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A
ὐτὸ ποὺ συμβαίνει μὲ τὸν μακαριστὸ
Γέροντα Παΐσιο τὸν Ἁγιορείτη δὲν ἔχει
προηγούμενο στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-

σία. Καὶ ὅταν ζοῦσε καὶ μετὰ τὴν ὁσιακὴ κοί-
μησή του ὁμόφωνα ἡ συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας
πιστεύει καὶ ἤδη τὸν θεωρεῖ ἅγιο. Στὴν
Ἑλλάδα καὶ στὶς ὁμόδοξες
χῶρες ὅλοι μιλοῦν γιὰ τὶς δι-
δαχές του, γιὰ τὰ θαύματά του
καὶ τὸ προορατικό του χάρι-
σμα, μὲ τὸ ὁποῖο, ὡς οὐράνιο
τηλεσκόπιο, ἐγνώριζε τὰ ἐσώ-
τατα μέρη τῶν ψυχῶν καὶ
στοὺς προσκυνητὲς προσέφερε
τὸ φάρμακο τῆς σωτηρίας.

Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος εἶχε τὴν
ἄνωθεν σοφία, ἡ ὁποία ἂν καὶ
ἀγράμματο τὸν κατέτασσε
στὴν χορεία τῶν οἰκουμενικῶν
διδασκάλων. Τὰ λόγια του
ἦταν σοφά, οἱ συμβουλὲς του
γλυκὲς ὑπὲρ μέλι, ἡ ἀγάπη μὲ
τὴν ὁποία ἀγκαλίαζε κάθε
ἄνθρωπο θεϊκή, ὁ νοῦς καὶ ἡ
καρδιὰ του ἐξέπεμπαν τὴν
φωτιστικὴ χάρη τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος.

Στὸ πρόσωπό του ἐγνωρίσαμε τὴν ἁγιό-
τητα σὲ ὅλο τὸ βάθος καὶ τὸ πλάτος. Τὰ λόγια
του ἦταν «ρήματα ζωῆς αἰωνίου». Τὰ χαρι-
τωμένα ἀστεῖα του ἦταν γεμάτα σοφία καὶ λε-
πτότητα. Ὅ,τι ἔλεγε ἦταν εὐαγγέλιο. Τὸ
φιλόστοργο καὶ συμπαθητικὸ ὕφος του ἠρε-
μοῦσε κάθε ταραγμένη ψυχή. 

Κανένας πνευματικὸς δὲν προσέφερε τόσο

μεγάλο ἔργο, ὅσο ὁ Γέροντας Παΐσιος. Κανέ-
νας γιατρὸς δὲν ἐθεράπευσε τόσους ἀσθενεῖς,
ὅσους ὁ ἰατρὸς τῶν ψυχῶν Μοναχὸς Παΐσιος.
Κανένας ποιμὴν δὲν ὁδήγησε τὸ λογικὸ ποίμνιο
τόσο ἄξια στὸ δρόμο τῆς σωτηρίας, ὅσο ὁ τα-
πεινὸς αὐτὸς Ἁγιορείτης Μοναχός. Ἡ παρρη-

σία του ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ
ὑπερβαίνει καὶ αὐτοὺς τοὺς
μεγάλους ἁγίους. Ἡ παρουσία
του στὴν ἐποχὴ μας ἦταν
δῶρο Θεοῦ γιὰ τοὺς πονεμέ-
νους ἀνθρώπους.

Ἡ συνείδηση τὴν Ἐκκλη-
σίας τὸν πιστεύει ὡς ἕνα με-
γάλο ἅγιο. Τὸ ὄνομά του
ἔφθασε στὰ πέρατα τῆς οἰκου-
μένης. Ἡ ἡμέρα τῆς ἁγιοκα-
τατάξεώς του εἶναι πολὺ
κοντά. Εἶναι πολὺ σημαντικὸ
ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Παναγιώτατος
Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.
Βαρθολομαῖος, σὲ πρόσφατη
ὁμιλία του στὴ Νίγδη τῆς
Καππαδοκίας συγκαταρίθ-
μησε τὸν Γέροντα Παΐσιο
στοὺς ἁγίους της Καππαδο-
κίας.

Ἡ ἡμέρα τῆς ἐπισήμου ἀναγνωρίσεως ἀπὸ
τὴν Σεπτὴ Κορυφὴ τῆς Ὀρθοδοξίας τῆς ἁγιό-
τητος τοῦ Γέροντος Παΐσιου θὰ εἶναι ἡμέρα
θριάμβου τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς.

Ἂς πρεσβεύει πρὸς Κύριον ὑπὲρ πάντων
ἡμῶν.

✝ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΟΣΙΟΣ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ
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Ο
ποιος διαβάσει τὶς δηλώσεις τοῦ Προέδρου τοῦ Διοι-
κητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς
Σχολῆς ἐλλογιμωτάτου Ἀκαδημαϊκοῦ κ. Χρήστου

Μασαλλᾶ δὲν ἔχει παρὰ νὰ ἐκφράσει τὰ συγχαρητήριά
του πρὸς τὸν διακεκριμένο ἐπιστήμονα ποὺ προσπαθεῖ νὰ
προβάλλει καὶ νὰ ἐξυψώσει τὴν Ριζάρειο Σχολή, ἡ ὁποία
ὡς γνωστὸν τὰ τελευταῖα χρόνια μέσα στὴ γενικὴ κρίση
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως ἔχει γνωρίσει πολλοὺς
κλυδωνισμούς.

Ἠμπορεῖ μὲν ὁ κ. Πρόεδρος νὰ προσπαθεῖ μὲ ὅλα τὰ μέλη
τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου γιὰ τὴν ἀναβάθμιση τῆς Σχολῆς,
ἡ γραμμὴ ὅμως, τὴν ὁποία χαράσσουν, διαφοροποιεῖται ἀπὸ
τὴν Διαθήκη τῶν ἱδρυτῶν Μάνθου καὶ Γεωργίου τῶν Ρι-
ζαρῶν, οἱ ὁποῖοι ρητῶς δηλώνουν, ὅτι στὴ Σχολὴ «νὰ διδά-
σκωνται ὅσοι σκοπεύουν νὰ ἐνδυθῶσιν τὸ τῆς Ἱερωσύνης
ἔνδυμα». Μάλιστα ὁ Γεώργιος Ριζάρης ὁλοκληρώνει τὴν Δια-
θήκη του ὡς ἑξῆς: «Αὐτὴ εἶναι ἡ τελευταία καὶ ἀμετάθετος θέ-
λησίς μου, τῆς ὁποίας διατάσσω μετὰ θάνατόν μου τὴν πλήρη
ἐκτέλεσιν. Ὅστις λάβη κατὰ νοῦν καὶ θελήση νὰ μεταβάλη
καμμίαν τῶν διατάξεών μου, ἀφήνω εἰς αὐτὸν τὴν κατάραν
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Ἁγίων Πάντων καὶ νὰ δώση λόγον
ἐν ἡμέρα Κρίσεως καὶ προκοπὴν νὰ μὴ ἰδῆ ποτὲ» (Κωδίκελος
29 Μαΐου 1841). Σκοπὸς λοιπὸν τοῦ Γεωργίου Ριζάρη ἦταν ἡ
ἵδρυση καὶ λειτουργία Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς γιὰ τὴν ἀνά-
δειξη ἀξίων κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τὴν Ριζά-
ρειο ὁραματίζετο ὡς μία δεύτερη Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς
Χάλκης καὶ εἰς αὐτὴν τὴν γραμμὴ ἐλειτουργοῦσε ἐπὶ πολλὲς
δεκαετίες κατὰ τὶς ὁποῖες προσέφερε ἑκατοντάδες Ἱερεῖς στὴν
Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό, 76 Ἀρχιερεῖς καὶ πλῆθος Θεολόγων
καὶ ἐπιστημόνων (βλέπε ἐπιστημονικὴ ἐργασία μας «Ριζα-
ρεῖτες Ἀρχιερεῖς ἀπὸ τῆς Ἱδρύσεως τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησια-
στικῆς σχολῆς (1844) μέχρι σήμερα. Ἀθήνα 2012).

Ἡ κατεύθυνση τῆς Ριζαρείου Σχολῆς δὲν ἐπιτρέπεται νὰ
ἀλλάξει. Ἡ Ριζάρειος ἱδρύθηκε γιὰ νὰ προετοιμάσει ἱερεῖς.
Τότε πῶς ἠμποροῦμε νὰ μιλᾶμε γιὰ γυναῖκες μαθήτριες;

Ὁ κ. Πρόεδρος στὶς δηλώσεις του δὲν κάνει καμμιὰ ἀνα-
φορὰ στὴν προετοιμασία Ἱερέων. Τὸ Σχολεῖο δὲν ἱδρύθηκε,
ὅπως τὸ διαμόρφωσε τελευταῖα τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας. Ἡ Ρι-
ζάρειος Σχολὴ εἶναι Σχολεῖο ὑποψηφίων Ἱερέων μὲ ρητὴ ἀνα-
φορὰ τῆς Διαθήκης τῶν Ἱδρυτῶν καὶ μὲ δεσμευτικὲς ἀρές.

Ὁ ὑπογράφων καὶ δεκάδες ἀποφοίτων ἐζήσαμε τὴν πνευ-
ματικὴ ἀκμὴ τῆς Ριζαρείου ἐντός τῆς ὁποίας ἀνατραφήκαμε
ἐκκλησιαστικὰ καὶ ὅ,τι σήμερα εἴμαστε κατὰ πολὺ τὸ ὀφεί-
λουμε στὴν ἑξαετῆ φοίτησή μας στὴ Σχολή.

Ἀπὸ τότε ποὺ ἄρχισε ἡ μοντερνοποίηση καὶ ἡ ἐκκοσμί-
κευση τῆς Σχολῆς ἄρχισαν καὶ οἱ περιπέτειές της.

Ἡ Ριζάρειος γιὰ νὰ ὀρθοποδήσει πρέπει νὰ ἐπανεύρει τὸν
παλαιὸ βηματισμό της. Οἱ ἐμβαλωματικὲς λύσεις δὲν λύνουν
τὸ πρόβλημα. Ἡ Ριζάρειος πρέπει νὰ ξαναγίνει κοινόβιο ὑπο-
ψηφίων  Ἱερέων, ὅπως ἦταν πρίν, στὸ ὁποῖο θὰ ἐκπαιδεύονται
οἱ Ἱεροσπουδαστὲς στὴν ἐπιστήμη, στὴν λειτουργικὴ ζωή,
στὴν Βυζαντινὴ Μουσικὴ καὶ σὲ ὅσα χρειάζονται γιὰ νὰ εἰσέλ-
θουν στὴν Ἱερωσύνη. Ὁ λόγος ποὺ ἀτόνησε εἶναι, ὅτι ἔχασε
τὴν προσωπικότητά της, καὶ τὸ κύρος της. Γενναῖες ἀποφάσεις
χρειάζονται ἀπὸ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο, ὥστε νὰ ἐπανέλθει
ἐκεῖ ἀπὸ ὅπου παρέκλινε.

Ὁ ἀτυχὴς τίτλος δημοσιεύματος στὴν Ἐφημερίδα «Δημο-
κρατία» τοῦ δημοσιογράφου Ἀντώνη Μακατούνη «Ἡ ἱστο-
ρικὴ Ριζάρειος ἀνοίγει τὶς πύλες της καὶ στὶς γυναῖκες!»
ἰσοδυναμεῖ μὲ ἀγγελτήριο κηδείας γιὰ τὴν Ριζάρειο Ἐκκλησια-
στικὴ Σχολή. 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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Ἡ Ριζάρειος Σχολὴ ἔχει ἱστορία 

Ἐκδρομή Κύκλων Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς
8 Λεωφορεῖα μέ ἐκδρομείς ἀπό τήν Μητρόπολή μας

τήν Τρίτη 18 Ἰουνίου πραγματοποίησαν ἐκδρομή στήν
Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου Σιδηροκά-
στρου καί τό ὀχυρό Ροῦπελ στήν ἑλληνοβουλγαρική με-
θόριο. Στό ὀχυρό τούς ἐκδρομεῖς ὑποδέχθηκε ὁ
Διοικητής τῆς Φρουρᾶς Ροῦπελ Λοχαγός κ. Μίλιος, ὁ
ὁποῖος τούς ἐνημέρωσε γιά τήν ἱστορία τοῦ ὀχυροῦ. Στήν
συνέχεια οἱ ἐκδρομεῖς ξεναγήθηκαν στούς ὑπόγειους
χώρους τῶν στοῶν τοῦ ὀχυροῦ.

Μέ αἰσθήματα ἐθνικῆς ὑπερηφάνειας καί τονωμένη
τήν ἐθνική συνείδηση, οἱ εκδρομεῖς κατευθύνθηκαν στή
συνέχεια πρός τήν Ἱερά Μονή τοῦ Τιμίου Προδρόμου
ὅπου τούς ὑπεδέχθηκε ἡ ἀδελφή Σιλουανή καί τούς πα-
ρουσίασε τήν ἱστορία τοῦ Ἠσυχαστηρίου. Ὁ Γενικός
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεως μας Πρω-
τοπρ. Νεόφυτος Ραφαηλίδης, ὥς ἐκπρόσωπος τοῦ Σεβα-
σμιώτατου Ποιμενάρχου μας κ. Νικολάου μετέφερε τίς
εὐχές του καί τίς εὐχαριστίες ὅλων πρός τήν Ἀδελφό-
τητα.  Οἱ ἐντυπώσεις ὅλων ὑπήρξαν ἄριστες καί ἡ πνευ-
ματική ὠφέλεια μεγάλη ἀπό τήν μονοήμερη ἐκδρομή
τῆς Μητροπόλεώς μας.



Τὰ Ἐγκαίνια τοῦ ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτό-
κου Νέας Εὐρυτανίας Λαμίας ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας κ. Νικόλαος τὴν Κυριακὴ 16 Ἰουνίου. Ὁ Ναὸς
θεμελιώθηκε τὸ ἔτος 1978, μετὰ τὴν ἐγκατάσταση τῶν πρώτων
κατοίκων ἀπὸ τὴν Εὐρυτανία καὶ ὁλοκληρώθηκε τὸν Μάϊο τοῦ
1983.  Κατὰ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ τάξη τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου

ἔγινε ἡ κατάθεση τῶν  Ἱερῶν Λειψάνων ἀπὸ τὸν Ἱεροκήρυκα τῆς
Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Ἄνθιμο Νερατζῆ καὶ στὴ συνέχεια
ἐψάλη Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός. Τὴν κυριώνυμη ἡμέρα
ἀπὸ πολὺ πρωὶ οἱ ἐνορίτες συγκεντρώθηκαν καί παρακολού-
θησαν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὴν πρωτόγνωρη γι’ αὐτοὺς ἀκολουθία
τῶν ἐγκαινίων, τήν ὁποία τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας. Στὸ Κοινωνικὸ ὁ συνταξιοῦχος κληρικός καί ἐπί 30 ἔτη
ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας π. Σταῦρος Μαρούλης εὐχαρίστησε τὸν
Σεβασμιώτατο γιὰ τὴν τέλεση τῶν Ἐγκαινίων καὶ ἀναφέρθηκε ἐν
συντομίᾳ στά ἱστορικά στοιχεῖα τῆς ἐνορίας καί τῆς ἀνοικοδό-
μησης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Ὁ Σεβασμιώτατος πρὸ τῆς ἀπολύσεως
τῆς Θείας Λειτουργίας ἀπένειμε τὸ ὀφίκιο τοῦ Πρωτοπρεσβυτέ-

ρου στόν π. Σταῦρο εἰς ἔνδειξη τιμῆς καὶ ἐπαίνου τῆς Μητρὸς
Ἐκκλησίας. Οἱ ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις τῶν Ἐγκαινίων ὁλοκλη-
ρώθηκαν στὸ προαύλιο τοῦ Ναοῦ τά παιδιά τῆς ἐνορίας παρου-
σίασαν παραδοσιακοὺς χοροὺς ὑπὸ  τὴν καθοδήγηση τοῦ
καθηγητοῦ τῆς Σχολῆς Παραδοσιακῶν Χορῶν τῆς Μητροπό-
λεως μας κ. Κωνσταντίνου Φλώρου, ἐνῶ σύντομο χαιρετισμό
ἀπηύθυνε ὁ προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ παν. ἀρχιμ. π. Ἀγαθόνικος
Βενετσάνος.  
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ΛΟΓΩ ΠΛΗΘΩΡΑΣ ΥΛΗΣ Η ΣΤΗΛΗ 
ΤΩΝ ΔΩΡΕΩΝ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ 

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΜΑΣ

Ἐγκαίνια 67ου Ἐνοριακοῦ 
Πνευματικοῦ Κέντρου στήν Πελασγία

Ἕνα νέο Ἐνοριακό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Φθιώτιδος, ἐγκαινίασε στήν ἐνορία Ἁγίων
Ἀποστόλων Πελασγίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος τό Σάββατο 29 Ἰουνίου μετά τήν πανη-
γυρική Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό,
στήν ὁποία συμμετεῖχε σύσσωμη ἡ Ἐνορία.

Στήν ἀντιφώνησή του ὁ Ποιμενάρχης μας συνεχάρη τόν
Ἐφημέριο καί ὅλους τούς Ἐνορίτες γιά τήν ἀνέγερση τοῦ
Πνευματικοῦ Κέντρου καί ἀναφέρθηκε στήν σπουδαιότητα
τῶν Πνευματικῶν Κέντρων, τά ὁποῖα καθίστανται χῶροι
πνευματικῆς καλλιέργειας τῶν ἐνοριτῶν. Μέ ἱκανοποίηση
ἀνέφερε ὅτι αὐτό τό Πνευματικό Κέντρο εἶναι κατά σειρά
τό 67ο  πού ἐγκαινιάζει ὁ ἴδιος καί ἐξέφρασε τίς εὐχαριστίες
του πρός ὅλους τούς Ἱερεῖς καί ἐπιτρόπους τῶν Ἐνοριῶν
πού συνέλαβαν τήν ἀξία καί μεγάλη συμβολή τῶν Πνευ-
ματικῶν Κέντρων στήν λειτουργία τῆς Ἐνορίας. Ἐτόνισε δέ,
ὅτι στόχος του εἶναι κάθε ἐνορία ἔστω καί ἡ πιό μικρή νά
ἀποκτήσει τό δικό της Πνευματικό Κέντρο.

Εἰς ἔνδειξη τιμῆς καί ἀναγνωρίσεως τῆς προσφορᾶς ἀπέ-
νειμε τό μετάλλιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στήν μεγάλη
δωρήτρια κ. Εὐμορφία Τατσοπούλου, ἡ ὁποία μέ ἔκδηλη
συγκίνηση εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν τιμή δη-
λώνοντας ὅτι μέ χαρά προσέφερε τήν δωρεά της γιά τήν
ὁλοκλήρωση τοῦ σπουδαίου αὐτοῦ ἔργου πού θά κοσμεῖ
τήν ὡραία κωμόπολη τῆς Πελασγίας.

Ἐν συνέχειᾳ κλῆρος καί λαός μέ προεξάρχοντα τόν Σε-
βασμιώτατο μετέβησαν στό περικαλλές Πνευματικό Κέ-
ντρο, τό ὁποῖο βρίσκεται στόν προαύλιο χῶρο τοῦ Ναοῦ,
ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος μέ τήν δωρήτρια ἔκοψε τήν κορ-
δέλα τῶν Ἐγκαινίων.

Ἡ ἔκπληξη ὅλων ἦταν μεγάλη, ὅταν εἰσῆλθαν στήν με-
γάλη αἴθουσα, τήν ὁποία οἱ κυρίες τίς ἐνορίας εἶχαν δια-
κοσμήσει. Ἐκεῖ τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο δεξιώθηκε
ὅλους τους ἐνορίτες, οἱ ὁποῖοι συνέχαιραν τήν κ. Εὐμορφία
Τατσοπούλου καί τήν εὐχαριστοῦσαν γιά τήν προσφορά
της. 

Ἐγκαίνια Ἱ. Ν. Κοιμήσεως 
τῆς Θεοτόκου Νέας Εὐρυτανίας



Πρός
τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα
τῆς κάθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίω.
Μέσα στή γενική ἰσοπέδωση ἀξιῶν καί ἰδανικῶν,

ποῦ οἱ σοφοί ἐγκέφαλοι τῆς Νέας Ἐποχῆς ἔχουν ἐπι-
νοήσει καί στό πρόγραμμα ἀποχριστιανοποίησεως τῆς
Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου κοινωνίας ἐντάσσεται καί ἡ κα-
τάργηση τῆς Κυριακῆς ἀργίας μέ τό πρόσχημα βέβαια
τῆς προσπάθειας τονώσεως τῆς ἀνταγωνιστικότητος,
τῆς αὐξήσεως τῆς ἀπασχολήσεως καί τῆς κινήσεως
τῶν ἐμπορικῶν ἐπιχειρήσεων.

Ὅλοι ἀντιλαμβανόμεθα, ὅτι εἶναι σέ ἐφαρμογή ἐπι-
χείρηση νά μή μείνει τίποτε ὄρθιο γιά νά οἰκοδομηθεῖ
ἀπό τήν ἀρχή μία καινούργια κοινωνία μέ βασικούς πό-
λους τήν πανθρησκεία καί τήν παγκοσμιοποίηση.

Ἡ πολεμική κατά τῆς Κυριακῆς ἀργίας ἔχει μακρά
ἱστορία. Ἡ προσπάθεια ἀλλοτριώσεως τῆς ἡμέρας τοῦ
Κυρίου εἶναι παγκόσμιο φαινόμενο. Οἱ ἀντίθεες δυνά-
μεις σέ ὅλα τά μέρη τῆς γῆς ἔχουν κηρύξει ὕπουλο πό-
λεμο κατά τῆς Κυριακῆς ἀργίας, διότι τήν θεωροῦν
ἀνατρεπτική τῶν σχεδίων τους.

Αὐτός ὁ ἀκήρυκτος πόλεμος φωτός καί σκότους
ἔχει στόχο τήν Κυριακή, γιατί αὐτή ἡ ἡμέρα ἁγιάζει
καί ἐνισχύει τήν πίστη. Ὑπέρ αὐτῆς ἀγωνίσθηκαν οἱ
ἅγιοι Πατέρες ἀπό τούς πρώτους αἰῶνες μέχρι σήμερα,
μέ κορυφαῖο τόν Ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό, ὁ ὁποῖος
στά μαῦρα χρόνια τῆς δουλείας ἀγωνίσθηκε νά μετα-
θέσει τά παζάρια ἀπό τήν Κυριακή σέ ἄλλη ἡμέρα τῆς
ἑβδομάδος, γιά νά ἐκκλησιάζονται οἱ πιστοί καί νά μή
βεβηλώνουν μέ τό ἐμπόριο τήν ἁγία ἡμέρα τοῦ Κυρίου.

Κατά τή Γαλλική Ἐπανάσταση τοῦ 1789 εἶχαν φθά-
σει οἱ ἄνομοι στό σημεῖο γιά ἕνα διάστημα νά καταρ-
γήσουν τήν Κυριακή καί ὡς ἡμέρα ἀργίας, νά
καθιερώσουν τήν Δευτέρα, τήν ὁποία μάλιστα εἰρω-
νικά ὀνόμασαν «Ἁγία Δευτέρα».

Σήμερα ἐξακολουθεῖ νά ἰσχύει ἡ Διεθνής σύμβαση
τοῦ 1975 πού ἀπαγορεύει αὐστηρά τήν ἐργασία τῶν
ἐμπορικῶν ἐπιχειρήσεων τίς Κυριακές.

Ἀπό τό 1992 ὅμως ἔχουν ἀρχίσει μάχη γιά τήν κα-
τάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς καί ὅπως φαίνεται
ἔχουν ἰσχυρούς ὑποστηρικτές, παρ’ ὅτι ὁ ἐμπορικός
κόσμος τῆς πατρίδος μας ὁμοφώνως ἀντιδρᾶ καί τό
Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἀπορρίπτει κάθε ἰδέα κα-
ταργήσεως τῆς Κυριακῆς ἀργίας.

Ἡ Κυριακή εἶναι ἡμέρα τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἀνθρώ-
που.

Τήν Κυριακή ἔλαβαν χώρα τά μεγάλα γεγονότα τῆς
σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.

Τήν Κυριακή ἔγινε ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου γιά τήν
ὁποία ψάλλομε: «Αὕτη ἡ κλητή καί ἁγία ἡμέρα, ἡ μία
τῶν σαββάτων, ἡ βασιλίς καί κυρία, ἑορτῶν ἑορτή καί
πανήγυρις ἐστί πανηγύρεων...».

Τήν Κυριακή ἔγινε ἡ ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος εἰς τό ὑπερῶον τῆς Ἱερουσαλήμ ἐπί τούς Μα-
θητάς καί Ἀποστόλους.

Τήν Κυριακή ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος στή
νῆσο Πάτμο εἶδε τό ὅραμα καί ἔγραψε τό βιβλίο τῆς
Ἀποκαλύψεως.    «ἐγενόμην ἐν τῇ νήσω τῇ καλουμένῃ
Πάτμω διά τόν λόγον τοῦ Θεοῦ καί διά τήν μαρτυρίαν
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐγενόμην ἐν πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ
ἡμέρα, καί ἤκουσα φωνήν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλ-
πιγγος λεγούσης· Ὅ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον καί
πέμψον ταῖς ἑπτά ἐκκλησίαις...» (Ἄπ. Ἰω. 1,10).

Τήν Κυριακή συνείρχοντο οἱ Οἰκουμενικές Σύνοδοι
καί ἀπεφάσιζαν γιά τά δόγματα τῆς Ἐκκλησίας.

Παλαιότερα τήν Κυριακή ἐτελοῦντο οἱ Γάμοι τῶν
πιστῶν καί οἱ Βαπτίσεις τῶν νηπίων, οἱ χειροτονίες
τῶν Διακόνων, Πρεσβυτέρων καί Ἐπισκόπων.

Ὅλα τά ἱερά καί ἅγια ἐτελοῦντο τήν Κυριακή, γιατί
ἡ Κυριακή εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς δευτέρας δημιουργίας,
εἶναι ἡμέρα τοῦ Κυρίου, ἡμέρα ἁγιασμένη, εὐλογημένη,
δεδοξασμένη.

Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος στή μανία ἀποδομήσεως
τῆς κοινωνίας ἀπό τίς πανανθρώπινες ἀξίες καί τά
στηρίγματα, πού τήν συγκρατοῦν στήν πορεία της ἐπι-
διώκει νά καταργήσει τήν Κυριακή ἀπό τή ζωή μας,
νά μᾶς ἀποξενώσει ἀπό τά νοήματά της, νά τήν κάνει,
ὅπως εἶναι ὅλες οἱ ἄλλες ἡμέρες τῆς ἑβδομάδος, νά
τήν  ἀποξενώσει ἀπό τό Θεό καί νά τήν ἀφιερώσει στή
λατρεία τοῦ Βάκχου, τῆς Ἀφροδίτης καί τῶν ἄλλων
ψευδοθεοτήτων τῆς ἀνομίας.

Σ’ αὐτοῦ του εἴδους τήν ἀνατροπή δυστυχῶς συ-
νεργοῦν καί πολλοί Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι ἀντί νά τήν
χρησιμοποιήσουν γιά τήν πνευματική τους ἐνίσχυση,
τήν οἰκογενειακή τους ἑνότητα, τήν σωματική τους
ἀνακούφιση, τήν καταναλώνουν σέ γλέντια, ξενύχτια
καί σέ ἔργα τοῦ σκότους, μέ τά ὁποῖα αὐτοί οἱ ἴδιοι -
χριστιανοί ὄντες- καταφέρουν τό χειρότερο κτύπημα
στήν Κυριακή ἀργία.

Γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα εἶναι ἀδιανόητη ἡ νο-
μοθετική κατάργηση τῆς Κυριακῆς ἀργίας. Σύσσωμος
ὁ πιστός λαός ἀντιδρᾶ, μέ ἐπικεφαλῆς τήν Ἱεραρχία
τῆς Ἐκκλησίας, ἡ Ὁμοσπονδία τῶν Ἐμπορικῶν Συλ-
λόγων καί τῶν ἰδιωτικῶν Ὑπαλλήλων, οἱ ἁπλοῖ οἰκο-
γενειάρχες, οἱ ἐχέφρονες πολίτες πού θέλουν νά ἔχουν
τήν Κυριακή ὡς ἡμέρα σχόλης ἀφιερωμένη στό Θεό,
στήν οἰκογένεια, στήν παράδοση, στόν ἴδιο τόν
ἄνθρωπο.

Ἰδού τί λέγει μεταξύ ἄλλων ἡ Ἐθνική Συνομοσπον-
δία Ἑλληνικοῦ Ἐμπορίου σέ μία ἐπιστολή πού μᾶς
ἀπέστειλε: «Χωρίς τήν Κυριακάτικη ἀργία χαλαρώνουν
οἱ κοινωνικοί δεσμοί καί ἐνισχύεται ἡ ἀποξένωση. Τότε
ὅλες οἱ μέρες θά μοιάζουν καθημερινές καί ἡ ξεχωρι-
στή Κυριακή θά ἀντιμετωπίζεται τό ἴδιο. Ἡ Κυριακά-
τικη ἀργία ἐπιβάλλεται νά παραμείνει κανόνας καί ὄχι
νά γίνει ἐξαίρεση».

Ὑπέρ τῆς διατηρήσεως τῆς Κυριακῆς ἀργίας ἀκού-
γονται πολλές φωνές. Τήν κατάργησή της καταδικά-
ζουν ὅλα τά μέλη τῆς ΕΣΕΕ μέ τίς 14 περιφερειακές
ὁμοσπονδίες τοῦ ἑλληνικοῦ ἐμπορίου καί τούς 288 το-
πικούς ἐμπορικούς συλλόγους σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα
ἀλλά καί σχεδόν ὅλοι οἱ φορεῖς τῆς ἀγορᾶς.
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Τότε γιά ποιούς θά λειτουργεῖ ἡ ἀγορά τίς Κυρια-
κές, ἀφοῦ ἐκεῖνοι ποῦ ζοῦν μέσα σ’ αὐτή μέ πολλά
ἐπιχειρήματα ἀρνοῦνται;

Ποιούς θά ἐξυπηρετεῖ τό ἄνοιγμα τῶν καταστημά-
των ἀφοῦ οἱ ἴδιοι οἱ ἄνθρωποί τους, ποῦ ζοῦν ἀπό
αὐτά καί εἶναι ἡ ἴδια ἡ ζωή τους δέν συμφωνοῦν;

Γιά τούς τουρίστες καί τούς μετανάστες θά ἰσοπε-
δωθοῦν προαιώνιες ἀρχές τῆς πατρίδος μας;

Δέν θά ἀφήσουμε τίποτε ὄρθιο σέ αὐτόν τόν μαρ-
τυρικό καί αἱματοβαμμένο τόπο;

Ἀδελφοί μου.
Τέτοιου εἴδους ἐπιθέσεις θά ἔχωμε τακτικά ἀπό

τά συστήματα τῆς Νέας Ἐποχῆς. Μόλις τελειώνουν τό
ἕνα θέμα, ἀνοίγουν τό ἄλλο. Αὐτά πού θέλουν νά κα-
θιερώσουν εἶναι νάρκες στά θεμέλια της Ὀρθοδοξίας
καί τῆς Ἑλληνικῆς Κοινωνίας.

Κρατηθεῖτε ἑνωμένοι μέ τήν πίστη τῶν ἁγίων μας
καί τήν παράδοση τῶν Πατέρων μας. Ἡ κρίση αὐτή
κάπου θά ξεθυμάνει καί ὕστερα πάλι θά ἀναζητήσωμε

τά ἐχέγγυα ζωῆς, προόδου καί πολιτισμοῦ ἀπό τό θη-
σαυροφυλάκιο τῆς χριστιανικῆς μας πίστεως.

Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ λέγει στόν καθένα μας:  «Μή
φοβοῦ· ἐγώ εἰμι ὁ πρῶτος καί ὁ ἔσχατος καί ὁ ζῶν, καί
ἐγενόμην νεκρός, καί ἰδού ζῶν εἰμι εἰς τούς αἰῶνας τῶν
αἰώνων, καί ἔχω τάς κλεῖς τοῦ θανάτου καί τοῦ ἅδου»
(Ἄπ. Ἰω. 1,18).

Ἀδελφοί μου.
Πρῶτοι ἐμεῖς νά σεβασθοῦμε τήν ἀργία τῆς Κυ-

ριακῆς. Νά τήν ἁγιάσουμε μέ τόν ἐκκλησιασμό, τήν
ἐξάσκηση τῆς ἀγάπης καί τήν ἐνίσχυση τῶν οἰκογενει-
ακῶν δεσμῶν.

Σᾶς εὔχομαι πλουσία τήν παρά Θεοῦ ἐνίσχυση γιά
τήν μαρτυρία τῆς πίστεως καί τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τήν εὕρεση τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας
Ἐλεούσης στήν ὁμώνυμη Ἱερά Μονή τῆς Ξυνιάδος ἑόρτασε
ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας κατά τό διήμερο 20 καί 21 Ἰουνίου
μέ κάθε λαμπρότητα καί τή συμμετοχή πλήθους προσκυ-
νητῶν ἀπό τήν Θεσσαλία καί ἄλλα διαμερίσματα τῆς Ἑλλά-
δος, οἱ ὁποῖοι ἰδιαιτέρως εὐλαβοῦνται τήν Παναγία
Ἐλεοῦσα λόγω τῶν πολλῶν θαυμάτων πού ἐπιτελεῖ.

Ὁ φετινός ἑορτασμός πραγματοποιήθηκε μέ τή συμπλή-
ρωση 50 χρόνων ἀπό τῆς εὑρέσεως τῆς ἁγίας Εἰκόνος
(1962) καί εἶχε ἰδιαίτερη εὐλογία μέ τήν παρουσία τοῦ
οἰκείου Ποιμενάρχου, Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικο-
λάου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Θαυμακοῦ κ. Ἰα-
κώβου, ὁ ὁποῖος φέρει τόν τίτλο τῆς πάλαι ποτέ
διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Θαυμακοῦ, στά ὅρια τῆς ὁποίας
ἀνήκει ἡ Ἱερά Μονή.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε Μέγας Πανηγυρι-
κός Ἑσπερινός, στόν ὁποῖο ἐχοροστάτησε ὁ ἅγιος Θαυμα-
κοῦ μέ τή συμμετοχή πολλῶν Ἱερέων ἀπό τήν Φθιώτιδα καί
ἀπό ἄλλες Μητροπόλεις πού ἐν τῷ μεταξύ εἶχαν ἔρθει μέ
πολλά λεωφορεῖα.  

Κατά τήν διάρκεια τῆς ἀρτοκλασίας πού ἔγινε στή φιάλη

τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Νι-
κόλαος προσεφώνησε τόν Θεοφιλέστατο κ. Ἰάκωβο, τόν
εὐχαρίστησε γιά τήν παρουσία του καί ἀφοῦ ἀναφέρθηκε
δι’ ὀλίγον στήν ἱστορία τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τόν παρεκάλεσε
νά κηρύξει τόν θεῖο λόγο, κατά τόν ὁποῖο ὁ Θεοφιλέστατος
ἀναφέρθηκε στό πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Στήν συνέχεια μέ ἐκκλησιαστική τάξη καί τούς ἤχους

τῆς φιλαρμονικῆς  πραγματοποιήθηκε λιτανεία τῆς Ἱερᾶς
Εἰκόνος μέσα στό χωριό Ξυνιάδα.

Τό πρωί τῆς Παρασκευῆς τελέσθηκε Ἀρχιερατική Θεία
Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου
Θαυμακοῦ κ. Ἰακώβου, ὁ ὁποῖος πάλι ἐκήρυξε τό Θεῖο
Λόγο. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Ἡγούμενος τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς π. Ἀθανάσιος Σύρος εὐχαρίστησε τόν Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη μας καί τόν Θεοφιλέστατο ἅγιο
Θαυμακού γιά τήν παρουσία τους, μέ τήν ὁποία ἐλάμπρυ-
ναν τήν πανήγυρη.

Μέχρι ἀργά τό βράδυ προσῆλθαν ἑκατοντάδες προ-
σκυνητές γιά νά λάβουν τή Χάρη τῆς Παναγίας Φανερωμέ-
νης, τούς ὁποίους ὑποδεχόταν μέ ἁπλότητα καί ἀγάπη ὁ
Ἡγούμενος π. Ἀθανάσιος. 

Ἑορτή εὑρέσεως τῆς Θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας Ἐλεούσης Ξυνιάδος



Τὸ τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Πνευ-
ματικοῦ τῆς  Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Δαμάστας Γέροντος Φωτίου
Κερασιώτη ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νι-
κόλαος τὸ Σάββατο 8 Ἰουνίου.

Τοῦ Ἱεροῦ Μνημοσύνου προηγήθηκε
Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸ Καθο-
λικό τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου καὶ τῆ
συμμετοχὴ τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ
Κελλίου Ἁγίου Δημητρίου Κερασιᾶς τοῦ
Ἁγίου Ὅρους Ἱερομονάχου Ἰωαννικίου
καὶ πολλῶν ἱερέων πνευματικῶν τέκνων
τοῦ ἀειμνήστου, ἐξ Ἀθηνῶν.

Στὴν Θεία Λειτουργία καὶ τὸ Ἱερὸ
Μνημόσυνο ἔψαλε Βυζαντινὴ χορωδία
ὑπὸ τὴν Διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου κ.
Μιχαὴλ Μελέτη ἀπὸ τὸ Βόλο καὶ παρέστησαν Καθηγητὲς Πανεπι-
στημίου, Στρατιωτικοί, Ἰατροί, Ἀνώτατοι Δικαστικοί, συγγενεῖς καὶ
πλῆθος πνευματικῶν τέκνων τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος, οἱ ὁποῖοι
εἶχαν κατακλύσει τοὺς χώρους τῆς Μονῆς.  

Ἀκολουθεῖ ὁ ἐπιμνημόσυνος λόγος τοῦ Σεβασμιωτάτου στὸν
ἀείμνηστο Ἀρχιμ. Φώτιο:

«Παροικήσω ἐν τῷ σκηνώματί σου εἰς τοὺς αἰῶνας, σκεπασθή-
σομαι ἐν σκέπη τῶν πτερύγων σου» (Ψ,61)

« Ἔχουν περάσει 40 ἡμέρες ἀπὸ τὴν ὀσιακὴ κοίμηση τοῦ Γέ-
ροντος π. Φωτίου καὶ ἡ ἀπουσία του εἶναι αἰσθητή στοὺς συγγενεῖς
του, στὰ πνευματικά του παιδιὰ καὶ ὅλως ἰδιαιτέρως στὴν Ἱερὰ
Ἀδελφότητα τῆς Παναγίας Δαμάστας, μέσα στὴν στοργὴ καὶ ἀγάπη
τῆς ὁποίας πέρασε τὰ τελευταία 14 χρόνια τῆς ζωῆς του. Τὸ γήϊνο
σκεῦος του φυτεύθηκε στὸ περιβόλι τῆς Παναγίας στὸν τόπο τῆς
μετανοίας του, ἐκεῖ ὑψηλὰ στὸν  Ἄθωνα, στὴν Κερασιά, ἡ ψυχὴ
τοῦ ὅμως εἰσῆλθε στὸν Μυστικὸ Παράδεισο τῆς Θεομητορικῆς
ἀγκάλης γιὰ νὰ ἀναπαύεται ἐκ τῶν κόπων του μέχρις ὅτου οἱ Ἀγγε-
λικὲς σάλπιγγες θὰ τὸν ἐγείρουν στὴν κοινὴ ἀνάσταση (...)

Κατὰ τὸν  Ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης «τρία τὰ χαρακτηριζόμενα
τοῦ χριστιανοῦ τόν βίον ἐστι, πράξις, λόγος, ἐνθύμιον». Καὶ τὰ τρία
ὁ π. Φώτιος ὑπηρέτησε καὶ ἐπεδίωξε μὲ μεγάλη συνέπεια. Ἐβίαζε
ἑαυτὸν ἀπὸ τὴν νεανική του ἡλικία νὰ εἶναι γνήσιος καὶ ἀκίβδηλος.
Δὲν ἔλεγε πολλά, ἔπραττε περισσότερα καὶ ἐφλόγιζε τόν νοῦν του
μὲ τὴν φλόγα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σὲ οὐράνιες ἀναβάσεις, ὅπως
ἀκριβῶς τὶς διδάχθηκε ἀπὸ τὸν διακριτικὸ Γέροντά του ἅγιο Πορ-
φύριο. Στὰ εὐλογημένα 14 χρόνια στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Παναγίας
τὸν ἐγνωρίσαμε καλά. Παρακολουθήσαμε τὴν βία πού ἐξασκοῦσε
στὸν ἑαυτό του γιὰ νὰ ἔχει συνέπεια λόγων καὶ πράξεων. Ζήσαμε
ὅλες τὶς ἀγωνίες του καὶ ὁμολογουμένως γνωρίσαμε ἕναν ἀγωνι-
στὴ Μοναχὸ μὲ εὐθὺ λόγο καὶ ταπεινὸ φρόνημα. Κι΄ ὅταν ἀσθέ-
νησε σοβαρὰ δὲν ἔχασε ποτὲ τὴν δύναμη τῆς ὑπομονῆς καὶ τὴν
γαλήνη τῆς ψυχῆς του. Ὅταν τὸν ἐπισκεπτόμεθα στὸ κελλί του καὶ
τὸν ἐρωτούσαμε τί κάνει, ἐκεῖνος ἀπαντοῦσε: «ὑπομένομεν». Ὑπέ-
μενε πάσαν θλῖψιν καὶ στενοχωρίαν ἀγογγύστως. Εἶχε ἀφεθεῖ στὴν
φροντίδα τῆς Ἀδελφότητος  σὰν  παιδὶ  καὶ  ἔλεγε  χαριτολογῶν:
« Ὅταν δὲ γηράσης, ἐκτενεῖς τὰς χεῖρας σου καὶ ἄλλος σὲ ζώσει,
καὶ οἴσει ὅπου οὐ θέλεις» (Ἰω. 21,18). Κατὰ τὴν περίοδο τῆς μακρᾶς
ἀσθενείας του δὲν εἶχε τὴν δύναμη νὰ δέχεται τὶς ἐξομολογήσεις
τῶν πνευματικῶν του παιδιῶν, ὅπως μέχρι τότε. Ἔδινε τὴν εὐλογία

του, ἔβλεπαν τὸ πρόσωπό του καὶ ἔφευγαν εὐχαριστημένοι ὅλοι.
Συνέβαινε ἀκριβῶς αὐτό, πού λέγει ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος γιὰ τὸν
ἅγιο Μελέτιο Ἀντιοχείας: «Τρυφὴ ἦν μεγίστη τὸ τῆς ἁγίας ὄψεως

ἀπολαύειν ἐκείνης. Οὐ γὰρ διδάσκων
μόνον οὐδὲ φθεγγόμενος, ἀλλὰ καὶ ὀρώ-
μενος ἁπλῶς, ἱκανὸς ἦν ἅπασαν ἀρετῆς δι-
δασκαλίαν εἰς τῶν ὁρώντων ψυχὴν
εἰσαγαγεῖν».

Ὁ μακαριστὸς Γέροντας ἦταν πολὺ
αὐστηρὸς εἰς τὰ θέματα τῆς πίστεως καὶ τῆς
ἠθικῆς ζωῆς, ἀλλὰ καὶ πολὺ ἐπιεικὴς ἐκεῖ
πού ἄρχιζε ἡ διαδικασία τῆς μετανοίας. Στὴν
ἐξομολόγηση χρησιμοποιοῦσε κατάλληλη
θεραπεία γιὰ κάθε ἄνθρωπο. Μὲ πατρικὴ
ἀγάπη προσέφερε τὸ κατάλληλο φάρμακο
στὴν ἀνάλογη στιγμή, διότι ὅπως λέγει καὶ
ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος «ἔστιν ὄτε τὸ

ἑτέρου φάρμακον, ἑτέρω δηλητήριον γίνεται, ἔστι δὲ ὄτε καὶ τὸ
αὐτὸ τῷ αὐτῶ κατὰ μὲν τὸν οἰκεῖον καιρὸν προσφερόμενον, φάρ-
μακον γίνεται· ἐν οὐ καιρῶ δὲ πάλιν δηλητήριον καθίσταται». (Κλί-
μαξ 26,20) Ἡ πολυχρόνια ἄσκηση, ἡ συνεχὴς μελέτη τῶν
πατερικῶν κειμένων, ἡ ἀδιάλειπτη προσευχὴ καὶ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ
τὸν κατέστησε περιζήτητο πνευματικὸ ἰατρὸ πρὸς τὸν ὁποῖο κατέ-
φευγαν χιλιάδες πονεμένοι ἄνθρωποι, ἐκζητητὲς τῆς ἁγιότητος.
Ἄνθρωποι πάσης τάξεως, ἡλικίας καὶ μορφώσεως κατέκλυζαν κα-
θημερινὰ τὸν ἅγιο Νικόλαο στὰ Καλλίσια καὶ μετὰ ἐδῶ τὴν Ἱερὰ
Μονὴ Δαμάστας γιὰ νὰ ἐναποθέσουν στὸ πετραχῆλι του τὰ ἁμαρ-
τήματα καὶ τὰ προβλήματά τους καὶ νὰ λάβουν τὴν θεραπευτικὴ
ἀγωγή. Ἦταν ὁδηγὸς ψυχῶν μὲ βαθύτερη ἐμπειρικὴ ἀνθρωπογνω-
σία καὶ σπάνιο χάρισμα διακρίσεως.

Ἄξιο παρατηρήσεως εἶναι, ὅτι δὲν ἐπεδίωξε δημόσιες σχέσεις
καὶ ἐμφανίσεις, δὲν καλλιεργοῦσε τὶς γνωριμίες καὶ δυσανασχε-
τοῦσε, ὅταν μερικὰ πνευματικά του παιδιὰ ἀπὸ ὑπερβάλλουσα
ἀγάπη καὶ ζῆλο τὸν διαφήμιζαν ὡς προορατικὸ καὶ ἅγιο.

Ὁ π. Φώτιος ὅ,τι ἔκανε τὸ ἔκανε ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ
τὸν ἄνθρωπο. Ἐφοβεῖτο τοὺς ἐπαίνους. «Ὁ ἐπαινῶν μοναχὸν πα-
ραδίδει αὐτὸν τῷ διαβόλω» ἔλεγε. Στὶς πανηγύρεις καὶ στὶς μεγά-
λες κοσμοσυρροὲς ἐδῶ στὸ Μοναστήρι κλεινόταν στὸ κελλί του
ἢ στὶς ἀρχὲς κυρίως ἔφευγε στὸ δάσος. Ὅταν τὸ 1999 μὲ πρότασή
τῆς τότε Καθηγουμένης μακαριστῆς Θεοδότης τὸν ἐκαλέσαμε στὸ
Μοναστῆρι μας γιὰ νὰ τὸν περιθάλψωμε βρῆκε ἀνάπαυση στὴν
ψυχή του. Μόλις συνῆλθε ἄρχισε καθημερινὰ νὰ λειτουργεῖ καὶ
ἔθεσε σὲ ἐφαρμογὴ μὲ τὴν εὐλογία καὶ συγκατάθεσή μου πρό-
γραμμα λειτουργικῆς ζωῆς στὴν καλὴ καὶ φιλόχριστη ἀδελφότητα.
Εἶχε πλήρη ἐφαρμογὴ στὴ ζωὴ του τὸ ψαλμικό τοῦ Δαβὶδ «Μίαν
ἠτησάμην παρὰ Κυρίου, ταύτην ἐκζητήσω τοῦ κατοικεῖν μὲ ἐν οἴκῳ
Κυρίου, πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου, τοῦ θεωρεῖν μέ τὴν τερ-
πνότητα Κυρίου καὶ ἐπισκέπτεσθαι τὸν ναὸν τὸν ἅγιον αὐτοῦ»
(Ψ,26).

Ζοῦσε καὶ μετέδιδε τὴν ἀγάπη πρὸς τὴ θεία Λατρεία. Τὸ Σῶμα
καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἦταν ἡ ζωή του καὶ ἡ
χαρά του. Ἡ ἀγάπη του στὴν Θεία Λατρεία, ἡ ὑπακοή του στὴν
Ἐκκλησία, ὁ πνευματικὸς σύνδεσμος μὲ τὸν οἰκεῖο Ἐπίσκοπο καὶ ὁ
σεβασμός του πρὸς ὅλους τούς Ἐπισκόπους καὶ Ἱερεῖς, ἡ ἐφαρμογὴ
τῶν θείων ἐντολῶν καὶ ὁ καθημερινὸς πνευματικὸς ἀγώνας συνέ-
θεταν τὸν ἐκκλησιαστικό του χαρακτήρα καὶ τὸ γνήσιο ἐκκλησια-

Σελίδα 6                                   «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο Γέροντος Φωτίου Κερασιώτη,
Πνευματικοῦ της Ἱερᾶς Μονῆς Δαμάστας 
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στικό του φρόνημα. Δι΄ ὅλα ζη-
τοῦσε τὴν Ἐπισκοπικὴ εὐλογία.
Ὄχι διὰ λόγους καλῆς συμπερι-
φορᾶς καὶ συνεργασίας, ἀλλὰ
κυρίως γιὰ τὴν δύναμη τῆς Ἐπι-
σκοπικῆς εὐλογίας λέγων, ὅτι ἡ
εὐλογία τοῦ Ἀρχιερέως εἶναι πα-
νοπλία Χριστοῦ καὶ ὅτι «ὁ λάθρα
τοῦ Ἐπισκόπου τι πράσσων τῷ
διαβόλω λατρεύει» κατὰ τὸν θε-
οφόρον Ἰγνάτιον. Σὲ μερικὰ πνευ-
ματικά του παιδὰ πού
ἐσκανδαλίζοντο μὲ τὶς ἐνέργειες
Ἐπισκόπων, Ἡγουμένων, Ἱερέων,
ἔλεγε ὅ,τι ὑπογραμμίζει καὶ ὁ Χρυσορρήμων Ἰωάννης: «Εἰ μὲν
δόγμα ἔχει διεστραμμένον κἄν ἄγγελος ἤ, μὴ πείθου. Εἰ δὲ ὀρθὰ
διδάσκει, μὴ τῷ βίω πρόσεχε, ἀλλὰ τοῖς ρήμασιν».

Γιὰ ὅλους εἶχε νὰ πεῖ τὸν καλὸ λόγο. Καὶ ἐκεῖ ὅπου ὑπῆρχε
ἀκαταστασία καὶ ταραχή, ἔβλεπε νὰ ἔρχεται ἡ γαλήνη. Εἶχε τὴν
ἐλπίδα του στὸ Θεὸ καὶ ἔμενε στὸ θέλημά Του μὲ πολλὴ ἀγάπη.

Ὁ ἀείμνηστος Γέροντας Φώτιος Κερασιώτης ἦταν μοναδικός.
Ἦταν θεωρητικός, τῆς ἀδιαλείπτου προσευχῆς, ἦταν ὅμως καὶ τῆς
ἐνθέου πράξεως. Ὁ συνδυασμὸς θεωρίας καὶ πράξεως τὸν ἀνή-
γαγε σὲ μεγάλη πνευματικὴ προσωπικότητα, γιὰ τὴν ὁποία μαρ-
τυροῦν ὅσοι τὸν ἐγνώρισαν καὶ μάλιστα ἡ ἀξία τῶν πνευματικῶν
του παιδιῶν, ὅλων ὑμῶν δηλαδή, Ἱερέων, Μοναχῶν, Μονα-
ζουσῶν καὶ λαϊκῶν, ποῦ ἀποτελεῖτε ἐκλεκτὸ λῆμμα τῆς Ἐκκλησίας
σὲ μιὰ κοινωνία, πού ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ γνήσιο ἐκκλησιαστικὸ φρό-
νημα. Χωρὶς ἀκρότητες, χωρὶς εὐφάνταστους μετεωρισμούς, χωρὶς
ἐπικίνδυνους γεροντισμοὺς καὶ ψυχολέθρους φατριασμούς, ἀλλὰ
ἀπὸ γνήσια πίστη, ἀνυπόκριτη ἀγάπη, χριστομίμητη ὑπακοή,
ὅπως ἀκριβῶς τὰ ἔζησε καὶ τὰ ἐδίδαξε ὁ ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενος
ἀγαπητός μας Γέροντας π. Φώτιος.

Ἡ παρουσία του στὴν Μητρόπολη ἀπὸ τὴν ὁποία ξεκίνησε
ἦταν μεγάλη εὐλογία γιὰ ὅλους μας. Εἴχαμε τὴν αἴσθηση, ὅτι
καθὼς ἀτένιζε ἀπὸ τὴν περίβλεπτη Ἱερὰ Μονὴ Δαμάστας τὴν πόλη
τῆς Λαμίας, τὴν ἐσκέπαζε μὲ τὴν ἀγάπη του καὶ τὶς προσευχές του.

Τὰ 14 χρόνια ποῦ ἔζησε ἐδῶ ἀνή-
κουν στὴν πιὸ πνευματικὴ πε-
ρίοδο τῆς Μονῆς ἀπὸ τῆς
ἱδρύσεώς της. Οἱ δὲ ἀδελφές, οἱ
ὁποῖες μ΄ ἀφοσίωση καὶ υἱικὴ
ἀγάπη τὸν διακόνησαν, θὰ ἔχουν
μεγάλη πνευματικὴ ἀνταπόδοση,
διότι ὑπηρέτησαν ἕνα ἐκλεκτό τοῦ
Θεοῦ καὶ ἀκάματο ἐργάτη τοῦ
θείου ἀμπελῶνος, ὁ ὁποῖος «οὐκ
ἔδωκεν ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς του
καὶ τοῖς βλεφάροις του νυσταγμὸν
καὶ ἀνάπαυσιν τοῖς κροτάφοις
του» (Ψ, 131) καὶ ἔμεινε στὶς πνευ-

ματικὲς ἐπάλξεις ὄρθιος, ἀλύγιστος, «ὡς στῦλος ἀκλόνητος καὶ
λύχνος ἀείφωτος τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ» στηρίζων, νουθετῶν,
παρηγορῶν τὸν ἄνθρωπο καὶ διὰ τοῦ τρόπου τούτου δοξάζων καὶ
μεγαλύνων τὸ  Ὄνομα τοῦ Θεοῦ.

Ὁ μακαριστὸς Γέρων π. Φώτιος ἐβάδισε ἐπὶ τὰ ἴχνη τῶν ἁγίων
Πατέρων. Ὑπῆρξε ἄξιο πνευματικὸ τέκνο τοῦ προορατικοῦ καὶ διο-
ρατικοῦ π. Πορφυρίου. Ἡ συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας τὸν κατατάσ-
σει στὶς μεγάλες σύγχρονες ἁγιασμένες μορφὲς καὶ εὔχεται ὑπὲρ
ἀναπαύσεως τῆς ἁγίας ψυχῆς του «ἔνθα ὁ τῶν ἑορταζόντων ἦχος
ὁ ἀκατάπαυστος καὶ ἡ ἡδονὴ τῶν καθορόντων τὸ ἄρρητον κάλλος
τοῦ Θείου προσώπου». Λυπούμεθα ὡς ἄνθρωποι διὰ τὸν χωρι-
σμό, ἀλλὰ ὡς χριστιανοὶ χαρήκαμε, ὅπως καὶ ὁ θεῖος Χρυσόστο-
μος λέγει: «οὐκ ἄξια  δακρύων ἡ τελευτὴ τῶν δικαίων, ἀλλὰ
χαρᾶς. Χαίρωμεν ὅταν ἴδωμεν δίκαιον τελειωθέντα. Ὁ θάνατος
τῶν ἁγίων οὐκ ἔστι θάνατος, ἀλλὰ μετάστασις ἀπὸ τῶν ἐλλατόνων
ἐπὶ τὰ βελτίω, ἀπὸ τῶν συνδούλων ἐπὶ τὸν Δεσπότην, ἀπὸ τῶν
ἀνθρώπων πρὸς τοὺς Ἀγγέλους».

Ἐκεῖνο πού μᾶς παρηγορεῖ καὶ μᾶς ἐνισχύει εἶναι «ἡ πρὸς τὸν
Θεὸν αὐτοῦ παρρησία», τὴν ὁποία ἐπικαλούμεθα ὑπὲρ τῆς Ἱερᾶς
Ἀδελφότητος, τῶν οἰκείων του, τῶν πνευματικῶν του τέκνων καὶ
πάντων τῶν ἐπικαλουμένων τὴν πατρική του πρὸς Κύριον μεσι-
τεία. Ἀμήν.»

Ἐκοιμήθη αἰφνιδίως τὴν Κυριακὴ 26 Μαΐου ὁ ἐν ἀποσπάσει
κληρικὸς τῆς Μητροπόλεώς μας καὶ Μιτροφόρος Ἀρχιμανδρί-
της τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας π. Γεώργιος  Ἒλ Σαμάα.  

Ο ἀείμνηστος γεννήθηκε τὴν 18η Μαίου 1942 στὸ Φαγιοὺμ
τῆς Ἄνω Αἰγύπτου. Ἐτύγχανε ἀπόφοιτος τοῦ Ἀραβικοῦ Ἐμπο-
ρικοῦ Λυκείου καὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν. 

Χειροτονήθηκε Διάκονος τὴν 24η  Μαρτίου 1985, ὑπὸ τοῦ
τότε Ἐπισκόπου Βαβυλῶνος Πέτρου καὶ μετέπειτα Πατριάρχου
Ἀλεξανδρείας, εἰς τὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ἡλι-
ουπόλεως καὶ Πρεσβύτερος τὴν 10η  Αὐγούστου 1990, ὑπὸ
τοῦ Ἐπισκόπου Βαβυλῶνος Πορφυρίου, εἰς τὸν ἴδιον Ἱερὸ Ναό,
ἔνθα καὶ ἱεράτευσε γιὰ πολλὰ ἔτη, γενόμενος λίαν ἀγαπητὸς
ἀπὸ τὸ ἀραβόφωνο καὶ ἑλληνόφωνο ποίμνιο. 

Τὴν 1η Φεβρουαρίου 2000 μετετέθη ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρό-
πολη Μαντινείας καὶ Κυνουρίας στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Φθιώ-
τιδος καὶ κατόπιν ἀπεστάλη στὸ Κάϊρο γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσει τὶς
ἀνάγκες τοῦ ἐκεῖ ἑλληνορθοδόξου ποιμνίου, ὅπου παρέμεινε
μέχρι καὶ τὴν 1η Μαΐου 2013, ὅπου ἔλαβε κατόπιν αἰτήσεώς

του ἀπολυτήριο λόγω τῶν
σοβαρῶν προβλημάτων
ὑγείας ποὺ ἀντιμετώπιζε. 

Τὴν 25η  Δεκεμβρίου
2006 τοῦ ἀπενεμήθη τὸ
Ὀφίκιο τοῦ Μιτροφόρου
Ἀρχιμανδρίτου ὑπὸ τοῦ
Μακαριωτάτου Πατριάρ-
χου Ἀλεξανδρείας κ.κ.Θε-
οδώρου Β΄, εἰς
ἀναγνώρισιν τῶν ὑπηρε-
σιῶν καὶ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ πρὸς τὸν Θρόνον, ἐνῶ τὴν 10η  Νο-
εμβρίου 2012 ὁ Μακαριώτατος εἰς ἔνδειξιν τιμῆς εἶχε
παραχωρήσει εἰς τὸν μακαριστὸ κληρικὸν τὸ προνόμιον νὰ
κρατεῖ βακτηρίαν. 

Ὁ μακαριστὸς εἶχε συνδεθεῖ μὲ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπο-
λίτη μας κ. Νικόλαο ἀπὸ τὸ Θεολογικὸ Οἰκοτροφεῖο τῆς Ἀπο-
στολικῆς Διακονίας, ὅπου διέμενε κατὰ τὰ ἔτη τῶν σπουδῶν
του στὴν Ἀθήνα. 

Έκδημία  Ἀρχιμανδρίτη π. Γεώργιου  Ἒλ Σαμμάα



Μία μεγάλη καὶ ἱστορικὴ ἡμέρα ἔζησε ἡ πόλη τῆς Λαμίας
τὴν Κυριακὴ 19 Μαΐου μὲ τὰ Ἐγκαίνια τοῦ Πνευματικοῦ Δι-
οικητικοῦ Κέντρου τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως ποὺ τελέσθηκαν
μὲ κάθε μεγαλοπρέπεια παρουσία ὀκτὼ Ἀρχιερέων, ὅλων
τῶν ἀρχῶν τῆς περιοχῆς καὶ πλήθους λαοῦ.

Ὁ ἑορτασμὸς τῶν Ἐγκαινίων ἄρχισε ἀπὸ τὴν Παρασκευὴ
17 Μαΐου τὸ ἀπόγευμα μὲ ὑποδοχὴ τοῦ ἀποτμήματος τοῦ
ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ ἰατροῦ, Ἀρχιεπισκό-
που Κριμαίας, τὸ ὁποῖο προσκόμισε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Σαγ-
ματᾶ Θηβῶν στὴν Ἐνορία τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Λαμίας ὁ
Καθηγούμενος Ἀρχιμ. Νε-
κτάριος Ἀντωνόπουλος.

Στὸν μεγάλο Ἑσπερινό
τῆς Παρασκευῆς χοροστά-
τησε καὶ ὡμίλησε ὁ Θεοφι-
λέστατος Ἐπίσκοπος
Ἀβύδου κ. Κύριλλος. Στὸν
μεγάλο Ἑσπερινό τοῦ Σαβ-
βάτου χοροστάτησε καὶ
ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Ἐδέσσης
Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας κ.
Ἰωήλ.

Τὴν Κυριακὴ 19 Μαΐου
ἑορτὴ τῶν Μυροφόρων
στὸν ἴδιο ναὸ τῆς Ἁγίας Πα-
ρασκευῆς, ὅπου ἐξετίθετο
σὲ λαϊκὸ προσκύνημα τὸ ἅγιο Λείψανο, τελέσθηκε πολυαρ-
χιερατικὴ Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτά-
του Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ, Φαρᾶν καὶ Ραϊθώ κ. Δαμιανοῦ μὲ
τὴν συμμετοχὴ τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Καρπε-
νησίου κ. Νικολάου, Λαρίσης κ. Ἰγνατίου, Σιδηροκάστρου κ.
Μακαρίου, Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ, Θηβῶν καὶ Λεβαδείας κ. Γεωρ-
γίου, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀβύδου κ. Κυρίλλου
καὶ τοῦ Ποιμενάρχου μας κ. Νικολάου.

Στὴν Θεία Λειτουργία ἔψαλε πολυμελὴς Βυζαντινὴ χορω-
δία ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Ἀνδρέα Ἰωα-
κείμ.

Τὸν Θεῖο Λόγο ἐκήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὴν
ἑορτὴ τῶν Μυροφόρων καὶ συνεχάρη μὲ λόγια ἀγάπης τὸν
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο διὰ τὸ ἐν γένει
ποιμαντικό του ἔργο καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τὸ Πνευματικὸ καὶ Δι-
οικητικὸ Κέντρο, τὸ ὁποῖο σὲ λίγο θὰ ἐγκαινιαζόταν.

Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας εὐχαρίστησε τοὺς Ἀρχιερεῖς, τοὺς ἐπισήμους
καὶ ὅλο τὸ λαὸ γιὰ τὴ συμμετοχή τους καὶ ἐτόνισε ὅτι ἡ με-
γαλοπρεπὴς καὶ πολυαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία εἶναι
ἔκφραση ἀπείρων εὐχαριστιῶν πρὸς τὸν Ποιητὴ τῶν καλῶν
ἔργων Θεό. Ἰδιαίτερα δὲ ἔχει τὸν χαρακτῆρα τῆς εὐχαριστίας
μέσα στὴν ἑνότητα, στὴν ἀγάπη καὶ στὸν σύνδεσμο τῆς εἰρή-
νης, τοῦ Ποιμενάρχου ἐνόψει της μεγάλης ὥρας τῶν Ἐγκαι-
νίων.

Εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος: «ἐκάλεσα τοὺς ἀγαπητοὺς ἀδελ-
φοὺς γιὰ νὰ χαροῦν στὴ
δική μας χαρὰ καὶ νὰ μᾶς
ἐνισχύσουν μὲ τὴ δική τους
παρουσία. Μέσα στὴν
Ἐκκλησία καὶ ἡ χαρὰ καὶ ἡ
θλίψη διαμοιράζεται,
ἁπλώνεται καὶ σφυρηλατεῖ
τὴν ἑνότητα τῆς ἀγάπης».

Μετὰ τὴ Θεία Λειτουρ-
γία τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμ-
βούλιο τῆς ἐνορίας τῆς
Ἁγίας Παρασκευῆς προσέ-
φερε πρωινὸ στὸ Ἐνοριακὸ
Πνευματικὸ Κέντρο, στὸ
χῶρο τοῦ ὁποίου εὑρίσκε-
ται καὶ τὸ Βαπτιστήριο  ἐνη-
λίκων τῆς Ἱερᾶς Μητρο-

πόλεως.
Στὶς 12 ἀκριβῶς μετέβησαν οἱ Ἀρχιερεῖς στὸ Ἀμφιθέατρο

τοῦ Πνευματικοῦ καὶ Διοικητικοῦ Κέντρου, ὅπου ἔγιναν δε-
κτοὶ μὲ αἰσθήματα σεβασμοῦ ἀπὸ τὸ χριστεπώνυμο πλῆθος
καὶ ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε τὸν Ἁγιασμὸ τῶν Ἐγκαινίων.

Στὴν προσφώνησή του μὲ συγκίνηση ἀναφέρθηκε στὸ
ἱστορικό τῆς ἀνεγέρσεως καὶ εὐχαρίστησε ὅλους ἐκείνους
ποὺ συνέβαλαν στὴν ἀποπεράτωσή του. Καταλήγοντας στὴν
ὁμιλία τοῦ εἶπε: «Ὅποιος δὲν πιστεύει στὰ θαύματα ἂς ἰδεῖ
τὸ ἔργο αὐτό. Εἶναι ἕνα μεγάλο θαῦμα πίστεως, ἀγάπης καὶ
δυνάμεως τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ λαοῦ τῆς Ἐκκλησίας. Παραδί-
δεται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία στὸν λαὸ τῆς Ἐκκλησίας «τὰ σᾶ ἐκ
τῶν σῶν σοί προσφέρομεν». Προσφέρουμε στὸ λαὸ τὸ
δῶρο ποὺ ἐκεῖνος μᾶς χάρισε βάζοντας ἀπάνω σὲ αὐτὸ τὴ
σφραγίδα τῆς εὐγνωμοσύνης μας. Σκοπὸς τῆς ἀνεγέρσεως
του εἶναι νὰ καταστεῖ ὄργανον καὶ μέσον δοξολογίας τοῦ
ὀνόματος τοῦ Θεοῦ καὶ οἰκοδομῆς τῶν ἀνθρώπων. «Θεοῦ
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τὸ ἔργον, θεοῦ ἡ δόξα».
Μετὰ τὸ τέλος τῆς ἀκολουθίας ὁ Σεβασμιώτατος ξενά-

γησε τοὺς Ἀρχιερεῖς, τὸν Ὑπουργό, τοὺς Βουλευτές, τοὺς
Στρατηγούς, τοὺς Δημάρχους καὶ ὅλους τους ἐπισήμους
στοὺς διάφορους χώρους τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου γιὰ
τοὺς ὁποίους ὅλοι ἐξέφρασαν τὸν θαυμασμό τους καὶ συνε-
χάρησαν τὸν Σεβασμιώτατο.

Στοὺς χώρους τοῦ κτιρίου ὑπῆρχαν ἐντεταλμένοι νέοι της
Μητροπόλεως ποὺ ξεναγοῦσαν ὅλους τούς ἐπισκέπτες, οἱ
ὁποῖοι μὲ πολὺ ἐνδιαφέρον ἐπισκέφθηκαν ὁλόκληρο τὸ κτί-
ριο καὶ κατὰ τὴν ἔξοδο
τους πῆραν ἕνα κέρασμα
καὶ ἕνα ἐνθύμιο τῶν Ἐγκαι-
νίων.

Στὴν τελετὴ τῶν Ἐγκαι-
νίων παρέστησαν ἐκτὸς
ἀπὸ τοὺς προαναφερθέ-
ντες Μητροπολίτες ὁ Ἀν.
Ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν κ.
Χρῆστος Σταϊκούρας, ὁ Πε-
ριφερειάρχης κ. Κλέαρχος
Περγαντᾶς, ὁ Ἀντιπεριφε-
ρειάρχης κ. Θωμᾶς Στάϊ-
κος, οἱ τ. Ὑπουργοὶ κ.
Ἀθανάσιος Γιαννόπουλος
καὶ κα Κατερίνα Μπατζελῆ,
οἱ Βουλευτὲς κα Ἑλένη
Μακρῆ, κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης καὶ κ. Κωνσταντῖνος
Κουτσογιαννακόπουλος, οἱ Δήμαρχοι Λαμιέων, Λοκρῶν,
Στυλίδος, Δομοκοῦ, Μακρακώμης καὶ Ἀμφίκλειας-Ἐλάτειας,
ὁ Κοινοβουλευτικὸς Ἐκπρόσωπος τῶν Ἀνεξάρτητων Ἑλλή-
νων κ. Τέρενς Κουίκ, ὁ Βουλευτὴς τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς κ.
Ἀρβανίτης, οἱ τ. Βουλευτὲς κα Τόνια Ἀντωνίου, κ. Θεόδωρος
Χειμάρας καὶ κ. Ἀπόστολος Γκλέτσος,  ὁ Διοικητὴς τῆς
ΜΕΡΥΠ Ὑποστράτηγος Κωνσταντῖνος Βλάχος καὶ ὅλοι οἱ Δι-
οικητὲς τῶν Στρατιωτικῶν Μονάδων τῆς Φθιώτιδος, ὁ Λιμε-
νάρχης Στυλίδος κ. Κυριάκος Λιάκος,  ὁ Περιφερειακὸς
Διευθυντὴς Ἐκπαιδεύσεως κ. Παλιαλέξης, ἡ Προϊσταμένη τῆς
Ἰατροδικαστικῆς Ὑπηρεσίας κα Ἀκριβούση, οἱ Καθηγητὲς ἐξ
Ἀθηνῶν κ.κ. Ἠλίας Οἰκονόμου, Ἀλέξανδρος Σταυρόπουλος,
Ἀπόστολος Νικολαΐδης, Δημήτριος Γόνης καὶ Χρῆστος Κα-
ραγιάννης, ὁ Διευθυντὴς Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀλέξανδρος Κατσιάρας καὶ πολλοὶ
πρόεδροι καὶ ἐκπρόσωποι φορέων τῆς Φθιώτιδος.

Ἰδιαίτερα τιμητικὴ ἦταν ἡ παρουσία τῶν συζύγων τῶν ἀει-
μνήστων μεγάλων εὐεργετῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀθα-
νασίου Ἀκρίδα καὶ Βασιλείου Χειμωνίδη.

Τὴν Θεία Λειτουργία καὶ τὴν τελετὴ τῶν ἐγκαινίων ἐκά-
λυψε ἀπευθείας ὁ τηλεοπτικὸς σταθμὸς «STAR Κεντρικῆς
Ἑλλάδος καὶ μαγνητοσκόπησαν ὁ τηλεοπτικὸς σταθμὸς «4ε»
καὶ ὁ διαδικτυακὸς «intv.gr».

Στὴν τελετὴ τῶν Ἐγκαινίων ἦταν παρόντα ὅλα τὰ ἠλε-
κτρονικὰ καὶ ἔντυπα μέσα τῆς περιοχῆς, τὰ ὁποία προέβαλαν
τὸ ἱστορικὸ γεγονός. 

Προσφώνησις τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολί-
του Φθιώτιδος κ.κ.
Νικολάου εἰς τὰ ἐγκαίνια
τοῦ Πνευματικοῦ Διοικητι-
κοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως τὴν Κυριακὴ
19 Μαΐου 2013

Αἶνο καί δοξολογία
ἀναπέμπομε εἰς τόν ἐν
Τριάδι Θεό καί ἀπέραντη
εὐγνωμοσύνη ἐκφράζομε
εἰς τήν Μητέρα τοῦ Κυρίου
μας Ὑπερένδοξο Θεοτόκο,
ὅτι ὁδήγησαν τόν χρόνο
τῆς ζωῆς μας εἰς τήν σημε-

ρινή λαμπρά καί ἁγία ἡμέρα τῶν ἐγκαινίων τοῦ μεγαλεπη-
βόλου καί περιβλέπτου αὐτοῦ μελάθρου, τοῦ Πνευματικοῦ
καί Διοικητικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

Ἡ χαρά ὅλων μας εἶναι μεγάλη καί ἡ συγκίνησίς μου
ἀνείπωτη, διότι ὕστερα ἀπό κόπους καί ἀγωνίες δέκα ἐτῶν,
βλέπομε ἐνώπιόν μας τό ἔργο τῶν χειρῶν μας καί τό θαῦμα
τῆς ἀγάπης μας πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησία καί τόν λαό τοῦ
Θεοῦ. Ἀρμόζει καί στήν σημερινή περίσταση τό ἀναστάσιμο
ἐπιφώνημα: «Αὕτη ἡ ἡμέρα Κυρίου, ἀγαλλιασώμεθα καί
εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ».

Κατά τόν Μέγα Βασίλειον «καθ’ ἕκαστον κατόρθωμα
ὑψοῦμεν τόν Θεόν» (εἰς τόν προφήτην Ἡσαΐαν κεφ.5, P.G.
30, 396 C-D).

Ἔχομε τήν πεποίθηση, ὅτι μέ αὐτό τό ἔργο μεγαλύνεται
ὁ Θεός, ὡς καί ὁ ἵδιος ὁ Κύριος λέγει: «Οὕτω λαμψάτω τό
φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν
τά καλά ἔργα καί δοξάσωσι τόν Πατέρα ὑμῶν τόν ἐν τοῖς

Κεντρου Ι. Μητροπολεως Φθιωτιδοσ



Σελίδα 10                                  «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

οὐρανοῖς» (Ματθ.5,16).
Θεοῦ τό ἔργον, Θεοῦ ἡ δόξα. Αὐτός ἦταν καί ὁ σκοπός

τῆς ἀνεγέρσεως αὐτοῦ τοῦ κτιριακοῦ συγκροτήματος. Νά κα-
ταστεῖ ὄργανον καί μέσον δοξολογίας τοῦ Ὀνόματος τοῦ
Θεοῦ καί οἰκοδομῆς τῶν ἀνθρώπων.

Ἀπό τῆς ἀναδείξεώς τῆς ἐλαχιστότητός μου ὑπό τῆς Σε-
πτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς τόν Ἐπισκο-
πικό βαθμό καί τῆς ἐνθρονίσεως τήν 17η Νοεμβρίου τοῦ
ἔτους 1996 στόν ἔνδοξο καί ἱστορικό θρόνο τῆς Φθιώτιδος,
τόν ὁποῖον ἐκλέησαν μεγάλοι Ἐκκλησιαστικοί ἄνδρες, ὁ προ-
βληματισμός μου ἦταν κατά πόσον θά κατορθώσω να δημι-
ουργήσω τήν κατάλληλη πνευματική καί ὑλική ὑποδομή,
διά τήν ἀποδοτικότερη προσφορά καί καλλιέργεια τοῦ
ἔργου τῆς Ἐκκλησίας στό λαό.

Μετά τήν παρέλευση τοῦ πρώτου ἐνημερωτικοῦ ἑξαμή-
νου τῆς ποιμαντορίας μου ἔθεσα ὡς στόχους τήν διοικητική
ἀναδιοργάνωση, τήν φιλανθρωπική δραστηριοποίηση καί
τήν ἐν γένει ἀνασυγκρότηση ἀπό πάσης πλευρᾶς τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως.

Ἐν ὄψει τοῦ 21ου αἰῶνος καί τῶν καταιγιστικῶν ἀλλαγῶν
εἰς ὅλα τά ἐπίπεδα τῆς ζωῆς ἔπρεπε καί ἡ Ἐκκλησία νά προ-
σαρμοσθεῖ εἰς τά νέα δεδομένα καί νά ἀνασυγκροτήσει τίς
δυνάμεις της, διά νά δώσει τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου στόν
σύγχρονο κόσμο. Πρός τόν σκοπό αὐτό μέ τούς συνεργάτες

μου προχωρήσαμε στήν ἰδέα νά ἀνεγείρωμε ἕνα Πνευματικό
– Διοικητικό Κέντρο, στό ὁποῖο θά ἐστεγάζοντο ὅλες οἱ πνευ-
ματικές καί διοικητικές δραστηριότητες τῆς τοπικῆς Ἐκκλη-
σίας.

Ἀφοῦ διερευνήσαμε ὅλες τίς δυνατότητες πού διέθετε ὁ

τόπος, καταλήξαμε νά ζητήσωμε ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς
Ἀμύνης μιά ἔκταση τοῦ παλαιοῦ στρατοπέδου Τσαλτάκη ὡς
ἀντάλλαγμα τῆς προσφορᾶς ἐκ μέρους τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας μεγάλης
ἐκτάσεως τοῦ κτήματός του στό Χαϊδάρι Ἀττικῆς πρός τό
Ὑπουργεῖον Ἀμύνης, τό ὁποῖον ἐχρησιμοποιεῖτο ὡς πεδίον
βολῆς.  Ἐπειδή ὅμως καί ὁ Δῆμος Λαμιέων ἐνδιεφέρετο νά
ἀνεγείρει ἐκεῖ μεγάλο συγκρότημα τοῦ διοικητηρίου τοῦ
Δήμου, ἀφ’ ἑνός μέν διά νά διευκολύνωμε τόν Δῆμο στά
σχέδιά του και ἀφ’ ἑτέρου διά νά μή προκαλέσωμε αἰτία συ-
γκρούσεων μέ τήν τοπική αὐτοδιοίκηση, δεχθήκαμε τήν
πρόταση τοῦ τότε Δημάρχου κ. Γεωργίου Ντελῆ νά παραχω-
ρήσει ὁ Δῆμος τό παρόν οἰκόπεδο, ἐκτάσεως 2 στρεμμάτων,
διά νά οἰκοδομήσει ἡ Μητρόπολις τό Πνευματικό της Κέ-
ντρο.

Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῶν διαδικασιῶν παραχωρήσεως
τοῦ οἰκοπέδου εἰς τήν Ἱερά Μητρόπολη, ἐθέσαμε πανηγυ-
ρικῶς τήν 5ην Ὀκτωβρίου τοῦ 1997 τόν θεμέλιο λίθο, πα-
ρουσίᾳ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν τοπικῶν ἀρχόντων καί

Εγκαινια Πνευματικου Διοικητικου 



πλήθους λαοῦ καί ξεκινήσαμε τόν ἀγῶνα τῆς ἀνεγέρσεως.
Οἱ περιστάσεις δέν εὐνοοῦσαν τήν προώθηση τοῦ μεγά-

λου αὐτοῦ ἔργου, διότι ἐν τῷ μεταξύ μόνο στήν πόλη τῆς
Λαμίας ἀνεγείροντο τήν ἴδια περίοδο 8 ἐνοριακοί Ναοί,
ἐπρογραμματίζοντο πνευματικά κέντρα καί στίς Μονές ἐπίσης
εἶχαν ξεκινήσει πολυδάπανα ἔργα ἀνακαινίσεων.  Ὁ λαός
ὅμως τῆς Φθιώτιδος ἀπέδειξε, ὅτι διαθέττει πλούσια αἰσθή-
ματα καί φιλόθρησκη ψυχή. Ἀφοῦ πρῶτα ἐπείσθη γιά τήν
ἀναγκαιότητα τοῦ ἔργου, ὕστερα προσέφερε τά πάντα καί
ἐπί 10 χρόνια οἱ ἐνορίες, μέ τούς νομοθε τημένους πόρους,
μερικές Ἱερές Μονές μέ τήν αὐτοπροαίρετη προσφορά τους
καί οἱ ἀνώνυμοι καί ἐπώνυμοι δωρηταί μέ τό ὑστέρημα ἤ τό
περίσσευμά τους συνεισέφεραν εἰς τό ἔργο, διά τό ὁποῖο ὡς
θεμέλιο εἴχαμε θέσει τήν χρηστή διαχείριση, τήν διαφάνεια
καί τήν συνεχῆ ἐνημέρωση τοῦ λαοῦ μέ ἐγκυκλίους, ἄρθρα,
σημειώματα, ραδιοφωνικές καί τηλεοπτικές μας παρουσίες
εἰς τά τοπικά μέσα ἐνημερώσεως.

Πρῶτα ὁλοκληρώσαμε τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ μεγα-
λομάρτυρος καί θαυματουργοῦ ἁγίου Ἐφραίμ, τό ὁποῖο καί

ἐγκαινιάσαμε τήν 24η Ἰουνίου τοῦ ἔτους 2012.
Ὕστερα σταδιακά προχωροῦσε το κτιριακό συγκρότημα

ἀνάλογα μέ τήν οἰκονομική δυνατότητα, πού διέθετε ἡ Ἱερά
Μητρόπολις. Σημειωτέον ἐκ παραλλήλου ἀνεγείρετο καί τό
Γηροκομεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στή Στυλίδα « Ἵδρυμα
Ἀ. Πετρῆ - Στέγη Γερόντων», διότι ὁ Μέγας Εὐεργέτης τῆς
Μητροπόλεώς μας ἐντιμώτατος κ. Ἀργύρης Πετρῆς ζητοῦσε
νά ἰδεῖ τήν ἐπιθυμία του πραγματοποιημένη «πρίν ἰδεῖν θά-
νατον». Αὐτό τό μοναδικό ἵδρυμα τῆς Ἀγάπης ἐγκαινίασε ὁ
Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πα τριάρχης κ. Βαρθολομαῖος,
παρουσίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί
πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου καί 30 Μητροπολιτῶν μετά
πάσης μεγαλοπρεπείας τήν 7ην Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2008.
Σήμερα τό Γηροκομεῖο λειτουργεῖ καί περιποιεῖ μεγάλη τιμή
στήν Μητρόπολη Φθιώτιδος.

Εἰς τήν πορεία του τό  Ἵδρυμα αὐτό συνήντησε μεγάλες
δυσκολίες, οἱ ὁποῖες χάρις στήν ὑπομονή καί ἐπιμονή μας
καί στίς διευκολύνσεις, πού μᾶς παρέσχε ὁ Δῆμος Λαμιέων
καί ἄλλοι ἐμπλεκόμενοι φορεῖς τῶν ἀρμοδίων κρατικῶν
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ὑπηρεσιῶν εἴμαστε σέ θέση νά χαιρόμαστε γιά τήν σημερινή
μεγάλη ἡμέρα, κατά τήν ὁποία μέ τίς εὐλογίες τοῦ Θεοῦ πα-
ραδίδουμε τό κτίριο τοῦτο εἰς χρῆσιν τοῦ λαοῦ.

Πέραν τῶν τεχνικῶν καί πολεοδομικῶν δυσκολιῶν συ-
ναντήσαμε τήν κακότητα, τόν φθόνο, τήν κακοήθεια, τήν
ὑπονόμευση, τήν κακοψυχία, τήν ἀπάτη καί ἄλλα πολλά. Ἡ
δική μας ἀπάνηση ἦταν ἡ σιωπή καί ἡ ταπείνωση «Ἐκωφώ-
θην καί ἐταπεινώθην καί ἐσίγησα ἐξ ἀγαθῶν καί τό ἄλγημά
μου ἀνακαινίσθη» ἔλεγε
στίς ὧρες αὐτές ὁ προφη-
τάναξ Δαβίδ (Ψ. 38).

Ἔτσι περάσαμε τίς δυ-
σκολίες καί αἰσίως ἐφθά-
σαμε στήν ἡμέρα αὐτή.
Ὅποιος δέν πιστεύει στά
θαύματα, ἄς ἰδεῖ τό ἔργο
αὐτό. Εἶναι ἕνα μεγάλο
θαῦμα πίστεως, ἀγάπης
καί δυνάμεως τοῦ Θεοῦ
καί τοῦ λαοῦ τῆς Ἐκκλη-
σίας.

Εἶναι ἀπορίας ἄξιον,
πῶς εὑρέθησαν τά
971.315.024 δρχ. ἤ τά
2.850.520 €, τά ὁποῖα ἐδα-
πανήθησαν γιά τήν κατασκευή του. Ὁ τῆς Ἐκκλη σίας λαός
διέθεσε τό ποσό αὐτό, ὁ λαός πού εἶναι ἡ βάση της Ἐκκλη-
σίας.

Τό μεγαλειῶδες αὐτό Ἐκκλησιαστικό κτίριο, ἐμβαδοῦ
5.000 τ.μ. ἀπησχόλησε δεκάδες τεχνίτες, ἐνίσχυσε οἰκονο-
μικά τήν τοπική ἀγορά, ἔθρεψε γιά δέκα χρόνια πολλές οἰκο-
γένειες καί πέραν τῆς πνευματικῆς ὠφελείας θά προσφέρει
μέ τίς δραστηριότητές του καί οἰκονομική ὠφέλεια σέ πολ-
λούς μάλιστα σέ μιά ἐποχή ἀνεργίας καί πενίας.

Ἐπιγραμματικά θά ἤθελα νά σᾶς ἀναφέρω τί περιλαμβά-
νει τό τεράστιο αὐτό οἰκοδόμημα:
1. Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἐφραίμ μέ καλλι-
μάρμαρα καλλιτεχνήματα καί θαυμάσια ἁγιογράφηση, δι΄
ἐξόδων τῆς κ. Ἀθηνᾶς Φιλίππου.
2. Τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 
3. Ἀμφιθέατρο μέ σύγχρονο ἐξοπλισμό χωρητικότητος 400
θέσεων.
4. Τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὁ
ὁποῖος ἐκπέμπει μέ πλῆρες 24ωρο πρόγραμμα

5. Βιβλιοθήκη μέ πολλές χιλιάδες τόμων καί βιβλίων.
6. Ξενώνα φιλοξενίας ἀπόρων φοιτητῶν.
7 Σχολή Ὑφαντικῆς.
8. Τά Ἀρχεῖα Γραμματείας, Γάμων καί Ἐργων.
9. Αἴθουσα μέ ἔργα ἀπό χαλκό τοῦ λαϊκοῦ καλλιτέχνη κ.
Ἀριστομένη Καραγεώργου.
10. Τό Ἱστορικό Ἐκκλησιαστικό Ἀρχεῖο.
11. Αἴθουσα Βυζαντινῆς Ἁγιογραφίας.

12. Αἴθουσα συνεδριά-
σεων τῶν Ἐπιτροπῶν.
13. Τό Κέντρο Γάμου καί
Οἰκογένειας.
14. Τήν Σχολή Κατηχή-
σεως Ἐνηλίκων καί Ἀλλο-
δαπῶν.
15. Τό Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς
Ἐπιμορφώσεως τοῦ Ἐφη-
μεριακοῦ Κλήρου.
16. Τή Σχολή Ὑποψηφίων
Κατηχητῶν.
17. Αἴθουσα τῆς Σχολῆς
Παραδοσιακῶν Χορῶν.
19. Μεγάλο διαμέρισμα
φιλοξενίας ἐπισήμων προ-
σώπων.

20. Τέσσερα δωμάτια πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ γιά φιλοξε-
νία.
21. Τραπεζαρία καί κουζίνα, μέ πλήρη ἐξοπλισμό.
22. Ἀποθήκη τροφίμων, διά τήν προετοιμασία τῶν δεμάτων
ἀγάπης πρός τούς ἀναξιοπαθούντας.
23. Μεγάλους ἀποθηκευτικούς χώρους.

Θέλω αὐτή τήν ὥρα νά εὐχαριστήσω ὅλους ὅσοι ἐργά-
σθηκαν γιά τήν ἑτοιμασία αὐτοῦ τοῦ ἔργου.

Τούς ἐκλεκτούς μηχανικούς: Κωνσταντῖνο Μπουρο-
γιάννη, Ἀνδρέα Ξάνθη, Βασίλειο Φρόντζο, Χρῆστο Κα-
φούση, Ἐλευθέριο Ἀργυρόπουλο (†), Γεώργιο Πιπέλια,
Χρῆστο Νταφλούκα, Κωνσταντῖνο Δαρδιώτη, Τάκη Γαβριώτη
(†), Ἰωάννη Ρηγινιώτη, Νατάσα Χειμάρα, Ἀθανάσιο Μαλιά-
γκα.

Τά Μέλη τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου,
Τόν Νομικό Σύμβουλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κ. Γεώρ-

γιο Δούμα,
Τόν Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο καί Ὑπεύθυνο τῶν

Εγκαινια Πνευματικου Διοικητικου 



ἔργων Πρωτοπρ. π. Νεόφυτο Ραφαηλίδη,
Τούς Κληρικούς καί Λαϊκούς ὑπαλλήλους τῆς Κεντρικῆς

Διοικήσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί μερικούς φιλοτί-
μους καί ἐργατικούς κληρικούς,

Τίς ἐθελόντριες κυ-
ρίες τῶν ἐνοριῶν γιά τήν
διοργάνωση ἐκδηλώ-
σεων ὑπέρ τοῦ Πνευμα-
τικοῦ Κέντρου,

Ἁπαξάπαντες τούς
Ἐφημερίους, τούς Μονα-
χούς καί τίς Μοναχές καί
τόν ἐκλεκτό λαό τῆς
καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως. 

Ὅλως ἰδιαιτέρως
τούς μεγάλους δωρητές
καί τούς φορεῖς ἐκεί-
νους, πού ἐνίσχυσαν
οἰκονομικῶς τήν ἀνέ-
γερση, τῶν ὁποίων τά ὀνόματα κατέγραψε ὁ Κύριος «ἐν
βίβλῳ ζωῆς».

Χωρίς ὅλους αὐτούς τούς πολυτίμους συνεργάτας ἦταν
ἀδύνατο νά προχωροῦσε τό ἔργο. Ὅλους ἐκ βάθους ψυχῆς
μου τούς εὐχαριστῶ καί εὔχομαι νά λάβουν ἀπό τόν Δοτῆρα
παντός ἀγαθοῦ τήν δικαίαν ὀφειλήν.

Σεβασμιώτατοι ἀδελφοί Ἱεράρχαι.
Ἐντιμώτατοι ἐκπρόσωποι τῆς Πολιτείας καί τοῦ Στρατοῦ.
Ἀδελφοί μου Πρεσβύτεροι καί Διάκονοι.
Εὐλογημένα τέκνα τῆς Ἐκκλησίας.

Τοῦτο τό ἔργο κατοπτρίζει τηλαυγῶς τῆς Ἐκκλησίας τήν
ὡραιότητα, τοῦ Φθιωτικοῦ Λαοῦ τήν εὐσέβεια, τοῦ ἱστορι-
κοῦ τόπου τόν πολιτισμό καί τόν πόθο τοῦ ἐλαχίστου Ποι-
μενάρχου, ὅπως ἐν αὐτῷ δι’ ἔργων καί λόγων δοξάζεται τό

Ὄνομα τοῦ Θεοῦ καί ὁδη-
γοῦνται οἱ ἄνθρωποι εἰς τήν
«ἐπίγνωσιν τοῦ μυστηρίου
τῆς πίστεως» (Κολ. 2,2).

Τό Πνευματικό καί Διοι-
κητικό Κέντρο παραδίδεται
ἀπό τήν Ἐκκλησία στό λαό
τῆς Ἐκκλησίας. «Τά σά ἐκ τῶν
σῶν σοί προσφέρομεν».

Προσφέρουμε στόν λαό
τό δῶρο, πού Ἐκεῖνος μᾶς
χἀρισε, βάζοντας ἐπάνω σ’
αὐτό τή σφραγῖδα τῆς
εὐγνωμοσύνης μας.

Ἄς εὐλογήσει ὁ Κύριος,
ὥστε νά ἀποβαίνει συνεχῶς

κυψέλη  πνευματικῆς ἐργασίας, κέντρο χρησίμων ἀποφά-
σεων, ἐργαστήριο πολιτισμοῦ, χῶρος θεωρίας καί πράξεως
Χριστοῦ, πρεσβείαις τῆς Ὑπερευλογημένης Θεοτόκου, τοῦ
Ἁγίου Ἐνδόξου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, τοῦ καί πολιούχου
τῆς πόλεως ταύτης, τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἐφραίμ, τοῦ
ἀκοιμήτου προστάτου καί φρουροῦ τοῦ Κέντρου τούτου καί
πάντων τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων.

«Τῶ δέ Ἀναστάντι Χριστῷ
Δόξα, τιμή καί κράτος
εἰς τούς αἰῶνας. Ἀμήν».
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Ἕνα καινούργιο βιβλίο
ἀφιερωμένο στήν Παναγία μέ
τίτλο «Θεομητορικά νεύ-
ματα» κυκλοφορήθηκε ἀπό τίς ἐκδόσεις τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

Προϊόν του σεβασμοῦ καί τῆς ἀγάπης πρός τό
θεομητορικό πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ.
Νικολάου, που σκοπό ἔχει νά ἐνισχύσει τήν
πίστη τοῦ λαοῦ εἰς τό Πανάγιο Πρόσωπο τῆς Πα-
ναγίας καί νά τιμήσει ἐπάξια Ἐκείνην πού σκέπει,
στηρίζει, καί προστατεύει κάθε ἄνθρωπο ποῦ ἐπι-
καλεῖται τό ὄνομά της. 

Στίς 118 σελίδες του, ποῦ ἀποπνέουν τό
ἄρωμα τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας περιγράφεται
ἡ ζωή, ἀναφέρονται τά θαύματα καί κατατίθεται
ἡ πίστη τῆς Ἐκκλησίας σέ  Ἐκείνην ποῦ κατέχει τά
δευτερεῖα τῆς Τριάδος καί ἵσταται ὡς γέφυρα οὐρανοῦ καί γῆς.  

Μέ τρόπο καταληπτό, γλαφυρό καί βαθυστόχαστο ὁ Ἱεράρ-
χης συγγραφεύς παρουσιάζοντας τά ἄφθονα χαρίσματα τῆς
Παναγίας χειραγωγεῖ τόν ἀναγνώστη στό δρόμο τῆς πίστεως
καί τῆς ἐλπίδας, πού ἡ παρουσία τῆς ἀκαταισχύντου προστα-
σίας τῶν χριστιανῶν ἐμπνέει καί παρέχει. 

Μέσα στίς 18 ὁμιλίες διαπιστώνει κανείς, ὅτι μέ τήν Παναγία

παίρνει νόημα ἡ ζωή μας καί
ἀντιμετωπίζονται ὅλες οἱ ἀντι-
ξοότητες, διότι Ἐκείνη ἔχει τήν

δύναμη νά μᾶς λυτρώσει ἀπό τά δεινά, ἀπό τούς
πειρασμούς, ἀπό τά πάθη καί ἀπό κάθε ἐπι-
βουλή ὁρατῶν καί ἀοράτων ἐχθρῶν. 

Τό νέο βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου «Θεομητορικά
νεύματα» εἶναι ἕνα ὠφέλιμο καί ἐπίκαιρο ἀνά-
γνωσμα γιά τίς ἡμέρες τοῦ 15Αυγούστου καί γιά
ὁλόκληρο τόν χρόνο. 

Τό βιβλίο εἶναι ἀφιερωμένο στό ἀείμνηστο
Μητροπολίτη Σύρου, Τήνου κυρό Δωρόθεο
Στέκα, ὁ ὁποῖος ὡς Ἱεροκῆρυξ καί Μητροπολίτης
Σύρου, Τήνου μέ ἀμέτρητα κηρύγματα ἐγκω-
μίασε τήν Παναγία καί κατά θεία συγκυρία ἐκοι-
μήθη στίς 14 Αὐγούστου 2001 κατά τήν ἑορτή

τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Μπορεῖτε νά τό προμηθευτεῖτε ἀπό τό βιβλιοπωλεῖο τῆς

Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Ἔνθεον» ποῦ εὑρίσκεται στήν γωνία τῶν
ὁδῶν Χατζοπούλου καί Σατωβριάνδου στήν πλατεία Πάρκου
στήν πόλη τῆς Λαμίας.

Τηλέφωνο καί fax 22310-36204, E-mail: books@imfth.gr 

Θεομητορικά νεύματα



35ο Ἱερατικό Συνέδριο

Τό 35ο Ἱερατικό Συνέδριο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτι-
δος πραγματοποιήθηκε μέ ἐπιτυχία τήν Πέμπτη 27 Ἰουνίου στό
Ἀμφιθέατρο τοῦ Πνευματικοῦ Διοικητικοῦ Κέντρου της μέ ὁμι-
λητή τόν Πρωτοπρεσβύτερο Καθηγητή π. Βασίλειο Θερμό καί
θέμα: «Κληρικός, Ὑπάλληλος ἤ Ἡγέτης».

Ὅπως πάντοτε τό Συνέδριο ἄρχισε μέ μεγάλο συλλείτουργο
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς, στό ὁποῖο προεξῆρχε ὁ το-
πικός Ἐπίσκοπος καί συμμετεῖχαν ἀπό ἐνωρίς τό πρωί ὅλοι οἱ
Σύνεδροι Ἱερεῖς, ἔψαλε δέ Βυζαντινός χορός ὑπό τήν διεύθυνση
τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Ἀνδρέα Ἰωακείμ, Διευθυντοῦ τῆς Σχολῆς
Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀντί ἄλλου κηρύγματος ὁ Πρωτοπρ. π. Παναγιώτης Σερέτης
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Λαμίας διάβασε τμῆμα ὁμιλίας τοῦ
Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως «περί Ἱερέων»
πού ἀναφέρεται στό χρέος τῶν Ἱερέων νά τελοῦν τίς Ἱερές Ἀκο-
λουθίες τοῦ νυχθημέρου. Πρό τῆς ἀπολύσεως της ὁ Σεβασμιώ-
τατος καλωσόρισε τούς Ἱερεῖς καί ὑπεγράμμισε ὅτι ἡ
ἐπικαιρότητα τῆς Πεντηκοστῆς φέρει ἐνώπιών μας τήν μεγάλη
δωρεά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού ἐλάβαμε ὅλοι διά τῆς χειρο-
τονίας καί τήν εὐθύνη πού ἔχουμε ὡς ἀγωγοί του Ἁγίου Πνεύ-
ματος νά μεταδίδουμε στό λαό τοῦ Θεοῦ τό Ἅγιο Πνεῦμα πρός
ἁγιασμό καί σωτηρία.  

Μετά τήν διανομή τοῦ ἀντιδώρου τό Ἐκκλησιαστικό Συμ-
βούλιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς προσέφερε σέ ὅλους πλούσιο
πρωινό μετά τό ὁποῖο οἱ Ἱερεῖς κατευθύνθηκαν στό Πνευματικό
Κέντρο καί στίς 10.30 ἄρχισε τό Συνέδριο μέ προσευχή ἀπό τόν
Σεβασμιώτατο καί σύντομη προσφώνηση.

Στήν συνέχεια ὁ Πρωτοπρ. Νεόφυτος Ραφαηλίδης, Γενικός
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος παρουσίασε τόν ὁμιλητή π. Βασίλειο
καί διάβασε σύντομο βιογραφικό του. Κηρύσσοντας τήν ἔναρξη
τοῦ Συνεδρίου ὁ Σεβασμιώτατος ἐτόνισε ὅτι τό 35ο Ἱερατικό Συ-
νέδριο ἐγκαινίασε τίς ἐκδηλώσεις στό πρό μηνός ἐγκαινιασθέν
Πνευματικό Κέντρο καί μάλιστα μέ θέμα πού ἀφορᾶ στήν ταυ-
τότητα τῶν Ἱερέων καί στήν οὐσία τῆς ἀποστολῆς τους.

Ὁ π. Βασίλειος Θερμός στήν συνέχεια ἀνέπτυξε τό θέμα του
ἀναφέροντας μέ ἁπλότητα, γλαφυρότητα, σαφήνεια καί πολλά
παραδείγματα, τά γνωρίσματα τῆς πνευματικῆς ἡγεσίας, τά
ὁποῖα βγάζουν τόν κληρικό ἀπό τόν μαρασμό τῆς ὑπαλληλίας.    

Μετά τήν ὁμιλία ἀκολούθησε ἐνδιαφέρουσα συζήτηση ἐπί
2 ὧρες μέ ἐρωτήματα ἱερέων, ἀπόψεις καί θέσεις, στά ὁποῖα
ἔδιδε τίς δέουσες ἀπαντήσεις ὁ π. Βασίλειος. 

Ἐπίσκεψη τοῦ Πρέσβη τῶν ΗΠΑ
Ἐπίσκεψη τιμῆς καί σεβασμοῦ πρός τόν Σεβασμιώτατο Μη-

τροπολίτη μας κ. Νικόλαο πραγματοποίησε τήν Τετάρτη 26 Ἰου-
νίου στίς 10 τό πρωί ὁ ἐξοχότατος Πρέσβης τῆς Ἀμερικῆς κ.
Ντάνιελ Μπένετ Σμίθ συνοδευόμενος ἀπό τή σύζυγό του καί συ-
νεργάτες του.

Τόν ὑψηλό ἐπισκέπτη ὑποδέχθηκε ὁ Σεβασμιώτατος στό
Μητροπολιτικό Μέγαρο μέ ἐκκλησιαστική ἐπισημότητα, ἐκδη-
λώνοντας μέ τόν τρόπο αὐτό στό πρόσωπό του τήν τιμή πρός
τήν χώρα πού φιλοξενεῖ ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἑλλήνων ἀπό

τούς ὁποίους πολλοί προέρχονται ἀπό τήν Στερεά Ἑλλάδα.
Ὁ Σεβασμιώτατος εἶχε τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσει ἐπί δια-

φόρων θεμάτων μέ τόν κ. Πρέσβη καί νά ζητήσει τή συνδρομή
του γιά τήν ἐπαναλειτουργία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης
καί τήν παντοειδῆ στήριξη τοῦ Ἑλληνικοῦ  Ἔθνους. Τόν ἐνημέ-
ρωσε γιά τίς δραστηριότητες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τίς Ἱερές
Μονές, τίς Ἐνορίες,  τά φιλανθρωπικά Ἱδρύματα καί τήν ἐν γένει
κοινωνική προσφορά στήν κρίσιμη αὐτή περίοδο. 

Ὁ ἐξοχώτατος κ. Πρέσβης φάνηκε ὅτι ἐντυπωσιάσθηκε ἀπό
τήν παρουσία καί δράση τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί διαβεβαίωσε
τόν Σεβασμιώτατο ὅτι ἡ ἡγεσία τῆς Ἀμερικῆς καί ὁ λαός ὑπο-
στηρίζουν ὅλα τά θέματα πού ἀπασχολοῦν τήν Ἑλλάδα. Ἡ συ-
ζήτηση περιστράφηκε καί σέ ἄλλα θέματα, γιά τά ὁποία ὁ κ.
Πρέσβης ἔδειξε ἰδιαίτερη εὐαισθησία καί ἐνδιαφέρον. Εἰς
ἔνδειξη τιμῆς ὁ Σεβασμιώτατος τοῦ προσέφερε τό Μετάλλιο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τό ἀγαλματίδιο τοῦ Ἀθανασίου Διάκου, 2
τόμους μέ τά Ἐκκλησιαστικά Μνημεῖα καί τά Μνημεῖα Λαϊκῆς
Εὐσέβειας τῆς Μητροπόλεώς μας καί ἄλλες ἐκδόσεις καί στήν
σύζυγό του ἕνα ἔργο ὑφαντικῆς.

Μετά τήν συνάντηση, ἡ ὁποία διήρκεσε μία ὥρα καί διεξή-
χθη σέ  εὐχάριστο κλῖμα ὁ Σεβασμιώτατος ξενάγησε τόν κ. Πρέ-
σβη καί τήν συνοδεία του στό Παρεκκλήσιο στό Κειμηλιαρχεῖο
καί στούς χώρους τοῦ Μητροπολιτικοῦ Μεγάρου.

Στό τέλος ὁ κ. Πρέσβης προέβη σέ δηλώσεις στά τοπικά
Μέσα Ἐνημερώσεως καί ἐξέφρασε τίς εὐχαριστίες του στό Σεβα-
σμιώτατο γιά τήν ἐγκάρδιο ὑποδοχή τονίζοντας ὅτι ἐντυπωσιά-
σθηκε ἀπό τό ἐπιτελούμενο ἔργο στήν Φθιώτιδα ἀπό τήν
Ἐκκλησία.
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Ἀπό το πνευματικό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου

Κατά τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα ὁ Σεβασμιώτατος: • Τήν Μεγάλη
Πέμπτη λειτούργησε στοὺς Ἁγίους Θεοδώρους Λαμίας • Χορο-
στάτισε στήν ᾽Ἀκολουθία τῶν Ἀχράντων Παθῶν στὸν Ἱερὸ Μη-
τροπολιτικὸ Ναὸ Λαμίας • Χοροστάτησε στόν ἑσπερινό της
Ἀποκαθηλώσεως καί στήν ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου στὸν Μη-
τροπολιτικὸ Ναὸ Λαμίας. • Τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία τοῦ Με-
γάλου Σαββάτου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς Λαμίας καί
τήν Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία στόν Μητροπολιτικό Ναό Λα-
μίας. • Τό ἀπόγευμα τοῦ Πάσχα χοροστάτησε στόν πανηγυρικό
Ἑσπερινό τῆς Ἀγάπης στόν Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας. • Τήν
Κυριακή τοῦ Πάσχα ἐπισκέφθηκε τὸ Γηροκομεῖο τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως μας «Ἵδρυμα Πετρῆ Στέγη Γερόντων» στὴν Στυλίδα.
• Τήν Τρίτη τῆς Διακαινησίμου, 6 Μαΐου, προεξῆρχε τῶν Ἱερῶν
ἀκολουθιῶν έπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἐφραὶμ

τοῦ Θαυματουργοῦ στὸ ὁμώνυμο Παρεκκλήσιο τοῦ Πνευματι-
κοῦ Διοικητικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στὴν Λαμία.
• Τὴν Τετάρτη τῆς Διακαινησίμου 8 Μαΐου ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Νικόλαος χοροστάτησε καὶ ὡμίλησε στὸ πα-
νηγυρίζον Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Θεολόγου, στὸ Ὀρφανοτροφεῖο Θηλέων Λαμίας. • Τὴν Κυριακὴ
9 Ἰουνίου ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀθα-
νασίου Ροδίτσης καί ἐτέλεσε τὰ Μνημόσυνα τῶν ἀειμνήστων
Ἑλένης Θεοφίλου καὶ Βασιλικῆς Γεωργούση. • Τήν Παρασκευή
14 ἱουνίου παρέστη τὴν τελετὴ Ὁρκωμοσίας τῶν Νεοσυλλέκτων
τῆς 2013 Γ΄ ΕΣΣΟ, στὸ ΚΕΥΠ. • Τήν Κυριακή 30 Ἰουνίου ἑορτή
τῶν Ἁγίων Πάντων ἱερούργησε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό
Λαμίας καί ἐτέλεσε, ὅπως κάθε χρόνο, Ἱερό Μνημόσυνο ὑπέρ

ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν προκατόχων του, Μητροπολιτῶν
Φθιώτιδος.

Ἑορτὴ Ἁγίου Γεωργίου
Στὸ πανηγυρίζοντα
Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωρ-
γίου Λαμίας ἱερούρ-
γησε καὶ ὡμίλησε τὴν
Δευτέρα τοῦ Πάσχα ὁ
Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Νι-
κόλαος. Στὸ τέλος τῆς
Θείας Λειτουργίας ὁ
Σεβασμιώτατος ἀπέ-
νειμε τὸ ὀφίκιο τοῦ
οἰκονόμου στὸν Ἐφη-
μέριο τῆς Ἐνορίας π.
Νικόλαο Κατσαρέλη
γιά τὴν συμπλήρωση

10 ἐτῶν ἱερωσύνης καὶ τήν ἐπιβράβευση τῆς προσφορᾶς του
στὴν Ἐκκλησία.  

Ἑορτὴ Ἁγίου Νικολάου τοῦ ἐν Βουνένοις 
Στὴν Θεία Λειτουργία ποὺ τελέσθηκε στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ
Ναὸ Ἁγίου Νικολάου τοῦ ἐν Βουνένοις, στὴν Ἀνθήλη χοροστά-
τησε καὶ ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικό-

λαος τὴν Πέμπτη 9 Μαΐου. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας
χειροθέτησε Ἀναγνώστη  τὸν κ. Ἰωάννη Μπαντέ, ὁ ὁποῖος δια-
κονεῖ στὸ ἀναλόγιο τῆς Ἐνορίας.  Στὴν συνέχεια ὁ Ποιμενάρχης
μας μετέβη στὴν Ἱερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Κα-
μένων Βούρλων καί εὐχήθηκε στὸν Καθηγούμενο π. Χριστο-
φόρο Κολοκυθᾶ.

Ἑορτὴ Ζωοδόχου Πηγῆς στὴ Βίτωλη
Μέσα σὲ ἔντονο παραδοσιακὸ κλίμα στὸ χωριὸ Βίτωλη τῆς Δυ-
τικῆς Φθιώτιδος ἑορτάσθηκε ἡ τοπικὴ πανήγυρη τῆς Ζωοδόχου
Πηγῆς στὸν ὁμώνυμο ἐνοριακὸ Ναὸ τοῦ χωριοῦ προεξάρχοντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, ἱερέων
τῶν ὁμόρων χωρίων καὶ πλῆθος λαοῦ. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λει-
τουργίας προχείρισε εἰς Πρωτοπρεσβύτερον τὸν συνταξιοῦχο
ἐφημέριο τῆς ἐνορίας π. Εὐάγγελο Ζαγόρα τιμώντας τήν 35ετῆ
διακονία του στήν Ἐκκλησία καὶ τὴν προσφορὰ δύο ἐκ τῶν τέ-
κνων του στὴν Ἱερωσύνη. Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία ὁ Σεβα-

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013                                 «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» Σελίδα 15

E K K Λ H C I A C T I K E C  E I Δ H C E I C

Ἀπό τήν περιφορά τῶν Ἐπιταφίων 

Ἀπό τήν χειροθεσία τοῦ π. Νίκ. Κατσαρέλη 

Ἀπό τήν Χειροθεσία τοῦ κ. Ἴων. Μπαντέ σέ Ἀναγνώστη

Ἀπό τό μνημόσυνο τῶν Προκατόχων Μητροπολιτῶν
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σμιώτατος  ἐγκαινίασε τό ἐξωραϊσθέν προαύλιο χώρο τοῦ ναοῦ
τό ὁποῖο ἔγινε μέ δαπάνες τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Βίτωλης,
καὶ ἐν συνέχεια νέοι καὶ νέες, μέλη τοῦ Συλλόγου, χόρεψαν πα-
ραδοσιακοὺς χορούς. Στὴν ἑορτὴ παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Μα-
κρακώμης κ. Εὐθύμιος Παπαευθυμίου καί λοιποί ἐπίσημοι.  

Τὸν προστάτη τοῦ Στρατοῦ  Ἅγ. Γεώργιο τίμησε ἡ ΜΕΡΥΠ

Τὸν προστάτη τοῦ Στρατοῦ Ξηρᾶς Ἅγιο Γεώργιο τίμησε τὸ Σάβ-
βατο 11 Μαΐου ἡ Μεραρχία Ὑποστηρίξεως στὴν Λαμία.  Στήν
Δοξολογία ποὺ τελέσθηκε στὸν προαύλιο χῶρο τῆς ΜΕΡΥΠ χο-
ροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καὶ
παρέστησαν ἀνώτατοι ἀξιωματικοί τοῦ στρατοῦ, πολιτικοί καί
λοιποί ἐπίσημοι.

Ὁμιλία  Ἱερομον. Ἐφραὶμ Κατουνακιώτη στούς Ἱερεῖς
Μηνιαία Ἱερατικὴ Σύναξη τῶν ἐφημερίων τῶν Ἀρχιερατικῶν Πε-
ριφερειῶν Λαμίας, Θερμοπυλῶν & Ροδίτσης, Ὑπάτης, Λιανο-
κλαδίου, Στυλίδος καὶ Πελασγίας πραγματοποιήθηκε τὴν
Δευτέρα 13 Μαΐου στὸ Πνευματικὸ καὶ Διοικητικὸ Κέντρο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως στὴν Λαμία. Ὁμιλητής τῆς Συνάξεως ἦταν
ὁ Ἱερομόναχος π. Ἐφραὶμ ἀπὸ τὰ Κατουνάκια τοῦ Ἁγίου Ὅρους,
ὁ ὁποῖος ἐξιστόρησε γεγονότα ἀπό τή ζωή τοῦ ἀσκητῆ γέροντος
Ἐφραὶμ τοῦ Κατουνακιώτη.

Ἱερὰ Παράκληση γιὰ τοὺς μαθητὲς τῶν Πανελλαδικῶν 
Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή μας συμμετέχοντας στὴν ἀγωνία τῶν μα-
θητῶν ἐνόψει τῶν Πανελλαδικῶν ἐξετάσεων καὶ μὲ σκοπὸ τὴν
ψυχική τους ἐνίσχυση καὶ τὴν ἐκζήτηση τοῦ φωτισμοῦ τοῦ Θεοῦ
ἐτέλεσε τὴν Τετάρτη 15 Μαΐου Ἱερὰ Παράκληση στὸν Ἱερὸ Μη-

τροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, στὶς
ἕδρες τῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν καὶ σὲ ἄλλες μεγάλες πό-
λεις τῆς Μητροπόλεώς μας. Στὸν κατάμεστο ἀπὸ μαθητὲς Ἱερὸ
Μητροπολιτικὸ Ναὸ Λαμίας χοροστάτησε καί ὡμίλησε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος.

Ἐκδήλωση Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου - Λυκείου Λαμίας 
Ἑορταστική ἐκδήλωση γιά τήν λήξη τῶν μαθημάτων πραγματο-
ποιήθηκε τήν Τετάρτη 15 Μαΐου στό Ἐκκλησιαστικό Γυμνάσιο-
Λύκειο Λαμίας. Ἡ ἐκδήλωση περιελάμβανε παραδοσιακούς
χορούς καὶ τραγούδια ἀπό τή χορωδία τοῦ Σχολείου συμπλαι-

σιούμενης ἀπὸ ἀποφοίτους ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ Καθηγητοῦ
Μουσικῆς κ. Ἀνδρέα Ἰωακείμ. Τά τραγούδια συνόδευε ἡ παρα-
δοσιακή ὀρχήστρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μὲ ὑπεύθυνο τὸν κ.
Δημήτριο Λόζο. Ἐνῶ στὸ πλαίσιο τῆς Ἐκδηλώσεως οἱ μαθητὲς
τῆς Α’ καὶ Β’ τάξης τοῦ Λυκείου παρουσίασαν τὶς ἐρευνητικές
τους ἐργασίες. Στήν ἐκδήλωση παρέστη καί ἀπηύθυνε χαιρετι-
σμό ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ἐνῶ ἡ Δι-
ευθύντρια τοῦ Σχολείου κ. Παν. Παπακώστα ἀναφέρθηκε στήν
προσφορά τοῦ Σχολείου στήν Ἐκκλησία καί τόν τόπο. Τὴν ἐκδή-
λωση ἐτίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους, ὁ Δήμαρχος Λαμιέων κ.
Γεώργιος Κοτρωνιᾶς, Περιφερειακοὶ Σύμβουλοι, Σχολικοὶ Σύμ-
βουλοι, λοιποί ἐπίσημοι, ἀπόφοιτοι καὶ παλαιοὶ καθηγητὲς τῆς
Σχολῆς, ἱερεῖς καὶ πλῆθος κόσμου. 

Ἑορτασμός  Ἁγίου Παντελεήμονος Καμένων Βούρλων
Τὸ Σάββατο 18 Μαΐου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος συνεόρτασε μὲ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ζι-
χνῶν καὶ Νευροκοπίου κ. Ἰερόθεο στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Παντε-
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Μετά τήν Θεία Λειτουργία στήν Βίτωλη Ἀπό τήν Ἱερὰ Παράκληση γιὰ τοὺς μαθητὲς τῶν Πανελλαδικῶν 

Ἀπό τήν ἐκδήλωση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου Λυκεῖου Λαμίας

Ἀπό τήν  ἑορτή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στή ΜΕΡΥΠ
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λεήμονος Καμένων Βουρλῶν τὴν ἀνάμνηση τῆς καταθέσεως
τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος στὸν ὡς ἄνω
Ἱερὸ Ναό.  Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώ-
τατος κ. Ἱερόθεος ἐκήρυξε τὸν θεῖο λόγο καὶ στὸ τέλος οἱ δύο
Ἀρχιερεῖς ἐτέλεσαν δοξολογία ἐπὶ τῇ ἀναμνήσει τῆς καταθέσεως
τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου. Στὴν Θεία Λειτουργία παρέστησαν ὁ Βου-
λευτὴς Φθιώτιδος κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης, Δημοτικοὶ Σύμ-
βουλοι τοῦ Δήμου Μώλου - Ἁγίου Κωνσταντίνου, ἐκπρόσωποι
τῆς Ἀστυνομίας καὶ τοῦ Λιμενικοῦ, ἱερεῖς τῆς περιοχῆς καὶ
πλῆθος πιστῶν. 

Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ  Ἑλένης Λοκρίδος
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τήν Τρίτη 21
Μαΐου ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ
τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης τοῦ ὁμωνύμου Δήμου Λο-

κρίδος. Στὴν Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία παρέστησαν πολλοί
ἐπίσημοι τοῦ τόπου,  ἱερεῖς ἀπὸ τὶς ὅμορες ἐνορίες καὶ πλῆθος
κόσμου. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Ποιμενάρχης μας
ἀπένειμε τὸ ὀφίκιο τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου στὸν πατέρα Ἰωάννη
Ἐλευθερίου, ἐφημέριο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου
Καινουρίου γιὰ τὴν ἐργατικότητά του καὶ τὴν προσφορά του
στὴν Ἐκκλησία.

Πανήγυρη ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου στὴν Τῆνο
Στὴν ἰδιαιτέρα του πατρίδα, τὴν ἱερὰ νῆσο Τῆνο βρέθηκε ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος προκειμένου νὰ
τελέσει τὴν πανήγυρη τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου του, τὸ καθο-
λικό του ὁποίου εἶναι ἀφιερωμένο στὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Ρῶσο.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε στὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία
τὴν ἡμέρα μνήμης τοῦ Ἁγίου, τὴν Δευτέρα 27 Μαΐου μὲ τὴ συμ-
μετοχὴ πολλῶν κληρικῶν, ἱεροψαλτῶν καὶ εὐσεβῶν χριστιανῶν
τοῦ νησιοῦ.   

Ἐκδηλώσεις εἰς μνήμην Μητροπολίτου Σύρου, Τήνου Δω-
ροθέου Στέκα
Προσκεκλημένος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου κ.
Δωροθέου Β΄ τὸ Σάββατο 25 καὶ τὴν Κυριακὴ 26 Μαΐου ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος μετέβη στὴν Σύρο
προκειμένου νὰ συμμετάσχει μαζὶ μὲ τὸν Σεβασμιώτατο Μητρο-
πολίτη Λήμνου κ. Ἱερόθεο, στὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις ποὺ
διοργάνωσε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Σύρου γιὰ τὴ  77η επέτειο ἀπὸ
τὴν εὕρεση τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Δημητρίου

στὴν Ἐρμούπολη καὶ τὰ ἀποκαλυπτήρια τῆς προτομῆς τοῦ μα-
καριστοῦ Μητροπολίτου Σύρου Δωροθέου Α' (Στέκα), ἐπὶ τῇ
100ῇ ἐπετείῳ ἀπὸ τῆς γεννήσεώς του (1913-2013). Τὸ ἀπόγευμα
τοῦ Σαββάτου τελέσθηκε πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς στὸν Ἱερὸ Ναὸ
Ἁγίου Δημητρίου Ἐρμουπόλεως χοροστατοῦντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ὁ ὁποῖος ὡμίλησε ἐπικαίρως.
Τὴν Κυριακὴ τελέσθηκε πολυαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία καί
ἀκολούθησε ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς
τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Δωροθέου καὶ τὰ ἀπο-
καλυπτήρια τῆς προτομῆς του στὸν αὔλιο χῶρο τοῦ  Ἱεροῦ Μη-
τροπολιτικοῦ Ναοῦ τῆς Μεταμορφώσεως ἐνῶ ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος κατέθεσε στεφάνι. Στὶς ἐκδηλώ-
σεις παρέστησαν πολλοί ἐπίσημοι. 
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Ἀπό τούς ἑορτασμούς τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Ἀπό τήν πανήγυρη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου στήν Τῆνο

Ἀπό τίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις στήν ΣύροἈπό τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἅγιο Κωνσταντῖνο
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Ὁ Σεβασμιώτατος στὸ Ἀηδονοχώρι Καρδίτσας καὶ στὴν Ἱερὰ
Μονὴ Ρεντίνης
Στὸ χωριὸ Ἀηδονοχώρι Καρδίτσας μετέβη τὸ Σάββατο 1 Ἰουνίου
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καὶ χοροστά-

τησε στὴ Θεία Λειτουργία ποὺ τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς
Ἁγίας Παρασκευῆς. Μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία ἐτέλεσε τὸ τεσσα-
ρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ ἀειμνήστου Δημητρίου Ρεντίφη,
πατρὸς τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Μενδενίτσης καὶ Καμένων
Βούρλων Πρωτοπρ. π. Κωνσταντίνου Ρεντίφη. Κατὰ τὴν ἐπι-
στροφὴ πρὸς Λαμία ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε τὴν Ἱερὰ
Μονὴ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ρεντίνης, ὅπου ἔγινε δεκτὸς ἀπὸ
τὴν ἀδελφότητα τῆς Μονῆς.

Τελετὴ λήξης Φροντιστηρίου Ὑποψηφίων Κατηχητῶν
Τελετὴ λήξης τοῦ Φροντιστηρίου Ὑποψηφίων Κατηχητῶν τῆς

Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας πραγματοποιήθηκε τὴν Δευτέρα 3  Ἰου-
νίου τὸ ἀπόγευμα στὸ Ἐπισκοπεῖο Λαμίας.  Ἡ τελετὴ ἔκλεισε μὲ
τὴν ἐπίδοση Διπλωμάτων ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο  σὲ 17 νέους
κατηχητὲς.

Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Καλυβίων
Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Καλυβίων Λαμίας Ἱερούργησε
καὶ ὡμίλησε τὴν Κυριακὴ 2 Ἰουνίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας κ. Νικόλαος.Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σε-
βασμιώτατος χειροθέτησε ἀναγνώστη τὸν Πρωτοψάλτη τοῦ
Ναοῦ κ. Σεραφεὶμ Κυρίτση.

Θυρανοίξια Ἱερῶν Ναῶν. 
Τὰ Θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, τῶν ἀδελφῶν
Ἀναστασίας καὶ Χριστίνας Μαρούλη τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τὴν Τετάρτη 5 Ἰουνίου τὸ ἀπό-

γευμα στὴν παραλία τῆς Πελασγίας. Ἐπίσης τήν Δευτέρα 10 Ἰου-
νίου ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τὰ θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου στὸν Ἀχινό. Τὸ παρεκκλήσιο εἶναι
ἰδιοκτησίας τοῦ κ. Λουκᾶ Χάδου, Φαρμακοποιοῦ, εἶναι χτισμένο

μὲ καλαίσθητη πέτρα καὶ βρίσκεται σὲ ἕνα καταπράσινο ἀπὸ
ἐλαιῶνες τοπίο. Στὴν τελετὴ παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Στυλίδος
κ. Ἀπόστολος Γκλέτσος, ὁ Νομικὸς Σύμβουλος τῆς Μητροπό-
λεώς μας κ. Γεώργιος Δούμας, συγγενεῖς, φίλοι καὶ συγχωριανοὶ
τῆς οἰκογενείας. 

Ὁ νέος Διοικητὴς τοῦ ΚΕΥΠ στὸν Σεβασμιώτατο
Ἐθιμοτυπικὴ ἐπίσκεψη στὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ.
Νικόλαο πραγματοποίησε τὴν Δευτέρα 10 Ἰουνίου ὁ νέος Διοι-
κητὴς τοῦ ΚΕΥΠ Συνταγματάρχης(ΥΠ) κ. Βασίλειος Μπέλλος μὲ
τὴν εὐκαιρία τῆς ἀνάληψης τῶν νέων του καθηκόντων.

Ὡς καιομένη λαμπάδα ὁ Πατριάρχης τοῦ Γένους
Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας κ. Νικόλαος τὴν Τρίτη 11 Ἰουνίου στὸ Παρεκκλήσιο
τοῦ Μητροπολιτικοῦ Μεγάρου μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ προσω-
πικοῦ του Ἐπισκοπείου καὶ τῶν κληρικῶν καὶ λαϊκῶν ὑπαλλή-
λων τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Στὸ τέλος τῆς Θείας
Λειτουργίας παρεκάλεσε ὅλους νὰ προσεύχονται ὑπὲρ ὑγείας
καὶ μακροημερεύσεως τοῦ ἑορτάζοντος Παναγιωτάτου Οἰκου-
μενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, γιὰ τὸν ὁποῖο ἐσημεί-
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Ἀπό τό Ἱερό Μνημόσυνο στό Ἀηδονοχώρι Καρδίτσης

Ἀπό τήν λήξη τοῦ Φροντιστηρίου Κατηχητῶν

Ἀπό τά Θυρανοίξια στήν Παραλία Πελασγίας

Ἀπό τα θυρανοίξια στόν Ἀχινό



ωσε ὅτι ὡς λαμπάδα καιομένη συνεχίζει τὴν παράδοση τοῦ
Ἑλληνορθοδόξου Γένους ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων τῆς πίστεως καὶ τῶν
ἰδανικῶν του Γένους.

Τιμὴ στὶς 130 ἐθελόντριες τῶν Κέντρων Ἀγάπης
Ἑορταστικὴ ἐκδήλωση ἀφιερωμένη στὶς ἐθελόντριες κυρίες, οἱ

ὁποῖες διακονοῦν τά Κέντρα Ἀγάπης πραγματοποίησε ἡ Ἱερὰ
Μητρόπολή μας τὴν Τρίτη 11 Ἰουνίου στό Πνευματικό Διοικη-
τικό Κέντρο στὴν Λαμία. Ἡ σεμνὴ ἐκδήλωση μέ τὴν προσφορὰ
ἀναμνηστικῶν δώρων στὶς 130 ἐθελόντριες. Στὴν Ἱερὰ Μητρό-
πολή μας λειτουργοῦν ἐννέα Κέντρα Ἀγάπης, τὰ ὁποῖα ἑτοιμά-
ζουν καθημερινὰ 500  μερίδες φαγητοῦ σὲ ἐμπερίστατους
ἀδελφούς μας.

Βάπτιση άλλοδαπῶν
Ἐννέα νέους Κατηχουμένους ἐβάπτισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας κ. Νικόλαος τήν Πέμπτη 20 Ἰουνίου εἰς τό Βαπτιστή-
ριο Ἐνηλίκων καί Ἀλλοδαπῶν στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς
Νέας Ἄμπλιανης Λαμίας, μέσα σέ κλῖμα χαρᾶς καί μυσταγωγίας,

μέ τήν παρουσία πολλῶν συγγενῶν τους καί φίλων. Με τίς τε-
λευταῖες 9 βαπτίσεις ὁ ἀριθμός ὅσων ἔχουν βαπτισθεῖ ὑπό τοῦ
Σεβασμιωτάτου στό Βαπτιστήριο Ἐνηλίκων ἀνέρχεται στούς 319.

Ἐκδημία Ἀνδρέα Κυριακίδη
Ἐξεδήμησε τήν Δευτέρα 24 Ἰουνίου, ὁ ἐπί τριακοπενταετία δια-
τελέσας Καθηγητής τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Λαμίας Ἀνδρέας
Κυριακίδης. Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ ἀειμνήστου τελέσθηκε
τήν Τρίτη 26 Ἰουνίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Βαρβάρας Λαμίας χο-
ροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μᾶς κ. Νικο-

λάου. Στήν σύντομη προσλαλιά
του ὁ Ποιμενάρχης μας ἀναφέρ-
θηκε στήν προσωπικότητα τοῦ
ἀειμνήστου Καθηγητοῦ καί στήν
προσφορά του στό Ἐκκλησια-
στικό Σχολεῖο καί τήν Ἑλληνική
Παιδεία, ὑπογραμμίζοντας ὅτι
ἦταν γνήσιος παιδαγωγός πού
συνδύαζε τήν θύραθεν σοφία μέ
τόν σεβασμό στήν Ἐκκλησια-
στική Γραμματεία. 

Πανηγυρικός Ἑσπερινός στόν Ἱερό Ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας
στό Φραντζή
Τό Σάββατο 22 Ἰουνίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος χοροστάτησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό
τῆς Πεντηκοστῆς πού τελέσθηκε στό Ἱερό Παρεκκλήσιο τῆς τοῦ
Θεοῦ Σοφίας στό Φραντζῆ, ἰδιοκτησίας τοῦ κ. Σπύρου Σουρτζῆ,
Ἀντιπροέδρου τοῦ Σωματείου γιά τήν ἐπαναλειτουργία τοῦ

Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας στήν Κωνσταντινούπολη.
Στόν Ἑσπερινό παρέστησαν ὁ Πρόεδρος τοῦ Σωματείου καί πρ.
Γερουσιαστής τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς κ. Chris
Σπύρου, μέλη τοῦ Σωματείου ἐξ Ἀθηνῶν καί πολλοί κάτοικοι
τοῦ Φραντζῆ.

Ἑορτή Ἁγίου Πνεύματος στήν Μαλεσίνα
Στήν κωμόπολη τῆς Μαλεσίνας ἡ δεύτερη ἐνορία τιμᾶται εἰς τό
ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Στόν φετινό λαμπρό ἑορτασμό ἰδιαί-
τερη μεγαλοπρέπεια ἔδωσε ἡ παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου
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Ἀπό τήν Ἐκδήλωση πρός τιμήν τῶν ἐθελοντριών 

Ἀπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στό Φραντζή 

Μετά τήν Θεία Λειτουργία στήν Μαλεσίνα



Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε τήν Θεία Λει-
τουργία μέ τήν παρουσία ἑκατοντάδων ἐνοριτῶν καί κατοίκων
τῆς Μαλεσίνας. Ὁ Ποιμενάρχης μας ἐξέφρασε τή χαρά του γιά
τήν παρουσία του, συνεχάρη τόν γέροντα ἐφημέριο π. Νικόλαο
Ψαρᾶ καί σημείωσε μέ ἰδιαίτερους λόγους τήν παρουσία πολ-
λῶν παιδιῶν καί νέων στήν πανήγυρη.  Ἀκολούθως ὁ Σεβα-
σμιώτατος μετέβη στήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή Ἁγίας
Τριάδος Τραγάνας, ὅπου εὐχήθηκε στόν Ἡγούμενο καί τούς
προσκυνητές διά τήν ἑορτή. 

Ἀξιωματικοί τοῦ ΚΕΥΠ στόν Σεβασμιώτατο
Ὁ Διοικητής τοῦ ΚΕΥΠ Συνταγματάρχης(ΥΠ) Βασίλειος Μπέλλος
καί οἱ Ἀξιωματικοί του ἐπισκέφθηκαν τόν Σεβασμιώτατο Μητρο-
πολίτη μας κ. Νικόλαο τήν Παρασκευή 28 Ἰουνίου στό Πνευμα-
τικό Διοικητικό Κέντρο. Σκοπός τῆς ἐπισκέψεως ἦταν νά

γνωρίσουν ἀπό κοντά τό ἔργο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί
νά δοῦν τίς ἐγκαταστάσεις τοῦ νεοεγκαινιασθέντος Πνευματικοῦ
καί Διοικητικοῦ Κέντρου. 

Ἑορτή Ἁγίων Ἀποστόλων στήν Λαμία
Χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικο-
λάου, τή συμμετοχή πολλῶν Ἱερέων καί μέ τήν παρουσία πλήθους

πιστῶν τελέσθηκε ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν
Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου στόν πανηγυρίζοντα ὁμώ-
νυμο Ἱερό Ναό τῆς Λαμίας. Μετά τήν ἀρτοκλασία χειροθέτησε Ἀνα-
γνώστη τόν Μαθηματικό κ. Μιλτιάδη Θεόφιλο, ὁ ὁποῖος διακονεῖ
στό Ἀναλόγιο τῆς Ἐκκλησίας καί παρακολουθεῖ μαθήματα στήν
Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας.
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Τιμὴ στοὺς  Ἥρωες τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος
Ράσο καὶ φουστανέλα μαζὶ κάτω ἀπὸ τὴν σκέπη τῆς Πανα-

γίας ἔδωσαν τὸ Μάϊο τοῦ 1822 τὴν μεγάλη μάχη τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἀγάθωνος, ἡ ὁποία ἐπέφερε μεγάλες ἀπώλειες στὴ
στρατιὰ τοῦ Δράμαλη, ποὺ κατέβαινε πρὸς τὴ νότιο Ἑλλάδα.
Στὴ μάχη αὐτὴ θυσιάστηκαν 32 πατέρες τοῦ Μοναστηριοῦ τῆς

Ἀγάθωνος καὶ πολλοὶ ἀγωνιστὲς τῆς περιοχῆς. Αὐτοὺς τοὺς
ἥρωες τῆς πίστεως καὶ τῆς πατρίδος τίμησε ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἀγά-
θωνος τὴν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ 12 Μαΐου μὲ Ἀρχιερατικὴ Θεία
Λειτουργία Ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
μας κ. Νικολάου καὶ μὲ ἀποκαλυπτήρια Μνημείου στὸ προ-
αύλιο τῆς Μονῆς εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν πεσόντων πατέρων
καὶ κατοίκων τῶν γύρω χωριῶν κατὰ τὴ μάχη, μὲ καλλιτεχνικὴ
μαρμάρινη συμβολικὴ παράσταση ποὺ φιλοτέχνησε ὁ μαρμα-
ρογλύπτης κ. Ὀνούφριος Δεσύπρης.

Μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία μετέβησαν ὅλοι ἐν πομπῇ καὶ
κάτω ἀπὸ τὶς χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες στὸ χῶρο τοῦ
Μνημείου, ὅπου τελέσθηκε πρῶτα τρισάγιο ὑπὲρ ἀναπαύσεως
τῶν ψυχῶν  τῶν πεσόντων κατὰ τὴν μάχη τῆς Ἀγάθωνης καὶ
στὴ συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ Καθηγούμενος Ἀρχιμ. Δα-
μασκηνὸς καὶ ἡ χορηγὸς κα Βασιλικὴ Βασιλείου ἔκαμαν τὰ
ἀποκαλυπτήρια τοῦ Μνημείου, τὸ ὁποῖο ὅλοι ἐθαύμασαν γιὰ
τὴν σύλληψη τῆς παραστάσεως καὶ τὴν καλλιτεχνικὴ ἀπό-
δοση.

Ἀκολούθησαν ὁμιλίες ἀπό τόν Πανοσιολ. Καθηγούμενο
τῆς Μονῆς π. Δαμασκηνὸ, τόν συγγραφέα κ. Θεόκτιστο Λαϊνᾶ,
καί τόν ἱστορικὸ κ. Γεώργιο Γραμματίκα. Στεφάνι κατέθεσε ὁ
Σύλλογος Ἱστορικοῦ Πολεμικοῦ Ἀρχείου Στερεᾶς Ἑλλάδος. 

Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μὲ τὸν Ἐθνικὸ Ὕμνο. Τὴν Θεία Λει-
τουργία καὶ τὴν τελετὴ τῶν ἀποκαλυπτηρίων παρακολούθη-
σαν ἑκατοντάδες προσκυνητὲς καὶ ὅλη ἡ ἀνωτάτη πολιτικὴ καὶ
στρατιωτικὴ ἡγεσία τῆς Περιφέρειας Στερεᾶς Ἑλλάδος.

Ἀφιέρωμα στόν Γέροντα Παΐσιο
Στὰ πλαίσια τοῦ γενικοῦ ἀφιερώματος τῆς

Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας γιά τό 2013 «Σύγχρονες
ἁγιασμένες μορφὲς» ἀφιερώνει ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή
μας τὸν μήνα Ἰούλιο, ὁμιλίες σέ 36 Ἐνορίες με
ἐκτενῆ ἀναφορὰ στὴν ζωή, στὶς σωστικὲς διδαχές,
καὶ στὰ ἀναρίθμητα θαύματά τοῦ Γέροντος Παϊ-
σίου τοῦ Αγιορείτου. 

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τῶν Ἀξιωματικῶν τοῦ ΚΕΥΠ

Ἀπό τήν χειροθεσία τοῦ κ. Μιλτιάδη Θεόφιλου σέ Ἀναγνώστη


