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Η Αγία Ζώνη αναχώρησε για το Άγιο Όρος -Με
δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησε το Αγρίνιο το
Θεομητορικό κειμήλιο
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Λίγο πριν το μεσημέρι η Τιμία Ζώνη της Παναγίας αναχώρησε από το Αγρίνιο για
το Άγιο Όρος Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε το Ιερό κειμήλιο που είχαν την ευλογία
να φιλοξενήσουν στην πόλη τους. Χιλιάδες πιστών προσήλθαν αυτές τις μέρες
στον Μητροπολιτικό ναό, όπου με ευλάβεια παρέμεναν δίπλα στην Αγία Ζώνη

προσευχόμενοι.
Η ώρα της αναχώρησης ήταν συγκλονιστική αφού και την τελευταία στιγμή δεν
έμειναν μάτια να μην δακρύσουν καρδιές να μην ραγίζουν από την θέα και μόνο
της Αγίας Ζώνης να φεύγει από την πόλη τους.
Διαβάστε τι έγινε τις προηγούμενες μέρες
Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται το ιερό προσκύνημα στο κειμήλιο της Αγίας
Ζώνης που από τη Τετάρτη το βράδυ βρίσκεται στο Αγρίνιο.
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προσευχηθούν και να ζητήσουν την προστασία της Παναγίας.
Από την Τετάρτη στο Αγρίνιο
Το Αγρίνιο υποδέχθηκε την Τετάρτη την Τιμία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου, από
την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου του Αγίου Όρους.
Ήδη από τις 19 Νοεμβρίου το θεομητορικό κειμήλιο βρισκόταν στο Μεσολόγγι
όπου πλήθη πιστών το προσκήνυσαν.
Την Τιμία Ζώνη προσκόμισε ο Καθηγούμενος Γέροντας Εφραίμ και υποδεχθηκε ο
Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, επικεφαλής του ιερού Κλήρου
Στο Αγρίνιο η επίσημη υποδοχή πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία
Δημοκρατίας και αμέσως μετά μεταφέρθηκε στο Ιερό Ναό της Ζωδόχου πηγής
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλείας και Ακαρνανίας στον λόγο του κατά
την υποδοχή της Αγίας Ζώνης τόνισε ότι αυτό το θείο δώρο που έφτασε στην
Πόλη πρέπει «να το υποδεχτούμε με συντριβή, και με μετανοία.
Οφείλουμε ευγνωμοσύνη στο Θεό και στην Παναγία μας που επίτρεψε αυτό το
θεομητορικό δώρο να έρθει ανάμεσά μας. Οφείλουμε ευγνωμοσύνη όμως και στον
Γέροντα Εφραίμ ο οποίος μας έφερε αυτό το ιερό κειμήλιο της Παναγίας μας στην
πόλη μας και από την ώρα που έφτασε δεν σταμάτησε λεπτό ο ίδιος να μας
κατηχεί και να μας νουθετεί και να μας αναπαύει».
Στην αντιφώνησή του ο Γέροντας Εφραίμ συνεχάρη τον Σεβ Μητροπολίτη
Αιτωλοακαρνανίας κ Κοσμά , για την πνευματική προετοιμασία που εχει κάνει στον
τόπο του Στη συνέχεια ο Γέροντας μιλώντας για το Ιερό κειμήλιο της Θεοτόκου
σημείωσε ότι αυτή τη φορά στο Αγρίνιο δεν κόμησαν απλώς μια εικόνα της
Παναγίας αλλά ένα κομμάτι από το ένδυμα της Παναγίας Ευχήθηκε μάλιστα να

έχει ευλογία ο τόπος και η Παναγία να φέρει την Ειρήνη τη Γαλήνη και την
Ανάπαυση στους κατοίκους της Πόλης
Το αναλυτικό πρόγραμμα παραμονής της Αγίας Ζώνης στον Μητροπολιτικό Ναό
Ζωοδόχου Πηγής είναι το ακόλουθο:
Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από 06:30’ έως 21:00’.
Τετάρτη 22 Νοεμβρίου
17:00’ Πάνδημος υποδοχή της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου εις την
Πλατείαν Δημοκρατίας, υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και
Ακαρνανίας κ. Κοσμά, του ιερού κλήρου, των αρχών και του ευσεβούς λαού.
Απόδοσις Τιμών – Λιτάνευσις προς τον Ιερόν Ναόν Ζωοδόχου Πηγής.
17:15’ Δοξολογία επί τη αφίξει της Τιμίας Ζώνης.
17:30’ Εσπερινός.
Πέμπτη 23 Νοεμβρίου
06:30’ Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
10:00’ Ιερά Παράκλησις της Θεοτόκου.
19:00’ Ιερά Αγρυπνία.
Παρασκευή 24 Νοεμβρίου
06:30’ Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
10:00’ Ιερά Παράκλησις της Θεοτόκου.
17:00’ Εσπερινός.
17:30’ Ιερόν Ευχέλαιον.
19:00’ Μικρόν Απόδειπνον, μετά των Χαιρετισμών της Θεοτόκου.
Σάββατο 25 Νοεμβρίου
06:30’ Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
10:00’ Ιερά Παράκλησις της Θεοτόκου.
11:00’ Αναχώρησις της Τιμίας Ζώνης.
O Καθηγούμενος Γέροντας Εφραίμ μιλάει στους πιστούς για την ιερότητα και τα
θαύματα της Αγίας Ζώνης της Παναγίας στον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής στο
Αγρίνιο.
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