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■ Πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Ἔργου

«Ἡ Ἄνοιξις τῆς Φυλῆς» 
Ἐγκαίνια - Ἔναρξις 

24η Σεπτεμβρίου 2017 ἐκ. ἡμ.
  

Τὸ Σάββατο, 24η Σεπτεμβρίου 2017 ἐκ. ἡμ., † Σύναξις τῆς Παν-
 αγίας μας Μυρτιδιωτίσσης καὶ Μνήμη τῆς Ἁγίας Θέκλης, 

πραγματοποιήθηκαν, Χάριτι Θεοῦ, τὰ 
Ἐγκαίνια τοῦ νέου Καταστήματος-

Παντοπωλείου τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεώς μας «Ἡ Ἄνοιξις τῆς Φυ-
λῆς», στὴν Λεωφόρο Φυλῆς 46, 
πλησίον τῶν Γραφείων αὐτῆς.

Ἡ νέα αὐτὴ δραστηριότητα ἐν-
τάσσεται στὴν γενικὴ προσπάθεια

πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ πολυσχιδοῦς Φιλαν-
θρωπικοῦ Ἔργου τῆς Μητροπόλεώς μας:

τὰ κέρδη τοῦ Καταστήματος θὰ διατίθενται γιὰ ἀνακούφισι 
τῶν ἐν ἀνάγκαις Ἀδελφῶν μας.

Στὸ ἀρκετὰ εὐρύχωρο Κατάστημα 
προσῆλθαν πολλοὶ φίλοι καὶ συμπα-
ραστάτες γιὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ 
Ἁγιασμοῦ, τὴν ὁποίαν ἐτέλεσε ὁ Σε-
βασμ. Μητροπολίτης μας Ὠρωποῦ καὶ 
Φυλῆς κ. Κυπριανός, βοηθούμενος ἀπὸ 
τοὺς Ἁγιοκυπριανῖτες Πατέρες Ὁσιωτά-
τους Ἱεροδιακόνους Ἰωσὴφ καὶ Γαβριήλ.

Παρίσταντο ἐπίσης ὁ πολυσέβαστος Ἀρχιμανδρίτης π. Θεο-
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δόσιος, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, 

Ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, 
ἡ Ἀξιότιμος Πρόεδρος τῆς Δημοτικῆς 
Ἑνότητος Φυλῆς κα Ἑλένη Λιάκου, ὡς 

καὶ οἱ πολυσέβαστες Γερόντισσες Ταξι-
αρχία Μοναχὴ καὶ Ἰουστῖνα Μοναχή. 

* * *
Μετὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ, ὁ

Σεβασμ. Ποιμενάρχης μας, ἀφοῦ διευ-
κρίνισε τοὺς στόχους τοῦ ἐγχειρήμα-
τος καὶ εὐχήθηκε καλὴ ἐπιτυχία στοὺς 
προθύμους Διακονητὰς τοῦ νέου Κατα-
στήματος, τὸ ὁποῖο ἐτέθη ὑπὸ τὴν ἰδιαι-
τέραν προστασία τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος
Χαραλάμπους, εὐχαρίστησε τὴν ἀξιότιμο Κα Λιάκου καὶ 
ὅλους, ὅσοι συμπαρίστανται ποικιλοτρόπως στὸ Φιλανθρω-
πικὸ Ἔργο τῆς Μητροπόλεως.

Ἐν συνεχείᾳ, διαμοιράσθηκαν κεράσματα καὶ ἐκφράσθηκαν 
εὐχὲς γιὰ τὴν ἐπιτυχία τοῦ ἐγχειρήματος, οἱ δὲ παρευρισκόμε-
νοι περιηγήθηκαν στὸν χῶρο τοῦ Καταστήματος καὶ ἐψώνισαν 
ἀπὸ τὰ γνήσια παραδοσιακὰ προϊόντα, τὰ ὁποῖα διαθέτει.

«Ἡ Ἄνοιξις τῆς Φυλῆς » θὰ λειτουργῆ ἀπὸ Δευτέρας ἕως 
Σαββάτου, στὶς συνήθεις ὧρες καταστημάτων.

* * *
Εἴθε ὁ Φιλάνθρωπος Κύριός μας νὰ εὐλογήση τὴν νέα αὐτὴ

προσπάθεια τῆς Μητροπόλεώς μας, πρὸς ὄφελος τῶν Ἀδελ-
φῶν αὐτῶν τῶν ἐλαχίστων, καὶ νὰ δαψιλεύη σὲ ὅσους τὴν δια-
κονοῦν ἢ τὴν στηρίζουν ἀντὶ τῶν ἐπιγείων τὰ Ἐπουράνια. Ἀμήν!

† Γ.Ἱ.Μ.


