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■ Στὰ Ἐγκαίνια τοῦ ἀνακαινισμένου Δημαρχείου «Νικόλαος Λιᾶκος»

Εὐγενὴς χειρονομία εὐγνωμοσύνης
ἀπὸ τὸν Ἀξιότιμο Δήμαρχο Φυλῆς

πρὸς τὴν Ἱερὰ Μητρόπολί μας
καὶ τὴν Ἱερὰ Μονή μας 

τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Φυλὴ Ἀττικῆς, 2α Αὐγούστου 2017 ἐκ. ἡμ.

Τὴν Τρίτη, 2α Αὐγούστου 2017 ἐκ. ἡμ.,† Μνήμη τῆς Ἀνα-
κομιδῆς τῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Πρωτομάρτυρος καὶ 

Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου, πραγματοποιήθηκαν τὰ Ἐγκαίνια 
τοῦ ἀνακαινισμένου πλέον Δημαρχείου Φυλῆς «Νικόλαος 
Λιᾶκος», εἰς μνημόσυνον τοῦ πρώτου Δημάρχου Φυλῆς, ὁ 
ὁποῖος ἀγωνίσθηκε, ἀρχικῶς ὡς Κοινοτάρχης, γιὰ τὴν ἀνά-

πτυξι καὶ τὴν ἀνάδειξι τῆς Φυλῆς, καὶ ἐπέτυχε τὸ 1990, τὴν 
ἀναγνώρισί της ὡς Δήμου Φυλῆς.

Τὸ Δημαρχεῖο ἤδη λειτουργοῦσε ἐν μέρει, καὶ μάλιστα 
κατὰ τὴν λήγουσα περίοδο 2016-2017 εἶχε φιλοξενήσει τὶς 
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«Συνάξεις Γονέων», μία πρωτοβουλία τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, τὴν 
ὁποίαν ὠργάνωσε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολίς μας 
ἐν συνεργασίᾳ μὲ τὴν Αὐτοδιοίκησι τῆς 
Δημοτικῆς Ἑνότητος Φυλῆς καὶ τὴν Ἀξιό-
τιμη Πρόεδρο αὐτῆς κα Ἑλένη Λιάκου, θυ-

γατέρα τοῦ ἀειμνήστου Δημάρχου Νικολά-
ου Λιάκου (1944-2000).

Τὰ Ἐγκαίνια πραγματοποιήθηκαν ἐντὸς τοῦ κύκλου τῶν 
ἐτησίων Ἐκδηλώσεων ἐπὶ τῇ μεγάλῃ τοπικῇ Ἑορτῇ τοῦ Δήμου, 
κατὰ τὸ Δεκαπενταύγουστο (πολ. ἡμ.)

* * *
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-

της μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυ-
πριανὸς ἦταν προσκεκλημένος ὑπὸ 
τοῦ Ἀξιοτίμου Δημάρχου κ. Χρίστου 
Παπποῦ, καὶ προσῆλθε στὴν Ἐκδήλωσι 
ἐντὸς τοῦ Δημαρχείου μετὰ τοῦ Πανοσιολ. Καθηγουμένου 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Κυπριανοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Θεο-
δοσίου, ὡς καὶ Ἱερέων καὶ Ἀντιπροσωπιῶν τῶν Μονῶν τῆς 
Μητροπόλεώς μας,  καὶ τοῦ Φιλανθρωπικοῦ μας Συλλόγου 
«Ἅγιος Φιλάρετος». 

Παρόντες μεταξὺ τῶν πολλῶν μελῶν τῆς Αὐτοδιοικήσε-
ως καὶ ἄλλων προσωπικοτήτων, ἦσαν καὶ ἡ σύζυγος τοῦ 
ἀειμνήστου κα Αἰκατερῖνα Λιάκου καὶ τὰ δύο τέκνα του Ἰω-
άννης καὶ Ἑλένη, ἔκδηλα συγκινημένοι.

Στὴν ἔναρξι τῆς Ἐκδηλώσεως ἔγινε ἀναφορὰ στὴν δρᾶσι 
τοῦ ἀειμνήστου Δημάρχου μέσῳ μιᾶς βιντεοταινίας, τὴν ὁποί-
αν επιμελήθηκε ὁ Γενικὸς Γραμματέας τοῦ Δήμου κ. Ἀργύρης 
Ἀργυρόπουλος.

Ἀκολούθως, ὁ Ἀξιότιμος Δήμαρχος 
ἀπέδωσε τιμητικὲς πλακέττες σὲ 

ὅλους, ὅσους συνεισέφεραν στὴν 
πρόοδο τῆς Φυλῆς, Κληρικοὺς 
καὶ Μέλη τῆς Αὐτοδιοικήσεως.

Στὸν Σεβασμιώτατο Μητροπο-
λίτη μας ἀπέδωσε τιμητικὴ πλα-
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κέττα «τιμῆς ἕνεκεν», «γιὰ τὴν προσφορά 
του στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας». 

Ὁ πολυσέβαστος Ποιμένας μας προσ-
έφερε καὶ ἐκεῖνος στον κ. Χρῖστο Παπ-
ποῦ μία θαυμάσια Εἰκόνα τῆς Παν-
αγίας μας, ἔργου τοῦ Ἐργαστηρίου μας,
μὲ τὴν παράκλησι νὰ τοποθετηθῆ στὴν 
Αἴθουσα τοῦ Δήμου, καὶ μὲ τὴν εὐχή, ὅπως 
Ἐκείνη, ἡ Ὁποία ἕνωσε τὸν Οὐρανὸ μὲ τὴν γῆ, βοηθῆ ὅλους 
μας νὰ ἐργαζώμεθα ἑνωμένοι γιὰ τὴν συνεχῆ πνευματικὴ 
καὶ πολιτιτικὴ ἀναβάθμισι τῆς τοπικῆς μας κοινωνίας. 

* * *
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης

μας, στὴν Εὐχαριστήριο Ἐπιστο-
λή του (3/16.8.2017), τὴν ὁποίαν 
ἀπηύθυνε στὴν Ἀξιότιμο Πρό-
εδρο τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος 

Φυλῆς καὶ δι᾿ αὐτῆς στὸν Ἀξιό-
τιμο Δήμαρχο κ. Χρῖστο Παπποῦ, 

ἀναφέρει μεταξὺ ἄλλων:
«...Εὐχαριστῶ Ἐσᾶς προσωπικά, καὶ διὰ μέσου ῾Υμῶν τὸν 

ἀγαπητὸ Δήμαρχό μας Κον Χρῖστον Παπποῦ, διότι ἀναφερθή-
κατε, μέσῳ τῆς βιντεοταινίας, εὐφήμως στὸν Ἀείμνηστο Γέρον-
τα, Ἡγούμενο καὶ Μητροπολίτη μας Κυπριανὸ († 17.5.2013) καὶ 
στὸ Μοναστήρι μας τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, τὸ 
ὁποῖο ἀπὸ τοῦ ἔτους 1961 ἔχει συνδεθῆ ἀρρήκτως μὲ τὴν ἱστο-
ρικὴ Χασιά - Φυλή.

Ἡ ἀπονομὴ τῆς πλακέττας «Τιμῆς Ἕνεκεν» στὴν ἀναξιότη-
τά μου διαβιβάζεται στὸν Ἀείμνηστο Γέροντά 
μας Κυπριανό, ὁ Ὁποῖος μὲ τὸ πολυσχιδὲς 
ἔργο καὶ τὴν προσφορά Του, ἐν συνεργα-
σίᾳ καὶ μὲ τὸν Ἀείμνηστο Πατέρα Σας 
Νικόλαο Λιᾶκο, συνέβαλε καθοριστικὰ 
στὴν ἀνάδειξι τῆς Φυλῆς σὲ σημεῖο 
ἀναφορᾶς ἀκόμη καὶ γιὰ τοὺς ἐκτὸς τῆς 
Ἑλλάδος Ὀρθοδόξους Φιλοπάτριδες καὶ 
Φιλέλληνες.
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Ἐν κατακλεῖδι καὶ εὐγνωμόνῳ διαθέσει, εὔχομαι ταπεινὰ 
καὶ ἐγκάρδια νὰ συνεχίσουμε συνεργαζόμενοι, Τοπικὴ Ἐκκλη-
σία τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου καὶ Τοπικὴ Αὐτοδιοίκησι, γιὰ 
τὴν πολυμερῆ ἀναβάθμισι τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Φυλῆς, 
ἀλλὰ καὶ εὐρύτερα τοῦ Δήμου Φυλῆς, μὲ καθαρὰ συνείδησι 
καὶ καρδιὰ ἐνώπιον τοῦ ἀδεκάστου Κριτηρίου τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς 
Ἱστορίας»...

† Γ.Ἱ.Μ.


