Ἡ Ἐκλογὴ καὶ Ἐνθρόνισις τοῦ νέου Μητροπολίτου
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ
Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων

Ο

ΠΩΣ εἶναι ἤδη γνωστό, μέσῳ εἰδικῆς ἐνημερωτικῆς Ἀνακοινώσεως, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῶν Ἐνισταμένων, κατὰ τὴν πρώτη ἡμέρα τῆς
Συνεδριάσεως τῆς Ἱεραρχίας Αὐτῆς Μ΄ (40ῆς), ἤτοι τὸ πρωῒ τῆς Πέμ
πτης, 4/17.10.2013, ἐξέλεξε παμψηφεὶ καὶ ἀνέδειξε ὡς Μητροπολίτη
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς καὶ Πρόεδρο Αὐτῆς τὸν ἄχρι τοῦδε Τοποτηρητὴ
καὶ Προεδρεύοντα Θεοφιλ. Ἐπίσκοπο Ὠρεῶν κ. Κυπριανό.

Α΄. Ἡ Ἐκλογὴ ἔγινε κατόπιν βαθείας καὶ ἐμπεριστατωμένης συζη
τήσεως, ἡ ὁποία εἶχε ἤδη ἀρχίσει προσυνοδικῶς, ἐφ’ ὅσον ὁ Θεοφιλ.
Προεδρεύων εἶχε ἐκφράσει σοβαρὲς ἀντιρρήσεις ἔναντι τοῦ ἐνδεχομέ
νου τούτου, μέρος τῶν ὁποίων ἐλήφθη μὲν ὑπ’ ὄψιν, ἀλλ’ οἱ Συνοδικοὶ
Ἀρχιερεῖς ἐν τέλει ἀπεφάσισαν ἡ Ἐκλογὴ νὰ πραγματοποιηθῆ στὴν
πληρότητά της, ἤτοι νὰ τηρηθοῦν ἐπακριβῶς οἱ Καταστατικοὶ Ὅροι
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας.
Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Συνεδριάσεως, ὁ Θεοφιλ. Προεδρεύων εἶχε
ἐξέλθει τῆς Συνοδικῆς Αἰθούσης, οἱ δὲ Ἀρχιερεῖς, ὁλοκληρώσαντες
τὶς διαβουλεύσεις των, ἐκάλεσαν Αὐτὸν καὶ ὁ Θεοφιλ. Γραμματεὺς
Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης τοῦ ἀπηύθυνε τὸ ἑξῆς Μήνυμα:
Θεοφιλέστατε καὶ ἀγαπητὲ ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ, Ἐπίσκοπε Ὠρεῶν Κυπριανέ·
Ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου,
Σᾶς ἀνακοινώνω τὴν ὁριστικὴν ἀπόφασιν Αὐτῆς, ὅπως προαγάγῃ καὶ
ἀναβιβάσῃ τὴν Θεοφιλίαν Σας εἰς τὴν Καθέδραν τῆς ἀπὸ τοῦ παρελθόντος
Μαΐου χηρευούσης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, εἰς διαδοχὴν
τοῦ ἀειμνήστου Πατρὸς καὶ Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ, τοῦ διατελέ
σαντος πρώτου Μητροπολίτου τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς Μητροπόλεως.
Ἡ ἀποδοχὴ ἀπὸ μέρους Σας τῆς ἐκλογῆς καὶ προαγωγῆς ταύτης θὰ ση
μάνῃ καὶ τὴν ταυτόχρονον ἀποδοχὴν τῆς ὑψηλῆς Διακονίας τοῦ Προέδρου
τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου,
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ὥστε εἰς τὸ ἑξῆς νὰ εἶσθε καὶ προσαγορεύεσθε, ὡς ὁ Σεβασμιώτατος Μη
τροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνιστα
μένων, τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου ἐν Ἑλλάδι.
Σᾶς προτρέπομεν ἀδελφικῶς, ὅπως -ἐκτιμῶντες τὴν ἐμπιστοσύνην τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου μας- δεχθῆτε τὴν ἐκλογὴν ταύτην καὶ προαγωγήν Σας, εὐχό
μενοι διακαῶς τὴν ἐξ ὕψους δύναμιν καὶ παραμυθίαν ἐφ’ Ὑμᾶς, πρεσβείαις
τῆς Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων. Ἀμήν!
● Ὁ δὲ Ἐψηφισμένος Θεοφιλ. Ὠρεῶν κ. Κυπριανὸς πάραυτα ἀπήν
τησε θετικὰ στὸ Μικρὸν Μήνυμα:
Σεβασμιώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι ἐν Χριστῷ Ἅγιοι Ἀδελφοί·
Μὲ συναίσθησιν τῆς ἀναξιότητος καὶ ἀδυναμίας μου, ὑποτάσσομαι εἰς
τὸ Θέλημα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀναφωνῶν:
Γενηθήτω, Κύριε, τὸ θέλημά Σου!
Ἀποδέχομαι τὴν ἐκλογὴν καὶ ἀναβίβασιν εἰς τὴν Καθέδραν τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, ὡς καὶ εἰς τὴν ὑψηλὴν Διακονίαν τοῦ
Προέδρου τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων.
Εὐχαριστῶ εἰλικρινῶς τὰ σεπτὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου διὰ τὴν
ἀγάπην καὶ ἐμπιστοσύνην αὐτῶν πρὸς τὴν ἀναξιότητά μου.
Ἐπικαλοῦμαι τὰς διαρκεῖς εὐχὰς καὶ προσευχάς Σας, ὥστε μὲ τὴν βοήθειαν
καὶ ἐνίσχυσιν τοῦ Θείου τῆς Ἐκκλησίας Δομήτορος, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου
καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, εὐχαῖς δὲ τοῦ ἀειμνήστου Πατρὸς καὶ Γέροντος καὶ
Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ, νὰ ἀσκήσω θεοφιλῶς τὸ διπλοῦν ὑψηλὸν
Λειτούργημα τοῦ Μητροπολίτου καὶ Συνοδικοῦ Προέδρου, πρὸς οἰκοδομὴν
τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, τιμὴν δὲ καὶ δόξαν τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν!
					Ὁ Ἐψηφισμένος, † Ὁ Ὠρεῶν Κυπριανὸς
● Κατόπιν τούτου, οἱ Ἱεράρχαι τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐν συγκινήσει
καὶ χαρᾷ ἔψαλαν τὴν Φήμην αὐτοῦ:
«Κυπριανοῦ τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς
ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, ἡμῶν δὲ Πατρὸς καὶ Ποιμε
νάρχου, πολλὰ τὰ ἔτη!».
Ἀκολούθησαν συγχαρητήριες εὐχὲς καὶ προσρήσεις καὶ ἀπεφασίσθη,
τὸ Μέγα Μήνυμα ἐκλογῆς καὶ ἡ Ἐνθρόνισις νὰ τελεσθοῦν συναπτῶς
τὸ ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 6/19 Ὀκτ., τὴν δὲ Κυριακὴ νὰ τελεσθῆ Συν
οδικὴ Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ νέου Μητροπολίτου καὶ
Προέδρου κ. Κυπριανοῦ.
● Ἀκολούθως, συνεχίσθησαν οἱ ἐργασίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τὸ
ὑπόλοιπο τῆς Πέμπτης, ὡς καὶ καθ’ ὅλη τὴν Παρασκευή, ἐπὶ σοβαρῶν
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θεμάτων, ἐν πνεύματι συνεργασίας καὶ ἑνότητος, περὶ τῶν ὁποίων θὰ
ἐκδοθῆ Ἀνακοίνωσις τὶς ἑπόμενες ἡμέρες.
* * *
Β΄. Τὸ ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου,
6/19 Ὀκτ., μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀπο
στόλου Θωμᾶ, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς
κ. Κυπριανός, πλαισιούμενος ἀπὸ
τοὺς Σεβασμ. Ἐπισκόπους Νόρα κ.
Μιχαὴλ καὶ Λούνης κ. Σιλουανό,
ὡς καὶ ἀπὸ τοὺς Θεοφιλ. Ἐπι
σκόπους Χριστιανουπόλεως κ. Χρυσόστομο, Φωτικῆς κ. Αὐξέντιο,
Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιο καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμη, προπορευομένης τῆς
Θεομητορικῆς Εἰκόνος «Ὦ Πανύμνητε Μῆτερ», κατῆλθε ἀπὸ τὴν
κυρίως Μονὴ στὸν Προσκυνηματικὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ
Ἰουστίνης, τῶν κωδώνων ἠχούντων χαρμοσύνως.
● Ἀξίζει νὰ σημειωθῆ, ὅτι ἡ ἡμέρα ἐκείνη ἦταν ἰδιαιτέρας σημασίας,
ἐφ’ ὅσον ἀποτελοῦσε τὴν 6η Ἐπέτειο τῆς εἰς Ἐπίσκοπον Χειροτονίας
τοῦ νέου Μητροπολίτου, τὴν ὁποία καὶ ἐτίμησε διὰ ἀρχιερατικῆς Θείας
Λειτουργίας.
Ἡ πομπὴ τῶν Ἀρχιερέων εἰσῆλθε ἐντὸς τοῦ Ναοῦ, ὅπου ἀνέμενε
ἱεροφορῶν ὁ ἱερὸς Κλῆρος καὶ μεγάλο πλῆθος πιστῶν, συμπεριλαμ
βανομένων Μοναχῶν καὶ Μοναζουσῶν· ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης κ.
Κυπριανὸς περιεβλήθη Μανδύαν, προσεκύνησε τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον
κατόπιν συντόμου δεήσεως καὶ μεταβὰς στὸ κέντρο τοῦ Ναοῦ εὐλό
γησε μὲ τὸν τίμιο Σταυρό, τῶν Χορῶν ψαλλόντων τὸ «Εἰς πολλὰ ἔτη,
Δέσποτα». Οἱ δὲ Ἀρχιερεῖς καὶ ὁ ἱερὸς Κλῆρος ἔλαβαν θέσεις ἐκτὸς
τοῦ Ἱεροῦ Βήματος.

● Ὁ Ἐψηφισμένος εἰσῆλθε στὸ ἱερὸ Βῆμα, ὅπου ἐφόρεσε ἐπιτραχή
λιον καὶ ὠμοφόριον καὶ ἄρχισε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Μηνύματος.
Ἐψάλησαν ὑπὸ τοῦ Χοροῦ τὰ καθιερωμένα Τροπάρια ἐκ τῆς Πεντη
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κοστῆς, προσεφέρθη θυμίαμα καὶ ἀνεπέμφθησαν Δεήσεις ὑπὸ τοῦ
Ἐψηφισμένου, ὡς καὶ εἰδικὴ Εὐχὴ γιὰ τὴν περίστασι.
● Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Θεοφιλ. Γραμ
ματεὺς Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ.
Κλήμης ἀνέγνωσε ἀπὸ τὸν Ἱερὸν
Κώδικα Ὑπομνημάτων καὶ Δια
βεβαιώσεων Ἐπισκόπων καὶ Μη
τροπολιτῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τὸ
«Ὑπόμνημα τοῦ διὰ τὴν ἁγιωτάτην
Μητρόπολιν Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ψη
φισθέντος Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου
Ὠρεῶν κ. Κυπριανοῦ», ὡς ἑξῆς:
Χηρευούσης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ἀπὸ τῆς πρὸς
Κύριον ἐκδημίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου καὶ Πατρὸς ἡμῶν κ.
Κυπριανοῦ τὴν 17.5.2013 ἐκ.ἡμ., ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῶν Ἐνισταμένων τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου ἐν τῇ Ἑλλάδι, κατὰ τὴν
Μ΄ Συνεδρίαν Αὐτῆς ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Αὐτῆς Κέντρῳ, ἤτοι ἐν τῇ Ἱερᾷ
Μονῇ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης παρὰ τὴν Φυλὴν Ἀττικῆς, τὴν 4ην
Ὀκτωβρίου τοῦ σωτηρίου ἔτους 2013 ἐκ.ἡμ., ἡμέραν τῆς ἑβδομάδος Πέμπτην
καὶ περὶ ὥραν 9ην π.μ., Χάριτι Θεοῦ διασκεψαμένη κατά τε τοὺς Θείους
καὶ Ἱεροὺς Κανόνας, ἐξελέξατο ὁμοφώνως ὡς Μητροπολίτην Ὠρωποῦ καὶ
Φυλῆς καὶ Πρόεδρον Αὐτῆς τὸν ἄχρι τοῦδε Τοποτηρητὴν καὶ Προεδρεύοντα
Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Ὠρεῶν κ. Κυπριανόν, ἄνδρα ἱεροπρεπῆ καὶ τῆς
ἐκκλησιαστικῆς διακονίας ἄξιον, ἵνα ποιμάνῃ τὸ λογικὸν ποίμνιον τῆς Ἱερᾶς
ταύτης Μητροπόλεως.
Ὅθεν εἰς ἔνδειξιν τούτου, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος κατελθοῦσα εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν
τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης καὶ τὴν Χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
ἐπικαλεσαμένη, ἐποιήσατο τήν δε τὴν Πρᾶξιν, ὑπογραφεῖσαν ὑπὸ τοῦ Σεβασμ.
Ἐπισκόπου Νόρα κ. Μιχαήλ, τοῦ Σεβασμ. Ἐπισκόπου Λούνης κ. Σιλουανοῦ,
τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Χριστιανουπόλεως κ. Χρυσοστόμου, τοῦ Θεοφιλ.
Ἐπισκόπου Φωτικῆς κ. Αὐξεντίου, τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μεθώνης κ.
Ἀμβροσίου καὶ τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος, καταστρω
θεῖσαν δὲ ἐν τῷδε τῷ ἱερῷ Κώδικι εἰς διηνεκῆ τὴν ἔνδειξιν.
Ἐν Φυλῇ Ἀττικῆς τῇ 6ῃ τοῦ μηνὸς Ὀκτωβρίου τοῦ σωτηρίου ἔτους 2013ου ἐκ.ἡμ.
(ὑπογραφαὶ)
† Ὁ Νόρα Μιχαὴλ
† Ὁ Λούνης Σιλουανὸς
† Ὁ Χριστιανουπόλεως Χρυσόστομος
† Ὁ Φωτικῆς Αὐξέντιος
† Ὁ Μεθώνης Ἀμβρόσιος
† Ὁ Γαρδικίου Κλήμης
● Ὁ δὲ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς ἀνέγνωσε τὴν
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«Διαβεβαίωσιν τοῦ διὰ τὴν ἁγιωτάτην
Μητρόπολιν Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ψη
φισθέντος Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου
Ὠρεῶν κ. Κυπριανοῦ», ὡς ἑξῆς:
Ἐπειδὴ ψήφοις κανονικαῖς τῶν
θεόθεν ὁδηγηθέντων Σεβασμιωτάτων
καὶ Θεοφιλεστάτων Ἀρχιερέων, τῶν
συγκροτούντων τὴν Ἱερὰν Σύνοδον
τῶν Ἐνισταμένων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου ἐν
τῇ Ἑλλάδι, ἐψηφίσθη ἡ ἐμὴ ἐλαχιστότης ἀξία, ἵνα κατασταθῇ Μητροπολίτης
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς καὶ Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐν εὐχαριστίᾳ πολλῇ
πείθομαι τῷ Θείῳ Βουλήματι καὶ ἀποδέχομαι τὴν διακονίαν ταύτην, διαβε
βαιῶν ὅτι συνεχίσειν ἐκπληρῶν ἀκραιφνῶς τὰ ἀρχιερατικά μου καθήκοντα,
τηρεῖν ἐπακριβῶς καὶ πιστῶς τοὺς Θείους καὶ Ἱεροὺς Κανόνας, τὴν Ἱερὰν
Παράδοσιν καὶ τὸ Πάτριον Ἐκκλησιαστικὸν Ἡμερολόγιον, προσεπιβεβαιῶ δὲ
καὶ ὑπόσχομαι διαμεῖναι πιστὸς τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ τῶν Ἐνισταμένων, ὑπερμα
χεῖν τῶν δικαίων τῆς Ἐκκλησίας, διαποιμαίνειν τὸ πιστευθέν μοι πνευματικὸν
ποίμνιον θεοφιλῶς καὶ διαμεῖναι ἀκατάγνωστον ἐν πᾶσιν.
Ἐπὶ δὲ τούτοις οἰκίᾳ χειρὶ ὑπογράφω τήν δε τὴν Διαβεβαίωσιν.
Ἐν Φυλῇ Ἀττικῆς τῇ 6ῃ τοῦ μηνὸς Ὀκτωβρίου τοῦ σωτηρίου ἔτους 2013ου ἐκ.ἡμ.
Ὁ Ἐψηφισμένος Μητροπολίτης
(ὑπογραφὴ)
† Ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς
Γ΄. Μετὰ δὲ τὴν ὑπογραφὴ τῶν
κειμένων ἀπὸ τοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ
τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη,
ὁ τελευταῖος κατευθύνθηκε στὸν
κυρίως Ἀρχιερατικὸ Θρόνο καὶ
ἀνῆλθε εἰς Αὐτόν, τοῦ Ἱεροδιακό
νου ἀπαγγέλοντος τοὺς σχετικοὺς
ψαλμικοὺς στίχους, καὶ ἄρχισε ἡ
Ἀκολουθία τῆς Ἐνθρονίσεως.
Προηγήθησαν τὰ καθιερωμένα Τροπάρια ὑπὸ τοῦ Χοροῦ, ὡς καὶ
Στίχοι ἐκ τῆς Δοξολογίας, ἀναγνώσθηκε Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα,
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ἀνέγνωσε τὸ ἅγιο Εὐαγγέλιο, ἀκο
λούθησαν λιτανευτικὲς Δεήσεις ὑπὸ τοῦ Ἱεροδιακόνου, καὶ ὁ Ἐνθρο
νιζόμενος Μητροπολίτης ἀνέπεμψε τὴν σχετικὴ γιὰ τὴν περίστασι
Ἐπιβατήριον Εὐχήν.
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Κατόπιν, ὁ Θεοφιλ. Γραμματεὺς Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης
ἀνέγνωσε ἀπὸ τῆς Ὡραίας Πύλης τὴν «Συνοδικὴν Ἐγκύκλιον» Κα
ταστάσεως «Πρὸς τὸν εὐλαβέστατον ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸ Χριστεπώνυμον
Πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς», ὁ δὲ Σεβασμιώ
τατος Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς ἀνέγνωσε τὸν Ἐνθρονιστήριον
Λόγον Αὐτοῦ.

Ἀκολούθησε ἡ Ἀπόλυσις καὶ ἐψάλη ἡ Φήμη τοῦ ἐνθρονισθέντος
Μητροπολίτου, ὁ ὁποῖος κατέκλεισε διὰ τοῦ «Δι’ εὐχῶν». Κατόπιν
Κλῆρος, Μοναχοί, Μοναχὲς καὶ ὅλοι οἱ πιστοί, προηγηθέντων τῶν
Ἀρχιερέων, συνεχάρησαν Αὐτὸν εὐχηθέντες τὰ δέοντα, τοῦ Χοροῦ
ψάλλοντος τὸν Θεομητορικὸ Πολυέλεο «Λόγον Ἀγαθόν». Μεταξὺ τῶν
παρόντων, ἦσαν καὶ ὁ Δήμαρχος Φυλῆς κ. Δημήτριος Μπουραΐμης καὶ
ἄλλοι ἐπίσημοι.
● Ἐν συνεχείᾳ, στὸ Μεγάλο Ἀρχονταρίκι τοῦ Προσκυνήματος παρε
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τέθησαν κεράσματα. Θερμὲς εὐχὲς στὸν ἐνθρονισθέντα Μητροπολίτη
ἀπηύθυναν ὁ εὐλαβέστατος ἰατρὸς κ. Εὐάγγελος Κουτσιωμύτης μὲ
μεγάλη γλαφυρότητα, ἡ Ὁσιολογιωτάτη Μοναχὴ Σεραφεῖμα τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων Ἀφιδνῶν μὲ πνευματικὴ βαθύτητα, καὶ ὁ
Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος προσέφερε μικρὴ ἐγχάρακτηἐπίχρυση Εἰκόνα τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, ὡς δῶρο ἐκ
μέρους τῆς Ἁγιοκυπριανιτικῆς Ἀδελφότητος, ἐκφράσας μὲ συντομία
τὶς προσήκουσες εὐχὲς στὸν ἅγιο
Πρόεδρο καὶ Ποιμενάρχη. Ὁ δὲ Σε
βασμιώτατος Μητροπολίτης ἀντι
φώνησε συγκινημένος, ἐν εὐχαρι
στίᾳ καὶ ἐλπίδι. Τέλος, ἐχαιρέτησε
Αὐτὸν καὶ αὖθις ἡ πνευματικὴ
ὁμήγυρις, ἐν εὐλαβείᾳ, ἀφοσιώσει
καὶ ἀγαλλιάσει.
* * *
Τὴν ἑπομένη, Κυριακή, 7/20 Ὀκτ., τελέσθηκε Ἀρχιερατικὸ Συλ
λείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου καὶ
Προέδρου ἡμῶν κ. Κυπριανοῦ, σὲ ἑόρτιο ἀτμόσφαιρα εὐλογίας καὶ
εὐφροσύνης πνευματικῆς, προεκταθείσης στὸ Μεγάλο Ἀρχονταρίκι,
ὅπου θερμὲς εὐχὲς ἐξεφράσθησαν καὶ πρὸς τὸν ἄγοντα τὴν ἕκτην ἐπέ
τειον τῆς Χειροτονίας του Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Γαρδικίου κ. Κλήμεντα,
ὁ ὁποῖος ἀπηύθυνε λόγον οἰκοδομητικὸν στοὺς παρόντας εὐλαβεῖς
πιστούς μας.
Κυπριανοῦ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου καὶ Προέδρου ἡμῶν εἴησαν
τὰ ἔτη πολλά, καρποφόρα καὶ πλουσίως παρὰ Θεοῦ εὐλογημένα!
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