
 

Μζγαρα, 2 Απριλίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συγχαρθτιρια κι ευχζσ του Δθμάρχου Μεγαρζων κ. Γρθγόρθ Σταμοφλθ ςτον 
θγοφμενο τθσ Ιεράσ Μονισ Αγίασ Παραςκευισ Μαηίου Μεγάρων 

π. Χρυςόςτομο Κουλουριώτθ, ο οποίοσ επελζγθ ωσ Πρώτοσ Ιεροκιρυκασ τθσ 
Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ ςτον  Μθτροπολιτικό Ναό  Ακθνών 

 
Τθν Κυριακι των Βαϊων ο γνωςτόσ ςτθν περιοχι μασ Μεγαρίτθσ Ηγοφμενοσ 

τθσ Ιεράσ Μονισ Αγίασ Παραςκευισ Μαηίου Μεγάρων π. Χρυςόςτομοσ 
Κουλουριώτθσ, φςτερα από τιμθτικι πρόςκλθςθ του Μακαριωτάτου Αρχιεπιςκόπου 
Ακθνϊν & Πάςθσ Ελλάδοσ κ.κ. Ιερωνφμου, επελζγθ ωσ Πρώτοσ Ιεροκιρυκασ τθσ 
Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ και κάκε Κυριακι κα είναι ο μόνοσ, που κα ζχει το δικαίωμα 
να ομιλεί από τον Αμβωνα ςτον Μθτροπολιτικό Ναό των Ακθνϊν του Ευαγγελιςμοφ 
τθσ Θεοτόκου. 

Πρόκειται ςαφζςτατα για μία πολφ μεγάλθ διάκριςθ ςτο πρόςωπο του 
Αρχιμανδρίτθ Ηγοφμενου τθσ Ιεράσ Μονισ Αγίασ Παραςκευισ Μαηίου, που 
αντανακλά και ςτο Διμο μασ, που ζχει τθν ευλογία να αναδεικνφει προςωπικότθτεσ 
τεράςτιου βελθνεκοφσ ςτον χϊρο τθσ Εκκλθςίασ. 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ διλωςε: 
« Ο Πανοςιολογιϊτατοσ Αρχιμανδρίτθσ , Ηγοφμενοσ τθσ Ανδρϊασ  Ιεράσ Μονισ 
Αγίασ Παραςκευισ Μαηίου Μεγάρων π. Χρυςόςτομοσ Κουλουριώτθσ  δίκαια 
επελζγθ ωσ πρϊτοσ Ιεροκιρυκασ τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ αφοφ είναι 
γνωςτότατοσ τοισ πάςει για τισ εμπνευςμζνεσ του ομιλίεσ, τον μελίριτον 
εκλθςιαςτικόν λόγον και το τεράςτιο ζργο, που ζχει ωσ ςιμερα προςφζρει ςτθν 
περιοχι μασ και χαίρει ςεβαςμοφ κι εκτιμιςεωσ τόςο από τουσ πιςτοφσ αλλά και 
από τουσ εκκλθςιαςτικοφσ κφκλουσ. 

Πολυςχιδισ προςωπικότθτα, Εργαςιομανισ, Τελειομανισ, οργανωτικόσ, 
ικανότατοσ, άνκρωποσ καλϊν λόγων, ζργων  και αγακϊν προκζςεων, απλόσ και 
ταπεινόσ, ιρεμοσ, ικανόσ με πνεφμα ςυνεργαςίασ, κατανόθςθσ και καταλαγισ, 
δίκαιοσ και ακζραιοσ χαρακτιρασ τιμά  και λαμπρφνει τον χϊρο τθσ εκκλθςίασ. 

Εφχομαι εκ βάκουσ καρδίασ ςτον πατζρα Χρυςόςτομο, με τον οποίο με 
ςυνδζει ειλικρινισ και βακειά προςωπικι φιλία, καλι επιτυχία ςτα νζα του 
κακικοντα, ζτθ πολλά και κεοχάριτα, πλιρθ δραςτθριότθτασ και πνευματικισ 
καρποφορίασ προσ όφελοσ τθσ Εκκλθςίασ  και των πιςτϊν και ςφντομα με τθν 
βοικεια του Θεοφ να τον καμαρϊςουμε και ςε υψθλότερα κακικοντα. 
ΑΞΙΟΣ ! ΑΞΙΟΣ ! ΑΞΙΟΣ! 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δθμοςίων Σχζςεων 



 


