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Προλεγόµενα
Η Μονή είναι γνωστή στο

Πανελλήνιο και ευρύτερα,
είναι δε συνδεµένη τοπικά
και ιστορικά µε την Υπάτη.
Από τόπος λατρείας και
προσευχής, αναδείχθηκε σε
κέντρο εκπαίδευσης, οικολο-
γίας, αλλά κύρια κοινωνικής
προσφοράς στο συνάνθρω-
πο. Είναι σηµείο αναφοράς

για τη Φθιώτιδα και προσκυνηµατικός προορισµός. Σ’ ένα ό-
µορφο τοπίο, µέσα στο δάσος, στην πλαγιά της Οίτης το µο-
ναστήρι απέχει 30 χλ. απ’ τη Λαµία.

Η γραφή τούτη αποβλέπει στην απόδοση της ιστορίας της
Μονής, µε όσο γίνεται συνοπτικό τρόπο, που να αναδείξει τη
διαχρονική προσφορά των ανθρώπων που την υπηρέτησαν.

Μοναστική τοπική προϊστορία
Από την προφορική παράδοση αναφέρεται το «Παλαιοµο-

νάστηρο» που ήταν ένα από τα παλαιότερα µοναστικά κέντρα
της περιοχής Υπάτης. Σ’ αυτό µόνασε ο ∆ανιήλ, ο οποίος κα-
ταγόταν από το «Κάστρο των Πατρών», δηλ. το κάστρο της
σηµερινής Υπάτης (παλιά λεγόταν Νέα Πάτρα1 και Πατρα-
τζίκ). Αναφέρεται η επίσκεψη2 που έκανε ο ∆ανιήλ στον όσιο
Νικήτα3 εκ Θηβών στη µονή Μεταµορφώσεως του Σωτήρος
Καµένων Βούρλων της οποίας είναι ο κτίτωρ. Αναφερόµαστε
στον 11ο και 12ο αιώνα. Ο ∆ανιήλ είναι ο πρώτος οικιστής
και πιθανά ο κτίτωρ του «Παλαιοµονάστηρου». Τη χριστιανι-
κή ζωή του διήλθε στο κελί του και το 1.100 µ.Χ. “πλήρης η-
µερών γεγονώς, τω Κυρίω το πνεύµα παρέδωκεν”. Ο ∆ανιήλ ανε-
δείχθη όσιος και η µνήµη τιµάται στις 23 Ιουνίου.

Από διηγήσεις ντόπιων αναφέρεται η µεγάλη περιουσία
αυτού του παλιού µοναστηριού, σε χωράφια (καλλιεργήσιµα
και δάσος) και σε κτηνοτροφία (µε χιλιάδες αιγοπρόβατα και
βόδια). Το µαρτυρούν επίσης τα τοπωνύµια “Καλογερόστα-
νη”, “Καλογερόβρυση”, κ.ά. Ήταν αφιερωµένο στην Παναγία.
Είναι άγνωστος ο χρόνος ίδρυσης4 και λειτουργίας του και
γκρεµίστηκε µετά από κάποια φυσική καταστροφή (πιθανά α-
πό καθίζηση ή κατολίσθηση του εδάφους).

Προφανώς το Παλαιοµονάστηρο µπορεί να θεωρηθεί πρό-
γονος της σηµερινής µονής Αγάθωνος. Όµως ακολούθησε ε-
γκατάλειψη και τα κτίσµατα ερειπώθηκαν. Στην καταστροφή
συνετέλεσαν οι κατολισθήσεις. Αναφέρεται ως πιθανή αιτία ε-
πίσης και η διαµάχη εικονοµάχων-εικονολατρών στα χρόνια
εκείνα. Η µόνη σκέψη και σκοπός ήταν η αναζήτηση της εικό-
νας της Παναγίας του παλιού µοναστηριού.

Ο Αγάθων και η εικόνα
της Παναγίας

Μετά από 1-2 αιώνες, µετά τα µέσα του 14ου αι., στη θέση5

όπου ήταν τα χαλάσµατα του παλιού µοναστηριού, σε ασκητι-
κή καλύβα πιθανά, ήρθε και εγκαταστάθηκε ο µοναχός Αγά-
θων. Ελάχιστα στοιχεία είναι γνωστά γι’ αυτόν. Η καταγωγή
του είναι αβέβαιη, αν προερχόταν από την περιοχή Υπάτης ή
ήταν πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία6. Υπάρχει και η πιθανή
άποψη7 ο µοναχός Αγάθων να ήταν συµµοναστής8 µε τον Α-
θανάσιο το Μετεωρίτη. Θυµίζουµε ότι ο Υπαταίος Αθανάσιος9

ο Μετεωρίτης (1302-1380), στην κόψη ενός κατακόρυφου
γκρεµού (Μετέωρα) περί το 1340 µ.Χ. έκτισε τη µονή, οργά-
νωσε την πρώτη συστηµατική µοναστική κοινότητα και οικο-
δόµησε το ναό της Θεοµήτορος.

Αργότερα, κοντά στο χωριό Λυχνός, πλησιέστερα στη θέση
της σηµερινής µονής, ο Αγάθων έκτισε σε σταθερό έδαφος
τη λιτή σκήτη του.

Ένα όραµα κατά τη διάρκεια των προσευχών του, που επα-
ναλήφθηκε τρεις διαδοχικές ηµέρες, ήταν το ουράνιο µήνυµα
και η απάντηση στο σκοπό της ζωής του. Ξηµερώνοντας η 6η
Αυγούστου (εορτή της Μεταµορφώσεως του Σωτήρος) του έ-
τους 1400, περπατώντας µε άνωθεν καθοδήγηση στην πλα-
γιά του βουνού, σε παρακείµενο δάσος, ανάµεσα σε πουρνά-
ρια, βρήκε την είσοδο σπηλιάς10. Μέσα σ’ αυτήν βρέθηκε η
αγία και θαυµατουργή εικόνα της Παναγίας της Θεοτόκου
Βρεφοκρατούσας του Παλαιοµονάστηρου.

Η δηµιουργία της µονής Αγάθωνος
Πότε κτίστηκε η µονή παραµένει άγνωστο. Ο πρώτος ιδρυ-

τής της µονής (κατά τον Ι. Βορτσέλα) ονοµαζόταν Αάθων (ή
Αγάθων) ή ορθότερο Αγαθώνη11. Πάντως, η ανέγερση του
Καθολικού της µονής τοποθετείται το 15ο αιώνα, µε πολλές
όµως µεταγενέστερες παρεµβάσεις. Το έτος 1.500 ο Κωνστ.
Παπαρρηγόπουλος χρονολογεί τη µονή στην Ιστορία του. Το
ίδιο υποστηρίζει και το Λεξικό Ελευθερουδάκη. Από το 17ο

αι. πέντε τουρκικά φιρµάνια και άλλα επίσηµα έγγραφα ανα-
γράφουν το επώνυµο Μονή της Αγαθώνης12.

Τη νύχτα της 4ης Οκτωβρίου 1740, έγινε13 ισχυρός σει-
σµός14 µε επίκεντρο τις Θερµοπύλες, από τον οποίο κατέρρευ-
σαν όλα τα πλινθόκτιστα σπίτια15 (300-400) των χριστιανών
στη Λαµία. Τα χωριά Θερµοπύλες, Μώλος, Ρεγγίνι και Υπάτη
(Παλαιά Πάτρα) καταστράφηκαν. Κατέρρευσε και η Μονή Α-
γάθωνος.

Με άδεια της Υψηλής Πύλης, το έτος 1745 αποφασίστηκε η
ανοικοδόµηση της Μονής παρά το χωρίον Μάρµαρα (ή Μαρ-
µαρά), όπως λέει η τουρκική απόφαση (Ιλιάµιον). Ο ναός της
Μονής (Καθολικό) βυζαντινού ρυθµού, αφιερωµένος στην
Κοίµηση της Θεοτόκου, είναι “θαυµάσιο αρχιτεκτονικό οικο-
δόµηµα”, όπως το χαρακτηρίζει ο Ιωάν. Βορτσέλας.

Σε περίληψη (που έγινε από τον γράφοντα) δίνεται το κεί-
µενο της απόφασης (Ιλιάµιον), η αξία του οποίου έγκειται
στην περιγραφή της κατάστασης της µονής το 1745, δηλ 5

χρόνια µετά το σεισµό:
“ Ηγούµενος της Μονής

ήταν ο παπα-Χρήστος. …
Από την αυτοψία που έκανε
το Συµβούλιο, µε παρατήρη-
ση στα τέσσερα µέρη του
µοναστηριού, είδε ότι οι θό-
λοι γκρεµίστηκαν, οι νερο-
χύτες (αστρέχες) βγήκαν και
οι τοίχοι από τις τέσσερις
µεριές γκρεµίστηκαν.

Τα χωριά πλησίον του µο-
ναστηριού δεν έχουν εκκλη-
σίες και είναι απόλυτος ανά-
γκη να κτιστεί όλο το µονα-
στήρι. Γι’ αυτό το Συµβού-
λιο αποφάσισε οµόφωνα την
επισκευή του µοναστηριού.

Το µοναστήρι είναι µεγά-
λο. Από τη δεξιά και την α-
ριστερή πλευρά είχε δύο

πέτρινους θόλους. Είχε δωµάτια (οντάδες) µε πάτωµα και κεραµο-
σκεπή. ∆εξιά κι αριστερά είχε δύο άλλα δωµάτια (οντάδες) µικρά
µε τρία παράθυρα και ξύλινες πόρτες. Το µοναστήρι είχε δεκατρία
µεγάλα παράθυρα µε τζάµια. Η εκκλησία κάτω από τους θόλους ή-
ταν ζωγραφισµένη (αγιογραφίες). Το άγιο βήµα είναι διαιρεµένο
σε δύο, το δε Σκευοφυλάκιο έχει 16 ντουλάπια για βιβλία κι άλλα
8 ντουλάπια πάλι για βιβλία.

Ο θόλος θα στηριχθεί επάνω σε τέσσερις κολόνες. Στη µέση θα
γίνει µια πόρτα µε ύψος 9 πήχες16. Το ύψος σε όλους τους θόλους
θα είναι 7 πήχες από την επιφάνεια της γης.

Καθόρισαν τις διαστάσεις (µήκος 9 ½ πήχες και πλάτος 8 ½
πήχες). Έξω από την πόρτα του µοναστηριού, όπου είχαν το χαγιά-
τι θα γίνει σε µήκος 11 ½ πήχες και σε ύψος 4 πήχες από τη γη,
µε 12 στύλους, µε ξύλο στο πάτωµα και µε κεραµίδια στη στέγη.

Τα τείχη του µοναστηριού έξω από τα 4 µέρη θα είναι έως 9 α-
γκωνάρια, οι θόλοι ασβεστόκτιστοι και κεραµοσκεπείς. …”

Η απόφαση ελήφθη το αραβικό έτος17 1.158 (ή έτος 1.745 του
Γρηγοριανού ηµερολογίου).

Είναι ναός Βυζαντινού-αγιορείτικου σταυροειδούς τρουλλαί-
ου σύνθετου τετρακιόνιου ρυθµού, δηλ. σε σχήµα σταυρού,
µε 4 κολώνες στο εσωτερικό του. Από το κυρίως κτίσµα εξέ-
χουν και τέσσερα µικρά παρεκκλήσια. Παρόµοιο θεωρείται το
Καθολικό της Μονής Αντίνιτσας18 στη Φθιώτιδα και της Μο-
νής Γαλατάκη στην Εύβοια.

Τα 4 παρεκκλήσια είναι αφιερωµένα στη Μεταµόρφωση του
Σωτήρος, στους Αγίους Αποστόλους, στον Άγιο Χαράλαµπο
και στον Άγιο Ιωάννη Πρόδροµο. Βόρεια αυτών υπάρχει το
παρεκκλήσι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, µε κύριο α-
γιογράφο του τον Κώστα Θετταλό.

1 Ο Πουκεβίλ, το 1810 περίπου, καταγράφει Νέαι Πάτραι µε 1500
σπίτια (κατά το ήµισυ Έλληνες-Τούρκοι και 600 Εβραίοι).

2 Από Συναξάρι, στον κώδικα 552 της µονής Παντελεήµονος του
Αγίου Όρους. ∆ηµοσιεύτηκε από τον Π. Β. Πάσχο, καθηγητή Πανε-
πιστηµίου στην επετηρίδα της Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών
(τόµος Στ’, σ. 251-284, Αθήναι, 1976-77)

3 Έζησε τον 11ο αι. και κοιµήθηκε το 1079 µ.Χ.
4 Πέτρου Γεωργαντζή “Ιστορική διαδροµή περί την Ιεράν Μονήν

Μεταµορφώσεως Καµένων Βούρλων”, έκδ. Ι. Μ. Φθιώτιδος, σελ.
58, Αθήνα, 2001]

5 Στα όρια των γειτονικών χωριών Λυχνού και Καστανιάς.
6 µαρτυρία του µοναχού Μωυσή του Αγιορείτη.
7 Καταγράφηκε ως σκέψη-προβληµατισµός του ∆ηµητρίου Σοφια-

νού, πρώην καθηγητή του Ιονίου Πανεπιστηµίου, στον προ-ηγούµε-
νο της Μονής Αγάθωνος Γερµανό ∆ηµάκο. [µαρτυρία του αρχιµ. ∆α-
µασκηνού Ζαχαράκη, στο βιβλίο του “Ο Όσιος Αγάθων”, σ. 31, έκδ.
Ι.Μ. Αγάθωνος, 2015, Λαµία]

8 Μνηµονεύεται στον κώδικα 404 της Μονής Μεταµορφώσεως του
Μεγάλου Μετεώρου, § 33 και 36, που γράφτηκε από τον ιεροµόναχο
Βαρλαάµ, 24-2-1570.

9 Γεννήθηκε στη Νέα Πάτρα, τη σηµερινή Υπάτη, το δε κοσµικό του
όνοµα ήταν Ανδρόνικος. Το 1332 έλαβε ως µοναχός το όνοµα Αθα-
νάσιος.

10 Αργότερα την ονόµασαν “σπηλιά της Παναγιάς”. Τον Ιανουάριο
του 1940 εκεί κτίστηκε µικρό παρεκκλήσι, που κατέρρευσε.

11 Η λέξη είναι θηλυκού γένους και δεν ταιριάζει µε το όνοµα Αγά-
θων. Πιθανά η λέξη αυτή έχει άλλη προέλευση.

12 Σύµφωνα µε τη γραµµατική που µάθαµε στα σχολεία (για την α-
πλή καθαρεύουσα) όταν η λήγουσα είναι µακρά (Α-γα-θώ-νη), τότε η
προπαραλήγουσα δεν τονίζεται. Έτσι η λέξη Αγαθώνη, στην καθοµι-
λούµενη γλώσσα (δηµοτική) έγινε Αγάθωνη.

13 Από διήγηση του άγγλου περιηγητή Pocoque (1704-1765), που
πέρασε από τη Λαµία στις 4 Οκτ. 1740.

14 Από τον καθηγητή σεισµολογίας Βασ. Πα-
παζάχο ο σεισµός εκτιµήθηκε σε 6,6 R µε επί-
κεντρο τις Θερµοπύλες.

15 Τα τούρκικα (που χρησιµοποιούσαν ασβε-
στοκονίαµα) δεν κατέρρευσαν. Ο σεισµός έγινε
αισθητός στη Μονή Ταξιαρχών της Ζαγοράς,
στη Μονή Βαρλαάµ των Μετεώρων, ακόµα και
στα Γιάννενα.

16 Είναι ο τεκτονικός πήχης, δηλ. µονάδα
µήκους ίση µε 75 εκατοστά του µέτρου. Υπάρ-
χει βέβαια και ο εµπορικός πήχης, που είναι
µονάδα µήκους ίση µε 64 εκατοστά του µέτρου
(π.χ. για υφάσµατα).

17 Για την ακριβή αντιστοίχιση των ετών α-
νάµεσα στο ισλαµικό (ι) και το γρηγοριανό (γ)
ηµερολόγιο, χρησιµοποιείται ο τύπος: γ =
0,97023 ι + 621,57.

18 Κωνσταντίνου Αθ. Μπαλωµένου: “Ιερά
Μονή Αντίνιτσας”, εργασία αναρτηµένη στο
www.amfictyon.blogspot.gr

συνέχεια στο αυριανό µας φύλλο

Ο Όσιος Αγάθων
(δια χειρός Βασιλ. Σίµου)

Κάτοψη του Καθολικού (σχέδιο Παύλου Λαζαρίδη)

Γράφει ο
Κωνσταντίνος Αθαν. Μπαλωµένος

Φυσικός

Η Ιερά Μονή Αγάθωνος
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Συνέχεια από το χθεσινό µας φύλλο

Η µονή Αγάθωνος
στο 19ο αι.
(µέρος 1ο)

Σύµφωνα µε κάποια πα-
ράδοση, τη µονή ανοικοδό-
µησε ο ∆ηµάκης19 Χατζηα-
ναγνώστου ή ∆ηµάκης Χα-
τζή Αναγνώστου Οικονό-

µου, που ήταν προεστώς της επαρχίας Πατρατζικίου20 και δι-
οικητής των Χριστιανών, όπως ήταν και ο πατέρας του Χα-
τζηχρήστος21 Αναγνώστου Οικονόµου (γνωστοί ως Χατζαίοι).
Στο παρεκκλήσι του Αγίου Χαραλάµπους της µονής υπάρχει
η εικόνα του ∆ηµάκη, που όµως είναι στο πρόσωπο και στο
κάλυµµα κατεστραµµένη. Αυτή η εικόνα φέρει γύρω από την
κεφαλή τις λέξεις “Ο ΑΡΧΩΝ ∆ΗΜΑΚΗΣ” µε κεφαλαία βυ-
ζαντινά γράµµατα και τον παριστάνει να κρατά στο αριστερό
χέρι ζωγραφιστό οµοίωµα της µονής.

Το 1805, σε κειµήλιο της µονής αναγράφεται Μονή Αγά-
θωνος, αλλά κοινά είναι γνωστή και λέγεται µονή της Αγά-
θωνης. Στις 10-9-1810, ο ιεροµόναχος Κωνσταντίνος ∆ηµη-
τριάδης, 60 ετών, εκ Τσούκας Υπάτης, έγραψε Ακολουθία της
Υπεραγίας Θεοτόκου ∆εσποίνης Ηµών Θεοτόκου της επιλεγοµένης
του Αγάθωνος (για την εύρεση της θαυµατουργού εικόνας).

Το 1810 ο περιηγητής Πουκεβίλ έγραψε ότι η µονή Αγάθω-
νος (τη γράφει “Αγάθεµι”) είχε 15 σπίτια.

Την περίοδο της ελληνικής επανάστασης η µονή ήταν ορ-
µητήριο του οπλαρχηγού Κοντογιάννη και άλλων κλεφτών.
Στις 18 Απριλίου 1821, οι οπλαρχηγοί Πανουργιάς και Τρά-
κας οργάνωσαν ελληνική επίθεση από τις Κοµποτάδες ενα-
ντίον των Τούρκων του Πατρατζικίου και Βογοµύλων. Με ορ-
µή κατέλαβαν τους Βογοµύλους και τότε22 “εκινήθησαν και οι
εν τω Μοναστηρίω της Αγάθωνης υπό τον Κοντογιάννην και διαβά-

ντες τον Ξηριάν έπεσον εις
την συνοικίαν Μεσαλάν,
απεδίωξαν τους εκεί οχυ-
ρωθέντας Τούρκους και ει-
σήλθον εις την πόλιν…”.
Οι 35 µοναχοί της Μο-
νής ακολούθησαν τον
Μήτζο Κοντογιάννη.

Στα τέλη Ιουνίου
1822 έγινε µεγάλο κακό
στη µονή. Ο Μαχµούτ
πασάς ή ∆ράµαλης, κα-
τά την εκστρατεία του,
περνώντας απ’ τη Φθιώ-
τιδα λεηλάτησε και πα-
ρέδωσε στις φλόγες τη
µονή Αγάθωνης, οπότε
και η εικόνα της Πανα-
γίας έπαθε κάποιες
φθορές. Τότε καταστρά-
φηκε µια µικρότερη ει-

κόνα της Παναγίας, η οποία όµως το 1869 αντικαταστάθηκε
µε άλλη ισοµεγέθη (φορητή εικόνα σε προσκυνητάρι), η ο-
ποία αγιογραφήθηκε στο Άγιον Όρος. Κι αυτή φέρει αργυρό
επικάλυµµα.

Από την πυρκαγιά του 1822 διασώθηκαν πολύτιµα κειµή-
λια και ιερά λείψανα αγίων. Όµως καταστράφηκε η πλουσιό-
τατη βιβλιοθήκη της Μονής και χάθηκαν πολύτιµα έγγραφα
και βιβλία.

Η δηµιουργία του νεοελληνικού κράτους βρήκε εγκαταλειµ-
µένη τη Μονή, εφόσον οι µοναχοί έφυγαν την 1η Μαΐου
1821. Επέστρεψαν στο µοναστήρι στις 14 Νοεµβρίου 1833.
Από τους 35 πατέρες που έφυγαν το 1821, επέστρεψαν µόνο
3. Χρέη ηγουµένου ασκούσε ο Γρηγόριος, ανεψιός του ηγου-
µένου Θεοκλήτου, µε εφηµέριο τον ιεροµόναχο Κωνστάντιο
και ψάλτη το γέρο-Γερµανό. Εκεί βρήκαν ένα σπίτι µε αχυρώ-
να, όπου διέµεναν και εκεί λειτουργούσαν.

Τελευταίος προεπαναστατικός επίσκοπος Ζητουνίου ήταν ο
∆ανιήλ23 . Από το 1819 εξελέγη ο Νικηφόρος, ως επίσκοπος
Ζητουνίου, µετά την παραίτηση του προκατόχου του Θεοφά-
νη. Ο Νικηφόρος απεβίωσε το 1828. Από τότε µέχρι το έτος
1833 η Επισκοπή Ζητουνίου παρέµεινε χηρεύουσα, µετά δε
από διάταγµα του βασιλικού επιτρόπου Ρίζου Ιακωβάκη, ανέ-
λαβε ως τοποτηρητής ο ιεροµόναχος πρωτοσύγκελος Γρηγό-
ριος24. Με διάταγµα της 21-11-1833 διορίστηκε Επίσκοπος
Φθιώτιδος25 ο Ιάκωβος Παπαγεωργίου (ο οποίος µέχρι τότε
ήταν Επίσκοπος Ευρίπου, κατά την περίοδο 1827-1833).

Το 1833, η Κυβέρνηση (µε τη σύµφωνη γνώµη της Ιεράς.
Συνόδου) αποφάσισε να καταργήσει όλα τα άλλα µοναστήρια

του νοµού Φθιώτιδας, εκτός
της µονής Αγάθωνος, η ο-
ποία επιπλέον «υποβάλλεται
εις φόρον». Με διάταγµα του
Όθωνα (το υπογράφουν οι 3
αντιβασιλείς) «περί φορολο-
γίας και µισθώσεως των µο-
ναστηριακών», τα έρηµα µο-
ναστήρια διαλύονται και όσα
έχουν µέχρι 6 µοναχούς, οι
οποίοι υποχρεώθηκαν να µε-
τατεθούν σε άλλα µοναστή-
ρια. ∆εν είναι γνωστός ο λό-
γος που η µονή Αγάθωνος ε-
ξαιρέθηκε, εφόσον είχε µόνο
3 µοναχούς. Πάντως όλοι οι
µοναχοί των άλλων µονών
που τις έκλεισε η κυβέρνηση,
υποχρεώθηκαν να εγκατα-
σταθούν στη µονή Αγάθω-
νος.

Να αναφερθούν δύο µονα-
χοί που ήρθαν να υπηρετήσουν τη µονή. Ο Αβραάµ Κωνστα-
ντίνου, 50 ετών, από χωριό της Λαµίας (ήρθε το 1833) και ο
ιεροµόναχος ∆αµιανός Αθανασίου, 68 ετών, από το Λιανο-
κλάδι (ήρθε το 1835).

Έγγραφο (στις 8-10-1835) του µητροπολίτη Φθιώτιδος
προς τον Έπαρχο Φθιώτιδος αναφέρει τη δυστροπία των µο-
ναχών από διαλυθείσες Μονές της Φθιώτιδας, να µονάσουν
στη διατηρηθείσα µονή της Αγάθωνης. Στις 3-12-1835 γίνε-
ται έγγραφη παρατήρηση προς τον ηγούµενο της Μονής Αγά-
θωνης, διότι «οι υπ’ αυτόν µοναχοί στερούνται των αναγκαίων».
Ο µητροπολίτης ζητά (29-6-1835) από τους µοναχούς να µε-
ταβούν στη µονή Αγάθωνης για εκλογή νέου ηγουµένου της
και ταυτόχρονα να εγκατασταθούν26 εκεί: « … προς άπαντας
τους πατέρας των διαλυθέντων Μοναστηρίων Φθιώτιδος, προς ε-
γκαταβίωσίν των εις την Ι. Μ. Αγάθωνης ».

Στην πρώτη σφραγίδα της Μονής µετά την απελευθέρωση,
το 1840, την αναγράφει ως Μονή της Αγαθώνης. Ως ηγού-
µενος αυτής ανέλαβε ο ιεροµόναχος Γρηγόριος από το 1840
µέχρι το 1854.

Το 1851 πεθαίνει ο Επίσκοπος Φθιώτιδος Ιάκωβος. Το ε-
πόµενο έτος 1852, στην επισκοπή Φθιώτιδος προστίθεται και
η επαρχία Λοκρίδος27. Τον Οκτώβριο του 1852 αναλαµβάνει
επίσκοπος Φθιώτιδος ο Καλλίνικος Καστόρχης.28

Μαρµάρινη επιγραφή του έτους 1852 αναφέρει προσθήκες
και νέες κατασκευές σε κτίσµατα της Μονής Αγάθωνος. Συ-
γκεκριµένα γράφει:

“Τα συνεχόµενα ταύτα κελλία µετά της αυτού περιοχής και του
παρακείµενου αχυρώνος ανηγέρθησαν επιµελεία του ηγουµένου της
Ιεράς Μονής Αγάθωνος Κωνσταντίνου ∆ηµητριάδου και των συµ-
βούλων ∆αµιανού και Καλλινίκου - 11 Ιουλίου 1852”.

Την περίοδο 1854-1858 ηγούµενος της Μονής ήταν ο ιε-

ροµόναχος Κωνστάντιος. Παράλληλα ήρ-
θαν στη µονή και παρέµειναν οι: Ζαχαρίας
Αγγελάκος, µοναχός από τη Ραψίµη Υπά-
της, που ήρθε το 1854 (σε ηλικία 36 ε-
τών), Κωνστάντιος Χλωρός, ιεροµόναχος
από τη Βιτρινίτσα Τολοφώνος, που ήρθε το
1855 (σε ηλικία 40 ετών), ∆οµέτιος Γεωρ-
γίου µοναχός από τη Βρυµία, που ήρθε το
1855 (σε ηλικία 65 ετών), Ησαΐας Γεωργί-
ου µοναχός από την Άµφισσα, που ήρθε το
1856 (σε ηλικία 30 ετών), Ακάκιος Φιλίπ-
που ιεροµόναχος από την Κύπρο που ήρθε
το 1856 (σε ηλικία 43 ετών) και Αλύπιος
Γεωργίου µοναχός από τη Φιλιππούπολη
της Ανατ. Ρωµυλίας, που ήρθε το 1856 (σε
ηλικία 50 ετών).

Μία στήλη πίσω από το Ιερό Βήµα του
Καθολικού, νότια είναι το Κοιµητήριο, γρά-
φει ότι: “Εκτίσθη δαπάναις ∆ηµητρίου Χατζί-
σκου, εν έτει 1855 επί της ηγουµενείας Κων-
σταντίου ιεροµονάχου”. Ακολούθησαν άλλες
πολλές κατασκευές.

Το 1858 σε πίνακα29 των Μοναστηρίων
της Ελλάδος, η Μονή της Αγάθωνης (Κοί-
µηση της Θεοτόκου) στο ∆ήµο Υπάτης κα-
ταγράφει 1 µοναχό. Ηγούµενος της µονής
Αγάθωνος τη διετία 1858-1860 ήταν ο ιε-
ροµόναχος ∆ιονύσιος. Σε απουσία του,
χρέη ηγουµένου ασκούσε ο µοναχός Αλύ-
πιος Γεωργίου.

Το 1859 κτίστηκε το Κωδωνοστάσιο, ό-
που υπάρχει η επόµενη επιγραφή:

“ΤΟ ΚΟ∆ΩΝΟΣΤΑΣΙΟΝ ΤΟΥΤΟ ΕΚΤΙΣΘΗ
∆Ι’ ΕΞΟ∆ΩΝ ΤΩΝ κ. ΚΩΝ ΚΟΥΤΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ
Α∆ΕΛΦΩΝ ΑΥΤΟΥ Γ. ΑΝΑ. ΑΘ. ΙΩ. ΣΠ. ΑΙΚ.
ΚΟΥΤΡΕΗ ΕΠΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΛΗΠΙΟΥ Χ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΚΑΚΙΟΥ ΦΙ-

ΛΙΠΠΟΥ ΚΩ. Χ ΕΝ ΕΤΕΙ 1859 ΜΑΡΤΙΟΥ 3“.

19 Ο ∆ηµάκης Χατζηαναγνώστου καλλώπισε την Υπάτη µε λιθό-
στρωτους δρόµους, µε κρήνες και άλλα κοινωφελή έργα.

20 Έτσι λεγόταν η Υπάτη στα χρόνια της Τουρκοκρατίας.
21 Το 1821, πέντε παιδιά του (µεταξύ αυτών και ο ∆ηµάκης) τα έ-

σφαξε στο Μαυρίλλο ο Σπυρίδων Κοντογιάννης (από το Πατρατζίκι)
για εκδίκηση. Από τον αρµατωλό Ιωάν. Φραγκίστα σώθηκαν τα άλλα
2 αδέρφια ∆ηµήτριος και Γιαννακός Χατζίσκος. Ο ∆ηµήτριος Χατζί-
σκος στα χρόνια του Όθωνα έγινε γερουσιαστής και υπουργός.

22 Ιωάν. Βορτσέλα: “ΦΘΙΩΤΙΣ, η προς νότον της Όθρυος”, σελ.
403, έκδ. ΚΑΣΤΑΛΙΑ, 1973, Αθήνα.

23 Όπως γράφει ο Κ. Οικονόµου εξ Οικονόµων στα “Σωζόµενα Εκ-
κλησιαστικά Συγγράµµατα”, τόµος Γ’, σ. 23, «… Ο τελευταίος επί
Τουρκοκρατίας επίσκοπος Ζητουνίου ∆ανιήλ αρχοµένης της επανα-
στάσεως έφυγεν».

24 Καταγόταν από το χωριό Ζαχλωρού του ∆ήµου Κερπενής Κυλ-
λήνης. Ο Γρηγόριος (1767-1837) ήταν συµπατριώτης του αποβιώ-
σαντος επισκόπου Νικηφόρου. [βλ. ∆ηµ. Νάτσιου “Η διοργάνωση
της Επισκοπής Ζητουνίου (Λαµίας) τα έτη 1834-1835”, σ. 25-26,
περ. Φθιωτικά Χρονικά 2011, Λαµία].

25 Ι. Βορτσέλα ΦΘΙΩΤΙΣ, η προς νότον της Όθρυος, σ. 456, εκδ.
Κασταλία, Αθήνα 1973.

26 Θεόφιλου Ν. Σιµοπούλου: “∆ύο ανέκδοτοι κώδικες της Ι. Μη-
τροπόλεως Φθιώτιδος (1834 και 1835)”, σελ. 76-77, Αθήναι 1975.

27 Ι. Βορτσέλα: ΦΘΙΩΤΙΣ, η προς νότον της Όθρυος, σ. 456, εκδ.
Κασταλία, Αθήνα 1973.

28 ό. π.
29 Στον ίδιο πίνακα της Επισκοπής Φθιώτιδος, η Μονή Αντίνιτσας

έχει 2 µοναχούς, η Μονή Μαλεσίνας (Άγιος Γεώργιος) στο ∆ήµο
Λάρυµνας έχει 3 µοναχούς), η Μονή ∆αδίου (Κοίµηση της Θεοτό-
κου) στο ∆ήµο ∆ρυµαίας έχει 4 µοναχούς και η Μονή Αγίου Κων-
σταντίνου στο ∆ήµιο ∆αφνουσίων έχει 5 µοναχούς. [Βλ. Σπύρου
Κοκκίνη «Τα µοναστήρια της Ελλάδος», σελ. 241, Βιβλ. της Εστίας,
Αθήνα 1976].

συνέχεια στο αυριανό µας φύλλο

Η Ιερή Εικόνα της Παναγίας

Η πρώτη σφραγίδα
της Μονής (1834)

Γράφει ο
Κωνσταντίνος Αθαν. Μπαλωµένος

Φυσικός

Η Ιερά Μονή Αγάθωνος

Το Κωδωνοστάσιο της Μονής
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Συνέχεια από το χθεσινό μας φύλλο

Η μονή Αγάθωνος 
στο 19ο αι. 
(μέρος 2ο)

Το 1860 αναλαμβάνει η-
γούμενος της μονής ο ιερο-
μόναχος Γεννάδιος Δημη-
τριάδης. Είχε ίσως τη μα-
κροβιότερη θητεία, παραμέ-

νοντας στη θέση αυτή για 35 χρόνια, μέχρι το 1895. Ενδιά-
μεσα για μικρά χρονικά διαστήματα τον αντικαθιστούσαν άλ-
λοι. 
Στη μονή προσήλθαν και παρέμειναν: ο ιεροδιάκονος Μι-

χαήλ Λωκόπουλος από τα Καλάβρυτα, που ήρθε στη μονή το
1861 (σε ηλικία 50 ετών), ο μοναχός Άνθιμος Νικολαΐδης α-
πό την Πετρομαγούλα Ορχομενού, που ήρθε στη μονή το
1865 (σε ηλικία 35 ετών), ο μοναχός Δανιήλ Τσώρης από το
Κρίκελο Ευρυτανίας, που ήρθε το 1868 (σε ηλικία 48 ετών),
ο μοναχός Αγάπιος Ιωάννου, από τη Σουβάλα, που ήρθε το
1870 (σε ηλικία 27 ετών), ο ιερομόναχος Στέφανος Βακατσά-
νος από την Άμφισσα, που ήρθε το 1873 (σε ηλικία 55 ε-
τών), ο μοναχός Κωνστάντιος Δελιμάρας από τη Γραμμένη,
που ήρθε το 1884 (σε ηλικία 40 ετών, ο πρεσβύτερος Αγα-
θάγγελος Καλλινίκου από την Καλλιθέα Σπερχειάδος, που ήρ-
θε το 1888 (σε ηλικία 65 ετών), ο μοναχός Βησσαρίων Καλα-
μάρας από την Καλλιθέα Σπερχειάδος, που ήρθε το 1893 (σε
ηλικία 40 ετών) και ο αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος Τσάπος από
την Κάλυμνο, που ήρθε το 1895 (σε ηλικία 42 ετών).
Το 1865, το Επαρχιακό Συμβούλιο Φθιώτιδος, με πράξη

του απαίτησε από τη Νομαρχία Φθιωτιδοφωκίδος τον έλεγχο
των λογαριασμών διαχείρισης της περιουσίας της Μονής Α-
γάθωνος στα έτη 1865, 1866 και 1867 για αποκάλυψη των
καταχρήσεων και του υπαίτιου. Για το διαχειριστή πανοσιολο-
γιώτατο Διονύσιο Στεφανόπουλο, πρώην ηγούμενο της Ι. Μ.
Αγάθωνος και μετά της Ι. Μ. στη Μαλεσίνα Λοκρίδος η τοπι-
κή εφ. ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ, ζητά από το Υπουργείο των Εκ-
κλησιαστικών την ταχεία “θεραπεία του κακού”, απειλώντας
να δημοσιεύσει στοιχεία μάλλον δυσάρεστα γι’ αυτόν.
Στο άνω μέρος της κεντρικής πύλης της μονής υπάρχει επι-

γραφή , που αναφέρει: “Η ανατολική πλευρά και τόδε περιτείχι-
σμα ωκοδόμησαν επιμελεία του πανοσιοτάτου ηγουμένου της Ιεράς
Μονής Αγάθωνος κ. Γενναδίου Δημητριάδου και των περί αυτόν
συμβούλων Ακακίου, Φιλίππου και Ησαΐου-Γεωργίου εν έτει 1872
Ιουνίου 29”.
Το 1877, κατά την τρίτη εκστρατεία για απελευθέρωση της

τουρκοκρατούμενης Θεσσαλίας, με τμήμα τακτικού στρατού
που έφυγε30 από τη Λαμία, εψάλλη αγιασμός στον οποίο έλα-
βε μέρος και ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγάθωνος Γεννά-
διος Δημητριάδης, που βρέθηκε στη Λαμία από μέρες και ευ-
λόγησε επίσης τη σημαία του στρατού.
Το 1877 πεθαίνει ο μητροπολίτης Φθιώτιδος Καλλίνικος

Καστόρχης. Ακολουθούν 17 χρόνια (μέχρι το 1894), με την
επισκοπή Φθιώτιδος ακέφαλη. Τον Οκτώβριο του 1894 ανέ-
λαβε ως επίσκοπος Φθιώτιδος ο Κωνσταντίνος Καλοζύμης31,
που είχε - δυστυχώς - μόνο 7ετή θητεία (πέθανε το Δεκέμ-
βριο του 1901).
Στη γενική απογραφή πληθυσμού to 1889 και το 1896, η

Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου ή Αγάθωνης είχε 16 άρρενες
συνολικά.
Μετά το Γεννάδιο Δημητριάδη, το 1895, στη θέση του η-

γουμένου της μονής αναδείχθηκε ο αρχιμανδρίτης Αμβρό-
σιος Τσάπος. Παρέμεινε στη θέση αυτή μέχρι το 1899, οπότε
ανέλαβε ο ιερομόναχος Ιερεμίας Πλέτσης.

Η Ι.Μ. Αγάθωνος στον 20ό αιώνα 
(μέχρι το 1940) (μέρος 1ο)

Στη Μονή γίνεται αγιογραφικό έργο. Στο ιερό (άδυτον) του
Καθολικού υπάρχουν τέσσερις εικόνες των μοναχών Ιωσα-
φαίων32 εν Άθω (του Ιησού, της Παναγίας, του Προδρόμου
και της Κοιμήσεως της Θεοτόκου). Επίσης στους αγιογράφους
αδελφούς Ιωσαφαίους αποδίδονται και οι εικόνες του τέ-
μπλου.
Στη θαυματουργό ιερά εικόνα της Παναγίας τέθηκε αργυρό

επικάλυμμα, που είναι έργο του Ι. Α. Νικητοπούλου, Αθήναι,
1906, όπως σημειώνει σχετική επιγραφή. Κάτω από το επι-
κάλυμμα υπάρχει άλλη επιγραφή που αναφέρει “Δέησις του
δούλου του Θεού Κωνσταντίνου εις αιώνιον μνημόσυνον,
1812”.
Το 1906 επίσης αγιογραφήθηκαν ο Παντοκράτωρ και οι

τέσσερις μεγάλοι προφήτες (Ησαΐας, Ιερεμίας, Ιεζεκιήλ και
Δανιήλ). Είναι έργα του Ν. Αργυροπούλου. Επίσης και η

Πλατυτέρα. Οι τοιχογραφίες είναι νεότερες αντικαθιστώντας
τις παλιές που καταστράφηκαν από την πυρκαγιά του 1822.
Είναι έργα του Λαμιώτη αγιογράφου Γεωργ. Σαραφιανού και
έχουν δυτικότροπες επιδράσεις. Το σημερινό ξυλόγλυπτο τέ-
μπλο αντικατέστησε το παλιότερο που καταστράφηκε.
Το 1907-08 η Μονή Αγάθωνος είχε 10 μοναχούς33. Ηγού-

μενος ήταν ο Ιερεμίας Πλέτσης.
Το 1908 έγιναν - στη μνήμη Ιωάννου Δ. Ζουλούμη (υπάρ-

χει σχετική επιγραφή στα αριστερά) - η ευρεία πύλη εισόδου
στον ιερό ναό με το λευκό σκαλισμένο μάρμαρο, όπως και τα
δύο θολωτά καλλιμάρμαρα παράθυρα με χρωματιστά γυαλιά.
Κατά την πρώτη δεκαετία του αιώνα το μοναχικό έργο ήρ-

θαν να ασκήσουν: ο μοναχός Ιερεμίας Τσουραλόπουλος από
την Αθήνα, που ήρθε το 1900 (σε ηλικία 50 ετών), ο ιερομό-
ναχος Αμφιλόχιος Παπαδημητρίου από το Παλαιοκάτουνο,
που ήρθε το 1902 (σε ηλικία 30 ετών), ο μοναχός Κοσμάς
Τσιόπελας από το Ασλάναγα Καλαμών, που ήρθε το 1902 (σε
ηλικία 35 ετών), ο μοναχός Άνθιμος Πολίτης από το Νεοχώ-
ρι Υπάτης, που ήρθε το 1902 (σε ηλικία 42 ετών) και ο μονα-
χός Ακάκιος Κουτσούρας από τον Κων/νο Αυδανίας, που ήρ-
θε το 1905 (σε ηλικία 45 ετών).
Την περίοδο 1900-1918 ολοκληρώθηκε η αμαξιτή οδός α-

πό την Υπάτη, που επέτρεπε να μεταφέρονται με άμαξα34 οι
μοναχοί στην Υπάτη για υποθέσεις της Μονής. Η οδός αυτή,
μετά το 1918, από τα όμβρια ύδατα καταστράφηκε τελείως και
μετατράπηκε σε μονοπάτι. Έτσι έμεινε μέχρι τα μεταπολεμικά
χρόνια.
Με την άμαξα που προαναφέρθηκε μεταφέρθηκαν οι μεγά-

λες καμπάνες (οι 4 είναι μεγαλύτερες, από τις 8 συνολικά)
βάρους 800, 600, 400, 200, 100 οκάδων και άλλες 3 μικρό-
τερες των 100 οκάδων. Οι καμπάνες κατασκευάστηκαν στη
Βιέννη και η Μονή τις πλήρωσε 50.000 δρχ. σε χρυσό. 
Το 1909 έγινε η κρήνη στη θέση “Καμάρα” από τον ηγού-

μενο αρχιμ. Ιερεμία Πλέτση, που καταγόταν από την Πελο-
πόννησο (ήταν ηγούμενος αρκετά χρόνια). Το 1910 κτίστηκε
η πρώτη δεξαμενή του υδραγωγείου. Μια μεγάλη δεξαμενή
με χωρητικότητα 20.000 οκάδων νερού που έλυσε οριστικά
το πρόβλημα της ύδρευσης. Σ’ αυτή γίνεται ετήσια κατά την ε-
ορτή των Θεοφανείων η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού.

Το 1913 πεθαίνει ο Επίσκοπος Φθιώτιδος, Λοκρίδος και
Θαυμακού Θεόφιλος Ιωάννου35 «πάσχων προ πολλού εκ διαβή-
του». Ως νέος Επίσκοπος Φθιώτιδος (1913-1932) αναλαμβά-
νει ο Ιάκωβος36 Παπαϊωάννου.
Η Μονή Αγάθωνος βρίσκεται (1915) σε περίοδο οικονομι-

κής ακμής. Διαθέτει σημαντική ακίνητη περιουσία με λιβάδια,
αγρούς, οικίες, αλευρόμυλους, νεροτριβές, κ.ά. στη Φθιώτιδα,
σε Λοκρίδα και Παρνασσίδα, όπως και κοπάδια με χιλιάδες
αιγοπρόβατα, μεταφορικά ζώα, βόδια για άροση, κ.ά. Στη μο-
ναστηριακή περιουσία, όπως είναι γνωστό ακολούθησαν
πολλαπλές κρατικές απαλλοτριώσεις. Μεταπολεμικά, έμεινε ι-
διότητος μόνον ο χώρος περί την Μονή.
Νέα πρόσωπα έρχονται να υπηρετήσουν τη μονή. Αναφέ-

ρουμε: το μοναχό Λεόντιο Θάνο από τη Σουβάλα Δωριέων,
που ήρθε το 1913 (σε ηλικία 50 ετών), τον αρχιμανδρίτη Θε-
όκλητο Παναγιωτόπουλο από τη Δημητσάνα Γορτυνίας, που
ήρθε το 1914 (σε ηλικία 30 ετών), το μοναχό Καλλίνικο Ντά-
σιο από τη Δρέμισσα Καλλιέων, που ήρθε το 1914 (σε ηλικία
40 ετών), τον αρχιμανδρίτη Καλλίνικο Παπαδόπουλο από τη
Λαμία, που ήρθε το 1914 (σε ηλικία 45 ετών) , τον ιεροδιά-
κονο Αβέρκιο Μητρόπουλο από την Αιγιαλεία, που ήρθε το
1915 (σε ηλικία 35 ετών) και τον αρχιμανδρίτη Γερμανό Κυ-
ριαζή από την Αθήνα, που ήρθε το 1917 (σε ηλικία 45 ετών). 
Το 1917 στη θέση του ηγουμένου τοποθετήθηκε ο αρχιμ.

Χρυσόστομος Καλατζής (για 1 μήνα) και μετά ανέλαβε ο αρ-
χιμ. Γερμανός Κυριαζής, που παρέμεινε μέχρι το 1919.
Το 1919 έγινε καταγραφή37 της περιουσίας των μοναστη-

ριών, από το Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημό-
σιας Εκπαίδευσης. Ενώ υπάρχουν στοιχεία για τις άλλες μο-
νές, για τη μονή Αγάθωνος ελλείπουν (άγνωστος ο λόγος). Ο
σχετικός πίνακας παρατίθεται.
Από το 1920 ανέλαβε ως ηγούμενος της μονής ο αρχιμ.

Καλλίνικος Παπαδόπουλος. Είχε παράλληλα και χρόνια38

προβλήματα υγείας. Παρέμεινε στη θέση αυτή μέχρι το 1929.   
Στη γενική απογραφή πληθυσμού του έτους 1920, η Μονή

Αγάθωνος είχε 10 άρρενες.
Ένα σοβαρό και σπάνιο εγκληματικό περιστατικό συνέβη

στη Μονή. Τη νύχτα 14 προς 15 Μαΐου 1921, και ώρα 9
μμ., δύο ένοπλοι εισήλθαν στο μαγειρείο της Μονής, όπου ή-
ταν ο ηγουμενεύων Ιερεμίας Τσουραλόπουλος, σύμβουλος
της μονής και 2 υπηρέτες.  Τους έδεσαν και τους χτύπησαν με
το όπλο. Πήραν τα κλειδιά του χρηματοκιβωτίου και αφαίρε-
σαν 9.000 δρχ. περίπου. Από τους άλλους μοναχούς πήραν
200 δρχ. και 500 δρχ. περίπου και τους άφησαν δεμένους.
Στη συνέχεια πήραν μαζί τους 2 ψωμιά και τυρί, τον δε Ιερε-
μία Τσουραλόπουλο έφεραν εκτός της μονής και τον εκτέλε-
σαν. Ο ηγούμενος Καλλίνικος Παπαδόπουλος ήταν άρρωστος
στη Λαμία.
Κατά τη δεκαετία 1920-30 στη μονή προσήλθαν νέα άτομα

να την υπηρετήσουν. Ήταν: ο μοναχός Κύριλλος Γιαννακού α-
πό τη Δημητσάνα, που ήρθε το 1924 (σε ηλικία 52 ετών), ο
μοναχός Ιερεμίας Παπαγιαννακόπουλος από τη Μαγούλιανα
Γορτυνίας, που ήρθε το 1924 (σε ηλικία 55 ετών), ο μοναχός
Γεράσιμος Κουκούμπας από το Λυχνό Υπάτης, που ήρθε το
1924 (σε ηλικία 65 ετών), ο ιερομόναχος Ιερεμίας Παπαδη-
μητρίου από το Κροκύλιον, που ήρθε το 1924 (σε ηλικία 35
ετών), ο Χριστόφορος Καλαντζής από την Καλλιθέας Σπερχει-
άδος, που ήρθε το 1925 (σε ηλικία 30 ετών), ο μοναχός Κύ-
ριλλος Κυπαρισσόπουλος από τη Δράκεια Πηλίου, που ήρθε
το 1926 (σε ηλικία 42 ετών), ο μοναχός Σαμουήλ Κριτσέλης
από τις Κορυσχάδες, που ήρθε το 1928 (σε ηλικία 55 ετών)
και ο αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος Ανδρεάδης, από τα Μηλό-
γουστα Δομενίκων, που ήρθε το 1929 (σε ηλικία (68 ετών).

30 εφ. ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΟΘΡΥΟΣ, 25-1-1877, Λαμία. 
31 Ιωάν. Βορτσέλα: ΦΘΙΩΤΙΣ, η προς νότον της Όθρυος, σ. 456,

εκδ. Κασταλία, Αθήνα 1973.
32 Ήταν ολόκληρη οικογένεια μοναχών αγιογράφων, με μεγαλύτε-

ρο τον Καισαρέα Ιωάσαφ (1832-1880) τον Καυσοκαλυβίτη. Άλλος
πιο γνωστός ήταν ο μοναχός Ιωάννης Ιωασαφαίος (1842-1926). Στη
μονή του Άθω δημιούργησαν το περιώνυμο εργαστήριο των Ιωασα-
φαίων, στις αρχές του 20ού αι.

33 Στην επισκοπή Φθιώτιδος υπάρχουν 7 ανδρ. Μονές με 25 μο-
ναχούς. Οι Μονές είναι: Κοίμησις της Θεοτόκου (Αγάθωνος) με 10
μοναχούς, Το Γενέσιον της Θεοτόκου (Αντινίτσης) με 3 μοναχούς, Ά-
γιος Γεώργιος Μαλεσίνης με 4 μοναχούς, Κοίμησις της Θεοτόκου
Δαδίου) με 3 μοναχούς, Άγιος Κωνσταντίνος Δαφνουσίων με 2 μο-
ναχούς, Άγιος Αθανάσιος Ομβριακής με 2 μοναχούς και Αγία Τριάς
Αβαρίτσης (Μελιταίας) με 1 μοναχό. Βλ.  Επετηρίδα του Υπουργείου
των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, 1907-1908,
εν Αθήναις 1909, σ. 15-29.

34 φυλασσόταν ως κειμήλιο στη Μονή.
35 Για το Θεόφιλο Ιωάννου βλ. εφ. “Σημαία”, φ. 130, 5-9-1913,

Λαμία.
36 Βλέπε Πρόλογο του Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Νικολάου, στην

έκδοση «Ο Μητροπολιτικός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λα-
μίας», των Δημ. Νάτσιου και Βαρβάρας Νάτσιου, Λαμία, 2003.

37 Δελτίον του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας
Εκπαιδεύσεως, Παράρτημα αρ. 4, εν Αθήναις 1919, σ. 38-45. {Βλ.
Σπύρου Κοκκίνη «Τα μοναστήρια της Ελλάδος», σελ. 266-267, εκδ. Βι-
βλιοπ. της Εστίας, Αθήναι 1976}

38 Ήταν λεπρός. Την αδελφή του είχε παντρευτεί ο συνταγματάρχης
Αλέξανδρος Βουλγαράκης στη Λαμία. Την περίοδο 1920-25 επισκε-
πτόταν στο σπίτι τον φαρμακοποιό Γεώργιο Πιπιλίγκα {Η πληροφο-
ρία-μαρτυρία προέρχεται απ’ τον αείμνηστο φαρμακοποιό Ανάργυρο
Γεωργ. Πιπιλίγκα και τη θεωρώ αξιόπιστη}.

Η συνέχεια στο αυριανό μας φύλλο

Γράφει ο
Κωνσταντίνος Αθαν. Μπαλωμένος

Φυσικός

Η Ιερά Μονή Αγάθωνος

Θεόκλητος Παναγιωτόπουλος: Γεννήθηκε στη Δημητσάνα
το 1890. Αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή του Παν. Αθη-
νών. 
Έγινε μοναχός και υπηρέτησε στη Μονή Αγάθωνος.
Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και έγινε ιεροκήρυκας στην Ι.

Μητρόπολη Φθιώτιδος.
Ήταν ανεψιός του μητροπολίτη Φθιώτιδος Ιακώβου Παπαϊω-

άννου. 
Το 1923 έγινε αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου και το

1924 βοηθός επίσκοπος του αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσο-
στόμου. 
Το 1931 έγινε μητροπολίτης Καλαβρύτων & Αιγιαλείας και

το 1944 Πατρών. 
Από τις 7-8-1957 έγινε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών ως Θεόκλη-

τος Β’ μέχρι το θάνατό του στις 8-1-1962.

α/α μονή
περιουσία (δρχ.)

ακίνητη κινητή

1 Αγάθωνος … …

2 Αντινίτσης 11.500 13.300

3 Ομβριακής 105.000 14.450

4 Αγίου Κωνσταντίνου 76.050 5.610

5 Αβαρίτσης 20.000 860

6 Μαλεσίνης 784.100 6.235

7 Δαδίου 158.5001 6.800
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Αφιέρωµα

Συνέχεια από το χθεσινό µας φύλλο

Η Ι.Μ. Αγάθωνος
στον 20ό αιώνα
(µέχρι το 1940)

(µέρος 2ο)
Από το 1929 τη θέση του

ηγουµένου ανέλαβε ο αρχιµ.
Αµβρόσιος Ανδρεάδης. Ή-
ταν πολύ δραστήριος, µε δη-

µιουργικές ιδέες και έγιναν πολλά έργα κατά την περίοδο της
ηγουµενείας του.

Με πρωτοβουλία του ηγουµένου Αµβροσίου Ανδρεάδη και
των ιεροµονάχων Αµβροσίου και Χρυσοστόµου, σε ακαλλιέρ-
γητη έκταση 6 στρεµµάτων, σε επικλινές έδαφος, στα δεξιά
της µονής φυτεύτηκε άµπελος. Τα κλήµατα προήλθαν από τη
Νέα Αγχίαλο, το Συκούριο (Μεγάλο Κεσερλή), την Έδεσσα,
το Μώλο και τις Ράχες (από τον καλλιεργητή Βασίλειο Ανα-
στασίου).

Στις 22-7-1932 παραιτήθηκε ο µητροπολίτης Φθιώτιδος
Ιάκωβος.39 Ως επόµενος µητροπολίτης Φθιώτιδος ανέλαβε
(1932-1958) ο Αµβρόσιος Νικολαΐδης.

Κατά τη δεκαετία του ’30 ήρθαν στη µονή Αγάθωνος: ο µο-
ναχός Ευγένιος Παπαευαγγέλου από το Τσερνοβίτι Φαλάρων
(σε ηλικία 35 ετών), ο ιεροµόναχος-σταυροφόρος Αµβρόσιος
Γεωργακός από τη Σκήτη Αγυιάς Λάρισας (σε ηλικία 18 ε-
τών), ο ιεροµόναχος Γαβριήλ Αργυρίου από τον Πτελεό Αλ-
µυρού (σε ηλικία 40 ετών) και ο µοναχός Ιεζεκιήλ Ρίνας το
1932 (σε ηλικία 30 ετών).

Το επόµενο έτος (1933) το Τοπικό Συµβούλιο του Ο∆ΕΠ
(Οργανισµού ∆ιαχείρισης Εκκλησιαστικής Περιουσίας) προ-
χώρησε σε εκποίηση µε πλειοδοτική δηµοπρασία, διαφόρων
κτηµάτων, που ήταν περιουσία των Μονών Αντινίτσης και Α-
γάθωνος (στις 27-8-1933). Η ανακοίνωση40 προήλθε από
την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Το ίδιο έτος, ο µητροπολί-
της Φθιώτιδος Αµβρόσιος
κατηγορήθηκε µέσω της το-
πικής εφηµερίδας “Η Ε-
ΠΑΡΧΙΑ”, για χρηµατισµό,
για οικονοµική αφαίµαξη
µονών και ναών και για
προκλητική συµπεριφορά
προς το λαό. Ακολούθησε
σειρά πρωτοσέλιδων δηµο-
σιευµάτων41.

Τα έργα στη Μονή Αγά-
θωνος προχωρούν. Στα µέ-
σα της δεκαετίας του ’30,
στο µέσο των αµπελώνων
της µονής αποπερατώθηκε
το επισκοπικό µέγαρο και α-
µέσως κατοικήθηκε από το
µητροπολίτη Φθιώτιδος Αµ-
βρόσιο. Είναι διώροφο, µε
σκάλες και εξώστες σε 3 ση-
µεία του ορίζοντα. Περιλαµβάνει πολυτελή αίθουσα υποδο-
χής, µε εικόνες των µητροπολιτών και παρακείµενο δωµάτιο,
που είναι ο κοιτώνας του δεσπότη.

Από το 1935 η µονή απέκτησε νεόδµητα κελιά. Στα νότια
κελιά έγινε προέκταση δηµιουργώντας εξώστη. Απ’ αυτόν ο
µητροπολίτης Αµβρόσιος µιλούσε στην ετήσια πανήγυρη της
µονής (6 Αυγούστου), ηµέρα που βρέθηκε η ιερά εικόνα της
Παναγίας στο σπήλαιο.

Από µεγάλες µουριές µε µαύρες µούρες, οι µοναχοί παρή-
γαγαν εξαίρετο ούζο. Ένα δείγµα του που εστάλη στην 12η
∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 1938, βραβεύτηκε µε αργυ-
ρό µετάλλιο. Το Γεωργικό Επιµελητήριο Φθιωτιδοφωκίδος α-
νακοίνωσε στη µονή ότι κέρδισε και έπαινο στη 12η ∆.Ε.Θ.
για “δείγµα ερεβύνθων”. Παράλληλα, ζήτησε από τη Μονή να
στείλει κι άλλα εκθέµατα για το περίπτερο του Νοµού µας
στην επόµενη ∆ΕΘ.

∆ηµιουργικός ηγούµενος της Ι. Μ. Αγάθωνος στα χρόνια
αυτά είναι ο αρχιµανδρίτης Αµβρόσιος Ανδρεάδης. Στη µονή
υπηρετούν ο ιεροµόναχος-σταυροφόρος Αµβρόσιος ∆. Γεωρ-
γακός και ο ιεροµόναχος Χρυσόστοµος Παπαευαγγέλου ως
σύµβουλοι και επίσης ο µοναχός Γεράσιµος Κουκούµπας.

Το 1939 εκδόθηκε το “ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΝ της εν Υπάτη
της Φθιώτιδος Ι. Μονής Κοιµήσεως της Θεοτόκου της επιλε-
γοµένης ΤΟΥ ΑΓΑΘΩΝΟΣ”, µε δαπάνη της Μονής, 120 σελί-
δων, από τον Εκδοτικό Οίκο Σωτ. Ν. Σχοινά, εν Βόλω. Πε-
ριέχει Ακολουθία για την εύρεση της θαυµατουργού εικόνας.
Επίσης σηµαντικά ιστορικά στοιχεία για τη Μονή, από το υ-
πάρχον τότε αρχείο της.

Η Ι.Μ. Αγάθωνος στα χρόνια της Κατοχής
και του Εµφυλίου

Στη µονή Αγάθωνος, µετά τον Αµβρόσιο Ανδρεάδη, για τη
θέση του ηγουµένου ορίστηκε ο ιεροµόναχος Νικόδηµος
Γκλάβας. Στις 23-10-1940, ο τότε µητροπολίτης Αµβρόσιος
Νικολαΐδης διόρισε (παρά τις αντιρρήσεις του) τον πρεσβύτε-
ρο Γερµανό ∆ηµάκο, που ανήκε στην αδελφότητα της Ι. Μο-
νής Αγάθωνος, στη θέση του ηγουµένου της Ι. Μονής ∆αδί-
ου.

Στις 24 Σεπτεµβρίου 1942,
ο Γερµανός ∆ηµάκος (µε νέα
απόφαση του µητροπολίτη
Αµβροσίου) µετατέθηκε από
τη Μονή ∆αδίου ως ηγούµε-
νος στην Ι. Μονή Αγάθωνος.
Αντικατάστησε τον µέχρι τότε
ηγούµενο Νικόδηµο Γκλάβα42

, ιεροµόναχο, που µετατέθη-
κε στην Ι. Μονή ∆αµάστας.
Για να ικανοποιήσει µερικώς
τις αντιδράσεις των ∆αδιω-
τών, που δεν ήθελαν να φύ-
γει ο Γερµανός ∆ηµάκος43, ο
δεσπότης Αµβρόσιος του ε-
πέτρεψε να πηγαίνει στη Μο-
νή ∆αδίου για “ενηµέρωση του
νέου ηγουµένου”. Παράλληλα -
µε την ανοχή και συναίνεση
του µητροπολίτη - µπορούσε
να περιοδεύει στα χωριά της Λοκρίδας “εξοµολογώντας και κη-
ρύττοντας το λόγο του Θεού”, ώστε να καλύπτεται η αντιστασια-
κή δράση του.

Με την Κατοχή οι περισσότεροι δεσποτάδες έφυγαν από τις
Μητροπόλεις τους. Από τους ελάχιστους που παρέµειναν ή-
ταν ο Φθιώτιδος Αµβρόσιος44. Με εγκύκλιό του στις 18-2-
1942 προς τους εφηµερίους των Ναών και τους ηγουµένους
των Μονών παρήγγειλε να πείσουν τους πιστούς όπως παρα-
δώσουν τα όπλα τους στις ιταλικές αρχές “διότι τούτο απαιτεί
το συµφέρον των”. Πρόσθετε δε ότι “αι ιταλικαί αρχαί καθ’ ά
γνωρίζουσιν υµίν υπισχούνται ιδιατέρας εις τρόφιµα αµοιβάς εις
τους εφηµερίους τους µέλλοντας να εργασθώσιν αποτελεσµατικότε-
ρον προς τον σκοπόν αυτόν”! … Στις 19-2-1942 µε έγγραφο
προς τη Μονή Αγάθωνος γράφει: …“Θα εµάθατε ίσως ότι ο η-
γούµενος45 της Ι. Μονής ∆αµάστας εφυλακίσθη ευρεθέντων όπλων
εν τη Ι. Μονή, παρά τας υποδείξεις µας. Ειξεύουµεν ότι σεις δεν
είχατε ποτέ όπλον εν τη Ι. Μονή, δεν πιστεύοµεν να αποκτήσατε εν
των µεταξύ. …”.

Η ιταλική διοίκηση µε έγγραφό46 της (στις 22-3-1943) διό-
ρισε τον αρχιµανδρίτη Γερµανό ∆ηµάκο, ως πρόεδρο της κοι-
νότητας Αµφικλείας (∆αδίου). Μετά από παραστάσεις της
γερµανικής διοίκησης στη Λαµία προς το δεσπότη Αµβρόσιο,
για τον ηγούµενο της µονής Αγάθωνος και πρόεδρο της κοι-
νότητας Αµφίκλειας, ο Αµβρόσιος για να προφυλάξει τη µονή
Αγάθωνος από τους κατακτητές, µε έγγραφό του στις 18-5-
1943, απάλλαξε των καθηκόντων του το Γερµανό ∆ηµάκο και
διόρισε τον µοναχό Εφραίµ Πούλιο, ως νέο ηγούµενο της µο-
νής Αγάθωνος. Στο ίδιο έγγραφο ο δεσπότης προσποιείται ά-
γνοια και προβάλει στις αρχές Κατοχής τη δικαιολογία ότι ο
Γ. ∆. “εξοµολογεί και κηρύσσει το λόγο του Θεού στη Λοκρίδα”.

Από τη νύχτα της 10ης Μαΐου 1943, ο Γερµανός ∆ηµάκος
ανέβηκε οριστικά στο βουνό και στο αντάρτικο. Οι Ιταλοί τον
αναζητούσαν ως υπεύθυνο για την εκτέλεση ενός Ιταλού, που
έγινε από οµάδα της τοπικής οργάνωσης Αµφίκλειας (εν α-
γνοία βέβαια του Γερµανού ∆ηµάκου). Στις 14-5-1943 ο Γερ-
µανός συνάντησε τον Άρη Βελουχιώτη και δήλωσε την ένταξή
του στην αντιστασιακή οµάδα του, µη έχοντας άλλη επιλογή
(δηλ. να επιστρέψει στο µοναστήρι). Η αναλυτική αντιστασια-
κή δράση και η σπάνια προσφορά του αρχιµ. Γερµανού ∆η-
µάκου, ως “παπά του Άρη” ή µε το όνοµα “πάτερ Ανυπόµο-
νος”, δεν θα αναφερθεί στην παρούσα γραφή.

Μετά τη συµφωνία47 της Βάρκιζας, το 1946, ο Γερµανός
∆ηµάκος γύρισε στο µοναστήρι του (του Αγάθωνα). Η συµµο-
ρία του εθνικόφρονα-εγκληµατία Βουρλάκη απήγαγε τον ηρω-
ικό µοναχό και τον βασάνισε απαιτώντας να υποσχεθεί ότι θα
αναθεµατίσει τους Αριστερούς της Φθιώτιδας.

Είµαστε σε χρόνια Εµφυλίου. Οι αρχές διέταξαν να αδειά-
σουν τα χωριά και οι κάτοικοι να µεταφερθούν στις πόλεις. Η
Αδελφότητα της Μονής Αγάθωνος κατέβηκε πρώτα στην Υπά-
τη και στη συνέχεια στη Λαµία. Εκεί, πίσω από το Ιερό του
Ναού του Αγίου ∆ηµητρίου, έστησαν µια µεγάλη σκηνή. Ε-
γκαταστάθηκαν σ’ αυτή και εκεί έζησαν τρία ολόκληρα χρό-
νια. Την περίοδο εκείνη άρχισε να κτίζεται ο σηµερινός Ναός
του Αγίου ∆ηµητρίου πάνω στη θέση του παλιού. Ο Γερµανός

ήταν σε όλους γνωστός ως ο παπάς που ήταν κοντά στον Ά-
ρη, ως “ο παπάς του Άρη”. Το 1949 ο ηγούµενος και οι µονα-
χοί επέστρεψαν στο µοναστήρι.

Μεταπολεµικά χρόνια
Αξιοσύνη & εµπάθεια (µέρος 1ο)

Από την καταστροφή και
το θάνατο, στη νέα δεκαετία
του ’50, η Ελλάδα έπρεπε
να βρει τη δύναµη να ζήσει
και να ετοιµάσει το µέλλον
της. Ο ηγούµενος Γερµα-
νός, µε κοινωνική αντίλη-
ψη σκέφτηκε την αξία της
γεωργικής παραγωγής, για
να τραφεί ο λαός µας.

Έτσι το 1951 υπέβαλε
στο Βασιλικό Εθνικό Ίδρυ-
µα48 µια πρόταση-εισήγη-
ση να ιδρύσει Γεωργοτε-
χνική Σχολή στον Αγά-
θωνα για επιµόρφωση των
νέων αγροτών. Με αρκετές
πιέσεις έγινε τελικά δεκτή.
Η Μονή προσέφερε τα α-
ναγκαία κτίρια, τις εκτάσεις
και κάποια χρήµατα. Η
Σχολή διέθετε γεωπόνο,
δάσκαλο, µελισσοκόµο, ξυλουργό και κτίστη. Λειτούργησε
µέχρι το 1959 οπότε έκλεισε, από αλλαγές στο πρόγραµµα
του Βασιλικού Εθνικού Ιδρύµατος (αυτή τη δικαιολογία βρή-
καν). Η φοίτηση ήταν 9µηνη αρχικά και µετά έγινε 18µηνη.
Στις 12 Ιουλίου 1953 δόθηκαν τα πτυχία στους πρώτους απο-
φοίτους49.

Το 1953 διαµορφώθηκε και λειτούργησε το Μουσείο Φυ-
σικής Ιστορίας της Οίτης. Σ’ αυτό προβάλλεται ο χλωρίδα
και η πανίδα του Εθνικού ∆ρυµού της Οίτης. Στο εξωτερικό
χώρο της µονής δηµιούργησε Εκτροφείο ευγενών θηραµάτων
µε άγρια ζώα και πτηνά σε ειδικούς χώρους όπως π.χ. παγώ-
νια, ελάφια, αίγαγρους, κρι-κρι, αγριοπρόβατα, κ.ά. (σε περι-
φραγµένο χώρο 1.200 στρεµµάτων). Ήταν το µοναδικό στην
Ελλάδα.

39 “Παρητήθη χθες ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Ιάκωβος. Οι λό-
γοι της παραιτήσεως ταύτης είναι τα σκάνδαλα τα οποία τον βαρύ-
νουν”. [εφ. Η ΕΠΑΡΧΙΑ, φ. 538 , σ. 4, 23-7-1932, Λαµία].

40 εφ. Η ΕΠΑΡΧΙΑ, φ. 691, σ. 1, 29-7-1933, Λαµία.
41 (α) «Η αγία έδρα έχει ανάγκη χρηµάτων» στην εφ. Η ΕΠΑΡΧΙΑ,

φ. 696, σ. 1, 10-8-1933, Λαµία, (β) «Η πολιτεία του Μητροπολίτου
µας» στην εφ. Η ΕΠΑΡΧΙΑ, φ. 698, σ. 1, 15-8-1933, Λαµία.

42 Πήρε τη θέση του ηγουµένου Γεράσιµου Λαούδη, αρχιµανδρίτη,
ο οποίος µετατέθηκε στην Ι. Μονή ∆αδίου (στη θέση του Γερµανού
∆ηµάκου).

43 Το Φθινόπωρο του 1942 έµαθε (από κείµενο του ∆ηµ. Γληνού)
και µυήθηκε στο ΕΑΜ (από γνωστό του στο ∆αδί). Φυσικά εντάχθη-
κε στην οργάνωση, µε δραστηριότητα στην “Εθνική Αλληλεγγύη”
(λόγω της ιερατικής ιδιότητας). Στην Αµφίκλεια ελευθέρωσε πολλούς
κρατούµενους των Ιταλών. Θυµίζουµε ότι η “Εθνική Αλληλεγγύη”
(ΕΑ) ιδρύθηκε στις 28 Μαΐου 1941. Βοήθησε πολύ στην επιµελη-
τεία του αντάρτικου.

44 Στις 20 Οκτωβρίου 1944, µε ελεύθερη τη Λαµία από τους Γερ-
µανούς και ο Άρης Βελουχιώτης ήταν στη Μητρόπολη για τη δοξολο-
γία, “ο ∆εσπότης, ως συνήθως, έλειπε στην Αθήνα”, γράφει ο Γερµανός
∆ηµάκος στο Βιβλίο του (σελ 293).

45 Ήταν ο Ευλόγιος Μόρφης (1895-1954), που τον Ιανουάριο του
1942 φιλοξένησε και βοήθησε 12 Νεοζηλανδούς µέχρι να διαφύ-
γουν µε συµµαχικό υποβρύχιο από τη Στυλίδα. Η ενέργεια προδόθη-
κε και οι Ιταλοί µετά από έρευνα βρήκαν κάποια όπλα που άφησαν ε-
κεί και συνέλαβαν τον ηγούµενο, έναν µοναχό κι έναν υπηρέτη. Κα-
ταδικάστηκε σε θάνατο, αλλά µε παρέµβαση του ∆αµασκηνού, τότε
Αρχιεπισκόπου και Αντιβασιλέως, η ποινή µετατράπηκε σε ισόβια
κάθειρξη.

46 Είχε υπογραφεί και από το Γ. Φλωρίδη, τότε Νοµάρχη Φθιωτι-
δοφωκίδας. Ο Γερµανός ∆ηµάκος παρά τις αντιρρήσεις του και τη
δικαιολογία - κώλυµα ως κληρικός, τελικά - µετά από πίεση των ντό-
πιων - δέχτηκε τη θέση.

47 Υπογράφηκε στις 12-2-1945, από την κυβέρνηση Νικ. Πλαστή-
ρα και τους αντιπροσώπους του ΕΑΜ.

48 Στη Λαµία ήταν τότε πρόεδρος του τµήµατος Φθιώτιδας του
Β.Ε.Ι. (Βασιλικού Εθνικού Ιδρύµατος) ο νοµοµηχανικός Κωνστ. Κε-
φάλας Η θετική του εισήγηση βοήθησε στην τελική έγκριση για ίδρυ-
ση της Σχολής Αγάθωνος.

49 Οι απόφοιτοι φεύγοντας έπαιρναν µαζί τους δωρεάν και µία σει-
ρά γεωργικών και ξυλουργικών εργαλείων και οικοδόµου. Επίσης α-
πό ένα ζευγάρι κουνέλια και κοτόπουλα εξευγενισµένης ράτσας.

Η συνέχεια στο αυριανό µας φύλλο

Γράφει ο
Κωνσταντίνος Αθαν. Μπαλωµένος

Φυσικός

Η Ιερά Μονή Αγάθωνος

Αµβρόσιος Ανδρεάδης
(1939)

Ο Γερµανός ∆ηµάκος
στην Εθνική Αντίσταση

(φωτ. Σπ. Μελετζή)

Γερµανός ∆ηµάκος (1950)



Συνέχεια από το χθεσινό µας φύλλο

Μεταπολεµικά χρόνια
Αξιοσύνη & εµπάθεια

(µέρος 2ο)
Το 1955 ήρθε στη Φθιώ-

τιδα ο (κατά κόσµον Ανδρέ-
ας) Βησσαρίων Κορκολιά-
κος (1908-1991) και γρά-
φτηκε στο µοναχολόγιο της

Ι. Μονής Αγάθωνος.
Τα πολιτικά πάθη, η ανθρώπινη κακία και φθόνος ίσως δί-

νουν την εξήγηση στη δίωξη που θα ασκηθεί στον άξιο ηγού-
µενο. Το 1957, ο µητροπολίτης Φθιώτιδος Αµβρόσιος αντι-
κατέστησε50 τον ηγούµενο της Μονής Αγάθωνος αρχιµανδρί-
τη Γερµανό ∆ηµάκο, µε τον άσηµο νεαρό µοναχό Βησσαρίω-
να Αργυρόπουλο.

Η τοπική51 εφ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, τον Ιούνιο του 1957 κα-
ταγγέλλει το µητροπολίτη Φθιώτιδος, ως µία κραυγαλέα εκδή-
λωση της αρχιερατικής “δεσποτείας”, χωρίς λόγο, σε έναν ιε-
ρωµένο - υπόδειγµα αρετής - µε λαµπρή δραστηριότητα, που
είχε εξαρθεί από όλες σχεδόν τις αθηναϊκές εφηµερίδες. Με
την ικανότητά του ανέδειξε τη µονή σε όαση πολιτισµού και
καθολικό ευλαβικό προσκύνηµα. Ακόµη και ο ίδιος ο µητρο-
πολίτης Φθιώτιδος τον επαίνεσε προ έτους, έλαβε δε και την
ευαρέσκεια της Ιεράς Συνόδου. Η εφηµερίδα καλεί την άρ-
χουσα τάξη της Λαµίας σε αντίδραση στο “πραξικόπηµα” του
µητροπολίτη, ως ηθικό χρέος και αξιοκρατική δικαίωση του
ηγουµένου.

Σε επιστολή του (µε ηµεροµηνία 25-1-1958) προς την εφ.
Η ΕΠΑΡΧΙΑ52, ο νέος ηγούµενος της Μονής Αγάθωνος Βησ-
σαρίων διαψεύδει τα δηµοσιεύµατα των εφ. “Ε.Α.” και “ΠΡΟ-
Ο∆ΟΣ” για οικονοµικές ανωµαλίες, ότι έκλεισε µοναχούς στα
κελιά και ότι ξυλοκόπησε τον Αβέρκιο, άτοµο µε πνευµατική
καθυστέρηση. Αν και διορίστηκε (όπως αναφέρει στην επι-
στολή του) για εκκαθάριση ανωµαλιών παλιότερης περιόδου,
ο µητροπολίτης Αµβρόσιος τον αντικατέστησε στέλνοντας έγ-
γραφο, όπου αναφέρει “… του µοναχού Βησσαρίωνος κατ’ επα-
νάληψιν δηλώσαντος υµίν ότι επιθυµεί να παραιτηθή του αξιώµα-
τος του Ηγουµένου …” . ∆ιαµαρτύρεται και κατά του µητροπο-
λίτη, επειδή “δεν διαψεύδει όλες αυτές τις κακόβουλες φήµες, και
δηµοσιεύει έγγραφο που σπιλώνει την τιµή του”. Κλείνει η επι-
στολή, απειλώντας προσφυγή στα ∆ικαστήρια.

Στις 23-1-1958, καταγράφονται στον τοπικό τύπο τα θλιβε-
ρά επεισόδια53 που έγιναν στην Ι. Μ. Αγάθωνος µε πρωταγω-
νιστή τον Βησσαρίωνα ή Βασίλειο Αργυρόπουλο, νεαρότατο
ιεροµόναχο που αντικατέστησε τον πρώην ηγούµενο Γερµανό
∆ηµάκο. Η Μητρόπολη Φθιώτιδος λόγω κακής διαχείρισης
της περιουσίας της µονής αλλά και της απρεπούς συµπεριφο-
ράς του νεαρού ηγουµένου, τον διέταξε να παραδώσει την πε-
ριουσία της µονής Αγάθωνος στον ιεροµόναχο Καισάριο Φι-
λοθεΐτη, ηγούµενο στην Αγ. Μαρίνα Λοκρίδας. Ο Φιλοθεΐτης
ήλθε στη µονή και ειδοποίησε τον Βησσαρίωνα, που ήταν στο
χωριό Λυχνό. Ερχόµενος ο Βησσαρίων στη µονή, αρνήθηκε
να την παραδώσει και τον απείλησε. Στη συνέχεια έκλεισε
τους µοναχούς στα κελιά όλη νύχτα. Το πρωί επρόκειτο να
φύγει µε το λεωφορείο Καστανιάς-Λαµίας και συνάντησε τον
ιεροµόναχο Αβέρκιο, τον οποίο ξυλοκόπησε άγρια µε τα χέ-
ρια και οµπρέλα. Τον έσωσαν οι επιβάτες και ο οδηγός του
αυτοκινήτου. Μετά οργισµένος επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο
και όταν περνούσε από τα Λουτρά Υπάτης πήδηξε από την πί-
σω πόρτα και µε το αυτοκίνητο-ταξί του Παπασταµούλη έφυγε
για άγνωστη κατεύθυνση, πιθανά στην Αθήνα.

Από τη Μητρόπολη Φθιώτιδος (τον Κωνσταντίνο Σκλαβού-
νο Γεν. Αρχιερ. Επίτροπο) εστάλη έγγραφο στον ιερέα Αθανά-
σιο Λαϊνά, οικονόµο στην Υπάτη, µε εντολή να µεταβεί στη
µονή και να επιβλέψει την ασφάλεια της περιουσίας της, κα-
λώντας σε βοήθεια και τον πρόεδρο της Κοινότητας Λυχνού ή
την αστυνοµική αρχή Υπάτης.

Την 31 Ιανουαρίου 1958, µε την παρουσία των: Γεωργ.
Μαργαρίτη, ιερέως και εφηµερίου του Ι.Ν. Παναγίας ∆έσποι-
νας Λαµίας, του νέου ηγουµένου της µονής Καισαρίου Φιλο-
θεΐτη, ιεροµονάχου, του πρώην ηγουµένου αρχιµ. Γερµανού
∆ηµάκου και της αστυνοµίας, παραδόθηκε54 κανονικά και ο-
µαλά η ηγουµενία από τον αντικατασταθέντα ηγούµενο Βησ-
σαρίωνα, ο οποίος παραµένει στη µονή ως καλόγηρος. Ο νέ-
ος ηγούµενος Καισάριος Φιλοθεΐτης, ιεροµόναχος υπηρετού-
σε ως εφηµέριος στην ενορία της κοινότητος Αγίας Μαρίνας
Λοκρίδας. Ο ερχοµός στη µονή Αγάθωνος του αρχιµ. Γερµα-
νού ∆ηµάκου ως απλού µοναχού έφερε ιδιαίτερη χαρά στους
κατοίκους των γύρω χωριών και ιδιαίτερα του Λιχνού. Αντί-
θετα, οι κάτοικοι του Βαθύκοιλου συνόδευσαν µε δάκρυα λύ-
πης την αποχώρησή του, µετά από αποχαιρετιστήρια θεία λει-
τουργία. Στη συνέχεια, 40 έφιπποι προέπεµψαν από το Βαθύ-

κοιλο µέχρι την Πελασγία τον Γερµανό, τιµώντας µε συγκίνη-
ση έναν αγαπηµένο και άξιο ιερωµένο.

Μετά από ανακρίσεις που έγιναν κατά του ιεροµονάχου
Βησσαρίωνος Αργυροπούλου για επεισόδια, αποµακρύνθη-
κε55 µε απόφαση της µητρόπολης Φθιώτιδος (20-2-1958) και
τέθηκε στη διάθεση της µητρόπολης Μαγνησίας. Παράλληλα
ο αρχιµ. Γερµανός ∆ηµάκος που ανεκλήθη στη µονή Αγάθω-
νος από τον ενοριακό Ναό Βαθύκοιλου, εξεδιώχθη και πάλι
από τη µονή στο χωριό Πίτσι της ορεινής ∆υτ. Φθιώτιδος!

Το Μάιο του 1958, η τοπική εφ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ56 επανα-
φέρει το θέµα της δίωξης του αρχιµ. Γερµανού ∆ηµάκου, και
καταλήγει: “Επειδή πολλά διαδίδονται δια την υπόθεσιν αυτήν εις
βάρος του Μητροπολίτου, τα οποία κλονίζουν το κύρος της Εκκλη-
σίας, δι’ αυτό η Ι. Σύνοδος έχει υποχρέωσιν να επιληφθή αµέσως
της υποθέσεως και να επαναφέρη εις την τάξιν τον παρεκτραπέντα
Μητροπολίτην.”

Τον Οκτώβριο 1958, µετά από απόφαση της Ι. Συνόδου, ε-
παναδιορίστηκε ως ηγούµενος στη Μονή Αγάθωνος ο αρχιµ.
Γερµανός ∆ηµάκος (είχε παυτεί από έτους, από τον πρώην57

µητροπολίτη Αµβρόσιο Νικολαΐδη). Επέστρεψε και ανέλαβε
τη διοίκηση της Μονής και της Γεωργικής Σχολής. Η άφιξη58

και αποκατάσταση του ηγουµένου έγινε ευµενώς δεκτή από
τους κατοίκους της περιοχής, στους οποίους είναι ιδιαίτερα
λαοφιλής.

Σύµφωνα µε τον τοπικό τύπο (27-11-1958): Η ακατανόητη
πολιτική59 ορισµένων κατά την τελευταία 2ετία είχαν ως απο-
τέλεσµα να αµαυρώσουν την πανελλήνια αίγλη της Μονής Α-
γάθωνος και επιπλέον να οδηγήσουν στη διάλυση της Σχολής
για τα αγροτόπαιδα της χώρας µας. ∆εν πέτυχαν όµως να εξα-
φανίσουν τελείως το θρησκευτικό και κοινωνικό έργο του
φωτισµένου αρχιµ. Γερµανού ∆ηµάκου, ο οποίος εδέχθη α-
πηνή και εµπαθή δίωξη. Η δικαίωσή του από την Ιερά Σύνο-
δο, τον επανέφερε στη θέση του για ανάδειξη της µονής, αλλά
και η επαναλειτουργία60 της Γεωργοτεχνικής Σχολής Αγάθω-
νος από 1ης Μαρτίου 1959 θα συνεχίσει το επιµορφωτικό
και κοινωνικό έργο της.

Την ηµέρα που ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών61 τηλεγραφούσε
στον τοποτηρητή της Μητρόπολης Φθιώτιδος να διακόψει ο
αρχιµ. Γερµανός την εξορία του στο Πίτσι και να γυρίσει στη
µονή Αγάθωνος, ο αντιπρόσωπος του Εθνικού Ιδρύµατος πή-
γε στο µοναστήρι για απογραφή και παραλαβή του υλικού της
Γεωργικής Σχολής, µε την απόφαση για διάλυσή της! …. Την
άλλη µέρα ο Γερµανός ∆ηµάκος παρουσιάστηκε στη ∆ιοίκηση
του Ιδρύµατος στην Αθήνα ζητώντας την ανάκληση της εντο-
λής για κατάργησή της. Αρνήθηκαν. Ζήτησε ακρόαση62 από
το Βασιλιά. Του δηµιούργησαν δυσκολίες. ∆εν αποθαρρύνθη-
κε όµως δηλώνοντας ότι θα ζητήσει τη µεσολάβηση του Αρ-
χιεπισκόπου για να πετύχει τη βασιλική ακρόαση. Τότε το α-
ποτέλεσµα ήταν θετικό. Η διοίκηση του Εθνικού Ιδρύµατος υ-
ποχώρησε και άµεσα ετοιµάστηκαν τα έγγραφα για τη συνέχι-
ση της ζωής για τη Γεωργοτεχνική Σχολή Αγάθωνος. Αυτό ή-
ταν. Στο νέο σχολικό έτος από το Μάρτη 1959, οι αιτήσεις
των νέων αγροτόπαιδων είναι αθρόες. Σύντοµα έρχεται εξο-
πλισµός, υλικά και εφόδια από την Αθήνα για τη λειτουργία
της Σχολής. Αυτός ήταν ένας ακόµα νικηφόρος αγώνας του
αρχιµ. Γερµανού ∆ηµάκου.

Από τις 29 Ιανουαρίου 1959 η ∆ασική Υπηρεσία έφερε στο
Κυνηγετικό Εκτροφείο της Μονής τα πρώτα αγρίµια (11 αίγα-
γρους από τη νήσο Σκόπελο και 1 δορκάδα από τη Μακεδο-
νία). Το εκτροφείο έχει έκταση 800 στρέµµατα µε ποικιλία
δασικών δένδρων και θάµνους, µε βράχους, ρεύµατα, πηγές,
κλπ. Η περίµετρος µήκους 4.500 µ. έχει περιφραχθεί µε δι-

κτυωτό σύρµα ύψους 2 µ.
και 2-3 σειρές αγκαθωτό
σύρµα. Ο εµπλουτισµός θα
συνεχιστεί µε άλλα άγρια
ζώα (ελάφια, δορκάδες και
αίγαγρους).

Σε κάποια εκσκαφή, στις
28-4-1959, που έγινε για
κάποιο σύνηθες έργο στο
προαύλιο της µονής ανακα-
λύφθηκε63 τάφος, ο οποίος
συνδέθηκε µε κάποια τεκµή-
ρια και αποδόθηκε ότι ανή-
κει στον κτήτορα αυτής τον
όσιο Αγάθωνα.

Αναδηµιουργία
της Ιερής Μονής

(µέρος 1ο)
Μετά το θάνατο του µη-

τροπολίτη Αµβροσίου, από
τις 26-6-1960 ανέλαβε ο

∆αµασκηνός Παπαχρήστου, ως νέος µητροπολίτης Φθιώτι-
δος. Ταυτόχρονα έχουµε τη νέα δεκαετία των έργων στη µονή
Αγάθωνος.

Το Μάιο του 1961 άρχισε η ανοικοδόµηση και ανακαίνι-
ση64 της Μονής. Η αριστερά βόρεια πλευρά της µονής, όπου
ήταν κελιά των µοναχών κατεδαφίστηκε και θα οικοδοµηθεί
νέα πτέρυγα µε πολλά δωµάτια και βοηθητικούς χώρους. Με-
τά θα κατεδαφιστεί η νότια πτέρυγα, όπου θα ανεγερθούν ξε-
νώνες των προσκυνητών. Συµµετείχαν ο ηγούµενος Γερµανός
και όλοι οι µοναχοί (ο π. Γεράσιµος τραυµατίστηκε κατά τις
εργασίες κατεδάφισης). Βοήθησαν επίσης κάτοικοι από τα
χωριά Λυχνό, Συκά, Ροδωνιάς, κ.ά. και µαθητές των τελευταί-
ων τάξεων του Γυµνασίου
Υπάτης, µε το ∆ιευθυντή
τους ∆ηµ. Παπαδάµ και
τους καθηγητές Ευστ. Γαγά-
νη και Χρ. Παπαθανασίου.

Με την ευκαιρία της θρη-
σκευτικής πανήγυρης, στις
6-8-1961, ο Θεόκτ. Λαϊνάς
γράφει65 στον τοπικό τύπο
ότι το µοναστήρι διέρχεται
περίοδο αναδηµιουργίας.
Αποτελεί απόφαση ενός
δηµιουργικού ανθρώπου
µε κοινωνικές και πνευµα-
τικές ανησυχίες. Οι δύο
δρόµοι πρόσβασης στη µο-
νή, από το χωριό Βασιλικά
αλλά και από την Υπάτη, α-
ποτελούν έργο του ηγουµέ-
νου της αρχιµ. Γερµανού.
Η συνδροµή όλων είναι απαραίτητη, ώστε η µονή Αγάθωνος
να γίνει ένα λαµπρό µνηµείο για τον άνθρωπο, µέσα σε εξαι-
ρετικό φυσικό περιβάλλον.

50 Το 1956, ο µητροπολίτης Φθιώτιδος είχε αποµακρύνει - χωρίς
κάποια αιτιολογία - τον άριστο ιεροκήρυκα Γεώργιο Παυλίδη, προκα-
λώντας το δηµόσιο θρησκευτικό αίσθηµα

51 εφ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, 9-6-1957, σ. 2, Λαµία.
52 εφ. Η ΕΠΑΡΧΙΑ, σ. 4, 21-12-1957, Λαµία.
53 εφ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, Πέµπτη 23-1-1958, σ. 4, Λαµία.
54 εφ. Η ΕΠΑΡΧΙΑ, σ. 3, 1-2-1958, Λαµία.
55 εφ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, Πέµπτη 20-2-1958, σ. 4, Λαµία.
56 εφ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, 15-5-1958, σ. 4, Λαµία.
57 Ο Αµβρόσιος Νικολαΐδης (1881-1960) διετέλεσε µητροπολίτης

Φθιώτιδος την περίοδο 1932-1958.
58 εφ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, 23-10-1958, σ. 3, Λαµία.
59 εφ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, 27-11-1958, Λαµία.
60 Μετά από απόφαση του Γενικού ∆ιευθυντού του Εθνικού Ιδρύ-

µατος στρατηγού Μεσσηνοπούλου, που έθετε ως προϋπόθεση να έ-
χει τη διεύθυνση της Σχολής ο ίδιος ο αρχιµ. Γερµανός ∆ηµάκος.

61 Ήταν ο Θεόκλητος Β’ (1860-8/1/1962). Στον αρχιεπισκοπικό
θρόνο Αθηνών και πάσης Ελλάδος ήταν την περίοδο 1957-1962. Το
1914 ήταν µοναχός στη Μονή Αγάθωνος.

62 Στην εφ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, κείµενο του συνεργάτη Αγραφιώτη,
φ. 1025, σ.1, Κυριακή 7-12-1958, Λαµία.

63 Αρχιµ. ∆αµασκηνού Ζαχαράκη: “Ο Όσιος Αγάθων”, σ. 17, έκδ.
Ι. Μονής Αγάθωνος, 2015.

64 εφ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, φ. 1275, 18-5-1961, Λαµία.
65 εφ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, φ. 1298, σ. 1, 6-8-1961, Λαµία.

Η συνέχεια στο επόµενο φύλλο µας
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Συνέχεια από το προηγούµενο φύλλο µας

Αναδηµιουργία
της Ιερής Μονής

(µέρος 2ο)
Το επόµενο έτος (1962)

άρχισε ανακαίνιση της Μο-
νής. Η ΒΑ πλευρά των κε-
λιών κατεδαφίστηκε και άρ-
χισε η ανοικοδόµηση νέας

πτέρυγας. Επιθυµία του ηγουµένου αρχιµ. Γερµανού ∆ηµά-
κου είναι η δηµιουργία της αναγκαίας υποδοµής στη Μονή.
Σηµαντική είναι η στήριξη του νέου µητροπολίτη Φθιώτιδος
∆αµασκηνού Παπαχρήστου. Στη µονή υπηρετούν 8 µοναχοί.

Από το 1964 εµπλουτίστηκε το Εκτροφείο ζώων µε σπάνια
παραδείσια πουλιά, όπως φασιανοί, ορτύκια, πέρδικες, κ.ά.
Με εκκολαπτικές µηχανές γινόταν ο πολλαπλασιασµός τους
και τα νέα πουλιά στέλνονταν στα θηρευτικά καταφύγια της
χώρας µας.

Το 1964, η Μονή δέχτηκε 4 οµάδες Κυπρίων φοιτητών,
που εκπαιδεύτηκαν υποτυπωδώς, για να αναλάβουν επιστρέ-
φοντας αντιστασιακή δράση. Με τη λήξη της εκπαίδευσης, οι
Κύπριοι µεταλάβαιναν και έφευγαν. Το όλο εγχείρηµα παρέ-
µεινε µυστικό66 για προφανείς λόγους.

Την περίοδο της δικτατορίας των συνταγµαταρχών ο αρχιµ.
Γερµανός ∆ηµάκος αφέθηκε να ξεκουραστεί και να ασχοληθεί
µε το συγγραφικό του έργο. Τότε κάποιοι τον κατήγγειλαν, ως
ακραίο αριστερό και άπιστο χριστιανό και τον οδήγησαν στο
Συνοδικό ∆ικαστήριο, το οποίο όµως τον αθώωσε.

Στις 19-12-1971 έγιναν τα εγκαίνια67 στις νέες εγκαταστά-
σεις του Εκτροφείου Θηραµάτων και του Κέντρου Βασικής
∆ασικής Εκπαίδευσης στην µονή Αγάθωνος. Την πρωτο-
βουλία της εκδήλωσης είχε η ∆ιεύθυνση ∆ασών Φθιώτιδος
(µε διευθυντή τον Μ. Παπαζήση). Έγινε απονοµή πτυχίων σε
αποφοιτήσαντες θηροφύλακες (7η σειρά) και ακολούθησε ε-
πίσκεψη στο Μουσείο ταριχευµένων θηραµάτων. Παρέστη-
σαν68 ο µητροπολίτης Φθιώτιδος ∆αµασκηνός, ο ηγούµενος
της µονής αρχιµ. Γερµανός ∆ηµάκος, ο δήµαρχος Λαµίας
Νικ. Μουντούρης, κ.ά. Η Σχολή Θηροφυλάκων λειτούργησε
την περίοδο 1970-1981. Στη συνέχεια µεταφέρθηκε στο Καρ-
πενήσι.

Στην εορτή της Μεταµορφώσεως του Σωτήρος (6-8-1973)
έγινε µεγάλη θρησκευτική πανήγυρη69 στη µονή. Με πολλά
αυτοκίνητα, που δηµιούργησαν κυκλοφοριακή συµφόρηση, ι-
διαίτερα στο ηµιτελές τµήµα της οδού από το χωριό Συκά,
προσήλθαν χιλιάδες πιστών στον αρχιερατικό εσπερινό µε
αρτοκλασία. Επικεφαλής ήταν ο µητροπολίτης Φθιώτιδος ∆α-
µασκηνός Παπαχρήστου, βοηθούµενος από τον αρχιµ. Γερµα-
νό ∆ηµάκο, τον αρχιµ. Αµβρόσιο Αντωνάρα, τον πρωτοσύ-
γκελο Αγαθόνικο Φιλιππότη και πολλούς ιερείς της περιοχής.
Στον εξωτερικό χώρο πλήθος µικροπωλητών εξυπηρέτησε
και διασκέδασε τους προσκυνητές. Η αναµόρφωση του µονα-
στηριακού συγκροτήµατος, µε τις προσπάθειες του ηγουµένου
αρχιµ. Γερµανού ∆ηµάκου είναι εµφανέστατη. Έτσι το άλλοτε
πολεµικό ορµητήριο των Κοντογιάννηδων µετατράπηκε σε έ-
ναν υποβλητικό χώρο λατρείας του Υψίστου και τόπος σωµα-
τικής αλλά και ψυχο-πνευµατικής ανακούφισης των πιστών.

Ο επιθεωρητής Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης ∆ηµ. Παπα-
δάµ στις 6-5-1974, δηµοσιεύει70 σε τοπική εφηµερίδα ποίη-
µα µε τίτλο “Στον ηγούµενο Ιεράς Μονής Αγάθωνος”.

Σε καταγραφή του 1976 για το νοµό Φθιώτιδος71 βρέθηκαν
ότι υπάρχουν 5 ορθόδοξα µοναστήρια µε 38 µοναχούς και 5
µοναστήρια παλαιοηµερολογιτών µε 70 µοναχούς.

Το 1985, η ∆ιεύθυνση ∆ασών Φθιώτιδας µε τη συνδροµή
του ηγουµένου π. Γερµανού ίδρυσε το Μουσείο Φυσικής Ι-
στορίας της Οίτης παρά τη Μονή Αγάθωνος. Σε διώροφο
κτίριο, στο χώροι του Εκτροφείου Ζώων, προβάλλεται η
χλωρίδα και πανίδα της Οίτης και παρέχονται πληροφορίες
που έχουν σχέση µε τη Γεωλογία, την Παλαιοντολογία, την
Κλιµατολογία, την Εδαφολογία και την Οικολογία της περιο-
χής του Εθνικού ∆ρυµού Οίτης. Γι’ αυτό, στις 12.6.1988, ο
ηγούµενος της Μονής π. Γερµανός ∆ηµάκος, τιµήθηκε µε
σχετικό δίπλωµα και µετάλλιο από τον τότε υφυπουργό Γεωρ-
γίας.

Στις 22-1-1991, σε ηλικία 83 ετών ο µοναχός Βησσαρίων
Κορκολιάκος, “ὁ ἅγιος τῶν πτωχῶν καὶ τῶν βασανισµένων, ἐκοι-
µήθη ἐν Κυρίῳ.” Ο ηγούµενος αρχιµ. Γερµανός ∆ηµάκος έγρα-
ψε στο µοναχολόγιο:

“Τὴν 22αν τοῦ µηνὸς Ἰανουαρίου, ἡµέραν Τρίτην καὶ περὶ ὥραν
4:30΄ ἀπογευµατινήν, ὁ π. Βησσαρίων ἀφῆκεν τὴν τελευταῖαν
πνοήν, παραδοὺς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, εἰς χεῖρας Θεοῦ, τὸν ὁποῖον
ἐπὶ ἥµισυ καὶ πλέον αἰώνα, ὑπηρέτησε πιστὰ ὡς Ἱερεὺς καὶ πνευ-

µατικὸς πατήρ, ὁδηγήσας πολλὰς ψυχὰς εἰς τὸν παράδεισον...
Ἀφῆκεν φήµην Ἁγίου!”

Το 1992, ο µοναχός ∆αµασκηνός Ζαχαράκης έλαβε από το
µητροπολίτη Φθιώτιδος ∆αµασκηνό Παπαχρήστου τον πρώτο
και δεύτερο βαθµό της ιερωσύνης, καθώς και το οφίκιο του
αρχιµανδρίτη. Τον Ιούλιο του 1993, από την αδελφότητα της
Μονής Αγάθωνος, ο αρχιµ. ∆αµασκηνός Ζαχαράκης εκλέ-
χθηκε παµψηφεί ως νέος ηγούµενος αυτής.

Στις 22-5-1996 “εκοιµήθη” ο µητροπολίτης Φθιώτιδος
(1960-1996) ∆αµασκηνός Παπαχρήστου. Ο µητροπολίτης
Αλµυρού Χριστόδουλος (κατά κόσµον Χρήστος) Παρασκευ-
αΐδης ορίστηκε ως τοποτηρητής της Μητρόπολης Φθιώτιδας.
Στις 17-11-1996 ενθρονίστηκε και ανέλαβε ο Νικόλαος
Πρωτοπαπάς, ως νέος µητροπολίτης Φθιώτιδος.

Η Μονή Αγάθωνος στον 21ο αιώνα
Το έτος 2.000 η Εκκλησία της Ελλάδος, µε πρόταση του τό-

τε Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου, βράβευσε τον αρχιµ. Γερ-
µανό ∆ηµάκο για την αντιστασιακή δράση του. Επιπλέον, η
Ιερά Σύνοδος εξέδωσε έναν τόµο µε τίτλο «Μνήµες και Μαρ-
τυρίες από το ’40 και την Κατοχή» µε αναφορές στη δράση
του Γερµανού ∆ηµάκου τον καιρό της Κατοχής.

Στις 9 Ιουνίου 2004, ο άξιος γέροντας Γερµανός ∆ηµάκος
“εκοιµήθη” πλήρης ηµερών, σε ηλικία 92 χρονών σε κλινική
της Λαµίας. Ένα µήνα µετά, τον Ιούλιο του 2004, εκδόθηκε το
βιβλίο του “Στο βουνό µε τον σταυρό, κοντά στον Άρη”, αρχιµ.
Γερµανός Κ. ∆ηµάκος, Πάτερ Ανυπόµονος, Στρατιωτικός ιε-
ρεύς στο Γενικό Στρατηγείο του ΕΛΑΣ. ∆υστυχώς, δεν πρόλα-
βε να το δει δηµοσιευµένο, αλλά το είχε διαβάσει στην τελική
του µορφή και το ενέκρινε.

Έπρεπε να γίνουν έργα αντιστηρίξεως στο µοναστήρι και
οι Υπηρεσίες της Νοµαρχίας Φθιώτιδας επέµεναν ότι για να
γίνει σωστή αντιστήριξη θα έπρεπε να γκρεµιστούν τα κτίρια
της ανατολικής πλευράς και ανάµεσά τους ο χώρος όπου βρι-

σκόταν ο τάφος του Γέροντα
Βησσαρίωνα. Έτσι το 2006
αποφασίστηκε η εκταφή µε
την έγκριση του Μητροπολί-
τη. Στις 3-3-2006 πραγµατο-
ποιήθηκε η εκταφή (15 χρό-
νια µετά) του Βησσαρίωνα
Κορκολιάκου και το σκήνωµά
του βρέθηκε ολόκληρο, ά-
φθαρτο και ευωδιάζον! Το γε-
γονός διαδόθηκε σε όλη την
Ελλάδα και η Μονή έγινε
προορισµός χιλιάδων ευλα-
βών προσκυνητών.

Το 15αύγουστο του ίδιου έ-
τους ο ηγούµενος της µονής
αρχιµ. ∆αµασκηνός Ζαχαρά-
κης έγραψε ποίηµα 88 στρο-
φών, όπου περιγράφει συνο-
πτικά το χρονικό της εκτα-
φής. Τυπώθηκε και µοιρά-
στηκε σε προσκυνητές. Το

σκήνωµα του π. Βησσαρίωνα έχει τοποθετηθεί στο παρεκκλή-
σι του Αγίου Χαραλάµπους.

Ο ηγούµενος αρχιµ. ∆αµασκηνός καλλιέργησε και ανέπτυξε
ένα προσωπικό χάρισµα, της στιχοποιίας. Με αρκετές κατά
καιρούς δηµοσιεύσεις αξιόλογων ποιηµάτων του σε εφηµερί-

δα της Λαµίας, το 2009 κυκλοφόρησε την πρώτη ποιητική
του συλλογή, µε τίτλο “Αγαθωνίτικες µαρτυρίες”, σε έκδοση
της Μονής Αγάθωνος.

Το 2010, πάλι ο ηγούµενος αρχιµ. ∆αµασκηνός έγραψε και
κυκλοφόρησε βιβλίο µε τίτλο “Πώς γνώρισα τον Γέροντα
Βησσαρίωνα”, σε έκδοση της µονής. Επίσης κυκλοφόρησε
και το φυλλάδιο “Το χρονικό της εκταφής”.

Μετά από πρόσκληση του µητροπολίτη Εδέσσης Πέλλης και
Αλµωπίας κ. Ιωήλ, ο οποίος στις 20 ∆εκεµβρίου 2011 οργά-
νωσε ηµερίδα στην Έδεσσα, αφιερωµένη στον ορθόδοξο µο-
ναχισµό, ο αρχιµ. ∆αµασκηνός Θ. Ζαχαράκης, ηγούµενος της
µονής Αγάθωνος µίλησε σ’ αυτήν µε θέµα “Αναµνήσεις από
το Γέροντα Βησσαρίωνα Αγαθωνίτη”.

Τον Απρίλιο του 2015, νέο µικρό πνευµατικό έργο του η-
γουµένου αρχιµ. ∆αµασκηνού µε τίτλο “Χριστός Ανέστη”, τυ-
πωµένο σε µικρό σχήµα (βιβλίο τσέπης) αποστέλλεται µε την
ευκαιρία των εορτών του Πάσχα, σε πλήθος ευσεβών και κα-
λών φίλων της µονής. Ακολουθεί, στο ίδιο έτος (2015) η έκ-
δοση βιβλίου από τον ίδιο, µε τίτλο “Ο Όσιος Αγάθων”, που
περιλαµβάνει: Το βίο και
τα θαύµατα, την Ασµατική
Λειτουργία και Παρακλητι-
κό Κανόνα.

Το νέο ηγουµενοσυµβού-
λιο της Μονής Αγάθωνος
που προέκυψε από τις ε-
κλογές στις 31-5-2016 α-
παρτίζεται από τον ηγούµε-
νο αρχιµ. ∆αµασκηνό Ζα-
χαράκη, ως Πρόεδρο και
τους αρχιµανδρίτες Γερµα-
νό Γιαντσίδη και Αγάθωνα
Κατερνόπουλο, ως µέλη. Η
Μονή έχει 8 µοναχούς.

Η αγάπη κι ο σεβασµός
στη µνήµη του προ-ηγουµέ-
νου της Μονής Γερµανού
∆ηµάκου, για τα 12 χρόνια
από την Κοίµησή του, ενέ-
πνευσαν στον αρχιµ. ∆αµα-
σκηνό τη γραφή ενός πρόσφατου ποιήµατος µε τίτλο “Το χά-
δι”, που δηµοσιεύτηκε στην εφ. “Λαµιακός Τύπος”, στις 23-
6-2016.

Είναι προφανές και αποτελεί πεποίθησή µου ότι η Μονή
βρίσκεται σε άξια χέρια, ενός δραστήριου και πνευµατικού
ανθρώπου, που διαδεχόµενος το µεγάλο Γέροντα π. Γερµανό,
µετά από πολύχρονη µαθητεία κοντά του, θα πορευτεί ένα
δρόµο θυσίας και προσφοράς.

66 αρχιµ. ∆αµασκηνού Ζαχαράκη: «Σαράντα δηµιουργικά χρόνια
της Ιεράς Μονής Αγάθωνα Υπάτης (1952- 1992)».

67 εφ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, Κυριακή 19-12-1971, σ. 4, Λαµία.
68 εφ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, Παρασκευή 24-12-1971, σ. 4, Λαµία.
69 εφ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ (ανταπόκριση ∆ηµ. Νάτσιου), Πέµπτη 9-8-

1973, σ. 4, Λαµία.
70 εφ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, 4 Ιουλίου 1974, σ. 2, Λαµία.
71 Από το «Ηµερολόγιον της Εκκλησίας της Ελλάδος 1976» για την

επίσηµη έκδοση της Αποστολικής ∆ιακονίας. ∆όθηκαν στοιχεία από
την εκκλησία των Γ.Ο.Χ. (Παλαιοηµερολογιτών). Περιλαµβάνονται
τα εν ενεργεία µοναστήρια, ησυχαστήρια και σκήτες.

Η συνέχεια στο αυριανό µας φύλλο
µε το τελευταίο µέρος του αφιερώµατος
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Αρχιµ. ∆αµασκηνός
Ζαχαράκης

Βησσαρίων Κορκολιάκος

Ψηφιδωτό στο υπέρθυρο της εξωτερικής πύλης της Μονής (φωτ. Κ.Α.Μ., 10-4-2015)

Η Ιερά Μονή Αγάθωνος



Συνέχεια από το χθεσινό µας φύλλο

Ηγούµενος
Γερµανός ∆ηµάκος

Ένα άξιο και
τιµηµένο ράσο

Γεννήθηκε το 1912 στο
χωριό Αγρίδιο της Βυτίνας.
Το όνοµά του ήταν Γεώρ-
γιος. Από τις 22 Αυγούστου

1929 µέχρι το Σεπτέµβριο 1940 εγκαταβίωσε στη Μονή Ξε-
νιάς Βόλου. Στις 27 Ιουλίου 1933 εκάρη µοναχός µε το όνο-
µα Γερµανός και στις 29 Ιουλίου 1934 χειροτονήθηκε διάκο-
νος.

Από τις 23 Σεπτεµβρίου 1940 ο ιεροδιάκονος Γερµανός
∆ηµάκος εντάχθηκε στη Μονή Αγάθωνος. Στις 7 Οκτωβρίου
1940 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και στις 30 ∆εκεµβρίου
1940 του εδόθη το οφίκιο του αρχιµανδρίτη, από τον τότε
µητροπολίτη Αµβρόσιο.

∆ιορίστηκε ηγούµενος στην Ι.Μ. ∆αδίου (αν και ανήκε
στην Ι.Μ. Αγάθωνος). Το 1942 επέστρεψε στη Μονή Αγάθω-
νος, αλλά δραστηριοποιείτο στην περιοχή της Αµφίκλειας ως
πνευµατικός. Η ιταλική διοίκηση τον διόρισε πρόεδρο της
κοινότητας Αµφίκλειας, παρά τη θέλησή του). Μετά το σαµπο-
τάζ στο Σ.Σ. Αµφίκλειας και τη σύλληψη οµήρων από τη Βελί-
τσα, µε παρέµβασή του στις γερµανικές αρχές κατοχής στη Λι-
βαδειά τους έσωσε. Η σύλληψη και εκτέλεση ενός Ιταλού, το
Μάιο του 1943, από Οµάδα Νέων της τοπικής οργάνωσης α-
ποδόθηκε από τους Ιτα-
λούς ως αποτέλεσµα ε-
ντολής του κοινοτάρχη
π. Γερµανού και διατά-
χθηκε η σύλληψή του.

Για να αποφύγει τη
σύλληψη ανέβηκε στο
βουνό, στο Αντάρτικο.
Στην Κουκουβίστα συνά-
ντησε τον Άρη Βελου-
χιώτη. Στην Αγία Τριάδα
Ευρυτανίας του δόθηκε
το ψευδώνυµο “πάτερ Α-
νυπόµονος”, από τον Ά-
ρη. Ακολούθησε και
συµµετείχε ενεργά ως ιε-
ρωµένος και αγωνιστής
κατά του κατακτητή και
των ντόπιων υποτακτι-
κών τους, µέχρι την Ή-
πειρο και την Πελοπόν-
νησο. Επέστρεψε στη Λαµία το 1946, µετά τη συµφωνία της
Βάρκιζας. Από τον επίσκοπο Φθιώτιδος Αµβρόσιο αιτήθηκε
την επιστροφή του στη Μονή Αγάθωνος. ∆ιορίστηκε72 αµέ-
σως.

Τότε επέστρεψε στη Μονή Αγάθωνος, όπου και ανέπτυξε
κοινωνική δράση, µε τη Γεωργοτεχνική Σχολή Αγάθωνος, µε
εκτροφείο Άγριας Πανίδας, µε Μουσείο Φυσικής Ιστορίας,
κ.ά.. Παράλληλα ανακαίνισε τη Μονή, από τη δεκαετία του
’60 και µετά, την οποία και ανέδειξε σε θρησκευτικό κέντρο
αναφοράς για τη Φθιώτιδα.

Παρά τις µεταπολεµικές ταλαιπωρίες που υπέστη (βασανι-
σµό από τη συµµορία Κ. Βουρλάκη, δυσµενείς µεταθέσεις α-
πό τη Μονή Αγάθωνος και παραποµπή το 1968 στο Συνοδι-
κό ∆ικαστήριο) τίµησε όσο λίγοι το ράσο στα πέτρινα χρόνια
της Κατοχής και του Εµφυλίου, µε πίστη στο Χριστό και στην
ελευθερία. Τιµήθηκε73 σε πολλαπλές εκδηλώσεις από την Ιε-
ρά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, την Πολιτεία, την Αυ-
τοδιοίκηση, αλλά κυρίως έµεινε στη συνείδηση του λαού µας
για το εκκλησιαστικό, εθνικό και κοινωνικό του έργο.

Ο πρώην Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάση Ελλάδος Χρι-
στόδουλος είπε:

«Σε καµία χώρα της κατεχόµενης Ευρώπης δεν υπήρξε ένας Πα-
πα-Ανυπόµονος, ο Αρχιµανδρίτης Γερµανός ∆ηµάκος, τ. Ηγούµενος
της Ιεράς Μονής Αγάθωνος, που έδρασε αντιστασιακά κατά την ι-
στορούµενη περίοδο 1941-1944 και έφερε στο περιβάλλον του Ά-
ρη Βελουχιώτη και προς τα ένοπλα τµήµατα του Αντιστασιακού
Ε.Α.Μ. την αγάπη της Εκκλησίας».

Στον αείµνηστο γέροντα Γερµανό ∆ηµάκο αρµόζουν οι στί-
χοι του ποιητή Οδυσσέα Ελύτη:

«Εκείνοι που µας λιθοβόλησαν δεν ζούνε πια.
Με τις πέτρες έχτισα µια βρύση».

Εκοιµήθη στις 9 Ιουνίου 2004, σε ηλικία 92 ετών, αφήνο-
ντας την αγαπηµένη του Μονή σε άξια χέρια.

Η Βιβλιοθήκη και
το Μουσείο της Μονής

Έχουν διασωθεί πολλά πολύτιµα κειµήλια και τίµια λείψα-
να. Τα ιερά κειµήλια πού υπάρχουν σήµερα στο Μουσείο της
Μονής είναι πολλά και ενδιαφέροντα. Υπάρχουν δεκάδες
σταυροί, ιερά σκεύη, Αρτοφόρια, άγια Λείψανα, ιερές εικό-
νες, άµφια, κώδικες, βιβλία, που συνελέγησαν από τούς Να-
ούς και τις διαλελειµένες Μονές της περιοχής από τον προ-
ηγούµενο Γερµανό ∆ηµάκο και µε αυτό τον τρόπο διασώθη-
καν από αρχαιοκάπηλους.

Το πιο παλιό βιβλίο της βιβλιοθήκης είναι ένα σύγγραµµα
του Ιουστίνου Φιλοσόφου και Μάρτυρος του έτους 1551. Εί-
ναι δωρεά του Επισκόπου Ζητουνίου Φιλοθέου προς τη Μο-
νή. Σε πολλά λειτουργικά βιβλία της Μονής υπάρχουν ενδια-
φέρουσες ενθυµήσεις Ηγουµένων και Μοναχών πού έχουν
µεγάλη ιστορική αξία για τη ζωή της Μονής και των γύρω
χωριών.

Επίσης υπάρχει και η στρογγυλή σφραγίδα (απεικονίζει την
Κοίµηση της Θεοτόκου) του Μοναστηριού, του 1834, σε άρι-
στη κατάσταση.

Σώζονται και πέντε τουρκικά φιρµάνια74, το ένα µε ισλαµικό
έτος 1195, που αντιστοιχεί στο γρηγοριανό έτος 1780, είναι
δε γραµµένα µε την παλιά τουρκική γραφή. Επιπλέον υπάρχει
και µια επιστολή οπλαρχηγού, που απευθύνεται σε Τούρκο
άρχοντα της περιοχής.

Στο Μουσείο της Μονής σώζονται ιερά αντικείµενα, σύµβο-
λα και κειµήλια της πίστης και του έθνους µας. Αυτά δεν ήταν
αντικείµενα µόνο του Μοναστηριού αλλά και άλλων Μονών,
που διαλύθηκαν το 1833 και αναγκαστικά µεταφέρθηκαν στη
Μονή Αγάθωνος. Τα κυριότερα είναι τα εξής:

1. Λειτουργικά Σκεύη (Άγια Ποτήρια, Άγια ∆ισκάρια, Θυ-
µιατά, καντήλια και κυρίως Ιερά Ευαγγέλια)

2. Ιερές Εικόνες (του 16ου-19ου αι. κυρίως)
3. Ιερά Άµφια
4. Ιερά Λείψανα
5. Κειµήλια του απελευθερωτικού αγώνα του 1821. Κυ-

ρίως οπλισµός διάφορων οπλαρχηγών (π.χ. 2 πιστόλες του
Μήτσου Κοντογιάννη), επιστολές και ενδυµασίες τους,

Το µοναστήρι πανηγυρίζει στις 6 Αυγούστου (Μεταµόρφω-
σις του Σωτήρος) και στις 15 Αυγούστου (Κοίµησις της Θεο-
τόκου). Επίσης εορτάζει και στις 10 Φεβρουαρίου (του Αγίου
Χαραλάµπους).

Η µονή διαθέτει και ξενώνα.

Επίλογος
Θεωρώ ευτυχή τον εαυτό µου, που συγκέντρωσα το απαραί-

τητο υλικό, ώστε να αποδώσω, µε συνοπτικό αλλά περιεκτικό
τρόπο, την ιστορική πορεία στο χρόνο και την προσφορά των
ανθρώπων της Μονής Αγάθωνα. Σίγουρα υπάρχουν προσπά-
θειες και ενέργειες των ανθρώπων της µονής που διέφυγαν ή
είναι άγνωστες, παραµένοντας σε προσωπικό επίπεδο των α-
πλών ανθρώπων. Μην ξεχνάµε ότι καµία µελέτη και εργασία
δεν είναι ποτέ απόλυτα πλήρης. Πρέπει όµως να είναι δίκαιη,
αληθής, να µην ωραιοποιεί ή αποκρύπτει στοιχεία ή γεγονότα
και οπωσδήποτε ορθά τεκµηριωµένη.

Από τον π. Γερµανό ∆ηµάκο, το 1984, ζήτησα να τελέσει το
γάµο µου στη Μονή Αγάθωνα. Μου είπε για την απαγόρευση
από το µητροπολίτη της τέλεσης γάµων στις Μονές. Του ζήτη-
σα τότε να παραστεί και ευλογήσει το γάµο µου στο εκκλησάκι
του Αγίου Λουκά, όπου ήρθε και µαζί µε τον αείµνηστο πρω-
τοπρεσβύτερο ∆ηµήτριο Τσίντζα τελέστηκε το µυστήριο. Ο πα-
ραινετικός του λόγος και η ευχή του για την έγγαµη ζωή µου
και την οικογένεια θεωρώ ότι ήταν η ευλογία της εκκλησίας.

Η γνωριµία µου µε τον αρχιµ. π. ∆αµασκηνό Ζαχαράκη, ό-

ταν διδάσκαµε στο Εκκλησιαστικό Λύκειο Λαµίας, ήταν αρκε-
τή για να εκτιµήσω τον άξιο διάδοχο του Γέροντα. Του εύχο-
µαι καλή υγεία και διαρκή προσφορά στον άνθρωπο.

Η γραφή τούτη χαρίζεται στη µνήµη του µεγάλου Γέροντα
Γερµανού ∆ηµάκου.

Κωνσταντίνος Αθαν. Μπαλωµένος
φυσικός

72 Έγγραφο του Μητροπολίτου Φθιώτιδος Αµβροσίου µε αριθ.
πρωτ. 194/8 Φεβρ. 1946 προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της
Ελλάδος.

73 Άλλες τιµητικές διακρίσεις: Τρία µετάλλια Εθνικής Αντίστασης
1941-44, ευαρέσκεια Ι. Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (1951),
Βασιλικό Βραβείο (1956), Βραβείο Βασιλικού Ινστιτούτου Γεωργι-
κών Σπουδών (1956), Μετάλλιο Γεωργίου Β’ (1958), Βραβείο Σώ-
µατος Ελλήνων Προσκόπων Φθιώτιδος (1977).

74 τα δύο φιρµάνια αναφέρονται σε αγοραπωλησία και σε τέλεση
γάµου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΑΝΑΦΟΡΕΣ
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ-ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

1. εφ. ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΟΘΡΥΟΣ, 1877, Λαµία.
2. εφ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ, 1957-1959, 1961, 1971, 1973, 1974,

Λαµία.
3. εφ. Η ΕΠΑΡΧΙΑ, 1932, 1933, 1957, Λαµία.
4. εφ. “ΣΗΜΑΙΑ”, φ. 130, 5-9-1913, Λαµία.
5. Ιωάν. Βορτσέλα: “ΦΘΙΩΤΙΣ, η προς νότον της Όθρυος”, έκδ.

ΚΑΣΤΑΛΙΑ, 1973, Αθήνα.
6. Χρ. Καραγεωργίου: “Η Ιερά Μονή Αγάθωνος”, εφ. ΛΑΜΙΑΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ, από 30-4-1952 έως 9-5-1952, Λαµία.
7. Θ. Α. Λαϊνά: “Το µοναστήρι του Αγάθωνος”, εφ. ΕΘΝΙΚΟΣ Α-

ΓΩΝ, 6-8-1961, Λαµία.
8. Ιστοσελίδα http://www.romiosini.org.gr
9. Αρχιµανδρίτης Γερµανός Κ. ∆ηµάκος, ο Πάτερ Ανυπόµονος της

Εθνικής Αντίστασης, Τιµητικός Τόµος, Αρκαδική Ακαδηµία, Εκ-
δοτική Τριπόλεως, Τρίπολη 2003

10. ∆ηµ. Γληνός: “Εκλεκτές Σελίδες”, τόµ. 4, “Τι είναι και τι θέλει το
ΕΑΜ”, σ. 141-143, εκδ. Επικαιρότητα, 1975, Αθήνα.

11. Βασ. Παπαζάχος-Κατερίνα Παπαζάχου: “ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛ-
ΛΑ∆ΑΣ”, Γ’ έκδοση, σ. 204-205, εκδ. ΖΗΤΗ, 2003, Θεσσαλο-
νίκη.

12. Ιστοσελίδα http://www.romiosini.org.gr
13. αρχιµ. ∆αµασκηνού Ζαχαράκη: «Σαράντα δηµιουργικά χρόνια

της Ιεράς Μονής Αγάθωνα Υπάτης (1952- 1992)».
14. αρχιµ. ∆αµασκηνού Ζαχαράκη: “Ο Όσιος Αγάθων”, έκδ. Ι.Μ.

Αγάθωνος, 2015, Λαµία.
15. Βασ. Παπαζάχος-Κατ. Παπαζάχου: “Οι σεισµοί της Ελλάδας”, Γ’

έκδοση, ΖΗΤΗ, 2003, Θεσσαλονίκη.
16. Νικ. ∆αβανέλλος- Γεώργ. Σταυρόπουλος: “Λαµία, Με τη γραφίδα

των περιηγητών (1159-1940)”, εκδ. ΟΙΩΝΟΣ, 2005, Λαµία.
17. Κωνστ. Αθ. Μπαλωµένου: “Ιερά Μονή Αντίνιτσας”, ανέκδοτη

εργασία, αναρτηµένη στο ∆ιαδίκτυο, στο
www.amfictyon.blogspot.gr

18. ∆ηµ. Νάτσιου “Η διοργάνωση της Επισκοπής Ζητουνίου (Λα-
µίας) τα έτη 1834-1835”, σ. 25-26, περ. Φθιωτικά Χρονικά
2011, Λαµία.

19. Θεόφιλου Ν. Σιµοπούλου: «∆ύο ανέκδοτοι κώδικες της Ι. Μη-
τροπόλεως Φθιώτιδος (1834 και 1835)”, Αθήναι 1975.

20. Σπύρου Κοκκίνη: «Τα µοναστήρια της Ελλάδος», Βιβλιοπωλείον
της Εστίας, 1976, Αθήνα.

21. Επετηρίδα του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της ∆ηµο-
σίας Εκπαιδεύσεως, 1907-1908, εν Αθήναις, 1909.

22. ∆ηµ. Νάτσιου & Βαρβάρας Νάτσιου: “Ο Μητροπολιτικός Ναός
Ευαγγελισµού της Θεοτόκου Λαµίας”, 2003, Λαµία.

23. Βικιπαίδεια.
24. Μαρτυρία αειµνήστου φαρµακοποιού Αναργ. Γ. Πιπιλίγκα.
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