
1

Εἰς τὴν Ἀνέσπερον Μνήμην τοῦ Ἀειμνήστου Γέροντος, 
Πατρὸς καὶ Μητροπολίτου ἡμῶν Κυπριανοῦ

(† 17η Μαΐου 2013 ἐκ. ἡμ.)

«Εὐχαριστήρια 2017»
«Εὐγνωμοσύνη Φωναῖς Αἰσίαις »

9η Ὀκτωβρίου 2017 ἐκ. ἡμ.

Τὴν Κυριακή, 9η Ὀκτωβρίου 2017 ἐκ. ἡμ., 
† Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰακώ-

βου Ἀλφαίου, μὲ τὴν εὐλογία, τὴν καθοδή-
γησι καὶ τὴν παρουσία τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς 
κ. Κυπριανοῦ, πραγματοποιήθηκε ἡ Β’ 
Ἐκδήλωσις τῶν ἀνανεωμένων «Εὐχαρι-

στηρίων», τὰ ὁποῖα μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ 
ἐπανασυστάθηκαν πέρυσι, στὰ ὅρια πλέον 

καὶ ὑπὸ τὴν αἰγίδα καὶ εὐθύνη τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας, μὲ τίτλο «Εὐγνωμοσύνη Φωναῖς Αἰσίαις».

Ὅπως ἐπανέλαβε ἡ Παρουσιάστρια, Ἰουστῖνα Φωκιανοῦ, 
ἡ ἑόρτιος αὐτὴ Ἐκδήλωσις εἶχε καθιερωθῆ 

ἀπὸ τὸ ἔτος 1976, στὴν προοπτικὴ νὰ τιμή-
σουμε τὸν τότε ἑορτάζοντα πνευματικό μας 
Πατέρα, Γέροντα καὶ Μητροπολίτη μας, 
Ἀείμνηστο ἤδη καὶ μακαριστὸ Κυπριανό.

Στὴν ἀνανεωμένη μορφή της, ἡ Ἐκδή-
λωσις τῶν Εὐχαριστηρίων ὁραματίζεται 
● τὴν ἀναζωογόνησι τῶν καρδιῶν μας μὲ τὴν
δρόσο τῶν Εὐχῶν τοῦ Ἀειμνήστου· ● τὴν ἀνα-
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νέωσι τῆς Ἀγάπης μὲ τὰ νάμα-
τα τῆς Εὐγνωμοσύνης στὸ σεπτὸ 
πρόσωπό Του· ● τὸ ξεδίψασμα μὲ 
τὰ κρυστάλλινα ὕδατα τῆς Παρα-
καταθήκης Του, πρὸς δόξαν Θεοῦ.

Στὴν Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ 
Β’ Γυμνασίου Ἄνω Λιοσίων, τὴν ὁποία παρεχώρησε εὐγενῶς 
ἡ Τοπικὴ Αὐτοδιοίκησις, προσῆλθαν οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπί-
σκοποι Χριστιανουπόλεως κ. Χρυσόστομος καὶ Γαρδικίου κ. 
Κλήμης, ὁ πολυσέβαστος Γέροντας τῆς Ἱερᾶς Μο-
νῆς Ἁγίου Κυπριανοῦ Ἀρχιμανδρίτης π. Θεο-
δόσιος, ἡ ἀξιότιμος Πρόεδρος τῆς Δημοτικῆς 
Ἑνότητος Φυλῆς κα Ἑλένη Λιάκου, πολλοὶ 
Κληρικοί, Μοναχοὶ καὶ Μοναχὲς τῆς ῾Ιερᾶς 
Μητροπόλεώς μας, ὡς καὶ πολλοὶ λαϊκοί, Μέ-
λη καὶ φίλοι τῆς Ἁγιοκυπριανιτικῆς Οἰκογενείας...

* * *
Τὸ πλούσιο πρόγραμμα τῆς Ἐκδηλώσε-

ως, διαρκείας περίπου τριῶν ὡρῶν, τὸ ὁποῖο 
συνεκίνησε καὶ ἐνθουσίασε τὸ πυκνὸ ἀκρο-
ατήριο, περιελάμβανε ●  Ἐκκλησιαστικοὺς 
Ὕμνους, ● ὀκτὼ «Προσόμοια Εὐγνωμοσύνης»

(ἦχος γ’. «Ἀκατάληπτόν ἐστιν»), συντεθειμένα 
εἰδικὰ γιὰ τὰ ἐφετινὰ «Εὐχαριστήρια»,● μία

πολὺ συγκινητικὴ ταινία 15’ μὲ στιγμιότυπα ἀπὸ τὴν Ποι-
μαντικὴ δρᾶσι τοῦ τιμωμένου Ἀειμνήστου Γέροντος καὶ Μη-
τροπολίτου μας, ● μία Ὁμιλία τοῦ κ. Γεωργίου Κορρέ, ἑνὸς ἐκ 
τῶν στενῶν αὐτοῦ πνευματικῶν τέκνων, ὁ ὁποῖος ἐπεχείρησε 
μὲ ἐνθουσιασμὸ καὶ ζωντάνια μία περιγραφὴ τῆς προσωπι-
κότητος καὶ τῶν χαρισμάτων τοῦ Ἀειμνήστου πνευματικοῦ 
του Πατέρα, ● μία ἐξαιρετικὴ θεατρικὴ παράστασι: «Σπασμέ-
να Φτερά», μιᾶς σύγχρονης ἐκδοχῆς 
τῆς Παραβολῆς τοῦ Ἀσώτου μὲ 
πολλαπλᾶ Μηνύματα, ● τὰ τό-
σο πεφιλημένα στὸν Ἀειμνή-
στο Γέροντά μας παραδοσιακὰ 
τραγούδια καὶ ὀργανικὰ τῆς Χο-
ρωδίας-Ὀρχήστρας μας: «Ἑλλη-

http://www.hsir.org/pdfs/2017/11/06/20171106bEyxaristiria17-Progr.pdf
http://www.hsir.org/pdfs/2017/11/06/20171106eEyxaristiria17-Egkom.pdf
http://www.hsir.org/pdfs/2017/11/06/20171106cEyxaristiria17-Omil.pdf
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νορθόδοξη Κληρονομιά»... ● καὶ τὴν 
διανομὴ εἰδικοῦ Ἀναμνηστικοῦ καὶ 

ἑνὸς ἐπικαίρου βιβλίου.
■ Τὰ «Εὐγνώμονα Καταλη-

κτήρια» τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου μας, περιελάμβαναν

καὶ ἐφέτος χαρακτηριστικὰ ἀπο-
σπάματα ἀπὸ μία παλαιὰ Ὁμιλία τῶν

«Εὐχαριστηρίων», τοῦ ἔτους 1977, ὑπὸ τοῦ τότε παπα-Κυ-
πριανοῦ, διὰ μέσου τῶν ὁποίων τὸ συγκινημένο ἀκροατή-
ριο ἀνεβίωσε τὴν «ἀτμόσφαιρα τῆς Μονῆς μας 
καὶ τῆς Ἀδελφότητός μας, ὑπὸ τὰς πτέρυ-
γας τοῦ Ἀειμνήστου Πατρὸς καὶ Μητροπο-
λίτου μας: “ὃν τρόπον ἐπισυνάγει ὄρνις τὰ 
νοσσία ἑαυτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας...” (πρβλ. 
Ματθ. κγ´ 37)», ὅπως ἐσημείωσε νοσταλγικὰ 
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας.
                                             * * *

Ἂς ἐπαναλάβουμε καὶ ἐφέτος τὴν εὐχαριστία μας στὸν 
Πανάγαθο Κύριό μας γιὰ τὴν ἀναβίωσι τοῦ τόσου πολυ-

ωφελίμου θεσμοῦ τῶν «Εὐχαριστηρίων», διὰ 
τοῦ ὁποίου ἀναπτερώνεται στὶς καρδιές μας 
τὸ αἴσθημα τῆς εὐθύνης γιὰ τὴν δημιουρ-
γικὴ διατήρησι τῆς πολυτίμου πνευματι-
κῆς Παρακαταθήκης, τὴν ὁποία μᾶς πα-
ρέδωσε ὡς χάρισμα καὶ χρέος ὁ Ἀείμνη-

στος Πνευματικὸς Πατέρας καὶ Μητροπο-
λίτης μας. 

http://www.hsir.org/pdfs/2017/11/06/20171106fEyxaristiria17-Anamn.pdf
http://www.hsir.org/pdfs/2017/11/06/20171106dEyxaristiria17-KataliktMitrop.pdf
http://www.hsir.org/pdfs/2017/11/06/20171106dEyxaristiria17-KataliktMitrop.pdf
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Ἂς ἐπαναλάβουμε ἐπίσης τὴν εὐχή, 
ὅπως τὰ νέα «Εὐχαριστήρια - Εὐγνω-
μοσύνη Φωναῖς Αἰσίαις», λειτουρ-
γοῦν πάντοτε Ἑνωτικά, Εὐχαριστι-
ακά, Δοξολογικά, Ἀνανεωτικὰ καὶ 
Ἀνακαινιστικά, πρὸς δόξαν Θεοῦ 
καὶ πρὸς οἰκοδομὴν τῶν πιστῶν! 

Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν!...
† Γ.Ἱ.Μ.


