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Συνῆλθε σήμερα Παρασκευή, 11 Ὀκτωβρίου
2019, στὴν τέταρτη Τακτικὴ Συνεδρία της, ἡ
Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας

τῆς Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱε-
ρωνύμου, στὴν Αἴθουσα Συνεδριῶν τῆς Ἱερᾶς Συνό-
δου τῆς Ἱεραρχίας.

Μετὰ τὴν προσευχὴ ἀνεγνώσθη ὁ Κατάλογος τῶν
συμμετεχόντων Ἱεραρχῶν καὶ διεπιστώθη ἀπαρτία.

Κατόπιν ἐπικυρώθηκαν τὰ Πρακτικὰ τῆς χθεσινῆς
Συνεδρίας.

Ἐν συνέχεια ἄρχισε ἡ ψηφοφορία περὶ τοῦ τρό-

που πληρώσεως τῆς κενῆς Μητροπολιτικῆς Ἕδρας
Φθιώτιδος. Ἐπὶ συνόλου 79 ψηφισάντων, ἡ πρόταση
δι’ ἐκλογῆς ἔλαβε 62 ψήφους καὶ ἡ πρόταση διὰ κα-
ταστάσεως 13 ψήφους. Ἐπίσης εὑρέθησαν 4 λευκὲς
ψῆφοι. Ἔτσι ἡ Ἱεραρχία ἀπεφάνθη ὑπὲρ τῆς πληρώ-
σεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως δι’ ἐκλογῆς.

Ἀκολούθησε ἡ διαδικασία τῆς πληρώσεως τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος δι’ ἐκλογῆς. Γιὰ τὴν
κατάρτιση τοῦ τριπροσώπου ἐπὶ συνόλου 79 ψηφι-
σάντων ἔλαβαν:
1) Ἐπίσκοπος Θεσπιῶν κ. Συμεών, ψήφους 67
2) Μητροπολίτης Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελος, ψή-

φους 11
3) Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἄνθιμος Νεράντζης, ψήφους 8

Ἐπίσης εὑρέθησαν 3 λευκὲς ψῆφοι.

Ἐπὶ τῆς δευτέρας ψηφοφορίας καὶ γενομένης τῆς
διαλογῆς τῶν ψήφων, ἀνεδείχθη Μητροπολίτης Φθιώ-
τιδος ὁ Ἐπίσκοπος Θεσπιῶν κ. Συμεὼν μὲ 62 ψή-
φους, ἐπὶ συνόλου 79 ψηφισάντων, ἐνῶ ὁ
Μητροπολίτης Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελος ἔλαβε 8
ψήφους. Ἐπίσης εὑρέθησαν 9 λευκὲς ψῆφοι…
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ὉΣεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ.
Συμεὼν (κατὰ κόσμο Ἰωάννης Βολιώτης)
γεννήθηκε στὴν Κοζάνη στὶς 9 Μαΐου 1977.

Κατάγεται ἐκ πατρὸς ἀπὸ τὰ Ἀσπρόγεια Ν. Φλώρι-
νας, ἀπόγονος ἀγωνιστῶν τοῦ ἔνδοξου Μακεδονικοῦ
Ἀγώνα, καὶ ἐκ μητρὸς ἀπὸ τὴν Καστοριά, ὅπου καὶ
μεγάλωσε.

Ἀπὸ τὸ 1995 ἕως τὸ 2002 ἔλαβε διαδοχικὰ τὰ
πτυχία τοῦ Τμήματος Νομικῆς καὶ τοῦ Τμήματος Θε-
ολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης καὶ μεταπτυχιακὸ δίπλωμα εἰδίκευσης στὸν
Τομέα Ἱστορίας, Φιλοσοφίας καὶ Κοινωνιολογίας τοῦ
Δικαίου τῆς Νομικῆς Σχολῆς στὸ γνωστικὸ ἀντικεί-
μενο ἐκκλησιαστικὸ δίκαιο.

Κατέχει ἐπίσης πτυχία γλωσσομάθειας γιὰ τὴν
ἀγγλικὴ καὶ γιὰ τὴν γερμανικὴ γλώσσα, τιμητικὰ δι-
πλώματα στὴν βυζαντινὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ μουσική,
καθὼς καὶ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δίπλωμα Κατάρτισης
στοὺς Ὑπολογιστὲς - ECDL.

Ὑπηρέτησε πλήρη στρατιωτικὴ θητεία ὡς ἔφε-
δρος ὑπαξιωματικὸς στὸ Σῶμα Ὑλικοῦ Πολέμου.

Πνευματικὸ ἀνάστημα τοῦ μακαριστοῦ Μητρο-
πολίτου Καστορίας κυροῦ Γρηγορίου τοῦ Γ ἐντά-
χθηκε στὸν Ἱερὸ Κλῆρο τὸ 2001 καὶ μέχρι τὸ 2011
ἐγκαταβίωσε ὡς μοναχὸς στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων
Ἀναργύρων Μελισσοτόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Καστορίας.

Τὸ 2011 ἐντάχθηκε στὸ δυναμικό της Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀσωμάτων
Πετράκη, καὶ χειροτονήθηκε Διάκονος καὶ Πρεσβύ-
τερος ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καστο-
ρίας κ. Σεραφεὶμ καὶ ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο
Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώ-
νυμο καὶ ἔλαβε τὸ 2012 τὸ ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμαν-
δρίτη καὶ χειροθετήθηκε Πνευματικός.

Τὸ 2011 διορίσθηκε ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιε-
πίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο
Διευθυντὴς τοῦ Ἰδιαιτέρου Γραφείου τῆς Ἱερᾶς Πρω-
τοσυγκελλίας καὶ μέχρι τὸ 2014 ὑπηρέτησε ὡς Γε-
νικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς
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Βιογραφικό Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος
κ. Συμεών
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Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Ἀπὸ τὸ 2014 ἕως τὸ

2019 καὶ μὲ ἀπόφαση τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
διετέλεσε Πρωτοσύγκελ-
λος καὶ Γενικὸς Διεθυ-
ντὴς ὅλων τῶν
Ὑπηρεσιῶν τῆς Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Ἀπὸ τὸ 2011 ἕως τὸ
2018 ὑπηρέτησε ὡς ἐφη-
μέριος καὶ Προϊστάμενος
στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου
Φανουρίου Ἰλίου καὶ ταυτοχρόνως στὸν Ἱερὸ Ναὸ
Ἁγίας Τριάδος ὁδοῦ Φιλελλήνων.

Στὶς 7 Φεβρουαρίου 2018, κατόπιν προτάσεως
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ
πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου Β΄, ἐξελέγη ὑπὸ τῆς
Σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Βοηθὸς Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀθηνῶν (τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ Ν. 1951/1991) ὑπὸ τὸν
τίτλο τῆς πάλαι ποτὲ διαλαμψάσης ἱστορικῆς Ἐπι-
σκοπῆς Θεσπιῶν.

Ἡ εἰς ἐπίσκοπον χειροτονία του ἐτελέσθη ὑπὸ
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ
πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου Β΄ συλλειτουργούντων
36 Ἁγίων Ἀρχιερέων στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τῶν
Ἀθηνῶν «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»
τὴν Κυριακὴ 11 Φεβρουαρίου 2018.

Ὡς νόμιμος ἀναπληρωτὴς τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου προήδρευσε καὶ μετεῖχε ὡς μέλος σὲ

πλῆθος συλλογικῶν διοι-
κητικῶν ὀργάνων διαφό-
ρων ἐκκλησιαστικῶν
Νομικῶν Προσώπων Δη-
μοσίου καὶ Ἰδιωτικοῦ
Δικαίου καὶ Φιλανθρω-
πικῶν Ὀργανισμῶν μὲ
σημαντικότερο τὸ Μη-
τροπολιτικὸ Συμβούλιο
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς Ἀθηνῶν.

Μὲ ἀπόφαση τοῦ
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπι-
σκόπου ἐξακολουθεῖ νὰ

προεδρεύει ὡς ἀναπληρωτής του στὸ Φιλανθρωπικὸ
Ἵδρυμα «Προστασία Μητρικῶν Ἔργων Σταμάτη
καὶ Ἑλένης Βαφειαδάκη», ἐνῶ συγχρόνως κατέχει
τὴν θέση τοῦ Ἀντιπροέδρου καὶ Γενικοῦ Διευθυντῆ
στὴν Ἀστικὴ Μὴ Κερδοσκοπικὴ Ἑταιρεία «Ἐκκλη-
σιαστικὴ Μέριμνα».

Ἔχει ἐκφωνήσει περίπου τρεῖς χιλιάδες ὁμιλίες
σὲ Ναοὺς καὶ ἐκδηλώσεις τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀθηνῶν καὶ ἄλλων Ἱερῶν Μητροπόλεων, ἔχει συμ-
μετάσχει σὲ διάφορες ἐπιτροπές, ἐνῶ ἔχει συνοδεύ-
σει τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ
πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο σὲ διάφορες ἀποστολὲς
στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικό.

Ἔχει λάβει ποικίλες τιμητικὲς διακρίσεις ἀπὸ
κρατικούς, αὐτοδιοικητικοὺς καὶ ἰδιωτικοὺς φορεῖς.

Στὶς 11 Ὀκτωβρίου 2019 ἐξελέγη ὑπὸ τῆς Σεπτῆς
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Μητροπολί-
της Φθιώτιδος.
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Οἱ τελευταῖες ὑπογραφές τοῦ Σεβασμιωτάτου 
ὡς Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
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Τό μήνυμα τοῦ Παναγιωτάτου 
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου 

∫¢

Χρήστου Σταϊκούρα, Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν 
«Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου..»
Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Φθιώτιδας ἀπὸ σήμερα ἀνατί-
θεται στὰ εὐλογημένα χέρια τοῦ Σεβασμιοτάτου πα-
τρὸς ¨ημῶν Συμεών, στὸν ὁποῖο ἡ Ἱερὰ Σύνοδος
ἐμπιστεύθηκε νὰ συνεχίσει τὸ ἔργο τῶν μακαριστῶν

κυρῶν Δαμασκηνοῦ καὶ Νικολάου.
Ἡ λαμπρὴ Ὀρθόδοξη παράδοση τῆς Φθιώτιδας βρί-
σκεται στὰ χέρια ἑνὸς ἐκλεκτοῦ ἱεράρχου ποὺ χαίρει
καθολικῆς ἀποδοχῆς.
Προσεύχομαι μαζὶ μὲ τὸν ὑπόλοιπο κλῆρο καὶ τοὺς
πιστούς της Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδας, ὅπως ἡ
Ποιμαντορία του νὰ εἶναι πάντα εὐλογημένη ἀπὸ τὸ
Θεό. Εἶχα τὴν εὐλογία νὰ ἐπικοινωνήσω μὲ τὸ νέο
Ποιμενάρχη μας, καταθέτοντας τὴν ἀγάπη καὶ τὶς
εὐχές μου. Ἡ παρουσία καὶ ἡ στήριξή μας θὰ τὸν
συντροφεύουν πάντα στὸ ἔργο του. Ἄξιος!

∫¢

Θέμη Χειμάρα, Βουλευτὴ Φθιώτιδας
«Ἡ ἐκλογὴ τοῦ νέου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Φθιώτιδος κ.κ. Συμεὼν μᾶς γεμίζει μὲ χαρὰ καθὼς
θὰ ἀποτελέσει τὸ ἔναυσμα μίας νέας ἐποχῆς, ἑνότη-
τας, πνευματικότητας καὶ κοινωνικῆς προσφορᾶς.
Ἄξιος διάδοχος μίας ἀπὸ τὶς πλέον πεφωτισμένες
προσωπικότητες, τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου μας
Κυροῦ Νικολάου, εἶμαι βέβαιος ὅτι θὰ συνεχίσει καὶ
θὰ διατρανώσει τὸ ποιμαντικὸ καὶ φιλανθρωπικὸ

Μηνύματα χαρᾶς γιὰ τὴν ἐκλογὴ 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας
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ἔργο ποὺ διαχρονικὰ ἐπιτελεῖ ἡ Μητρόπολή μας.
Ἄξιος καὶ πάντα ἄξιος νὰ εἶναι!»

∫¢

Ἰωάννη Σαρακιώτη, Βουλευτὴ Φθιώτιδας 
Σεβασμιότατε, 
Ἐπιτρέψτε μου νὰ σᾶς ἐκφράσω τὰ θερμὰ συγχα-
ρητήριά μου γιὰ τὴν ἄξια ἐκλογή σας ὡς νέος Μη-
τροπολίτης Φθιώτιδας. Στὸ πρόσωπό σας ἡ Ἱερὰ
Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπαναβεβαί-
ωσε τὶς ἀξίες καὶ τὸ πνευματικὸ ἔργο, τὸ ὁποῖο ἐπι-
τελεῖ. Εὔχομαι νὰ ἐκπληρώσετε τὸ ὅραμά σας, ὅσον
ἀφορᾶ τὴν ἀποστολὴ τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης, ἐνδυ-
ναμώνοντας τὴ φιλανθρωπικὴ δράση καὶ τὴν κοινω-
νικὴ προσφορά της. Πάντα Ἄξιος.

∫¢

Γεωργίου Πατούλη, Περιφερειάρχη Ἀττικῆς
«Χαίρομαι ἰδιαίτερα ποὺ στὴ θέση τοῦ μητροπολίτη
Φθιώτιδος ἐξελέγη ἕνας ἄξιος ἱεράρχης μὲ ἀποδε-
δειγμένο ἔργο καὶ προσφορὰ στὸ κοινωνικὸ σύνολο.
Εἶχα τὴν εὐκαιρία νὰ διαπιστώσω ἀπὸ κοντὰ τὸ
πόσο ἀποτελεσματικὸς εἶναι, μέσα ἀπὸ τὴ συνεργα-
σία μας μὲ τὸν μακαριώτατο ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν

καὶ πάσης Ἑλλάδος, Ἱερώνυμο, στὸν ὁποῖο στάθηκε
γιὰ πολλὰ χρόνια πολύτιμος συμπαραστάτης. Ἀπὸ
κοινοῦ δρομολογήσαμε δράσεις ποὺ ἀνακούφισαν χι-
λιάδες συνανθρώπους μας ποὺ ἀνήκουν σὲ εὐπαθεῖς
κοινωνικὲς ὁμάδες.
Ὁ νέος μητροπολίτης Φθιώτιδος εἶναι ἕνας ἄνθρωπος
διορατικός, μὲ ὑψηλὸ αἴσθημα ἀλληλεγγύης, ἀλλὰ
καὶ μεγάλη εὐαισθησία ἀπέναντι στὸν ἀνθρώπινο
πόνο. Γιὰ μένα εἶναι καὶ ἕνας πολὺ καλὸς φίλος.
Εἶμαι βέβαιος ὅτι καὶ ἀπὸ τὴ νέα του θέση θὰ συνε-
χίσει τὸ ἐποικοδομητικό του ἔργο προσφέροντας πο-
λύτιμες ὑπηρεσίες στὴν κοινωνία. Τοῦ εὔχομαι
εἰλικρινὰ κάθε ἐπιτυχία».

∫¢

Ἠλία Κυρμανίδη, Ἀντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδος
Με μεγάλη χαρὰ ὑποδεχθήκαμε τὸ ἀποτέλεσμα τῆς
ἐκλογῆς τοῦ νέου Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη
Φθιώτιδας κ. Συμεών. Τὸ πλουσιότατο βιογραφικό
του, ἡ ἐμπιστοσύνη μὲ τὴν ὁποία τὸν περιέβαλε ὡς
στενότατο, μέχρι σήμερα συνεργάτη του, ὁ Μακα-
ριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλά-
δος καὶ Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Ἱεραρχίας Κ.κ.
Ἱερώνυμος Β’ καὶ ἡ αὔρα ποὺ τὸν συνοδεύει στὴ
μέχρι σήμερα παρουσία του στὸ στράτευμα τῆς
Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, συνιστοῦν πανίσχυρα καὶ
ἀδιαμφισβήτητα ἐχέγγυα ὅτι ἡ Φθιώτιδα ἀπέκτησε
ἕναν ἄξιο καὶ ἐλπιδοφόρο Ποιμενάρχη.
Ἀπὸ τὴ θέση τοῦ Ἀντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας καὶ
γιὰ λογαριασμὸ τοῦ Φθιωτικοῦ λαοῦ ἀναφωνῶ:
«Ἄξιος!! Πολλὰ τὰ ἔτη Δέσποτα!! Προσμένοντάς σας
στὴν ἱστορικὴ γῆ τῆς Φθιώτιδας, ἀπὸ τώρα νὰ θεω-
ρεῖτε δεδομένη τὴ συνεργασία μας καὶ τὴν παροχὴ
κάθε δυνατῆς βοήθειας στὸ ἔργο ποὺ ἀναλαμβά-
νετε!!».

∫¢

Κώστα Μπακογιάννη, Δημάρχου Ἀθηναίων
«Θέλω ἀπὸ καρδιᾶς νὰ σᾶς συγχαρῶ καὶ νὰ σᾶς
ἐκφράσω τὴν μεγάλη μου χαρὰ γιὰ τὴν ἐκλογή σας
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στὴν θέση τοῦ Μητροπολίτη Φθιώτιδος. Ἔχουμε συ-
νεργαστεῖ τὰ προηγούμενα χρόνια καὶ γνωρίζω πολὺ
καλὰ τὸ σπουδαῖο καὶ πολύπλευρο ἔργο ποὺ ἔχετε
ἐπιτελέσει στὸ πλευρὸ τοῦ Μακαριώτατου Ἀρχιεπι-
σκόπου. Ἤσασταν καὶ εἴσαστε πάντα δίπλα στὸν
ἄνθρωπο ποὺ ἔχει ἀνάγκη κι ἕνας πνευματικὸς ταγὸς
ἀπὸ ἐκείνους ποὺ φέρνουν τὴν Ἐκκλησία διπλὰ στὴν
κοινωνία καὶ τὰ προβλήματά της.
Ἡ χαρά μου εἶναι διπλὴ γιατί ἕνας ἱεράρχης τῆς δικῆς
σας ἐμβέλειας, ὁ ὁποῖος μὲ τιμᾶ καὶ μὲ τὴν προσω-
πική του φιλία, θὰ βρίσκεται στὴν Φθιώτιδα, τὴν
ὁποία ἀγαπῶ ἰδιαίτερα καὶ τὴν ὑπηρέτησα τὰ τελευ-
ταία χρόνια ἀπὸ τὴν θέση τοῦ Περιφερειάρχη Στε-
ρεᾶς Ἑλλάδας. Εἶμαι βέβαιος ὅτι καὶ τὸ ποίμνιό σας
στὴν Φθιώτιδα μοιράζεται τὴ δική μου χαρὰ καὶ ἀνυ-
πομονεῖ νὰ σᾶς ὑποδεχθεῖ».

∫¢

Εὐθυμίου Καραΐσκου, Δημάρχου Λαμιέων
“Μία ξεχωριστὴ προσωπικότητα τῆς Ἐκκλησίας καὶ
τῶν γραμμάτων ἐπιλέχθηκε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο γιὰ
τὸν μητροπολιτικὸ θρόνο τῆς Φθιώτιδας.
Περιμένουμε μὲ καρτερία τὸν πνευματικό μας πα-
τέρα νὰ ἀναλάβει τὸ ποίμνιό του, ὁδηγώντας το στὰ
μονοπάτια τοῦ Θεοῦ κηρύττοντας τὸ Λόγο Του καὶ
ἀναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες ποὺ θὰ ἁπαλύνουν
τὸν πόνο τοῦ ἀσθενέστερου δίνοντάς του τὴν ἐλπίδα

τῆς αἰώνιας ζωῆς. Εἶμαι βέβαιος ὅτι θὰ εἶναι ἄξιος
συνεχιστὴς τοῦ ἔργου τοῦ μακαριστοῦ κυροῦ Νικο-
λάου. «Ἄξιος»…

∫¢

Νικολάου 
Σταυρογιάννη, 

τ. Δημάρχου Λαμιέων
Ἕνα νέο, ἄξιο, ἱκανό,
μορφωμένο καὶ πνευμα-
τικὰ δραστήριο ἱεράρχη
ἐξέλεξε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος
τῆς Ἐκκλησίας μας ὡς
τὸν νέο Μητροπολίτη
Φθιώτιδος.
Εἶμαι βέβαιος ὅτι ἡ το-
πική μας Ἐκκλησία στὸ
πρόσωπό του βρῆκε ὄχι
μόνο τὸν ἄξιο συνεχιστὴ
τοῦ ἔργου τοῦ μακαρι-

στοῦ Μητροπολίτη μας κυροῦ Νικολάου, ἀλλὰ τὸν
νέο πνευματικὸ καὶ ἐκκλησιαστικὸ ταγὸ μὲ τὴν ξε-
χωριστὴ παρουσία στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ κοινωνία μας περισσότερο ἀπὸ ποτὲ ἔχει ἀνάγκη
ἀπὸ ἄξιους ποιμενάρχες ποὺ νὰ ἀναδεικνύουν καὶ νὰ
προβάλλουν τὸ πνεῦμα ἀλλὰ καὶ τὴν οὐσία τῆς ὀρθό-
δοξης πίστης μας.
Σήμερα μετὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ μέχρι πρότινος Πρωτο-
σύγκελλου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν Ἐπισκόπου
Θεσπιῶν Συμεὼν ὡς Μητροπολίτη Φθιώτιδος ὅλοι οἱ
Φθιῶτες αἰσθάνονται τυχεροὶ ποὺ τὸ πηδάλιο τῆς το-
πικῆς μας Ἐκκλησίας ἀνέλαβε ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ἄξι-
ους, ἱκανοὺς καὶ πνευματικοὺς νέους ἱεράρχες.
Εὔχομαι ὁλόψυχα στὸν νέο μας Μητροπολίτη νὰ τοῦ
δίνει δύναμη καὶ φώτιση ὁ Θεὸς γιὰ τὸ τόσο σημα-
ντικό, κοινωνικό, πνευματικὸ καὶ ποιμαντορικὸ ἔργο
ποὺ ἀναλαμβάνει. Ἄξιος!!!

∫¢

ΝΟΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Οἱ εὐχὲς ὅλων μας εἶναι νὰ ποιμάνει μὲ σύνεση καὶ
ἀγάπη τὸ ποίμνιό του, σὲ μία ἱστορικὴ Μητρόπολη,
στὸν ἀρχιερατικὸ θρόνο τῆς ὁποίας κάθισαν σπου-
δαῖες μορφὲς τῆς σύγχρονης Ἐκκλησίας μας.
Εἴμαστε πεπεισμένοι πὼς ἡ μέχρι τώρα πορεία τοῦ
νέου μας Μητροπολίτη, οἱ γνώσεις, ἡ σεμνότητα καὶ
τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἦθος μὲ τὸ ὁποῖο πορεύεται,
ἐγγυῶνται τὴν ἄρτια ἐπιτέλεση τοῦ Θεάρεστου ἔργου
του. Ἡ ἐποχὴ ποὺ διανύουμε στιγματίζεται ἀπὸ πολ-
λαπλὲς προκλήσεις καὶ ἡ Ἐκκλησία ἀποτελεῖ διαχρο-
νικὰ τὸ στήριγμα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τοῦ ἔθνους.
Πάντα Ἄξιος Μητροπολίτη Φθιώτιδας κ.κ. Συμεὼν.

∫¢
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Σὲ κλίμα χαρμόσυνο
καὶ συγκινησιακὸ
ἑορτάσθηκε ἡ

μνήμη τοῦ Ὁσίου πατρὸς
ἡμῶν Συμεὼν τοῦ Νέου
Θεολόγου στὸ Ἱερὸ Πα-
ρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Φα-
νουρίου τοῦ Ἐκκλησια-
στικοῦ Ὀρφανοτροφείου
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
στὸ Ἴλιον.

Κληρικοὶ τῆς Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ με-
γάλο πλῆθος πιστῶν
ὑποδέχθηκαν τὸ πρωὶ
τοῦ Σαββάτου 12 Ὀκτω-
βρίου μὲ παρατεταμένα
χειροκροτήματα τὸν νέο
Ποιμενάρχη μας, τὸν Σε-
βασμιώτατο Μητροπο-
λίτη Φθιώτιδος κ.
Συμεών, ἐνῶ μὲ αἰσθή-
ματα ἐνθουσιασμοῦ ἀνα-
φωνοῦσαν συνεχῶς τὸ
ΑΞΙΟΣ!

Ὁ σεπτὸς Ποιμενάρ-
χης μας ἐπέλεξε νὰ ἑορτάσει τὰ Ὀνομαστήριά του
στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ ἁγίου Φανουρίου, στὸν ὁποῖο
ὑπηρέτησε ἐπὶ ἑπτὰ συναπτὰ ἔτη ὡς Ἱερατικὸς Προϊ-
στάμενος καὶ Ἐφημέριος, διατελῶν συνάμα καὶ πνευ-
ματικὸς πατέρας πολλῶν ψυχῶν.

Μὲ τὸν Σεβασμιώτατο συλλειτούργησαν οἱ Θεο-
φιλέστατοι Ἐπίσκοποι, Ἀνδρούσης κ. Κωνστάντιος
καὶ Εὐρίπου κ. Χρυσόστομος, ὁ νέος Πρωτοσύγκελ-
λος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν Πανοσιολ.
Ἀρχιμ. π. Βαρνάβας Θεοχάρης, ὁ Γενικὸς Ἀρχιερα-
τικὸς Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας Αἰδε-
σιμολ. Πρωτ. π. Νεόφυτος Ραφαηλίδης, ὁ
Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀντινίτσης Πανοσιολ.
Ἀρχιμ. π. Ἀμβρόσιος Ἀναστασίου, πολλοὶ Κληρικοὶ

τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀθηνῶν, τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας, καθὼς
καὶ λαϊκοὶ συνεργάτες
της.

Στὸ Ἱερὸ Βῆμα παρέ-
στησαν συμπροσευχόμε-
νοι ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Νιγηρίας
κ. Ἀλέξανδρος (Πατριαρ-
χεῖο Ἀλεξανδρείας),  ὁ
Ἐψηφισμένος Μητροπολί-
της Λήμνου καὶ Ἁγίου
Εὐστρατίου κ. Ἱερόθεος
καὶ ἀρκετοὶ Κληρικοὶ τῆς
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀθηνῶν.

Τοὺς ὕμνους τοῦ
Ὄρθρου καὶ τῆς Ἀρχιερα-
τικῆς Θείας Λειτουργίας
ἀπέδωσε θαυμάσια ἐκ δε-
ξιῶν,  Βυζαντινὸς χορός
Ἱεροψαλτῶν ἀποτελούμε-
νος ἀπὸ καθηγητὲς καὶ
μαθητὲς τῆς Σχολῆς Βυ-
ζαντινῆς Μουσικῆς τῆς

Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας  «Γερμανὸς ὁ Μελωδός», ὁ
ὁποῖος τελοῦσε ὑπὸ τὴν ἐμπνευσμένη καθοδήγηση
τοῦ Διευθυντοῦ αὐτῆς, Πρωτοψάλτου κ. Ἀνδρέου Ἰω-
ακείμ, ἐνῶ τὸ Ἀριστερὸ ἀναλόγιο πλαισίωσαν οἱ Ἱε-
ροψάλτες τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου.

Οἱ Ἱερὲς ἀκολουθίες μετεδόθησαν ἀπευθείας
μέσω τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως μας  (89,4 fm).

Τὴν διακονία τοῦ Θείου Λόγου ἀνέλαβε κατὰ τὴν
διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκο-
πος Εὐρίπου κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος καὶ ἀναφέρ-
θηκε στὸν τιμώμενο μεγάλο Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας
μας Ὅσιο Συμεὼν τὸ Νέο Θεολόγο, εὐχηθείς ἀπὸ βά-
θους καρδίας στὸν Ποιμενάρχη μας ἐπ’ εὐκαιρία τῆς

Τὰ Ὀνομαστήρια τοῦ νέου Ποιμενάρχου μας 
μία ἡμέρα μετά τήν ἐκλογή
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ἐπαξίου Ἐκλογῆς του στὸν Ἱστορικὸ Θρόνο τῆς
Ἁγιοτόκου καὶ Ἡρωοτόκου Μητροπόλεως Φθιώτιδος,
καθὼς καὶ ἐπ’ εὐκαιρία τῆς ὀνομαστικῆς του ἑορ-
τῆς.

Χαρακτηριστικὰ ὁ Θεοφιλέστατος ἀνέφερε:
«Ὅταν ὁ ἄνθρωπος γεύεται πλουσιοπάροχα τὴν

χάρη τοῦ Θεοῦ, τότε ὅλα τὰ ἀγαθὰ τοῦ κόσμου δὲν
ἔχουν καμία σημασία. Τὸ νόημα τῆς ὑπάρξεως τοῦ
ἀνθρώπου εἶναι νὰ σχετιστεῖ μὲ τὸν Θεό. Ὁ ἄνθρω-
πος ὅταν πεῖ στὴν πηγὴ τῆς Ζωῆς, στὸν Θεὸ ποὺ τὸν
δημιούργησε, ὅταν πεῖ διακόπτω τὴν σχέση μου μαζί
σου καὶ πεῖ θέλω νὰ ζήσω αὐτόνομα, τότε δὲν ζεῖ,
ἁπλὰ ἐπιβιώνει, γιατί πράγματι οἱ Ἅγιοί μας κατόρ-
θωσαν νὰ ἀνακαλύψουν ποιὸς εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς
ὑπάρξεως τοῦ ἀνθρώπου.

Ἔτσι καὶ ὁ Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος ἔζησε
σὲ περιόδους ποὺ μποροῦσε κοινωνικὰ νὰ καταξιω-
θεῖ. Ὅμως ἐκεῖνος δελεάστηκε ἀπὸ τὸν πόθο τοῦ
Θεοῦ. Ὁ πόθος τοῦ Θεοῦ ἔσβησε τὰ παρόντα καὶ τὸ
ταπεινὸ κελὶ ἔγινε τὸ πεδίο τῆς δόξης του τὸ λα-
μπρό. Θεολόγος δὲν εἶναι αὐτὸς ποὺ ἔχει περγα-
μηνὲς καὶ πτυχία, ἀλλὰ ἐκεῖνος
ποὺ ἔχει σχέση μὲ τὸν Θεό, ποὺ
ποθεῖ καὶ διψᾶ ἐναγωνίως τὸν
Θεὸ καὶ ὁ Θεὸς τὸν φωτίζει καὶ
γίνεται κατοικητήριο τοῦ Θεοῦ».

Ἀναφερόμενος στὸν Ποιμε-
νάρχη μας ὁ κ. Χρυσόστομος ση-
μείωσε:

«Σήμερα Σεβασμιώτατε Μη-
τροπολίτα Φθιώτιδος κ. Συμεὼν
ἑορτάζετε τὴν ὀνομαστική Σας
ἑορτὴ καὶ Σεῖς ὡς ἄλλος θεολόγος
κληθήκατε. Ποθήσατε τὸν Θεὸ καὶ
οἱ εὐλαβέστατοι γονεῖς σας Σᾶς
ὁδήγησαν στὴν Ἁγία Ἐκκλησία.
Διαλέξατε γιὰ πνευματικό Σας
ὁδηγὸ τὸν Ἅγιο Συμεὼν καὶ ὄχι
τυχαῖα γιατί καὶ Ἐσεῖς ἀκολουθή-

σατε καὶ ἀκολουθεῖτε τὰ βήματά
του. Ὅπως ὁ Ἅγιος Συμεὼν βρῆκε
στὸ πρόσωπο τοῦ Γέροντά του,
τὸν γνήσιο ποδηγέτη καὶ πνευμα-
τικὸ καθοδηγό, ἔτσι κι Ἐσεῖς Σε-
βασμιώτατε στὸ πρόσωπο τοῦ
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱε-
ρωνύμου βρήκατε τὸν γνήσιο καὶ
αὐθεντικὸ πνευματικὸ καθοδη-
γητή. Ἐκεῖνον ποὺ σᾶς μύησε στὰ
τῆς Θεογνωσίας Μυστήρια. Σᾶς
ἔμαθε καὶ Σᾶς ὁδήγησε στὸ πῶς
νὰ σχετιστεῖτε ἔτι περισσότερο μὲ
τὸν Θεὸ καὶ στὸ πῶς νὰ ἀγαπή-
σετε ἔτι περισσότερο τὸν
ἄνθρωπο, διὰ τὸν ὁποῖο πάσχετε
συνεχῶς.

Σᾶς ἐξέλεξε ἄμεσο καὶ πιστὸ συνεργό του. Σᾶς
ἐχάρισε θέσεις μέσα ἀπὸ τὶς ὁποῖες ξεδιπλώσατε
ἐδῶ στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν, τὸ πολυτάλα-
ντόν της προσωπικότητός Σας. Καὶ μάλιστα ἐδῶ καὶ
πέντε συναπτὰ ἔτη σᾶς εἶχε ἄμεσο συνεργό του ὡς
Μέγα Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς
Ἀθηνῶν. Καὶ τώρα, μόλις χθές, μὲ τὴν εἰσήγησή του,
μὲ τὴν Χάρη τοῦ Παναγίου καὶ Τελεταρχικοῦ Πνεύ-
ματος ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
σᾶς ἐξέλεξε πνευματικὸ Πατέρα, Ποιμενάρχη καὶ
Μητροπολίτη τῆς Ἱστορικῆς καὶ Ἐνδόξου Μητροπό-
λεως Φθιώτιδος.

Καλεῖστε Σεβασμιώτατε, νὰ πορευθεῖτε πρὸς τὴν
Φθιώτιδα, τὴν τοπική Σας Ἐκκλησία νὰ γίνετε Χρι-
στὸς στὸν τόπο καὶ στὴν θέση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Νὰ διδάξετε ὄχι μόνο μὲ τὸν λόγο Σας, τὸν πλούσιο
καὶ καλλιεπῆ ἀλλὰ κυρίως μὲ τὸ ἦθος ποὺ Σᾶς δια-
κρίνει,  μὲ τὴν καρδιὰ Σας τὴν ἀγαπῶσα,  νὰ διδά-
ξετε τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ τὸν ὁδηγήσετε εἰς τὸν
τόπο ἐν ᾧ ὁ Ὕψιστος εὑρίσκεται. Νὰ τὸν ὁδηγήσετε
ἀπὸ τὴν γῆ στὸν οὐρανό, διότι καθῆκον τοῦ Μητρο-
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πολίτου εἶναι τὰ ἄνω, νὰ
δείχνει καὶ νὰ ἑνώνει τὰ
κάτω μὲ τὰ ἄνω καὶ νὰ
φανερώνει στὸ πρόσωπό
του τὸ ἀληθινὸ Μυστικὸ
Σῶμα τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ τήν Ἁγία Ἐκκλη-
σία.

Σεβασμιώτατε, εὔχο-
μαι ταπεινῶς ἡ Χάρις
τοῦ Ἁγίου Συμεὼν τοῦ
Νέου Θεολόγου νὰ ὁδη-
γεῖ τὰ βήματά Σας πρὸς
τὸ Μυστήριο τῆς Θεο-
γνωσίας, οὕτως ὥστε νὰ εἶστε ὁ φωτεινὸς φάρος ποὺ
θὰ ὁδηγεῖτε τὰ πνευματικά Σας παιδιὰ εἰς νομὰς
σωτηρίους,  στὴν κατὰ Χάρη Θέωση. Ἐσεῖς μεσίτης
μεταξὺ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ Πατρός. Εὔχομαι ἡ
Χάρις τοῦ Θεοῦ νὰ Σᾶς ἐπισκιάζει, νὰ Σᾶς χαρίζει
στὸ ποίμνιό Σας γιὰ πολλὰ - πολλὰ χρόνια, νὰ χαί-
ρεστε τοὺς καρποὺς τῶν ἀγώνων καὶ τῶν κόπων
Σας, Ἐπιτρέψατέ μου ἐπὶ τῷ τέλει,  διερμηνεύοντας
τὰ συναισθήματα ὅλων νὰ ἀναφωνήσω κι ἐγὼ μαζὶ
μὲ τὸ λαὸ τό: ΑΞΙΟΣ!, ΑΞΙΟΣ!,  ΑΞΙΟΣ!

ΣΥΜΕΩΝ τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου
Μητροπολίτου τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Φθιώτι-
δος, πολλὰ τὰ Ἔτη!».

Πρὸ τῆς ἀπολύσεως ὁ Σεπτὸς Ποιμενάρχης μας
κ. Συμεών μὲ ἐμφανῆ τὴ συγκίνηση,  εὐχαρίστησε
τοὺς ἁγίους Ἀρχιερεῖς,  τοὺς Κληρικοὺς, τὸν Δήμαρχο
Ἰλίου κ. Νικόλαο Ζενέτο καὶ ὅλους τούς πιστοὺς γιὰ
τὶς ἐκδηλώσεις τιμῆς καὶ ἀγάπης πρὸς τὸ πρόσωπό
του καὶ χαρακτηριστικὰ ἀνέφερε:

«Τὸ ὄνομά μας φανερώνει τὸ νόημα τῆς ζωῆς μας,
μᾶς δείχνει τὸ δρόμο μὲ τὸν ὁποῖο μποροῦμε νὰ κι-
νηθοῦμε μέσα στὴν ζωὴ προκειμένου νὰ συναντή-
σουμε τὸν Θεό. Ἡ πραγματικὴ ζωὴ βρίσκεται στὴν
κοινωνία μὲ τὸν Θεὸ καὶ στὴν κοινωνία μὲ τὸν
ἄνθρωπο.

Ποιὸς Ἅγιος δὲν ἀγάπησε; Ὑπάρχει Ἅγιος τῆς
Ἐκκλησίας ποὺ ἀκόμη καὶ στὸ μαρτύριό του, στὴν
συκοφαντία του, στὴν πιὸ δύσκολη στιγμὴ νὰ ξεστό-
μισε ἕναν κακὸ λόγο; Νὰ ξεστόμισε μία ἀδικία;
Ὑπάρχει Ἅγιος της Ἐκκλησίας πού νὰ ἀδίκησε; Νὰ

λοιπὸν πῶς μπορεῖ κα-
νεὶς νὰ πάρει δύναμη γιὰ
τὴν ζωή του καὶ νὰ πο-
ρευθεῖ διαφορετικὰ μέσα
στὸν κόσμο.

Ἕνα στιχάκι τοῦ
Ὁσίου Συμεὼν ποὺ
ἀγαπῶ καὶ ἐκφράζει
ἀκριβῶς αὐτὴ τὴν ἀέναη
κίνηση καὶ τὴν ἀέναη
ἀναζήτηση εἶναι:

«Περιπατῶ καὶ καίο-
μαι ζητῶν ὧδε κἀκεῖσε
καὶ οὐδαμοῦ τὸν ἐρα-

στὴν εὑρίσκω τῆς ψυχῆς μου».
Αὐτὸ εἶναι ποὺ ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος θέλει πραγ-

ματικὰ νὰ ἀγαπήσει τὸν Θεό. Τὸν ψάχνει καὶ δὲν
χορταίνει, δὲν ἡσυχάζει. Ὅποιος βρεῖ τὴν ἀληθινὴ
ἀγάπη θέλει κι ἄλλο, δὲν χορταίνει, γιατί ἡ ἀληθινὴ
ἀγάπη δὲν ἔχει κορεσμό. Σήμερα ὅμως τὰ ἔφερε ἡ
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἡ πρόνοια τοῦ Ὁσίου Συμεὼν τοῦ
Νέου Θεολόγου καὶ τὸ μεγάλο του ἔλεος, ἡ πρώτη
μου Θεία Λειτουργία ὡς ἐκλεγμένος Μητροπολίτης
Φθιώτιδος νὰ τὴν τελέσω τὴν ἡμέρα τῆς ὀνομαστικῆς
μου ἑορτῆς. Καὶ αὐτὸ τὸ θεωρῶ ἕνα σημάδι τοῦ
Ἁγίου μου, καὶ μία σφραγίδα δική του, ὅτι αὐτὸ
εἶναι τὸ θέλημά του,  τὸ ὁποῖο ἡ ἁγιοπνευματικὴ
Χάρις τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου καὶ τῶν
σεπτῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος συ-
νελθόντων ἐν Συνόδῳ, διότι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἔρχεται
ἐν Συνόδῳ καὶ ὄχι ἀτομικά, μὲ ἐξέλεξαν στὴν περιώ-
νυμο Μητρόπολη Φθιώτιδος μὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς Ἱε-
ρεῖς, τοὺς ἐκλεκτοὺς μοναχοὺς καὶ μοναχὲς καὶ τὸν
ἐκλεκτὸ λαό, ἕνα λαὸ τίμιο ποὺ ἀνυπομονῶ νὰ
βρεθῶ κοντά του γιὰ νὰ τὸν ἀκολουθήσω στὰ μονο-
πάτια τῆς ζωῆς του.

Ἀνυπομονῶ νὰ βρεθῶ κοντὰ τους ὄχι γιὰ νὰ ἀκο-
λουθήσουν ἐκεῖνοι ἐμένα, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀκολουθήσω
ἐγὼ ἐκείνους, στὴν ζωή τους,  στὴν θλίψη τους, ἀλλὰ
καὶ στὴν χαρά τους. Νὰ γίνουμε συγκυρηναῖοι ὅπως
ἔτσι ξεκινήσαμε καὶ ἐδῶ πρὶν ἀπὸ μερικὰ χρόνια»,
τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος.

Κλείνοντας ὁ Ποιμενάρχης μας ἐμφανῶς συγκι-
νημένος ὑπογράμμισε:
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«Ἡ σημερινὴ ἑόρτια σύναξή μας ἔχει καὶ ἕνα χα-
ρακτήρα συγκινήσεως, ἀλλὰ ὄχι ἀποχωρισμοῦ, διότι
οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἀγαπιοῦνται δὲν χωρίζουνε, εἰδικὰ
οἱ χριστιανοί. Διότι μᾶς ἑνώνει τὸ Θυσιαστήριο, μᾶς
ἑνώνει ἡ Ἁγία Τράπεζα καὶ τὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλη-
σίας μας.

Ἀπὸ τώρα σᾶς προσκαλῶ ὅλους στὴν Ἐνθρόνισή
μου στὴ Λαμία, γιὰ νὰ πᾶμε νὰ χαροῦμε καὶ νὰ με-
ταφέρουμε τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Καὶ νὰ θυμᾶστε
ὅπως εἶπε καὶ ἕνας Ἅγιος της Ἐκκλησίας μας, οἱ
πραγματικοὶ Χριστιανοὶ ἀγαπιοῦνται πρὶν γνωρι-
στοῦν. Καὶ ἐμεῖς δὲν ἔχουμε γνωριστεῖ ἀκόμη, ἀλλὰ
ἔχουμε ἀγαπηθεῖ.  Και παρακαλῶ τὸν ἅγιο Γενικὸ
Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο τῆς Μητροπόλεώς μας νὰ με-
ταφέρει σὲ ὅλους τούς Κληρικούς, τοὺς Μοναχούς,
τὶς Μοναχές, στὰ στελέχη τῶν Ἐνοριῶν, στοὺς Ἐπι-
τρόπους, στοὺς Ἄρχοντες καὶ στὸν πιστὸ λαὸ τῆς
Φθιώτιδος ἕνα ἠχηρό, ἕνα ζωντανὸ μήνυμα Ἀγάπης.
Ἔρχομαι γιὰ νὰ ἀγαπηθοῦμε, ἔρχομαι γιὰ νὰ ζή-
σουμε ἐν ἀγάπη. Μόνο ἡ ἀγάπη εἶναι ζωή.  Ἂν
ἔχουμε ἀγάπη, ἂν εἴμαστε μονιασμένοι καὶ ἑνωμένοι,
ὅλοι ἀνεξαιρέτως Κλῆρος, Ἄρχοντες καὶ Λαὸς, τότε
πραγματικὰ θὰ βροῦμε νόημα στὴ ζωή μας καὶ θὰ
δοξάζεται τὸ Ὄνομα τοῦ Θεοῦ καὶ θὰ χαιρόμαστε
ὅλοι μαζί.

Παρακαλῶ ὅλους σας νὰ μὲ μνημονεύετε στὶς
προσευχές σας.  Ἡ μεγαλύτερη τιμὴ γιὰ μένα εἶναι
ὅτι γιὰ ἐσᾶς, γιὰ ὅλη τὴν Ἀρχιεπισκοπή,  παρὰ τὸ
ὅτι ἔγινα καὶ βοηθὸς Ἐπίσκοπος καὶ τώρα Μητρο-
πολίτης, ἤμουν,  εἶμαι καὶ θὰ εἶμαι ὁ πατέρας Συ-
μεών, ὁ Συμεὼν τῆς καρδιᾶς σας».

Ἀκολούθως ὁ π. Νεόφυτος προσεφώνησε τὸν Ποι-
μενάρχη μας, μεταφέροντας τὶς εὐχὲς ἐπὶ τῇ ὀνομα-
στικῇ του Ἑορτῇ καὶ τὰ εἰλικρινῆ συναισθήματα
ἀγάπης καὶ σεβασμοῦ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Ἀρχό-
ντων καὶ τοῦ πιστοῦ Λαοῦ, εὐχόμενος ἔτη πολλά,
ὑγιῆ καὶ πανευφρόσυνα γιὰ μία καλλίκαρπη καὶ Θε-

άρεστο Ἀρχιερατεία.
Ὁ Βυζαντινὸς χορὸς τῆς Μητροπόλεώς μας στὴ

συνέχεια ἔψαλε μελίρρυτα τὸ πρῶτο πολυχρόνιο τοῦ
Ποιμενάρχου μας, ἁπάντων ἀναφωνούντων τὸ
ΑΞΙΟΣ!

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουρ-
γίας τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο τοῦ Ναοῦ μὲ προ-
εξάρχοντα τὸν Προϊστάμενο Αἰδεσιμολ. Πρωτ. π.
Νικόλαο Βλαβιανὸ δεξιώθηκε πλουσιοπαρόχως
ὅλους τους παρισταμένους.

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ πρωινοῦ ὁ Ἐψηφισμένος
Μητροπολίτης Λήμνου κ. Ἰερόθεος μὲ λόγια καρ-
διακὰ προσεφώνησε τὸν Σεβασμιώτατο εὐχόμενος,
ὅπως ὁ Πανάγαθος Θεὸς τὸν ἀναδείξει ΑΞΙΟ καὶ σ’
αὐτὴ τὴ νέα του εὐθυνοφόρο διακονία πρὸς Δόξαν
τοῦ Ὀνόματός Του, οἰκοδομή τῶν πιστῶν καὶ ἔπαινο
τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.

Πρὸς τιμὴν τοῦ Ποιμενάρχου μας ἡ Χορωδία τοῦ
Ναοῦ καὶ τὰ μέλη τῆς Βυζαντινῆς Χορωδίας τῆς Μη-
τροπόλεώς μας τοῦ ἐχάρισαν ὄμορφα τραγούδια,
ἀποκομίζοντας τὸν ἔπαινο καὶ τὸ χειροκρότημα τοῦ
Σεβασμιωτάτου καὶ ὅλων τῶν παρευρισκομένων.

Ἰδιαίτερα συγκινητικὴ ἦταν ἡ στιγμή, ὅταν οἱ
μουσικολογιώτατες καὶ καλλίφωνες Μοναχές τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Ταῶ Πεντέλης τραγούδησαν στὸν Ποι-
μενάρχη μας ἕνα ὄμορφο τραγούδι, τὸ ὁποῖο συνέ-
γραψε γιὰ Ἐκεῖνον ἡ μακαριστὴ Καθηγουμένη τῆς
Μονῆς Γερόντισσα Στυλιανή, ἡ ὁποία ἀνεχώρησε διὰ
τὰς οὐρανίους Μονὰς πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν καὶ τοῦ τὸ
εἶχε ἀφιερώσει.

Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τοὺς Ἱερεῖς
καὶ τοὺς συνεργάτες τοῦ Ναοῦ γιὰ τὶς πολυποίκιλες
ἐκδηλώσεις ἀγάπης πρὸς τὸ πρόσωπό Του καὶ
ἔδωσε σὲ ὅλους τὴν Ἀρχιερατική του εὐχή.

q
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Ἐνώπιον τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημο-
κρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου καὶ πα-
ρουσίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου

Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, ἔδωσαν
σήμερα Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019 στὶς 12.00 τὸ με-
σημέρι στὸ Προεδρικὸ Μέγαρο,  τὴ νενομισμένη δια-
βεβαίωσή τους οἱ νεοκλεγέντες Μητροπολίτες τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἥτοι ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Συμεών, ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.
Ἱερώνυμος καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λή-
μνου καὶ Ἁγίου Εὐστρατίου κ. Ἱερόθεος.

Στὴν τελετὴ παρέστησαν ὁ Ἀρχιγραμματεὺς τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ὠρεῶν κ.
Φιλόθεος, ὁ Ὑφυπουργὸς Παιδείας καὶ Θρησκευμά-
των κ. Βασίλης Διγαλάκης καὶ ὁ Ὑφυπουργὸς Ἐξω-

τερικῶν κ. Ἀντώνης Διαματάρης.
Μὲ τὸν καταστατικὸ Χάρτη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

τῆς 9ης Ἰουλίου 1852 καθιερώθηκε οἱ κληρικοὶ νὰ
δίνουν διαβεβαίωση, οἱ μὲν ἀρχιερεῖς στὴν Ἀρχιερω-
σύνη τους, οἱ δὲ ἄλλοι κληρικοὶ στὴν Ἱερωσύνη τους.

Κατὰ τὴν Διαβεβαίωση ἐνώπιον τοῦ Προέδρου
τῆς Δημοκρατίας ὁ Ἀρχιερεὺς θέτει τὸ δεξί του χέρι
στὸ στῆθος καὶ δίνει τὴν ὑπόσχεση ὅτι θὰ τηρεῖ τοὺς
«Ἱεροὺς Κανόνες» καὶ τοὺς νόμους τοῦ κράτους.

Ἡ διαβεβαίωση, ἔχει ὡς ἑξῆς: «Διαβεβαιοῦμαι ἐπὶ
τῇ Ἀρχιερωσύνῃ μου ὅτι θὰ ἐκπληρῶ τῇ θεῖα χάριτι
τὰ Ἀρχιερατικά μου καθήκοντα μετὰ πάσης σπουδῆς
καὶ δυνάμεως, τηρῶν ἀπαρασαλεύτως τοὺς ἱεροὺς
ἀποστολικοὺς καὶ συνοδικοὺς Κανόνας καὶ τὰς ἱεράς
Παραδόσεις, διαδηλῶ δὲ ὑπακοὴν εἰς τὸ Σύνταγμα
καὶ τοὺς νόμους τοῦ Κράτους».

Ἡ Νενομισμένη Διαβεβαίωση τοῦ Σεβασμιωτάτου
ἐνώπιον τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας 



ΜΜὲ αἰσθή-
ματα χα-
ρᾶς, ἐλπί-

δος καὶ ἔκδηλου
ἐνθουσιασμοῦ ὁ
Ἱερὸς Κλῆρος καὶ ὁ
εὐσεβὴς λαὸς τῆς
Φθιώτιδος ὑποδέ-
χθηκαν τὸ Σάββατο
16 Νοεμβρίου τὸ
πρωὶ στὴ Λαμία,
τὸν νέο Ποιμενάρχη
τῆς Ἁγιοτόκου,
Ἡρωοτόκου καὶ
Λ ε β ε ν τ ο γ έ ν ν α ς
Ρούμελης, τὸν Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ.κ. Συμεών.

Προηγήθηκε ἡ ὑποδοχὴ τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱε-
ρωνύμου καὶ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας
κ. Συμεὼν στὸ Hotel «ΦΘΙΑ» στὴν εἴσοδο τῆς πό-
λεως. 

Ἐκεῖ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος ἐρωτηθείς
ἀπὸ τοὺς δημοσιογράφους ἀνέφερε γιὰ τὸν νέο Ποι-
μενάρχη μας: «Μὲ μεγάλη χαρὰ ἤρθαμε σήμερα ἐδῶ
στὴ γιορτὴ τῆς Ἐνθρονίσεως τοῦ καινούργιου Μη-
τροπολίτου, τῆς ὡραιοτάτης Μητροπόλεως Φθιώτι-
δος. Εἶναι ἕνας ἄνθρωπος σεμνός, ἕνας ἄνθρωπος
ἐργατικός, ἕνας ἄνθρωπος μὲ πολλὰ προσόντα, ὁ
νέος σας Μητροπολίτης καὶ πιστεύω ὅτι θὰ συνεχίσει
αὐτὸ τὸ ὡραῖο ἔργο ποὺ ἄφησε ὁ προκάτοχός του, ὁ
Νικόλαος, ὁ ὁποῖος καὶ αὐτὸς ὑπῆρξε διακεκριμένος
ἀδελφὸς μέσα στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. Εὐχόμαστε
μέσα ἀπὸ τὴν ψυχή
μας, ὅλοι μας οἱ
Ἀρχιερεῖς, ὁ νέος
Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς
Φθιώτιδος Συμεὼν
νὰ ἀνταποκριθεῖ
στὶς ἐλπίδες τοῦ
λαοῦ τῆς Φθιώτιδος
ἀλλὰ καὶ τῆς
Ἐκκλησίας γενικό-
τερα». Ἀπαντήσας
δὲ ὁ Μακαριώτα-
τος στὴ διαπί-
στωση τοῦ δημο-
σιογράφου ὅτι ἀ-
ποχωρίζεται ἕναν

στενό του συνερ-
γάτη δήλωσε ὅτι:
«πράγματι ὑπῆρξε
στενός μου συνερ-
γάτης πολλὰ χρό-
νια, ἀλλὰ αὐτὸς
εἶναι ὁ στόχος τῆς
Ἐκκλησίας, καὶ ὁ
στόχος τῆς Ἐκκλη-
σίας εἶναι: καλὰ
στελέχη, καλοὺς
κληρικοὺς –καὶ ἔ-
χουμε πάρα πολ-
λοὺς καλοὺς κλη-
ρικοὺς- νὰ τοὺς το-
ποθετεῖ σὲ θέσεις

νευραλγικές. Νὰ τοῦ εὐχηθοῦμε, λοιπόν, καλὴ ἐπιτυ-
χία στὸ ἔργο τῆς διακονίας του».

Ἀπὸ τὴν πλευρὰ του ὁ Σεβασμιώτατος στὴν
πρώτη του δήλωση στοὺς δημοσιογράφους κατὰ τὴν
ἄφιξή του στὴ Φθιώτιδα, ἀνέφερε τὰ ἑξῆς: «Παρα-
λαμβάνω ἀπὸ τὸν προκάτοχό μου πράγματι μία πο-
λύτιμη παρακαταθήκη, ἀλλὰ αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ
ὀμορφιὰ τῆς σκυταλοδρομίας. Γιατί ἡ Ἀποστολικὴ
Διαδοχὴ εἶναι μία σκυταλοδρομία εὐθύνης, ἀγάπης
καὶ διακονίας. Ὁ ἕνας παραδίνει στὸν ἄλλον μέχρι
νὰ φθάσουμε στὴν ἀνέσπερη ἡμέρα, τὴν ἡμέρα τῶν
ἐσχάτων στὴν Βασιλεία τῶν οὐρανῶν, εὔθετοι, ὅπως
λένε οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας στὰ ἱερὰ Κεί-
μενα. Γιὰ μένα εἶναι ἡμέρα χαρᾶς, εἶναι ἡμέρα
εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν Μακαριώτατο πνευματικό
μου Πατέρα καὶ πρὸς ὅλη τὴν σεπτὴ Ἱεραρχία τῆς
Ἐκκλησίας μας, εἶναι ἡμέρα ἀγάπης ἀλλὰ καὶ ἡμέρα

εὐθύνης, ἀπέναντι
σὲ μία εὐλογημένη
τοπικὴ Ἐκκλησία
τῆς Μητροπόλεως
Φθιώτιδος,  σὲ ἕναν
εὐλογημένο λαό, σὲ
ἕναν λαὸ ἁγνό,
τίμιο, εὐσεβή φιλό-
πατρι, τὸν λαὸ τῆς
Ρούμελης, τῆς
Φθιώτιδος, τῆς
Στερεᾶς Ἑλλάδας.
Χαίρομαι πάρα
πολὺ ποὺ βρίσκο-
μαι σήμερα ἐδῶ,
τὴν περίμενα πὼς
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Τό χρονικό τῆς ὑποδοχῆς καί ἐνθρονίσεως 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Συμεών

στήν καθέδρα τῆς Μητροπόλεως στή Λαμία

Β΄ ΜΕΡΟΣ - ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ



καὶ πὼς αὐτὴ τὴν ἡμέρα καὶ εὔχομαι νὰ μὲ ἀξιώσει
ὁ Θεὸς νὰ κλείσω τὰ μάτια μου ἐδῶ, στὴ Φθιώτιδα». 

Στὴ συνέχεια πραγματοποιήθηκε ἡ ἐπίσημη ὑπο-
δοχὴ τοῦ Ποιμενάρχου μας στὴν Πλατεία Πάρκου,
ἀπὸ τὸν Δήμαρχο τῆς πόλης κ. Εὐθύμιο Καραΐσκο,
μὲ τὴν ἠχηρὴ παρουσία χιλιάδων πιστῶν, οἱ ὁποῖοι
συνεχῶς καταχειροκροτοῦσαν καὶ ἀναφωνοῦσαν τὸ
ΑΞΙΟΣ! Ἀκολούθησε μεγαλειώδης πομπὴ πρὸς τὸν
Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτό-
κου Λαμίας, ὅπου ὁ Ἀρχιγραμματέας τῆς Ἱερᾶς Συ-
νόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Ἐπίσκοπος
Ὠρεῶν κ. Φιλόθεος ἀνέγνωσε τὴν ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου καὶ τὸ Προεδρικὸ Διάταγμα κι ἀμέσως
μετὰ τελέσθηκε ἡ λαμπρὴ τελετὴ τῆς Ἐνθρονίσεως
τοῦ Ποιμενάρχου μας στὸν Ἱστορικὸ Μητροπολιτικὸ

Θρόνο τῆς Φθιώτιδος, παρουσία
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκό-
που Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος
κ.κ. Ἱερωνύμου, πλειάδος Μητρο-
πολιτῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος καὶ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, πολλῶν
Ὑπουργῶν, Ἀρχηγῶν κομμάτων
τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, Βου-
λευτῶν,  σύσσωμης τῆς Πολιτικῆς
καὶ Στρατιωτικῆς Ἡγεσίας τόσο
τῆς πόλεώς μας, ὅσο καὶ τῶν
Ἀθηνῶν καὶ ἄλλων πόλεων τῆς
Ἑλλάδος, τῆς Πρέσβειρας Καλῆς
Θελήσεως τῆς Unesco κ. Μαριάν-
νας Βαρδινογιάννη, Προέδρων καὶ
Διοικητῶν Ὀργανισμῶν,  ἐκπροσώ-
πων Φορέων καὶ Συλλόγων καὶ χι-

λιάδων πιστῶν. 
Στὸ τέλος τῆς Ἐνθρονίσεως ὁ Σεβασμιώτατος

Μητροπολίτης Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνά-
τιος, ὡς Τοποτηρητὴς τῆς Μητροπόλεως Φθιώτιδος
καλωσόρισε τὸν νέο Ποιμενάρχη κι ἀμέσως μετὰ χαι-
ρετισμὸ ἀπηύθυναν ὁ ὑπ. Οἰκονομικῶν κ. Χρῆστος
Σταϊκούρας, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Κυβέρνησης, ἡ
ὑπουργὸς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κε-
ραμέως, ὁ Περιφερειάρχης Στερεᾶς Ἑλλάδος κ.
Φάνης Σπανὸς καὶ ὁ Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτρο-
πος Πρωτοπρ. Νεόφυτος Ραφαηλίδης, ὡς ἐκπρόσω-
πος τοῦ Κλήρου.

Στὸν ἐπιβατήριο λόγο του ὁ Μητροπολίτης Φθιώ-
τιδος, μεταξὺ ἄλλων, ἐπεσήμανε ὅτι δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ
εἶναι λόγος προγραμματικὸς οὔτε λόγος καταστα-
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τικὸς οὔτε προτίθεται νὰ χαράξει
οἱασδήποτε μορφῆς γραμμὲς καὶ
στοχεύσεις οὔτε νὰ ἀναπτύξει θε-
ολογικὴ πραγματεία τονίζοντας
πὼς «αὐτὸς ὁ λόγος σήμερα εἶναι
λόγος καρδιᾶς. Κατάθεση καρ-
διᾶς. Δημόσια ἐξομολόγηση». Ὁ
Μητροπολίτης Φθιώτιδος θέλησε,
ἐπίσης, νὰ ἐξομολογηθεῖ, ὅπως
εἶπε, ἐνώπιον ἐκκλησίας ὅτι «δὲ μὲ
ἐνδιαφέρουν οὔτε πλειονοψηφίες
οὔτε μειονοψηφίες. Μὲ ἐνδιαφέ-
ρουν οἱ πάντες. Ὁ κάθε ἕνας, ἡ
κάθε μία καὶ ὅλοι μαζί. Ἀπὸ τὸ θυ-
σιαστήριο τῆς καρδιᾶς μου δὲν θὰ
λείπει κανένας, διότι κανένας δὲν
ἀπουσιάζει καὶ δὲν θὰ ἀπουσιάζει
ἀπὸ τὸ Ἱερὸ Θυσιαστήριο, ἀπὸ τὴν Ἁγία Τράπεζα»
σημειώνοντας πὼς «ἔρχομαι γιὰ τοὺς πτωχούς, τοὺς
ἀδύνατους, τοὺς πονεμένους, τοὺς θλιμμένους, τοὺς
καταφρονεμένους αὐτοῦ τοῦ κόσμου». Συμπλήρωσε,
ἀκόμη, ὅτι «ἔρχομαι διατιθεμένος νὰ ὑποστῶ δοκι-
μασίες, ὕβρεις, λοιδορίες, συκοφαντίες ἀκόμη καὶ
διωγμοὺς γιὰ τὴν ἀγάπη σας».

Μετὰ τὴν τελετή τῆς Ἐνθρονίσεως ἀκολούθησε
ἐπίσημο γεῦμα πρὸς τὸν Μακαριώτατο, τοὺς Σεβα-
σμιωτάτους Ἀρχιερεῖς καὶ τὶς συνοδεῖες τους, τοὺς
Ὑπουργούς, τοὺς Βουλευτὲς καὶ ὅλους τούς ἐπισή-
μους στὸ κέντρο «Ἑσπερίδες». 

Ο Ποιμενάρχης μας κ. Συμεὼν μὲ ἐμφανῆ τὴν συ-
γκίνηση προσεφώνησε κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ γεύ-
ματος τὸν Μακαριώτατο, τοὺς ἁγίους Ἀρχιερεῖς,

τοὺς Ὑπουργοὺς καὶ τοὺς ἐπισήμους καὶ ἐκ βάθους
καρδίας τοὺς εὐχαρίστησε γιὰ τὴν ἰδιαίτερα τιμητικὴ
παρουσία τους στὴν Ἐνθρόνισή του.

Μὲ λόγια υἱϊκά, ἀγάπης καὶ σεβασμοῦ ἀναφέρ-
θηκε ἰδιαιτέρως στὸν πνευματικό του πατέρα καὶ
καθοδηγητή, τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπό μας
καὶ κατέθεσε τὴν ἰσόβια εὐγνωμοσύνη του πρὸς τὸ
σεπτὸ πρόσωπό του γιὰ ὅλη τὴν ἀγάπη ποὺ τοῦ ἔχει
ἐπιδείξει ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια της Ἱερατικῆς καὶ
Ἀρχιερατικῆς του διακονίας.

Ἀκολούθως ὁ Μακαριώτατος ἀντιφωνώντας τὸν
λόγο τοῦ Σεβασμιωτάτου μὲ αἰσθήματα βαθιᾶς συ-
γκίνησης ἀναφέρθηκε στὴν πολυτάλαντη καὶ πολυε-
πίπεδη προσωπικότητα τοῦ Ποιμενάρχου μας,
χαρακτηρίζοντάς τον ὡς εὐλογημένη παρουσία μέσα

Σελίδα 16                                  «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020



στὴν Ἐκκλησία καὶ στὴν σύγχρονη κοινωνία, εὐχό-
μενος πατρικῶς καὶ ἐκ βάθους καρδίας καλὴ καὶ
εὐλογημένη Ποιμαντορία στὴν Ἱστορικὴ Μητρόπολη
Φθιώτιδος πρὸς ὄφελος τῆς Ἐκκλησίας,  τῆς τοπικῆς
κοινωνίας καὶ τοῦ εὐλογημένου λαοῦ.

Ὁ Μακαριώτατος ἀνέφερε χαρακτηριστικά: «Με-
ταξὺ τῶν ἄλλων ἀκούσαμε σήμερα καὶ γιὰ τὰ πολλὰ
χαρίσματα μὲ τὰ ὁποῖα κοσμεῖται, στολίζεται, ὁ και-
νούργιος μητροπολίτης Φθιώτιδος καὶ ἐπειδὴ μπορῶ
νὰ τὸ συνυπογράψω καὶ ἐγώ, ἔχει πάρα πολλὰ προ-

σόντα ἀλλὰ τὸ ποιὸ καλὸ εἶναι ὅτι συνέχεια τὰ ἀνα-
πτύσσει, ἐπεκτείνεται, κάνει τὸ εὐαγγελικό, αὐξάνει
τὰ τάλαντα. Αὐτὰ θέλω νὰ τοῦ εὐχηθῶ, τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Φθιώτιδος Συμεὼν νὰ αὐξάνει τὰ τάλα-
ντά του πρὸς κάθε κατεύθυνση καὶ ὅπως μέχρι τώρα
νὰ μὴν τὰ κρατάει γιὰ τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ νὰ τὰ
διανείμει νὰ τὰ μοιράζει στὸν κόσμο γιατί μὲ αὐτὸν
τὸ τρόπο τὰ καρπούμαστε ὅλοι καὶ τὰ χαιρόμαστε
ὅλοι. Καλὴ δύναμη!».

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεὼν
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χαιρέτισε ὅλους τούς παρευρισκομένους εὐχαριστώ-
ντας τους καὶ σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο γιὰ τὴν τιμη-
τικὴ παρουσία τους καὶ διένειμε τὰ ἐνθύμια δῶρα
τῆς Ἐνθρονίσεως πρὸς ὅλους.

Τὸ ἀπόγευμα στὶς 4.30 σύμφωνα μὲ τὸ πρό-
γραμμα ὁ Σεβασμιώτατος μετέβη στὴν Ἱστορικὴ
Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Δαμάστας, ὅπου ἀναπαύεται ὁ
μακαριστὸς προκάτοχός του κυρὸς Νικόλαος καὶ ἐτέ-
λεσε Ἀρχιερατικὸ Τρισάγιο ἐπὶ τοῦ τάφου του, πα-
ρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβῶν
καὶ Λεβαδείας κ. Γεωργίου, τοῦ Ἀντιπεριφερειάρχου
Φθιώτιδος κ. Ἠλία Κυρμανίδη καὶ τοῦ Δημάρχου Λα-
μιέων κ. Εὐθυμίου Καραΐσκου, πολλῶν Περιφερει-
ακῶν καὶ Δημοτικῶν συμβούλων, τοῦ Διοικητοῦ τοῦ
ΚΕΥΠ Ταξιάρχου κ. Ἀρίστου Περρῆ, τοῦ Περιφερει-
ακοῦ Ἀστυνομικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Διευθύνσεως Στε-
ρεᾶς Ἑλλάδος Ὑποστρατήγου Γεωργίου Καννέλου,
πολλῶν ἐπισήμων καὶ ἐκπρόσωπων φορέων.

Στὴν εἴσοδο τῆς Μονῆς ἡ Ὁσιολογιωτάτη Καθη-
γουμένη Γερόντισσσα Ἰωάννα ἡ Ἰατρὸς καὶ ἡ πολυ-
μελὴς γυναικεία ἀδελφότητα ἐπεφύλαξαν θερμὴ καὶ
ἐγκάρδια ὑποδοχὴ στὸ νέο Ποιμενάρχη μας κ. Συ-
μεὼν.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀφοῦ προσεκύνησε τὴν θαυμα-

τουργὸ Εἰκόνα τῆς Παναγίας ἐν συνεχείᾳ μετέβη ἐν
πομπῇ στὸ Κοιμητήριο τῆς Μονῆς καὶ ἐτέλεσε Ἀρχιε-
ρατικὸ τρισάγιο ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ μακαριστοῦ Προ-
κατόχου του κυροῦ Νικολάου, ὅπου ἀνέγνωσε τὶς
Ἀρχιερατικὲς συγχωρητικὲς εὐχὲς γονατιστός.

Στὴν σύντομη προσλαλιὰ του ὁ Σεβασμιώτατος
ὡμίλησε μὲ ἐγκάρδια λόγια ἀγάπης, σεβασμοῦ καὶ
εὐγνωμοσύνης γιὰ τὸ ἁγιασμένο πρόσωπο τοῦ μα-
καριστοῦ Ποιμενάρχου μας κυροῦ Νικολάου καὶ ἐζή-
τησε τὴν Ἀρχιερατική του εὐχὴ γιὰ τὴν ἔναρξη τῆς
Ποιμαντορίας του.

Στὴν συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε καὶ
Ἀρχιερατικὸ τρισάγιο στὴν Μητέρα τοῦ μακαριστοῦ
Μητροπολίτου μας κυροῦ Νικολάου, μακαριστὴ
Μαρία Πρωτοπαπᾶ, ἡ ὁποία ἀναπαύεται πλησίον
τοῦ ἀειμνήστου Ποιμενάρχου μας, εὐχόμενος γιὰ τὴν
ἀνάπαυση τῆς μακαρίας ψυχῆς της.

Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε στὸ Καθο-
λικό τῆς Μονῆς τὸν πρῶτο του Ἀρχιερατικὸ Ἑσπε-
ρινό, συγχοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Θηβῶν καὶ Λεβαδείας κ. Γεωργίου.

Τὸν Θεῖο λόγο ἐκήρυξε κατόπιν παρακλήσεως τοῦ
Ποιμενάρχου μας κ. Συμεὼν ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Θηβῶν καὶ Λεβαδείας κ. Γεώργιος.
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Πρὸ τῆς ἀπολύσεως ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Συμεὼν εὐχαρίστησε τὸν ἅγιο Θηβῶν
γιὰ τὰ διδακτικά του λόγια καὶ τὰ λόγια ἀγάπης
πρὸς τὸ πρόσωπό του, τὴν Ὁσιολογιωτάτη Καθηγου-
μένη τῆς Μονῆς Γερόντισσα Ἰωάννα τὴν Ἰατρὸ καὶ
τὴν Ἱερὰ ἀδελφότητα γιὰ τὴν ἐγκάρδια καὶ ὄμορφη
ὑποδοχὴ πού τοῦ ἐπεφύλαξαν καὶ ὅλους ἀνεξαιρέ-
τως τοὺς παρευρισκομένους, γιὰ τὴν ἀγάπη τους καὶ
τὶς εὐχές τους.

Στὴν συνέχεια ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Ἀδελφότητος
παρετέθη πλούσια δοχὴ στὸ Ἀρχονταρίκι, τὴν Τρα-
πεζαρία καὶ στὴν αὐλὴ τῆς Μονῆς πρὸς ὅλους.

Πρὸ τῆς ἀναχωρήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἡ Γε-
ρόντισσα Ἰωάννα πρὸς εὐχάριστη ἔκπληξη τοῦ Ποι-
μενάρχου μας τοῦ ἐχάρισε ἕνα ὑπέροχο καὶ
μοναδικὸ πορτρέτο του, τὸ ὁποῖο φιλοτέχνισε ἡ ἁγιο-
γράφος καὶ καλλιγράφος Μοναχὴ Μελανθία στὸ
Ἁγιογραφεῖο τῆς Μονῆς.

Ὁ Ποιμενάρχης μας κ. Συμεὼν εὐχαρίστησε ἀπὸ
βάθους καρδίας τὴν Γερόντισσα καὶ τὴν Ἱερὰ ἀδελ-
φότητα γιὰ τὸ ὑπέροχο δῶρο καὶ ἔδωσε σὲ ὅλους
τὴν Ἀρχιερατική του εὐχή.

q

Α. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 
κ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ, 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ 
ΥΠΟΔΟΧΗ 

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε,
κ.κ. Ἱερώνυμε,

Σεβασμιώτατοι Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας μας,

Κυρίες καὶ κύριοι Ὑπουργοί,
Κυρίες καὶ κύριοι Βουλευτές,
Κύριε Δήμαρχε Ἀθηναίων,
Κύριε Περιφερειάρχη,
Ἐκπρόσωποι τῶν Ἐνόπλων Δυ-

νάμεων καὶ τῶν Σωμάτων Ἀσφα-
λείας,

Ἀγαπητὲς καὶ ἀγαπητοὶ αὐτοδιοικητικοὶ
Κυρίες καὶ κύριοι,
Ἡ σημερινὴ ἡμέρα εἶναι μία μέρα χαρᾶς. Μία

μέρα ἑνότητας. Μία μέρα γιορτῆς γιὰ τὴ Λαμία καὶ
ὁλόκληρη τὴ Φθιώτιδα.

Σήμερα, εἴμαστε ὅλοι ἐδῶ γιὰ νὰ καλωσορίσουμε
καὶ νὰ εὐχηθοῦμε μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά μας στὸν
Σεβασμιώτατο, κ.κ. Συμεών, ἡ εὐλογία τοῦ Κυρίου
νὰ συνοδεύει τὴν ποιμαντορία Του, νὰ Τὸν φωτίζει
καὶ νὰ Τὸν προστατεύει.

Σεβασμιώτατε,
Ὁ ἐρχομός Σας, ἐγκαινιάζει μιά νέα σελίδα γιὰ

τὴν Ἐκκλησία μας.
Εἶστε ἕνας ἄνθρωπος νέος στὴν ἡλικία, μορφω-

μένος, μὲ βαθιὲς κοινωνικὲς εὐαισθησίες καὶ σημα-
ντικὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο.

Σᾶς συνοδεύει ἡ πλούσια πνευματική σας προίκα
καὶ μία μεγάλη φήμη, ἀφοῦ εἶναι γνωστὴ ἡ εὐρεία
καὶ πολυεπίπεδη μόρφωσή Σας.

Καὶ ἂν μὲ τὴν εὐρυμάθειά Σας κερδίσατε τὸ
μυαλό μας, μὲ τὴν εὐπροσηγορία Σας, τὴ γλυκύτητα
καὶ τὴν εὐγένεια τοῦ χαρακτήρα Σας, ἀπὸ τὴν πρώτη
στιγμὴ ποὺ Σᾶς γνωρίσαμε, κερδίσατε κυρίως τὶς
καρδιές μας καὶ γίνατε ὁ ἐπιφανὴς συμπατριώτης
μας καὶ ὁ πνευματικός μας πατέρας.
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Ἕνας Ἱεράρχης ποὺ ἐμπνέει μὲ τὸν λόγο του καὶ
ἀποπνέει σεβασμό.

Ὁ ἐρχομὸς Σας ἐδῶ φέρει ὄχι μόνο ἐλπίδα, ἀλλὰ
καὶ βεβαιότητα ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὸν πλοῦτο τῶν χα-
ρισμάτων, μὲ τὰ ὁποῖα ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ Σᾶς προί-
κισε καὶ τὰ ὁποῖα δὲν κρατήσατε γιὰ τὸν ἑαυτό Σας,
ἀλλὰ τὰ ἀφιερώσατε στὸ Θεὸ καὶ σὲ ὅλους ἐμᾶς.

Ἔρχεστε στὴ Λαμία, στὴν πρωτεύουσα τῆς Στε-
ρεᾶς Ἑλλάδας.

Εἴμαστε βέβαιοι, Σεβασμιώτατε, ὅτι γνωρίζετε
τὴν μακραίωνη πορεία τῆς πόλης μας, μίας πόλης
ποὺ ἔχει πλούσια ἱστορική, πνευματικὴ καὶ θρησκευ-
τικὴ παράδοση καὶ ἔδωσε τὸ παρὸν σὲ ὅλους τούς
ἐθνικοὺς ἀγῶνες.

Ἐδῶ γεννήθηκαν οἱ πρῶτες ἀμφικτυονίες ποὺ
ἔμαθαν τὸν κόσμο νὰ λύνει εἰρηνικὰ τὶς διαφορές

του, ἐδῶ ὁ Λεωνίδας στὶς Θερμο-
πύλες, κράτησε ὄρθιες τὶς ἑλλη-
νικὲς ἀξίες ἀπέναντι στὸν
ἀνατολίτη εἰσβολέα, ἐδῶ θυσιά-
στηκε ὁ Ἀθανάσιος Διάκος γιὰ τὴν
πίστη τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴ πατρίδα,
ἐδῶ γράφτηκε ἡ λαμπρότερη σε-
λίδα τῆς ἑνωμένης ἐθνικῆς ἀντί-
στασης στὸ Γοργοπόταμο, ἀπὸ ἐδῶ
ξεκίνησε ὁ ἐπίσκοπος Εὐσέβιος γιὰ
νὰ λάβει μέρος στὴν Οἰκουμενικὴ
Σύνοδο, ἐδῶ ἔζησαν οἱ Φθιῶτες
Ἅγιοι, ἐδῶ, βρισκόμαστε κάτω ἀπὸ
τὴ σκιὰ τοῦ ἱστορικοῦ κάστρου,
φύλακα ὄχι μόνο τῆς πόλης μας,
ἀλλὰ καὶ τῶν προαιώνιων ἀξιῶν
της, ποὺ φέρει στὸ διάβα τῆς ἱστο-

ρίας της.
Ἐδῶ λοιπὸν κάτω ἀπὸ τὴ σκέπη τοῦ πολιούχου

μας Ἁγίου Λουκᾶ, στὴ πλατεία Πάρκου, στὴ καρδιὰ
τῆς πόλης, ἄρχοντες, λαὸς καὶ κλῆρος, Σᾶς δίνουμε
τὴν ὑπόσχεση νὰ ἑνώσουμε τὶς δυνάμεις μας καὶ νὰ
στηρίξουμε τὸ ἔργο Σας, νὰ ἀγωνισθοῦμε μὲ σκληρὴ
καὶ συνεχῆ προσπάθεια, γιὰ τὴν πνευματικὴ ἐξύ-
ψωση καὶ καθημερινὴ ἀνάπτυξη τοῦ τόπου μας καὶ
τοῦ λαοῦ του.

Ἔρχεστε νὰ διακονήσετε ἕναν τόπο φιλειρηνικό,
φιλεργατικό, φιλοπρόοδο. Ἕναν τόπο ποὺ βασίζεται
στὶς δικές τους δυνάμεις καὶ στοὺς δικούς του
ἀνθρώπους. Ἕναν τόπο μὲ μία νεολαία ποὺ γνωρίζει
νὰ εἶναι ἀνοιχτὴ στὶς σύγχρονες ἐποχές, ἀλλὰ καὶ νὰ
κρίνει καὶ νὰ σέβεται θεσμοὺς καὶ πρόσωπα, τὰ
ὁποῖα τὴν πλησιάζουν μὲ ἁπλότητα, καλοσύνη καὶ
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ἀγάπη, ὅπως εἶμαι βέβαιος ὅτι θὰ κάνει καὶ μὲ
Ἐσᾶς.

Εἶστε ὁ Ποιμενάρχης, ποὺ προσδοκοῦμε νὰ μᾶς
καθοδηγήσει μὲ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν σοφία Του. Νὰ
μᾶς διδάξει τὴν ταπεινότητα καὶ τὴν ἀλληλεγγύη. Νὰ
λειτουργήσει σὰν ὁδοδείκτης, ποὺ θὰ μᾶς συγκρατεῖ
στὸν ἐνάρετο τρόπο ζωῆς. Νὰ προσφέρει ἀνιδιοτελῆ
στήριξη καὶ νὰ ἁπαλύνει τὸν πόνο τοῦ ποιμνίου Του,
ὅταν αὐτὸ εἶναι ἀπαραίτητο.

Διαδέχεστε ἄξιους Ἱεράρχες, ὅπως ὁ ἄμεσος προ-
κάτοχός Σας μακαριστὸς Νικόλαος, ποὺ ὁ καθένας
ἀπ’ αὐτοὺς ἄφησε ἀνεξίτηλη τὴν σφραγίδα τῶν χα-
ρισμάτων του, κατὰ τὴν περίοδο τῆς διακονίας του.

Εἶμαι βέβαιος ὅτι θὰ εἶστε Ἄξιος συνεχιστὴς τῶν
προκατόχων Σας.

Εἶστε Ἄξιος, διότι ἀπολαμβάνετε τῆς ἐμπιστοσύ-
νης καὶ τῆς ἀγάπης τοῦ Μακαριότατου Ἀρχιεπισκό-
που, παρὰ τοὺς πόδας τοῦ ὁποίου, ἀντρωθήκατε
ἐκκλησιαστικῶς.

Εἶστε Ἄξιος, διότι τιμηθήκατε μὲ τὴν ἐμπιστο-
σύνη τοῦ συνόλου σχεδὸν τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου.

Εἶστε Ἄξιος καὶ αὐτὸ τὸ φανερώνουν ἀκόμα καὶ
οἱ στιγμὲς ποὺ ζοῦμε σήμερα, μὲ τὴ παρουσία τόσων
προσωπικοτήτων στὴ πόλη μας καὶ σύσσωμου τοῦ
λαοῦ τῆς Φθιώτιδας.

Σεβασμιώτατε,
Ἀπὸ τὴ σημερινὴ λαμπρὴ ὑποδοχὴ Σας κρατεῖστε

στὴ καρδιά Σας καὶ μὴν ξεχάσετε ποτέ, τὴν ἀγάπη
ποὺ παίρνετε ἀπὸ ὅλο τὸν εὐσεβῆ λαὸ τῆς Λαμίας

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020                                           «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» Σελίδα 21



καὶ τῆς Φθιώτιδας. Ἂς τὴν ἔχετε ὁδηγὸ
σὲ κάθε μελλοντικὴ ἀπόφαση καὶ δράση
Σας καὶ νὰ ξέρετε ὅτι μαζὶ μὲ τὶς εὐχὲς
ὅλων μας γιὰ μακροημέρευση, ὑγεία, καὶ
εὐόδωση τῆς ὑψηλῆς ἀποστολῆς Σας,
αὐτὴ ἡ ἀγάπη τοῦ λαοῦ Σας, θὰ Σᾶς συ-
νοδεύει σὲ ὅλη Σας τὴ ζωή, γιατί ἐμεῖς οἱ
Ρουμελιῶτες ἀγαπᾶμε μὲ τὴν καρδιά μας
καὶ στηρίζουμε μὲ τὴν ψυχή μας ὅ,τι
ἀγαπᾶμε.

Ἀπὸ τὴν πλευρά μας, Σᾶς ἐγγυόμαστε
ὅτι στὸ δύσκολο καὶ ταυτόχρονα ὑψίστης
σημασίας ἔργο Σας, ὁ Δῆμος Λαμιέων θὰ
σταθεῖ ἀρωγός. Μὲ ὅλα τὰ μέσα καὶ τὶς
δυνάμεις του, σεβόμενος τοὺς διακριτοὺς
ρόλους, λειτουργώντας καθαρὰ ἐπικου-
ρικὰ καὶ ὑποστηρικτικά.

Σᾶς καλωσορίζουμε λοιπὸν στὴ Λαμία, στὴν πόλη
Σας, Σεβασμιώτατε κ.κ. Συμεών.

Ἐπιτρέψτε μου, ἐκ μέρους τοῦ Δήμου Λαμιέων,
νὰ Σᾶς χαρίσω ἕναν Ἱερὸ Σταυρὸ Εὐλογίας γιὰ νὰ
Εὐλογεῖτε καὶ Ἁγιάζετε μὲ αὐτὸν τὸ λαὸ τῆς Λαμίας
καὶ τῆς Φθιώτιδας, ποὺ τόσο θερμά σας ὑποδέχεται
σήμερα.

Ἔτη Πολλὰ Δέσποτα !
Ἀναφωνῶ καὶ πάλι, ΑΞΙΟΣ!.

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ 
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ 

Μακαριώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα
Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς
Ἐξοχότατε κύριε Δήμαρχε,
Ἐξοχότατε κύριε Ὑπουργέ, Ἐκπρόσωπε τῆς Κυ-

βερνήσεως,
Ἐκλεκτοὶ ἄρχοντες τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ἐκπρόσω-

ποι τῆς νομοθετικῆς, ἐκτελεστικῆς καὶ δικαστικῆς
λειτουργίας τῆς συντεταγμένης πολιτείας τῆς Πατρί-
δος μας,

Λαὲ τοῦ Θεοῦ εὐλογημένε τῆς Φθιώτιδας, τῆς
Ρούμελης, τῆς Μακεδονίας, τῆς Ἀττικῆς, ὅλης της
Ἑλλάδος.

Σᾶς καλωσορίζω ἐγὼ στὴν Φθιώτιδα, δὲν μὲ κα-
λωσορίζετε ἐσεῖς. Σᾶς καλωσορίζω στὴν πόλη μας,
καλωσήρθατε στὴ Λαμία καλωσήρθατε στὴ Φθιώ-
τιδα καὶ νὰ ἔρχεστε, μὴν μᾶς ξεχνᾶτε, νὰ ἔρχεστε
συχνὰ καὶ τακτικά. Ἡ Φθιώτιδα εἶναι σπίτι σας, ἡ
Λαμία εἶναι σπίτι σας. Κάθε σπιθαμὴ τοῦ νομοῦ μας
καὶ τῆς Μητροπόλεως μας εἶναι δικός σας χῶρος.
Χῶρος ἀγάπης, χῶρος λεβεντιᾶς χῶρος φιλοπατρίας,
χῶρος προόδου, χῶρος εὐημερίας. 

Κύριε Δήμαρχε,
Πρὶν ἀπὸ 22 χρόνια, τὴν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ

τῆς Θεοτόκου, ποὺ ἑορτάζει ὁ Καθεδρικός μας Ναός,
λίγους μῆνες μετὰ τὴν Ἐνθρόνιση τοῦ προκατόχου
μου, μακαριστοῦ Νικολάου, ἔπαιρνα τὴν εὐχὴ τοῦ
πατέρα μου καὶ τῆς μητέρας μου - ποὺ τὴν ζητῶ καὶ
σήμερα, μέσα ἀπὸ τὴν τηλεόραση, καθὼς βρίσκονται
στὸ κρεβάτι τοῦ πόνου καὶ τῆς ἀσθένειας - ἔπαιρνα
τὴν εὐχή τους καὶ ἐρχόμουν ἐδῶ στὴ Λαμία, νὰ
ἀνάψω κερὶ στὸ Ναὸ τῆς Μητροπόλεώς μας, νὰ πε-
ράσω ἀπὸ τὴν πλατεία Πάρκου καὶ γιὰ νὰ παρου-
σιαστῶ, γιατί μὲ καλοῦσε ἡ ἐπίγεια πατρίδα, νὰ
ὑπηρετήσω ὡς Στρατιώτης τῆς πατρίδας μας, στὸ
Κέντρο Ἐκπαίδευσης Ὑλικοῦ Πολέμου, ἐδῶ στὴ
Λαμία. Ἔμεινα γιὰ λίγο ἐδῶ, ἕξι-ἑπτὰ μῆνες καὶ μοῦ
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δόθηκε ἡ εὐκαιρία νὰ ὑπηρετήσω καὶ νὰ βρεθῶ στὸ
Κέντρο, στὴ Στυλίδα, τὸ λεγόμενο Αὐλάκι, στὴν
Ὀμβριακή, στὸ Δομοκό, σὲ ὅλες τὶς Μονάδες. Καὶ
σήμερα ἔρχομαι πάλι, ὅμως ὡς Στρατιώτης Ἰησοῦ
Χριστοῦ. Καὶ σήμερα ἔρχομαι νὰ ὑπηρετήσω τὴν πα-
τρίδα κάθε πατρίδας, ποὺ εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Καὶ σή-
μερα ἔρχομαι μὲ τὴν εὐχὴ τοῦ Πνευματικοῦ μου
Πατέρα, Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ
πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου. Ἔρχομαι μὲ τὴν
εὐχὴ τῆς Μητέρας μου, Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος. Ἔρχομαι μὲ τὴν εὐχὴ ὅλων σας
ἀνεξαιρέτως γιὰ νὰ διακονήσω ὄχι ὡς ἔφεδρος ἀλλὰ
ὡς μόνιμος, ὡς ἰσόβιος, ὡς παντοτινὸς Στρατιώτης
καὶ διάκονος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ σ’ αὐτὴ
ἐδῶ τὴν ἔπαλξη τῆς Ὀρθοδοξίας, τὴν ἔπαλξη τῆς Πα-
τρίδας, σ’ αὐτὴ τὴν ἀληθινὴ ὀμορφιὰ τῆς Ἑλλάδος
μας. Εὔχομαι νὰ συμπορευτοῦμε μαζί. 

Κύριε Δήμαρχε,
Στὸ πρόσωπό σας καλῶ ὅλους ἀνεξαιρέτως, δὲν

λείπει κανένας ἀπὸ τὸ προσκλητήριο. Γιὰ τὰ ὡραῖα
καὶ τὰ μεγάλα δὲν περισσεύει κανείς. Προχωρᾶμε
μαζὶ μπροστὰ γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καὶ γιὰ
τὴν ἀγάπη τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

Νὰ εἶστε εὐλογημένοι ὅλοι». 

q

Β. ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ, 
ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΟΥ 

ΤΗΣ Ι. Μ. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν

καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμε,
Σεπτέ Προκαθήμενε τῆς καθ΄ Ἑλλάδα

Ἐκκλησίας,
Σεβασμιώτατοι,
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Φθιώτι-

δος
καί ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ ἀδελφέ κ. Συ-

μεών,
Ἐντιμότατοι ἄρχοντες,
Σεβαστοί πατέρες καί ἀγαπητοί

ἀδελφοί,
Μέ χρηστές ἐλπίδες καί ἀγαθές προσδοκίες ὑπο-

δέχεται σήμερα ἡ τοπική Ἐκκλησία τῆς Φθιώτιδος
τόν νέο Ἐπίσκοπο καί Μητροπολίτη της, ὁ ὁποῖος
ἔρχεται νά ἀναλάβει τόν πνευματικό της οἴακα εἰς
διαδοχήν τοῦ προώρως καί ἀδοκήτως κοιμηθέντος
Μητροπολίτου Νικολάου.

Δέν δύναται νά ὑπάρξει τοπική Ἐκκλησία δίχως
Ἐπίσκοπο, ἀλλά καί τό ἀντίστροφο. Ὅπως διακη-
ρύττει ὁ Ἅγιος Κυπριανός Καρθαγένης, ἤδη ἀπό τόν
3ο αἰώνα, «ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ καί ἡ
Ἐκκλησία ἐν τῷ Ἐπισκόπῳ». Ἡ σχέση αὐτή εἶναι
τόσο βαθιά καί καταλυτική, ὥστε νά παρομοιάζεται
στήν παράδοσή μας μέ αὐτή τοῦ γάμου. Ὁ Ἐπίσκο-
πος, ὄντας, κατ΄ ἐξοχήν αὐτός, «εἰς τύπον καί τόπον
Χριστοῦ», εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένος μέ τήν το-
πική του Ἐκκλησία καί ταυτίζεται τό πρόσωπό του
μέ τό ὄνομά της. Μέ τόν τρόπο αὐτό, ὁ κάθε Ἐπί-
σκοπος ἐπιτελεῖ τό διπλό λειτούργημα τῆς ἑνότητας
πού τοῦ ἀναθέτει ἡ Ἐκκλησία. Καλεῖται νά εἶναι ση-
μεῖο ἑνότητας, τόσο ἐντός τῆς ἐπισκοπῆς του, ἑνώ-
νοντας ὅλα τά μέλη της, ὅσο καί ἐκτός αὐτῆς, ὡς
σύνδεσμος τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μέ τήν καθ΄ ὅλου
Ἐκκλησία.

Αὐτή ἡ σχέση σας, Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα
Φθιώτιδος κ. Συμεών, μέ τήν Ἱερά αὐτή Μητρόπολη,
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πού γεννήθηκε μέ τήν ἐκλογή σας, ἀρχίζει σήμερα
ἐπίσημα νά πραγματώνεται μέ τήν ἔλευσή σας καί
τήν ἄνοδο στήν ἐπισκοπική σας καθέδρα. Ἔρχεστε,
Σεβασμιώτατε, σέ μία ἀπό τίς ἱστορικότερες περιο-
χές τῆς πατρίδος μας, μέ μακραίωνη χριστιανική πα-
ράδοση καί ἀνεκτίμητη προσφορά στό ἔθνος μας. Ἡ
Ἱερά Μητρόπολή σας, μέ ἕδρα τήν ἱστορική αὐτή
πόλη τῆς Λαμίας, μέ μεγάλη γεωγραφική ἔκταση καί
ποικίλο φυσικό κάλλος, εἶναι πράγματι ἕνας τόπος
εὐλογημένος, ὅπως, ἐκτός τῶν ἄλλων, τό μαρτυροῦν
καί οἱ τοπικοί του Ἅγιοι, ἀπό τόν Ἀπόστολο Ἡρω-
δίωνα μέχρι καί τόν σύγχρονό μας, Ὅσιο Γέροντα
Βησσαρίωνα τῆς Μονῆς Ἀγάθωνος, γιά τόν ὁποῖο
ἔχει κινηθεῖ ἡ διαδικασία γιά τήν ἀναγραφή του στό
Ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπό τό Οἰκουμενικό
μας Πατριαρχεῖο.

Διαδέχεστε, Σεβασμιώτατε, ἕναν ἀξιοσέβαστο καί
ἀποτελεσματικό Ποιμενάρχη, τόν Μητροπολίτη κυρό
Νικόλαο. Ὁ Προκάτοχός σας ἐργάσθηκε ἄοκνα τόσο
σέ ποιμαντικό ὅσο καί σέ ὑλικό ἐπίπεδο, ἀγάπησε
αὐτόν τόν τόπο καί τόν λαό του, ἀνασυγκρότησε
οὐσιαστικά τήν Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος καί
ἄφησε πίσω του ὄχι μόνο κτηριακές καί φιλανθρω-
πικές ὑποδομές, ἀλλά καί ἕνα καλλιεργημένο πνευ-
ματικά γεώργιο τοῦ Κυρίου.

Τό μικρό διάστημα τῆς διακονίας μου εδῶ, ὡς

Τοποτηρητοῦ, εἶχα τή δυνατότητα νά δια-
πιστώσω ὄχι μόνο τίς πολύ καλές ὀργα-
νωτικές δομές πού εἶχε δημιουργήσει ὁ
μακαριστός ἀδελφός μας Νικόλαος, ἀλλά
κυρίως τόν εὐλαβῆ κλῆρο τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Φθιώτιδος, ὁ ὁποῖος σᾶς ἀνα-
μένει γιά νά σᾶς βοηθήσει στό ποιμαντικό
σας ἔργο. Σημαντικό κεφάλαιο πού πα-
ραλαμβάνετε ἀπό τόν Προκάτοχό σας
εἶναι ἐπίσης ἡ καλή λειτουργία τῶν πολ-
λῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς τοπικῆς σας
Ἐκκλησίας, πού τήν φρουροῦν καί σκεπά-
ζουν πνευματικά, ἐπανδρωμένες μέ φιλό-
θεες συνοδεῖες καί κοσμημένες μέ
ἐκκλησιαστικό φρόνημα.

Τέλος, ἐπιτρέψτε μου νά ἀναφέρω ὅτι,
ἐκτός ἀπό καλούς ἱερεῖς, ἀκμάζουσες

Ἱερές Μονές καί πιστούς καί εὐσεβεῖς πιστούς, ὁ
νέος σας τόπος διαθέτει καί ἐξαιρετικούς ἄρχοντες,
πού σέβονται καί στηρίζουν τήν τοπική Ἐκκλησία
καί οἱ ὁποῖοι θά ἀνταποκριθοῦν στό κάλεσμα τῆς
συνεργασία σας.

Σεβασμιώτατε,
Οἱ συνθῆκες εἶναι εὐνοϊκές καί οἱ προϋποθέσεις

ὑπάρχουν, ὥστε νά ἐπιτύχετε στήν ἀποστολή, τήν
ὁποία ὁ Θεός σᾶς ἀνέθεσε διά τῆς ψήφου τῆς Ἱεραρ-
χίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἡ μέχρι σήμερα
ὑπηρεσία σας σέ καίριας σημασίας ἐπιτελικές θέσεις
τῆς Ἐκκλησίας μας συνιστᾶ σημαντικό ἐχέγγυο τῆς
νέας σελίδας, πού ἀνοίγεται σήμερα γιά τήν Ἐκκλη-
σία τῆς Φθιώτιδος. Κυρίως, ὅμως, ἡ παρουσία καί ἡ
διακονία σας πλησίον τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπι-
σκόπου μας κ. Ἱερωνύμου εἶναι τό σημαντικότερο
ἐφόδιό σας, ἐφόσον ἀπετέλεσε μία σπουδή στή σύ-
νεση καί τή σοφία πού καλεῖται νά ἔχει ἕνας ἐκκλη-
σιαστικός ἡγέτης. Εὐχόμαστε ἀπό καρδίας κάθε
παρά Θεοῦ ἐνίσχυση καί δύναμη στήν ἐπισκοπική
σας διακονία! Εἴθε νά ἔχετε μακρά καί καρποφόρα
ποιμαντορία, πρός δόξαν τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ καί
σωτηρία ψυχῶν, ὑπέρ ὧν Χριστός ἀπέθανε!

Ἄξιος !

q
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Γ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ, 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καὶ πάσης

Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμε,
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Δημητριάδος καὶ

Ἁλμυροῦ, Τοποτηρητὰ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Φθιώτιδος, κ.κ. Ἰγνάτιε,

Σεβασμιώτατοι & Θεοφιλέστατοι Ἅγιοι Ἱεράρχες,
Ἅγιοι Καθηγούμενοι,
Σεβαστοί Πατέρες,
Κυρίες καὶ Κύριοι Ἐκπρόσωποι τῆς Πολιτείας,
Κυρίες καὶ Κύριοι,
Σᾶς εὐχαριστῶ πού σήμερα, αὐτὴ τήν ξεχωριστή

ἡμέρα, εἴστε ἐδῶ, στὴ Φθιώτιδα, στὴ Λαμία, στὴν
πρωτεύουσα τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδας.

Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχα μας κ.κ. Συμεών,
Ἐκ μέρους τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας κ. Κυ-

ριάκου Μητσοτάκη, τῆς Ἑλληνικῆς Κυβέρνησης καὶ
σύμπαντος τοῦ Φθιωτικοῦ λαοῦ, σᾶς ὑποδεχόμαστε
στή Λαμία, μὲ ἀνοιχτὲς τὶς καρδιές μας.

Σᾶς εὐχόμαστε ὁλόψυχα, ἐπιτυχῆ οἰακοστροφία
καί καλλίκαρπη ποιμαντορία, ἀνέφελη καί ἄλυπη, σέ
ὧρες καίριες καί ἀπαιτητικές γιά τὴν πατρίδα, σέ
στιγμές μεγάλων προσδοκιῶν γιά τὴν περιοχή μας.

«Τοῦ πατρός ἡ φωνὴ στήριγμα τέκνων. Θωπεύ-
ουσα ἢ ἐπιπλήττουσα γυμνάζει υἱούς καὶ θυγατέ-
ρας», γράφει ο Μέγας Βασίλειος.

Ἐσεῖς, Ἅγιε Ἱεράρχα μας, εἶστε, ἀπὸ σήμερα, ὁ
σεπτὸς πατέρας πού θά ἔχει στά χέρια του τὸ πη-
δάλιο τῆς Φθιωτικῆς Ἐκκλησίας, «ὑπὲρ ὧν Χριστὸς
ἀπέθανεν».

Μέ βαθιά συγκίνηση καί μεταφέροντας τίς ἐλπί-
δες καὶ τήν εὐλάβεια τῆς Φθιωτικῆς κοινωνίας, μίας
κοινωνίας πού ἔχει ὑψηλό ὀρθόδοξο φρόνημα, πού
κοσμεῖται ἀπό βαθιά πίστη καί ἀκλόνητη ἀγάπη γιά
τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ, ἀπευθύνομαι
σε ἐσᾶς αὐτὴ τή σημαντική καί εὐλογημένη ὥρα.

Καταθέτω τὶς σκέψεις μου ἐνώπιόν σας, ὠς ἄξιο
διαδοχο τῶν μεγάλων μορφῶν ἱερῶν προκατόχων
σας, τοῦ μακαριστοῦ κυροῦ Νικολάου καὶ τοῦ μα-
καριστοῦ κυροῦ Δαμασκηνοῦ.

Διαδέχεστε, στὸν ἱστορικὸ θρόνο τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Φθιώτιδος, ἐκκλησιαστικοὺς ἄνδρες μέ
ταπείνωση, μέ ἐμβληματικό ἔργο, πού τίμησαν τό
ράσο τους, πού προσέφεραν στήν Ἐκκλησία, πού
ἀνύψωσαν τό φρόνημα τῆς τοπικῆς κοινωνίας, πού
κατόρθωσαν νὰ κάνουν τή Φθιώτιδα σημεῖο ἀνα-
φορᾶς στὴν Ἑλλάδα, σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τό θρησκευτικό
καί ἐκκλησιαστικό ἦθος της.  Φθιώτιδα, τόπος εὐλο-
γημένος, μὲ πλούσια παράδοση. Τόπος ἁγιασμένος,
ἀπὸ τὶς μαρτυρίες καὶ τὸ αἷμα ἡρώων καὶ Ἁγίων.
Τόπος πού κράτησε τή σημαία τῆς Ὀρθοδοξίας ψηλά,
σέ δύσκολα χρόνια. Σήμερα, αὐτὴ τήν ἱερή καί συμ-
βολική ἡμέρα, αὐτὸς ὁ τόπος ἐναποθέτει ἐνώπιόν
σας τήν ἔντιμη καί εἰλικρινή ἀγάπη του.

Ἡ Φθιώτιδα ἀποκτά μιά νέα δυνατή φωνή, μιά
νέα ἔπαλξη.

Ἔπαλξη πνευματική, ἠθική καί ἐθνική.
Εἴναι γνωστά σέ μᾶς, τοὺς ὀρθόδοξους Ἕλληνες,

τὰ λόγια τοῦ Κυρίου:
«ὃς ἐὰν θέλη γενέσθαι μέγας ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν

διάκονος καὶ ὀς ἐᾶν θέλῃ ὑμῶν γενέσθαι πρῶτος,
ἔσται πάντων δοῦλος».
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Πανιερώτατε Μητροπολίτα Φθιώτιδος,
Εἴμαστε βεβαιοι ὅτι ἡ ἔλευσή σας θά λαμπρύνει

τόν ἐπισκοπικὸ θρόνο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 
Οἱ βαθιὲς χριστιανικὲς καταβολές σας, ἡ πνευμα-

τική σας συγκρότηση, ἡ ἀκτινοβολία τῆς σεμνότητας
καὶ τῆς ἁπλότητάς σας, τὸ ποιμαντικό σας ἔργο, ἡ
ἐκκλησιαστική σας διαδρομή, ἡ θητεία σας ὡς Ἐπι-
σκόπου Θεσπιῶν, ἡ πλούσια διοικητικὴ καὶ θεολο-
γική σας ἐμπειρία καὶ ἡ ἐπιτυχὴς συλλειτουργία
στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν, ἐγγυῶνται ὅτι ἡ
ἔλευση σας ἐγκαινιάζει μιά νέα περίοδο θρησκευτι-
κής λαμπρότητας καί καρποφορίας γιά τὴν Φθιώ-
τιδα. 

Ὁ λαὸς τῆς Φθιώτιδας εἶναι βέβαιος ὅτι ἡ παρου-
σία σας θά βοηθήσει τήν Μητρόπολή μας νά διατη-
ρήσει ἀκμαῖα τά σύμβολα τῆς Ὀρθοδοξίας.

Καὶ ἡ διακονία σας θά ἑδραιώσει, ἀκόμη περισ-
σότερο, τό βαθὺ χριστιανικό φρόνημα. 

Γιατί γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ρουμελιῶτες, γιὰ ἐμᾶς τοὺς
ὀρθοδόξους Ἕλληνες, ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό σπίτι μας.

Εἶναι ὁ πολύτιμος θησαυρός τῆς πνευματικῆς μας
κληρονομιᾶς καὶ ἠ ανεκτίμητη ἱστορία τοῦ γένους

τῶν Ἑλλήνων.
Ἡ δική σας ποιμαντορία, μέ τήν βοήθεια τῆς Πα-

ναγίας πού σᾶς ὁδήγησε ἐδῶ, ἀνοίγει νέους δρόμους.
Δρόμους ἀγάπης, καλοσύνης καί θεόπνευστης σο-
φίας.

Σᾶς ὑποδεχόμαστε γνωρίζοντας ὅτι ἔρχεστε ὡς
πατέρας στοργικός, ὡς ἀδελφὸς καὶ φίλος, ὡς ὁδη-
γός, ὡς ἀκοίμητος λύχνος, ὡς ὁ καλὸς ποιμήν, ὁ γι-
νόμενος «τοῖς πᾶσι τὰ πάντα». 

Σᾶς ὑποδεχόμαστε, μέ ἐνθουσιασμό, ὡς τὸν καλὸ
σπορέα ὥστε νά συμμετέχουμε πιό ἐνεργά, πιό δυ-
ναμικά, πιό οὐσιαστικά στή μεγάλη τοῦ Χριστοῦ
Ἐκκλησία. 

Ἅγιε Ποιμενάρχα μας, Πιστεύοντας βαθύτατα ὅτι
διερμηνεύω τά αἰσθήματα ὅλων, βεβαιώνω ὅτι θέ-
τουμε ἑαυτούς, δυνάμεις καί διάθεση γιά συνεργα-
σία, ἐπ’ ὠφελεία τῆς πατρίδας καὶ τῆς περιοχῆς. 

Θὰ ἀγωνιστοῦμε, ἀπὸ κοινοῦ, προσφέροντας
κάθε δυνατή στήριξη καὶ κάθε ἐφικτή βοήθεια. Συ-
μπορευόμαστε στούς ἀγῶνες σας γιὰ τὸ καλύτερο,
γιά συλλογική πρόοδο καί ἀτομική εὐημερία. 

Γιά νά δώσουμε στή γῆ τῆς Φθιώτιδας, τὴν ἕδρα
τῆς διακονίας σας, ὅσα διαχρονικά τῆς ἀξίζουν. Πι-
στεύουμε ἡ ποιμαντορικὴ ράβδος σας θά εἶναι δάδα
τῆς ὀρθοδοξίας, «βουλῆ καὶ Εὐδοκία καὶ χάριτι» τοῦ
Θεοῦ. Καί ἀναφωνούμε ὅλοι μαζί, ΑΞΙΟΣ!!!

q

Δ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
κας ΝΙΚΗΣ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Μακαριώτατε
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη Φθιώτιδος
Σεβασμιώτατοι,
Σεβαστοὶ Πατέρες
Ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκτελεστικῆς, Νομοθετικῆς καὶ

Δικαστικῆς ἐξουσίας,
Κυρίες καὶ Κύριοι
Εἶναι ἐξαιρετικὰ μεγάλη τιμὴ νὰ παραβρίσκομαι

σήμερα στὴν Ἐνθρόνιση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτη Φθιώτιδος. Ἑνὸς λαμπροῦ παραδείγματος
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Ἱερωσύνης, καλλιέργειας, μόρφωσης, ἀλλὰ καὶ φι-
λανθρωπίας, ἀνιδιοτελοῦς προσφορᾶς στὸ συνάν-
θρωπο. Ὁ Σεβασμιώτατος ἔχει ἀποδείξει μὲ πράξεις
τὴν πραγματική του ἀφοσίωση στὸν συνάνθρωπο,
τὴν πραγματική του θέληση νὰ προσφέρει. Ἐπι-
τρέψτε μου ὅμως καὶ μία περαιτέρω ἀναφορά.
Ἐπειδὴ τυχαίνει νὰ μᾶς συνδέουν ἰσχυροὶ δεσμοὶ φι-
λίας καὶ ἐπειδὴ τυχαίνει νὰ ἔχουμε μιλήσει διὰ μα-
κρὸν γιὰ τὶς κοινὲς ἀνησυχίες ποὺ ἔχουμε γιὰ τὸν
τόπο, γιὰ τοὺς συνανθρώπους μας καὶ ἐπειδὴ εἶχα
τὴν μεγάλη τιμὴ καὶ χαρὰ νὰ γνωρίσω καὶ τὸν
ἄνθρωπο. Πρόκειται γιὰ κάποιον, ὁ ὁποῖος μὲ ἀνι-
διοτέλεια, μὲ εἰλικρινῆ αἰσθήματα, μὲ πραγματικὴ
ἀφοσίωση στὸ ἔργο του, ἐπιτελεῖ πραγματικὰ ἕνα
συγκινητικὸ ἔργο ἀφοσιωμένο στὸ συνάνθρωπο.

Θερμὰ συγχαρητήρια γιὰ τὴν σημερινή σας
Ἐνθρόνιση, νὰ εὐχηθῶ πολὺ καλὴ ἐπιτυχία καὶ συ-
νέχεια στὸ πάρα πολὺ σημαντικό σας ἔργο. Ἄξιος! 

q
Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΟΥ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
κ. ΦΑΝΗ ΣΠΑΝΟΥ

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καὶ πάσης
Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμε,

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Δημητριάδος κ.
Ἰγνάτιε,

Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Ἀξιότιμοι ἐκπρόσωποι τῆς Κυβέρνησης, τοῦ Κοι-

νοβουλίου, τῶν ξένων κρατῶν, τῆς Αὐτοδιοίκησης,
τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καὶ τῶν Σωμάτων Ἀσφα-
λείας,

Ἐκλεκτοὶ προσκεκλημένοι,
Κυρίες καὶ κύριοι,
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Φθιώτιδος κ.κ. Συ-

μεών,
Είναι ἰδιαίτερη ἡ χαρά μου καὶ ἡ εὐλογία νὰ σᾶς

ὑποδέχομαι σήμερα, στὴν ἐνθρόνισή σας, ἐδῶ στὴν
Περιφέρεια Στερεᾶς Ἑλλάδας καὶ ἰδιαίτερα στὴ
Φθιώτιδα, τὸν τόπο πού, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Κυρίου

μας, ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σᾶς
ἀνέθεσε νὰ ὑπηρετήσετε.

Σας καλωσορίζω, Σεβασμιώτατε, στὴ νέα σας πα-
τρίδα!

Ὅλο τὸ διάστημα ποὺ προηγήθηκε τῆς ἐνθρόνισής
σας, ἡ πόλη τῆς Λαμίας καὶ ὁλόκληρη ἡ Φθιώτιδα,
βιώνουν μία μεγάλη τιμή, μία βαθιὰ συγκίνηση καὶ
ἰδιαίτερη χαρά.

Πρὶν ἀκόμη ἀπὸ τὴν ἔλευσή σας, ἔχουν ἤδη γίνει
γνωστὰ τὰ πλεῖστα χαρίσματά σας, οἱ ἐξαιρετικὲς
σπουδές, οἱ ἄριστες διοικητικὲς ἱκανότητες, τὸ τα-
πεινό σας φρόνημα, ἡ εὐγένεια ψυχῆς. Κυρίως ὅμως,
ἡ προσήλωσή σας στὴν Ἁγία μας Ἐκκλησία, ἡ ἀφο-
σίωσή σας στὸν Κύριό μας, Ἰησοῦ Χριστό, ἡ ἀγάπη
σας στὸν ἄνθρωπο. 

Γνωρίζετε ὅτι ἤρθατε σὲ ἕναν τόπο εὐλογημένο,
στὸ κέντρο τῆς Ἑλλάδας, στὴν Ἕδρα τῆς Περιφέ-
ρειάς μας. Σ’ ἕναν τόπο μὲ ξεχωριστὴ Ἱστορία, ὅπου
ἄφησαν τὸ ἀποτύπωμά τους σημαντικὲς μορφὲς τῆς
πατρίδας μας. Ἀλλὰ καὶ σὲ μία Μητρόπολη μὲ πλού-
σια θρησκευτικὴ παράδοση. 

Διαδέχεστε δέ, τὸ Μακαριστὸ κυρὸ Νικόλαο, ἕναν
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Ἱεράρχη ποὺ ἐργάστηκε ἐπὶ πολλὰ ἔτη στὸν τόπο
αὐτό, ἀφήνοντας ἕνα ἀξιοσέβαστο πνευματικὸ καὶ
φιλανθρωπικὸ ἔργο.

Καὶ ἡ ἐνθρόνισή σας ἔρχεται σὲ μία περίοδο ὅπου
οἱ Ἕλληνες συνολικὰ βγαίνουμε ἀπὸ μία μακρὰ
κρίση, μὲ ἀνοιχτὲς πληγὲς σὲ ἐπίπεδο τόσο ὑλικό,
ὅσο καὶ ἠθικό. Μία σκληρὴ πραγματικότητα ποὺ καὶ
ἐσεῖς ὁ ἴδιος θὰ κληθεῖτε νὰ ἀντιμετωπίσετε. 

Γιατί, τὸ γνωρίζετε καλά, πὼς ἡ Ἐκκλησία μας
δὲν εἶναι ἕνας ἀπρόσωπος θεσμός, ποὺ ἔρχεται ἀπὸ
τὸ παρελθὸν καὶ λειτουργεῖ μὲ ἐσωστρέφεια.

Ἀλλὰ ἕνας ζωντανὸς ὀργανισμός, ποὺ μὲ χάρη τοῦ
Κυρίου μας, διαπερνᾶ κάθε κύτταρο τῆς κοινωνίας
μας, στέκεται δίπλα στὰ πραγματικὰ προβλήματα
καὶ τὶς ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου, πνευματικές, ἀλλὰ
καὶ ὑλικές.

Γι’ αὐτό, σᾶς τὸ λέμε μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς
μας: Ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ Ἐπισκόπους ποὺ ἔχουν
ἐπίγνωση τοῦ ἱστορικοῦ βάθους, ἀλλὰ ζοῦν στὸ σή-
μερα καὶ κοιτάζουν στὸ αὔριο. 

Πού κηρύσσουν τὸ Λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ ἀγγίζουν
τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων.

Πού ὁραματίζονται καὶ ὑλοποιοῦν ἔργα καὶ δρά-
σεις ἀγάπης, ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς κοινωνίας καὶ τῶν
μελῶν της.

Πού ἕλκουν τοὺς ἀνθρώπους κοντά τους καὶ μὲ
ὅπλο τὴν ὀρθόδοξη πίστη, τοὺς βοηθοῦν νὰ γίνονται
φορεῖς δημιουργικότητας καὶ προσφορᾶς.

Πού ἀγωνίζονται γιὰ τοὺς νέους ἀνθρώπους, ὅταν
αὐτοὶ χρειάζονται στήριγμα. 

Πού στέκονται στὸ πλευρὸ τῶν ἀναξιοπαθού-
ντων. 

Πού ἀγγίζουν ἐν τέλει τὶς χορδὲς ἐκεῖνες, ποὺ δυ-
σκολεύεται νὰ ἀγγίξει ἡ Πολιτεία.

Καὶ ἐμεῖς, Σεβασμιώτατε, εἴμαστε ἐδῶ. Δηλώ-
νουμε τὸ «παρὸν» καὶ τείνουμε χείρα συνεργασίας
γιὰ νὰ συνδράμουμε στὸ ἔργο σας. Νὰ δουλέψουμε
μαζί, γιὰ ἔργα καὶ δράσεις ποὺ θὰ ὑπηρετήσουν
ὅλους αὐτοὺς τοὺς σκοπούς. Γιὰ καθετὶ ποὺ μπορεῖ
νὰ ἀνακουφίσει τὴν ψυχὴ καὶ νὰ κάνει πιὸ ὄμορφη
τὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου. 

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Φθιώτιδος κ.κ. Συ-
μεών, διερμηνεύοντας τὰ αἰσθήματα ὅλης της κοινω-
νίας, σᾶς καλωσορίζουμε ἐγκάρδια, ἐξαιτούμενοι τὴν
εὐλογία σας.

Δεχθεῖτε τὶς πιὸ θερμὲς εὐχές μας γιὰ ὑγεία, δύ-
ναμη, μακροημέρευση καὶ μία εὐλογημένη καὶ καρ-
ποφόρα πνευματικὴ ποιμαντορία στὸν τόπο μας.

Στεκόμαστε μὲ σεβασμὸ δίπλα σας γιὰ μία κοινὴ
πορεία γιὰ τὸ καλό τοῦ τόπου μας καὶ τοῦ λαοῦ μας.

Ἄξιος!!!

q
ΣΤ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ 
π. ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΔΗ 

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καὶ Πάσης
Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμε,

Σεπτὴ τῶν Ἱεραρχῶν χορεία, 
Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες,
Κύριοι Διοικηταὶ τῶν Στρατιωτικῶν καὶ Ἀστυνο-

μικῶν Ἀρχῶν καὶ τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος,
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Ἐλλογιμώτατοι κ. Καθηγηταὶ καὶ Ἐκπαιδευτικοὶ
τῶν σχολείων τῆς Φθιώτιδος,

Εὐλογημένε Λαὲ τοῦ Θεοῦ,
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Φθιώτιδος κ.κ. Συ-

μεὼν,
Ἡ Σεπτὴ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,

διὰ τὴν πλήρωσιν τῆς ἐν χηρείᾳ διατελούσης Μητρο-
πόλεώς μας διὰ τῆς πολυτίμου ψήφου Αὐτῆς σᾶς
ἀνέδειξε Μητροπολίτην Φθιώτιδος, τὸν ἔνατον κατὰ
σειρὰν ἀπὸ  τῆς ἱδρύσεως τοῦ Νεοελληνικοῦ κράτους
καὶ ἀνέρχεσθε σήμερον στὸν Μητροπολιτικὸ θρόνο
τῆς Φθιώτιδος, ἀφοῦ διακονήσατε τὴν Ἐκκλησία, ὡς
Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν,
πλησίον ἀνδρὸς συνετοῦ καὶ ἐμφρόνου, τοῦ Ἀρχιεπι-
σκόπου Ἱερωνύμου τοῦ Β΄. Ἔρχεσθε ἐνταῦθα εἰς
διαδοχὴν ἀνδρὸς ἱεροπρεποῦς, ἐμφορουμένου ὑπὸ
γνησίου ἐκκλησιαστικοῦ πνεύματος, τοῦ Μακαρι-
στοῦ Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυροῦ Νικολάου τοῦ
Α΄ καὶ ἀνέρχεσθε εἰς θρόνον ὃν προοδοιπορήσαντες
ἐκλέϊσαν αἰδέσιμοι καὶ γεραροὶ Ἱεράρχες. Οἵτινες
πάντες «ἔγκαρπον καὶ τελείαν ἔσχον ἀνάλυσιν» (Α΄
Κλήμεντος , ΧLIV, 5)

Ὁ Φθιωτικὸς λαός, ὁ ὑπερήφανος, γενναῖος καὶ
εὐγενὴς αὐτὸς λαός, ὁ λαὸς τῶν ἡρώων καὶ τῶν ἀγώ-
νων τῆς ἐλευθερίας, μὲ τὴν προσκόλλησή του στὰ
Πάτρια, μὲ τὴν συνείδηση ὅτι ἡ προσήλωση στὴν πα-
ράδοση ἀποτελεῖ τὴν μόνη ἄγκυρα σωτηρίας, θρη-
σκεύει βαθύτατα. Καὶ σήμερα ἔμπλεως αἰσθημάτων
χαρᾶς ἀνεκλαλήτου, βαθείας ἀναγνωρίσεως καὶ σε-
βασμοῦ, ἅπαντες, ἱερὸς κλῆρος, Ἄρχοντες καὶ
εὐσεβὴς λαός Σᾶς ὑποδέχονται καὶ ἡ συγκίνησις
ἁπάντων  εἶναι ἀπεριόριστος.

Ἐδῶ θὰ συναντήσετε Σεβασμιώτατε τὴν πίστη
καὶ τὴν εὐσέβεια, ἐδῶ θὰ συναντήσετε τὴν ἀγάπη
καὶ τὴν εὐλάβεια τοῦ λαοῦ πρὸς τὴν Ἐκκλησία.
Ἰσχύουν γι᾿ αὐτὸν τὸ λαὸ τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου Κλή-
μεντος, πάπα Ρώμης: «Τὶς γὰρ παρεπιδημήσας πρὸς
ὑμᾶς τὴν πανάρετον καὶ βεβαίαν ὑμῶν πίστιν οὐκ
ἐδοκίμασε, τὴν τε σώφρονα καὶ ἐπιεικῆ ἐν Χριστῷ
εὐσέβειαν οὐκ ἐθαύμασε;». Καὶ ὅπως λέει ὁ Ἅγιος
Πολύκαρπος « …ἡ βεβαία τῆς πίστεως ὑμῶν ρίζα, ἐξ
ἀρχαίων καταγγελλομένη χρόνων, μέχρι νῦν διαμένει
καὶ καρποφορεῖ εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χρι-

στόν». Τὴν πίστη αὐτοῦ τοῦ λαοῦ Σεβασμιώτατε
Πάτερ καὶ Δέσποτα μαρτυρεῖ ἡ ἀγάπη του στὴν Πα-
ναγία Μητέρα τοῦ Χριστοῦ, τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο,
οἱ Μονὲς καὶ οἱ ναοὶ ποὺ εἶναι ἀφιερωμένοι σ᾿ αὐτήν.
Ἔτσι ὥστε ὁ θρόνος στὸν ὁποῖο ἀνέρχεσθε νὰ εἶναι
Θεοτοκοφρούρητος καὶ ἡ Μητρόπολίς Σας ὑπὸ τὸ
βλέμμα καὶ τὴν προστασία τῆς Θεομήτορος.

Ὁ ἱερὸς κλῆρος Σεβασμιώτατε, φιλότιμος καὶ ἐπι-
μελής, θεματοφύλακας τῆς ἱερῆς παρακαταθήκης
τοῦ λαοῦ ἔχει συνείδηση τῆς ὑψηλῆς ἀποστολῆς του.
Τὸ φρόνημά του ἀκμαῖο καὶ ὀρθόδοξο. Ἡ φροντίδα
του « πανταχοῦ σπουδάζειν τὰ παρ᾿ ἑαυτοῦ εἰσφέ-
ρειν εἰς δύναμιν τὴν ὑμετέραν». Εἶναι ἕτοιμος νὰ
ἀκούσει «ἐν ταπεινώσει» τὰ κελεύσματά Σας καὶ νὰ
ἀγωνισθεῖ σκληρὰ καὶ μεθοδικὰ «…εἰς οἰκοδομὴν
τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ», ἔχοντας συνείδηση ὅτι
«Ἐν γὰρ τῷ αὐτῷ ἐσμὲν σκάμματι καὶ ὁ αὐτὸς ἡμῖν
ἀγὼν ἐπίκειται».  

Εἴχαμε Σεβασμιώτατε τὴν εὐλογία γιὰ τοὺς λί-
γους μῆνες τῆς χηρείας τῆς Μητροπόλεώς μας νὰ
ἔχουμε ὡς ποιμενάρχη τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπο-
λίτη Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ κ.κ. Ἰγνάτιο, τὸν
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ὁποῖο ἀγαπήσαμε καὶ σήμερα μὲ εὐχαριστίες καὶ
εὐγνωμοσύνη ἀποχωριζόμαστε. 

Τοῦ εὐσεβοῦς κλήρου Σας τὰ σέβη ὑποβάλλοντες
καὶ τὰ αἰσθήματα αὐτοῦ διερμηνεύοντες Σεβασμιώ-
τατε Δέσποτα ἀναφωνοῦμε «Ἀνδρίζου τοίνυν καὶ
ἴσχυε καὶ προπορεύου τοῦ λαοῦ ὃν ἐπίστευσε τῇ
δεξιᾷ σου ὁ Ὕψιστος… Καὶ γὰρ ἀπέστειλέ σε ὁ Χρι-
στὸς οὐχ ἑτέροις κατακολουθεῖν, ἀλλ᾿ αὐτόν καθη-
γεῖσθαι τῶν σωζομένων …». Αὐτὴ τὴν ἱερὴ ὥρα, ποὺ
ὁ λαός μας δέχεται τὶς πρῶτες εὐλογίες Σας, ἐκ μέ-
ρους τοῦ Ἱεροῦ Σας Κλήρου εὔχομαι  νὰ  ζῆτε Σε-
βασμιώτατε Ἱεράρχα, τὰ ἔτη Σας νὰ εἶναι πολλὰ καὶ
μακρά, ἡ ἀρχιερατεία Σας καταγλαϊσμένη, ἔνδοξος
καὶ μεστὴ θείων δωρημάτων. 

Δεχθεῖτε παρακαλῶ ἐκ μέρους τοῦ Ἱεροῦ Σας
Κλήρου αὐτὴ τὴν ποιμαντορικὴ ράβδο. 

q
ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΒΑΤΗΡΙΟΣ

Μητροπολίτου Φθιώτιδος Συμεὼν
Ἱερὸς Μητροπολιτικὸς Ναὸς 
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου

Λαμία, 16 Νοεμβρίου 2019
«Εὐχαριστῶ καί προσκυνῶ καί προσπίπτω Σοι,

Κύριε τοῦ παντός καί πανάγιε Βασιλεῦ, ὅτι ἐλέη-
σας ἀνάξιον ὄντα με καί ἐτίμησας καί ἐδόξασας,
ὡς αὐτός ἠθέλησας ἄνωθεν. 

Εὐχαριστῶ Σοι, ὅτι πᾶσάν μου τήν αἴτησιν καί
ἐπιθυμίαν εἰς ἀγαθόν ἐξεπλήρωσας κατά τάς πρός
ἡμᾶς τούς δούλους Σου ὑποσχέσεις, καί ὑπέρ ἅ
ἤλπιζον καί ἐπεθύμουν ἐχαρίσω μᾶλλον τῷ ἀναξίῳ
τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς»1.

Τούτη τὴν μοναδικὴ καὶ ἀνεπανάληπτη στιγμὴ
τῆς ζωῆς μου, τούτη τὴν στιγμὴ ποὺ δὲν εἶναι στιγμὴ

προσωπική, ἀλλὰ γεγονὸς ἐκκλησιαστικό, τὸ ὁποῖο
τὸ σφραγίζει μὲ τὴν ὑψηλή Αὐτοῦ παρουσία ὁ Μα-
καριώτατος Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ σε-
βάσμιος πνευματικός μου πατέρας, προστάτης καὶ
εὐεργέτης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης
Ἑλλάδος Κύριος μου Κύριος Ἱερώνυμος ὁ Β´ μαζὶ μὲ
τὴν σεπτὴ τῶν Ἁγίων Ἀρχιερέων χορεία, ἄρχομαι
τοῦτον τὸν ἐπιβατήριο, ὅπως ὀνομάζεται, λόγο μὲ
τούτη τὴν εὐχαριστήριο ἰκεσία τοῦ ἐφόρου τῆς ζωῆς
μου, τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Συμεὼν
τοῦ Νέου Θεολόγου, τοῦ ποιητὴ τῆς Ἐκκλησίας μας
καὶ τῆς καρδιᾶς μου.

Ἄλλωστε ὁ ἐπιβατήριος αὐτὸς λόγος δὲν ἐπιθυμῶ
νὰ εἶναι λόγος προγραμματικὸς οὔτε λόγος κατα-
στατικὸς οὔτε προτίθεμαι νὰ χαράξω σήμερα οἱασ-
δήποτε μορφῆς γραμμὲς καὶ στοχεύσεις οὔτε πολλῷ
δὲ μᾶλλον νὰ ἀναπτύξω θεολογικὴ πραγματεία, πα-
ρισταμένων μάλιστα ἔμπροσθέν μου πλείστων προ-
κεχωρημένων στὴν πνευματικὴ ζωὴ καὶ ἀγωνιστῶν
ἁγίων πατέρων. Αὐτὸς ὁ λόγος σήμερα εἶναι λόγος
καρδιᾶς. Κατάθεση καρδιᾶς. Δημόσια ἐξομολόγηση.

Μακαριώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα, 
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιε,
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πανάξιε Τοποτηρητὴ ἄχρι τοῦδε τῆς Μητροπόλεως
μας
Σεπτὴ τῶν Ἁγίων Ἀρχιερέων καὶ λοιπῶν Πατέρων
χορεία
Ἐξοχώτατε Κύριε Ὑπουργέ, ἐκπρόσωπε τῆς Κυβερ-
νήσεως
Ἐρίτιμη κυρία πρώην Πρωθυπουργὲ τῆς χώρας μας
Ἐξοχώτατε κύριε Ἐκπρόσωπε τοῦ πρώην Πρωθυ-
πουργοῦ καὶ Ἀρχηγοῦ τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύ-
σεως κ. Ἀλέξη Τσίπρα
Ἐρίτιμη κυρία Πρόεδρε τοῦ κοινοβουλευτικοῦ κόμ-
ματος Κίνημα Ἀλλαγῆς
Ἐξοχώτατοι κύριοι Πρέσβεις τῶν χωρῶν τῆς Κύπρου
καὶ τῆς Οὐκρανίας
Ἐρίτιμη κυρία Πρέσβειρα καλῆς θελήσεως τῆς Οὐνέ-
σκο, κ. Μαριάννα Βαρδινογιάννη

Κύριε Περιφερειάρχη Στερεᾶς Ἑλλάδος
Κύριε Δήμαρχε τῶν Λαμιέων
Κυρίες καὶ κύριοι Ὑπουργοί, Βουλευτές, Δήμαρχοι
τῆς ἐπαρχίας μας, τῶν Ἀθηναίων ἀλλὰ καὶ ἄλλων πε-
ριοχῶν, ἁπαξάπαντες ἐκπρόσωποι τῆς νομοθετικῆς,
δικαστικῆς καὶ ἐκτελεστικῆς λειτουργίας τῆς συντε-
ταγμένης Πολιτείας τῆς Πατρίδος μας

Ἐνδοξότατε Ἀρχηγέ τῆς Α´ Στρατιᾶς
Γενναιότατοι Στρατηγοί, Ἐκπρόσωποι τοῦ Ἀρχηγοῦ
τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης, τοῦ Ἀρχη-
γοῦ τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ καὶ τοῦ Ἀρχη-
γοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας
Ἐνδοξότατοι λοιποὶ Ἀξιωματικοὶ τῶν Ἐνόπλων Δυ-
νάμεων καὶ τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας,
Ἐλλογιμώτατοι κύριοι Πρυτάνεις καὶ ἐκπρόσωποι
τῆς ἀκαδημαϊκῆς καὶ πνευματικῆς κοινότητας

Ἐκλεκτοί καὶ ποθητοὶ ἀδελφοὶ ἐν Κυρίῳ,
«Ἀνοίξατε τὰ τῶν καρδιῶν ὑμῶν ὧτα ἀδελφοί

μου ἠγαπημένοι»2. 
Ἀνοῖξτε τὰ αὐτιὰ τῆς καρδιᾶς σας ἀγαπημένοι

μου ἀδελφοὶ ἐν Κυρίῳ, ἀγαπημένα μου πνευματικὰ
παιδιά, περιούσιε καὶ εὐλογημένε λαὲ τῆς τοπικῆς
μας Ἐκκλησίας, τῆς Ἐκκλησίας τῆς Φθιώτιδος. 

Ἀνοίξτε τῆν καρδιά σας, γιατὶ σὲ αὐτὴν προσ-
βλέπω, αὐτὴν ἐπιποθῶ, σὲ αὐτὴν θέλω νὰ μιλήσω σή-
μερα. Σὲ αὐτὴν ἄλλωστε πρόκειται νὰ ἱερουργῶ τὸν
λόγον τῆς ἀληθείας, τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης,
τὸ χαρμόσυνο μήνυμα τῆς σωτηρίας.

Ἀνοῖξτε τὴν καρδιά σας, ἀγαπημένα μου παιδιά
τῆς Φθιωτικῆς γῆς. Ἀπευθύνομαι σὲ ὅλους σας, διότι
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σᾶς μιλάει σήμερα ὄχι ἡ
διάνοια μήτε ἡ σκέψη
οὔτε οἱ ρομαντικοὶ ὀρα-
ματισμοὶ τοῦ νέου ἐπισκό-
που καὶ μητροπολίτου
σας, ἀλλὰ σᾶς μιλάει ἡ
καρδιά μου. 

Καὶ μέσα στὴν καρδιά
μου εἶστε ἤδη καὶ θὰ
εἶστε γιὰ πάντα ὅλοι σας.
Καὶ ἐσεῖς ποὺ εἶστε παρό-
ντες σήμερα καὶ ὅσοι
εἶστε ἀπόντες. 

Ὅλοι ἀνεξαιρέτως,
ὁποιασδήποτε προελεύ-
σεως, ὁποιασδήποτε ὑπαρξιακῆς τοποθετήσεως,
ὁποιασδήποτε ἰδιαιτερότητας,  ἐφόσον ἀναπνέετε τὸ
ὀξυγόνο καὶ βαδίζετε στὴν γῆ καὶ ἀτενίζετε τὸν
οὐρανὸ μέσα στὰ κανονικὰ ὅρια, «ἐν ὁρίοις», τῆς το-
πικῆς μας Ἐκκλησίας τῆς Φθιώτιδος εἶστε ὅλοι σας
μέσα στὴν ἀγκαλιὰ τῆς καρδιᾶς μου. 

Εἴτε μετέχετε ἐνεργὰ στὴν μυστηριακὴ ζωὴ τῆς
Ἐκκλησίας μας εἴτε ὄχι. Στὴν καρδιά μου μέσα ἤδη
εἶστε καὶ γιὰ πάντα θὰ εἶστε.

Εἴτε αἰσθάνεστε τὴν Ἐκκλησία μας στοργικὴ καὶ
τρυφερὴ μητέρα εἴτε ὄχι ἀκόμη. Πάλι στὴν καρδιά
μου μέσα ἤδη εἶστε καὶ γιὰ πάντα θὰ εἶστε.

Εἴτε ἔχετε προσέλθει νηπιόθεν στὸ Ἅγιο Βάπτι-
σμα τῆς Ἐκκλησίας μας ἢ εἶστε ἀκόμη κατηχούμενα
μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας. Πάλι στὴν καρδιά μου
μέσα ἤδη εἶστε καὶ γιὰ πάντα θὰ εἶστε.

Εἴτε ἀποδέχεσθε τὴν πρόταση ζωῆς ποὺ κομίζει
ἡ Ἐκκλησίας μας εἴτε βρίσκεστε σὲ ἀναζήτηση νοή-
ματος σὲ ἄλλα μονοπάτια. Καὶ πάλι στὴν καρδιά
μου μέσα ἤδη εἶστε καὶ γιὰ πάντα θὰ εἶστε.

Καὶ ἄν ἀκόμη ἀμφισβητεῖτε τὰ πάντα, καὶ ἄν
ἀκόμη ἀρνεῖσθε νὰ δεχθεῖτε τὸ ὁ,τιδήποτε, καὶ ἄν
ἀκόμη αἰσθάνεστε ἀπογοήτευση ἀπὸ ὅλους καὶ ὅλα,
καὶ ἄν ἀκόμη θέλετε νὰ γκρεμίσετε καὶ νὰ ἀνατρέ-
ψετε τὰ πάντα, ἡ θέση σας μέσα στὴν καρδιά μου
εἶναι καὶ θὰ εἶναι ὄχι ἁπλῶς δεδομένη, ἀλλὰ τολμῶ
νὰ πῶ καὶ σκανδαλιστικὰ προνομιακή.

Δὲν ἔρχομαι στὴν ζωὴ σας γιὰ νὰ εἶμαι ἕνα ἄψυχο
καὶ ἄσαρκο σύμβολο μιᾶς
θεσμικῆς ἐξουσίας, ποὺ
μέσα ἀπὸ τὶς διατυπώσεις
μιᾶς ἐξωτερικῆς ἐθιμοτυ-
πίας ἤ τυπικῆς τελετουρ-
γίας θὰ ἐπιβάλλομαι
στανικὰ στὸν ὀρίζοντα τῆς
ζωῆς σας. Ἔρχομαι γιὰ νὰ
διακονήσω τὸ εἶναι σας
ὡς πατέρας καὶ ποιμένας
τῆς καρδιᾶς σας. «Οὐ γὰρ
ἦλθον διακονηθῆναι ἀλλὰ
διακονῆσαι»3. Δὲν ἦλθα
γιὰ νὰ μὲ διακονήσετε,

ἀλλὰ γιὰ νὰ σᾶς διακο-
νήσω.

Θέλω νὰ εἶμαι ὁ δε-
σπότης τῆς καρδιᾶς σας,
ὁ ἐπίσκοπος καὶ μητρο-
πολίτης τῆς καρδιᾶς σας,
ὅπως ὑπῆρξα καὶ σὲ
ἄλλες ἐπάλξεις τῆς μέχρι
τώρα ἐκκλησιαστικῆς
μου διακονίας, ὁ Συμεὼν
τῆς καρδιᾶς τῶν ἀδελ-
φῶν μου. 

Ἔρχομαι σήμερα
στὴν ζωή σας μὲ διάθεση
ἀπόλυτης καὶ ὁλοκληρω-

τικῆς αὐτοπροσφορᾶς καὶ θυσίας. 
Ἔρχομαι διατιθεμένος νὰ μεταχειριστῶ τὰ

πάντα, γιὰ νὰ διακονήσω τὸ μυστήριο τῆς σωτηρίας
ὅλων μας: «Τοῖς πᾶσι γέγονα τὰ πάντα, ἵνα πά-
ντως τινὰς σώσω»4.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος θὰ γράψει «εἰς
τὸν Ποιμένα»: «Ποιμὴν κυρίως ἐστίν, ὁ τὰ ἀπολω-
λότα λογικὰ πρόβατα δι᾽ ἀκακίας, δι᾽ οἰκείας σπον-
δῆς καὶ εὐχῆς ἀναζητῆσαι, καὶ ἀνορθῶσαι
δυνάμενος. Ποιμένα ἀληθινόν, ἀποδείξει ἀγάπη· δι᾽
ἀγάπην γὰρ ὁ Ποιμὴν ὁ Μέγας ἐσταύρωται»5.

Ἡ παρακαταθήκη τοῦ ἴδιου τοῦ Κυρίου μας εἶναι
ἀπόλυτη καὶ σαφής: «Ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν
αὐτοῦ τίθησι ὑπὲρ τῶν προβάτων αὐτοῦ»6. 

Ἡ ἀγάπη συνεπάγεται εὐθύνη καὶ προπαντὸς
διακινδύνευση. 

Ἔρχομαι στὴν ζωή σας μὲ αὐτὴν τὴν διάθεση.
Ἕτοιμος ἀκόμη καὶ νὰ ἐγκαταλείψω πρὸς καιρὸν τὰ
ἐνενήκοντα ἐννέα πρόβατα χάριν τοῦ ἑνός: «κατα-
λείπει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ πορεύ-
εται ἐπὶ τὸ ἀπολωλὸς ἕως εὕρῃ αὐτό. Καὶ εὑρὼν
ἐπιτίθησιν ἐπὶ τοὺς ὤμους αὐτοῦ χαίρων, καὶ ἐλθὼν
εἰς τὸν οἶκον συγκαλεῖ τοὺς φίλους καὶ τοὺς γεί-
τονας λέγων αὐτοῖς· συγχάρητέ μοι ὅτι εὕρον τὸ
πρόβατόν μου τὸ ἀπολωλός. Λέγω ὑμῖν ὅτι οὕτω
χαρὰ ἔσται ἐν τῷ οὐρανῷ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετα-
νοοῦντι ἢ ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα δικαίοις, οἵτινες οὐ
χρείαν ἔχουσι μετανοίας»7.

Ἐξομολογοῦμαι ἐνώ-
πιον Ἐκκλησίας: 

Δὲν μὲ ἐνδιαφέρουν
οὔτε πλειονοψηφίες οὔτε
μειονοψηφίες. Μὲ ἐνδια-
φέρουν οἱ πάντες. Ὁ
κάθε ἕνας, ἡ κάθε μία
καὶ ὅλοι μαζί. Ἀπὸ τὸ
θυσιαστήριο τῆς καρδιᾶς
μου δὲν θὰ λείπει κανέ-
νας, διότι κανένας δὲν
ἀπουσιάζει καὶ δὲν θὰ
ἀπουσιάζει ἀπὸ τὸ Ἱερὸ
Θυσιαστήριο, ἀπὸ τὴν
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Ἁγία Τράπεζα.
Προτιμῶ τὴν περιπέ-

τεια τῆς ἀναζήτησης τοῦ
ἑνὸς ἀπολωλότος ἀπὸ τὴν
ἀσφάλεια καὶ θρησκευ-
τικὴ κατοχύρωση ποὺ
ἐνδεχομένως παρέχουν οἱ
ἐνενήκοντα ἐννέα δίκαιοι,
καθὼς «οὐ χρείαν ἔχου-
σιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ,
ἀλλ᾽ οἱ κακῶς ἔχοντες.
Οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δι-
καίους, ἀλλὰ ἁμαρτω-
λοὺς εἰς μετάνοιαν»8. 

Ἔρχομαι πρώτιστα
γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἐλάχιστους ἀδελφοὺς τοῦ Κυ-
ρίου, τοὺς «ἐρριμμένους ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα
ποιμένα»9.  Ἔρχομαι γιὰ τοὺς πτωχούς, τοὺς ἀδυ-
νάτους, τοὺς πονεμένους, τοὺς θλιμμένους, τοὺς κα-
ταφρονεμένους αὐτοῦ τοῦ κόσμου. 

Ἔρχομαι ἀκόμη καὶ γι᾽ αὐτοὺς ποὺ βρίσκονται σὲ
πλάνη, σὲ σχῖσμα, σὲ ὁποιαδήποτε κατάσταση ποὺ
στερεῖ ἀπὸ τὸν ἑαυτό τους τὴν δυνατότητα ἀδιατά-
ρακτης σχέσης καὶ πλήρους κοινωνίας μὲ τὴν Ἐκκλη-
σία μας. Καὶ αὐτοὶ στὴν καρδιά μου μέσα ἤδη εἶναι
καὶ γιὰ πάντα θὰ εἶναι.

Ἔρχομαι διατιθεμένος νὰ ὑποστῶ δοκιμασίες,
ὕβρεις, λοιδορίες, συκοφαντίες ἀκόμη καὶ διωγμοὺς
γιὰ τὴν ἀγάπη σας. Εἶμαι ἕτοιμος πρὸς χάριν σας νὰ
σᾶς ρωτήσουν γιὰ μένα: «διὰ τὶ μετὰ τῶν τελωνῶν
καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑμῶν;»10.

Ἔρχομαι διατιθεμένος νὰ γίνω «θέατρον τῷ
κόσμῳ καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις»11 γιὰ τὴν
ἀγάπη σας.

Δὲν θὰ σᾶς ζητήσω νὰ ἔλθετε ἐσεῖς σὲ ἐμένα,
ἀλλὰ ἀπὸ σήμερα ξεκινῶ καὶ ἔρχομαι ἐγὼ σὲ σᾶς.
Πόρτα πόρτα, σπίτι σπίτι, στὶς πόλεις καὶ στὰ χωριά
μας, παντοῦ, στοὺς δρόμους, στὰ σχολεῖα, στὰ γή-
πεδα, στὶς πλατεῖες, στὰ καφενεῖα, στὰ χωράφια,
στὶς στάνες, στὰ ἐργοστάσια, σπιθαμὴ πρὸς σπιθαμὴ
θὰ ὀργώσω τὴν μητρόπολή μας. 

Δῶστε μου μονάχα λίγη πίστωση χρόνου, διότι
εἶναι μεγάλη ἡ μητρόπολή μας. Ἡ ἀγάπη καὶ ὁ
πόθος ὅμως θὰ μηκρύνει τὶς ἀποστάσεις καὶ θὰ
ἐκμηδενίσει πολύ γρήγορα τὰ χιλιάδες τετραγωνικὰ
χιλιόμετρα τῆς κανονικῆς μας δικαιοδοσίας.

Ὡς συμβολικὴ ἔκφραση αὐτῆς τῆς διαθέσεως μου
καὶ τῶν προθέσεων μου σᾶς ἀνακοινώνω ὅτι τὴν
προσεχὴ Κυριακή, στὶς 24 Νοεμβρίου, τὴν πρώτη μου
Κυριακὴ μετὰ τὴν ἐνθρονιστήρια μου αὐριανὴ Θεία
Λειτουργία, θὰ τελέσω τὴν πρώτη μου κυριακάτικη
Θεία Λειτουργία ἐνδεικτικὰ σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ μικρὰ
ὀρεινὰ χωριὰ τῆς Μητροπόλεως μας. Θὰ λειτουρ-
γήσω  στὸ Νικολίτσι τῆς ὀρεινῆς Δυτικῆς Φθιώτιδας,
στὸ Ναὸ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, στὸ χωριὸ
ποὺ ἀπέχει μερικὲς δεκάδες χιλιόμετρα ἀπὸ τὴν
ἕδρα τῆς Μητροπόλεως μας καὶ ποὺ αὐτὴν τὴν ὥρα

ἔχει μονάχα ἕνα κάτοικο.
Γι᾽ αὐτὸν τὸν ἕνα, γιὰ τὸν
κάθε ἕνα, γι᾽ αὐτὸν τὸν
φύλακα τοῦ χωριοῦ καὶ
γιὰ τὸν κάθε θεματοφύ-
λακα τῆς ἱστορίας τοῦ
τόπου μας θὰ λειτουρ-
γήσω ἐκεῖ τὴν ἑπόμενη
Κυριακή. Νὰ τὸν εὐλο-
γήσω, νὰ τὸν ἀσπασθῶ
καὶ νὰ τοῦ πῶ καὶ νὰ τοῦ
φανερώσω ὅτι ἡ Ἐκκλη-
σία μας εἶναι ἡ μάνα
ὅλων καὶ ὅτι ὁ ἐπίσκοπός
του εἶναι πατέρας, ἀδελ-

φός, φίλος, οἰκεῖος.
Ἔρχομαι λοιπὸν γιὰ νὰ χτυπήσω τὶς πόρτες τῶν

καρδιῶν ὅλων σας. Ἀνοῖξτε μου! Δὲν ἔρχομαι νὰ
εἰσβάλλω μὲ βία. Ἔρχομαι γιὰ νὰ σᾶς γνωρίσω,
ἔρχομαι γιὰ νὰ μοῦ δώσετε τὰ ὀνόματά σας, τόσο
γιὰ τὰ ἐπίγεια βιβλία τῶν ἀρχιερατικῶν μου προ-
σευχῶν ὅσο καὶ γιὰ τὰ οὐράνια βιβλία τῆς Βασιλείας
τῶν ἐσχάτων, ἔρχομαι γιὰ νὰ σᾶς ἀκούσω, γιὰ να
μοιραστεῖτε μαζί μου τὶς χαρὲς καὶ τὶς λύπες σας,
γιὰ νὰ χαροῦμε μαζὶ καὶ νὰ κλάψουμε μαζί, «χαίρειν
μετὰ χαιρόντων καὶ κλαίειν μετὰ κλαιόντων»12.

Ἔρχομαι καὶ ἁπλώνω τὸ χέρι μου, γιὰ νὰ σᾶς
εὐλογήσω ὅλους ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ συνεργαστῶ μὲ
ὅλους σας. 

Δοξάζω τὸν Θεὸ, ποὺ ἔρχομαι σὲ μία Μητρόπολη
καὶ ἐπαρχία, ἡ ὁποία ἔχει ἐκλεκτοὺς αἱρετοὺς ἄρχο-
ντες, στὴν Κυβέρνηση, στὸ Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο,
στὴν Περιφέρεια Στερεᾶς Ἑλλάδος, στὴν τοπικὴ μας
αὐτοδιοίκηση, σὲ ὅλους τοὺς δήμους μας, σὲ κάθε
εἴδους συλλογικότητα. Σᾶς κατασπάζομαι ὅλους μὲ
τιμὴ καὶ μὲ ἀγάπη καὶ δηλώνω τὴν ὁλοπρόθυμη διά-
θεσή μου γιὰ γόνιμη καὶ δημιουργικὴ συνεργασία. 

Σᾶς διαβεβαιῶ: γιὰ μένα δὲν ὑπάρχουν χρώματα
καὶ ἀποχρώσεις. Τὸ δικό μου χρῶμα εἶναι ἕνα καὶ
μοναδικό: τὸ χρῶμα τῆς Φθιώτιδος. Καὶ ἡ δημοκρα-
τικὴ ἑτυμηγορία τῶν πολιτῶν τῆς Φθιώτιδος, στὴν
διαμόρφωση τῆς ὁποίας δὲν πρόκειται οὐδέποτε νὰ
ἀναμιχθῶ καταχρώμενος τῆς θέσεως μου, θὰ ἀπο-
λαμβάνει πάντοτε τῆς τιμῆς καὶ τοῦ σεβασμοῦ μου. 

Κατασπάζομαι ἐπίσης μὲ ἀγάπη καὶ ἁπλώνω τὸ
χέρι μου γιὰ συνεργασία καὶ συμπόρευση καὶ τοὺς
ὑπολοίπους θεσμικοὺς ἄρχοντες καὶ λειτουργοὺς τῶν
κοινῶν τοῦ τόπου πραγμάτων. Τὶς δικαστικές μας
ἀρχές, τὶς ἔνοπλες δυνάμεις μας καὶ τοὺς ἐπιτελεῖς
τους, τὰ σώματα ἀσφαλείας καὶ τοὺς ἐπικεφαλῆς
τους, τὴν πνευματική, ἀκαδημαϊκὴ καὶ ἐκπαιδευτικὴ
κοινότητα ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν βαθμίδων, τὰ το-
πικὰ μέσα μαζικῆς ἑνημερώσεως καὶ ἐπικοινωνίας. 

Ἁπλώνω τὸ χέρι μου καὶ προσκαλῶ σὲ συνεργα-
σία καὶ συναντίληψη τὴν οἰκονομικὴ κοινότητα τῆς
μητροπόλεως μας ἀπὸ κάθε παραγωγικὸ τομέα ἀνε-
ξαιρέτως: πρωτογενῆ, δευτερογενῆ καὶ τριτογενῆ.
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Σᾶς θέλω κοντά μου. Εἶμαι διατεθειμένος νὰ γίνω
ἐπαίτης καὶ ζητιάνος γιὰ λίγα «ψιχία ἀπὸ τῶν πι-
πτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης σας»13 γιὰ χάρη τῶν
ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων. Τὰ ἱδρύματα τῆς Μη-
τροπόλεως μας καὶ τὰ ἔργα τῆς ἀγάπης, αὐτὰ ποὺ
ἀπὸ ἐτῶν μὲ ἐπιτυχία ἐκτελοῦνται καὶ αὐτὰ ποὺ ἤδη
δρομολογοῦνται ζητοῦν συνδρομητές, συνοδοιπό-
ρους, συνεργοὺς ἐν Κυρίῳ. 

Τὸ δημόσιο αὐτὸ προσκλητήριο μου δὲν προσβλέ-
πει σὲ ποσοτικὰ μεγέθη, ἀλλὰ «στὸ δίλεπτο τῆς
χήρας»14, δηλαδὴ σὲ ἀγαθὲς προαιρέσεις καὶ σὲ καρ-
διὲς ἐλεήμονες.

«Ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾶ ὁ Θεός»15 καὶ γι᾽
αὐτὸ ἡ τοπική μας Ἐκκλησία θὰ τιμᾶ δεόντως καὶ
προσηκόντως κάθε ἀνεξαιρέτως ἀρωγὸ τῆς ἀγωνίας
μας. 

Μὲ εὐγνωμοσύνη ἀντικρύζω σήμερα καὶ εὐλογῶ
ὅλους τοὺς μέχρι τώρα δωρητὲς καὶ εὐεργέτες, μι-
κροὺς καὶ μεγάλους, τῆς Μητροπόλεως μας.

Κατασπάζομαι ἐπίσης μὲ πατρικὴ ἀγάπη, μὲ τιμὴ
καὶ ἀναγνώριση τοὺς ἐκλεκτοὺς κληρικοὺς τῆς Μη-
τροπόλεως μας, πρεσβυτέρους, διακόνους, μοναχούς,
μοναχές, τοὺς πάντες. Δοξάζω τὸν Ἅγιο Θεὸ γιὰ τὸν
Ἱερὸ μᾶς Κλῆρο, γιὰ τὶς Μοναστικές μας Ἀδελφότη-
τες, γιὰ τοὺς Ἱεροψάλτες μας, γιὰ τοὺς ἐκκλησιαστι-
κούς μας ὑπαλλήλους καὶ λαϊκούς μας συνεργάτες,
γιὰ ὅλα τὰ στελέχη τοῦ ἔργου τῆς τοπικῆς Ἐκκλη-
σίας μας.  

Θὰ ἔχετε ὅλοι σας τὴν πατρική μου προστασία
καὶ σκέπη. Σᾶς ἐμπιστεύομαι, ὅπως ἤδη σᾶς ἔχω
πεῖ, σὰν νὰ σᾶς γνωρίζω χρόνια. 

Κατασπάζομαι μὲ ἀγάπη ὅλο μὰ ὅλο τὸν εὐλο-
γημένο λαό μας. Τὸν εὐλογημένο λαὸ τῆς Φθιώτιδας,
τὰ ἄξια τέκνα τῆς ἔνδοξης Ρούμελης. Δοξάζω καὶ
εὐγνωμονῶ τὸν Θεό, ποὺ ἐμπιστεύεται στὰ χέρια
μου ἕνα λαὸ ἐργατικὸ καὶ δραστήριο, εὐσεβῆ καὶ
τίμιο, αὐθεντικὸ καὶ γνήσιο, παραδοσιακὸ καὶ συ-
νάμα φιλοπρόοδο, ἕνα λαὸ φιλόπατρη, πολιτισμένο,
εὐγενῆ, φιλόξενο καὶ ἀνοιχτό.

Σᾶς κατασπάζομαι ὅλους, μικροὺς καὶ μεγάλους,
νέους καὶ γέροντες, μικρὰ παιδιὰ καὶ ἡλικιωμένους.
Σᾶς εὐλογῶ καὶ σᾶς κατασπάζομαι ὅλους.

Ἀπευθύνω ὅμως σήμερα καὶ ἕνα εἰδικὸ προσκλη-

τήριο, ἰδιαίτερα στοὺς νέους ἀνθρώπους, στὴν εὐλο-
γημένη νεολαία μας, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε ἀνήσυχο
ἄνθρωπο ποὺ θέλει νὰ ἐνεργοποιήσει τὶς δυνατότη-
τές του, τὰ τάλαντά του, τὰ χαρίσματά του, τὸν ἔστω
καὶ ἐλάχιστο ἐλεύθερο χρόνο του στὸ ἔργο τῆς
Ἐκκλησίας μας. 

Καλῶ σὲ δημιουργικὸ διάλογο ὅλη τὴν κοινωνία,
γιατὶ μονάχα μὲ τὸν εἰλικρινῆ διάλογο, μὲ τὴν ἀμοι-
βαία κατανόηση καὶ μὲ τὸ τίμιο ἄνοιγμα τοῦ ἑνὸς
πρὸς τὸν ἄλλο μποροῦμε νὰ κάνουμε πολλὰ γιὰ τὴν
ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καὶ γιὰ τὴν ἀγάπη τῶν ἀδελφῶν
μας. 

Ἐλᾶτε νὰ δημιουργήσουμε μαζὶ ἕνα κίνημα ἐθε-
λοντισμοῦ, ἀγάπης καὶ προσφορᾶς. Νὰ βάλουμε ὅλοι
μπροστὰ τὰ οὐσιώδη, ποὺ μᾶς ἑνώνουν, καὶ νὰ ἀφή-
σουμε στὴν ἄκρη αυτὰ τὰ ἀναλώσιμα, τὰ φθαρτὰ
καὶ μάταια, ποὺ μᾶς διαιροῦν καὶ μᾶς χωρίζουν. Ἡ
τοπική μας Ἐκκλησία καὶ ὁ ἐπίσκοπός σας θὰ εἶναι
τὸ ὀρατὸ σημεῖο τῆς ἑνότητας, ἡ νησίδα συνάντησης
κάθε ἑτερότητας.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί
Ἀνοίγει ἀπὸ σήμερα μία νὲα σελίδα στὸ κεφάλαιο

τῆς τοπικῆς μᾶς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας. Βρισκό-
μαστε σὲ ἕνα νέο σταθμὸ στὴν κοινή μας πορεία
πρὸς τὰ ἔσχατα, στὸ δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς μας πρὸς
τὴν οὐράνια καὶ αἰώνια πατρίδα.

Σὲ αὐτὴν τὴν νέα ἀφετηρία ἐξαιτοῦμαι ἱκετευ-
τικὰ τὴν Χάρη του Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ
τὴν Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρὸς καὶ τὴν Κοινωνία
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὶς πρεσβεῖες τῆς Παναχρά-
ντου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου
Μαρίας, τὴν μεσιτεία τοῦ πολιούχου καὶ προστάτου
τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, τοῦ Εὐαγγελιστοῦ τῆς
χαρᾶς Ἁγίου Ἀποστόλου Λουκᾶ, πάντων τῶν
Φθιωτῶν Ἁγίων καὶ τοῦ προστάτου μου Ὁσίου καὶ
Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολό-
γου.

Ζητῶ τὴν εὐχὴ καὶ εὐλογία ὅλων τῶν ἀοιδίμων
καὶ σπουδαίων προκατόχων μου, τῶν Μακαριστῶν
Μητροπολιτῶν κυρῶν Ἰακώβου Παπαγεωργίου,
Καλλινίκου Καστόρχη, Κωνσταντίνου Καλοζύμη, Θε-
οφίλου Ἰωάννου, Ἰακώβου Παπαϊωάννου, Ἀμβροσίου
Νικολαΐδη, Δαμασκηνοῦ Παπαχρήστου καὶ τοῦ πο-
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λυκλαύστου τελευταίου προκατόχου μου κυροῦ Νι-
κολάου Πρωτοπαπᾶ.

Κλίνω γόνυ εὐλαβικὸ καὶ κατασπάζομαι μὲ δέος
καὶ υἱικὸ σεβασμὸ ὅλες αὐτὲς ἐπίσης τὶς ἁγιασμένες
μορφές, ποὺ διηκόνησαν τὴν τοπική μας Ἐκκλησία,
ἄλλοι περισσότερο γνωστοὶ καὶ ἄλλοι λιγότερο, ὅπως
ὁ Ὅσιος Γέροντας Βησσαρίων τῆς Μονῆς Ἀγάθωνος,
οἱ σπουδαίοι ἐργάτες ἱεροκήρυκες τοῦ ἀμπελῶνα
τοῦ Κυρίου ἀρχιμανδρῖτες Πάμφιλος Παπαγιάννης,
Γεώργιος Παυλίδης, μετέπειτα Μητροπολίτης Νι-
καίας, Ἀμβρόσιος Τσατσάνης, Ἰωάννης Μακρόπου-
λος, Ἀμβρόσιος Ἀντωνάρας,  οἱ ἐμβληματικοὶ
Καθηγούμενοι Γερμανὸς Δημάκος, Ἀμβρόσιος Ἀνδρε-
άδης καὶ Δαμασκηνὸς Ζαχαράκης τῆς Μονῆς Ἀγά-
θωνος, Νεόφυτος Κρούνης καὶ Ἀμβρόσιος Λάζαρης
τῆς Μονῆς Δαδίου, Εὐλόγιος Μόρφης τῆς Μονῆς Δα-
μάστας, οἱ πνευματικοὶ πατέρες ἀρχιμανδρῖτες
Ἄνθιμος Σίσκος, τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Λα-
μίας, Ἄνθιμος Βασιλειάδης τῆς Μονῆς Ἀντινίτσης, ὁ
γέροντας Φώτιος ὁ Κερασιώτης τῆς Μονῆς Δαμάστας
καὶ πάρα πολλοὶ ἄλλοι εὐλαβεῖς καὶ ἅγιοι πατέρες
ἀλλὰ καὶ ὁσιώτατες μοναχές, ποὺ κλέϊσαν τὴν Μη-
τρόπολή μας καὶ τὴν ἐπαρχία μας. Ζητῶ τὴν οὐράνια
πρεσβεία τους καὶ μεσιτεία τους.

Ἡ Ἁγία Προσκομιδὴ καὶ ἡ Ἁγία Τράπεζα θὰ εἶναι
ὁ τόπος καὶ ὁ τρόπος τῆς κοινῆς συναντήσεως καὶ
συλλειτουργίας ὅλων μας, ζώντων τε καὶ τεθνεώτων,
ἁγίων καὶ ἁμαρτωλῶν.

Τέλος, ζητῶ ταπεινὰ καὶ μὲ ἄπειρο σεβασμὸ τὴν
εὐχὴ καὶ εὐλογία τοῦ πολυσεβάστου Πνευματικοῦ
μου Πατέρα, τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Κυρίου μου Κυρίου Ἱε-
ρωνύμου, ὁ ὁποῖος εἶναι γιὰ μένα στὸ ἱστορικὸ διη-
νεκὲς τῆς ζωῆς μου τὸ σαρκωμένο ὑπόδειγμα
ἀρχιερωσύνης καὶ ποιμαντικῆς διακονίας,  καὶ δη-
λώνω καὶ πάλιν σήμερα, ὅπως ἔπραξα εὐκαίρως καὶ
ἀκαίρως πολλάκις στὸ παρελθόν, ἰδίως κατὰ τὴν εἰς
ἐπίσκοπον χειροτονία μου, καὶ ἐνώπιον συμπάσης
τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ἀταλάντευτη ἀφοσίωσή μου στὸ
πρόσωπό Του, τὴν αἰώνια εὐγνωμοσύνη μου πρὸς
Αὐτόν, τὴν ἀδιαπραγμάτευτη ὑπακοὴ καὶ ἐχεμύθεια
μου, τὸ ἐξ ὅλης τῆς καρδίας μου σύμψυχον καὶ σύμ-
ψηφόν μου στὶς εἰσηγήσεις καὶ τὰ κελεύσματά Του. 

Ὠσαύτως καὶ μετὰ καρδιακῆς παρρησίας δηλώνω
τὴν ἀπαρασάλευτη προσήλωσή μου στὸ συνοδικὸ
πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας μας, τὴν ἀπαρέγκλιτη ἀπὸ
μέρους μου ἐφαρμογὴ τῶν νομίμων καὶ κανονικῶν
ἀποφάσεων τῶν σεπτῶν ὀργάνων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ κυρίως τὴν μὲ κάθε τρόπο
συμβολή μου στὴν ἐντὸς τῶν κόλπων τῆς Ἱεραρχίας
μας διατήρηση καὶ ἐνίσχυση τῆς μεταξύ μας ἑνότη-
τος, ὁμόνοιας, φιλαδελφείας καὶ ἀγάπης.

Κατακλείοντας τοῦτον τὸν λόγον, ἀναλογιζόμενος
τὴν ἱερὰ ἀποστολή, τὴν ὁποία ἀναλαμβάνω σήμερα,
ὑψώνω τὸ βλέμμα τῆς καρδιᾶς μου στὸν οὐρανό,
ἀνοίγω ἱκετευτικὰ τὸ εἶναι μου καὶ δέομαι πρὸς τὸν
Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν μὲ τὴν συγκλονιστικὴ
προσευχητικὴ κραυγὴ τοῦ Ἀββᾶ Βαρσανουφίου: 

«Ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἃ μοι ἔδωκας, φύλα-
ξον αὐτὰ ἐν τῷ ὀνόματί σου· σκέπασον αὐτοὺς τῇ
δεξιᾷ σου. Ὁδήγησον ἡμᾶς ἐπὶ λιμένα θελήματός
σου καὶ γράψον τὰ ὀνόματα αὐτῶν ἐν τῇ σῇ
βίβλῳ.. Πάτερ, δός μοι ἵνα, ὅπου εἰμὶ ἐγώ, ὧσι καὶ
τὰ ἐμὰ τέκνα.. Δέσποτα, ἢ συνεισένεγκέ μοι τὰ
τέκνα μου εἰς τὴν βασιλείαν σου, ἢ κἀμὲ ἐξάλειψον
ἐκ τῆς βίβλου σου...»16.

Ἀμήν.

1 Ὁσίου Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου, Λόγος λε΄. Εὐχαριστία
πρός Θεόν ὑπέρ ὧν ἠξίωται δωρεῶν. Καί εἰσήγησις ὅπως
τοῖς κεκαθαρμένοις τῇ καρδίᾳ Θεός ἀεί ἐπιφαίνεται, καί ἐν
ποίοις τοῖς πράγμασι καί γνωρίσμασι. 

2 Ἐκ τῆς Ἀκολουθίας τῆς εἰς μοναχὸν κουρᾶς.
3 (κατὰ Μᾶρκον 10, 45)
4 (πρὸς Κορινθίους Α´ 9, 22)
5 (Ἰωάννου τῆς Κλίμακος, Λόγος ΛΑ´, β´, κδ´)
6 (κατὰ Ἰωάννην 10, 11-12)
7 (κατὰ Λουκᾶν 15, 4-8)
8 (κατὰ Λουκᾶν 5, 31-32)
9 (κατὰ Ματθαῖον 9, 36-37)
10 (κατὰ Ματθαῖον 9, 11)
11 (πρὸς Κορινθίους Α´4, 9)
12 (πρὸς Ρωμαίους 12, 15)
13 (κατὰ Λουκᾶν 16, 20-21)
14 (κατὰ Μᾶρκον 12, 42)
15 (πρὸς Κορινθίους Β´ 9, 7)
16 (Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου Βίβλος Βαρσανουφίου καὶ Ἰω-

άννου, ἔκδ. Σωτ. Σχοινᾶ, Βόλος 1960, ἀπόκρισις ΡΙ´, 82-83)
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Μὲ ἰδιαίτερη λαμπρό-
τητα καὶ μεγαλοπρέ-
πεια τελέσθηκε τὸ

πρωὶ τῆς Κυριακῆς 17 Νοεμ-
βρίου ἡ Πρώτη Ἐνθρονιστήρια
Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου μας κ. Συμεὼν στὴν
Καθέδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως Φθιώτιδος, στὴν καρδιὰ
τῆς Ἔνδοξης Ρούμελης, στὸν
λαμπροφοροῦντα καὶ κατα-
στόλιστο Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ
Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεο-
τόκου Λαμίας.

Στὸν Ὄρθρο χοροστάτησε
ὁ σεπτὸς Ποιμενάρχης μας κ.
Συμεών, ὁ ὁποῖος ἀκολούθως
προεξῆρχε τοῦ λαμπροῦ Πο-
λυαρχιερατικοῦ Συλλείτουρ-
γου, μέ τὴ συμμετοχὴ τῶν
Σεβασμιωτάτων Μητροπο-
λιτῶν:  Δημητριάδος καὶ Ἁλ-
μυροῦ κ. Ἰγνατίου, Χαλκίδος,
Ἱστιαίας καὶ Βορείων Σπορά-
δων κ.  Χρυσοστόμου, Μεσση-
νίας κ. Χρυσοστόμου, Θηβῶν καὶ Λεβαδείας κ.
Γεωργίου, Φωκίδος κ. Θεοκτίστου, Ἰλίου, Ἀχαρνῶν
καὶ Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρου, Θεσσαλιώτιδος
καὶ Φαναριοφερσάλων κ. Τιμοθέου, Λαρίσης καὶ
Τυρνάβου κ. Ἱερωνύμου, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπι-
σκόπου Ἀνδρούσης κ. Κωνσταντίου, πολλῶν Ἱερέων
τῆς Μητροπόλεώς μας καὶ ἄλλων Ἱερῶν Μητροπό-
λεων, τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν π. Ἰωάννου Μπούτση καὶ

ἄλλων Διακόνων.
Τοὺς ὕμνους ἀπέδωσαν

θαυμάσια οἱ Πολυμελεῖς Βυ-
ζαντινοί χοροὶ τοῦ Ἱεροῦ Μη-
τροπολιτικοῦ Ναοῦ ὑπὸ τὴν
Διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου
κ. Δημητρίου Μαντὲ ἐκ δεξιῶν
καὶ τοῦ Διευθυντοῦ τῆς
Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας
κ. Ἀνδρέου Ἰωακεὶμ ἐξ ἀρι-
στερῶν.

Οἱ Ἱερὲς ἀκολουθίες μετε-
δόθησαν ἀπευθείας ἀπὸ τοὺς
Τηλεοπτικοὺς Σταθμοὺς «Star
Κεντρικῆς Ἑλλάδος» καὶ 4Ε
τῆς Ὀρθοδόξου Ἀδελφότητος
Ἁγία Λυδία, ἀπὸ τὸν Ραδιο-
φωνικὸ Σταθμὸ τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος καθὼς καὶ
μέσω τῆς Ἱστοσελίδος τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ, ὅτι
καὶ κατὰ τὴν σημερινὴ Θεία
Λειτουργία οἱ ἑκατοντάδες
πιστοί, οἱ ὁποῖοι εἶχαν κατα-

κλύσει ἀπὸ νωρὶς τὸ πρωὶ τὸν Μητροπολιτικὸ Ναό,
μὲ ἔκδηλα τὰ συναισθήματα τοῦ ἐνθουσιασμοῦ καὶ
τῆς χαρᾶς ἀναφωνοῦσαν συνεχῶς τὸ ΑΞΙΟΣ στὸ νέο
μας Ποιμενάρχη μας.

Τὴν διακονία τοῦ Θείου Λόγου ἀνέλαβε κατὰ τὴν
διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος, ὁ ὁποῖος μέχρι καὶ
τῆς Ἐνθρονίσεως τοῦ Ποιμενάρχου μας διετέλεσε
Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
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Ἡ πρώτη ἡμέρα τοῦ Σεβασμιωτάτου στήν Φθιώτιδα
Μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἡ Πρώτη Ἐνθρονιστήρια

Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία τοῦ Ποιμενάρχου μας
στὴν Ἱερά του Καθέδρα



Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἰγνάτιος ἀναφερόμενος
στὴν Πρώτη, Ἱστορική,  Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουρ-
γία τοῦ Ποιμενάρχου μας στὴν Ἱερά του Καθέδρα
ὑπογράμμισε:

«Σεβασμία τῶν Ἀρχιερέων χορεία,
Πατέρες καὶ Ἀδελφοὶ συλλειτουργοὶ καὶ Χριστοῦ

Διακονία,
Ἐξοχώτατοι, ἐνδοξότατοι, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.
Ἐὰν ἡ χθεσινὴ ἡμέρα ἦταν ὄντως μία ἡμέρα ἱστο-

ρικὴ γιὰ τὴν Μητρόπολη Φθιώτιδος καὶ τὴν πόλη τῆς
Λαμίας, γιατί γιὰ πρώτη φορὰ εἰσῆλθε στὴ Μητρό-
πολή του ὁ νέος Μητροπολίτης σας κ. Συμεών, σή-
μερα, στὴν πρώτη Θεία Λειτουργία ποὺ τελεῖ,
γίνεται ἡ οὐσιαστική του ἐνθρόνιση.

Κι ὅπως διαπιστώσατε, μετὰ τὸ «Ἅγιος ὁ Θεός»,
ἀνέβηκε στὴν καθέδρα του καὶ ἀναφωνήσαμε τὸ
«Ἄξιος». Εἶναι αὐτὴ ἡ κατ’ ἐξοχὴν καθέδρα τοῦ
Ἐπισκόπου στὴν κάθε τοπικὴ Ἐκκλησία καὶ στὸν
Μητροπολιτικὸ καὶ Καθεδρικό του Ναό. Σὲ αὐτὴν
τὴν καθέδρα, σὲ αὐτὸν τὸν θρόνο, οὐδεὶς ἄλλος ποτὲ
μπορεῖ νὰ ἀνέβει ὅσο ζεῖ ὁ τοπικὸς Ἐπίσκοπος καὶ
Μητροπολίτης καὶ μόνον ὁ διάδοχός του θὰ ἀνέβει
σὲ αὐτήν. Αὐτὴ εἶναι ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας
μας. Καὶ εἶναι ἐνδεικτικό τῆς σημασίας τοῦ Ἐπισκό-
που μέσα στὴν Ἐκκλησία.

Ὁ Ἐπίσκοπος παραμένει αὐτός, ὁ ὁποῖος συγκρο-
τεῖ μία τοπικὴ Ἐκκλησία, φέροντας τὴ χάρη τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος καὶ τὴν πληρότητα τῆς ἱερωσύνης
καὶ αὐτὸς μεταδίδει αὐτὴ τὴ χάρη καὶ στοὺς Ἱερεῖς
του καὶ καλεῖ καὶ τοὺς διακόνους νὰ συμπράξουν
στὸ ἔργο τῆς λατρείας σήμερα, παλαιότερα καὶ στὴν

κατήχηση καὶ στὴ φιλανθρωπία. Καὶ ἔτσι καλοῦνται
ὅλοι μαζὶ νὰ λειτουργήσουν τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ
γιὰ τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ.

Ἀλλὰ ἡ Ἐκκλησία εἶναι καὶ Ἁγία καὶ ὁ Ἐπίσκο-
πος καλεῖται νὰ κηρύξει τὴν ἁγιότητα καὶ νὰ γίνει
ὑπόδειγμα ἁγιότητας. Καὶ ἡ ἁγιότητα εἶναι ἀκριβῶς
τὸ πνεῦμα τῆς θυσίας, εἶναι ἡ ὑπακοὴ στὸ θέλημα
τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἡ αἴσθηση ὅτι εἴμαστε διάκονοι καὶ
ἀρνούμεθα κάθε τί ποὺ εἶναι ἐξουσία. Πολλὲς φορὲς
στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων ἐμφανιζόμαστε νὰ ἔχουμε
κάποια ἐξουσία. Δὲν εἶναι, ὅμως, αὐτό. Εἴμαστε διά-
κονοι, ὅπως ἐχθὲς θαυμάσια τόνισε ὁ νέος σας Μη-
τροπολίτης, καὶ καλούμεθα νὰ ἐκφέρουμε λόγο
ἁγιότητος, ποὺ σημαίνει τὸ λόγο τοῦ Χριστοῦ. Μὲ
ἄλλα λόγια, νὰ μπορέσουμε, αὐτὸ ἐξάλλου καλού-
μεθα ἀπὸ τὴ θέση μας νὰ κάνουμε, νὰ εἴμαστε εἰς
τύπον καὶ τόπον Χριστοῦ, νὰ ποῦμε καὶ νὰ κάνουμε
ὅ,τι θὰ ἔκανε ὁ Χριστός.

Ξέρω, στὰ μάτια σας αὐτὸ δὲν εἶναι εὔκολο νὰ
τὸ διακρίνετε. Ἔτσι, ὅμως, πρέπει. Καὶ ξέρουμε
πολὺ καλὰ ὅλοι μας καὶ θὰ πρέπει ἐμεῖς οἱ Ἐπίσκο-
ποι πρωτίστως νὰ ἐκφέρουμε λόγο Χριστοῦ καὶ μόνο
Χριστοῦ.

Γιατί, ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ πάντοτε ἑνώνει.
Γιατί, ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ γαληνεύει τὶς ψυχὲς

τῶν ἀνθρώπων.
Γιατί, ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ὑπερασπίζεται τὸν

κάθε ἄνθρωπο.
Γιατί, γιὰ τὸν Χριστὸ ὁ κάθε ἄνθρωπος ἀπὸ ὅπου

καὶ ἐὰν προέρχεται, ὅπου καὶ ἐὰν ἀνήκει, ἀκόμη καὶ
ἐὰν κάπου ἀλλοῦ πιστεύει, ἀκόμα καὶ ἐὰν δὲν πι-
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στεύει, παραμένει ψυχή,
ζωντανὴ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ.
Καὶ αὐτὸ τὸ τόνισε ὁ νέος
σας Μητροπολίτης.

Ἔτσι ἀπὸ σήμερα ἔχετε,
πλέον, τὸν Ἐπίσκοπο καὶ
Μητροπολίτη σας. Ἕνα νέο
ἄνθρωπο ποὺ ἤδη τὸν γνω-
ρίσατε, γιατί προηγήθηκε ἡ
φήμη του. Μίλησε ἐχθὲς
ἀπὸ τὴν καρδιά του. Καὶ
εἶναι πολὺ ὄμορφο πράγμα
ὁ Πατέρας νὰ μιλάει μὲ τὴν
καρδιά του. Καὶ τώρα,
πλέον, ἐναπόκειται σὲ
αὐτὸν καὶ σὲ ἐσᾶς νὰ κά-
νετε, καὶ θὰ τὴν κάνετε, τὴν
ἑνότητα πραγματικότητα
καὶ ἀλήθεια. Κάθε Θεία
Λειτουργία θὰ εἶναι μία
ἑνότητα Χριστοῦ, θὰ εἶναι
μία ἑνότητα ἀρχόντων καὶ
λαοῦ, κλήρου καὶ λαοῦ, καὶ
ἔτσι θὰ συγκροτεῖται ἡ το-
πικὴ Ἐκκλησία καὶ θὰ εἶστε
χαρὰ Θεοῦ καὶ ἀγαλλίαμα ἀνθρώπων.

Καὶ εἶμαι βέβαιος, γιατί γνωρίζουμε τὸν ἀδελφό
μας πλέον Συμεών, ὅτι θὰ κηρύξει τὸ λόγο τῆς Ἀλη-
θείας καί, κυρίως, θὰ μιλήσει μὲ τὸ παράδειγμά του
καὶ λιγότερο μὲ τὰ λόγια του. Κι αὐτὸ εἶναι ποὺ με-
τράει στὴν ἐποχή μας, εἶναι αὐτὸ ποὺ διψοῦν οἱ νέοι.

Καὶ ἔχετε πολλὰ παιδιά. Αὐτὸν τὸν λίγο καιρὸ
ποὺ ἔμεινα καὶ ἐγὼ ἀνάμεσά σας, ὡς τοποτηρητής,
γνώρισα δεκάδες ἑκατοντάδες παιδιὰ ποὺ προσεγ-
γίζουν τὸ Ἅγιο Βῆμα, ποὺ εἶναι στὴν Ἐκκλησιαστικὴ
Σχολή, ποὺ ἀγαποῦν τὴν Ἐκκλησία. Ὑπάρχουν καὶ
ἄλλα παιδιά. Θὰ τὰ βρεῖ καὶ αὐτά. Τὸ εἶπε ἐχθές.
Θὰ ψάξει γιὰ ὅλους.

Καὶ εἶναι πολὺ σημαντικό, γιατί ὁ Πατέρας πο-
νάει ἡ καρδιά του γιὰ ὅλα τὰ παιδιά του. Καὶ εἴμα-
στε βέβαιοι ὅτι καὶ μέσα στὴν Ἱεραρχία πλέον ἀπὸ
τοῦδε καὶ στὸ ἑξῆς θὰ ἔχει σημαντικὸ ρόλο, ὅπως
ὅλοι μας.

Γιατί ἡ ἑνότητα, ἀδελφοί μου, δὲν εἶναι μαγεία.

Εἶναι μία ἄσκηση, εἶναι μία
ἄσκηση καθημερινή. Θέλει
πολλὲς φορὲς κόπο, θέλει
πόνο, προσευχή. Ἀλλὰ τὴ
σφυρηλατοῦμε στὴν Ἱεραρ-
χία μας, μαζὶ μὲ τὸν Ἀρχιε-
πίσκοπο καὶ κρατοῦμε τὴν
Ἱεραρχία ἑνωμένη, γιατί
ἔχουμε νὰ ἀντιμετωπί-
σουμε καὶ πανορθόδοξα,
ἀλλὰ καὶ προβλήματα τοῦ
τόπου μας.

Καὶ εἶμαι βέβαιος, ὅτι
θὰ ἀκολουθήσει καὶ τὴν
παράδοση ὄντας παραδο-
σιακὸς καὶ στὴ μορφή του,
παραδοσιακὸς θὰ παραμεί-
νει καὶ στὴ Λατρεία καὶ
στοὺς τρόπους. Γιατί, ἔτσι
θέλει ὁ λαός μας, νὰ κρατή-
σουμε ζωντανὲς τὶς παρα-
δόσεις μας.

Σεβασμιώτατε,
σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι

εἶστε σὲ ἕνα λαὸ ποὺ ξέρει
νὰ παραμένει ἑνωμένος, δὲν θὰ δυσκολευτεῖτε. Εἶμαι
σίγουρος ὅτι θὰ σφυρηλατήσετε ἀκόμη περισσότερο
αὐτὴ τὴν ἑνότητα μὲ τοὺς ἄρχοντες, μὲ τοὺς ἀνθρώ-
πους ποὺ ὁ λαὸς ἔχει ἐμπιστευτεῖ καὶ πού, εἶμαι σί-
γουρος, θὰ συμπαρασταθοῦν στὸ ἔργο σας.

Ἔχετε ἕναν λαὸ μὲ ἱστορία μακραίωνη καὶ ἔτσι
θὰ ἔχετε τὴ χαρὰ νὰ ποιμαίνετε ἀνθρώπους ἀξίους,
ἐργατικούς, ἐπιστήμονες καὶ πολλοὺς ἄλλους, νεο-
λαία ποὺ σφύζει ἀπὸ ζωὴ σὲ ἕναν τόπο εὐλογημένο,
ποὺ ὅλοι τὸν γνωρίζουμε καὶ τὸν θαυμάζουμε.

Εὐχόμεθα ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μας ὁ Θεὸς
νὰ σᾶς δίνει δύναμη καὶ ὑγεία νὰ ἀναλάβετε αὐτὸ
τὸ ἔργο ποὺ ἡ Ἐκκλησία σᾶς ἀνέθεσε καὶ νὰ φέρετε
εἰς πέρας τὴν ἑνότητα, νὰ εἶστε ὄντως ἕνας Ἐπίσκο-
πος τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως σᾶς θέλουμε, σφυρηλατώ-
ντας καὶ τὴν ἑνότητα μέσα σὲ ὁλόκληρη τὴν
Ἐκκλησία μας, κρατώντας τὶς παραδόσεις καὶ κη-
ρύσσοντας τὴν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ ποὺ σώζει! Ἀμήν».

Πρὸ τῆς ἀπολύσεως τοῦ Πολυαρχιερατικοῦ Συλ-
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λείτουργου ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδος κ.
Ἠλίας Κυρμανίδης προσεφώνησε μὲ ἐγκαρδιότητα
τὸν Ποιμενάρχη μας καὶ ἐξ ὀνόματος τοῦ Φθιωτικοῦ
Λαοῦ σημείωσε:

«Μὲ πίστη, βαθιὰ ἐκτίμηση, εἰλικρινῆ αἰσθήματα
σεβασμοῦ καὶ ἀμέριστη συγκίνηση, χθὲς καλωσορί-
σαμε στὴ Λαμία, τὴν πρωτεύουσα τῆς Περιφερει-
ακῆς μας ἑνότητας καὶ ἕδρα τῆς Περιφέρειας
Στερεᾶς Ἑλλάδας τὸ νέο μας Ποιμενάρχη.

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα μας,
Ἐπιτρέψτε μου σήμερα, στὸ σύντομο χαιρετισμό

μου, λίγα λόγια ἀπὸ καρδιᾶς, ἐκ μέρους καὶ γιὰ λο-
γαριασμὸ ὅλων τῶν Φθιωτῶν συμπολιτῶν μας.

Ἡ Φθιώτιδα, εἶναι ἕνας ἁγιοτόκος τόπος μὲ πλού-
σιο ἱστορικὸ παρελθὸν καὶ ἀξιόλογες πνευματικὲς
καταβολές. Ἡ ἀξιόλογη ἱστορία της καὶ ἡ πλούσια
γῆ της, ποὺ εὐλογήθηκε μὲ εὐφορία, προίκισαν τοὺς
ἀνθρώπους της μὲ τὴν ἀρετὴ τῆς φιλοξενίας, τὴ χαρὰ
τῆς δημιουργίας καὶ τοὺς ἐνέπνευσαν τὶς ἀξίες τῆς
συνεργασίας καὶ τῆς ἀκούραστης προσπάθειας.

Αὐτὸς ὁ εὐλογημένος τόπος μὲ τὸ σπουδαῖο φι-
λανθρωπικὸ καὶ κοινωφελὲς ἔργο χάρη στὴν πλούσια
δράση τῶν ἀνθρώπων, τῶν ἀξιόλογων σωματείων
καὶ τῶν συλλόγων του,

Αὐτὸς ὁ τόπος μὲ τὶς ἰσχυρὲς θρησκευτικὲς κα-
ταβολὲς ποὺ διατηροῦνται ἀκμαῖες χάρη στὴν ἐκκλη-
σία καὶ τὸ μεγάλο ἔργο τῶν ἀξιόλογων κληρικῶν
του,

Αὐτὸς ὁ τόπος σήμερα σᾶς καλωσορίζει, Σεβαστέ
μας Πατέρα, εὐχόμενος τὸ ποιμαντορικό σας ἔργο
νὰ εἶναι πλούσιο, σὲ μία ἐποχὴ μεγάλων ἀμφισβητή-

σεων, προκλήσεων καὶ προσδοκιῶν!
Πρόθυμοι νὰ ἐργαστοῦμε ἀπὸ κοινοῦ γιὰ τὰ

κοινά μας ὁράματα καὶ τοὺς στόχους ποὺ θέτουμε
ὡς κοινωνία, εἴμαστε βέβαιοι ὅτι θὰ περιβάλλετε τὴν
Φθιώτιδα μὲ Ἀγάπη καὶ Κατανόηση, Ἀξιοσύνη καὶ
Θεία Ἔμπνευση. Σπέρνοντας στὶς καρδιές μας τὴ
Δύναμη καὶ τὴν Πίστη, εἴμαστε βέβαιοι ὅτι θὰ θερί-
σουμε μαζί Σας, τοὺς γόνιμους καρποὺς τῆς σύ-
μπραξης καὶ τῆς συνεργασίας σὲ δύσκολες ἐποχές.
Ἀπροσχημάτιστοι βοηθοὶ καὶ ἀκάματοι συμπαρα-
στάτες, θὰ εἴμαστε δίπλα Σας γιὰ νὰ ἀγωνιζόμαστε
καὶ νὰ ἀγωνιοῦμε κι ἐμεῖς, ὅπως κι Ἐσεῖς, γιὰ τὴν
πρόοδο καὶ τὴν εὐημερία τοῦ τόπου μας καὶ τῶν
ἀνθρώπων του.

Σήμερα, αὐτὴ τὴν ἱερὴ καὶ συμβολικὴ γιὰ τὴν
Φθιώτιδα ἡμέρα, Σᾶς καταθέτουμε τὴν ἔντιμη καὶ
εἰλικρινῆ θέλησή μας νὰ συμπορευτοῦμε μαζί Σας
στὴν νέα περίοδο τῆς πνευματικῆς καὶ ἐκκλησια-
στικῆς γιὰ τὸν τόπο μας ζωῆς. Σᾶς καταθέτουμε τὴν
ἀπὸ καρδιᾶς διάθεσή μας νὰ συνεργαστοῦμε.

Σεβασμιώτατε,
Μόλις χθές, μᾶς ἀναγγείλατε ὅτι ἔρχεστε νὰ χτυ-

πήσετε τὶς πόρτες τῆς καρδιᾶς μας. Σᾶς διαβεβαιῶ
ὅτι δὲν ὑπάρχει τέτοια ἀνάγκη. Διότι ἐδῶ, στὴ
Λαμία, στὴ Φθιώτιδα, στὴν καρδιὰ τῆς Ἑλλάδας, οἱ
καρδιὲς ὅλων μας, τῆς κάθε μίας καὶ τοῦ καθένα ἀπὸ
ἐμᾶς, ἤδη χτυποῦν στὸν τόνο τῆς δικῆς σας καρδιᾶς
καὶ λαχταροῦνε νὰ γευτοῦν τὴν πατρική σας ἀγάπη!!

Καλῶς ὁρίσατε στὴ Φθιώτιδα, στὴν πρωτεύουσα
τοῦ νομοῦ μας καὶ ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως,
στὴ Λαμία!

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020                                           «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» Σελίδα 39



Κατασπαζόμαστε τὴν δεξιά σας καὶ ἐκζητοῦμε
τὴν εὐλογίαν σας!

Ἄξιος!»
Ἀκολούθως ὁ κ. Ἀντιπεριφερειάρχης προσέφερε

εὐγενῶς στὸν Σεβασμιώτατο ἕνα χειροποίητο ἀση-
μένιο δίσκο, ὅπου μέσα του εἶναι χαραγμένα, τὸ
ἄγαλμα τοῦ Λεωνίδα, ἡ προτομὴ τοῦ Ἐθνοϊερομάρ-
τυρος Ἀθανασίου Διάκου καὶ ἡ Γέφυρα τοῦ Γοργο-
ποτάμου. 

Ὁ σεπτὸς Ποιμενάρχης μας κ. Συμεὼν βαθειὰ συ-
γκινημένος εὐχαρίστησε τὸν κ. Ἀντιπεριφερειάρχη
γιὰ τὰ καλά του λόγια καὶ τὴν γενάτη ἀγάπη καὶ
εὐγένεια προφορά του καὶ χαρακτηριστικὰ σημεί-
ωσε:

«Κύριε Ἀντιπεριφερειάρχα,
Θέλω νὰ σᾶς εὐχαριστήσω γιὰ τὸ καλωσόρισμα,

για τὰ καλά σας λόγια, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ ὄμορφο
δῶρο μὲ τοὺς πολλοὺς συμβολισμούς,  τὰ πολλὰ νοή-
ματα καὶ τὴ διευρυμένη δυνατότητα ἔμπνευσης, τὴν
ὁποία δίνει. Διότι κανεὶς μπορεῖ νὰ ἔχει ἔμπνευση
γιὰ τὸ μέλλον μονάχα ἂν πατάει γερὰ στὸ παρελθόν.
Ὅποιος νομίζει ὅτι ἂν διαγράψει τὸ παρελθὸν καὶ
τὸ κλείσει μέσα σὲ ἕνα ντουλάπι καὶ τὸ σβήσει, ὅτι
μπορεῖ νὰ ἔχει μέλλον εἶναι πολὺ γελασμένος. Μο-
νάχα μὲ γερὲς ρίζες μὲ γνώση τοῦ παρελθόντος, μὲ
γνώση τῆς Ἱστορίας, ἀλλὰ μία γνώση δυναμικὴ καὶ
ὄχι μία γνώση στατικὴ μπορεῖ κανεὶς νὰ προχωρήσει
μπροστὰ στὸ μέλλον.

Τούτη τὴν ἡμέρα, ποὺ τελέσαμε τὴν πρώτη Θεία
μας Λειτουργία καὶ καθὼς ἡ ζωὴ μας καλεῖτε νὰ
εἶναι μία συνεχὴς Θεία Λειτουργία, μία Θεία Εὐχα-
ριστία, μία Εὐχαριστία μετὰ τὴν Εὐχαριστία, ἀλλὰ
καὶ μία Εὐχαριστία πρὶν τὴν Εὐχαριστία, θέλω ἀπὸ
τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μου νὰ εὐχαριστήσω πάνω ἀπὸ
ὅλα, τὸ λαὸ τῆς Φθιώτιδος,  ὁ ὁποῖος πλημμύρισε
χθὲς ὄχι μονάχα τοὺς δρόμους καὶ τὶς πλατεῖες τῆς
πόλεως τῆς Λαμίας, ἀλλὰ πλημμύρισε κυρίως μὲ δά-
κρυα τὰ μάτια μας, πλημμύρισε μὲ συγκίνηση τὴν
καρδιά μας, πλημμύρισε μὲ εὐφροσύνη τὰ συναισθή-
ματά μας καὶ πλημμύρισε μέ αἴσθημα ζωντανὸ εὐθύ-
νης τοὺς ὁραματισμούς μας.

Νομίζω ὅτι τὸ εὐχαριστῶ πάνω ἀπ’ ὅλα ἀνήκει
στὸ Λαὸ τοῦ Θεοῦ, ἄλλωστε Λειτουργία εἶναι «λαοῦ

τὸ ἔργον» καὶ φυσικὰ οἱ προύχοντες τοῦ Λαοῦ, οἱ
ἐκλεκτοὶ καὶ οἱ αἱρετοί τοῦ λαοῦ, οἱ ἄνθρωποι οἱ
ὁποῖοι ἔχουν ἐπωμισθεῖ καὶ νὰ ἐκπροσωποῦν καὶ νὰ
διακονοῦν, παίξατε πρωταγωνιστικὸ ρόλο γιὰ νὰ
ἐκφράσετε τὰ συναισθήματα αὐτοῦ τοῦ ὑπέροχου
Λαοῦ, τόσο πρὸς τὸ πρόσωπό μου, ἀλλὰ κυρίως πρὸς
τὴν Ἐκκλησία μας ὁλόκληρη. Διότι ὅπως εἴδατε,  δὲν
ἦρθα μόνος μου ἐδῶ ἀλλὰ μὲ συνόδευσε ὁ Μακα-
ριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας καὶ μὲ συνόδευσαν Ἱε-
ράρχες τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος σχεδὸν
ὁλόκληρη τῆς Ἐκκλησίας μας.

Καὶ σήμερα μὲ συνοδεύουν καὶ μὲ Ἐνθρονίζουν
ὄχι ἁπλῶς μέσα στὸ Ναό, ἀλλὰ στὶς καρδιές σας ἡ
σεπτὴ χορεία τῶν ἁγίων Ἱεραρχῶν μὲ προεξάρχοντα
τὸν ἅγιο Τοποτηρητὴ καὶ τοὺς ἁγίους ἀρχιερεῖς.

Θέλω νὰ σᾶς εὐχαριστήσω ποὺ κοπιάσατε. Ξέρω
ὅτι αὐτὸ ποὺ συνέβη χθὲς δὲν ἦταν κάτι εὔκολο.
Ἔχω ἐμπειρία ἀπὸ τὴν διοργάνωση τέτοιων γεγονό-
των πολυδιάστατων, πολυσύνθετων καὶ μὲ πολλές
ἰδιαιτερότητες. Θέλω νὰ σᾶς συγχαρῶ ἀπὸ τὰ βάθη
τῆς καρδιᾶς μου. Εἶδα μέχρι καὶ φρέσκα λουλούδια
φυτευμένα καὶ σᾶς εὐχαριστῶ γι’ αὐτό. Εἶδα τὴν
πόλη πεντακάθαρη, εἶδα τὰ πάντα ὄμορφα ὀργανω-
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μένα. Ὅλοι οἱ Ἄρχοντές μας, ὅλων τῶν ἰδεολογικῶν
ἀποχρώσεων καὶ καταβολῶν, ὅλοι μαζί,  ὅπως καὶ
σήμερα βρισκόμαστε ἐδῶ μαζί. Πραγματικά μοῦ
ἔδωσε πολλή χαρὰ καὶ ὅπως εἴδατε χθὲς ἡ πόλη μας
ἦταν μία μικρογραφία τοῦ Κοινοβουλίου τῆς Ἑλλη-
νικῆς Δημοκρατίας, ἀπ’ ὅλες τὶς παρατάξεις τῶν Δη-
μοκρατικῶν κομμάτων, ἦταν ὅλοι ἐδῶ παρόντες καὶ
αὐτὸ λέει πολλὰ καὶ ἐκφράζει πολλὰ καὶ σ’ ἐμένα
δίνει δύναμη.

Ἐπίσης ἡ Ἀκαδημαϊκὴ κοινότητα, ἡ Ἐκπαιδευ-
τικὴ κοινότητα, πρεσβύτεροι μετὰ νεωτέρων, νέοι,
ἡλικιωμένοι, ἤμασταν ὅλοι ἐδῶ. Αὐτὸ εἶναι ἡ Ἐκκλη-
σία, εἴναι οἰκογένεια δὲν ἑξαιρεῖται κανένας.

Ἰδιαίτερες ὅμως εὐχαριστίες θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε
νὰ ἐκφράσω πέρα ἀπὸ τὸν ἀγαπητό μου κ. Δήμαρχο
τὸν κ. Καραΐσκο, πέρα ἀπὸ ὅλους ἐσᾶς ποὺ κοπιά-
σατε, στὸν ἅγιο Τοποτηρητή μας, ὁ ὁποῖος ἀπὸ τὸ
θλιβερὸ ἀπόγευμα τῆς 27ης Ἰουλίου,  τῆς ἀναγγελίας
τῆς κοιμήσεως τοῦ μακαριστοῦ προκατόχου μου
κυροῦ Νικολάου, μέχρι τὸ πρωὶ τῆς 16ης Νοεμβρίου,
ὑπῆρξε ἐδῶ Πατέρας σας, Ποιμένας σας, Ἐπίσκοπος
πραγματικὸς καὶ ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας μας γιὰ νὰ γίνουν ὅλα ὅπως πρέπει
καὶ ἡ συνέχεια τῆς Διοικήσεως καὶ ἡ Λειτουργικὴ συ-
νέχεια καὶ ἡ συνέχεια τῆς παραδόσεως. Δὲν ὑπάρχει
ποτὲ κενὸ στὴν Ἐκκλησία. Τὸν εὐχαριστῶ ἀπὸ τὰ
βάθη τῆς καρδιᾶς μου, τοῦ ἐκφράζω τὴν εὐγνωμο-
σύνη μου, τὴν ἀγάπη μου καὶ τὸν εὐχαριστῶ γενικό-

τερα γιὰ ὅλα, ὅσα ἔχει προσφέρει σ’ ἐμένα μὲ ποι-
κίλους τρόπους ἐμφανεῖς καὶ ἀφανεῖς.

Θὰ ἤθελα ἐπίσης νὰ εὐχαριστήσω τοὺς ἁγίους
Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι ἔκαναν τὸν κόπο καὶ παρέμειναν
ἐδῶ. Δὲν παρέμειναν, ἀλλὰ θὰ παραμείνουν γιὰ
πάντα ἐδῶ, γιατί εἶναι μέσα στὴν καρδιά μας καὶ
μερικοὶ ἐξ αὐτῶν εἶναι καὶ στὴν γειτονιά μας καὶ
αὐτὸ εἶναι πάρα πολὺ ὄμορφο καὶ εἶναι μία ἀσφά-
λεια γιὰ μένα καὶ εὐλογία καὶ χαρά.

Ὅμως ἄφησα σκόπιμα νὰ εὐχαριστήσω τελευταί-
ους τὸν Γενικὸ Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας π. Νεόφυτο Ραφαηλίδη μαζὶ μὲ
τοὺς Πατέρες τόσο τῆς Διοικήσεως καὶ τῶν Γρα-
φείων καὶ τοὺς λαϊκοὺς ὑπαλλήλους, ὅσο καὶ ὅλων
τῶν Ναῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, ἀλλὰ ἰδιαίτερα
ἐσᾶς π. Νεόφυτε ποὺ κοπιάσατε πολύ, ὅλη αὐτὴ τὴν
περίοδο, ἀλλὰ πραγματικὰ νομίζω ὅτι ἡ κούρασή
σας τώρα θὰ εἶναι μία γλυκιὰ κούραση πλέον, διότι
αὐτὸ τὸ διάστημα τῶν τριῶν μηνῶν ἐπέτυχε καὶ
εὐελπιστῶ ὅτι ἀπὸ αὔριο θὰ ἔχουμε μία ἄριστη συ-
νεργασία».

Πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Δημητριάδος προσέφερε εὐγενῶς ὡς δῶρο στὸν
Ποιμενάρχη μας ἕνα Ἀρχιερατικὸ Ἐγκόλπιο, συνο-
δευόμενο ἀπὸ τὶς ἐγκάρδιες εὐχές του γιὰ μία πο-
λύκαρπη, Θεάρεστο, ὑγιῆ καὶ καρποφόρα
Ἀρχιερατεία.

Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος μετέβη στὸ Μητρο-
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πολιτικὸ Μέγαρο γιὰ νὰ δεχθεῖ τὶς εὐχὲς τοῦ κλήρου
καὶ τοῦ λαοῦ τῆς Φθιώτιδος. Ἑκατοντάδες πιστοὶ
ἦταν συγκεντρωμένοι ἔξω ἀπὸ τὸ Ἐπισκοπεῖο, ὅπου
ἅμα τῇ ἀφίξει τοῦ Ποιμενάρχου μας ξέσπασαν σὲ
χειροκροτήματα ἀναφωνώντας τὸ ΑΞΙΟΣ!

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐδέχθη ὅλους τούς πιστούς,
ἐπωνύμους καὶ ἀνωνύμους μὲ πολλὴ ἀγάπη καὶ
ἐγκαρδιότητα στὴν Αἴθουσα τοῦ Θρόνου, προσφέρο-
ντάς τους μαζὶ μὲ τὴν Ἀρχιερατική του εὐχή, τὴν πα-
τρική του ἀγάπη ἀπὸ τὸ περίσσευμα τῆς καρδίας
του, καθὼς καὶ τὸ καθιερωμένο γλύκισμα.

Στὴν πρώτη Ἐνθρονιστήρια Ἀρχιερατικὴ Θεία
Λειτουργία τοῦ Ποιμενάρχου μας κ. Συμέων, μεταξὺ
τῶν ἑκατοντάδων πιστῶν παρέστησαν: ὁ Εὐρωβου-
λευτὴς κ. Στέλιος Κυμπουρόπουλος, οἱ Βουλευτὲς
Φθιώτιδος: κ. κ. Γεώργιος Κοτρωνιᾶς, Ἰωάννης Οἰκο-
νόμου, Θέμης Χειμάρας, Ἰωάννης Σαρακιώτης, ὁ
Ἀντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδος κ. Ἠλίας Κυρμανιδης,
ὁ Δήμαρχος Λαμιέων κ. Εὐθύμιος Καραΐσκος, οἱ
Ἀντιδήμαρχοι κ. Παναγιώτης Φώσκολος καὶ κα Ἀμα-
λία Ποντίκα, ὁ Ἀναπληρωτὴς τοῦ Δημάρχου κ. Ἀθα-
νάσιος Ντοῦζγος, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. Λαμιέων κ.
Γιῶργος Κυροδῆμος, ὁ Γενικὸς Ἀστυνομικὸς Διευθυ-
ντὴς Στερεᾶς Ἑλλάδας Ὑποστράτηγος κ. Γιῶργος
Κανέλλος,  ὁ Βοηθὸς ΓΕΠΑΔ κ. Μιχάλης Τσάτσης, ὁ
Διευθυντής τῆς Ἀστυνομικῆς Διεύθυνσης Φθιώτιδας
κ. Δημήτρης Φούρλας, ὁ Διοικητὴς τοῦ ΚΕΥΠ Τα-
ξίαρχος Ἀρίστος Περρῆς, ἐκπρόσωποι ἄλλων φορέων
καὶ ἑκατοντάδες πιστοί.
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Tὸ Δημοτικὸ Κοιμητήριο
τῆς Παναγιᾶς Ξηριώ-
τισσας στὴ Λαμία,  ἐπι-

σκέφθηκε στὶς 2:30 τὸ
μεσημέρι τῆς Κυριακῆς 17 Νο-
εμβρίου ὁ σεπτὸς Ποιμενάρ-
χης μας κ. Συμεών, ὅπου
σύμφωνα μὲ τὸ κατηρτισμένο
πρόγραμμα τοῦ διημέρου της
Ἐνθρονίσεως τοῦ ἐτέλεσε
Ἀρχιερατικὸ Τρισάγιο ἐπὶ τοῦ
τάφου τοῦ μακαριστοῦ Προ-
κατόχου του Μητροπολίτου
Φθιώτιδος κυροῦ Δαμασκηνοῦ
Παπαχρήστου.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀρχικὰ
προσεκύνησε στὸ Ἱερὸ θυσια-
στήριο τοῦ Κοιμητηριακοῦ
Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θε-
οτόκου καὶ ἀκολούθως μετέβη
στὸν καλλιμάρμαρο τάφο τοῦ
μακαρστοῦ Μητροπολίτου
Φθιώτιδος κυροῦ Δαμασκηνοῦ,
ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται πλησίον
τοῦ Ναοῦ καὶ ἐτέλεσε Ἀρχιρα-
τικὸ τρισάγιο.

Τὸν Ποιμενάρχη μας στὸ τρισάγιο πλαισίωσαν ὁ
Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἁγίου Γεωργίου
Στυλίδος Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἰγνάτιος Σάπιος, ὁ
ὁποῖος ἐπὶ πολλὰ χρόνια διηκόνησε τὸν μακαριστὸ
Μητροπολίτη κυρὸ Δαμασκηνὸ καὶ τὴν Ἱερὰ Μητρό-
πολή μας ἀπὸ τὴν θέση τοῦ Πρωτοσυγκέλλου καὶ ὁ
Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Λα-
μίας Αἰδεσιμολ. Πρωτ. π. Δημοσθένης Κουτρομάνος,
ὁ ὁποῖος διετέλεσε ἐπὶ 6 καὶ πλέον συναπτὰ ἔτη
Ἀρχιδιάκονος τοῦ μακαριστοῦ.

Στὸ Ἀρχιερατικὸ Τρισάγιο παρέστησαν ὁ Πρωτο-
σύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας Πανοσιολ.
Ἀρχιμ. π. Ἄγγελος Ἀνθόπουλος, ὁ Γενικὸς Ἀρχιερα-

τικὸς Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Αἰδεσιμολ.
Πρωτ. π. Νεόφυτος Ραφηλί-
δης, ἀρκετοὶ Ἱερεῖς τῆς πό-
λεως, ὁ Ἀρχιδιάκονος π.
Εὐστάθιος Κατόπης, ὁ Ἱερο-
διάκονος π. Νικόλαος Πολυ-
ζώης, ἡ μοναχὴ Χαριτίνη, ἡ
ὁποία διηκόνισε τὸν μακαρι-
στὸ κυρὸ Δαμασκηνὸ ὡς οἰκο-
νόμος,  ὁ Δήμαρχος Λαμιέων
κ. Εὐθύμιος Καραΐσκος, συ-
νοδευόμενος ἀπὸ Ἀντιδημάρ-
χους καὶ ἀρκετοὶ πιστοί.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας κ. Συμεὼν ὡμί-
λησε μὲ ἐγκάρδια λόγια γιὰ
τὸ πολυσέβαστο πρόσωπο
τοῦ προκατόχου του, ὑπο-
γραμμίζοντας ὅτι:

«Θεωροῦσα Ἱερὸ χρέος
μου νὰ τελέσω Τρισάγιο καὶ
νὰ προσευχηθῶ γιὰ τὴν ἀνά-
παυση τῆς ψυχῆς τοῦ μακαρι-
στοῦ Προκατόχου μου

Μητροπολίτη Φθιώτιδος κυ-ροῦ Δαμασκηνοῦ, τὸν
λόγιο Ἱεράρχη τῆς Ἐκκλησίας μας, τὸν ἄνθρωπο τῆς
ἐπιείκειας, τῆς ἁπλότητος καὶ τῆς περισσῆς ἀγάπης
πρὸς ὅλους καὶ νὰ ἐκζητήσω τὴν πατρική του εὐχὴ
γιὰ νὰ πορευθῶ στὴν Ποιμαντορία μου».

Ὁ Σεβασμιώτατος πρὸ τῆς ἀπολύσεως εὐχήθηκε
καὶ γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν ὅλων τῶν κεκοι-
μημένων πιστῶν ποὺ εὑρίσκονται στὸ Κοιμητήριο,
ψάλλοντας τὸ «αἰωνία ἡ μνήμη».

Πρὸ τῆς ἀναχωρήσεώς του συνεχάρη τὸν κ Δή-
μαρχο Λαμιέων γιὰ τὴν καθαριότητα τοῦ Κοιμητη-
ρίου καὶ ἀναφέρθηκε στὴν ἀνάγκη συνεργασίας
μεταξύ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ τοῦ Δήμου γιὰ
τὴν εὔρυθμη λειτουργία τοῦ Κοιμητηρίου.
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Ἀρχιερατικὸ Τρισάγιο ἐτέλεσε ὁ Ποιμενάρχης μας
στὸν μακαριστὸ Προκάτοχό του κυρὸ Δαμασκηνὸ



Στὸ Δημοτικὸ Θέατρο Λαμίας με-
τέβη τὸ μεσημέρι τῆς Κυριακῆς
17 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος

Μητροπολίτης μας κ. Συμεών, προκει-
μένου νὰ παραστεῖ καὶ νὰ χαιρετίσει
τὴν πολὺ ἐνδιαφέρουσα Ἐκδήλωση –
Ἡμερίδα  «Μαζὶ γιὰ τὸ παιδί», τὴν
ὁποία διοργάνωσε ὁ Ἐξωραϊστικὸς -
Ἐκπολιτιστικὸς - Ἐπιμορφωτικὸς
Σύλλογος Νέας Ἄμπλιανης Λαμίας
«Ἡ Ἁγία Παρασκευὴ» μὲ κεντρικὸ
θέμα τὴν Ἐφηβεία.

Ἡ αἴθουσα τοῦ Δημοτικοῦ Θεάτρου
ἦταν κατάμεστη ἀπὸ Ἐπισήμους, κα-
ταξιωμένους Ἐπιστήμονες ἀπὸ τὸ
χῶρο τῆς ψυχικῆς ὑγείας καὶ γονεῖς,
ἐνῶ πραγματοποιήθηκαν πολὺ ἐνδιαφέρουσες ὁμι-
λίες ἀπὸ εἰδικοὺς σχετικὰ μὲ τὴν Ἐφηβεία, τοὺς προ-
βληματισμούς ποὺ γεννιοῦνται, πὼς τὴν κατανοοῦμε
καὶ πὼς τὴν διαχειριζόμαστε.

Πιὸ ἀναλυτικὰ προσέγγισαν στὴν Ἐκδήλωση,
ὡμίλησαν μὲ ἁπλὸ καὶ κατανοητὸ τρόπο τὸ θέμα,
ἀποσπώντας τὰ θετικὰ σχόλια τοῦ κοινοῦ, ὁ κ.
Μπαρτσόκας Χρῆστος, Καθηγητὴς Παιδιατρικῆς -
Παιδίατρος, ὁ κ. Κυμπουρόπουλος Στέλιος, Ψυχία-
τρος - Εὐρωβουλευτής, ὁ κ. Γιώτας Νικόλαος, Κοι-
νωνικὸς Λειτουργὸς - Ψυχοθεραπευτής, ἡ κα
Ταγκούλη Εὐδοκία, Παιδοψυχίατρος - Ἐπιμ. Α'
Ε.Σ.Υ., ἡ κα Ντρὲ Βασιλική, Ἐπισκέπτρια Ὑγείας, ἡ
κα Μιχελὴ Μαρία-Ἀγγελική, Ἰατρὸς - Νευρολόγος,
καὶ ἡ κα Παπαγεωργίου Γεωργία, Ψυχολόγος
Εἰδικῆς Ἀγωγῆς.

Τιμώμενο πρόσωπο τῆς Ἐκδηλώσεως, ἦταν ἡ
Ἐρίτιμος κα Μαρίνα Μαρτίνου, σύζυγος τοῦ Πολιτι-
κοῦ Διοικητοῦ τοῦ Ἁγίου Ὅρους κ. Ἀθανασίου Μαρ-
τίνου, μὲ τὴν ὁποία ὁ Ποιμενάρχης μας συνδέεται μὲ
δεσμοὺς φιλίας, ἀλληλοσεβασμοῦ, στενῆς συνεργα-
σίας καὶ ἀγάπης.

Τὴν κα Μαρίνα Μαρτίνου ἐτίμησε ἡ πρόεδρος τοῦ
Συλλόγου Μίνα Γαληροπούλου γιὰ τὴν προσφορά
της πρὸς τὸν Σύλλογο.

Στὸ σύντομο χαιρετισμὸ του ὁ Σεβασμιώτατος
συνεχάρη τοὺς διοργανωτὲς γιὰ τὴν ἐνδιαφέρουσα
καὶ ἐποικοδομητικὴ αὐτὴ Ἐκδήλωση καὶ ὑπογράμ-
μισε:

«Τὴν ἀξία τῆς ἐνημέρωσης, ἡ ὁποία ὅμως ἔχει
ἀποτελέσματα,  ὅταν συνδυάζεται μὲ τὴν πάντοτε
ἐπίκαιρη διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ἰδιαί-
τερα μὲ τὴν σοφία τῆς θύραθεν παιδείας καὶ τῆς
ἀνθρωπολογίας, ὅπως τὴν ἀναλύουν καὶ τὴν προβάλ-
λουν οἱ ἅγιοι πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας».

Ὁ Σεβασμιώτατος ὡμίλησε μὲ λόγους ἀγάπης καὶ
σεβασμοῦ γιὰ τὸ πρόσωπο τῆς κας Μαρίνας Μαρτί-
νου καὶ κάνοντας ἀναφορὰ στὴν πολὺ καλὴ συνερ-
γασία ποὺ εἶχαν στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν, ὅπου
ὑλοποιοῦσαν κοινὲς δράσεις πρὸς ὠφέλεια τῆς κοι-
νωνίας καὶ ἰδιαίτερα τῶν νέων.

Εἰδικότερα ὁ Ποιμενάρχης μας ἀναφέρθηκε στὴν
προσφορὰ τοῦ Ἱδρύματος Περιθάλψεως Ἀτόμων μὲ
Νοητικὴ Ὑστέρηση «Μαρία Κόκκορη», τῆς Ἱερᾶς
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τῆς ὁποίας Ἀντιπρόεδρος
τυγχάνει ὁ Σεβασμιώτατος καὶ ἀρωγὸς ἡ οἰκογένεια
Μαρτίνου.

Τέλος, ὁ Ποιμενάρχης μας εὐχαρίστησε τὸ ἀκρο-
ατήριο γιὰ τὴν ἀγάπη τους καὶ εὐχήθηκε παντοτινὴ
τὴν Εὐλογία τοῦ Πανοικτίρμονος Θεοῦ.
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Ὁ Σεβασμιώτατος στὸ Δημοτικὸ Θέατρο Λαμίας,
στὴν ἐκδήλωση «Μαζὶ γιὰ τὸ παιδὶ»



Ποιμαντικὲς ἐπισκέψεις ἀγάπης, γνωριμίας καὶ
ἐπικοινωνίας πραγματοποίησε τὸ ἀπόγευμα
τῆς Κυριακῆς 17 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος

Μητροπολίτης μας κ. Συμεών.
Ἀρχικὰ ὁ σεπτὸς Ποιμενάρχης μας ἐπισκέφθηκε

στὶς 5:00 τὸ ἀπόγευμα τὸ Γενικὸ Νοσοκομεῖο Λα-
μίας, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Πρωτοσύγκελλο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π.
Ἄγγελο Ἀνθόπουλο καὶ τὸν Γενικὸ Ἀρχιερατικὸ Ἐπί-
τροπο Αἰδεσιμολ. Πρωτ. π. Νεόφυτο Ραφαηλίδη.

Στὴν εἴσοδο τοῦ Νοσοκομείου τὸν Σεβασμιώτατο
ἀνέμεναν καὶ καλωσόρισαν μὲ πολλὴ ἐγκαρδιότητα
ὁ Διοικητὴς τοῦ Νοσοκομείου κ.  Ευάγγελος Χατζη-
μαργαρίτης καὶ ὁ Ὑποδιοικητὴς κ. Ἀνδρέας Κολο-
κυθᾶς, μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ πολλοὶ
ἰατροί. Γιὰ ἀρκετὴ ὥρα ὁ Σεβασμιώτατος συνομί-
λησε μὲ τὸν κ. Διοικητὴ καὶ τὸν κ. Ὑποδιοικητὴ γιὰ
διάφορα θέματα τοῦ Νοσοκομείου καὶ τοὺς διαβε-
βαίωσε ὅτι ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Φθιώτιδος θὰ εἶναι
πάντοτε ἐνεργὰ βοηθὸς καὶ συμπαραστάτης στὸ
ἔργο τους. 

Ὁ κ. Χατζημαργαρίτης ἔδωσε στὸν Ποιμενάρχη
μας ὡς δῶρο εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἐπισκέψεώς του μία
ἀσημένια εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, Ἐπισκόπου
Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουγοῦ καὶ ἕνα Ἱστορικὸ
βιβλίο τῆς πόλεως Λαμίας.  

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε ὅλους τούς θαλά-
μους ὅλων τῶν κλινικῶν τοῦ Νοσοκομείου καὶ μὲ πα-
τρικὴ ἀγάπη εὐχήθηκε στοὺς ἀσθενεῖς ταχεία
ἀνάρρωση καὶ τὴν ἀπὸ Θεοῦ δύναμη στὸ Γολγοθᾶ
τους.
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Ποιμαντικὲς ἐπισκέψεις ἀγάπης 
στὸ Γενικὸ Νοσοκομεῖο Λαμίας καὶ 

στὸ Γηροκομεῖο Στυλίδος 



Εἰς ἀνάμνησιν δὲ τῆς ἐπισκέψεώς του, χάρισε σὲ
ὅλους ὡς εὐλογία ἕνα εἰκονάκι τοῦ ὁσίου πατρὸς
ἡμῶν Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου, ὅπου στὸ πίσω
μέρος του ἔφερε ἡμερομηνία καὶ ἀφιέρωση μὲ τὴν
ὑπογραφὴ τοῦ Ποιμενάρχου μας.

Ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ ἀσθενεῖς, οἱ ἰατροὶ καὶ τὸ
νοσηλευτικὸ προσωπικὸ μὲ αἰσθήματα συγκίνησης
καὶ χαρᾶς εὐχαρίστησαν τὸν Σεβασμιώτατο γιὰ τὴν
εὐλογητὴ ἐπίσκεψή του, ἡ ὁποία τοὺς γέμισε μὲ
ἐλπίδα καὶ δύναμη.

Ἀκολούθως ὁ Ποιμενάρχης μας μετέβη στὸ Γηρο-
κομεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας  «Ἵδρυμα
Ἀργύρη – Πετρῆ - Στέγη Γερόντων» στὴ Στυλίδα.

Στὸν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἱδρύματος τὸν Σεβασμιώ-
τατο ἀνέμεναν ὁ Διευθυντὴς τοῦ Γηροκομείου Πανο-
σιολ. Ἀρχιμ. π. Μάξιμος Νικολόπουλος καὶ τὸ
προσωπικὸ καὶ τὸν καλωσόρισαν μὲ αἰσθήματα
υἱϊκὴς ἀγάπης καὶ σεβασμοῦ στὸ Γηροκομεῖο.

Στὸ σαλόνι τοῦ πρώτου ὀρόφου οἱ γέροντες καὶ
οἱ γερόντισσες ὑποδέχθηκαν τὸν Ποιμενάρχη μας μὲ
ἔκδηλα τὰ συναισθήματα τοῦ ἐνθουσιασμοῦ καὶ τῆς
χαρᾶς, χειροκροτοῦσαν καὶ ἀναφωνοῦσαν συνεχῶς
τὸ ΑΞΙΟΣ.

Γιὰ ἀρκετὴ ὥρα εἶχαν μία εὐχάριστη ἐπικοινωνία
ἀγάπης καὶ γνωριμίας, ἐνῶ ὁ Ποιμενάρχης μας ξε-
ναγήθηκε σὲ ὅλους τους χώρους τοῦ Γηροκομείου
καὶ ἐπεσκέφθη τοὺς κατακοίτους γέροντες καὶ γε-
ρόντισσες στὰ δωμάτιά τους.
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