :
.

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ
Αντίο Εφάκι μου
Ο Θεός είναι δίπλα σου τώρα
Καλή Ανάσταση !
Τα τελευταία της λόγια ήταν
«θα πάνε όλα καλά !»
κι’ αμέσως έφυγε ήρεμα και ειρηνικά..!
Ευχαριστώ όλους σας για την
συμπαράστασή σας.
Ήμουν πολύ τυχερός γιατί 54 χρόνια
είχα δίπλα μου αυτή την θαυμάσια
γυναίκα. Ήμουν γι’ αυτήν ο σύζυγός της
και το παιδί της που δεν είχε κάνει
ποτέ..
Σ’ ευχαριστώ Θεέ μου !

.
Επιπλέον, ο σύζυγος της εκλιπούσης συναδέλφισσας μας απέστειλε και ένα
σύντομο βίντεο που δημιούργησε στη μνήμη της Έφης, το οποίο αξίζει να
παρακολουθήσετε και είμαστε βέβαιοι ότι θα σας προκαλέσει κύματα
συγκίνησης, όπως ακριβώς έγινε και με εμάς…

.
https://www.youtube.com/watch?v=f_lXbqjXARo&feature=youtu.be
Η εξόδιος ακολουθία και ταφή της εκλιπούσης έγινε στο
Κοιμητήριο Χαλανδρίου.
Καλό ταξίδι Έφη!

