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Ἡ Κοίμησις καὶ ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

καὶ Πατρὸς ἡμῶν κ. Κυπριανοῦ

ΤΗΝ Πέμπτη, 17/30.5.2013, ἐξε
δήμησε πρὸς Κύριον ἐν μέσῳ 

τῶν πνευματικῶν αὐτοῦ τέκνων 
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Ὠρω ποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, 
τὸ δὲ Σκήνωμά του εὐτρεπίσθηκε 
ἐπιμελῶς διὰ τῆς ἐνδύσεως ἁπάσης 
τῆς ἀρχιερατικῆς στολῆς καὶ τέθη
κε σὲ προσκύνησι στὸν χῶρο ὅπου ἐξέπνευσε, ἐντὸς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς.

Ἐπὶ ἕνα διήμερο, μέγα πλῆθος εὐλαβῶν προσήρχετο γιὰ τὴν ἀπόδοσι 
τιμῆς καὶ σεβασμοῦ στὸν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη καὶ Καθηγούμενό 
μας, ὁ ὁποῖος τὰ τελευταῖα πεντέμιση χρόνια ἔκειτο ἀσθενής, ἀλλὰ 
συνέχιζε πνευματικῶς νὰ ἐπευλογῆ τὴν πορεία τῶν ἐκκλησιαστικῶν 
καὶ μοναστηριακῶν μας πραγμάτων καὶ θεμάτων.

● Τὸ Σάββατο, 19.5/1.6.2013, ἡ ἱερὰ Σορὸς μεταφέρθηκε τὸ πρωῒ 
ἐντὸς τοῦ μεγάλου Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ τῆς Μονῆς καὶ ἐπακολού
θησε ἡ πολυαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, ἡ ὁποία ἄρχισε στὶς 8 π.μ., 
ἐν συνεχείᾳ δὲ ἐψάλη ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία.

Γιὰ τὸ σημαντικὸ αὐτὸ γεγονός, προσῆλθαν ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ 
ἀπὸ διάφορες χῶρες: Ἐκ μέρους τῆς Ἀδελφῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πατρί
ου Ἡμερολογίου Ρουμανίας, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, οἱ 
Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Σουτσάβας κ. Σωφρόνιος καὶ Γαλατσίου κ. Διονύ
σιος καὶ ἕνας Ἱερέας· ἐκ μέρους τῆς Ἀδελφῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου 
Ἡμερολογίου Βουλγαρίας, ὁ Σεβασμ. Ἐπίσκοπος Τριάδιτσα κ. Φώτιος, 
ἕνας Ἱερέας, δύο Διάκονοι καὶ μερικοὶ πιστοί· ἐκ μέρους τῆς Ἀδελφῆς 
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Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὁ Σεβασμ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἁγίας Πε
τρουπόλεως καὶ Βορείου Ρωσίας κ. Σωφρόνιος, ὁ ὁποῖος ἀφιχθεὶς μὲ 
κάποια καθυστέρησι, πρόλαβε μόνον τὴν Ἐξόδιον· ἀπὸ τὴν Σαρδινία 
τῆς Ἰταλίας προσῆλθε ὁ Σεβασμ. Ἐπίσκοπός μας Νόρα κ. Μιχαὴλ μετὰ 
τοῦ Ἀρχιμ. π. Μαριάννου, ἀπὸ τὴν Ἔτνα Καλιφορνίας τῶν Η.Π.Α. ὁ 
Θε ο φιλ. Ἐπίσκοπός μας Φωτικῆς κ. Αὐξέντιος, ἀπὸ τὴν Σουηδία ὁ 
Αἰδεσιμ. π. Ἀνδρέας Ὄκερστρομ μὲ δύο Μοναχὲς καὶ ἕναν Μοναχό, 
ἀπὸ τὴν Τσεχία ὁ Αἰδεσιμ. π. Ἱερεμίας Τσβὰκ καὶ ἀπὸ τὴν Σλοβακία 
ὁ Αἰδεσιμ. π. Βλαδίμηρος Μοχορίτα.

Ἅπαντες οὗτοι, μετὰ τῶν ἐνταῦθα Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Χριστια
νουπόλεως κ. Χρυσοστόμου, Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου καὶ Γαρδικίου κ. 
Κλήμεντος, ὡς καὶ Κληρικῶν μας τῆς Ἑλλάδος, συνελειτούργησαν 
προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ὠρεῶν κ. Κυπριανοῦ, Τοπο
τηρητοῦ πλέον τοῦ Μητροπολιτικοῦ θρόνου.

Παρέστη συμπροσευχόμενο μεγάλο πλῆθος πιστῶν, ὡς καὶ Μοναχῶν 
καὶ Μοναζουσῶν, καθ’ ὅλη δὲ τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας 
καὶ τῆς ἐπακολουθησάσης Ἐξοδίου Ἀκολουθίας οἱ πιστοὶ προσήρχον
το γιὰ νὰ ἀποδώσουν τὸν τελευταῖον ἀσπασμὸν στὸν πολύκλαυστο 
κεκοιμημένο μεγάλο Πνευματικὸ πατέρα καὶ Ἀρχιερέα τοῦ Ὑψίστου.

● Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, στὶς 10 π.μ., ἀκολούθησε 
συναπτῶς ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία, κατὰ τὴν παραδοσιακὴ Μοναχικὴ 
Τάξι. Μεταξὺ ἄλλων, παρέστησαν συμπροσευχόμενοι καὶ Κληρικοί, ὡς 
καὶ λαϊκοί, ἑτέρων Δικαιοδοσιῶν τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου Ἑλλάδος, 
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γεγονὸς ἐλπιδοφόρο, ἐνῶ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς προηγηθείσης διημέ
ρου προσκυνήσεως εἶχαν προσέλθει ἀκόμη καὶ Ἀρχιερεῖς ἐξ αὐτῶν. 
Στὸ δὲ μέγα πλῆθος τῶν παρισταμένων, περιελαμβάνοντο καὶ ἐπίσημα 
πρόσωπα, ὡς καὶ ὁ Δήμαρχος Φυλῆς κ. Δημήτριος Μπουραΐμης.

Ἡ μακρά, κατανυκτικὴ καὶ λαμπρὰ Ἀκολουθία διεξήχθη ἀδιατά
ρακτα, μὲ εὐλάβεια καὶ προσευχητικότητα, οἱ δὲ ὕμνοι καὶ οἱ ἀναπεμ
πόμενες εὐχὲς καὶ δεήσεις ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ κεκοι
μημένου Μητροπολίτου καὶ Πατρὸς ἡμῶν ἐνηλλάσσοντο ἁρμονικῶς. 
Ἐπικρατοῦσε γενικὰ ἡ ἁγία χαρμολύπη καὶ μία βαθειὰ εἰρήνη καὶ 
διάχυτος εὐλογία, ὡς ἐπιμαρτυρία τῆς παρρησίας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ 
τοῦ εὐκλεοῦς μεταστάντος.

Μετὰ τὴν ἀνάγνωσι ἐν τέλει τῶν δύο μεγάλων συγχωρητικῶν εὐχῶν 
ἀπὸ τὸν Θεοφιλ. Ὠρεῶν κ. Κυπριανὸ καὶ τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτη 
κ. Βλάσιο, ὡς καὶ τῆς εἰδικῆς τοιαύτης γιὰ τοὺς Ἱερωμένους ἀπὸ τὸν 
Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. Κλήμεντα, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ὠρεῶν κ. Κυ
πριανὸς ἀνέγνωσε πλήρης συγκινήσεως τὸν Ἐπικήδειο Λόγο.

Κατόπιν, σχετικὰ λογύδρια ἐξεφώνησαν ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. 
Βλάσιος καὶ ὁ Σεβασμ. Τριάδιτσα κ. Φώτιος, ὁ δὲ Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. 
Κλήμης ἀπηύθυνε εὐχαριστίες στοὺς συμμετασχόντας καὶ μάλιστα τοὺς 
ἐκ μακρὰν προσελθόντας, ἐνθυμίσας τὸ μήνυμα μετανοίας καὶ ἀγάπης, τὸ 
ὁποῖο μᾶς μεταδίδει ἀκόμη καὶ κεκοιμημένος ὁ «καλὸς ποιμήν» μας.

Μετὰ τὸν τελευταῖον ἀσπασμὸν ὑπὸ τῶν Ἀρχιερέων, ἔγινε λιτά
νευσις τοῦ ἱεροῦ Σκηνώματος περὶ τὸν προσκυνηματικὸν χῶρον τῆς 
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Μονῆς καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐναποτέθηκε τοῦτο στὸν ἑτοιμασμένο τάφο, 
σὲ Παρεκκλήσιο τοῦ συγκροτήματος τοῦ Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ, 
ὅπου ἐτελέσθη καὶ ἡ Ἀπόλυσις καὶ κατόπιν ὑπῆρχε ὅπως καὶ ὑπάρ
χει ἡ δυνατότης σὲ ὅλο τὸ πλῆθος τῶν εὐλαβῶν νὰ διέλθη ἐξ αὐτοῦ 
προσκυνηματικῶς.

● Ἀκολούθησε μικρὰ δεξίωσις στὸ μεγάλο Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς, 
ὅπου μεταξὺ ἄλλων ἔγινε σύντομος προσφώνησις ἀπὸ τὸν Σεβασμ. 
Ἀρχιεπίσκοπο κ. Σωφρόνιο ἀπὸ τὴν Ρωσία, καὶ ἐν συνεχείᾳ οἱ Κληρι
κοὶ καὶ πολλοὶ ἀπὸ τοὺς προσκυνητὲς μετέβησαν στὴν κυρίως Μονὴ 
γιὰ τὴν παράθεσι Τραπέζης, στοὺς δὲ λοιποὺς διενεμήθυσαν ἕτοιμα 
τρόφιμα.

Συγκινητικὰ συλλυπητήρια μηνύματα ἐλήφθησαν ἐκ μέρους πολλῶν, 
ἀπὸ κοντὰ καὶ μακρυά, τὸ δὲ γεγονὸς τῆς Κοιμήσεως καὶ τῆς Ἐξοδίου 
Ἀκολουθίας ἔτυχε εὐρείας προβολῆς στὸν ἠλεκτρονικὸ εἰδησεογρα
φι κὸ χῶρο, τοπικὸ καὶ εὐρύτερο, θρησκευτικὸ καὶ κοσμικό.

Ἡ γλυκεῖα μορφὴ τοῦ πεφιλημένου Πατρὸς ἡμῶν θὰ μείνη χαραγ
μέ νη ἀνεξίτηλα στὶς καρδιὲς τῶν πνευματικῶν του τέκνων καὶ ὅσων 
γενικὰ τὸν ἐγνώρισαν καὶ ἐγεύθησαν τὶς ποικιλότροπες εὐεργεσίες 
τῆς μεγάλης πατρικῆς καρδιᾶς του, διὰ δὲ τῆς ὁσιακῆς Κοιμήσεώς του 
ἀνήκει πλέον σὲ ὅλη τὴν Ἐκκλησία, ἐπὶ γῆς καὶ ἐν οὐρανῷ· ἔχουμε 
μάλιστα τὴν βεβαιότητα, ὅτι οἱ εὐχές του θὰ μᾶς συνοδεύουν στὴν 
πορεία μας καὶ στὸν ἀγῶνα μας καὶ θὰ συντείνουν στὴν πρόοδο ὄχι 
μόνον τῆς πνευματικῆς μας οἰκογενείας, ἀλλὰ καὶ εὐρύτερα.

Εἴθε ὁ Κύριός μας νὰ τὸν ἀναπαύη μετὰ τῶν ἀπ’ αἰῶνος Ἁγίων, ἐν 
σκηναῖς Δικαίων!

Κυπριανοῦ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου καὶ Πατρὸς ἡμῶν εἴη ἡ 
μνήμη ἀγήρως καὶ αἰωνία! 




