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Ιερά Μονή Μυρτιάς 5 Οκτωβρίου 2020 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

ΘΕΜΑ: «Εορταστικές Εκδηλώσεις στην Ιερά Μονή Μυρτιάς για την 

εορτή της Συνάξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου της Μυρτιωτίσσης» 

Με λαμπρότητα και κατάνυξη πανηγύρισε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 

2020, η ιστορική Ιερά Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου Μυρτιάς Τριχωνίδος, την 

Σύναξη της ιεράς Εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου της Μυρτιωτίσσης. Η 

πανήγυρη της εφεστίου Εικόνος της Ιεράς Μονής εορτάζεται την πρώτη 

Κυριακή του Οκτωβρίου και αποτελεί την δεύτερη πανήγυρη της Ιεράς Μονής. 

Στην ιερά αγρυπνία που άρχισε το απόγευμα του Σαββάτου και 

ολοκληρώθηκε τις πρωινές ώρες της Κυριακής προεξήρχε ο πανοσιολογιώτατος 

αρχιμ. Πολύκαρπος Θεοφάνης, προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου 

Νικολάου Αντιρρίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου. 

Συμμετείχαν ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής αρχιμ. Ιωσήφ Ζωγράφος και 

κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας. 

Ο π. Πολύκαρπος, κατά την σύντομη προσλαλιά του, ευχαρίστησε τον 

Ηγούμενο και την Αδελφότητα της Ιεράς Μονής για την πρόσκληση να 

συμμετάσχει στην πανήγυρη και αναφέρθηκε στο πρόσωπο της Κυρίας 

Θεοτόκου που αποτελεί τη μάνα όλων των ανθρώπων. Παίρνοντας αφορμή από 

τα λόγια της Παναγίας μας «Ἰδού ἡ δούλη Κυρίου...» και «ὅτι ἄν λέγῃ ὑμῖν 

ποιήσατε...» τόνισε την αρετή της υπακοής που κατεξοχήν βίωσε η Παναγία 

μας. Υπήκουσε άνευ όρων και προϋποθέσεων στο θέλημα του Θεού και με την 

ζωή της προτρέπει όλους τους πιστούς να αγωνίζονται και να προσπαθούν να 

εφαρμόζουν την διδασκαλία και το θέλημα του Θεού στην ζωή τους. 

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του αναφέρθηκε με εγκωμιαστικά λόγια για 

τον Ηγούμενο και τους Πατέρες που ζουν στη Μονή τα τελευταία χρόνια και 
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αγωνίζονται, ζώντας υπό την σκέπη της Μυρτιώτισσας Παναγιάς, να 

επαναφέρουν την Μονή στην παλαιά της δόξα, προτρέποντας τους 

προσκυνητές να τους στηρίζουν με την παρουσία τους και τις προσευχές τους. 

Ο άγιος Καθηγούμενος αντιφωνώντας ευχαρίστησε όλους όσους 

συμμετείχαν στην ιερά αγρυπνία και όσους κοπίασαν για την προετοιμασία της 

πανηγύρεως. Ιδιαιτέρως ευχαρίστησε τον π. Πολύκαρπο για την συμμετοχή του, 

καθώς και τους χορούς των ιεροψαλτών που απέδωσαν θαυμάσια τους ύμνους 

της ημέρας και ευχήθηκε η χάρη της Παναγία μας να σκεπάζει όλους τους 

ανθρώπους, ειδικά στις δύσκολες μέρες που ζούμε. 

Τα ιερά αναλόγια διακόνησαν θαυμάσια χοροί ιεροψαλτών από την Ιερά 

Μητρόπολη Πατρών και την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, υπό 

την διεύθυνση του κ. Ανδρέα Κοτοπούλη και του κ. Αλεξίου Ζαρζάνη. 

Συγκινητική ήταν η πολύ μεγάλη συμμετοχή των προσκυνητών, που 

προσήλθαν για να τιμήσουν την Κυρία Θεοτόκο και να προσκυνήσουν την 

χαριτόβρυτο εικόνα της.  

Το απόγευμα της Κυριακής στον αύλειο χώρο της Ιεράς Μονής 

πραγματοποιήθηκε εορταστική εκδήλωση με ομιλητή τον 

αιδεσιμολογιώτατο πρωτοπρεσβύτερο Ευάγγελο Παπανικολάου, ιατρό, 

θεολόγο, κληρικό της Ιεράς Μητροπόλεως Καμερούν. Ο π. Ευάγγελος ανέπτυξε 

το θέμα: «Αμαρτωλών Σωτηρία».  

Με τον γλαφυρό, ζωντανό και πάντα επίκαιρο λόγο του, για περισσότερες 

από δύο ώρες, μίλησε για το πρόσωπο της Παναγίας, που αποτελεί την ελπίδα 

και την παρηγοριά όλων των ανθρώπων. Η Παναγία μας είναι η σωτηρία των 

αμαρτωλών, καθώς πρεσβεύει διαρκώς στον Υιό της για κάθε άνθρωπο που, με 

πίστη, επικαλείται την βοήθεια και την μεσιτεία της. Χρησιμοποιώντας ιστορικά 

παραδείγματα και γεγονότα αναφέρθηκε στην ευλάβεια που έτρεφαν οι 

πατέρες και οι παππούδες μας στον Χριστό και στην Παναγία μας και 

επεσήμανε την ανάγκη, οι νεοέλληνες να κάνουμε στροφή στον πολιτισμό μας 



 

 
 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΙΕΡΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΝΗ 
ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΥΡΤΙΑΣ 

 

και την παράδοσή μας, να βαδίσουμε στα ίχνη των πατέρων μας, των ηρώων 

της πατρίδος μας και των αγίων της πίστης μας για να αποκτήσουμε τα 

βιώματα και τις αγιοπνευματικές εμπειρίες τους.  

Η Ιερά Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου Μυρτιάς Τριχωνίδος, με την 

μακραίωνη  ιστορία της, η έναρξη της οποίας τοποθετείται από τους ειδικούς 

ερευνητές γύρω στο 1200 μ.Χ., αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μοναστήρια 

της Δυτικής Ελλάδος.  

Η προσφορά της, μέσα στους αιώνες, όχι μόνο στην τοπική κοινωνία, αλλά 

και στην ευρύτερη περιοχή υπήρξε μεγάλη. Από την Ιερά Μονή πέρασαν ο 

άγιος Κοσμάς ο Εθνοϊερομάρτυς και οι άγιοι Ευγένιος και Χρύσανθος οι 

Αιτωλοί. Σε αυτήν βρήκαν καταφύγιο τα σκλαβωμένα Ελληνόπουλα 

μαθαίνοντας τα ελληνικά γράμματα, στο κρυφό σχολειό που λειτούργησε 

στους χώρους της. Στο Καθολικό της και ενώπιον της ιεράς Εικόνας της 

Μυρτιώτισσας Θεοτόκου έδωσε τις μοναχικές του υποσχέσεις ο νεότερος άγιος 

της Εκκλησίας μας, Καλλίνικος, Επίσκοπος Εδέσσης και Πέλλης, ο Αιτωλός 

γενόμενος μέλος της Αδελφότητας της Μονής. Σε αυτήν βρήκαν και βρίσκουν 

πνευματικό καταφύγιο, στήριγμα και δρόμο σωτηρίας αναρίθμητοι πιστοί, οι 

οποίοι εναποθέτουν τις ελπίδες τους στην Κυρία Θεοτόκο για να λάβουν 

παρηγοριά και ελπίδα. 

Η Ιερά Μονή καθαγιάστηκε με την συνεχή τέλεση της ορθοδόξου λατρείας 

και τους ασκητικούς αγώνες των πατέρων που έζησαν και τελειώθηκαν σε 

αυτήν. Κυρίως όμως καθαγιάστηκε με την παρουσία της θαυματουργού και 

χαριτοβρύτου Εικόνος της Κυρίας Θεοτόκου της επονομαζομένης «Η ελπίς των 

απελπισμένων», η οποία πραγματικά χαρίζει την ελπίδα, την παρηγοριά και 

την θεραπεία στον απελπισμένο και ποικιλοτρόπως τραυματισμένο και 

λαβωμένο, από τα «βέλη» του μισοκάλου διαβόλου, σύγχρονο άνθρωπο.  

 

Εκ της Ιεράς Μονής 


