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Σ
τή σημερινή κοινωνία τῆς ἀνισότη-
τος καί τῆς πενίας ἔχουν πολύ
αὐξηθεῖ οἱ γογγυστές, οἱ ἄνθρωποι

ἐκεῖνοι πού δέν κάνουν ὑπομονή, δέν δείχνουν
ἀγάπη, ἀλλά στενάζουν καί παραπονοῦνται
κατά τῶν ἄλλων. 

Τά παιδιά
παραπονοῦνται
κατά τῶν γονέων
τους πού δέν τούς
παρέχουν ὅλα τά
ἀγαθά νά ζήσουν
ε ὐ τ υ χ ι σ μ έ ν α ,
ἔστω κι ἄν οἱ τα-
λαίπωροι γονεῖς
μέρα καί νύχτα
κοπιάζουν γι' αὐτά. Οἱ  μαθητές γογγύζουν
κατά τῶν καθηγητῶν τους, οἱ ἐργαζόμενοι
κατά τῶν ἐργοδοτῶν τους, οἱ πολίτες κατά
τοῦ κράτους, οἱ πιστοί κατά τῆς Ἐκκλησίας,
οἱ ἄνθρωποι κατά τοῦ Θεοῦ. Δέν ἔχουν τή δύ-
ναμη νά ἀντιμετωπίσουν τό πρόβλημα πού
προκύπτει. Ζητοῦν περισσότερα ἀπό ὅσα
προσφέρουν καί ἀξίζουν. Χάνουν τό θάρρος
τους καί περιπίπτουν στήν μεμψιμοιρία καί
τήν καταλαλιά. 

Παλαιά ἀνθρώπινη ἀσθένεια ὁ γογγυ-
σμός. Ὁ γογγυσμός ἀφαιρεῖ τήν ἀγάπη καί
δέν διορθώνει τό κακό. Μερικές φορές τό πα-
ράπονο ἴσως εἶναι δικαιολογημένο. Τό πα-
ράπονο ὅμως μαζί μέ τήν κακία εἶναι
ἀδικαιολόγητο.

Ἐμεῖς ὡς χριστιανοί πρέπει νά ὑπομέ-
νουμε καί νά ἀναθέτουμε τήν ἐλπίδα μας στό
Θεό. Συγχρόνως νά ἐνεργοῦμε νόμιμα καί
ἠθικά, ὥστε νά ἐπέλθει διόρθωση τοῦ σφάλ-
ματος. Στήν Ἐκκλησία μας πρέπει νά ἔχει

ἐφαρμογή τό
σύνθημα "ὅλοι
γιά τόν ἕνα καί ὁ
ἕνας γιά ὅλους". 

Μέ τίς σκέ-
ψεις αὐτές
ἀσφαλῶς δέν
συμφωνοῦν ὅσοι
ταλαιπωροῦνται
σήμερα ἀπό τά
οἰκονομικά μέτρα

πού λαμβάνονται, τά ὁποῖα εἶναι ἐξουθενω-
τικά. Μέ τόν γογγυσμό ὅμως δέν διορθώνε-
ται ἡ κατάσταση. Μόνο μέ τήν ψύχραιμη
σκέψη, τίς καλές ἀποφάσεις, τήν συστημα-
τική ἐργασία καί τόν συντονισμό τῶν δυνά-
μεων μπορεῖ νά ὑπάρξει ἀνατροπή τῆς δεινῆς
περιστάσεως. 

Ἡ γκρίνια εἶναι μεγάλο κακό. Αὐτή δια-
λύει οἰκογένειες, φιλίες, συνεργασίες καί ὁλό-
κληρες κοινωνίες. 

Εἶναι ὥρα νά σταματήσουμε τήν γκρίνια
καί νά συνεργασθοῦμε ἀδελφικά γιά νά πᾶμε
μπροστά ὡς κράτος, ὡς κοινωνία καί ὡς
Ἐκκλησία. 

✝ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Νά σταματήσουμε τήν γκρίνια γιά νά πᾶμε μπροστά
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Σ
τίς κατασκηνώσεις
τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως Αἰτωλίας καί

Ἀκαρνανίας πραγματοποι-
ήθηκε τό Β’ Πανελλήνιο
Συνέδριο τῶν Ὑπευθύνων
Ἱερέων Νεότητος καί Κατη-
χητῶν τῶν Ἱερῶν Μητρο-
πόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος μέ θέμα: «Νέοι
τρόποι διδασκαλίας τῆς κα-
τηχήσεως». Τό συνέδριο
διήρκησε τρεῖς ἡμέρες καί
ἄρχισε τήν Δευτέρα 26
Αὐγούστου τό ἀπόγευμα
μέ ἁγιασμό πού ἐτέλεσε ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Φθιώτιδος κ. Νικό-
λαος, πρόεδρος τῆς
Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεό-
τητος. Στήν τελετή παρέ-
στησαν ἐπίσης οἱ  Σεβα-
σμιώτατοι Μητροπολίτες
Ναυπάκτου καί  Ἁγίου
Βλασίου κ. Ἱερόθεος, Σισα-
νίου καί Σιατίστης κ.
Παῦλος καί ὁ οἰκεῖος Μη-
τροπολίτης Αἰτωλίας καί
Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος στή προ-
σφώνησή του πρός τούς συνέδρους μετέφερε τίς εὐχές τοῦ
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος
κ. Ἱερωνύμου καί στή συνέχεια κατέθεσε μερικές σκέψεις γιά
τήν ἀνάγκη ἀναζωογονήσεως τῆς κατηχητικῆς προσπάθειας
τῆς Ἐκκλησίας μας. Συνεχάρη ὅλους τούς ἐκπροσώπους τῶν
Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά τό ἔργο πού ἐπιτελοῦν καί τούς προ-
έτρεψε νά δώσουν ὅ,τι καλύτερο διαθέτουν στό κατηχητικό
ἔργο. 

Μετά ἔλαβαν τόν λόγο κατά σειράν οἱ Σεβασμιώτατοι Μη-
τροπολίτες Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, Σισα-
νίου καί  Σιατίστης κ. Παῦλος καί Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ.
Κοσμᾶς, οἱ ὁποῖοι εὐχήθηκαν ἐπιτυχία εἰς τό Συνέδριο.

Οἱ ἐργασίες τοῦ Β’ Πανελληνίου Συνεδρίου τῶν Ὑπευθύ-

νων Ἱερέων Νεότητος καί
Κατηχητῶν τῶν Ἱερῶν Μη-
τροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος ἄρχισαν μέ
εὐοίωνες προοπτικές καί
μέ τήν συμμετοχή περισ-
σοτέρων ἀπό κάθε ἄλλη
φορά Ἱερῶν Μητροπό-
λεων, πράγμα πού ἀπο-
δεικνύει τό ἐνδιαφέρον
γιά τήν τόνωση τούς
ἔργου τῆς κατηχήσεως.

Πρίν ἀπό τήν τελετή
τῶν ἐγκαινίων τοῦ Συνε-
δρίου ὁ Σεβασμιώτατος
διερχόμενος ἀπό τήν
πόλη τῆς Ναυπάκτου ἐπι-
σκέφθηκε στό Μητροπο-
λιτικό Μέγαρο τό
Σεβασμιώτατο Μητροπο-
λίτη Ναυπάκτου κ. Ἱερό-
θεο, μέ τόν ὁποῖο εἶχε μία
πολύ εὐχάριστη καί ἐποι-
κοδομητική ἐπικοινωνία
καί ἐν συνέχεια μετέβησαν
μαζί στό χῶρο τοῦ Συνε-
δρίου.   

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Διμηνιαία ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος
Ἰδιοκτησία: Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος
Ἐκδότης: Σεβ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ.κ. ΝΙ ΚΟ ΛΑ ΟΣ
Ὑ πεύ θυ νος συ ντά ξε ως: Ἀρ χιμ. Ἄν θι μος Νε ρα ντζῆς, Ἱ ε ρο κή ρυξ.
Ἐπιστολές καί ἐμβάσματα: 
Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος, Σκληβανιώτου 5
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Ἐκτύπωση: «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» ἀ.ἑ.

Διανέμεται δωρεάνΔιανέμεται δωρεάν
Ἡ ἔκδοση στηρίζεται σέ προαιρετικές εἰσφορέςἩ ἔκδοση στηρίζεται σέ προαιρετικές εἰσφορές

Ἐγκαίνια Β´ Συνεδρίου Στελεχῶν Νεότητος 
τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
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Τήν ἐπέτειο τῶν 40 χρόνων Ἱερω-
σύνης του ἑόρτασε στίς 26 Ἰουλίου
κατά τήν ἑορτή τῆς Ἁγίας Παρα-
σκευῆς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Νικόλαος στόν
πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίας Πα-
ρασκευῆς Λαμίας. Στή σύντομη ἀνα-
φορά του στήν ἐπέτειο αὐτή πρό
τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας ὁ Σεβασμιώτατος μέ συγκίνηση
εἶπε:

«Στή ζωή μου ὑπάρχουν τρεῖς με-
γάλοι πνευματικοί σταθμοί. Ἡ 26η
Ἰουλίου 1973, ὅταν στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίας Παρασκευῆς Χαλκίδος χειρο-
τονήθηκα Διάκονος ἀπό τόν ἀείμνη-
στο Μητροπολίτη Χαλκίδος Νικόλαο
Σελέντη. Ἡ 23η Φεβρουαρίου 1975,
ὅταν στόν Ἱερό Ναό Εὐαγγελιστρίας
Τήνου χειροτονήθηκα Πρεσβύτερος
ἀπό τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη
Σύρου, Τήνου Δωρόθεο τόν Α΄ καί ἡ
6η Ὀκτωβρίου 1996, ὅταν στόν Ἱερό
Ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἄρεως
Ἀθηνῶν χειροτονήθηκα Ἐπίσκοπος
ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Ἀλεξανδρουπόλεως καί νῦν Θεσσα-
λονίκης κ. Ἄνθιμο καί ἀπό χορεία 30
Ἱεραρχῶν.

40 χρόνια Ἱερωσύνης σημαίνει
χρόνια μεγάλης εὐλογίας καί ποικί-
λης χάριτος Θεοῦ. Ἔχω τήν συναί-
σθηση, ὅτι «Χάριτι Θεοῦ εἰμί, ὁ εἰμί»
καί ὅτι, ὅσα κακά ἔπραξα εἶναι δικά
μου, ὅσα δέ καλά, εἶναι τοῦ Θεοῦ.

Εὐχηθεῖτε νά ἐκτελέσω τόν ὑπό-
λοιπο χρόνον τῆς Ἱερωσύνης μου ἐν
εἰρήνῃ καί μετανοίᾳ πρός δόξαν
Θεοῦ καί οἰκοδομήν τοῦ εὐλαβοῦς
λαοῦ τῆς Φθιώτιδος καί τοῦ Σώμα-
τος τῆς Ἐκκλησίας».

40 χρόνια Ἱερωσύνης τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου

Συγχαρητήριος ἐπιστολή 
τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ 

Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου
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Ἡ νέα Διοίκηση τοῦ Ποδοσφαιρικοῦ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου
Λαμίας (ΠΑΣ Λαμία 1964) ἐπισκέφθηκε τήν Πέμπτη 1η Αυγού-
στου τόν Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη μας κ. Νι-
κόλαο στό Πνευματικό
Διοικητικό Κέντρο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς
μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος
ἐδέχθη στό γραφεῖο
του μέ χαρά τόν Πρόε-
δρο κ. Πανουργιά Πα-
παϊωάννου καί ὅλα τά
μέλη τοῦ Διοικητικοῦ
Συμβουλίου τῆς ὁμά-
δος καί τούς συνεχάρη
γιά τή συμμετοχή τους
στή νέα Διοίκηση. Πα-

ράλληλα ἐξέφρασε τήν στήριξή του πρός τήν ἱστορική ὁμάδα
τῆς Λαμίας καί ἐδήλωσε ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολη μέ ὅ,τι μέσο δια-

θέτει θά συμβάλει στήν
προβολή τῆς ὁμάδος,
διότι ὁ ἀθλητισμός
ἀποτελεῖ βασικό πυ-
λώνα τοῦ πολιτισμοῦ.
Ὁ κ. Παπαϊωάννου μέ
τήν σειρά του ἐδήλωσε
ὅτι θεώρησε σωστό νά
ξεκινήσει ἡ νέα ὁμάδα
μέ τήν εὐχή τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου καί πρότεινε
τήν διεξαγωγή ἑνός φι-
λικοῦ ἀγῶνος γιά τήν
ἐνίσχυση τοῦ φιλαν-
θρωπικοῦ ἔργου τῆς
Ἐκκλησίας

Ἡ νέα Διοίκηση τοῦ «ΠΑΣ Λαμία 1964» στόν Σεβασμιώτατο

Ὑπέρ Γηροκομείου Στυλίδος
Θεοφιλέστατος  Ἐπίσκοπος Εὐμενείας κ. Μάξιμος ........1000
Ἄγγελος Καλλίτσης ..........................................................100 
Χάδος Λουκᾶς ...............................................................1150
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ....................................................................200
Δασκαλόπουλος Νικόλαος ...........................................1000
Ὁ αἰδεσ. Πρωτοπρ. Ἠλίας Σκαρλάτος ..............................150
Ἀγγελής Γεώργιος .....................................................1086,87
Καρασαβίδης Κωνσταντῖνος ..............................................50
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ....................................................................933
Καραμαζιώτη Βενετία .......................................................100
Κιτσικοπούλου Ἑλένη ...................................................55,50
Φυτιλή Μαρία ....................................................................20
Ξηροτύρη Ἰουλία .............................................................200

Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Ἡγουμενοσυμβούλιο Ι.Μ. Ἀγάθωνος ...........................1000
Ἰωάννης Σιάχος ................................................................300
Καλλίτσης Ἄγγελος ..........................................................100
Ἐκ/κό Συμβούλιο Ι.Ν. Ἁγ. Νικολάου Ἀνθήλης ................200
Ἐκ/κό Συμβούλιο Ι.Ν. Ἁγ. Θεοδώρων Λαμίας .................150
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ....................................................................300
Τσιγκόλης Χαράλαμπος ...................................................500
Πανοσ. Ἀρχιμ. Ἀντώνιος Παραρᾶς ..................................100
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ....................................................................100
Ἐκ/κό Συμβούλιο Ι.Ν. Ἁγ. Γεωργίου Ἀρκίτσης ................400
Φυτιλή Μαρία ....................................................................50 
Ἀγγελούσης Δημήτριος .....................................................60
Πανοσ. Ἀρχιμ. Θεόκλητος Μπρούζης .............................300
Ράμμου Ἀθανασία ............................................................100

Ὑπέρ  Ἐξωτερικῆς  Ἱεραποστολῆς
Αἰδεσ. Πρεσβ. Κων/νος Θεολογᾶς ..................................100
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ......................................................................50
Μπασιά Ἰφιγένεια .............................................................100

Παπαδάκη Εἰρήνη ............................................................290
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ......................................................................50
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ......................................................................20
Ράπτη Ἄννα ........................................................................10
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ....................................................................250
Καραγεώργου Εὐαγγελία ..................................................50
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ......................................................................50
Καλλίστης Ἄγγελος ............................................................40

Ὑπέρ Φθιωτικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Φωνῆς
Βεντουράκη Πηνελόπη ....................................................100
Πανοσ. Ἀρχιμ. Καλλίστρατος Λυράκης ...........................100
Αἰδεσ. Πρεσβ. Νικόλαος Κόρμπος ....................................20 

Ὑπέρ Κατασκηνώσεων
Χειμωνίδου Νίκη ...........................................................5000
Ἡγουμενοσυμβούλιον Ι.Μ. Ἀγάθωνος ..........................3000
Ἡγουμενοσυμβούλιον Ι.Μ. Δαμάστας ...........................3000
Ἡγουμενοσυμβούλιον Ι. Μ. Παναγίας Ξυνιάδος .............500
Αἰδεσ. Πρεσβ. Ἀπόστολος Κουτσοκέρας ..........................50

Ὑπέρ Ταμείου Ἐφημεριακοῦ Κλήρου
Ἡγουμενοσυμβούλιον Ι. Μ. Ἀγάθωνος .........................2000
Ἡγουμενοσυμβούλιον Ι.Μ. Δαμάστας ...........................1000
Ἡγουμενοσυμβούλιον Ι.Μ. Ἁγ. Γεωργίου Μαλεσίνας ....300
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ......................................................................50

Ὑπέρ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ..................................................................1000

Ὑπέρ Ἐκκλησιαστικῆς Δράσης
Ἡγουμενοσυμβούλιον  Ι.Μ. Ἀγάθωνος .........................1000

Ὑπέρ Ραχουτείου Γηροκομείου Λαμίας
Ἡγουμενοσυμβούλιον  Ι.Μ. Ἀγάθωνος .........................2000

Δ Ω Ρ Ε Ε Σ

ΛΟΓΩ ΠΛΗΘΩΡΑΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΔΩΡΕΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΩΡΕΕΣ ΑΠΟ ΜΑΪΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟ
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Ὁ Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος

Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

«Συγγενοῦς οἰκειότητος μὴ ἐπιλάθῃ Δέσποινα,
τῶν πιστῶς ἑορταζόντων, τὴν παναγίαν σου Κοίμη-

σιν».

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ.
Ἐάν ὅλες οἱ ἑορτές ἀποτελοῦν πνευματικό σταθμό

γιά κάθε χριστιανό, πού πορεύεται τόν δρόμο τοῦ
ἁγιασμοῦ, αὐτή ἡ ἑορτή
τῆς ζωοκοιμήτου μετα-
στάσεως τῆς μητρός τῆς
ζωῆς Ὑπεραγίας Θεοτό-
κου καί ἀειπαρθένου
Μαρίας, ἀποτελεῖ τό Κέ-
ντρο πέριξ τοῦ ὁποίου
περιστρέφονται ὅλες οἱ
ἑορτές, διά τόν λόγο, ὅτι
ἀφορᾶ στήν Μητέρα τοῦ
Θεανθρώπου, στήν ἀνω-
τέρα πάντων τῶν ποιη-
μάτων, ἀπό τήν ὁποία
ἀναβλύζει ἡ πηγή τῶν
θείων χαρισμάτων καί
ἀπό τήν ὁποία ποτίζεται
«ὁ τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας Παράδεισος»
(Ἅγιος Μόδεστος Ἱεροσο-
λύμων).

Γιά τή σημερινή με-
γάλη ἑορτή «οὐρανοί
ἐπαγάλλονται καί Ἀγγέλων γέγηθε τά στρατεύματα.
Πᾶσα ἡ γῆ δέ εὐφραίνεται». Οἱ πιστοί μέ ἀνάμεικτα
συναισθήματα χαρᾶς καί θλίψεως συνοδεύουμε στόν
τάφο τήν Μητέρα τῆς ζωῆς καί ἀσπαζόμαστε τό πά-
ντιμο σῶμα Της, μέ τό ὁποῖο ἐνέδυσε τόν Υἱό καί
Λόγο. Ἄν καί πρόκειται γιά θάνατο, μάλιστα δέ τῆς
πιό ἀγαπημένης καί τιμωμένης ὑπάρξεως τοῦ κόσμου,
δέν πενθοῦμε, ἀλλά χαιρόμαστε, δέν θρηνοῦμε, ἀλλά
εὐφραινόμενοι ψάλλουμε: «Ὤ τοῦ παραδόξου θαύμα-
τος ἡ πηγή τῆς ζωῆς ἐν μνημείῳ τίθεται καί κλίμαξ
πρός οὐρανόν ὁ τάφος γίνεται...».

Αὐτή ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας Μητρός
τοῦ Σωτῆρος καί ὅλων ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν ἐμπεριέ-
χει τήν ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως καί τήν χαρά τῆς ζωῆς.
Τό βιούμενο γεγονός εἶναι θάνατος, ἀλλά θάνατος πού
ζωοποιεῖ. Ὁ τάφος Της γίνεται «κλίμαξ πρός οὐρανόν».
Τό σῶμα Της μέσῳ τοῦ θανάτου καί τοῦ τάφου περνᾶ
στήν ἀθανασία καί ἀφθαρσία. «Τάφος καί νέκρωσις
οὐκ ἐκράτησε, ὡς γάρ ζωῆς Μητέρα πρός τήν ζωήν με-
τέστησεν» ὁ νικητής τοῦ θανάτου Χριστός. Ἡ γῆ δέχε-
ται τό σῶμα Της καί ἀμέσως τό ἀπο δίδει στό Θεό, τό
ἀφθαρτίζει καί ἀθανατίζει.

Μέ θεόπνευστη γραφίδα οἱ ἱεροί ὑμνωδοί στολί-

ζουν μέ οὐράνια εὐπρέπεια καί δόξα τήν Κοίμηση τῆς
Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἐπιστρατεύουν ὅλη τήν δύναμη
τοῦ πνεύματός τους γιά νά τιμήσουν τήν Κεχαριτω-
μένη, ἡ ὁποία εἰσάγεται στή χώρα τῶν ζώντων καί μαζί
Της διαπερνᾶ ἀπό τή φθορά στή ζωή τό γένος τῶν
ἀνθρώπων. Τονίζουν καί διακηρύττουν, ὅτι χάρις στή
Θεοτόκο καί ἐμεῖς ὡς μέλη τοῦ αὐτοῦ σώματος τοῦ
Χριστοῦ, δηλαδή τῆς δικῆς Της σάρκας, μέ τήν ὁποία
ἐνέδυσε τήν θεότητα καί ἀπό τόν βαθμό σχέσεως καί
κοινωνίας μέ τήν Παναγία θά λάβωμε τά «νικητικά
βραβεῖα» κατά τοῦ θανάτου καί τῆς φθορᾶς. Ἡ ψυχο-
σωματική ἑνότητά μας μέ τήν Θεοτόκο, ἡ μετάγγιση

στή ζωή μας τοῦ φρονή-
ματος τῆς Παναγίας, ἡ
ὑποταγή μας, ὅπως ἐκεί-
νης στό θέλημα τοῦ Θεοῦ,
μᾶς καθιστᾶ δέκτες τῆς
χάριτος τοῦ Θεοῦ καί τῆς
ἀγάπης τῆς Παναγίας.

Εἴμαστε ἡ πνευματική
καί σαρκική κληρονομία
τῆς Παναγίας. Στήν ψυχή
της ὑπάρχει γιά ὅλους μας
ἡ εὐαισθησία τῆς σαρ-
κικῆς συγγένειας καί τῆς
πνευματικῆς ἑνότητος. Ἐξ
αἰτίας αὐτῶν τῶν δύο ἡ
Παναγία ἀναδεικνύεται
νύκτα καί ἡμέρα ἡ ἀκα-
ταίσχυντη προστασία τῶν
πιστῶν, ἡ πρός Θεόν
ἀκούραστη μεσίτρια, ἡ
ἐλπίδα τῶν ἀπελπισμέ-
νων, τῶν θλιβομένων ἡ

χαρά, ἡ προστάτις τῶν ἀδικουμένων, ἡ σωτηρία τῶν
ἁμαρτωλῶν.

Ἡ σημερινή ἡμέρα τῆς ἐνδόξου Κοιμήσεως τῆς Πα-
ναγίας εἶναι γιά ἐμᾶς τούς χριστιανούς ἡμέρα ζωῆς καί
χαρᾶς. Ἡ Θεοτόκος ἐνίκησε τόν θάνατο καί μᾶς εἰσή-
γαγε εἰς τήν ζωή. Ἀκόμη «ὡς ἀεί ζῶσα» ἐλεεῖ τήν
ἀνθρωπότητα μέ τήν ἀγάπη Της, τήν προστασία Της,
τά θαύματά Της, τίς ἐμφανίσεις Της σέ κάθε χριστιανό,
πού τήν ἐπικαλεῖται καί ζητεῖ τήν βοήθειά Της.

Στή σημερινή τραγική πραγματικότητα γιά τήν πα-
τρίδα μας ἄς ἀνοίξουμε τήν καρδιά μας στήν Παναγία
καί ἄς ζητήσωμε τήν μητρική ἐπέμβασή της, γιατί,
ὅπως ἐφθάσαμε, Ἐκείνη μόνη εἶναι ἡ ἐλπίδα πάντων
καί ἀπό Αὐτήν μόνη περιμένομε τήν σωτηρία ἐκ τῶν
πειρασμῶν.

«Λύτρωσε ἡμᾶς ἀπό πάσης ἀνάγκης καί θλίψεως.
Σέ γάρ ἔχομεν ἁμαρτωλοί προστασίαν, σέ κεκλήμεθα
ἐν πειρασμοῖς σωτηρίαν».  

Μετά πατρικῶν εὐχῶν.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ἡ Θεοτόκος ἐνίκησε τόν θάνατο



Πρός τά εὐσεβῆ μέλη τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ.

Ἀσφαλῶς ἔχετε ἀντιληφθεῖ πόσο μᾶς κοστίζει ψυ-
χικά καί πόσο ταλαιπωρεῖ τήν τοπική μας Ἐκκλησία
τό μέτρο πού ἔλαβε ἡ Κυβέρνηση πρό τριετίας, νά μή
διορίζει νέους ἐφημερίους. Κάθε χρό-
νος πού περνάει λιγοστεύουν κατά ἕξ
(6) οἱ ἐφημέριοι τῆς Μητροπόλεώς
μας καί στά 80 ἐφημεριακά κενά
προστίθενται καί ἄλλα. Οἱ ἐναπομέ-
νοντες Ἱερεῖς καταβάλουν ὑπεράν-
θρωπες προσπάθειες νά
ἐξυπηρετήσουν τίς πνευματικές καί
λειτουργικές ἀνάγκες τῶν ἀπορφανι-
σμένων χωριῶν, ἀλλά τό πρόβλημα
συνεχῶς διογκώνεται. Κάθε χωριό
ἔχει τίς ἑορτές του, τά ἐκκλησιαστικά
του ἔθιμα, τίς παραδόσεις του καί
ἔχει μάθει νά ζεῖ μέ τόν ἦχο τῆς κα-
μπάνας, μέ τήν Θεία Λειτουργία τῆς
Κυριακῆς καί μέ τήν εὐλογημένη πα-
ρουσία τοῦ Ἱερέως στίς χαρές καί
στίς λύπες του.

Ἡ ἔλλειψη Ἱερέων εἶναι τό τελειωτικό κτύπημα τοῦ
χωριοῦ καί τῆς ὑπαίθρου χώρας. Χωρίς Ἱερέα οἱ
ἄνθρωποι ξεστρατίζουν ἀπό τόν δρόμο τῆς πνευμα-
τικῆς ζωῆς καί εἶναι εὐάλωτοι στούς πάσης φύσεως
παραθρησκευτικούς καί αἱρετικούς προπαγανδιστές,
οἱ ὁποῖοι «περιάγουν τήν θάλασσαν καί τήν ξηράν
ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον» (Ματθ. 23,15). Βάζουν τό μι-
κρόβιο τῆς αἱρέσεως στήν μικρή κοινωνία καί ἀλλοιώ-
νουν τίς ψυχές, μέ ἀποτέλεσμα νά χάνουν πολλοί τόν
δρόμο τους, ὅπως τά πρόβατα «τά μή ἔχοντα ποιμένα»
(Ματθ. 9,36).

Ἤδη βαδίζομε τόν τρίτο χρόνο καί μόνο δύο (2) θέ-
σεις ἐφημερίων ἐδόθησαν στήν Ἱερά Μητρόπολη Φθιώ-
τιδος. Τά κενά ὅμως, πού ἐδημιουργήθησαν μέ
συνταξιοδοτήσεις, μεταθέσεις σέ ἄλλες Μητροπόλεις
καί θανάτους, εἶναι 18. Ὅσοι πονᾶτε τήν Ἐκκλησία καί
τό χωριό πού γεννηθήκατε καί ἀνατραφήκατε, ἀντιλαμ-
βάνεσθε τό μέγεθος τοῦ προβλήματος.

Ἔχομε εἰπεῖ καί σέ ἄλλη περίπτωση, ὅτι δέν κακί-
ζομε τήν πολιτεία γιά τό σκληρό αὐτό μέτρο, πού δέν
ἀδικεῖ μόνο τούς ὑποψηφίους Ἱερεῖς, ἀλλά ἀδικεῖ καί
τόν λαό. Ἡ οἰκονομική κρίση, ὅπως τήν διαχειρίζονται,
εἶναι ἀνάλγητη καί δέν γνωρίζει συναισθηματισμούς. Ἡ
πολιτεία βάσει σχεδιασμοῦ πορεύεται. Ἐμεῖς ὡς πολί-
τες νομοταγεῖς ὀφείλομε ὑπακοή εἰς τούς νόμους τοῦ
κράτους, ὅσο κί ἄν εἶναι βαρεῖς καί ἀσήκωτοι. 

Δέν ἐμποδιζόμεθα ὅμως ὡς Ἐκκλησία, νά λάβωμε
δικά μας μέτρα, τά ὁποῖα θά οἰκονομήσουν τήν πα-
ροῦσα δεινή περίσταση καί θά ἀνακουφίσουν πνευμα-
τικά τόν λαό. Δέν πρέπει νά μένουμε μόνο στήν κριτική
καί δέν ὠφελεῖ ἡ ἀντιπαράθεση μέ τήν πολιτεία.

Κι΄ ἄν μιά ἄλλη πολιτική κατάσταση λάβει ἐχθρική
θέση πρός τήν Ἐκκλησία, τί θά πράξωμε; Θά μείνωμε

θεατές τῆς διαλύσεως τῶν ἐνοριῶν καί τῆς ἐγκαταλεί-
ψεως τῶν πιστῶν;

Ἡ ποθουμένη οἰκονομική ἀνάκαμψη παρατείνεται
ἀορίστως. Στά κεντρικά Μέσα ἐνημερώσεως «σκᾶνε»
βόμβες γιά διακοπή μισθοδοσίας τῶν Ἱερέων, γιά μεί-
ωση συντάξεων καί γιά ἄλλα μέτρα, τά ὁποῖα, ὅπως
λένε, προτείνει ἡ Τρόϊκα. Ἀπό πλευρᾶς κυβερνήσεως

διαψεύδονται, ἀλλά ὁ φόβος καί ἡ
ἀπορία μένει.

Πάντα τά ἀνωτέρω σᾶς ἀνέφερα,
γιά νά παρουσιάσω σέ ὅλους σας
τήν ἔκταση τοῦ προβλήματος τῆς
παύσεως τοῦ διορισμοῦ νέων Ἐφη-
μερίων καί τήν ἀνάγκη, πού προκύ-
πτει, νά εὑρεθεῖ τρόπος στηρίξεως
τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν μικρῶν ἐνο-
ριῶν τῆς ὑπαίθρου.

Ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει δυναμικό
ἀξιόλογο, τό ὁποῖο πρέπει τώρα
στούς χαλεπούς καιρούς νά ἐπι-
στρατευθεῖ καί νά δραστηριοποιηθεῖ.

Ἐλᾶτε, ὅσοι ἀγαπᾶτε τήν Ἐκκλη-
σία νά συμπαρασταθεῖτε στίς ἀνά-
γκες τῶν Ἐνοριῶν καί τῶν Φιλαν-

θρωπικῶν Ἱδρυμάτων.  
Ἐλᾶτε οἱ δυνάμενοι καί ἔχοντες τά προσόντα νά

ὑπηρετήσετε τήν Ἐκκλησία, θεολόγοι καθηγητές, δά-
σκαλοι καί ἄλλων ἐπιστημῶν ἐκπαιδευτικοί, στρατιω-
τικοί, συνταξιοῦχοι ὅλων τῶν ἐπαγγελμάτων καί
ἐργαζόμενοι, μέλη τῶν θρησκευτικῶν σωματείων καί
ἀδελφοτήτων, ἐλᾶτε νά ἐνδυθεῖτε τό μέγα τῆς Ἱερωσύ-
νης ἔνδυμα καί νά ἀνοίξετε τίς κλεισμένες ἐκκλησίες
τῶν χωριῶν μας.

Ὅσοι παιδιόθεν εἴχατε τόν πόθο τῆς Ἱερωσύνης καί
ἡ καρδιά σας φλέγεται ἀπό ἀγάπη πρός τόν Χριστό,
ἐλᾶτε! Σᾶς καλεῖ ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας! «Δεῦτε ὀπίσω
μου καί ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων» (Ματθ. 4,19).

Κηρύσσομε σήμερα πνευματική ἐπιστράτευση καί
ὅσοι ἀγαπᾶτε τόν Χριστό, τήν Ἐκκλησία καί τήν πα-
τρίδα μας τήν Ἑλλάδα, ἐλᾶτε νά καταταγεῖτε στόν
στρατό τοῦ Οὐρανίου Βασιλέως Χριστοῦ.

«Οὐ γάρ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ Θεός πνεῦμα δειλίας, ἀλλὰ
δυνάμεως καὶ ἀγάπης καὶ σωφρονισμοῦ. μὴ οὖν ἐπαι-
σχυνθῇς τὸ μαρτύριον τοῦ Κυρίου ἡμῶν ..., ἀλλὰ συ-
γκακοπάθησον τῷ Εὐαγγελίῳ κατὰ δύναμιν Θεοῦ» (Β΄
Τιμοθ. 1,7-8).

Τώρα σᾶς ἔχει ἀνάγκη ἡ Ἐκκλησία. Τολμήσατε καί
ὁ Κύριός μας θά εὐλογήσει τήν ἀπόφασή σας.

Εὐχηθεῖτε, ἀδελφοί μου, νά ἀναδείξει ὁ Κύριος
ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἐργάτας εἰς τόν Θεῖον ἀμπελῶνα
του, διότι «ὁ θερισμός πολύς, οἱ δέ ἐργάται ὀλίγοι»
(Ματθ. 9,37). Τήν ἐλπίδα μας στηρίζομε στόν Χριστό
καί ἀπό τόν Χριστό ἀναμένομε τήν λύση.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες. Τώρα σᾶς ἔχει ἀνάγκη ἡ Ἐκκλησία
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Στήν  Ἱερά Μητρόπολη Φλωρίνης βρέθηκε τό διήμερο 24 καί
25 Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος
προσκεκλημένος ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φλωρίνης
Πρεσπῶν καί Ἐορδαίας κ. Θεόκλητο γιά νά συμμετάσχει στίς πο-
λιτιστικές καί λατρευτικές ἐκδηλώσεις, τίς ὁποῖες διοργάνωσε ἡ
Ἱερά Μητρόπολη Φλωρίνης εἰς τιμήν τοῦ ἀειμνή-
στου Μητροπολίτου Φλωρίνης κυροῦ Αὐγουστί-
νου Καντιώτου, μέ τήν συμπλήρωση τριῶν ἐτῶν
ἀπό τήν κοίμησή του.

Τό Σάββατο 24 Αὐγούστου στίς 6:00 μ.μ. στήν
Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου
(Ὠδείου) Περιφερειακῆς Ἑνότητος Φλωρίνης
ἔλαβε χώρα ἑσπερίδα στήν ὁποία ὁμίλησε ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος μέ
θέμα: «Ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης Αὐγουστίνος
ὡς μιμητής τοῦ Ἀποστόλου Παύλου». Ἐπίσης
ὁμίλησαν οἱ Μητροπολίτες Γόρτυνος κ. Ἱερεμίας,
Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος καί Προικο-
νήσου κ. Ἰωσήφ. Μετά τίς εἰσηγήσεις προβλή-
θηκε ντοκυμαντέρ διάρκειας 60 λεπτῶν γιά τή
ζωή τοῦ μακαριστοῦ π. Αὐγουστίνου.

Τό πρωί τῆς Κυριακῆς 25 Αὐγούστου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό
Ναό τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Φλωρίνης τελέσθηκε Ἀρχιερατικό
Συλλείτουργο καί μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ
μακαριστοῦ Μητροπολίτου Αὐγουστίνου, στό ὁποῖο συμμετεῖχαν
12 Ἀρχιερεῖς. Ἐπιμνημόσυνο λόγο ἐκφώνησε ὁ Μητροπολίτης τῆς
ἰδιαιτέρας του πατρίδος Πάρου κ. Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος περιέ-
γραψε ἐπιτυχῶς τήν προσωπικότητα τοῦ ἀειμνήστου π. Αὐγουστί-

νου.
Μετά τό μνημόσυνο Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς καί λαός μετέβησαν ἐν

πομπῇ στόν πρό τοῦ Μητροπολιτικοῦ Μεγάρου χῶρο ὅπου τελέ-
σθηκαν τά ἀποκαλυπτήρια της προτομῆς τοῦ π. Αὐγουστίνου. Συ-
γκινητική ὁμιλία ἐκφώνησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης

Φλωρίνης κ. Θεόκλητος.
Μετά τό γεῦμα τό ὁποῖο παρέθεσε ὁ Δήμαρχος

Φλωρίνης πρός τιμήν τῶν προσκεκλημένων Ἱε-
ραρχῶν ὁ Μητροπολίτης μας μετέβη εἰς τήν Ἱερά
Μονή Ἁγίου Αὐγουστίνου, ὅπου ἔγινε δεκτός
ἀπό τήν Ἱερά Ἀδελφότητα καί τούς πνευματικούς
τῆς Μονῆς π. Λαυρέντιο καί π. Ἱερόθεο. Ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἐτέλεσε τρισάγιο ἐπί τοῦ τάφου τοῦ
μακαριστοῦ π. Αὐγουστίνου καί τίς πρῶτες ἀπο-
γευματινές ὧρες ἀνεχώρησε γιά τή Λαμία.

Τό διήμερο αὐτό συγκεντρώθηκαν στήν ἀκρι-
τική πόλη τῆς Φλώρινας πολλά πνευματικά παι-
διά τοῦ π. Αὐγουστίνου ὅπως ὁ Καθηγούμενος
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Λογγοβάρδας Πάρου Ἀρχιμ.
Χρυσόστομος, ὁ Ἀρχιμ. Νεκτάριος Μουλατσιώ-
της, ὁ πνευματικός τῶν φυλακῶν Ἀρχιμ. Γερβά-

σιος Ραπτόπουλος καί ἄλλοι κληρικοί καί λαϊκοί ἀπό ὅλη τήν
Ἑλλάδα.

Οἱ ἐκδηλώσεις αὐτές παρουσίασαν μέ τόν καλύτερο τρόπο τήν
ἀξία αὐτοῦ τοῦ μεγάλου Ἱεράρχου, ὁ ὁποῖος ἄφησε τήν σφραγίδα
του στόν προηγούμενο αἰώνα μέ τήν δράση του, τά συγγράμματά
του, τήν ἀγωνιστικότητά του καί τήν ἁγιότητα τῆς ζωῆς του. Ἄς
εἶναι ἡ μνήμη του αἰωνία.

Ἑορταστικές ἐκδηλώσεις εἰς τιμήν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου
Φλωρίνης κυροῦ Αὐγουστίνου Καντιώτου

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἐκφωνεῖ τήν εἰσήγησή του.

Ἀπό τά ἀποκαλυπτήρια τῆς προτομῆς τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Αὐγουστίνου Ὁ Σεβασμιώτατος τελεῖ τρισάγιο στόν τάφο τοῦ μακαριστοῦ π. Αὐγουστίνου

Ἀπό τό πολυαρχιερατικό Μνημόσυνο στόν  Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Παντελεήμονος Φλωρίνης



Κοντά στούς κατοίκους τῶν σεισμόπληκτων πε-
ριοχῶν Ἀμφίκλειας, Ἐλάτειας, Τιθορέας καί Ρεγγινίου
βρέθηκε τίς πρῶτες μεταμεσημβρινές ὧρες ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ἀμέσως μετά τήν
ἐκδήλωση τοῦ μεγάλου σεισμοῦ 5,3 ρίχτερ πού ἀναστά-
τωσε τούς κατοίκους ὁλόκληρης τῆς περιοχῆς Λοκρίδος.

Προηγουμένως ὁ Σεβασμιώτατος ἐπεκοινώνησε μέ
τόν Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Ἀμφικλείας Πρωτοπρ. π.
Διομήδη Παναγιωτόπουλο, ὁ ὁποῖος τόν ἐνημέρωσε λε-
πτομερῶς γιά τήν κατάσταση πού δημιούργησε ὁ ἰσχυ-
ρός σεισμός καί ἔδωσε
ὁδηγίες στούς ἱερεῖς τῆς
περιοχῆς νά ἐνισχύσουν
ψυχικά τόν λαό καί νά
παράσχουν κάθε διευκό-
λυνση στούς ἐμπεριστά-
τους κατοίκους τῆς
περιοχῆς.

Ἐπίσης μέ τόν Σεβα-
σμιώτατο ἐπεκοινώνησε ὁ
Στρατηγός Διοικητής τῆς
Μεραρχίας Κωνσταντῖνος
Βλάχος, θέτοντας στήν
διάθεση τοῦ Σεβασμιωτά-
του τίς ὑπηρεσίες τῆς
Μεραρχίας γιά συμπαρά-
σταση τῶν ἐκεῖ κατοίκων.
Ἐπιπλέον, μέ ἐντολή τοῦ
Στρατηγοῦ ἐπεσκέφθη στό Μητροπολιτικό Μέγαρο τόν
Σεβασμιώτατο ὁ Διοικητής ΔΕΠΣ ΜΕΡΥΠ Ταξίαρχος Δη-
μήτριος Μπακής, διά τήν ὑλοποίηση τῆς προτάσεως τοῦ
Στρατηγοῦ Διοικητῆ.  

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐν ὄψει αὐτῆς τῆς καταστάσεως
εἰδοποίησε τούς Ἱερεῖς νά τελέσουν τήν Ἀκολουθία τῆς
Ἱερᾶς Παρακλήσεως τήν Τετάρτη καί Πέμπτη σέ μεγά-
λες ἀνοικτές πλατεῖες τῶν πόλεων καί τῶν χωριῶν καί
νά καλέσουν τό λαό νά ζητήσει τήν βοήθεια τῆς Πανα-
γίας γιά τήν ἀποτροπή μεγαλύτερου καταστροφικοῦ σει-
σμοῦ.

Ὁ ἴδιος ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέβαλε τήν παρουσία του
στήν προγραμματισμένη χοροστασία στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Νέας Μαγνησίας  καί
ἐπισκέφθηκε αὐτοπροσώπως τήν πόλη τῆς Ἀμφίκλειας,

τήν κωμόπολη τῆς Τιθορέας καί τά χωριά Δρυμαία,
Μόδιο καί Ρεγγίνι, ὅπου συναντήθηκε μέ τούς κατοί-
κους, τούς ὁποίους ἐνεψύχωσε.

Στήν Ἀμφίκλεια συναντήθηκε μέ τόν Δήμαρχο κ. Θε-
όδωρο Ντοῦρο καί τούς φορεῖς τῆς πόλεως, οἱ ὁποῖοι
τόν συνόδευσαν στό χωριό  Δρυμαία, πού εἶχε τίς μεγα-
λύτερες καί περισσότερες καταστροφές καί τοῦ ὁποίου
ὁ Ἐνοριακός Ναός ἔχει ἐσωτερικά καί ἐξωτερικά πολλές
ρωγμές καί πτώσεις ὑλικῶν. Ἐπίσης ζημιές ὑπέστη τό
Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Δαδίου, ὁ ἀρχαῖος Ναός τῆς

Παναγίας Ρεγγινίου, τοῦ
ὁποίου πολλές τοιχογρα-
φίες κατεστράφησαν
καθώς ἐπίσης καί οἱ Ναοί
Ἁγίου Νικολάου Μοδίου,
Ἁγίου Δημητρίου Ἐλά-
τειας, Κοιμήσεως Θεοτό-
κου Τιθρονίου καί  Ἁγίας
Παρα- σκευῆς στούς Ξυ-
λικούς.

Ἐπίσης στή σεισμό-
πληκτη περιοχή τῆς
Ἀμφικλείας βρέθηκε ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος τό
ἑορταστικό διήμερο 22
καί 23 Αὐγούστου καί
ἑόρτασε μαζί μέ τούς πι-

στούς τῆς περιοχῆς τά ἐννιάμερα τῆς Παναγίας. Τήν Πέ-
μπτη 22 Αὐγούστου χοροστάτησε στόν ὑπαίθριο
ἑσπερινό τῆς ἐνορίας Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Τιθρω-
νίου, στόν ὁποῖο παρέστησαν οἱ Ἱερεῖς τῆς περιοχῆς καί
ὅλοι οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ, καθώς ἐπίσης καί πολλοί
παραθεριστές καί κάτοικοι τῶν γειτονικῶν χωριῶν. Ὁ
Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του ἀναφέρθηκε στήν προ-
στασία τῆς Θεοτόκου καί προέτρεψε τόν εὐσεβῆ λαό νά
καταφεύγει σέ κάθε δυσκολία τῆς ζωῆς στή μητρική Της
ἀγάπη. Ἀναφέρθηκε ἐπίσης στήν παρουσία τοῦ Ἱεροῦ
Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, τό ὁποῖο μέ εὐλάβεια
ἀσπάσθηκαν οἱ Χριστιανοί, ὅτι ἔχει παρρησία ἐνώπιον
τοῦ Θεοῦ καί γι’ αὐτό νά ἐπικαλοῦνται τήν μεσιτεία του.

Οἱ ἐκδηλώσεις τῶν κατοίκων ἦταν συγκινητικές γιά
τήν παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου, διότι ὅπως ἔλεγαν
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Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κοντά 

Ὁ Σεβασμιώτατος μετά τήν σεισμική δόνηση μέ πιστούς στό Ρεγγίνι Ἀπό τόν ὑπαίθριο πανηγυρικό Ἑσπερινό στό Τιθρώνιο
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τούς ἔδωσε θάρρος καί δύναμη. Μετά τόν ἑσπερινό προ-
σέφεραν στό Σεβασμιώτατο καί σέ ὅλη τή συνοδεία του
τά καθιερωμένα ἑορταστικά ἐδέσματα στό καφενεῖο τοῦ
χωριοῦ καί ἔλαβαν ὅλοι τήν εὐλογία του.

Στό χωρίο Τιθρώνιο ὁ Ἐνοριακός Ἱερός Ναός ἔχει
ὑποστεῖ μεγάλες ζημιές στό Ἱερό
Βῆμα καί στόν ἐξωτερικό τοῖχο
τῆς νοτίου πλευρᾶς. Τό τραγικό
εἶναι ὅτι μόλις πρίν λίγους μῆνες
εἶχε ἐπενδυθεῖ μέ πέτρα καί εἶχε
ἀνακαινισθεῖ.

Τήν Παρασκευή 23 Αὐγούστου
τή Θεία Λειτουργία ἐτέλεσε ὁ Σε-
βασμιώτατος στήν Ἱερά Μονή
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἁγίας
Μαρίνης Παρνασσοῦ. Λόγω τῶν
ζημιῶν ποῦ ὑπέστη τό Μοναστήρι
καί τῆς ἐπικινδυνότητος  τοῦ κτι-
ρίου ἡ Θεία Λειτουργία τελέσθηκε
κάτω ἀπό τόν γέρο πλάτανο στήν
αὐλή τοῦ Μοναστηριοῦ, μέ τήν
συμμετοχή 10 Ἱερέων, καλλιφώ-
νων Ἱεροψαλτῶν τῆς περιοχῆς καί
πλήθους εὐλαβῶν προσκυνητῶν.
Ἡ Μοναχή Ἐλισάβετ εἶχε εὐπρε-
πίσει τόν χῶρο, εἶχε μεταφέρει
τήν Ἱερά Εἰκόνα τῆς Παναγίας, τά
σκεύη καί τίς Ἱερές Εἰκόνες καί
μετέτρεψε τόν χῶρο σέ Ἐκκλησία.
Ὁ πιστός λαός πού παρακολου-
θοῦσε ἀπό τήν γύρω αὐλή τήν Θεία Λειτουργία ἔμεινε
πολύ συγκινημένος ἀπό τήν πρωτόγνωρη αὐτή Λειτουρ-
γία καί κατά τήν διανομή τοῦ ἀντιδώρου εὐχαριστοῦσε
τόν Σεβασμιώτατο γι’ αὐτή του τήν πρωτοβουλία.

Ἕνας γέροντας προσκυνητής πλησίασε τόν Σεβα-
σμιώτατο λίγο πρίν ἀναχωρήσει ἀπό τήν Μονή καί μέ
δάκρυα στά μάτια τοῦ εἶπε: «Σεβασμιώτατε ὅπου πᾶς
ἑνώνεις καί δυναμώνεις τόν λαό». Αὐτή ἦταν ἡ πιό με-
γάλη ἀμοιβή τοῦ Σεβασμιωτάτου ἀπό τήν λαμπρή πα-
νήγυρη τῆς Μονῆς τοῦ Παρνασσοῦ γιατί, ἐάν
ἐπιτυγχάνεται ἑνότητα καί ἐνίσχυση τοῦ λαοῦ μέ τήν
παρουσία τοῦ Ἐπισκόπου, αὐτό εἶναι ἡ τέλεια ἐκπλή-
ρωση τῆς ἀποστολῆς του.

Καί στίς δύο πανηγύρεις ἀναπέμφθηκε δέηση γιά τή
κατάπαυση τοῦ σεισμοῦ καί ἐψάλη εἰδικό Ἀπολυτίκιο
τό ὁποῖο συνέθεσε ὁ Σεβασμιώτατος, καί ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Παρθένε Πανάμωμε, τόν τοῦ σεισμοῦ κλονισμόν,
ταχέως κατάπαυσον πρός σόν Υἱόν καί Θεόν

θερμαῖς ἱκεσίαις Σου.
Σκέπην καί προστασίαν τοῖς

Σοῖς δούλοις παράσχου.
Λύτρωσιν ἐκ κινδύνων καί

δεινῶν ἀλγηδόνων.
Καί νῦν τήν πάσαν ἐλπίδα

ἡμῶν εἰς Σέ ἀνεθέμεθα.»   
Σημειώνουμε ὅτι τήν συμπαρά-

στασή τους πρός τόν δοκιμαζό-
μενο, λόγω τῶν προσφάτων
σεισμῶν, λαό τῆς περιοχῆς Λοκρί-
δος ἐξέφρασαν μέ τηλεφωνικές
ἐπικοινωνίες καί ἐπιστολές πρός
τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
μας κ. Νικόλαο, πολλοί Μητροπο-
λίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
καί ἄλλων μερῶν. Ἀντιπροσωπευ-
τικά δημοσιεύουμε τήν ἐπιστολή
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκό-
που Κρήτης κ. Εἰρηναίου, εἰς τήν
ὁποίαν ἐκφράζεται ἡ εὐαισθησία
τῆς ἀγάπης του καί ἡ ἀμέριστη
συμπαράστασή του εἰς τόν Ποιμε-
νάρχη μας καί τόν δοκιμαζόμενο
λαό:

Σεβασμιώτατε,
Ἀπό τά Μ.Μ.Ε. ἐπληροφορήθηκα προσωπικῶς τήν

συμφορά τοῦ σεισμοῦ εἰς τήν Θεόσωστον Ἐπαρχίαν σας.
Δέν γνωρίζω λεπτομέρειες. Συμμερίζομαι ὅμως τό πρό-
βλημα, τούς φόβους, τούς κινδύνους καί τίς δυσκολίες
Σας ὡς Τοπικοῦ Ποιμενάρχου. 

Εὔχομαι ὁλοψύχως νά ἔχετε ὅλο τό κουράγιο νά  πα-
λαίψετε καί νά παλεύετε ὅλες τίς δυσκολίες, οἱ ὁποῖες
εὔχομαι νά τελειώνουν.

Μέ πολλήν ἐν Κυρίω Ἀγάπην
† Ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος

στούς σεισμοπλήκτους κατοίκους τῆς Λοκρίδος

Ἀπό τήν ὑπαίθρια θεία Λειτουργία στήν Ἱ.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου, Ἁγ. Μαρίνας Μετά τήν θεία Λειτουργία στήν Ἱ. Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου, Ἁγίας Μαρίνας 



Καί ἐφέτος τό καλοκαίρι ἄνοιξε τίς πύλες της ἡ Κατασκήνωση
τῆς Μητροπόλεώς μας στή Παραλία Καινουρίου Λοκρίδος καί
φιλοξένησε γιά ἕνα μήνα δωρεάν τά παιδιά τῆς Φθιώτιδος. 500
περίπου παιδιά κορίτσια καί ἀγόρια, Δημοτικοῦ καί Γυμνασίου,
εἶχαν τήν εὐκαιρία νά ζήσουν ἀλησμόνητες στιγμές κοντά στή
θάλασσα, μέ παιχνίδι, τραγούδι, ψυχαγωγία, ἀλλά κυρίως μέ
πνευματικές καί λατρευτικές ἐμπειρίες. 
Ἡ λειτουργία τῶν Κατασκηνώσεων ξεκίνησε τὴν Κυριακὴ 1 Ἰου-

λίου μέ τόν Ἁγιασμὸ, τόν ὁποῖο τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Νικόλαος, μέ ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας καί
στόν ὁποῖο παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Μώλου - Ἁγίου Κωνστα-
ντίνου κ. Εὐάγγελος Τετριμίδας, λοιποί τοπικοί παράγοντες, γο-
νεῖς, τά στελέχη τῆς Κατασκηνώσεως καί οἱ μικροί
κατασκηνωτές. Στὸ τέλος τοῦ ἁγιασμοῦ ὁ Σεβασμιώτατος ἀπευ-
θυνόμενος στὰ παιδιὰ τὰ καλωσόρισε καὶ τὰ προέτρεψε νὰ ξε-
χάσουν γιὰ λίγες ἡμέρες τὸ σπίτι τους, νὰ ζήσουν μαζὶ μὲ τὰ
ἄλλα παιδιὰ τὴν κοινωνία τῆς ἀγάπης, νὰ ἀποκτήσουν νέους φί-

λους καὶ νὰ χαροῦν τὴν ζωὴ τῆς Κατασκηνώσεως. Ὑπεύθυνοι
τῶν ὁμάδων καί τῶν δύο Κατασκηνωτικῶν περιόδων, ἀγοριῶν
καί κοριτσιῶν, ἦταν φοιτητὲς καί φοιτήτριες, πτυχιοῦχοι Ἀνωτά-
των Σχολῶν, πνευματικὰ παιδιὰ τῆς Μητροπόλεώς μας, τά
ὁποῖα πέρασαν ὡς παιδιά ἀπό τήν Κατασκήνωση τῆς τοπικῆς
μας  Ἐκκλησίας. Τό καθημερινό πρόγραμμα τῶν Κατασκηνώ-
σεων περιελάμβανε πρωινή σύντομη θεία Λειτουργία, ἁγιογρα-
φικό ἀνάγνωσμα, θαλάσσιο μπάνιο, ἀθλοπαιδιές, ἐπιτραπέζια

παιχνίδια, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, ψυχαγωγία καί ἄλλες
πολλές ὄμορφες δραστηριότητες. Τό ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας γιά τά παιδιά τόν ἔφερε πολ-
λές φορές κοντά στίς Κατασκηνώσεις γιά νά τούς μιλήσει καί νά
συναναστραφεῖ μαζί τους. Ἡ λειτουργία τῶν Ἐκκλησιαστικῶν
Κατασκηνώσεων ὁλοκληρώθηκε μέ ἐπιτυχία. Ὅλοι οἱ μικροί
Κατασκηνωτές στό τέλος τῆς περιόδου ἀνεχώρησαν μέ τίς κα-
λύτερες ἐντυπώσεις καί γεμάτοι ἐμπειρίες, ἀνανεώνοντας τό ρα-
ντεβού τους γιά τό ἑπόμενο καλοκαίρι. 
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Κατασκηνώσεις Ἱερᾶς Μητροπόλεως 2013



Στό νησί τῆς Πάρου μετέβη τό διήμερο 14 καί 15 Αὐγού-
στου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, μετά
ἀπό πρόσκληση τοῦ οἰκείου
Ποιμενάρχου Μητροπολίτου
Παροναξίας κ. Καλλινίκου,
προκειμένου νά συμμετάσχει
στούς λαμπρούς ἑορτασμούς
ἐπί τῇ Κοιμήσει τῆς Θεοτόκου
στό Πανελλήνιο Ἱερό Προσκύ-
νημα Παναγίας Ἑκατονταπυ-
λιανῆς.

Στό πανηγυρικό Ἑσπερινό
χοροστάτησε καί ὡμίλησε ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς
κ. Νικόλαος.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα στό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο
προεξῆρχε καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Νικόλαος συμπαραστατούμενος ἀπό τόν
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσογαίας κ. Νικόλαο καί τόν
οἰκεῖο Ποιμενάρχη Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Παροναξίας
κ. Καλλίνικο. Στό κήρυγμά του ὁ Μητροπολίτης μας ἀνα-
φέρθηκε στήν Κοίμηση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί στό πῶς
δι᾽ Αὐτῆς ὁ κόσμος περνᾶ στόν χῶρο τῆς Ἀθανασίας.

Μετά τήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία ἀκολούθησε λιτά-
νευση τῆς Θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας Ἑκατοντα-
πυλιανῆς στούς δρόμους τοῦ Νησιοῦ μέ τή συμμετοχή τῆς

φιλαρμονικῆς τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, τῶν τοπικῶν ἀρχό-
ντων καί πλήθους πιστῶν. Στήν ἐξέδρα τοῦ Λιμανιοῦ τελέ-

σθηκε δέηση κατά τήν ὁποία
ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικό-
λαος γιά τήν παρουσία τῆς
Παναγίας στήν ζωή τῶν πι-
στῶν καί στήν ζωή τοῦ
Ἔθνους ὑπογραμμίζοντας ὅτι
ἡ Παναγία εἶναι «ἀεί ζῶσα»,
παροῦσα στή ζωή μας καί σ’
Αὐτή θά πρέπει νά ἔχουμε τήν
ἐλπίδα μας γιά τήν ἔξοδο ἀπό
τήν δεινή κρίση πού ἔχουμε
περιέλθει.

Κατά τήν παραμονή του
στήν Πάρο ὁ Ποιμενάρχης μας εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἐπισκε-
φθεῖ τίς Ἱερές Μονές Μυρτιδιωτίσσης Θαψανῶν, ὅπου προ-
σκύνησε τά ἱερά Λείψανα τοῦ μακαριστοῦ π. Φιλοθέου
Ζερβάκου καί τήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἀρσενίου Δάσους.  

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπέστρεψε στήν Λαμία ἀργά τό βράδυ
τῆς Πέμπτης, ἐντυπωσιασμένος ἀπό τήν ἀβραμιαία φιλοξενία
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παροναξίας κ. Καλλινί-
κου, τήν εὐλάβεια καί ἀγάπη τῶν κατοίκων καί προσκυ-
νητῶν τοῦ νησιοῦ καί κυρίως ἀπό τήν Θεομητορική Χάρη
πού ἐξέπεμπε ὁ παλαιοχριστιανικός Ναός τῆς Παναγίας Ἑκα-
τονταπυλιανῆς.  
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Τόν Γέροντα Μητροπολίτη πρώην
Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Ἀγα-
θόνικο ἐπισκέφθηκε στήν κατοικία
του στά Σπάτα ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Νικόλαος τήν
Τρίτη 13 Αὐγούστου. Ὁ Σεβασμιώτα-
τος κ. Ἀγαθόνικος εἶναι 95 ἐτῶν, κα-
τάγεται ἀπό τήν Ἱερά Νῆσο Τῆνο,
ὑπηρέτησε στήν Ἱερά Μητρόπολη
Φθιώτιδος, ὡς Πρωτοσύγκελλος τοῦ
ἀειμνήστου Μητροπολίτου Φθιώτι-
δος Δαμασκηνοῦ ἀπό τό 1960 ἕως
τό 1974, ὁπότε ἐξελέγη πρῶτος Μη-

τροπολίτης τῆς νεοσυστάτου Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυ-
ρεωτικῆς. Τό 2004 ὑπέβαλε τήν πα-
ραίτησή του λόγω γήρατος καί
διαμένει στήν παλαιά Μητρόπολη
τῶν Σπάτων πλησίον του Προσκυνή-
ματος τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἰδιαιτέρως ἐχά-
ρηκε γιά τήν ἐπίσκεψη τοῦ συμπα-
τριώτου του Μητροπολίτου καί τόν
παρεκάλεσε νά διαβιβάσει τίς εὐχές
καί τήν ἀγάπη του στόν Ἱερό Κλῆρο
καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς Φθιώτιδος.

Ὁ Σεβασμιώτατος στούς ἑορτασμούς τῆς Παναγίας Ἑκατονταπυλιανῆς τῆς Πάρου

Ἐπίσκεψη Σεβασμιώτατου στόν Γέροντα Μητροπολίτη πρώην Μεσογαίας κ. Ἀγαθόνικο
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‘Από τό Ποιμαντικό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου
• Κατά τήν περίοδο τοῦ Δεκαπενταυγούστου ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Νικόλαος χοροστάτησε καί ὡμίλησε καταλλήλως
στίς Ἱερές Παρακλήσεις πού τελέσθηκαν στούς Ἱερούς Ναούς Εὐαγ-
γελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας (Μητροπολιτικό), Παναγίας Δεσποί-

νης Λαμίας, Ἁγίας Μαρίνης τοῦ ὁμώνυμου οἰκισμοῦ τῆς Στυλίδος,
Ἁγίου Γεωργίου Λιανοκλαδίου, Ἁγίου Νεκταρίου Λαμίας, Ἁγίου
Κωνσταντίνου Λοκρίδος, Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέας Εὐρυτανίας
καί Ἁγίου Γεωργίου Λαμίας.  • Τήν Κυριακή 21 Ἰουλίου έτέλεσε τό
ἐτήσιο Μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἀντινίτσης Ἀρχιμ. Ἀγαθονίκου Ἀναγνωστόπουλου.  • Τήν Τετάρτη
31 Ἰουλίου πραγματοποίησε Ποιμαντική περιοδεία στήν περιοχή τῆς
Ἀμφικλείας καί συγκεκριμένα στήν Ἱερά Μονή Δαδίου καί στίς Κα-
τασκηνώσεις Χριστιανικῶν Μαθητικῶν  Ὁμάδων στόν Παρνασσό.
• Τήν Παρασκευή 2 Αὐγούστου ἐτέλεσε τήν ὁρκωμοσία νεοσυλλέ-
κτων τοῦ ΚΕΥΠ.  • Τήν Παρασκευή 3 Αὐγούστου ἐτέλεσε Ἱερό Μνη-
μόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Πνευματικοῦ
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Δαμάστας, Γέροντος Φωτίου καί εὐλόγησε τήν μο-

ναχική ἔνδυση τῆς δοκίμου Μοναχῆς Ἐλισάβετ.  • Τήν Τρίτη 27
Αὐγούστου τό πρωί χοροστάτησε στή θεία Λειτουργία στόν πανη-
γυρίζοντα Ἱ.Ν. Ἁγίου Φανουρίου Λαμίας καί εὐλόγησε κατά τό ἔθιμο
τίς Φανουρόπιτες. Τό ἀπόγευμα ἐτέλεσε τά θυρανοίξια Παρεκκλη-
σίου τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς οἰκογενείας Ν. Πατάγια, στό Μο-
σχοχώρι.  • Τήν Τετάρτη 28 Αὐγούστου ἐτέλεσε τήν ἐξόδιο
ἀκολουθία τοῦ ἀειμνήστου Δημητρίου Σκαρλάτου, πατρός τοῦ
Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Μακρακώμης & Τυμφρηστοῦ Πρωτοπρ.
Ἠλία Σκαρλάτου, στό Καστρί.   

Ἑορτή Ἁγίων Ἀναργύρων  
Στήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή Ἁγίων Ἀναργύρων Ἀταλάντης ἱε-

ρούργησε καί ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νι-
κόλαος τήν Δευτέρα 1 Ἰουλίου. Στήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία
συμμετεῖχε ὁ Πνευματικός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμ. Λαυρέντιος ἀπό
τήν Ἱερά Μητρόπολη Φλωρίνης, ἔψαλε δέ χορός Μοναζουσῶν. Πα-
ρέστησαν ἐπίσης μοναχές ἀπό ἄλλες Μητροπόλεις, ὁ Δήμαρχος Λο-
κρῶν κ. Νικόλαος Λιόλιος, Ἀντιδήμαρχοι καί μέλη τοῦ Δημοτικοῦ
Συμβουλίου καί πλῆθος προσκυνητῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν κατακλύσει
τούς χώρους τῆς Μονῆς.

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Εὐμενείας κ. Μάξιμος στήν Φθιώτιδα.
Στήν γενέτειρά του τήν Στυλίδα βρέθηκε κατά τούς μῆνες Ἰούλιο καί
Αὔγουστο ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Εὐμενείας κ. Μάξιμος. Ὁ κ.
Μάξιμος τήν Τρίτη 2 Ἰουλίου βρέθηκε στό Γηροκομεῖο τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως « Ἵδρυμα Πετρῆ – Στέγη Γερόντων» στήν Στυλίδα. Τό

Θεοφιλέστατο ὑποδέχθηκε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος, ὁ ὁποῖος τόν ξενάγησε σέ ὅλους τούς χώρους τοῦ Ἱδρύ-
ματος καί ἐξέφρασε τήν χαρά του γιά τήν ἐπίσκεψή του στήν γενέ-
τειρά του Στυλίδα. Ἐπίσης τήν Πέμπτη 4 Ἰουλίου ὁ Θεοφιλέστατος
ἐπισκέφθηκε τό Πνευματικό Διοικητικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεώς μας. Τό Θεοφιλέστατο ὑπεδέχθη στό γραφεῖο του ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος εἶχε μία πολύ
ἐνδιαφέρουσα συνομιλία ἐπί πνευματικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν θε-
μάτων. Ὁ Θεοφιλέστατος ἐξέφρασε τόν θαυμασμό του καί συνε-
χάρη τόν Σεβασμιώτατο γιά τό σπουδαῖο αὐτό ἔργο, τό ὁποῖο
στεγάζει ὅλες τίς κεντρικές διοικητικές ὑπηρεσίες, καθώς καί τίς ποι-
μαντικές καί πολιτιστικές δραστηριότητες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 

Ὁ Ἱεροκήρυκας τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Ἄνθιμος Νερα-
ντζής στό Ἰνστιτοῦτο Θεολογίας τοῦ Σαμπεζύ

Στό Μεταπτυχιακό Ἰνστιτοῦτο Θε-
ολογίας τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
στό Σαμπεζύ τῆς Γενεύης ἔτυχε
ὑποτροφίας ὁ Ἱεροκήρυκας τῆς
Μητροπόλεώς μας καί Γραμμα-
τέας τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπι-
τροπῆς Γάμου καί Οἰκογένειας
Ἀρχιμ. Ἄνθιμος Νεραντζής. Ὁ π.
Ἄνθιμος μέ τήν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας κ. Νικόλαου
μετέβη στό Σαμπεζύ, ὅπου θά πα-
ραμείνει μέχρι τήν ὁλοκλήρωση
τῶν σπουδῶν του.  

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

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τά παιδιά τῶν Χριστιανικῶν Μαθητικῶν Ὁμάδων στόν Παρνασσό

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη στό Γηροκομεῖο Στυλίδος

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐλογεῖ τίς Φανουρόπιτες στόν  Ἅγιο Φανούριο Λαμίας
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Ἑορτή Ἁγίας Κυριακῆς στό Δομοκό

Στήν πόλη τοῦ Δομοκοῦ ἡ δεύτερη Ἐνορία τιμᾶται εἰς τό ὄνομα τῆς
Ἁγίας Κυριακῆς. Στούς φετινούς ἑορτασμούς ἰδιαίτερη μεγαλοπρέ-
πεια ἔδωσε ἡ παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.
Νικολάου, ὁ ὁποῖος τήν Κυριακή 7 Ἰουλίου ἐτέλεσε τήν Θεία Λει-
τουργία καί ὡμίλησε στόν κατάμεστο ἀπό κόσμο Ἱερό Ναό. Στήν πα-
νηγυρική Θεία Λειτουργία παρέστησαν ὁ Βουλευτής Φθιώτιδος κ.
Νικόλαος Σταυρογιάννης, οἱ τ. Δήμαρχοι Δομοκοῦ κ. Δημήτριος
Τσόγκας καί Θεσσαλιώτιδος κ. Δημήτριος Τσιαχρήστας, ἐκπρόσω-
ποι τοῦ Δήμου, τῆς Ἀστυνομίας καί ἄλλων φορέων τοῦ τόπου καί
πλῆθος πιστῶν ἀπό τόν Δομοκό καί τίς γύρω περιοχές.  

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν Τῆνο
Τὴν ἰδιαιτέρα του πατρίδα, ἱερὰ Νῆσο Τῆνο, ἐπισκέφτηκε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τὸ δεύτερο δεκαήμερο
τοῦ  Ἰουλίου. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς παραμονῆς του στὴν Τῆνο πα-
ρέστη συμπροσευχόμενος μαζὶ μὲ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Σύρου κ. Δωρόθεο τὴν Τρίτη 9  Ἰουλίου  στὴν Θεία Λειτουργία ποὺ

τελέσθηκε στὸν  Ἱερὸ Ναὸ τῆς Εὐαγγελιστρίας ὑπό τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτη Κορίνθου κ. Διονύσιου, ὁ ὁποῖος ἐπισκέφτηκε
τὸ νησὶ μὲ 750 προσκυνητὲς τῆς Μητροπόλεώς του. Τὴν Κυριακὴ
14 Ἰουλίου ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε στὸν Πανίερο Ναὸ τῆς Εὐαγ-
γελιστρίας κατά τήν ὁποία παραβρέθηκαν καὶ πολλοὶ  προσκυνητὲς
ἀπὸ τὴν Ἀταλάντη καί ἄλλες περιοχές τῆς Φθιώτιδας.

Ἑορτή Προφήτου  Ἡλιοῦ στά χωριά Ἅγιος Γεώργιος καί Κορο-
μηλιά Δομοκού
Στίς πανηγύρεις δύο χωριῶν τοῦ Δομοκοῦ βρέθηκε τό Σάββατο 20
Ἰουλίου, ἑορτή τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-

λίτης μας κ. Νικόλαος.
Ἀρχικά ἐπισκέφθηκε τό  Ἱερό Ἐξωκκλήσι Προφήτου Ἡλιοῦ στό
χωριό Ἅγιος Γεώργιος, ὅπου χοροστάτησε στήν πανηγυρική Θεία
Λειτουργία, ὡμίλησε στούς πιστούς καί ἐτέλεσε ἀρτοκλασία εὐχό-
μενος νά θριαμβεύσει στήν ζωή μας ἡ ἀλήθεια τήν ὁποία ἐκήρυξε
ὁ Προφήτης Ἠλίας. 
Στήν συνέχεια μετέβη στόν πανηγυρίζοντα Ἐνοριακό Ἱερό Ναό Προ-
φήτου Ἠλιοῦ στό χωριό Κορομηλιά, ὅπου εὐχήθηκε στούς Ἱερεῖς
καί στούς πιστούς. 

Νέος Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Δομοκού
Μέ ἀπόφαση τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου
διορίστηκε ἀπό τήν Δευτέρα 22
Ἰουλίου νέος Ἀρχιερατικός Ἐπί-
τροπος Δομοκοῦ, ὁ Αἰδεσ.
Πρεσβ. π. Κωνσταντῖνος Καρβέ-
λης, Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Γεωργίου Βουζίου. Ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης μας
εὐχήθηκε στόν π. Κωνσταντῖνο
καλή δύναμη στά νέα του καθή-
κοντα ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς εὐρύθμου
λειτουργίας τῶν Ἐνοριῶν τῆς

Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Δομοκοῦ.

Ἐνίσχυση τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Μητροπόλεώς μας ἀπό τήν Ἱερά
Μονή Βατοπεδίου
Γιά δεύτερη φορά ἡ Ἱερά Μονή Βατοπαιδίου τοῦ Ἁγίου  Ὄρους, ἀπέ-
στειλε 1.000kg κατεψυγμένων πουλερικῶν τήν Δευτέρα 22 Ἰουλίου
γιά τά ἱδρύματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπολεώς μας, τά Κέντρα Ἀγάπης καί
γενικά τή φιλανθρωπική κίνηση τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἀπέστειλε ἐπιστολή
στόν Καθηγούμενο, μέ τήν ὁποία τοῦ ἐκφράζει τίς εὐχαριστίες του
γιά τήν ἀδελφική συμπαράσταση, ἡ ὁποία ἐλαφρύνει τό κόστος λει-
τουργίας τῶν ἱδρυμάτων καί τῶν Κέντρων Ἀγάπης τῆς Μητροπό-
λεώς μας.

Ὁ Αἰδεσιμ. π. Ἰωάννης Ρόμας ἀπό τήν Νέα Ὑόρκη στόν Σεβασμιώτατο.
Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος π. Ἰωάννης Ρόμας ἐφημέριος τοῦ  Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Μανχάταν τῆς Νέας  Ὑόρκης μετά τῆς Πρε-
σβυτέρας του, ἐπισκέφθηκε τήν Τετάρτη 24 Ἰουλίου τόν Σεβασμιώ-
τατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο, μέ τήν εὐκαιρία τῶν διακοπῶν
του στήν Ἑλλάδα. Ὁ π. Ἰωάννης συνδέεται μέ δεσμούς συγγενείας
μέ τόν μακαριστό Μητροπολίτη Φθιώτιδος κυρό Δαμασκηνό καί

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

Ἀπό τήν θεία Λειτουργία στόν Ἁγ. Γεώργιο Δομοκοῦ 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας μέ τόν Σεβασμιώτατο Σύρου κ. Δωρόθεο, 
τόν  Ἡγούμενο τῆς  Ἱ.Μ. Ξενοφώντος του Ἁγίου  Ὅρους Ἀρχιμ. Ἀλέξιο καί 

τόν Ἀρχιερατικό  Ἐπίτροπο Τῆνου π. Γεώργιο Φανερό



Σελίδα 14                                  «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» IOYΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

κατά τήν περίοδο τῶν διακοπῶν του στήν Ἑλλάδα, διαμένει στό Και-
νούριο Λοκρίδος.

Ἑορτή Ἁγίας Παρασκευῆς
Στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό ποῦ τελέσθηκε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό
Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἐλευθεροχωρίου, χοροστάτησε καί ὡμί-
λησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, τήν Πέμπτη
25 Ἰουλίου τό ἀπόγευμα. Στήν ὡραία Ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ εἶχαν
συγκεντρωθεῖ ἀπό νωρίς οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ καί παραθεριστές,
οἱ ὁποῖοι ὑπεδέχθησαν μέ χαρά τόν Σεβασμιώτατο καί τόν εὐχαρί-
στησαν γιά τήν τιμή πού τούς ἔκανε νά παρευρεθεῖ στό μικρό τους
χωριό. 

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίας Παρασκευῆς Λαμίας. Ὁ περικαλλής Ναός τῆς πολυανθρώπου
Ἐνορίας τῆς πόλεώς μας γέμισε ἀπό ἐνωρίς ἀπό τούς πιστούς τῆς
ἐνορίας καί ἄλλων ἐνοριῶν τῆς περιοχῆς. Ἡ θεία Λειτουργία ἦταν
μεγαλοπρεπής χάρη στήν παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου, πολλῶν
Πρεσβυτέρων καί Διακόνων καί τῆς ὡραίας Βυζαντινῆς χορωδίας
ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ πρωτοψάλτου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, Ταγματάρ-
χου κ. Νικολάου Μέγγου.

Ἑορτή Ἁγίου Παντελεήμονος 
Μέ τήν παρουσία πολλῶν πιστῶν ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου
Παντελεήμονος στό ὁμώνυμο Παρεκκλήσιο τοῦ ἀνακαινιζόμενου
Ραχουτείου Γηροκομείου τῆς Μητροπόλεώς μας στήν Λαμία. Στόν
πανηγυρικό Ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος καί συμμετεῖχαν πολλοί ἱερεῖς τῆς Λαμίας.   
Τό Σάββατο 27 Ἰουλίου ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρίζο-
ντα Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, στήν λουτρόπολη τῶν Κα-
μένων Βούρλων. Στήν Θεία Λειτουργία συμμετεῖχαν πολλοί ἱερεῖς

τῆς περιοχῆς καί παραθεριστές, παρέστησαν δέ ὁ Δήμαρχος Μώλου
– Ἁγίου Κωνσταντίνου κ. Εὐάγγελος Τετριμίδας μέ μέλη τοῦ Δημο-
τικοῦ Συμβουλίου, ἡ σύζυγος τοῦ ἀειμνήστου Μεγάλου Εὐεργέτου
τῆς Μητροπόλεώς μας Βασιλείου Χειμωνίδη, ἐρίτιμος κα Νίκη Χει-
μωνίδου καί πλῆθος πιστῶν ἀπό τήν περιοχή καί παραθεριστῶν.

Ἐγκαίνια Ξενοδοχείου στό Γαρδίκι
Στό ὀρεινό Γαρδίκι τοῦ Δήμου Μακρακώμης βρέθηκε τό Σάββατο
τό ἀπόγευμα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος,
προκειμένου νά τελέσει τά Ἐγκαίνια τοῦ Ξενοδοχείου «Ὁμιλαία» τοῦ
κ. Νικολάου Βασιλείου. Μετά τήν τελετή τῶν ἐγκαινίων, ὁ Ποιμε-
νάρχης μας συνεχάρη τόν ἰδιοκτήτη γιά τήν σύλληψη τοῦ ὁράματος

καί τήν πραγματοποίηση μίας ξενοδοχειακῆς μονάδος στό Γαρδίκι
καί τοῦ προσέφερε μία Εἰκόνα τῆς Παναγίας μέ τήν εὐχή νά σκεπάζει
τό Ξενοδοχεῖο ἀπό κάθε ἐπιβουλή.

Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο Κυριακῆς Δασκαλοπούλου,
Προέδρου τοῦ Λυκείου Ἑλληνίδων
Τό τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο τῆς ἀειμνήστου Προέδρου τοῦ
Λυκείου Ἑλληνίδων  Κυριακῆς Δασκαλοπούλου ἐτέλεσε τήν Κυ-
ριακή 28 Ἰουλίου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς
Θεοτόκου Λαμίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος.
Ὁ Ποιμενάρχης ἀνέφερε ὅτι ἡ ἀείμνηστος ὑπῆρξε μία προσωπικό-
τητα πολιτισμοῦ καί φιλανθρωπίας καί ἡ ἔλλειψη της εἶναι αἰσθητή.
Τέλος εὐχήθηκε ὅπως ὁ λαός τῆς Λαμίας τήν ἐτίμησε, νά τήν τιμήσει
καί ὁ Θεός στήν αἰωνιότητα μέ τούς στεφάνους τῆς ἀμοιβῆς πού
ἀποδίδει σέ κάθε ἐργάτη τοῦ καλοῦ. 

Ὁ Σεβασμιώτατος συμμετέχει στό πένθος τῆς ΜΕΡΥΠ 
Τήν Πέμπτη 1 Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος ἐτέλεσε τήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ αἰφνιδίως κοιμηθέντος
Συνταγματάρχου τῆς ΜΕΡΥΠ Γεωργίου Ζέρβα. Στήν σύντομη προ-
σλαλιά του ἀναφέρθηκε στήν
ἐντιμότητα καί τήν ἀγάπη τοῦ ἀει-
μνήστου γιά τόν Στρατό καί ἀπη-
ύθυνε λόγο παρηγορητικό πρός
τούς οἰκείους του.  Ὁ Συνταγμα-
τάρχης Ἐφοδιασμοῦ - Μετα-
φορῶν Γεώργιος Ζέρβας
γεννήθηκε τό 1963 στό χωριό
Στύρφακα Φθιώτιδας. Διοίκησε
τίς μονάδες 870 Ἀποθήκη Τμημα-
τικῶν Χορηγήσεων, 785 Τάγμα
Ἐφοδιασμοῦ Μεταφορῶν, 825
Τάγμα Ἐφοδιασμοῦ Μεταφορῶν,
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Ἀπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στό  Ἐλευθεροχώρι 



63 Μονάδα Ἐπιστρατεύσεως καί διετέλεσε Διευθυντής τῆς Διευθύν-
σεως Ἐφοδιασμοῦ – Μεταφορῶν τῆς Μεραρχίας Ὑποστηρίξεως.

Θεμελίωση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Φανουρίου στόν Μῶλο.
Τήν θεμελίωση ἑνός νέου Ἱεροῦ Ναοῦ, εἰς τιμήν τοῦ Ἁγίου Φανου-
ρίου πραγματοποίησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικό-
λαος τό Σάββατο 3 Αὐγούστου στόν Μῶλο. Ὁ Ἱερός Ναός
ἀνεγείρεται μέ πρωτοβουλία τοῦ θρησκευτικοῦ Συλλόγου Ἅγιος

Φανούριος καί τή συνδρομή τῆς Ἐνορίας τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτό-
κου Μώλου, ὅπου καί θά παραδοθεῖ ὁ Ναός μετά τήν ἀνέγερσή
του. Στόν ἁγιασμό τῆς θεμελιώσεως παρέστησαν ἱερεῖς ἀπό ὅμορες
ἐνορίες, ὁ Δήμαρχος Μώλου – Ἁγίου Κωνσταντίνου κ. Εὐάγγελος
Τετριμίδας, ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Γιαννακόπουλος, ὁ Πρόεδρος κ. Νι-
κόλαος Ξηρόπιτας καί μέλη τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φανούριος» καί
πολλοί κάτοικοι τοῦ Μώλου καί τῶν περιχώρων.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν Κάτω Τιθορέα
Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Κάτω Τιθορέας ἱερούργησε καί
ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τήν Κυ-
ριακή 4 Αὐγούστου. Πρίν ἀπό τήν ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας
στήν ὁποία ἔψαλε ὁ Ἄρχων Μουσικοδιδάσκαλος τῆς Μεγάλης τοῦ
Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Σπυ-
ρίδωνος Πειραιῶς κ. Χάρης Νταραβάνογλου ὁ Ἐφημέριος τῆς Ἐνο-

ρίας Πρωτοπρ. π. Εὐάγγελος Τσαπρούνης εὐχαρίστησε τόν
Σεβασμιώτατο γιά τήν παρουσία του καί τοῦ προσέφερε τιμητική
πλακέτα γιά τήν συμπλήρωση 40 χρόνων ἱερωσύνης. 

Ἀνάμνηση εὑρέσεως τῆς Θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας
Ἀγάθωνος. 
Μέ λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια ἑορτάστηκε τό διήμερο  5 – 6
Αὐγούστου στήν Ἱερά Μονή Ἀγάθωνος ἡ ἀνάμνηση τῆς εὑρέσεως

τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας, ἀπό τόν  Ὅσιο Ἀγάθωνα
τόν 14ο αἰώνα. Στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό πού τελέσθηκε στόν
προαύλιο χῶρο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς χοροστάτησε καί ὁμίλησε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος παρέστησαν δέ ἡ πολι-
τική καί στρατιωτική ἡγεσία τῆς Φθιώτιδος καί ἑκατοντάδες
προσκυνητές ἀπ’ ὅλη τήν Ἑλλάδα.

Ἑορτή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στό Ρεγγίνι. 
Στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ρεγ-
γινίου  ἱερούργησε καί ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος τήν Τρίτη 6 Αὐγούστου. Στήν ἑορτή παρέστησαν ὁ
Βουλευτής Φθιώτιδος κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης, ὁ τ. Νομάρχης
Φθιώτιδος κ. Τριαντάφυλλος Μπέλλος, ἐκπρόσωπος τοῦ Δημάρ-
χου Μώλου- Ἁγίου Κωνσταντίνου καί πολλοί πιστοί ἀπό τό Ρεγγίνι
καί τίς ὅμορες ἐνορίες.  

Γάμος Κωνσταντίνου Γουργίωτη καί Ἀσημίνας Ἀγγελάκη.
Τούς Γάμους τοῦ Κωνσταντίνου Γουργιώτη καί τῆς Ἀσημίνας Ἀγγε-
λάκη τέλεσε τό Σάββατο 17 Αὐγούστου τό ἀπόγευμα στόν  Ἱερό
Ναό Ἁγίου Ἀθανασίου Λαμίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος, τιμώντας μέ τόν τρόπο αὐτό τήν εὐπρεπίστρια τοῦ Μη-
τροπολιτικοῦ Μεγάρου κ. Σοφία Ἀγγελάκη μητέρα τῆς νύφης. Ὁ

Σεβασμιώτατος ποιμενάρχης μας εὐχήθηκε στούς νεονύμφους νά
ζήσουν πολλά χρόνια εὐτυχισμένοι καί νά δημιουργήσουν μία
καλή χριστιανική οἰκογένεια.

Ἑορτή τιμίου Προδρόμου
Στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό ἐπί τῇ μνήμῃ  τῆς ἀποτομῆς τῆς τιμίας
κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου, ἐνδόξου Προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ
Ἰωάννου πού τελέσθηκε στόν κατάμεστο ἀπό πιστούς ἐνοριακό Ἱερό
Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου στήν Κυρτώνη χοροστάτησε καί ὁμίλησε ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ Νικόλαος. Μετά τήν ἀκολου-
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Ἀπό τήν ἐπίδοση τῆς τιμητικῆς πλακέτας στόν Σεβασμιώτατο 

Ὁ κατάμεστος ἀπό πιστούς προαύλιος χώρος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος



θία τοῦ ἑσπερινοῦ τελέσθηκε ἀρτοκλασία καί ἔγινε λιτάνευση τῆς
Ἱερᾶς Εἰκόνος στούς δρόμους τοῦ χωριοῦ μέ τή συνοδεία τῆς φι-
λαρμονικῆς τοῦ Δήμου Λοκρῶν. Μέ τήν παρουσία πλήθους πιστῶν
ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ τιμίου Προδρόμου καί στό ὁμώνυμο Πα-

ρεκκλήσιο τῆς Παραλίας Ραχῶν. Στήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία
τήν Πέμπτη 29 Αὐγούστου χοροστάτησε καί ὁμίλησε ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος.

Γάμος Διονυσίου Βορρίση καί Εὐθυμίας Χρονοπούλου
Τούς γάμους τοῦ κ.  Διονυσίου Βορρίση, Μηχανολόγου καί τῆς κας
Εὐθυμίας Χρονοπούλου, Γεωπόνου, τέλεσε τό Σάββατο 31 Αὐγού-

στου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος στόν Ἱερό
Ναό τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης στίς Κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως στό Καινούργιο Λοκρίδος. Σημειωτέον ὅτι ὁ Διονύσιος ἀπό
παιδί εἶχε σχέσεις μέ τίς Κατασκηνώνεις τῆς Μητροπόλεώς μας, στίς
ὁποῖες συμμετεῖχε ὡς ὁμαδόπουλο καί ὁμαδάρχης.  
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Ἐκδημίες Ἱερέων
•  Ἐκοιμήθη τό Σάββατο 6 Ἰου-
λίου αἰφνιδίως ὁ Ἐφημέριος
τῆς Ἐνορίας Ἁγίων Ἀναργύ-
ρων Γλύφας π. Κωνσταντῖνος
Ριζόπουλος.
Ὁ π. Κωνσταντῖνος καταγόταν
ἀπό τήν Πελασγία, ἦταν ἔγγα-
μος, πατέρας δύο παιδιῶν, ἐπί
σειρά ἐτῶν διηκόνησε τό ἱερό
ἀναλόγιο ὡς πρωτοψάλτης
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀπο-
στόλων Πελασγίας. Διάκονος καί Πρεσβύτερος χειροτο-
νήθηκε ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ.
Νικόλαο τό 2007.
Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ π. Κωνσταντίνου, τελέσθηκε
στήν Ἐνορία του, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου μας κ. Νικολάου.

•  Τά ξημερώματα τῆς Δευτέρας 22 Ἰουλίου έκοιμήθη τό
συνταξιοῦχος ἐφημέριος τῆς Μητροπόλεώς μας Πρωτοπρ.
π. Χρῆστος Κρεμάλας.  Ὁ μακαριστός γεννήθηκε τό 1936

στήν Ἀχλαδιά Δομοκού. Διά-
κονος καί Πρεσβύτερος Χειρο-
τονήθηκε τό Δεκέμβριο τοῦ
1976 ἀπό τόν μακαριστό Μη-
τροπολίτη Φθιώτιδος κυρό Δα-
μασκηνό. Τόν Ὀκτώβριο τοῦ
2010 ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμε-
νάρχης μας κ. Νικόλαος τοῦ
ἀπένειμε τό ὀφίκιο τοῦ Πρωτο-
πρεσβυτέρου. Η ἐξόδιος ἀκο-
λουθία τοῦ μεταστάντος π.

Χρήστου τελέσθηκε στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου,
Ἀχλαδιᾶς Δομοκοῦ. 

• Τήν Πέμπτη 8 Αὐγούστου ἐκοιμήθη ὁ Πρωτοπρ. π. Κων-
σταντῖνος Κωσταρέλος, ὁ ὁποῖος εἶχε διατελέσει Πνευμα-
τικός τῶν φυλακῶν Κορυδαλλοῦ. Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία
τοῦ μακαριστοῦ π. Κωνσταντίνου τελέσθηκε στήν γενέ-
τειρά του, τήν Μεγάλη Βρύση Λαμίας, προεξάρχοντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γλυφάδος κ. Παύλου καί
τή συμμετοχή τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.
Νικολάου.

Ἀπό τήν περιφορά τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος στήν Κυρτώνη Λοκρίδος

Μετά τήν θεία Λειτουργία στήν Παραλία Ραχῶν


