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■ Γιὰ ἑβδόμη συνεχῆ χρονιὰ

«Ἔκθεσις Δώρων Ἀγάπης» 
Ἐγκαίνια - Ἔναρξις 

Διάρκεια: 12.11.2017 – 17.2.2018 πολ. ἡμ.
  

Τὴν Κυριακή, 30ὴ ̓ Οκτωβρίου 2017
 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τῶν ̔Αγίων Ζηνο-

βίου καὶ Ζηνοβίας, πραγματοποιή-
θηκαν τὰ Ἐγκαίνια τῆς «Ἐκθέσεως
Δώρων Ἀγάπης», τὴν ὁποία διορ-

γανώνει ὁ Σύλλογος τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλε-

ήμων», πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ πολυσχιδοῦς Φιλανθρωπικοῦ 
Ἔργου Αὐτῆς.

Φίλοι, συμπαραστάτες καὶ περαστικοὶ προσῆλθαν στὸ νέο
κατάστημα, στὴν ἴδια Πλατεῖα Ἡρώων Δημαρχείου στὰ 
Ἄνω Λιόσια, τὸ ὁποῖο διέθεσε προθύμως καὶ ἀφιλοκερδῶς 
ὁ ἀξιότιμος κ. Σάββας Σάββας, καὶ παρευρέθησαν στὴν Τε-
λετὴ τοῦ Ἁγιασμοῦ γιὰ τὰ Ἐγκαίνια τῆς Ἐκθέσεως αὐτῆς, 
τὴν ὁποίαν ἐτέλεσε ὁ πολυσέβαστος Μητροπολίτης μας Ὠρω-
ποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, βοηθούμενος ἀπὸ τοὺς Ἁγιοκυ-
πριανῖτες Πατέρες Ἱεροδιακόνους Ἰωσὴφ καὶ Γαβριήλ.

Συμπαρίσταντο ὁ πολυσέβαστος Ἀρχιμαν-
δρίτης π. Θεοδόσιος, Καθηγούμενος τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ 
καὶ Ἰουστίνης καὶ Ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας, ὁ ἀξιότιμος κ. Σάββας 
Σάββας μετὰ τῆς συζύγου του, ἡ Ἀξιό-
τιμος Πρόεδρος τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος 
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Φυλῆς κα Ἑλένη Λιάκου, ὁ Σύμβουλος κ. 
Ἰωάννης Λιᾶκος ὡς καὶ ἡ κ. Αἰκατερίνη 
Λιάκου, ὁ πρώην Δήμαρχος Φυλῆς κ. 
Δημήτριος Μπουραΐμης κ. ἄ.

Οἱ πολυσέβαστες Γερόντισσες Ταξιαρ-
χία Μοναχὴ καὶ Εὐπραξία Μοναχὴ μὲ Ἀντι-

προσωπίες ἀπὸ τὶς Ἀδελφότητες αὐτῶν ἦλθαν ἐπίσης νὰ συμ-
παρασταθοῦν, ὡς Μέλη τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, στὴν 
ἐτήσιο αὐτὴ προσπάθεια τοῦ Φιλανθρωπικοῦ μας Συλλόγου. 

* * *
Μετὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος 

Ποιμενάρχης μας εὐχαρίστησε τὸν Θεόν, ὁ Ὁποῖος ηὐδόκησε 
νὰ ὀργανωθῆ καὶ ἐφέτος ἡ Ἔκθεσις τῶν Δώρων Ἀγάπης. 
Ὕπενθύμισε, ὅτι ὅλες οἱ Διακονίες στὴν Ἐκκλησία εἶναι δια-
κονίες τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, δὲν ἔχουν κερδοσκοπικὸ χαρα-
κτῆρα, ἡ δὲ Ἔκθεσις αὐτὴ δὲν ἔχει ἐσωστρεφῆ, ἀλλὰ ἐξω-
στρεφῆ χαρακτῆρα, ἐφ᾿ ὅσον ὁ σκοπός της εἶναι ἡ συμπαρά-
στασις στοὺς Ἀδελφούς μας στὶς δύσκολες αὐτὲς στιγμές, τὶς 
ὁποῖες διέρχεται ἡ κοινωνία μας.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβασμιώτατος εὐχα-
ρίστησε τὸν ἀξιότιμο κ. Σάββα Σάββα, 
ὁ ὁποῖος εἶχε τὴν εὐγενῆ προθυμία 
νὰ παραχωρήση τὸν χῶρο τῆς Ἐκθέ-
σεως, τοὺς παρόντες Τοπικοὺς Ἄρχον-
τες, ὡς καὶ ὅλους, ὅσοι προσέφεραν τὰ 
ὡραῖα ἐκθέματα καὶ ὅσοι διαχρονικῶς συμ-
παρίστανται ποικιλοτρόπως στὸ Φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς 
Μητροπόλεως. 

Ἡ ἀξιότιμος Πρόεδρος τοῦ «Ἁγίου  Φιλαρέτου» κ. Δέσποι-
να Λιβίζου -Πάγκαλη ἐξεφώνησε ἐπίσης λογύδριον εὐχαρι-
στήριον, ἀπευθυνόμενη πρὸς τὸν Σεβασμιώτατο Ποιμένα 
μας, πρὸς τὸν ἀξιότιμο κ. Σάββα Σάββα καὶ πρὸς τοὺς θυσια-

στικῶς κοπιάσαντας γιὰ τὴν ἑτοιμασία τῆς 
Ἐκθέσεως.

Ἐν συνεχείᾳ, οἱ παρευρισκόμενοι πα-
ραλλήλως μὲ τὸ φιλόξενο κέρασμά τους, 
εἶχαν τὴν δυνατότητα νὰ περιέλθουν 

τὸν χῶρο τῆς Ἐκθέσεως, καὶ νὰ ἐπιλέ-
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ξουν ἀπὸ μία ποικιλία ἐκκλησιαστικῶν 
καὶ διακοσμητικῶν εἰδῶν, Εἰκόνων, βι-
βλίων, οἰκιακῶν σκευῶν κ.ἄ., τὰ ὁποῖα 
διατίθενται σὲ πολὺ χαμηλὲς τιμές.

* * *
Εἴθε ὁ Φιλάνθρωπος Κύριός μας νὰ εὐλογῆ πλουσίως, 

τοὺς ἱλαροὺς δότες, οἱ ὁποῖοι προσέφεραν διάφορα εἴδη στὴν 
Ἔκθεσι, τοὺς ποικίλως διακονοῦντας στὴν προσπάθεια αὐτὴ 
καὶ ὅσους μὲ τὶς ἀγορές τους συμβάλλουν στὴν ἀνακούφισι 
τῶν ἐν ἀνάγκῃ Ἀδελφῶν μας. Ἀμήν!

† Γ.̔ Ι.Μ.


