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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο – Γυμνάσιο Λαμίας ευρίσκεται στην 

ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι κατά την σχολική εορτή για την εθνική 

επέτειο της 28ης Οκτωβρίου η οποία πραγματοποιήθηκε με ξεχωριστή επιτυχία 

στις 27 Οκτωβρίου 2017, έλαβε χώρα, για μία ακόμη χρονιά, η από 

δεκαπενταετίας και πλέον καθιερωθείσα βράβευση με Αριστείο Προόδου και 

χρηματικό έπαθλο των αριστευσάντων, κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, 

2016-2017, μαθητών του Σχολείου, εις μνημόσυνον αιώνιον του Ευρυτάνα ιερέα 

π. Λάμπρου Στ. Τσέτσου, εφημερίου, εν ζωή, του Ι. Ν. Αγίων Αναργύρων Νέου 

Αργυρίου Ευρυτανίας. 

Τα εν λόγω αριστεία καθιερώθηκαν από το σχολικό έτος 1991-1992, ύστερα 

από πρόταση του μακαριστού Καθηγουμένου της Ι. Μ. Αγάθωνος και καθηγητή 

επί τριακονταετίαν όλην του Εκκλησιαστικού Σχολείου Λαμίας π. Δαμασκηνού 

Ζαχαράκη. Ο αείμνηστος Δαμασκηνός ήταν εκείνος ο οποίος κατέβαλε, εξ ιδίων, 

ανελλιπώς και τα χρηματικά έπαθλα. Ο νέος ηγούμενος της Ιεράς Μονής 

Αγάθωνος π. Γερμανός Γιαντσίδης, τοις κείνου ρήμασι πειθομένος, 

χρηματοδότησε, εξ ιδίων, και φέτος τα εν λόγω αριστεία, τιμώντας την 

καθιερωμένη, πλέον, σχετική παράδοση της Εκκλησιαστικής Σχολής Λαμίας.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι αφορμή για την καθιέρωση των εν λόγω 

αριστείων από τον π. Δαμασκηνό υπήρξε το γεγονός ότι ο μακαριστός λευΐτης 
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του ορεινού Νέου Αργυρίου Ευρυτανίας, π. Λάμπρος Τσέτσος, παρότρυνε και 

ενθάρρυνε συστηματικά τους μαθητές του χωριού να σπουδάσουν στην 

Εκκλησιαστική Σχολή Λαμίας, προκειμένου να αποκτήσουν τα εφόδια και τις 

γνώσεις που θα τους οδηγούσαν σε μία επιτυχημένη επαγγελματική 

σταδιοδρομία, σε κοινωνική καταξίωση και, τους κλήσιν και κλίσιν έχοντας, στις 

τάξεις του ιερού κλήρου. Ο π. Δαμασκηνός είχε ιδίαν αντίληψιν της εν λόγω 

ευεργετικής επιρροής του μακαριστού π. Λάμπρου, καθώς καταγόταν και αυτός 

από το ορεινό Νέο Αργύρι Ευρυτανίας. 

Αιωνία η μνήμη αμφοτέρων των μακαριστών κληρικών, καλή πρόοδο 

στους μαθητές του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου – Γυμνασίου Λαμίας! 

Με τιμή 

Ο Διευθυντής 

 

Ιωάννης Ζαχαράκης 

Μ. Δ. Ε. Θεολογίας 


