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Καταληκτήριος Ὁμιλία

Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς· 
Σεβαστὲ Γέροντά μας·
Ὁσιώτατοι Πατέρες καὶ Μητέρες· 
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·
Τέκνα ἐν Κυρίῳ·

Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν!...
  Εὐχαριστῶ τὸν Σωτῆρά μας Χριστό· τὴν Ὑπερευλογημένη «Πανύμνη-

το» καὶ «Ἐγγυήτρια» Θεοτόκο· τοὺς Ἁγίους Προστάτες μας Κυπριανὸ καὶ 
Ἰουστῖνα· βεβαίως, καὶ ὅλους τοὺς Ἁγίους· διότι ἀξιωθήκαμε ἀπόψε αὐτῆς 
τῆς ἐξαιρετικῆς δωρεᾶς: τῆς ἀνανεώσεως, τῆς ἐπανασυστάσεως τοῦ ἱεροῦ 
Θεσμοῦ τῶν «Εὐχαριστηρίων»· καὶ μάλιστα, ἀκριβῶς τεσσαράκοντα ἔτη 
ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως Αὐτῶν, τὸ ἔτος 1976.

Τὴν συγκυρία αὐτή, προσωπικῶς ἡ ἀναξιότης μου, θεωρῶ ὡς «αἴσιον» 
γεγονός, δηλαδὴ ὡς ἕνα γεγονὸς ὄχι ἁπλῶς εὐτυχές-χαρούμενο, ἀλλ᾿ ὡς 
γεγονός, τὸ ὁποῖο προμηνύει κάτι καλό, ὡς εὐοίωνο· καὶ ταυτοχρόνως κατάλ-
ληλο, ταιριαστὸ στὴν νέα πραγματικότητα, τὴν ὁποία ἐγκαινιάζει γιὰ τὴν 
Ἱερὰ Μητρόπολί μας.

Μὲ Εὐχαριστίες καὶ Εὐγνωμοσύνη προχωροῦμε σταθερὰ καὶ συστηματι-
κά, μὲ συγκεκριμένους στόχους, μὲ μία συνεχῶς διευρυνομένη προοπτική, 
γιὰ τὴν συγκρότησι τῆς Μητροπόλεώς μας, οἰκοδομοῦντες ἐπὶ τῶν θεμε-
λίων τῆς Παρακαταθήκης τοῦ Ἀειμνήστου Πατρὸς καὶ Μητροπολίτου μας 
Κυπριανοῦ.

Μαζὶ μὲ ἕναν μεγάλο ἀριθμὸ Συνεργατῶν, Συνδιακόνων καὶ Συνοδοιπό-
ρων, οἱ ὁποῖοι προσφέρουν ἐλεθοντικὰ καὶ ἀμισθὶ τὶς πολύτιμες ὑπηρεσίες 
τους, χρόνον καὶ κόπον, συνοικοδομοῦμε, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ καὶ πρὸς 
Δόξαν τοῦ Ὀνόματος Αὐτοῦ, ἕναν καθαρὰ Ἐκκλησιαστικὸ Ὀργανισμό, μὲ 
τὸν ὁποῖο καὶ διὰ τοῦ ὁποίου τὸ Καλὸ Ἄγγελμα τῆς Σωτηρίας τοῦ Κόσμου, 
τὸ Φῶς καὶ ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ Ζωὴ τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ, διαχέεται στὴν 
κοινωνικὴ καὶ ἐθνική μας ζωή.

Σὲ δεκαοκτὼ (18) ἡμέρες, πρῶτα ὁ Θεός, θὰ ἐγκριθῆ ἀπὸ τὸ ἁρμόδιο 
Ὑπουργεῖο ἡ Ἵδρυσις τοῦ Νομικοῦ Προσώπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς 
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μας, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο θὰ μᾶς εἰσαγάγη ὁριστικὰ πλέον σὲ μία νέα ἱστορικὴ 
Περίοδο μὲ πολλὲς καὶ ὑψηλὲς ἀπαιτήσεις.

Ἡ ἀνακαίνισις λοιπὸν τῶν «Εὐχαριστηρίων», πρὸ τῶν πυλῶν τῆς νέας 
αὐτῆς Περιόδου, ἀποτελεῖ ὄντως ἕνα αἴσιο-εὐοίωνο-καὶ ταιριαστὸ γεγονός, 
ἐφ᾿ ὅσον ἑτοιμάζει τὴν εἴσοδο αὐτὴ Εὐχαριστιακὰ καὶ Δοξολογικά.

* * *
Θεωρῶ σκόπιμο τὴν στιγμὴ αὐτὴ νὰ προβῶ σὲ μία ἀναδρομή· νὰ ἐπι-

στρέψω στὶς ἀπαρχὲς τῶν «Εὐχαριστηρίων», στὸ ἔτος 1976, προκειμένου 
νὰ ἀναδειχθῆ τὸ πνεῦμα καὶ τὸ κλῖμα ἐκείνης τῆς ἐποχῆς.

Ὁ κλῆρος εἶχε πέσει στὴν ἀναξιότητά μου, τότε εἰκοσιοκτὼ ἐτῶν, νὰ 
προσφωνήσω τὸν Ἀείμνηστο Πατέρα μας.

«Πολυσέβαστε καὶ πολυπόθητε πνευματικέ μας Πατέρα·
Ἔχοντας ὑπ᾿ ὄψιν μας τὴν προτροπὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: “Οἱ καλῶς 

προεστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς ἀξούσθωσαν, μάλιστα δὲ οἱ κοπιῶντες 
ἐν λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ” (Α΄ Τιμ. ε΄ 17), τολμᾶμε καὶ ἐμεῖς σήμερα, τὰ πνευμα-
τικά Σας παιδιά, ἐπειδὴ Σᾶς θεωροῦμε “προεστῶτα” καὶ πνευματικὸ Πατέρα, 
ποὺ κοπιάζει ὄχι μόνο “ἐν λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ”, ἀλλὰ καθημερινῶς δίνει τὸ 
σῶμα καὶ τὴν ψυχὴ σὲ μυρίους κινδύνους καὶ σὲ τόσους θανάτους ὅσα εἶναι 
τὰ πνευματικο-παίδια Σας, τολμᾶμε ἐπαναλαμβάνω νὰ Σᾶς ἀποδώσουμε τὴν 
“διπλῆ τιμή”. 

Χθὲς Σᾶς ἐτίμησε ὁ κόσμος γενικὰ καὶ Σᾶς εὐχήθηκε θερμά, ἦταν ἡ πρώτη τιμή, 
ποὺ δὲν ἐκφράζει ὅμως πάντοτε καὶ κάτι τὸ πράγματι οὐσιαστικό, διότι συνή-
θως –τὸ ἀπαιτεῖ ἡ γιορτή– θὰ ἀκούσετε τὶς στερεότυπες λέξεις “Χρόνια πολλά”.

Σήμερα ἐρχόμαστε ἐμεῖς ἡ ἐν Χριστῷ Συνοδεία Σας, νὰ Σᾶς ἀποδώσουμε τὴν 
δεύτερη τιμή, ποὺ εἶναι ὁπωσδήποτε οὐσιαστική, γιατὶ ἐκφράζει τὴν βαθειὰ 
σχέσι ποὺ μᾶς συνδέει μὲ Σᾶς.

Ἔχουμε βαθὺ τὸ συναίσθημα, ὅτι ἀποτελοῦμε “σάρκα ἐκ τῆς σαρκός Σας”, 
ὅτι εἴμαστε πνευματικὰ βλαστάρια Σας, ποὺ ζωογονούμεθα ἀπὸ τοὺς γλυκεῖς 
χυμοὺς τῆς ἀγάπης Σας, ποὺ μᾶς ἐκφράζετε ποικιλοτρόπως, ὅτι εἴμαστε ἴσως 
ἀστέρια, τὰ ὁποῖα ὅμως εἶναι ἑτερόφωτα, διότι φωτίζονται ἀπὸ τὸ φῶς τῆς 
ἀγάπης καὶ πατρικῆς τρυφερότητός Σας.

Καὶ δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀμφισβητήση τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν ἀνάγκη αὐτῶν 
τῶν αἰσθημάτων μας πρὸς τὴν ἁγιωσύνη Σας, διότι τόσο ὁ θεόπνευστος λό-
γος, ἡ Ἁγία Γραφή, ὅσο καὶ τὰ πάγχρυσα στόματα τοῦ Λόγου, οἱ θεῖοι Πατέ-
ρες, ὄχι ἁπλῶς μᾶς προτρέπουν ἀλλὰ καὶ μᾶς ἐπιβάλλουν κάτι τέτοιο, διότι ὁ 
σεβασμὸς πρὸς τὸν πνευματικὸ πατέρα εἶναι πηγὴ ζωῆς καὶ ὅρος σωτηρίας, 
ἐφ᾿ ὅσον στὴν ἐσχάτη ἀνάλυσι, ὁ σεβασμὸς αὐτὸς ἀναφέρεται στὸν Θεό, στὰ 
χέρια τοῦ Ὁποίου Σεῖς ἀποτελεῖτε ὄργανο καὶ ἐργαλεῖο γιὰ τὴν σωτηρία τῶν 
ψυχῶν μας».

* * *
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Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί· 

Ἀνοίξαμε τὴν βραδυά μας αὐτή, τὴν τόσο εὐλογημένη, Εὐχαριστιακά-μὲ 
Εὐγνωμοσύνη· θὰ κλείσουμε αὐτὴν μὲ τὸν ἴδιο τρόπο.

Εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πανεύσπλαγχνο Κύριό μας καὶ πρὸς ὅλον τὸν 
Οὐράνιο Κόσμο, τῶν Ἀγγέλων καὶ τῶν Ἁγίων ·

εὐγνωμοσύνη πρὸς ὅλους ἐσᾶς, οἱ ὁποῖοι συμμετείχατε στὴν ἀνανέωσι 
τῶν «Εὐχαριστηρίων» μας·

εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Θεοφιλέστατο Χριστιανουπόλεως κ. Χρυσόστο-
μο, τόσο γιὰ τὴν παρουσία του, ὅσο καὶ γιὰ τὶς ὄντως συγκινητικὲς ἐξαγ-
γελίες του, ἐκ μέρους τῆς Μονῆς μας, γιὰ μία εὐρεῖα συμπαράστασι στὸ 
προνοιακὸ ἔργο τῆς Μητροπόλεώς μας, καὶ ὑπὲρ ἀναπαύσεως τοῦ Ἀειμνή-
στου Μητροπολίτου μας.

εὐγνωμοσύνη πρὸς τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Χορωδία μας καὶ τὴν Χορωδία-
Ὄρχήστρα «Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιά», ὑπὸ τὸν ἀγαπητόν μας π. Διο-
νύσιο Ἁγιοκυπριανίτη· 

εὐγνωμοσύνη πρὸς τὴν Ἀδελφὴ Σεραφεῖμα, γιὰ τὴν πράγματι οἰκοδομη-
τικὴ Ὁμιλία της.

εὐγνωμοσύνη πρὸς τὴν θεατρικὴ ὁμάδα, ὑπὸ τὴν ἀδελφή μας Αἰκατερῖνα 
Κωστούλα καὶ τὴν ἀδελφή μας Σμαράγδα Καλουτζῆ·

εὐγνωμοσύνη πρὸς τὴν Ἐκφωνήτρια-Παρουσιάστρια, Ἀδελφή μας 
Ἰουστῖνα Φωκιανοῦ, πρὸς τοὺς ἀπαγγείλαντας Βασίλειο Οὖτο καὶ Εἰρήνη 
Ἀρχοντούλη, πρὸς τὰ παιδιὰ τῆς θεατρικῆς Ὁμάδος· καὶ βεβαίως, 

εὐγνωμοσύνη πρὸς πρὸς τοὺς ἱκανοὺς ὀργανοπαῖκτες, οἱ ὁποῖοι μᾶς ἐμυ-
σταγώγησαν, γιὰ μία ἀκόμη φορά, στὴν Δημοτικὴ Παράδοσί μας.

Εὐγνωμοσύνη πρὸς τοὺς ποικιλοτρόπως κοπιάσαντας ἐθελοντές μας, 
προκειμένου νὰ ὀργανωθῆ τὸ πρόγραμμα τῶν ἀνανεωμένων «Εὐχαριστη-
ρίων» μας. 

Εὐχαριστῶ τοὺς πάντας ἐν πᾶσι, «κατὰ πάντα καὶ διὰ πάντα», ἐπ᾿ ἐλπίδι 
Ἀναστάσεως καὶ Ζωῆς Αἰωνίου...

Εὐχαριστῶ, εὐχαριστῶ, εὐχαριστῶ!...
Δόξα τῷ Πατρί, καὶ τῷ Υἱῷ, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι!...

10 /23.10.2016
† ὁ Ὠ. κ` Φ. Κ.


