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Συναχθήκαμε σήμερα όλοι με δικαιολογημένη τη συγκίνηση μπροστά 

στην κοινή ανθρώπινη μοίρα του αφεύκτου θανάτου, για να ενώσουμε τις 

προσευχές μας προς τον Παντοδύναμο Θεό, τον Κύριο ζωής και θανάτου, 

ώστε να αποδώσει στον εκλιπόντα πλέον π. Δημήτριο την αιώνια 

ανάπαυση.   

Ο Θεός προσκάλεσε στις αιώνιες Μονές των Μακάρων, ένα πιστό και 

ακάματο εργάτη του αμπελώνα του, ο οποίος υπέμεινε με ευσυνειδησία 

και συνέπεια τους κόπους των ιερατικών καθηκόντων του.   

Στον Ιερό αυτό Ναό, στον αγρό αυτό του Χριστού, όπου επί πολλά έτη 

φιλόπονα εργάστηκε μέσα σε μια ατμόσφαιρα πάνδημης αναγνώρισης 

τον προπέμπουμε με αγάπη για το αιώνιο ταξίδι.   

Αναχωρεί σήμερα για τους ουρανούς ο σεβάσμιός μας Γέροντας, μα τα 

έργα του θα μαρτυρούν εδώ για πάντα το πέρασμά του, θα διαλαλούν 

πάντοτε την προσφορά του και θα είναι μνημόσυνο αιώνιο του ονόματός 

του.   

Εργάσθηκε αθόρυβα, υπομονετικά, ταπεινά, συστηματικά, με το πράο 

και μειλίχιο τρόπο του, με την ιεροπρέπεια που τον χαρακτήριζε και 

σπλαγχνικός προς όλους  κέρδισε τις καρδιές του ποιμνίου του.   

Σήμερα απολαμβάνει το αντίδωρο της προσφοράς του. Οι ενορίτες του 

και ευρύτερα από τις γύρω Ενορίες κληρικοί και λαϊκοί  με επικεφαλής 

τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπό μας, τον Σεβασμιώτατο Ιλίου, Αχαρνών 

και Πετρουπόλεως  και νοερά τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη και 

Ποιμενάρχη μας, κυκλώνουμε το ιερό του σκήνωμα και τον 

προπέμπουμε στην πορεία του για τους ουρανούς.   

Πέραν όμως της οφειλής και της ευγνωμοσύνης των άλλων, 

εκφράζοντας εδώ τη δική μας αγάπη και τον δικό μας σεβασμό, την 

εκτίμηση και αφοσίωση, υποκλινόμαστε προ της σορού του και 

διαβεβαιώνουμε για την ευγνωμοσύνη όλων μας.   

Και όπως εσύ π. Δημήτριε, για πολλά ιερατικά χρόνια προσευχόσουν 

 «ὑπέρ τῆς πόλεως ταύτης καί τῶν πίστει οἰκούντων ἐν αὐτῇ», κι εμείς 

προσευχόμαστε να σε αξιώσει ο Κύριος Πολίτην της ουρανίου βασιλείας 

του. Και όπως στη γη σε ανέδειξε λειτουργό του Θυσιαστηρίου του, έτσι 

να συνεχίζεις να ιερουργείς με την παλμώδη και γλυκιά φωνή σου και 

στο υπερουράνιο Θυσιαστήριο. Και όπως ο Θεός σε αξίωσε να έχεις 

οσιακά τέλη, με εξομολόγηση Θεία κοινωνία και προσευχή, να σε 

αξιώσει και της ατελεύτητης μακαριότητας.   

Εμείς οι συμπρεσβύτεροί του,  οι συλλείτουργοί σου στο Ιερό 

Θυσιαστήριο, εκφράζουμε τούτη την ώρα με συναδελφική αγάπη την 

ηθική και πνευματική μας συμπαράσταση στην κατά τα ανθρώπινα 



πενθούσα οικογένεια του π. Δημητρίου, στην κόρη του, τον γαμβρό του, 

τα εγγόνια, τους λοιπούς συγγενείς και όλους τους οικείους και στενούς 

φίλους του.   

Ας κρατήσουν στη μνήμη τους τη μορφή του ακούραστου, συνετού, 

και μετρημένου προσφιλούς συγγενούς τους και μαζί με αυτή την 

ανάμνηση ας τους συνοδεύουν πάντοτε οι θερμές ιερατικές και πατρικές 

ευχές του.   

Ο μακαριστός π. Δημήτριος γεύθηκε ένα πολύ πικρό ποτήρι στη ζωή 

του, χάνοντας σε τροχαίο δυστύχημα συγχρόνως την πρεσβυτέρα του και 

την αδελφή του και τότε ήταν που έδωσε έμπρακτο παράδειγμα 

κοινωνικής αξιοπρέπειας και χριστιανικής καρτερίας.   

Ο Ιερέας δεν έχει μόνο κατά σάρκα συγγενείς, αδελφούς και τέκνα. 

Έχει και μια ευρύτερη οικογένεια, την πνευματική οικογένεια, την 

Ενορία του και όλες τις ψυχές που του εμπιστεύτηκε η Εκκλησία ως 

αντικείμενο ποιμαντικής ευθύνης.   

Στην Ενορία αυτή ο παπά-Δημήτρης άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα 

του έργου του και της προσωπικότητάς του. Ζυμώθηκε με την Ενορία, 

ώστε μας φαίνεται παράξενο που δεν βρίσκεται πλέον σωματικά σε αυτή. 

Αγωνίστηκε με ζήλο και μεθοδικότητα για την ευταξία και εύρυθμη 

λειτουργία του κεντρικού Ναού και των παρεκκλησίων. Παντού η 

καθαριότητα, η τάξη και η νοικοκυροσύνη του. Ανεκάλυψε με διάκριση 

ανάμεσα στους ενορίτες τούς κατάλληλους συνεργάτες και τους 

αξιοποίησε ανάλογα με τις περιστάσεις για το κοινό καλό.   

Την ποιμαντική του πρόνοια και μέριμνα μαρτυρεί το ωραίο 

πνευματικό Ενοριακό κέντρο, από τα πρώτα και καλύτερα στην πόλη της 

Λιβαδειάς.   

Ως εφημέριος ήταν πάντοτε παρών μέχρι τέλος στην Ενορία, πιστός 

και αφοσιωμένος πατέρας και φίλος των ενοριτών, «χαίρων μετά 

χαιρόντων καί κλαίων μετά κλαιόντων», πάντα μπροστάρης στη ζωή και 

τις εκδηλώσεις της Ενορίας του.   

Η συνεπής και μετρημένη συμβουλή του, χωρίς εντυπωσιακές 

υπερβολές και ανέφικτες ακρότητες, ήταν πάντοτε  έτοιμη για τον καθένα 

που θα προσέφευγε σ΄ αυτόν.   

Αλλά η ενορία δεν ήταν ο μόνος χώρος όπου ο π. Δημήτριος 

διακόνησε ευδοκίμως την Εκκλησία. Επί πολλά έτη υπηρέτησε επιτυχώς 

σ΄ ένα ευρύτερο, νευραλγικό και απαιτητικό τομέα της εκκλησιαστικής 

διοίκησης, από τη θέση του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου.   

Είναι αξιοσημείωτο ότι στη θέση αυτή υπηρέτησε υπό τρεις 

Μητροπολίτες και συνυπηρέτησε και συνυπήρξε με τέσσερις 

Πρωτοσυγκέλλους, πάντα τυπικός και άψογος στη συνεργασία και τη 

συμπεριφορά.   

Το τελευταίο το επισημαίνω με έμφαση, γιατί κομίζει στους νεώτερους 

κληρικούς ένα βαρυσήμαντο δίδαγμα. Πέρα και πάνω από πρόσωπα, 



υπάρχουν σταθερά οι θεσμοί. Και τον θεσμό της Εκκλησιαστικής 

Διοικήσεως υπηρέτησε πιστά ο παπα-Δημήτρης χωρίς επιλεκτικές 

προσωποληψίες. Αυτός  υπήρξε όντως κατά την ιερατική του διακονία ο 

προκείμενος εκλιπών κληρικός.     

Σε λίγο θα τον σκεπάσει το χώμα, θα τον κλείσει ο τάφος και δεν θα 

ξαναδούμε τη φυσική του μορφή· αλλά δεν θα λησμονήσουμε τη ζωή, 

την παρουσία και το έργο του. Ο μακαριστός Πρωτοπρεσβύτερος π. 

Δημήτριος Αργυρίου πορεύεται ήδη στην αιώνια ανάπαυση, ήσυχος 

αφού επετέλεσε το καθήκον του, φεύγει με την αγάπη και τις ευχές όλων 

μας, φεύγει με τις ευχές και την αγάπη σας Μακαριώτατε και του 

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, που υπήρξατε για τον εκλιπόντα και 

την οικογένειά του πιστοί και αγαπημένοι φίλοι. Όλοι εμείς, κλήρος και 

λαός, παρακαλούμε μαζί σας τον Πανάγαθο Θεό, να αξιώσει τον παπά-

Δημήτρη στους ουρανούς μετά αγίων και αγγέλων να συλλειτουργεί στο 

αιώνιο Θυσιαστήριο. Υποκλινόμαστε μπροστά στο σκήνωμά του και 

διάπυρες αναπέμπουμε προσευχές για την ψυχή του, προς τον ζωής και 

θανάτου κυριεύοντα Κύριο και Θεό μας. Αμήν.    
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