
καί τοῦ προσέφερε ἀσημένια εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου. Ὁ Σε-
βασμιώτατος ἀντιφώνησε καί εὐχαρίστησε γιά τήν εὐγενική προ-
σφορά, ἐνῶ διάβασε τήν εὐχή τῆς ἐκκλησιαστικῆς διακονίας στήν
ψάλτρια τοῦ Ναοῦ κα Αἰκατερίνη Πολίτη καί στήν νεωκόρο κα
Εὐαγγελία Κουτσοδόντη. Ἀκολούθησε δεξίωση πού προσέφερε
τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τῆς Ἐνορίας.

Πανήγυρις  Ἁγ. Πολυκάρπου Λιβανατῶν
Στόν πανηγυρίζοντα περικαλλῆ Ἱ. Ναό Ἁγίου Πολυκάρπου τοῦ
Ἱδρύματος «Παναγία Φανερωμένη» στίς Λειβανάτες Λοκρίδος
ἱερούργησε καί ὡμίλησε τήν Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου, ἑορτή τοῦ
ἁγίου Πολυκάρπου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικό-

λαος. Στό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος τίμησε μέ τό
ὀφφίκιο τοῦ ἀρχιμανδρίτου τόν πανοσ. ἱερομόναχο π. Ἀθανάσιο
Τσακάλη, ὀ ὁποῖος διακονεῖ τίς λατρευτικές ἀνάγκες τοῦ Ἱδρύμα-
τος ἐπί 28 ἔτη.

Ἐκδημίες ἱερέων
Τήν Κυριακή 22 Ἰανουαρίου ἀπε-
βίωσε σέ ἡλικία πενῆντα ὀκτώ
ἐτῶν ὁ ἱερέας τῆς Μητροπόλεώς
μας π. Ἀριστοτέλης Ἀρχανιώτης. Ὁ
μακαριστός καταγόταν ἀπό τό χω-
ριό Γαβράκια Φθιώτιδος καί ἦταν
πατέρας τεσσάρων παιδιῶν. Χειρο-
τονήθηκε διάκονος τόν Μάϊο τοῦ
1976 καί πρεσβύτερος τόν Νοέμ-
βριο τοῦ 1981 ἀπό τόν ἀείμνηστο
Μητροπολίτη Φθιώτιδος κυρό Δα-
μασκηνό. Ὑπηρέτησε ἐπί πολλά

ἔτη ἐφημέριος τοῦ  Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Νικολάου Λαμίας, ἐνῶ ὑπηρέτησε
καί γιά μικρό διάστημα στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελι-
σμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας. Διεκρίνετο γιά τήν καλλιφωνία του
καί τήν ἀγάπη στήν Βυζαντινή Μουσική. Ἡ κηδεία τοῦ ἐκλιπόντος
ἱερέως τελέσθηκε τή Δευτέρα 23 Ἰανουαρίου ἀπό τόν Ἱ. Ναό Ἁγί-
ου Νικολάου Λαμίας χοροστατοῦντος τοῦ  Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου μας κ. Νικολάου καί παρισταμένων πολλῶν κλη-
ρικῶν καί πλῆθος κόσμου. Τό Σάββατο 25 Φεβρουαρίου τελέ-
σθηκε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ ἐκλιπόντος στόν  Ἱ.
Ναό Ἁγίου Νικολάου Λαμίας ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας. Ἐκοιμήθη ὀ συνταξιοῦχος ἱερέας τῆς Μητρο-
πόλεώς μας π. Λεωνίδας Κοντογεῶργος. Ὁ ἐκλιπών γεννήθηκε
στίς 8  Ὀκτωβρίου τοῦ 1929 στό χωριό Ροδωνιά Φθιώτιδος. Χει-
ροτονήθηκε διάκονος καί πρεσβύτερος τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1976
ἀπό τόν Μητροπολίτη Φθιώτιδος Δαμασκηνό Παπαχρήστου. Μέ-
χρι τήν συνταξιοδότησή του διηκόνησε τήν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Χα-
ραλάμπους Καρυᾶς  Ὑπάτης. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ ἐκλιπόν-
τος τελέσθηκε τήν Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου
Χαραλάμπους Καρυᾶς καί τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας
ἐκπροσώπησε ὀ αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Εὐθύμιος Παρ-
λαβάντζας. Ἐπίσης τήν Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου ἐκοιμήθη σέ ἡλι-
κία 89 ἐτῶν, ὁ συνταξιοῦχος Ἱερέας τῆς Μητροπόλεώς μας π. Βα-
σίλειος Παπαδημητρίου. Ὁ ἐκλιπών γεννήθηκε τό 1923, διέμενε
στή Στυλίδα καί ἦταν πατέρας τριῶν παιδιῶν. Χειροτονήθηκε πρε-
σβύτερος τό ἔτος 1977 ἀπό τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Φθιώτι-
δος κυρό Δαμασκηνό. Ἐπί σειρά ἐτῶν ἄσκησε τά ἐφημεριακά του
καθήκοντα στόν Ἱ. Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Λογγιτσί-
ου, ἐνῶ μετά τήν συνταξιοδότησή του ἐξυπηρέτησε ἐφημεριακά
κενά. Ἡ κηδεία τοῦ ἐκλιπόντος ἱερέως τελέσθηκε τήν Παρασκευή
24 Φεβρουαρίου στόν Ἱ. Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτῆρος Λογ-
γιτσίου. Τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας ἐκπροσώπησε ὀ πα-
νοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Μάξιμος Νικολόπουλος, Ἁρχιερατικός Ἐπί-
τροπος Στυλίδος.

Θ. Λειτουργία στόν Ἁγ. Νικόλαο Σπερχειάδος
Στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Νικολάου Σπερχειάδος ἰερούργησε καί ὡμίλη-
σε τήν Κυριακή 26 Φερουαρίου τῆς Τυρινῆς, ὁ Σεβασμιώτατος

Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Στήν θ. Λειτουργία παρέστησαν ὁ
Δήμαρχος Μακρακώμης κ. Εὐθ. Παπαευθυμίου μέ μέλη τοῦ Δη-
μοτικοῦ Συμβουλίου, πολλοί ἐνορίτες καί ἐπισκέπτες πού βρέθη-
καν στόν ἱερό Ναό γιά νά εὐχηθοῦν στόν ἑορτάζοντα προϊστάμε-
νο τῆς ἐνορίας πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Θεόκλητο Μπρούζη. Μετά τό
τέλος τῆς θ. Λειτουργίας ἀκολούθησε δεξίωση σέ παρακείμενο
τοῦ ναοῦ κατάστημα.
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ρε ὁ ἐμπορικός Σύλλογος Στυλίδος, ὁ Σεβασμιώτατος ἐτίμησε
μέ τό Μετάλλιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τόν Βιομήχανο κ.
Ἰωάννη Βογιατζῆ γιά τή προσφορά του στούς ἀπόρους τῆς
Ἀνατολικῆς Φθιώτιδος. Ὡς γνωστόν ὁ κ. Βογιατζῆς μέ τήν με-
σολάβηση τοῦ Δημάρχου Στυλίδος προσφέρει κάθε μῆνα
10.000 Εὐρώ γιά τήν ἀγορά τροφίμων, πού μέσῳ τῶν Ἱερέων
καί τοῦ ἐθελοντοῦ κ. Ζαρογιάννη διανέμονται σέ πτωχούς τῆς
περιοχῆς (1.200 δέματα καί ἰατρική περίθαλψη). Τό ἐκκλησία-
σμα χειροκρότησε τήν ἐνέργεια τοῦ Σεβασμιωτάτου καί συνε-
χάρη μέ τό «ἄξιος» τόν εὐεργέτη κ. Ἰ. Βογιατζῆ. Ἐπίσης ὁ Σεβα-
σμιώτατος προσέφερε στόν κ. Ζαρογιάννη ὡς εὐλογία μία ἱερή
εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Φοβερᾶς Προστασίας.

Ὁ κ. Ἰ. Βογιατζῆς συγκινημένος ὑποσχέθηκε, ὅτι θά συνεχί-
σει τήν προσφορά ἀγάπης καί εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο
διότι τοῦ ἔκανε «μεγάλη τιμή γιά μιά μικρή πράξη», ὅπως χα-
ρακτηριστικά εἶπε.

Τόν κ. Βογιατζῆ συνεχάρη καί ὁ παριστάμενος Ἀντιπεριφε-
ρειάρχης Φθιώτιδος κ. Θωμᾶς Στάϊκος, ὁ ὁποῖος ἐτόνισε τήν
ἀξία τῆς προσφορᾶς του. Μετά τή Θεία Λειτουργία ὁ Δήμαρχος
κ. Ἀπόστολος Γκλέτσος δεξιώθηκε τούς Ἀρχιερεῖς καί τούς ἐπι-
σήμους στήν παραπλεύρως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ εὑρισκομένη οἰκία
του καί ἐξέφρασε τήν ἱκανοποίησή του γιά τήν μεγάλη ἐπιτυχία
τῶν ἑορτασμῶν τοῦ πολιούχου Στυλίδος Ἁγίου Ἀθανασίου.

Νά σημειωθεῖ ὅτι συμμετεῖχαν στήν Θεία Λειτουργία Σύμ-
βουλοι τῆς Περιφέρειας Στερεᾶς Ἑλλάδος, τά μέλη τοῦ Δημοτι-
κοῦ Συμβουλίου, τό Λιμενικό Σῶμα μέ ἐπικεφαλῆς τόν κ. Λιμε-
νάρχη, οἱ Διοικητές τῆς Ἀστυνομίας καί τῆς Πυροσβεστικῆς
Στυλίδος, οἱ Διευθυντές τῶν Σχολείων, τά προεδρεῖα τῶν Συλ-
λόγων, ἀντιπροσωπεῖες μαθητῶν τῶν Σχολείων καί πλῆθος
λαοῦ ἀπό τή Στυλίδα καί τίς γύρω περιοχές.
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Μέ σκοπό τήν προβολή καί προώθηση τῆς ἁγιότητος καί
τῆς διδασκαλίας τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας στήν
σύγχρονη κοινωνία, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος, μέ ἀπόφα-
ση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου κ. Νικολάου,
ὥρισε τό ἔτος 2012 ὡς ἔτος
τῶν Ἁγίων Πατέρων, μέ γε-
νικό σύνθημα «Ἐπιστροφή
στούς Πατέρες» καί κατήρτι-
σε πρόγραμμα λατρευτικῶν
καί πνευματικῶν ἐκδηλώσε-
ων, καθ΄ ὅλη τή διάρκεια
τοῦ ἔτους, σέ 40 μεγάλες
ἐνορίες μέ ὁμιλίες, ἡμερί-
δες, ἱερές Ἀκολουθίες, ἐκθέ-
σεις κ.λπ..

Ἀρχή τοῦ ἀφιερώματος
ἔγινε μέ τήν ἑορτή τοῦ Με-
γάλου Ἀθανασίου, ἡ ὁποία
τελέσθηκε στούς ὁμωνύ-
μους Ἱερούς Ναούς μέ με-
γαλοπρέπεια καί λαμπρό-
τητα ἰδιαίτερα στή Λαμία καί στή Στυλίδα καί μέ τήν συμμετοχή
δύο ἀκόμη Ἀρχιερέων τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεί-
ου, τούς ὁποίους εἶχε προσκαλέσει ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας κ. Νικόλαος. Πρόκειται γιά τούς Θεοφιλεστάτους
Ἐπισκόπους Θεουπόλεως κ. Παντελεήμονα καί Θερμῶν κ. Δη-
μήτριο, οἱ ὁποῖοι ἐπί πολλά χρόνια ἔχουν ὑπηρετήσει στήν
Εὐρώπη καί στήν Αὐστραλία καί ἔχουν διακονήσει τόν ἀπόδη-
μο Ἑλληνισμό. Στόν ἑορτασμό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου συμμε-
τεῖχε ἐπίσης ὁ Θεοφιλέστατος  Ἐπίσκοπος Κατάγκα τοῦ Πα-
τριαρχείου Ἀλεξανδρείας κ. Μελέτιος, ἀπόφοιτος τῆς Ἐκκλη-
σιαστικῆς Σχολῆς Λαμίας, ὁ ὁποῖος διερχόμενος ἐκ Λαμίας πα-
ρεκλήθη ἀπό τόν Σεβασμιώτατο νά παραμείνει. 

Στόν μεγάλο πανηγυρικό Ἑσπερινό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου
Λαμίας συμμετεῖχαν καί οἱ τέσσερις Ἀρχιερεῖς, ὁ Μητροπολίτης
μας καί οἱ τρεῖς προσκεκλημένοι Ἐπίσκοποι, πρός μεγάλη συγ-
κίνηση καί εὐχαρίστηση τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ πολυπλη-
θοῦς ἐκκλησιάσματος, τό ὁποῖο ἔβλεπε γιά πρώτη φορά στόν
μεγαλοπρεπῆ Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Γαλανέϊκων τέσσερις
Ἀρχιερεῖς. Πρό τοῦ τέλους τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας καλωσόρισε τούς ὑψηλούς προσκεκλημέ-

νους καί τούς εὐχαρίστησε γιά τήν μεγάλη εὐλογία καί τιμή τῆς
παρουσίας τους. Διδακτικώτατα περί τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου
μίλησε ὁ χοροστατήσας Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Θερμῶν κ.

Δημήτριος, ὁ ὁποῖος ἀνα-
φέρθηκε στή ζωή καί στά
μηνύματα πού ἐκπέμπει ὁ
Μέγας Ἀθανάσιος. Στή Θεία
Λειτουργία στόν ἴδιο Ναό
ἱερούργησε ὁ Θεοφιλέστα-
τος Ἐπίσκοπος Κατάγκα κ.
Μελέτιος, ὁ ὁποῖος μίλησε
στόν εὐσεβῆ λαό γιά τήν
Ἱεραποστολή στήν Ἀφρική
καί εὐχαρίστησε ὅλους γιά
τήν ἀγάπη καί τόν σεβασμό
πού ἐπέδειξαν στό πρόσω-
πό του.

Στή Στυλίδα ἡ Θεία Λει-
τουργία τελέσθηκε μέ κάθε
λαμπρότητα μέ τή συμμε-
τοχή τοῦ Μητροπολίτου
μας, τῶν δύο Ἐπισκόπων

καί τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς περιοχῆς. Κατά κοινή ὁμολογία αὐτή
ἡ Θεία Λειτουργία εἶχε ἰδιαίτερη χάρη. Γιά πρώτη φορά στόν
ἐπιβλητικό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Στυλί-
δος ἔγινε πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ἀπό ἐνωρίς ὁ λα-
ός εἶχε γεμίσει τόν Ἱερό Ναό μέ τόν κ. Δήμαρχο νά ἔχει δώσει
πρῶτος τό παράδειγμα. Ἡ πολυμελής χορωδία, ἡ εὐπρέπεια
τοῦ Ναοῦ, ἡ κατάνυξη τοῦ ἐκκλησιάσματος, ἡ μεγαλοπρέπεια
τῶν Ἀρχιερέων καί τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, ἡ συμμετοχή τοῦ Δημο-
τικοῦ Συμβουλίου καί ὅλων τῶν Ἀρχῶν τῆς πόλεως προσέδω-
σαν στήν πανήγυρη κάτι τό ἰδιαίτερο, πρᾶγμα πού ὅλοι ἐτόνι-
σαν μετά καί εὐχαριστοῦσαν τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν χαρά
πού τούς ἔδωσε καί τήν μεγάλη τιμή πού ἔκαμε στή Στυλίδα.

Τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Θεου-
πόλεως κ. Παντελεήμων, ὁ ὁποῖος δέν παρέλειψε νά ὑπογραμ-
μίσει τήν ἀξία πού ἔχει γιά τόν κάθε ἄνθρωπο ἡ ζωή τοῦ Μεγά-
λου προμάχου τῆς πίστεως Ἁγίου Ἀθανασίου. Συνεχάρη, ἐπί-
σης, τόν Σεβασμιώτατο γιά τό ἔργο του καί ἐξέφρασε τόν θαυ-
μασμό του γιά τήν «ἀνθρωπιά» ὅπως εἶπε τοῦ Δημάρχου Στυ-
λίδος κ. Ἀποστόλου Γκλέτσου, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐκπλήξει πολ-
λούς. Πρό τῆς τελέσεως τῆς Ἀρτοκλασίας, τήν ὁποία προσέφε-
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Δ
έν πρόκειται γιά τήν πτώχευση τῆς

ὁποίας ἡ ἀπειλή ὡς σπάθη ἐπικρέ-

μεται ἐπί τῶν κεφαλῶν μας. Πρό-

κειται γιά τήν πνευματική

πτώχευση πού μᾶς ἔχει

κυριεύσει λόγῳ τῶν ἀδυ-

ναμιῶν μας καί γιά τήν

πνευματική μας χρεωκο-

πία, ἡ ὁποία μᾶς ἔχει βου-

λιάξει  στό βάραθρο τῶν

ἁμαρτιῶν μας. Αὐτή εἶναι

ἡ χειρότερη πτώχευση

πού πάντοτε προηγεῖται

τῆς οἰκονομικῆς.

Ὁ λαός μας εἶχε πλα-

νηθεῖ ἀπό τίς ὑποσχέσεις

πού δημιουργοῦν καί τά

ταξίματα τῶν πολιτικῶν.

Ἔζησε ἀχαλίνωτα καί

ἀπρογραμμάτιστα  τόν

νεοπλουτισμό του, σάν τόν

ἄσωτο τῆς παραβολῆς. Καί ξαφνικά ὅλα

ἄλλαξαν. Οἱ δανειστές ἀπαιτοῦν τά ὀφειλό-

μενα ἀπό ἕνα λαό πού ζοῦσε καί ἐπλούτιζε

μέ δανεικά.  Ἡ ἀσυδοσία τώρα δίνει τόπο

στή στέρηση καί ἡ εὐμάρεια στήν ἔσχατη

πενία. Τώρα ὅλοι συλλογίζονται πόσο ἀνόη-

τα καί ἀπερίσκεπτα ζοῦσαν. Ἡ πτωχεία

τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων ἔφερε τήν

πτώχευση τῆς καθημερινῆς ζωῆς. Φτώχια

δέν εἶναι ἡ στέρηση. Φτώχια εἶναι ἡ παγω-

μένη καρδιά. Ἡ ἐφήμερη εὐμάρεια μᾶς

ἔκλεισε στήν κατάψυξη τῆς ἐγωπάθειας καί

κινδυνεύουμε νά πεθάνουμε. 

Ἀνάνηψη χρειάζεται ὁ

λαός μας. Νά ἀναζητήσει

τά δῶρα τοῦ οὐρανοῦ. Νά

γεμίσει τό ταμεῖο τῆς

ψυχῆς του μέ οὐράνιους

θησαυρούς. Νά ἐξομολο-

γηθεῖ στόν Κύριο: «ἐπτω-

χεύσαμεν σφόδρα. Βοήθη-

σον ἡμῖν ὁ Θεός, ὁ Σωτήρ

ἡμῶν». Ὅταν ἡ ψυχή

εἶναι πτωχή σέ ἔργα ἀγά-

πης, ὅταν πνευματικά

ἀποθέματα δέν ἔχει, τότε

αὐτή ἡ ἴδια ἑτοιμάζει τόν

δρόμο τῆς καταστροφῆς.

Ἡ ἐκζήτηση τῆς Βασιλείας

τοῦ Θεοῦ ἐξασφαλίζει τά

πάντα στή ζωή. «Ζητεῖτε

πρῶτον τήν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν δι-

καιοσύνην αὐτοῦ καί ταῦτα πάντα προστε-

θήσεται ὑμῖν». (Ματθ. 6, 33).

Ἐνισχυτική γιά τήν παροῦσα ἀπέλπιδα

περίοδο εἶναι ὁ λόγος τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστό-

μου: «Μηδείς θρηνήτω πενίαν· ἐφάνη γάρ

ἡ κοινή Βασιλεία». Χειρότερη ἀπό τήν

φτώχια εἶναι ἡ ἔνδεια τῆς ψυχῆς.      

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΟΤΙ ΕΠΤΩΧΕΥΣΑΜΕΝ ΣΦΟΔΡΑ
«Ταχύ προκαταλαβέτωσαν ἡμᾶς οἱ οἰκτιρμοί σου Κύριε, ὅτι ἐπτωχεύσαμεν σφόδρα. 

Βοήθησον ἡμῖν ὁ Θεός, ὁ Σωτήρ ἡμῶν»

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

εορταστικεσ εκδηλωσεισ επι τη εορτη του αγΙΟΥ αθανασιου Ὑποδοχή τῆς Κάρας 
τοῦ Ἁγίου Νικηφόρου 

στή Λαμία
Στά πλαίσια τοῦ προγράμματος «ἐπιστροφή στούς Πα-

τέρες», πραγματοποιήθηκε τήν Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου
τό ἀπόγευμα στόν  Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελι-
σμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, ἡ ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, μέ θέμα: «Ἅγιος Νικηφό-
ρος ὁ ὁμολογητής, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως».

Γιά τήν ἀπόδοση τιμῆς στόν ἅγιο καί προσφορά εὐλο-
γίας στούς πιστούς, μεταφέρθηκε ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ἁγί-
ου Γεωργίου Μαλεσίνας, ἡ τιμία κάρα τοῦ Ἁγίου Νικηφό-
ρου, τήν ὁποία συνόδευσαν ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
Ὀπουντίων καί Μαλεσίνης π. Ἀθανάσιος Λατσούδης, ἡ
Μοναχή Χριστοφόρα καί 100 περίπου Χριστιανοί τῆς Μα-
λεσίνας.

Τήν ἁγία Κάρα ὑποδέχθηκε ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ἱερός
Κλῆρος τῆς Λαμίας καί πλῆθος πιστῶν στά προπύλαια τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ καί ἀκολούθως ἄρχισε τό προσκύ-
νημα πού διήρκεσε μέχρι ἀργά τό βράδυ.

Ἀπό δύο πολυμελεῖς χορωδίες ἐψάλη ἡ Ἱερά Παρά-
κληση, μετά τήν ὁποία ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέπτυξε τό θέμα
καί ἀνέλυσε μέ ἁπλή σκέψη τήν ἀξία τῆς προσφορᾶς καί
ὁμολογίας τοῦ Ἁγίου Νικηφόρου κατά τήν πολυτάραχη
περίοδο τῆς εἰκονομαχίας.

Εἶναι γεγονός, ὅτι ἡ παρουσία τῆς τιμίας Κάρας τοῦ
Ἁγίου Νικηφόρου ἀναθέρμανε τήν πίστη τῶν Χριστιανῶν
καί ἐνίσχυσε τήν συνείδηση τῶν πιστῶν, ὥστε ζῶντας μέ-
σα στήν συγκεχυμένη σύγχρονη ἐποχή, νά ἔχουν τήν δύ-
ναμη νά ὁμολογοῦν τόν Χριστό μέ τήν ζωή τους και μέ τά

λόγια τους.

Ἀπό τή χειροθεσία σε Ἀρχιμανδρίτη τοῦ π. Ἀθανασίου Τσακάλη

Ὁ π. Ἀριστοτέλης Ἀρχανιώτης

Ἀπό τή θεία λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Σπερχειάδος

Ἀναμνηστική φωτογραφία μετά τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Λαμίας

Ἀπό τήν θεία Λειτουργία στόν  Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου Στυλίδος Ὁ Σεβασμιώτατος τιμᾶ τόν κ. Ἱωάννη Βογιατζῆ Ἄποψη ἀπό τόν  Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου Στυλίδος

Ἀναμνηστική φωτογραφία τῶν Ἀρχιερέων στό Ἐπισκοπεῖο Λαμίας

Ἀναμνηστική φωτογραφία μετά τή θεία λειτουργία στό χωριό Ἀρχάνι



ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΥ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

Τήν μνήμη τοῦ  Ὁσίου Εὐθυμίου ἑόρτασε, τήν Παρασκευή
20 Ἰανουαρίου, μέ ἐπισημότητα ὁ ἐνοριακός Ναός τοῦ χωριοῦ
Ἁγία Παρασκευή Κάτω Τιθορέας. Στή Θεία Λειτουργία ἱερούργη-
σε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Νικόλαος  περιστοιχού-
μενος ἀπό ἱερεῖς τῆς περιοχῆς καί ἔψαλε ὁ Δήμαρχος  Ἀμφικλεί-
ας-Ἐλατείας ἰατρός κ. Θεόδωρος Ντοῦρος μέ τούς ἐπιτοπίους
ἱεροψάλτες. Παρά τό δριμύ ψῦχος συμμετεῖχαν πολλοί κάτοικοι
τῆς Λοκρίδος καί οἱ ἀρχές τῆς περιοχῆς. Μετά τή Θεία Λειτουρ-

γία ἔγιναν τά ἑόρτια κεράσματα στό καφενεῖο τοῦ χωριοῦ, ὅπου
προσεφώνησε τόν Σεβασμιώτατο μέ λόγια πηγαίας χαρᾶς ὁ γη-
ραιότερος κάτοικος τοῦ χωριοῦ, ἐτῶν 96, ὁ ὁποῖος τόν συνεχά-
ρη πού ἐπισκέπτεται τά μικρά χωριά καί δίνει ζωή στούς λιγο-
στούς κατοίκους τους. Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος, οἱ ἱερεῖς
καί οἱ ἐπίσημοι μετέβησαν στήν Ἀμφίκλεια ὅπου στό Πολιτιστικό
κέντρο τοῦ Δήμου ἔλαβε χώρα τό μεσημέρι ἡ τελετή κοπῆς τῆς
Βασιλόπιττας, ἡ βράβευση τῶν ἀριστευσάντων μαθητῶν στίς
ἐξετάσεις ΑΕΙ καί ΤΕΙ καί ἡ ἀνακήρυξη τοῦ Πρέσβεως τῆς Οὐκρα-
νίας κ. Βολοδυμύρ Σκούρωφ εἰς ἐπίτιμο Δημότη τοῦ Δήμου
Ἀμφικλείας-Ἐλάτειας. Μετά τήν τέλεση τοῦ Ἁγιασμοῦ, τήν κοπή
τῆς πίττας καί τήν ὡραία προσφώνηση τοῦ κ. Δημάρχου, ὁ Σε-
βασμιώτατος συνεχάρη τόν κ. Δήμαρχο γιά τήν πρωτοβουλία
τῶν ὡραίων αὐτῶν ἐκδηλώσεων, εὐχήθηκε στούς φοιτητές καί
στίς φοιτήτριες καλή πρόοδο στίς σπουδές τους καί ἔκλεισε τήν

ὁμιλία του μέ δύο λόγια ἀφιερωμένα στόν παριστάμενο Πρέσβη
τῆς Οὐκρανίας λέγοντας: «Ἡ παρουσία σας κ. Πρέσβη τιμᾶ ὅλως
ἰδιαιτέρως τόν τόπο μας καί τήν Μητρόπολή μας. Ἡ πατρίδα σας
καί ἡ πατρίδα μας ἔχουν κοινή πίστη τήν Ἁγία Ὀρθοδοξία καί δε-
σμούς ἀκαταλύτους τούς ὁποίους σήμερα μέ τήν παρουσία σας

ἐνισχύετε καί ἐπιβεβαιώνετε. Ἐπιθυμία μας εἶναι αὐτοί οἱ δεσμοί
νά συνεχισθοῦν ἐπ΄ ὠφελείᾳ καί τῶν δύο λαῶν μέ τήν προώθη-
ση τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ καί ἄλλων δράσεων στό πλαί-
σιο τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως». Ὁ κ. Πρέσβυς εὐχαρίστησε γιά
τήν ἀγάπη τόν Σεβασμιώτατο, τόν κ. Δήμαρχο καί ὅλο τόν λαό
καί προσέφερε ἀναμνηστικά δῶρα.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ -
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Xριστουγεννιάτικη ἑορταστική ἐκδήλωση μέ τίτλο: «Ἄγγελοι
μετά ποιμένων δοξολογοῦσι», πραγματοποίησε ἡ Ἱερά Μητρό-
πολή μας τήν Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου τό ἀπόγευμα, στόν Ἱερό
Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας.  Ἡ
ἐκδήλωση περιλάμβανε ὕμνους τῶν Χριστουγέννων, τούς
ὁποίους ἄριστα ἀπέδωσε ἡ Χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς
Μουσικῆς «Γερμανός ὁ Μελωδός» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς
μας, ὑπό τή Διεύθυνση τοῦ πρωτοψάλτου καί Διευθυντοῦ τῆς
Σχολῆς κ. Ἀνδρέου Ἰωακείμ, καί προλόγισε ὁ Πανοσιολογιώτα-
τος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἄνθιμος Νεραντζῆς, Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας. Τήν ἐκδήλωση χαιρέτισε καί ἔκλεισε ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ
συνεχάρη τή χορωδία, τόν χοράρχη καί τόν ἑρμηνευτή τῶν
ὕμνων, τόνισε ἰδιαιτέρως τήν ἀναγκαιότητα προετοιμασίας γιά
τήν βίωση τοῦ μεγάλου γεγονότος τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως
τοῦ Θεοῦ Λόγου. Ἀκολούθως, ἀφοῦ ἀναφέρθηκε στό ἔργο
πού ἐπιτελεῖ ἡ Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς

μας, ἀπένειμε τά πτυχία καί ἀναμνηστικά δῶρα σέ δύο ἀποφοί-
τους τῆς Σχολῆς: τόν κ. Βασίλειο Χήρα ἀπό τό Μοσχοχώρι καί
τόν κ. Κων/νο Δεμερτζόγλου ἀπό τή Μαλεσίνα. Ἐπίσης, ἀπένει-
με τά βραβεῖα στούς τρεῖς πρώτους μαθητές, πού διακρίθηκαν
στό Διαγωνισμό Ἐκθέσεως, πού προκηρύχθηκε στό πλαίσιο
τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ ἀπό
Ταλαντίου Μητροπολίτου Ἀθηνῶν Νεοφύτου Μεταξᾶ. Συνολι-
κά ἔγραψαν ἔκθεση γιά τήν προσωπικότητα καί τό ἔργο τοῦ Τα-
λαντίου Νεοφύτου 70 παιδιά. Οἱ ἐκθέσεις συγκεντρώθηκαν καί
ἐξετάσθηκαν ἀπό εἰδική ἐπιτροπή, πού συγκροτήθηκε γι΄ αὐτό
τό σκοπό καί ἡ ὁποία ἐπέλεξε τίς τρεῖς καλύτερες. Ἔτσι, τό
πρῶτο βραβεῖο, πού ἀντιστοιχοῦσε στό ποσό τῶν 300 Εὐρώ καί
ἀναμνηστικό δῶρο, πῆρε ὁ μαθητής τῆς Στ΄ Δημοτικοῦ Ἐφραίμ -
Δημήτριος Λοΐζος ἀπό τήν Ἀταλάντη. Τό δεύτερο βραβεῖο, πού
ἀντιστοιχοῦσε στό ποσό τῶν 200 Εὐρώ καί ἀναμνηστικό δῶρο,
πῆρε ἡ μαθήτρια τῆς Γ΄ Λυκείου Αἰκατερίνη Κουτσογιάννη ἀπό
τή Στυλίδα. Καί τό τρίτο βραβεῖο πού ἀντιστοιχοῦσε στό ποσό
τῶν 150 Εὐρώ καί ἀναμνηστικό δῶρο πῆρε, ἡ μαθήτρια τῆς Γ΄
Λυκείου Ἀθανασία Γεωργιάδη ἀπό τήν Ἀταλάντη.

ΕκδΗλωση ΕκκλησιαστικΗς ΣχολΗς
ΛΑΜΙΑΣ γιΑ τοΥς ΤρεΙς ΙερΑρχες

Πραγματοποιήθηκε τήν Δευτέρα 30 Ἰανουαρίου ἐπίσημη ἑορ-
ταστική ἐκδήλωση ἐπ’ εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Τριών Ἱεραρ-
χών, προστατῶν τῆς Παιδείας, πού διοργάνωσε τό Ἐκκλησια-
στικό Γυμνάσιο - Λύκειο Λαμίας στήν αἴθουσα τοῦ Ἐργατικοῦ
Κέντρου Φθιώτιδος. Στήν ἐκδήλωση παρεβρέθησαν οἱ Σεβα-
σμιώτατοι Μητροπολίτες
Καρπενησίου κ. Νικόλα-
ος,  Φθιώτιδος κ. Νικό-
λαος Νικόλαος, ὀ Θεο-
φιλέστατος Ἐπίσκοπος
Ρεντίνης κ. Σεραφείμ, ὁ
Γενικός Γραμματέας
Θρησκευμάτων τοῦ
Ὑπουργείου Παιδείας κ.
Γ. Καλαντζῆς, ὁ Περιφε-
ρειακός Διευθυντής
Πρωτοβάθμιας καί Δευ-
τεροβάθμιας Ἐκπαιδεύ-
σεως Στερεᾶς Ἑλλάδος
κ. Ἠλ. Ἀργυρόπουλος, ὁ
Διευθυντής τῆς Δευτερο-
βάθμιας Ἐκπαιδεύσεως
Φθιώτιδος Σπ. Πιλιτζῆς,
λοιποί ἐπίσημοι, ἱερεῖς
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί πλῆθος κόσμου. Μετά τούς
χαιρετισμούς τῶν ἐπισήμων ἡ χορωδία τῆς Ἐκκλησιαστικῆς
Σχολῆς πλαισιωμένη ἀπό ἀποφοίτους τῆς Σχολῆς, ὑπό τήν δι-
εύθυνση τοῦ Καθηγητού Μουσικῆς κ. Ἀνδρέα Ἰωακείμ ἔψαλε
βυζαντινούς ἐκκλησιαστικούς ὕμνους τῆς ἑορτῆς τῶν τριῶν
Ἱεραρχών και τραγούδησε παροδοσιακούς σκοπούς μέ τή συ-

νοδεία τῆς παραδοσιακῆς ὀρχήστρας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Φθιώτιδος μέ τόν δάσκαλο κ Δημήτρη Λόζο. Κεντρικός ὁμιλη-
τής τῆς ἐκδηλώσεως ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π.
Δοσίθεος Κανέλλος, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τατάρ-
νης μέ θέμα: «Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες σκουριά τοῦ παρελθόντος ή
φωτεινοί σηματοδότες σωστῆς πορείας;». Τήν ἐκλδήλωση
έκλεισε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ Νικόλαος μέ
σύντομο χαιρετισμό πρός τούς παρισταμένους. Τήν παρουσία-
ση τῆς ἐκδηλώσεως ἔκανε ο φιλόλογος καθηγητής κ. Γεώρ-
γιος Καλαντζῆς.
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Ἡ καθιερωμένη ἐτήσια ἐκδήλωση τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου
Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, μέ σκοπό τήν σύσφιξη
τῶν σχέσεων τῶν μελῶν τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Μη-
τροπόλεως καί τήν ἐνίσχυση τοῦ Φιλοπτώχου ταμείου, ἔλαβε
χώρα τήν Δευτέρα 9 Ἰανουαρί-
ου 2012.

Κατά γενική ὁμολογία ἡ
ἐκδήλωση εἶχε ἀπόλυτη ἐπιτυ-
χία, γεγονός τό ὁποῖο φάνηκε
τόσο ἀπό τήν κατάμεστη ἀπό
κόσμο αἴθουσα δεξιώσεων
τοῦ κέντρου «ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ», ἡ
ὁποία παραχωρήθηκε δωρεάν
ἀπό τόν ἰδιοκτήτη της κ. Πολύ-
ζο, ὅσο καί ἀπό τόν ἀριθμό
τῶν προσκλήσεων πού ἀγο-
ράσθηκαν συνολικά ἀπό τόν
κόσμο. Τό πλούσιο πρόγραμ-
μα τῆς ἐκδηλώσεως παρου-
σίασε τό μέλος τοῦ Συμβουλί-
ου τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου
ἐκπαιδευτικός κυρία Χριστίνα Κουτκιᾶ, ἡ ὁποία στήν ἀρχή ἔκα-
νε μία συνολική παρουσίαση τοῦ πλούσιου ἔργου φιλανθρω-
πίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως σέ συνδυασμό μάλιστα με τήν
ὀξεία οἰκονομική κρίση πού βιώνει ἡ πατρίδα μας.

Ἡ βραδιά, ἐκτός ἀπό τήν παράθεση καφέ, τσαγιοῦ καί
πλούσιων συνοδευτικῶν, περιελάμβανε τήν ἀπόδοση παραδο-
σιακῶν τραγουδιῶν ἀπό τή χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς
Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας «Γερμανός ὁ Μελω-
δός», ὑπό τή διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτη κ. Ἀνδρέου Ἰωακείμ
καί μέ τή συνοδεία ὀργάνων, καθώς καί παραδοσιακούς χο-
ρούς ἀπό τά χορευτικά τμήματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πού
λειτουργοῦν δωρεάν στίς ἐνορίες Ἁγίου Νεκταρίου Νεαπόλε-
ως, Ἁγίων Ἀποστόλων Παγκρατίου, Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας
Ἄμπλιανης, Ἁγίου Ἀθανασίου Γαλανέϊκων καί Ἁγίας Βαρβάρας
Λαμίας. Τά μέλη τῶν χορευτικῶν ἦταν ἐνδεδυμένα μέ παραδο-
σιακές στολές καί μέ τήν καθοδήγηση τῶν δασκάλων τους πα-
ρουσίασαν πολλούς χορούς ἀπό διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδος.

Κεντρικό σημεῖο τῆς ἐκδηλώσεως ἀπετέλεσε ὁ χαιρετισμός
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Νικολάου, ὁ ὁποῖος
παράλληλα προχώρησε σέ ἀναλυτικό ἀπολογισμό τοῦ ἐπιτε-
λεσθέντος ἔργου κατά τό παρελθόν ἔτος. Ἀνάμεσα στά ἐνδια-
φέροντα στοιχεῖα πού ἀναφέρθηκαν, προκειμένου νά γίνει
ἀντιληπτό τό μέγεθος τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου καί ἡ ἐξα-
σφαλισμένη διαφάνεια, ἦταν καί ὅτι τό ἐπιτελούμενο ἔργο

Ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἔφτασε στό ποσό τοῦ
1.415.094,41 Εὐρώ.

Τά ἔργα τῆς Ἀγάπης περιλαμβάνουν, ἀνάμεσα σέ ἄλλα:
Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις, ὅπου κάθε καλοκαίρι φι-

λοξενοῦνται δωρεάν περίπου
500 ἀγόρια καί κορίτσια.

Ὀκτώ (8) Κέντρα Ἀγάπης,
ὅπου καθημερινῶς παρα-
σκευάζονται καί διανέμονται
περίπου 400 μερίδες φαγητοῦ.

Δύο (2) Γηροκομεῖα μέ 70
τροφίμους.

Τράπεζα αἵματος μέ 350
αἱμοδότες.

200 βιβλιάρια Προικοδο-
τήσεων γιά ἄπορα κορίτσια.

Ἐπίσης κατά τή διάρκεια
τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέν-
νων διανεμήθηκαν ἀπό τήν
Ἱερά Μητρόπολη 3.200 δέματα
ἀγάπης μέ τρόφιμα, 14.000

εἴδη ρουχισμοῦ (ἀπό τό κατάστημα Ρουχισμοῦ) καθώς καί
πολλά κιβώτια μέ ἐνδύματα στό Σωφρονιστικό Κατάστημα Δο-
μοκοῦ.

Χρήματα, ἀκόμα, διατέθηκαν γιά τήν ἀποπεράτωση τοῦ Γη-
ροκομείου Στυλίδος καί τοῦ Κέντρου Νεότητος στή Λαμία, τήν
ἀνοικοδόμηση τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου γιά τήν
ἱεραποστολή στή Μουάνζα τῆς Ἀφρικῆς, τόν Ραδιοφωνικό
Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κ.ἀ..

Σημειωτέον ὅτι, ὅπως ὑπογράμμισε ὁ Σεβασμιώτατος στό
τέλος τῆς ὁμιλίας του, τό κάθε εὐρώ προέρχεται ἀπό τήν ἀγάπη
τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ, καθώς ἡ Μητρόπολη δέν λαμβάνει κα-
μία ἀπολύτως κρατική ἐπιχορήγηση καί στηρίζεται στούς ἐπω-
νύμους καί ἀνωνύμους δωρητές τῶν Ἐνοριῶν καί τῶν Ἱερῶν
Μονῶν. Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ τήν κλήρωση τῶν προσφερο-
μένων δώρων ἀπό διάφορα καταστήματα τῆς Λαμίας.

τος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στήν
ἀναγκαιότητα ὑπάρξεως τῶν Κέντρων Ἀγάπης, ἐξέφρασε τόν
ἔπαινό του γιά τήν ἐθελοντική προσφορά τῶν κυριῶν στό φιλαν-
θρωπικό ἔργο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί τούς εὐχήθηκε νά ἔχουν
τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου. Παραδοσιακά τραγούδια μέ τή συνοδεία
μουσικῶν ὀργάνων τραγούδησε κατά τήν διάρκεια τῆς ἐκδηλώ-
σεως χορωδία ἀπό γυναῖκες τῆς ἐνορίας καί μαθητές τῆς Σχολῆς
Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας ὑπό τή διεύθυνση
τοῦ Πρωτοψάλτου καί Καθηγητοῦ τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς κ.
Εὐθυμίου Τσιούμα.

Καταστροφές στίς Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις
Δυνατός ἀνεμοστρόβιλος ἔπληξε τό χῶρο τῶν Ἐκκλησιαστικῶν
Κατασκηνώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας στήν παραλία Και-

νουρίου Λοκρίδος τό βράδυ τῆς Δευτέρας 6ης Φεβρουαρίου, μέ
ἀποτέλεσμα νά ξεριζώσει δέντρα καί νά ἐπιφέρει ζημιές στό χῶρο
τῶν κατασκηνώσεων. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νι-
κόλαος ἐπισκέφθηκε τίς Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις καί ἐνη-
μερώθηκε γιά τήν ἔκταση τῆς καταστροφῆς.

Πανήγυρις Ἁγ. Βλασίου Αὐλακίου
Τό Σάββατο 11 Φεβρουαρίου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος
Βλασίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος,

ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν ὁμώνυμο πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό
Αὐλακίου Στυλίδος. Ἐφέτος ἡ πανήγυρις τῆς ἐνορίας τελέσθηκε
στό νεόδμητο ἰσόγειο τοῦ ἀνεγειρόμενου ἐνοριακοῦ ναοῦ παρου-
σία τοῦ Δημάρχου Στυλίδος κ. Ἀποστ. Γκλέτσου, τοῦ Προέδρου

τοῦ Δημοτικοῦ Διαμερίσματος ἱερέων καί πολλῶν κατοίκων. 

Θ. Λειτουργία στό χωριό Λευκάδα
Τήν Κυριακή 12 Φεβρουαρίου, τοῦ Ἀσώτου, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Νι-
κολάου Λευκάδος, ὅπου στό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας τέλεσε τό

τεσσαρακονθήμερο ἱερό Μνημόσυνο τῆς Πρεσβυτέρας Εὐαγγε-
λίας Σιακαβέλλα, συζύγου τοῦ συνταξιούχου κληρικοῦ τῆς Μη-
τροπόλεώς μας π. Σπυρίδωνος Σιακαβέλλα. Στήν ἀκολουθία πα-
ρέστη ὀ Δήμαρχος Μακρακώμης κ. Εὐθ. Παπαευθυμίου μέ μέλη
τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου.

Ἐπιμνημόσυνη δέηση στό Στρατιωτικό Νεκροταφεῖο
Στό ἐτήσιο ἱερό Μνημόσυνο πού τελεῖ ἡ Στρατιωτική Διοίκηση τῆς
Μεραρχίας Ὑποστηρίξεως Λαμίας στό Στρατιωτικό Νεκροταφεῖο
τῆς πόλεως ὑπέρ τῶν κεκοιμημένων ἀξιωματικῶν καί στρα-
τιωτῶν, πεσόντων ἐν πολέμῳ ἤ ἐν περιόδῳ εἰρήνης, χοροστάτησε
τό Σάββατο 18 Φεβρουαρίου, Ψυχοσάββατο, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Μετά τήν ἐπιμνημόσυνη δέηση
στό Στρατιωτικό Νεκροταφεῖο ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε ἐπιμνημό-
συνο τρισάγιο στό τάφο τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Φθιώτι-
δος Δαμασκηνοῦ Παπαχρήστου.

Προσφορές στήν Μητρόπολή μας
Τό ποσό τῶν 4000 εὐρώ προσέφερε ἡ Ἑταιρεία ΠΕΝΤΕ ΑΕ στό
Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο Λαμίας. Τό Γηροκομείο ἐπισκέφθηκε
τήν περίοδο τῶν ἑορτῶν ὁ κ. Χρῆστος Χειμωνίδης, Ἀντιπρόεδρος
τῆς Ἑταιρείας, ὅπου καί προσέφερε δῶρα καί εἴδη τροφίμων καί
καθαριότητος. Μέ ἀπόφαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Στυλίδος
μετά ἀπό πρόταση τοῦ Δημάρχου κ. Ἀποστ. Γκλέτσου παραχώρη-
θηκε τό παλαιό Δημοτικό Σχολεῖο τῆς τοπικῆς κοινότητας Μύλων
στήν Ἐνορία τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου Μύλων γιά τήν κάλυψη
τῶν πνευματικῶν ἀναγκῶν τῆς ἐκκλησίας. Ἐπίσης ὁ κ. Σωτ. Μαρ-
γιολακιώτης ἀπό τή Δρυμαία Λοκρίδος προσέφερε στή Μητρόπο-
λή μας λευκά εἴδη καί εἰδη κουζίνας, τά ὁποῖα θά χρησιμοποι-
ηθοῦν στό Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο Στυλίδος. Τούς εὐχαρι-
στοῦμε.

Θ. Λειτουργία στό χωριό Ἀρχάνι
Τήν Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω, 19 Φεβρουαρίου, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Ἀθα-
νασίου Ἀρχανίου. Στό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας ὁ κ. Κωνσταντῖνος
Γκούζιας, Πρόεδρος τοῦ χωριοῦ, τέως Περιφερειάρχης τοῦ Ο.Τ.Ε.
Στερεᾶς, προσεφώνησε τό Σεβασμιώτατο ἐκ μέρους τῆς ἐνορίας
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟ 

ΤΗΣ Ι. Μ. ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΕΦΡΑΙΜ
Ἀγαπητέ μου π. Ἐφραίμ.
Ἐκ μέρους τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς

λαοῦ τῆς Φθιώτιδος καί τῆς ἐλαχιστότητός μου θέ-
λω νά σᾶς ἐκφράσω τήν ἀγάπη μας, τή συμπάθειά
μας καί τήν συμπαράστασή μας στή μεγάλη δοκι-
μασία σας.

Ὡς πνευματικός ἄνθρωπος νά αἰσθάνεσθε
εὐνοημένος ἀπό τόν Θεό, διότι σᾶς ἐπέτρεψε νά
σηκώσετε τό ὄνομά Του «ἐν μέσῳ γενεᾶς σκολιᾶς
καί διεστραμμένης». Ἡ περιπέτειά σας, ἡ ὁποία
συνεκίνησε σύμπασα τήν Ὀρθοδοξία, εἶναι στήν
οὐσία πιστοποιητικό γνησιότητος. Εὑρεθήκατε στό
μάτι τοῦ κυκλώνα ἑνός ἀδιστάκτου συστήματος
πολιτικο-οικονομικῶν συμφερόντων ἀλληλοσπα-
ρασσομένων, τό ὁποῖο ἀποκαλύπτει τό εἰδεχθές
πρόσωπο τῆς ἀθεΐας, πού τρίζει τά δόντια της γιά
νά τρομοκρατήσει τούς πιστούς καί ἐπιβάλλει μο-
νίμως στή ταλαίπωρη πατρίδα μας τήν κυριαρχία
τοῦ ἀντιχρίστου. Πολλοί, ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος,
διαμαρτύρονται γιά τήν πρωτοφανή περίπτωση
τῆς προφυλακίσεώς σας. Δυστυχῶς, ὅμως, «εἰς
ὧτα μή ἀκουόντων». «Οἱ σκληροτράχηλοι καί ἀπε-
ρίτμητοι τῇ καρδίᾳ καί τοῖς ὡσῖν» (Πραξ. 7,51),
ἔχουν εὐαισθησίες μόνο γιά τούς ὁμοϊδεάτες τους.
Ὁπλισθεῖτε μέ ὑπομονή. Ὁ Κύριος θά δώσει «σύν
τῷ πειρασμῷ καί τήν ἔκβασιν». «Μακάριος ἀνήρ ὅς
ὑπομένει πειρασμόν, ὅτι δόκιμος γενόμενος λήψε-
ται τόν στέφανον τῆς ζωῆς, ὅν ἐπηγγείλατο ὁ Κύ-
ριος τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν» (Ἰακ. 1,12).

Ὁ μεγάλος καί βαρύς Σταυρός σας ἔχει ἀφυ-
πνίσει πολλές ὑπνώττουσες συνειδήσεις. Τό μήνυ-
μα, πού ἐκπέμπετε ἀπό τά ἱερά δεσμά σας, εἶναι
μεγαλοφωνώτατο. Ἡ δοκιμασία σας θά γίνει γι΄
αὐτούς αὐτεπίστροφο βλῆμα. Ἐσεῖς καί στή φυλα-
κή θά ζωγρεύσετε τίς ψυχές τῶν δεσμοφυλάκων
καί τῶν συνδεσμίων σας εἰς σωτηρίαν.

Εὔχομαι σύντομα νά λήξει ἡ περιπέτειά σας
πρός χαράν πάντων ἡμῶν.

Σᾶς ἀσπάζομαι ἐν ἀγάπῃ

Στό σπαθί τοῦ γέροντα Κοντογιάννη 
ἀπό τή Φθιώτιδα ἦταν γραμμένοι οἱ στίχοι:

«Ὅποιος τυράνους δέν ψηφεῖ 
καί ἐλεύθερος στόν κόσμον ζῆ 

Δόξα, τιμή, ζωή του 
εἶναι μόνο τό σπαθί του»

(ἐφ. Ἑστία 1878, σ. 151)

Ἀπό τίς καταστροφές στήν κατασκήνωση τῆς Μητροπόλεως

Ἀπό τή θεία λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Λευκάδος

Κυκλοφορήθηκε ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος, 
ψηφιακός δίσκος μέ  βυζαντινούς ὕμνους 

καί παραδοσιακά τραγούδια ἀπό τήν Χορωδία 
της Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς 

«Γερμανός ὁ Μελωδός» τῆς Μητροπόλεώς μας.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΕΝΘΕΟΝ»

«ΥΜΝΟΙΣ  ΚΑΙ  ΩΔΑΙΣ»

Ἀπό τήν πανηγυρική θεία λειτουργία στόν  Ἱερό Ναό Ἁγίου Βλασίου Αὐλακίου

Ἄποψη ἀπό τήν ἐκδήλωση γιά τούς Τρεῖς Ἱεράρχες

Ἀναμνηστική φωτογραφία μετά τή θεία Λειτουργία ἐπί τῇ μνήμῃ 
τοῦ  Ὁσίου Εὐθυμίου στήν Ἁγ. Παρασκευή Κ. Τιθορέας

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν πρέσβυ τῆς Οὐκρανίας Βολοδυμύρ Σκούρωφ

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τή Χορωδία Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί τούς βραβευθέντες

Ὁ κεντρικός ὁμιλητής Ἀρχιμ. π. Δοσίθεος



Τό Γενικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης Ἀνδρῶν Δο-
μοκοῦ εἶναι μιά σύγχρονη φυλακή, αὐστηρῶν προδιαγραφῶν,
ἐλάχιστα ἀπέχουσα ἀπό τήν Κωμόπολη τοῦ Δομοκοῦ. Πρίν ἀπό
λίγα χρόνια ἄρχισε νά λειτουργεῖ. Σχεδόν μαζί της (Σεπτέμβριος
2008) ξεκίνησε καί ἡ διακονία τῆς Ι. Μητροπόλεώς μας. 

Κάποια στιγμή μέ τή βοήθεια ἐνός εὐσεβοῦς κρατουμένου
ζητήθηκε ἀπό τή Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος νά σταλεῖ ἕνας
πνευματικός. Πράγματι ἀπεστάλη ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητρο-
πολίτη κ. Νικόλαο ἕνας Ἀρχιμανδρίτης – Ἱεροκήρυκας γιά τήν
πρώτη αὐτή συνάντηση.
Ὅλα ξεκίνησαν δειλά καί
διστακτικά. Λίγοι ἄνθρω-
ποι στήν ἀρχή προσῆλθαν
μέ ἐπιφύλαξη καί δυσπι-
στία. Ὁ ἀπεσταλμένος τῆς
Μητροπόλεως ἐβίωσε τη-
ρουμένων ἀσφαλῶς τῶν
ἀναλογιῶν τό αἴσθημα τοῦ
ἀποστόλου Παύλου στήν
Πνύκα πού τοῦ εἶπαν οἱ
Ἀθηναῖοι: «ἀκουσόμεθά
σου πάλιν». Κι ὅμως τίπο-
τε δέν πῆγε, καί δέν πάει,
χαμένο ἀπό τό λόγο τοῦ
Θεοῦ. Ὁ σπόρος ἔπεσε. Ἔγινε μία ζύμωση στίς ψυχές. Ἀκολού-
θησαν καί ἄλλες ἐπισκέψεις. Μαλάκωσαν οἱ καρδιές. Ἔγιναν καί
οἱ πρῶτες ἐξομολογήσεις καί ὁ Χριστός πάτησε γιά ἄλλη μιά φο-
ρά στή φυλακή σκορπώντας ἄφεση καί χάρη, εὐλογία καί χαρά. 

Μέ τήν  εὐχή τοῦ Σεβασμιωτάτου καί τήν ἄριστη καί πρόθυ-
μη συνεργασία τοῦ Διευθυντοῦ καί τοῦ Ἀρχιφύλακα τῶν Φυ-
λακῶν, ἄρχισε ἡ διαμόρφωση τῆς Ἐκκλησίας τῶν Φυλακῶν ἡ
ὁποία ἀρχικά ἧταν μόνο τέσσερες τοῖχοι. Αὐτό πραγματικά τό
ἐγχείρημα ὑπῆρξε ἕνα θαῦμα τῆς πίστεως καί ἕνα κατόρθωμα
τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς ψυχῆς. 

Ὅλοι οἱ κρατούμενοι πού ἤξεραν τέχνες στήν πολιτική ζωή
τούς φιλοτιμήθηκαν καί ἔβαλαν τόν καλύτερο ἑαυτό τους. Πλα-
κάδες, μαρμαράδες, ἐλαιοχρωματιστές, σιδεράδες, ξυλουργοί,
ἠλεκτρολόγοι, ὅποια εἰδικότητα ὑπῆρχε μέσα στή φυλακή, δρα-
στηροποιήθηκε γιά τόν Οἶκο τοῦ Θεοῦ. Παρατηρήθηκε ἀκατά-
βλητη κινητικότητα μέ χαρά θησαυρισμένη στίς ψυχές καί ζω-
γραφισμένη στίς μορφές τῶν ἀνθρώπων. Ὑπῆρξαν κρατούμενοι
πού ἐπικοινώνησαν μέ τούς δικούς τους ἔξω, στήν ἐλεύθερη
ζωή, καί τούς ἔστειλαν τά μάρμαρα καί τά βίλα (τίς κουρτίνες)
γιά τό Ναό. Ἦταν συγκινητικό, συγκλονιστικό καί καταπληκτικό
τό θέαμα. Ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου εἶναι πάντα μέσα της χριστιανι-
κή. Αὐτό ἐπαληθεύτηκε ἀκόμη μιά φορά! 

Μεγάλη ὑπῆρξε ἡ συμπαράσταση τῶν κατοίκων τοῦ Δομο-
κοῦ σέ χρήματα γιά τόν ἐξοπλισμό τοῦ Ναοῦ. Ἀλλά καί οἱ χρι-
στιανοί τῆς Λαμίας ἔσπευσαν μέ ὅλες τίς δυνάμεις τους νά δώ-
σουν χρήματα γιά εἴδη εὐλαβείας καί ἱερά σκεύη. Συγχρόνως
καί οἱ Λαμιῶτες καί οἱ Δομοκίτες σέ συνεργασία μέ τίς δυό ἐνο-
ρίες τοῦ Δομοκοῦ καί τούς εὐλαβεστάτους ἱερεῖς τους, ἀλλά καί
ἐνορίες τῆς Λαμίας καί μάλιστα ἡ Ἱερά Μητρόπολη σέ τακτά δια-
στήματα, ἐφοδίαζαν, καί ἐφοδιάζουν καί σήμερα, μέ τρόφιμα,
ἐνδύματα, εἴδη ἀτομικῆς καθαριότητος τούς κρατουμένους. 

Χριστούγεννα καί Πάσχα φρόντισαν οἱ ἀκροατές τοῦ θείου
λόγου τῆς εὐρύτερης περιοχῆς Δομοκοῦ τά τέσσερα αὐτά χρό-
νια γιά τά μελομακάρονα, τούς κουραμπιέδες, τίς βασιλόπιττες,
τά κουλούρια, τά λουλούδια τοῦ Ἐπιταφίου, τά πρόσφορα καί

τά συναφῆ πού χρειάζονται γιά τήν κάθε θεία λειτουργία, τά ἐπι-
δόματα σέ ἀπόρους κρατουμένους κάθε φορά πού ὑπῆρχε
ἀνάγκη, ἀκόμη καί στήν ἐποχή τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως. Ὑπάρ-
χουν δυστυχῶς κρατούμενοι πού δέν λαμβάνουν ποτέ οὔτε ἕνα
εὐρώ ἀπό τούς δικούς τους καί περιμένουν τό ὅποιο ἐλάχιστο
ἐπίδομα ἀπό τό Φιλόπτωχο τῆς Φυλακῆς, ἀπό τόν Ἐρυθρό Σταυ-
ρό καί ἀπό τόν Ἱερέα τοῦ Σωφρονιστικοῦ Καταστήματος. Βρέθη-
καν πίσω ἀπό τά σίδερα καί δέν ἔχουν κανένα ἐπίγειο στήριγμα. 

Ἐκεῖ πού πραγματικά ὅλοι χάρηκαν καί δόξασαν τό Θεό
ἦταν τά Θυρανοίξια τοῦ
Ναοῦ, στόν Ὁποῖο ὁ Μη-
τροπολίτης μας μαζί μέ
τόν Ἀρχιφύλακα ἔδωσαν
τό τιμημένο καί ἅγιο Ὄνο-
μα τοῦ Πρωτοκλήτου
Ἀποστόλου ἁγίου Ἀνδρέ-
ου, πού εἶχε κάνει κι
αὐτός φυλακισμένος στίς
φυλακές τῶν Πατρῶν. Ἔγι-
νε λαμπρά ἡ πρώτη Πανή-
γυρη καί στή συνέχεια βε-
βαίως κάθε χρόνο μετά.
Ἐξομολογήθηκαν μετά πο-
λύ περισσότεροι κρατού-

μενοι, ἄρχισαν νά κοινωνοῦν, ἄρχισε νά γίνεται κάθε Τετάρτη
Ἐξομολόγηση καί κάθε Παρασκευή Θεία Λειτουργία καί ἄλλες
ἐπίκαιρες ἀκολουθίες κατά καιρούς. Βαπτίστηκαν μάλιστα μέχρι
τώρα καί δέκα κρατούμενοι μετά ἀπό συστηματική κατήχηση.
Στούς κατηχουμένους δόθηκαν στή γλώσσα τους καί βιβλία καί
ἡ Καινή Διαθήκη. 

Ἐξοπλίστηκε καί τό Σχολεῖο Δεύτερης Εὐκαιρίας πού λει-
τουργεῖ μέσα στή φυλακή. Ἐπίσης καί ἡ Βιβλιοθήκη τῆς Φυ-
λακῆς ἐφοδιάστηκε μέ πλῆθος ὀρθοδόξων βιβλίων, τά ὁποία
καταγράφηκαν καί δίδονται πλέον στούς ἀδελφούς μας κρατου-
μένους γιά νά περνᾶνε ὠφέλιμα τίς ἀτέλειωτες ὧρες τοῦ ἐγκλει-
σμοῦ τους. Μέσα μάλιστα σ΄ αὐτό τό διάστημα, προτοῦ ἰσχύ-
σουν εὐεργετικές νομικές διατάξεις, οἱ χριστιανοί ἀποφυλάκισαν
μέ τόν ὀβολό τους καί δέκα πέντε κρατουμένους. Σέ κάποιους
πρόσφεραν καί νομική ὑποστήριξη κατά τήν ἐκδίκαση τῆς ὑπο-
θέσεώς τους σέ πρῶτο ἤ δεύτερο βαθμό

Ὁ πόνος συχνά εἶναι μεγάλος μέσα στή φυλακή. Ἡ ψυχή ζη-
τεῖ τόν ἀληθινό Θεό μέσα ἀπό τίς δυσκολίες της. Χωρίς ἐξωτερι-
κές πλέον ἀφορμές καί ἐρεθίσματα, δυνατότητες καί διασυνδέ-
σεις, μέσα στό κελί κάθε φυλακισμένου ἀναδύεται ὅλο τό πα-
ρελθόν μέ ἀπαίτηση γιά διόρθωση καί ἀλλαγή. Καμιά φορά
βγαίνει καί ἡ ὀργή καί ἡ ἀγανάκτηση γιά μία ὑπερβολική ποινή,
γιά μία κακοδικία πιθανόν. Συχνά φωλιάζει καί ἡ ἀγωνία γιά τό
ἐπικείμενο Ἐφετεῖο καί ἡ ἀναμονή τῆς πρώτης ἄδειας ἤ τῆς ἀπο-
φυλακίσεως. Ἡ καρδιά καί ἡ συνείδηση χαράσσουν τίς δικές
τους πορεῖες. Τό ἐσωτερικό τοῦ ἀνθρώπου ἔχει τή δική του ἀδυ-
σώπητη λογική. 

Οἱ προσευχές λοιπόν ὅλων μας ἄς ἀπευθύνονται στό Θεό
γιά τούς φυλακισμένους ἀδελφούς μας. Εἶναι στό πρόσωπό
τους ὁ Χριστός. Κι ἄν δέν μποροῦμε ἄμεσα νά τούς ἐπισκε-
φθοῦμε, τουλάχιστον ἄς προσευχόμαστε γι΄ αὐτούς. Ὄχι ὅμως
μόνο γιά τούς «ἐν φυλακῇ ὄντας», ἄλλα καί γιά τό σωφρονιστι-
κό προσωπικό, «Μιμνήσκεσθε τῶν δεσμίων ὡς συνδεδεμένοι»
(Ἑβρ. ιγ΄3)

+  Ἀρχιμ. Σεραφείμ Τρυφ. Ζαφείρης

Ἐπίσκεψη στά Σοῦπερ-Μάρκετ τῆς Λαμίας, πού συστρατεύ-
θηκαν στό πρόγραμμα τοῦ τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ ΣΚΑΪ «Ὅλοι
μαζί μποροῦμε» γιά τή συγκέντρωση τροφίμων ὑπέρ τῶν
πτωχῶν καί τῶν συσσιτίων τῆς Ἐκκλησίας, πραγματοποίησε τό
πρωΐ τῆς Παρασκευῆς 13 Ἰανουαρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Νικόλαος.

Τά Σοῦπερ-Μάρκετ εἶναι τέσσερα (4) καταστήματα «ΓΑΛΑ-
ΞΙΑΣ», δύο (2) LIDL, ἕνα «Βερόπουλος» καί ἕνα «Βασιλόπου-
λος». Ὁ Σεβασμιώτατος συναντήθηκε μέ τούς ὑπευθύνους
τῶν καταστημάτων καί ἐξέφρασε τίς θερμές του εὐχαριστίες
γιά τήν συμπαράστασή τους στό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Μη-
τροπόλεως. Ἐπίσης εὐχαρίστησε τό προσωπικό τῶν καταστη-
μάτων γιά τήν ἐξυπηρέτησή τους καί διαβεβαίωσε ὅτι ὅλα τά
συγκεντρωθέντα τρόφιμα θά διαβιβαστοῦν σέ οἰκογένειες,
πού ἔχουν ἀνάγκη. Ὁ Σεβασμιώτατος σέ ἐπιστολή του πρός
τόν Τηλεοπτικό Σταθμό ΣΚΑΪ ἀναφέρει τά ἑξῆς:

«Ἀξιότιμε κύριε Διευθυντά.
Μαζί μέ τίς ὁλόθερμες εὐχές μου γιά τό νέο ἔτος ἐπιτρέψατέ

μου νά σᾶς ἐκφράσω τά συγχαρητήριά μου καί τίς ἐγκάρδιες
εὐχαριστίες μου γιά τήν πρωτοβουλία πού ἀναλάβατε νά εὐαι-
σθητοποιήσετε τό κοινό καί μέ τό καλάθι τῶν Κασταστημάτων
τροφίμων νά ἐνισχύσετε ἐντυπωσιακά τό φιλανθρωπικό ἔργο
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων.

Στήν περιοχή τῆς Μητροπόλεως Φθιώτιδος συγκεντρώθηκε
μεγάλος ὄγκος τροφίμων, τά ὁποῖα συστηματικά διαθέσαμε σέ
ἄπορες καί πολύτεκνες οἰκογένειες, σέ μοναχικά καί εὐπαθῆ
ἄτομα, σέ φιλανθρωπικά ἱδρύματα καί ἐμπεριστάτους ἀδελφούς
μας, οἱ ὁποῖοι σᾶς εὐχαριστοῦν καί σᾶς εὐγνωμονοῦν.

Γεγονός εἶναι, ὅτι ἡ ἐνέργειά σας αὐτή καταξιώνει καί ἐσᾶς
καί τό ἔργο σας στίς συνειδήσεις τῶν ἀνθρώπων, μάλιστα σέ μιά
ἐποχή κρίσιμη καί ἐγωκεντρική, πού ἡ φτώχεια καί ἡ ἀνέχεια
εἶναι μιά πρόκληση γιά τήν ἰδιότητά μας ὡς Χριστιανῶν καί γιά
τήν ποιότητα τοῦ πολιτισμένου ἀνθρώπου.

Ἐπί πλέον ἐδώσατε τήν δυνατότητα σέ πολλούς ἀγοραστές
νά προσφέρουν ἀκόπως ἐκ τοῦ περισσεύματος καί νά δοθεῖ μιά
ἀνάσα ἐλπίδος σ΄ ἐκείνους πού ἔχουν πρόβλημα ἐπιβιώσεως.

Ὅπου ὑπάρχει εὐαισθησία καί ἐνδιαφέρον γιά τόν συνάν-
θρωπο, ἐκεῖ ἀνακαλύπτονται καί ἐφευρίσκονται τρόποι ἀγάπης
καί συμπαραστάσεως, ὅπως ἀκριβῶς συνέβη μέ σᾶς καί τούς
συνεργάτες σας».
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ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΛΑΝΤΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟ 
ΣΥΝΑΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Μέ τήν τέλεση Ἱεροῦ Μνημοσύνου στόν Ἱερό Ναό τῶν
Ἁγίων Θεοδώρων Ἀταλάντης ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς
τοῦ ἀοιδίμου Ἐπισκόπου Ταλαντίου Νεοφύτου Μεταξᾶ, τήν
Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2011, ἡμέρα πού κοιμήθηκε ὁ μακαρι-
στός Ἀρχιερεύς, ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἑορτασμοί εἰς τιμήν καί
μνήμην τοῦ μεγάλου Ἐκκλησιαστικοῦ καί Ἐθνικοῦ ἀνδρός,
τούς ὁποίους διοργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολις μέ τήν συνεργα-
σία τοῦ Δήμου Λοκρῶν καί οἱ ὁποῖες πραγματοποιήθηκαν
καθ΄ ὅλην τήν διάρκεια τοῦ ἔτους στήν Ἀταλάντη καί στή Λα-
μία. Στό Ἱερό Μνημόσυνο, πού τελέστηκε πανδήμως καί μέ
τήν συμμετοχή τῶν Ἱερέων τῆς περιοχῆς, τοῦ Δημάρχου
Λοκρῶν κ. Νικολάου Λιόλιου, τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρό-
πων τῶν Ἀρχιερατικῶν περιφερειῶν τῆς ἐπαρχίας Λοκρίδος
καί πλήθους πιστῶν, ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Στήν ὁμιλία του ἐτόνισε
τήν μεγάλη συμβολή τοῦ Ἐπισκόπου Νεοφύτου στήν ἐπανά-
σταση τοῦ 1821 καί στήν ἀνασυγκρότηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος. Ἐπ΄ εὐκαιρίᾳ ὑπεγράμμισε τά καθήκοντα τῶν Ἐκκλη-

σιαστικῶν Ἐπιτρόπων καί τούς προέτρεψε νά ὑπηρετοῦν μέ
ἀφοσίωση, ἐντιμότητα, νομιμότητα καί διαφάνεια τίς ἐκκλη-
σίες καί τούς πιστούς τῶν Ἐνοριῶν, στίς ὁποῖες κατέχουν τήν
ὑψηλή καί ὑπεύθυνη θέση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβούλου.
Μετά τήν ἀπόλυση τοῦ Μνημοσύνου διένειμε τό ἀντίδωρο
πρός ὅλους καί προσέφερε ὡς εὐλογία ἔντυπα τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως καί Ἐγκύκλιο τῶν ὑποχρεώσεων καί ἁρμοδιοτή-
των τους. 

.❈,

ΙΕΡΟ ΜνημΟσυνο ΓΕροντος 
ΒησσαρΙωνος ΑγαθωνΙτου

Θεία Λειτουργία καί ἱερό μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως
τῆς ψυχῆς τοῦ Γέροντος Βησσαρίωνος Ἀγαθωνίτου τελέσθηκε
τήν Κυριακή 22 Ἰανουαρίου στήν Ἱερά Μονή Ἀγάθωνος μέ τή
συμμετοχή πλήθους προσκυνητῶν. Τῆς θείας Λειτουργίας

προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος
καί συλλειτούργησαν ὁ Ἡγούμενος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός καί οἱ
Πατέρες τῆς Μονῆς. Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφε-
ρόμενος στήν ἀφθαρσία τοῦ λειψάνου τοῦ μακαριστοῦ Γέρον-
τος εἶπε: «Ἔχουν περάσει 21 χρόνια ἀπό τήν ἡμέρα τῆς κοιμή-
σεως τοῦ Γέροντος Βησσαρίωνος καί 6 ἀπό τῆς ἀνακομιδῆς
τοῦ λειψάνου του καί ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ διατηρεῖ τό σῶμα τοῦ
ἁγίου πνευματικοῦ ἄφθαρτο εἰς μαρτυρίαν τῆς ἁγιότητός του
καί ἐπιβεβαίωσιν τῆς συνειδήσεως τῶν πιστῶν, πού καί ἔτι
ζῶντα τόν τιμοῦσαν ὡς ἅγιο καί τώρα μετά τά θαυμαστά γεγο-
νότα τῆς ἀνακομιδῆς του διακηρύττουν τό ἐνάρετο ἦθος του
καί τό πλῆθος τῶν ἐλεημοσυνῶν του. Παρά τίς ψευδολογίες
μερικῶν ὁ π. Βησσαρίων διατηρεῖ τά σημάδια τῆς Ἁγιοπνευμα-
τικῆς παρουσίας στό σῶμα του καί εἶναι γιά τούς πιστούς μαρ-
τυρία πίστεως καί θείας εὐλογίας».

Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μ. Ἀγάθωνος .....5.000,00
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Πετρόπουλος ...........................500,00
Ὁ κ. Ἰωάννης Σιάχος ...............................................300,00
Ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Θεόκλητος Μπρούζης ............300,00
Ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Φιλάρετος Βασιλάκος .....200,00
Ὁ κ. Δημήτριος Τσάμης ..........................................250,00
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Μαντές .....................................250,00
Ὁ κ. Παναγιώτης Κουτκιᾶς .....................................200,00 
Ὁ Αἰδεσ. Πρεσβυτ. π Κωνσταντῖνος Βουρλιᾶς .......200,00
Ὁ Αἰδεσ. Πρεσβυτ. π. Ἀθανάσιος Ζαφείρης ...........100,00 
Ἀνώνυμος .................................................................30,00

Ὑπέρ ἀνεγέρσεως Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζα
Τό Ἐνοριακό Φιλόπτωχο Ταμεῖο Μαρτίνου ...........500,00
Ὁ κ. Στέφανος Ἰωαννίδης ........................................500,00
Ὁ κ. Δημήτριος Καραουλάνης ...............................290,00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. του Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Στυλίδος 200,00
Ὁ κ. Ἰωάννης Ψυχογιός ..........................................150,00
Ἀνώνυμος ...............................................................100,00
Ὁ Αἰδεσ. Πρεσβυτ. π. Κωνσταντῖνος Θεολογᾶς .......50,00
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη ............................................60,00
Ἀνώνυμος ...............................................................500,00
Ἀνώνυμος ...............................................................200,00
Ἀνώνυμος ...............................................................100,00

Ὑπέρ Γηροκομείων  Ἱ. Μητροπόλεως
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μ. Ἀγάθωνος .....5.000,00

Ὑπέρ Φθιωτικῆς  Ἐκκλησιαστικῆς Φωνῆς
Ὁ κ. Ἀθ. Γκόλτσης, εἰς μνήμην Ἀθ. Κλαουδάτου ...100,00
Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Θεόδ. Μπεράτης, εἰς μνήμην 
τῶν γονέων του ......................................................100,00
Ἀνώνυμος  ................................................................50,00
Ὁ κ. Σπυρίδων Σιμωτάς ............................................30,00
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Συλλαῖος ....................................30,00

Ὑπέρ  Ἐκκλησιαστικῆς Δράσεως
Τό Ἐκκλ. Συμβ. του Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Στυλίδος 200,00
Ἀνώνυμος ...............................................................200,00

Ὑπέρ Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς
Ἀνώνυμος .................................................................50,00

Ὑπέρ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
Ἀνώνυμος ...............................................................500,00

Ὑπέρ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Μητροπόλεως μας
Τό Ἐκκλ. Συμβ. του Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Στυλίδος 300,00
Ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Σπυρίδων Σιακαβέλας .....500,00

Δ Ω Ρ Ε Ε ΣΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΑΓΑΠΗΣ

γείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων εἶχε τήν Δευτέρα 30 Ἰανουαρί-
ου στό Μητροπολιτικό Μέγαρο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος. Ὁ κ. Γενικός ἐνημέρωσε τόν Σεβασμιώτατο σέ
θέματα τῆς ἁρμοδιότητός του καί τόν διαβεβαίωσε γιά τό ἐνδιαφέ-
ρον τοῦ Ὑπουργείου γιά τήν Ἐκκλησιαστική Ἐκπαίδευση. Ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἄκουσε μέ ἱκανοποίηση τίς διαβεβαιώσεις τοῦ κ. Γενι-
κοῦ καί πρότεινε τρόπους βελτιώσεως καί ἐνισχύσεως τοῦ ἱστορι-
κοῦ ρόλου τῶν Ἐκκλησιαστικών Σχολείων. Ἐπίσης συζήτησαν θέ-
ματα γενικότερου ἐνδιαφέροντος. Στην συνάντηση προσετέθησαν

ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Νικόλαος καί ὁ
Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονής Τατάρνης Ἁρχ. Δοσίθεος Κανέλ-
λος, ὁ ὁποίος ἦταν ὁμιλητής στήν ἑορταστική ἐκδήλωση. Ἐπίσης
τόν Σεβασμιώτατο ἐπισκέφθηκαν: Τήν Πέμπτη 19 Ἰανουαρίου
2012 ὀ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου,
Κέας καί Μήλου κ. Δωρόθεος. Τήν Δευτέρα 2 Ἰανουαρίου, ὁ Διοι-
κητής ΜΕΡΥΠ Ταξίαρχος Δημ. Πασχαλίδης. Τήν Τετάρτη 11
Ἰανουαρίου ὁ ἀπερχόμενος Σχολικός Σύμβουλος τῶν Θεολόγων
κ. Τσιακούμης. Τήν Τρίτη 24 Ἰανουαρίου ὁ Διοικητής τῆς Πυρο-
σβεστικῆς Ὑπηρεσίας κ Νικ. Ντίτσας.

Διακρίσεις σέ καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς
Ἡ Μητρόπολή μας στόν διαγωνισμό «Νέοι-Ἐκκλησία-Πολιτισμός
2011» πού διοργανώθηκε ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔλαβε τίς ἑξῆς διακρίσεις: Α᾽ βραβεῖο ἡ
Χορωδία Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Γερμανός ὁ Μελωδός», Β᾽ βρα-
βεῖο Βυζαντινῆς Μουσικῆς ὁ κ. Βασίλειος Χήρας καί Γ᾽ βραβεῖο τό
Τμήμα Παραδοσιακῶν Χορευτικῶν. Ἡ βράβευση ἔγινε τήν Κυρια-
κή 29 Ἰανουαρίου σέ εἰδική ἐκδήλωση στήν Ἀθήνα παρουσία τοῦ
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου.

Διαρρήξεις καί Καταστροφές Ναῶν
Ἄγνωστοι διαρρῆκτες ἐκτύπησαν τήν Ἱερά Μονή Ἀγάθωνος, κατά
τήν ὥρα τῆς πρωινῆς ἀκολουθίας καί ἀφήρεσαν ἀπό τή θαυμα-
τουργό Εἰκόνα τῆς Παναγίας τιμαλφῆ καί ἀφιερώματα μεγάλης
ἀξίας. Ἡ Ἱερά Μονή Ἀγάθωνος ἀποτελεῖ τό τρίτο κατά σειρά Μο-
ναστήρι, ὅπου οἱ ἄγνωστοι διαρρῆκτες σέ διάστημα περίπου ἑνός
μηνός χτυποῦν γιά νά κλέψουν ἀφιερώματα καί τάματα πιστῶν
ἀπό Ἅγιες Εἰκόνες. Ἐπίσης στόχος ἀγνώστων διαρρηκτῶν ἔγινε ὁ
ναός τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος στή Ν. Ἄμπλιανη Λαμίας τήν Τρίτη 31
Ἰανουαρίου. Τέλος ὁλοσχερῶς καταστράφηκε τό ναΰδριο τῆς
Ἁγίας Αἰκατερίνης πού βρίσκεται στό 19ο χιλιόμετρο τῆς ἐπαρ-
χιακῆς ὁδοῦ Λαμίας-Δομοκοῦ μετά ἀπό πυρκαγιά πού ξέσπασε
στό ἐσωτερικό τοῦ ναοῦ ἀπό ἄγνωστη μέχρι στιγμῆς αἰτία. 

Θ. Λειτουργία στό χωριό Παναγιά Δομοκοῦ

Τήν Κυριακή 5 Φεβρουαρίου, τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καί ὡμί-
λησε στόν Ἱ. Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παναγιᾶς Δομοκοῦ.
Στό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας τέλεσε τό ἱερό μνημόσυνο τοῦ Νικο-
λάου Σκαρτσιούνη, Ἀξιωματικοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας,
ἀδελφοῦ τῆς πρεσβυτέρας τοῦ ἐφημερίου τοῦ χωριοῦ π. Ἀντωνί-
ου Παπάρα. Στή θ. Λειτουργία παρέστησαν ὀ Βουλευτής τοῦ Νο-
μοῦ κ. Χρ. Σταϊκούρας, ὁ τ. Δήμαρχος Ξυνιάδος κ. Γ. Τσιαγκλάνης
καί πλῆθος πιστῶν ἀπό ὅλη τήν περιοχή. 

Ἐκδήλωση γιά τίς ἐθελόντριες τῶν Κέντρων Ἀγάπης
Ἐκδήλωση γιά τίς έθελόντριες κυρίες πού διακονοῦν τά Κέντρα
Ἀγάπης τῶν ἐνοριῶν πραγματοποίησε τήν Κυριακή 5 Φεβρουαρί-
ου ἠ Ἱ. Μητρόπολή μας στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ.
Ἀποστόλων Παγκρατίου. Στήν ἐκδήλωση μίλησε ὁ Σεβασμιώτα-
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Ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Φθιώτιδος Δαμασκηνός μέ τόν
Μητροπολίτη Ἠλείας κ. Γερμανό καί Λαρίσης κ. Δημήτριο
στό γραφεῖο δ/ντοῦ ὐπηρεσιῶν τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.
Εἰς τό μέσον καί ὄπισθεν τοῦ μακαριστοῦ Δαμασκηνοῦ ὁ
τότε Ἀρχιμανδρίτης Νικόλαος Πρωτοπαππᾶς (1992). 

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου κ. Δωροθέου

Ἀναμνηστική φωτογραφία στό χωριό Παναγιά Δομοκοῦ

Ἀπό τήν ἐκδήλωση γιά τίς ἐθελόντριες τῶν Κέντρων Ἁγάπης

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων κ. Καλαντζῆ



1. ΓENIKO ΦIΛOΠTΩXO TAMEIO
EΣOΔA

᾽Από τόν ῎Ερανο ᾽Αγάπης τῆς ῾Ιερᾶς Μη-
τροπόλεως γιά τήν χρήση 2010-2011.......................................169,499.00
Εἰσφορές Ἱερῶν Ναῶν .................................................................30,749.00
Ἀπό ἐκδήλωση Ἐνορ. Φιλοπτώχων Ταμείων Λαμίας .................12,970.00
Λοιπά ἔσοδα................................................................................10,670.30
Ἀπό Ἐνοριακά Φιλόπτωχα Ταμεῖα (εἰσφορά 5%) .........................3,882.07
Ἀπό ἔκδοση Ἀδειῶν Γάμου καί Διαζυγίων ...................................2.500,00
Δωρεές Σεβασμιωτάτου.................................................................1,950.00
Δωρεές Ἰδιωτῶν.............................................................................1,530.00
Δωρεά Ἱερᾶς Μονῆς Δαμάστας .....................................................1,500.00
Ἀπό χαρτόσημο ΟΓΑ ........................................................................737.99
Δωρεά Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Δεσποίνης .........................................250,00
Δωρεά Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀναργύρων Ἀταλάντης ........................500.00
ΣΥΝΟΛΟ.....................................................................................236,488.36

EΞOΔA
᾽Ενίσχυση τῶν ᾽Ενορ. Φιλ. Ταμείων ἀπό τόν ῎Ερανο ᾽Αγάπης ..............49,698.24
Νοσήλεια ἀσθενῶν καί ἀγορά φαρμάκων σέ ἀπόρους...................24,399.99
Προικοδοτήσεις 184 ὀρφανῶν κοριτσιῶν.....................................9,950.00
Βοηθήματα σέ ἀπόρους ................................................................9,309.78
Βοηθήματα σέ σπουδαστές - φοιτητές...........................................8,724.00
᾽Απόδοση 2% ἐξ ᾽Εράνου ᾽Αγάπης, ὑπέρ Πρόνοιας Ν.Α...................3,382.92
Διάφορα ῎Εξοδα ............................................................................2,202.76
᾽Εκτύπωση ὑλικοῦ ἱεραποστολῆς .................................................1,640.82
Ἀπόδοση Χαρτοσήμου..................................................................1,633.11
᾽Ενισχύσεις Φιλ. Συλλόγων-Σωματείων ...........................................482.50
ΣΥ ΝΟ ΛΟ.....................................................................................111,424.12

2. MHTPOΠOΛITIKO ΓPAΦEIO
EΣOΔA

Εἰσφορές Ἱερῶν Ναῶν ...............................................................108,776.50
᾽Εκ τοῦ Τοπικοῦ Ταμείου Προνοίας ᾽Ορθοδόξου 
᾽Εφημεριακοῦ Κλήρου ῾Ελλάδος ................................................12,546.27
ΣY ΝΟ ΛΟ....................................................................................121,322.77

ΕΞΟΔΑ
Μισθοί Προσωπικοῦ Γραφείων 
῾Ιερᾶς Μητροπόλεως ...................................................................44,380.42
᾽Εξοπλισμός - Συντήρηση Γραφείων ...........................................13,071.26
Διεκπεραίωση ἀλληλογραφίας .....................................................4,969.68
Ο ΤΕ ................................................................................................3,885.94
Διάφορα ῎Εξοδα ...............................................................................271.20
ΣY ΝΟ ΛΟ.......................................................................................66,578.50

3. MHTPOΠOΛITIKO MEΓAPO
EΣOΔA

Εἰσφορές ῾Ιερῶν Ναῶν ................................................................29,919.00
Λοιπά ἔσοδα..................................................................................3,507.05
ΣY ΝΟ ΛΟ.......................................................................................33,426.05

EΞOΔA
Διά ἀποπεράτωση Ἐπισκοπείου ..................................................18,005.57
Συ ντή ρη ση - ἐξοπλισμός .............................................................11,360.11
ΣY ΝΟ ΛΟ.......................................................................................29,365.68

4. EΦHMEPIΔA IEPAΣ MHTPOΠOΛEΩΣ “ΦΘIΩTIKH EKKΛHΣIAΣTIKH ΦΩNH”
EΣOΔA

Δωρεά Σεβασμιωτάτου.....................................................................150.00
Εἰσφορές ῾Ιερῶν Ναῶν ................................................................22,634.25
Δωρεά Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος.....................................................1,000.00
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Ζαχαράκης .......................................................500.00
Δωρεές Ἰδιωτῶν................................................................................440.00
Ἀρχιμ. Γερμανός Γιαντσίδης..............................................................150.00
Ἀρχιμ. Ἀγάθων Κατερνόπουλος ......................................................150.00
ΣY ΝΟ ΛΟ.......................................................................................25,024.25

EΞOΔA
Ἐκτύπωση & Διεκπεραίωση Ἐφημερίδος.....................................19,742.18

5. ΣXOΛH BYZANTINHΣ MOYΣIKHΣ
EΣOΔA

Δίδακτρα μαθητῶν, τά ὁποῖα καταβάλλουν κυρίως οἱ ἐνορίες .........26,955.00

Εἰσφορές ἱερῶν ναῶν..................................................................15,069.50 
ΣY ΝΟ ΛΟ.......................................................................................42,024.50

EΞOΔA
Μισθοί Προσωπικοῦ (Δ/ντής, 3 καθηγητές, 1 γραμματεύς) ......................21,596.05
᾽Εξοπλισμός Σχολῆς ......................................................................4,003.28
Ὑποτροφίες μαθητῶν.....................................................................3,820.00
ΔΕ Η-Ο ΤΕ-ΔΕYΑΛ...........................................................................1,081.62
ΣYΝΟ ΛΟ.......................................................................................30,500.95

6. ΣΥNOΔIKO MEΓAPO AΘHNΩN
(0,5% ἐπί τῶν προϋπολογισμῶν τῶν Ἱερῶν Ναῶν)

EΣOΔA
Εἰσφορές ῾Ιερῶν Ναῶν ..................................................................7,337.25

EΞOΔA
᾽Απόδοση προηγουμένης χρήσεως
εἰς ῾Ιερά Σύνοδο.............................................................................9,970.50

7. PAΔIOΦ. ΣTAΘMOΣ IEPAΣ MHTPOΠOΛEΩΣ
EΣOΔA

Εκ Δισκοφορίας ...........................................................................11,460.24
Δωρεά Ἱεροῦ Ναοῦ  Ἁγ. Ἀναργύρων Κάστρου Λαμίας ................2,000.00
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Ζαχαράκης .......................................................500.00
Ἀρχιμ. Γερμανός Γιαντσίδης .............................................................150.00
Ἀρχιμ. Ἀγάθων  Κατερνόπουλος ....................................................150.00
ΣYΝΟ ΛΟ.......................................................................................14,260.24

EΞOΔA
Μισθοδοσία ῾Υπαλλήλων Ρ/Σ .....................................................19,977.58
᾽Αγορά ᾽Ανταλλακτικῶν-᾽Εξοπλισμός Ρ/Σ .....................................5,744.83
ΟΤΕ - ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ...........................................................1,257.54
ΣYΝΟ ΛΟ.......................................................................................26,979.95

8. EKΔOΣEIΣ IEPAΣ MHTPOΠOΛEΩΣ
EΣOΔA

῎Εσοδα ἀπό πωλήσεις βιβλίων .................................................163,493.30
EΞOΔA

Αγορά Βιβλίων ..........................................................................119,431.55
Μισθοί Προσωπικοῦ - Εἰσφορά ΙΚΑ (2 ἄτομα) ...........................43,117.91
Διάφορες δαπάνες.........................................................................6,392.66
Ἀπόδοση Φ.Π.Α.............................................................................2,287.66
ΣY ΝΟ ΛΟ.....................................................................................171,229.78

9. KATAΣKHNΩΣEIΣ
EΣOΔA

Δωρεά Σεβασμιωτάτου.....................................................................300.00
Δωρεά κ. Δημητρίου Καραγκούνη .............................................10,000.00
Ἀπό δισκοφορία ..........................................................................14,048.04
Δωρεά ῾Ιερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος....................................................4,000.00
Λοιπά Ἔσοδα..................................................................................2,300.00
Δωρεά κ. Κων/νου Ζάχου .............................................................1,500.00
Δωρεά ῾Ιερᾶς Μονῆς Δαμάστας ....................................................1.000,00
Δωρεά ῾Ιερᾶς Μονῆς Ξυνιάδος.........................................................500.00
Δωρεά Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου Βαρδατῶν ...............................................300.00
Ἀρχιμ. Γερμανός Γιαντσίδης..............................................................300.00
ΣY ΝΟ ΛΟ.......................................................................................34,248.04

EΞOΔA
Εξοπλισμός ....................................................................................8,388.10
᾽Επισκευή - Συντήρηση ᾽Εγκαταστάσεων.......................................3,588.89
ΔΕΗ - ΟΤΕ ......................................................................................3,214.41
᾽Αγορά τροφίμων γιά τή φιλοξενία παιδιῶν .......................................2,190.96
Διάφορα ῎Εξοδα ...............................................................................521.28
ΣY ΝΟ ΛΟ......................................................................................17,903.64

10. KENTPO NEOTHTOΣ
EΣOΔA

Δωρεές Σεβασμιωτάτου.................................................................1,100.00
Δωρεά Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων Κάστρου Λαμίας............................15,000.00
Δωρεά Ἱ. Μ. Ἀγάθωνος ...............................................................10,000.00
Δωρεές Ἰδιωτῶν.............................................................................7,680.00
Δωρεά Ἱ. Μ. Ἀντινίτσης..................................................................7,000.00
Δωρεές Ἱερῶν Ναῶν......................................................................1,508.00

Πρωτοχρονιάτικη θ. Λειτουργία
Τήν Κυριακή 1η Ἰανουαρίου 2012 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱερό Μητροπο-

λιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας. Μετά τή Θεία
Λειτουργία  τέλεσε  δοξολογία γιά τό νέο ἔτος παρουσία τῶν  ἐπι-
σήμων καί πλήθους πιστῶν. Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος μέ τήν
πολυμελή συνοδεία του μετέβη στό κτήριο τῆς Περιφέρειας Στε-
ρεᾶς Ἑλλάδος ὅπου εὐλόγησε καί ἔκοψε τήν βασιλόπιττα τῆς Πε-
ριφέρειας.

Ἑορτή Θεοφανείων στή Στυλίδα
Μέ ἐπίκεντρο τήν πόλη τῆς Στυλίδος ὅπως κάθε χρόνο ἑορτάσθη-
κε στήν Ἱερά Μητρόπολή μας ἡ μεγάλη ἑορτή τῶν Θεοφανείων μέ
Θεία Λειτουργία στόν ἐπιβλητικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου
στήν ὁποία ἱερούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.

Νικόλαος. Στή συνέχεια παρουσίᾳ τῶν πολιτικῶν, στρατιωτικῶν
καί λοιπῶν Ἀρχῶν τῆς Φθιώτιδος τελέστηκε ὁ Μέγας Ἁγιασμός.
Στό τέλος ξεκίνησε ἡ πομπή γιά τήν κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυ-
ροῦ στό λιμάνι Στυλίδος. Στήν προκυμαία τῆς πόλεως ἀνέμεναν
τήν πομπή χιλιάδες πιστοί. Ἡ ρίψη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἔγινε ἀπό
τόν Σεβασμιώτατο, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐπιβιβασθεῖ μέ τούς ἐπισήμους
εἰς τό πλοιάριον «ΛΕΩΝ». Τόν Τίμιο Σταυρό ἔπεσαν νά ἀνασύ-
ρουν περίπου εἴκοσι νέοι. Τό ἐντυπωσιακό ἦταν ὅτι ἐπικεφαλῆς
τῶν κολυμβητῶν ἦταν ὁ Δήμαρχος Στυλίδος κ. Ἀπόστολος Γκλέ-
τσος. Τόν Σταυρό ἔπιασε ὁ δωδεκαετής μαθητής Ἀθανάσιος Με-
τζαλής. Ὁ Σεβασμιώτατος ἔδωσε στόν νεαρό μαθητή ἀσημένιο
Σταυρό, ὡς εὐλογία καί στόν Δήμαρχο Στυλίδος προσέφερε εἰς
ἀνάμνηση μιά ἀσημένια εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Μετά τήν
διανομή τοῦ ἀντιδώρου ὁ Σεβασμιώτατος μέ τήν συνοδεία του

μετέβησαν στήν αἴθουσα τελετῶν τοῦ Δημαρχείου, ὅπου ὁ Δῆμος
παρέθεσε λιτή δεξίωση.

Ἀπό τό ποιμαντικό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου
Τήν Κυριακή 25 Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε στόν
Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας καί τέλεσε τήν εἰς διάκονον χει-
ροτονία τοῦ π. Χρήστου Τσιλοφίτη, ὁ ὁποῖος εἶναι ἐγγαμος καί
ἀπόφοιτος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Λαμίας. Τήν παραμονή
χοροστάτησε στόν ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς στόν Μητροπολιτικό Ναό

καί τέλεσε τή χειροθεσία σέ ἀναγνώστη τοῦ μαθητή τοῦ Ἐκκλη-
σιαστικοῦ Λυκείου Λαμίας Ἐφραίμ Πανταζίδη. Τό Σάββατο 31 Δε-
κεμβρίου π.ἔ. ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο
μνημόσυνο τῆς πρεσβυτέρας τοῦ π. Ἀθανασίου Ζαφείρη στόν
Ἱερό Ναό Ἁγίου Κων/νου Νέου Κρικέλου. Τήν Τρίτη 3 Ἰανουαρίου
ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε καί ὡμίλησε στό πανηγυρίζον πα-
ρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Κέντρου Νεότητος στή Λαμία.
Τό Σάββατο 7  Ἰανουαρίου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προ-
δρόμου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ Νικόλαος ἱερούρ-
γησε καί ὡμίλησε στήν Ἱ. Μονή Παναγίας Δαμάστας, ὅπου καί
εὐχήθηκε στήν  ἑορτάζουσα πανοσιωτάτη Καθηγουμένη Ἱωάννα.

Τήν Κυριακή 8  Ἰανουαρίου ἱερούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Βαρ-
βάρας Λαμίας. Tήν Κυριακή 15  Ἰανουαρίου ἱερούργησε στόν
Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Στύρφακας. Τό Σάββατο 21 Ἰανουαρί-
ου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου, τέλεσε ἁγιασμό καί ἀρτοκλασία
στό ἐκκλησάκι τοῦ τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ STAR Κεντρικῆς Ἑλλά-
δος, παρουσία τῆς προέδρου κας Νίκης Χειμωνίδη καί τῶν ὑπαλ-
λήλων τοῦ σταθμοῦ. Τήν Κυριακή 29 Ἰανουαρίου ἱερούργησε καί
ὡμίλησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Θεοδώρων Ἀταλάντης. Μετά τή θ. Λει-
τουργία μετέβη στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Δήμου Λοκρῶν,
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ὅπου εὐλόγησε καί ἔκοψε τήν πίττα τοῦ Δήμου καί τῶν Συλλό-
γων τῆς περιοχῆς, παρουσία πολλών τοπικῶν ἐπισήμων. Τήν
Δευτέρα 30 Ἰανουαρίου ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ὁ Σεβασμιώ-
τατος ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγ-
γελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, ὅπου παρέστησαν μαθητές σχο-
λείων τῆς πόλεως. Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ Σχο-
λικός Σύμβουλος τῶν Θεολόγων κ. Δημ. Φύκας, ἐνῶ παρευρέθη-
σαν οἱ Διευθυντές τῆς Πρωτοβαθμίου καί Δευτεροβαθμίου Ἐκπαι-
δεύσεως τῆς Περιφέρειας καί τοῦ Νομοῦ, Σχολικοί Σύμβουλοι καί
λοιποί ἐπίσημοι Τήν Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου, ἑορτή τῆς Ὑπα-
παντῆς τοῦ Κυρίου, ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε καί ὡμίλησε
στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας.
Τήν Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος, χορο-
στάτησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό Ἁγ. Τρύφωνος,
ἱδιοκτησίας τοῦ Συλλόγου Ἀμπελουργῶν, στήν περιοχή Ν.
Ἄμπλιανης Λαμίας. Τήν Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου, ἑορτή τοῦ
Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρί-
ζοντα Ἱ. Ναό Ἁγ. Χαραλάμπους Λειβανατῶν. Στήν θ. Λειτουργία
παρέστη ὁ Δήμαρχος Λοκρῶν κ. Νικ. Λιόλιος, μέλη τοῦ Δημοτι-
κοῦ Συμβουλίου καί πολλοί πιστοί. Τό Σάββατο 4 Φεβρουαρίου
ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Λουκᾶ Λαμίας
καί τέλεσε τό ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ ἀειμνήστου ἱερέως Δημητρί-
ου Τσίντζα. 

Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως Ἐφημεριακοῦ Κλήρου
Στά πλαίσια τοῦ Ἱδρύματος Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως Ἐφημε-
ριακοῦ Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καταρτίσθηκε πρό-
γραμμα ὁμιλιῶν γιά τό ἔτος 2012. Γιά ἐφέτος, τό βασικό θέμα
ἀναφέρεται στό Ἱερό Μυστήριο τῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογήσε-
ως καί θά ἀναπτυχθοῦν ἀπό καταρτισμένους Κληρικούς ὁμιλητές
πολλές καί ἐνδιαφέρουσες εἰσηγήσεις. Οἱ συναντήσεις θά γίνονται
στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Γαλα-
νέικων Λαμίας καί σκοπό ἔχουν τήν διαρκή ἐπιμόρφωση τῶν
Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἡ πρώτη συνάντηση πραγμα-
τοποιήθηκε τήν Πέμπτη 12 Ἰανουαρίου μέ τήν τελετή κοπῆς Βασι-
λόπιτας παρουσία τῶν ἐργαζομένων στά γραφεῖα καί τῶν συνερ-
γατῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως κατά τήν ὁποία ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἔκανε τήν ἐναρκτήρια ὁμιλία γιά τό
νέο ἔτος.

Ἐνοριακές πρωτοχρονιάτικες ἐκδηλώσεις
Τήν Δευτέρα 16 Ἰανουαρίου ὁ Σεβασμιώτατος ἔκοψε τήν πρωτο-
χρονιάτικη πίττα στό Ἐκκλησιαστικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λαμίας. Τό
Σάββατο 28 Ἰανουαρίου ἔκοψε τήν πίττα τῆς Ἐνορίας Παναγίας Δε-
σποίνης σέ ἐκδήλωση στό Ἐνοριακό Πνευματικό Κέντρο. Τήν Κυ-

ριακή 29  Ἰανουαρίου εὐλόγησε τήν πίττα σέ ἐκδήλωση τῆς ἐνο-
ρίας Ἁγ. Ἀθανασίου Λαμίας καί μίλησε στούς παρισταμένους ἐνο-
ρίτες.  Ἐπίσης ὀ Σεβασμιώτατος παρέστη στήν ἐκδήλωση πού
πραγματοποίησε ἡ ἐνορία Ἁγ. Βαρβάρας Λαμίας σέ κατάστημα τῆς

πόλης τήν Κυριακή 5 Φεβρουαρίου. Τήν πρωτοχρονιάτικη πίττα
τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου Ἁγίου Κωνσταντίνου Λοκρί-
δος ἔκοψε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος σέ μιά
ζεστή τελετή πού ἔλαβε χώρα στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ναοῦ
τήν Κυριακή 12 Φεβρουαρίου. Στήν ἐκδήλωση παρέστησαν ὁ Δή-
μαρχος Καμ. Βούρλων-Ἁγ. Κωνσταντίνου κ. Εὐάγ. Τετριμίδας, ὁ
Γεν. Γραμματέας τῆς Περιφέρειας Στερεᾶς κ. Ψαθᾶς καί πολλοί ἐνο-
ρίτες.

Συναντήσεις καί ἐπισκέψεις τοῦ Σεβασμιωτάτου
Συνάντηση μέ τόν Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουρ-
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E K K Λ H C I A C T I K E C  E I Δ H C E I C Δωρεά Ἱ. Μ. Ξυνιάδος.......................................................................500.00
Δωρεά Ἱ. Μ. Ἁγ. Γεωργίου Μαλεσίνης .............................................300,00
ΣΥΝΟΛΟ.......................................................................................43,088.00

EΞOΔA
Ρυθμίσεις - Ἐπισκευές ..................................................................90,184.69
Οἰκοδομικά ὑλικά - ἐργασίες ......................................................50,829.63
Κατασκευή - τοποθέτηση κουφωμάτων......................................18,189.24
῾Υδραυλικές ἐγκαταστάσεις ...........................................................8,885.78
Ἡλεκτρολογικές ἐγκαταστάσεις .....................................................8,551.86
Ἐργασίες χρωματισμοῦ..................................................................6,150.00
Ἐξοπλισμός ....................................................................................2,547.63
Διάφορα ἔξοδα.................................................................................768.42
ΔΕΥΑΛ..............................................................................................122.37
ΣΥΝΟΛΟ.....................................................................................186,229.62

11. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ
EΣOΔA 

Δωρεά Σεβασμιωτάτου.....................................................................500.00
᾽Από δισκοφορίες γιά ᾽Εξωτ. καί ᾽Εσωτ. ῾Ιεραποστολή ...............36,588.45
Δωρεές ῾Ιδιωτῶν..........................................................................26,190.02
Δωρεά Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Ἀναργύρων Κάστρου Λαμίας .................5,000.00
ΣY ΝΟ ΛΟ.......................................................................................68,278.47

EΞOΔA
᾽Ενίσχυση Ἐσωτερικῆς καί ᾽Εξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, 
Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων,  Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ 
καί ἄλλων Ὁμοδόξων ᾽Εκκλησιῶν..............................................74,149.98

12. EΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
EΣOΔA 

Εἰσφορές Ἱερῶν Ναῶν .................................................................30,509.00
Δωρεές Ἰδιωτῶν................................................................................350.00
ΣY ΝΟ ΛΟ.......................................................................................30,859.00

EΞOΔA
῎Εξοδα κινήσεως-συντηρήσεως αὐτοκινήτων Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως (Ἱδρυμάτων Ἀγάπης-Κατασκηνώσεων) ...............13,015.85
Σχολή Παραδοσιακῶν Χορῶν (Μισθοί 3 Διδασκάλων) ..................13,058.00
Ἐκτυπώσεις Ἐντύπων .....................................................................4,284.25
Φιλοξενίες καί ἄλλα ἔξοδα ...........................................................2,013.78
Συνδρομές περιοδικῶν-ἐφημερίδων.............................................1,656.50
Συντήρηση κειμηλίων .................................................................12,177.00
Συνέδρια - Ἐκδηλώσεις..................................................................4,089.64 
ΣY ΝΟ ΛΟ.......................................................................................50,295.02

13. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ-ΟΓΑ (Ἀποδίδεται στό Δημόσιο)
EΣOΔA 

Εἰσφορές Ἱερῶν Ναῶν ...................................................................8,840.16
EΞOΔA

Ἀπόδοση προηγούμενων χρήσεων ............................................20,031.71

14. ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ Ι.Μ. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
Α) ΓHPOKOMEIO KAI ΣTEΓH KATAKOITΩN ΛAMIAΣ 
(PAXOYTEIO EKKΛHΣIAΣTIKO ΓHPOKOMEIO) 

ΕΣΟΔΑ 
Δωρεά Σεβασμιωτάτου.....................................................................350.00
Εἰσφορές Γερόντων - Τροφίμων Ἱδρύματος ..............................203,063.86
᾽Εξ ἐνοικίων .................................................................................16,899.50
Ἐκ Παγκαρίου Γηροκομείου ........................................................15,165.00
Δωρεές Ἰδιωτῶν...........................................................................14,576.51
Δωρεά ΠΕΝΤΕ Α.Ε. (κ. Ν. Χειμωνίδη)............................................4,000.00
Λοιπά  Ἔσοδα....................................................................................321.75
Ἐπιστροφές ἀγορᾶς φαρμάκων ἀπό ΙΚΑ..........................................272.58
Δωρεά Ἱ. Ν. Ἁγ. Κυριακῆς Λιβανατῶν ..............................................100.00
ΣY ΝΟ ΛΟ.....................................................................................254,749.20
ΕΞΟΔΑ
Μισθοδοσίες Προσωπικοῦ - Εἰσφορές ΙΚΑ...................................187,062.63
Ἀπόδοση φόρων εἰς Δ.Ο.Υ. Λαμίας ............................................19,309.61
Ἀγορά φαρμάκων-ὑγειονομικοῦ ὑλικοῦ ....................................14,591.54
ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΔΕΥΑΛ.........................................................................10,474.91
Ἀγορά καύσιμης ὕλης (πετρέλαιο)................................................7,902.73
Ἰατρική παρακολούθηση γερόντων ..............................................4,322.63
Ἀγορά εἰδῶν καθαριότητας & ἄλλα διάφορα ἔξοδα ....................3,755.12
Συντήρηση Ἱδρύματος ...................................................................2,634.47
Ἐνοίκιο Άποθήκης .........................................................................2,150.00
᾽Αγορά τροφίμων ..........................................................................1,886.24
Κοινόχρηστες δαπάνες ..................................................................1,007.63
Συντήρηση αὐτοκινήτου...................................................................535.66
᾽Εξοπλισμός ......................................................................................552.37

Ἐνισχύσεις Τροφίμων .......................................................................240.00
Συμβολαιογραφικά - Νομικά............................................................107.50
ΣY ΝΟ ΛΟ....................................................................................256,533.04

Β) ΓHPOKOMEIO ΣTYΛIΔOΣ 
(IΔPYMA ΠETPH - ΣTEΓH ΓEPONTΩN)

EΣOΔA 
Δωρεά Σεβασμιωτάτου.....................................................................900.00
Εἰσφορές Ἱερῶν Ναῶν ...............................................................154,095.00
Δισκοφορία .................................................................................18,674.39
Δωρεά Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος.....................................................8,000.00
Δωρεά Ἱερᾶς Μονῆς Ἀντινίτσης.....................................................6,000.00
Δωρεές ᾽Ιδιωτῶν............................................................................3,405.00
Δωρεές Ἱερῶν Ναῶν......................................................................1,438.64
Δωρεά Ἱερᾶς Μονῆς Ξυνιάδος..........................................................500.00
ΣΥ ΝΟ ΛΟ.....................................................................................193,013.03

ΕΞΟΔΑ
Μελέτες..........................................................................................6,765.00
ΟΤΕ - ΔΕΥΑΣ.....................................................................................227.16
Διάφορα ἔξοδα...................................................................................80.00
ΣΥ ΝΟ ΛΟ.........................................................................................7,072.16  

Γ) ΓHPOKOMEIO ΣΠEPXEIAΔOΣ 
(MEPIMNA ΓHPATOΣ - AΘANAΣIOΣ KAI  MAIPH  AKPIΔA)

EΣOΔA 
Εἰσφορές Γερόντων - Τροφίμων Ἱδρύματος ................................96,597.88
Δωρεές Ἰδιωτῶν.............................................................................4,627.50
Δωρεά  Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων Κάστρου Λαμίας..............................3,000.00
Δωρεά  Ἱ. Μ. Ἀντινίτσης.................................................................1,000.00
᾽Εκ Παγκαρίου Γηροκομείου ............................................................217.50
Δωρεά  Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου Συκᾶ.........................................................50.00
Λοιπά Ἔσοδα.........................................................................................9.55
ΣΥ ΝΟ ΛΟ.....................................................................................105,502.43

EΞOΔA 
Μισθοδοσίες Προσωπικοῦ-Εἰσφορές ΙΚΑ.......................................76,446.20
ΔΕΗ-ΟΤΕ ........................................................................................4,874.50
᾽Αγορά καύσιμης ὕλης (Πετρέλαιο) ..............................................8,456.68
᾽Αγορά φαρμάκων - Ἰατρική παρακολούθηση γερόντων .............3,655.90
Ἀγορά τροφίμων ...........................................................................3,091.87
᾽Αγορά εἰδῶν καθαριότητος καί ἄλλα διάφορα ἔξοδα.................1,369.04
Ἐξοπλισμός - Συντήρηση...............................................................1,216.21
ΣΥ ΝΟ ΛΟ......................................................................................99,110.40

15. KENTPO ΓAMOY KAI OIKOΓENEIAΣ
EΣOΔA 

Ἀπό μπλόκ Γάμων - Διαζυγίων .....................................................3,787.78

16. ENOPIAKA ΦIΛOΠTΩXA TAMEIA
Βοηθήματα σέ ἀπόρους ..............................................................77,557.10
᾽Αγορά τροφίμων σέ ἀπόρους ................................................. 103,131.28    
᾽Αγορά φαρμάκων σέ ἀπόρους.....................................................1,725.36  
ΣΥ ΝΟ ΛΟ....................................................................................182,413.74

17. IΔPYMA “TAMEION XOPHΓEIΩN - ΓEPΩN ΒΗΣΣΑPIΩN” 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΑΘΩΝΟΣ
Γιά τήν ἐνίσχυση ἀπόρων, Συλλόγων καί διαφόρων Φιλανθρωπικῶν
Ἱδρυμάτων .......................................................................55.558,44 ευρώ

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Ἐκτός ἀπό τά χρηματικά ποσά, τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως καί τά Ἐνοριακά διένειμαν τρόφιμα σέ ἄπορες οἰκογένειες (Σύ-
νολο 3.000 δέματα). 
• Ἀπό τό Κατάστημα ρουχισμοῦ δόθησαν 13.647 εἴδη ἀνδρικοῦ, γυναι-
κείου καί παιδικοῦ ρουχισμοῦ καί ὑποδημάτων.
• Ἀπό τήν Τράπεζα αἵματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως διετέθησαν 85 φιάλες
αἵματος σέ πάσχοντες συνανθρώπους μας.
• Τά Κέντρα Ἀγάπης γιά τό ἔτος 2011 διένειμαν 93.766 μερίδες φαγητοῦ
σέ ἀπόρους ἀδελφούς μας.

ΔΩΡΕΕΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ
• Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος προσέφερε ὑπέρ ἀπο-
περατώσεως τοῦ Κέντρου Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τῶν Κατασκη-
νώσεων, τῶν Γηροκομείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στή Λαμία καί τή Στυλί-
δα, τῆς Ἐφημερίδος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Τα-
μείου καί τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τό ποσό τῶν 5.250,00 Εὐρώ.
Ἐπίσης προσέφερε ὅλα τά συγγραφικά δικαιώματα ἀπό τά πωληθέντα βι-
βλία του τῶν Ἐκδόσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος κατά τό ἔτος
2011: 4.851,00 Εὐρώ.                                        ΣΥΝΟΛΟ: 10.101,00 Εὐρώ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 2011

EPΓA AΓΑΠHC 2011    1.415.094,41 EYPΩ 

Ἀπό τήν κοπή τῆς πίττας στήν Περιφέρεια Στερεᾶς  Ἑλλάδος

Ὁ Σεβασμιώτατος ρίχνει τό Σταυρό στό λιμάνι τῆς Στυλίδος

Ἀπό τήν χειροτονία εἰς διάκονον τοῦ π. Χρήστου Τσιλοφίτη

Ἀπό τήν χειροθεσία σέ ἀναγνώστη τοῦ Ἐφραίμ Πανταζίδη

Ἀπό τήν ἀρτοκλασία στό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου

Ἀπό τήν κοπή τῆς πρωτοχρονιάτικης πίττας στό  Ἐκκλησιαστικό Σχολεῖο Λαμίας

Ἀπό τήν κοπή τῆς πίττας τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Ἀθανασίου Λαμίας

Ἀπό τήν ἐκδήλωση στό Πνευματικό Κέντρο Ἁγίου Κων/νου Λοκρίδος



1. ΓENIKO ΦIΛOΠTΩXO TAMEIO
EΣOΔA

᾽Από τόν ῎Ερανο ᾽Αγάπης τῆς ῾Ιερᾶς Μη-
τροπόλεως γιά τήν χρήση 2010-2011.......................................169,499.00
Εἰσφορές Ἱερῶν Ναῶν .................................................................30,749.00
Ἀπό ἐκδήλωση Ἐνορ. Φιλοπτώχων Ταμείων Λαμίας .................12,970.00
Λοιπά ἔσοδα................................................................................10,670.30
Ἀπό Ἐνοριακά Φιλόπτωχα Ταμεῖα (εἰσφορά 5%) .........................3,882.07
Ἀπό ἔκδοση Ἀδειῶν Γάμου καί Διαζυγίων ...................................2.500,00
Δωρεές Σεβασμιωτάτου.................................................................1,950.00
Δωρεές Ἰδιωτῶν.............................................................................1,530.00
Δωρεά Ἱερᾶς Μονῆς Δαμάστας .....................................................1,500.00
Ἀπό χαρτόσημο ΟΓΑ ........................................................................737.99
Δωρεά Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Δεσποίνης .........................................250,00
Δωρεά Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀναργύρων Ἀταλάντης ........................500.00
ΣΥΝΟΛΟ.....................................................................................236,488.36

EΞOΔA
᾽Ενίσχυση τῶν ᾽Ενορ. Φιλ. Ταμείων ἀπό τόν ῎Ερανο ᾽Αγάπης ..............49,698.24
Νοσήλεια ἀσθενῶν καί ἀγορά φαρμάκων σέ ἀπόρους...................24,399.99
Προικοδοτήσεις 184 ὀρφανῶν κοριτσιῶν.....................................9,950.00
Βοηθήματα σέ ἀπόρους ................................................................9,309.78
Βοηθήματα σέ σπουδαστές - φοιτητές...........................................8,724.00
᾽Απόδοση 2% ἐξ ᾽Εράνου ᾽Αγάπης, ὑπέρ Πρόνοιας Ν.Α...................3,382.92
Διάφορα ῎Εξοδα ............................................................................2,202.76
᾽Εκτύπωση ὑλικοῦ ἱεραποστολῆς .................................................1,640.82
Ἀπόδοση Χαρτοσήμου..................................................................1,633.11
᾽Ενισχύσεις Φιλ. Συλλόγων-Σωματείων ...........................................482.50
ΣΥ ΝΟ ΛΟ.....................................................................................111,424.12

2. MHTPOΠOΛITIKO ΓPAΦEIO
EΣOΔA

Εἰσφορές Ἱερῶν Ναῶν ...............................................................108,776.50
᾽Εκ τοῦ Τοπικοῦ Ταμείου Προνοίας ᾽Ορθοδόξου 
᾽Εφημεριακοῦ Κλήρου ῾Ελλάδος ................................................12,546.27
ΣY ΝΟ ΛΟ....................................................................................121,322.77

ΕΞΟΔΑ
Μισθοί Προσωπικοῦ Γραφείων 
῾Ιερᾶς Μητροπόλεως ...................................................................44,380.42
᾽Εξοπλισμός - Συντήρηση Γραφείων ...........................................13,071.26
Διεκπεραίωση ἀλληλογραφίας .....................................................4,969.68
Ο ΤΕ ................................................................................................3,885.94
Διάφορα ῎Εξοδα ...............................................................................271.20
ΣY ΝΟ ΛΟ.......................................................................................66,578.50

3. MHTPOΠOΛITIKO MEΓAPO
EΣOΔA

Εἰσφορές ῾Ιερῶν Ναῶν ................................................................29,919.00
Λοιπά ἔσοδα..................................................................................3,507.05
ΣY ΝΟ ΛΟ.......................................................................................33,426.05

EΞOΔA
Διά ἀποπεράτωση Ἐπισκοπείου ..................................................18,005.57
Συ ντή ρη ση - ἐξοπλισμός .............................................................11,360.11
ΣY ΝΟ ΛΟ.......................................................................................29,365.68

4. EΦHMEPIΔA IEPAΣ MHTPOΠOΛEΩΣ “ΦΘIΩTIKH EKKΛHΣIAΣTIKH ΦΩNH”
EΣOΔA

Δωρεά Σεβασμιωτάτου.....................................................................150.00
Εἰσφορές ῾Ιερῶν Ναῶν ................................................................22,634.25
Δωρεά Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος.....................................................1,000.00
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Ζαχαράκης .......................................................500.00
Δωρεές Ἰδιωτῶν................................................................................440.00
Ἀρχιμ. Γερμανός Γιαντσίδης..............................................................150.00
Ἀρχιμ. Ἀγάθων Κατερνόπουλος ......................................................150.00
ΣY ΝΟ ΛΟ.......................................................................................25,024.25

EΞOΔA
Ἐκτύπωση & Διεκπεραίωση Ἐφημερίδος.....................................19,742.18

5. ΣXOΛH BYZANTINHΣ MOYΣIKHΣ
EΣOΔA

Δίδακτρα μαθητῶν, τά ὁποῖα καταβάλλουν κυρίως οἱ ἐνορίες .........26,955.00

Εἰσφορές ἱερῶν ναῶν..................................................................15,069.50 
ΣY ΝΟ ΛΟ.......................................................................................42,024.50

EΞOΔA
Μισθοί Προσωπικοῦ (Δ/ντής, 3 καθηγητές, 1 γραμματεύς) ......................21,596.05
᾽Εξοπλισμός Σχολῆς ......................................................................4,003.28
Ὑποτροφίες μαθητῶν.....................................................................3,820.00
ΔΕ Η-Ο ΤΕ-ΔΕYΑΛ...........................................................................1,081.62
ΣYΝΟ ΛΟ.......................................................................................30,500.95

6. ΣΥNOΔIKO MEΓAPO AΘHNΩN
(0,5% ἐπί τῶν προϋπολογισμῶν τῶν Ἱερῶν Ναῶν)

EΣOΔA
Εἰσφορές ῾Ιερῶν Ναῶν ..................................................................7,337.25

EΞOΔA
᾽Απόδοση προηγουμένης χρήσεως
εἰς ῾Ιερά Σύνοδο.............................................................................9,970.50

7. PAΔIOΦ. ΣTAΘMOΣ IEPAΣ MHTPOΠOΛEΩΣ
EΣOΔA

Εκ Δισκοφορίας ...........................................................................11,460.24
Δωρεά Ἱεροῦ Ναοῦ  Ἁγ. Ἀναργύρων Κάστρου Λαμίας ................2,000.00
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Ζαχαράκης .......................................................500.00
Ἀρχιμ. Γερμανός Γιαντσίδης .............................................................150.00
Ἀρχιμ. Ἀγάθων  Κατερνόπουλος ....................................................150.00
ΣYΝΟ ΛΟ.......................................................................................14,260.24

EΞOΔA
Μισθοδοσία ῾Υπαλλήλων Ρ/Σ .....................................................19,977.58
᾽Αγορά ᾽Ανταλλακτικῶν-᾽Εξοπλισμός Ρ/Σ .....................................5,744.83
ΟΤΕ - ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ...........................................................1,257.54
ΣYΝΟ ΛΟ.......................................................................................26,979.95

8. EKΔOΣEIΣ IEPAΣ MHTPOΠOΛEΩΣ
EΣOΔA

῎Εσοδα ἀπό πωλήσεις βιβλίων .................................................163,493.30
EΞOΔA

Αγορά Βιβλίων ..........................................................................119,431.55
Μισθοί Προσωπικοῦ - Εἰσφορά ΙΚΑ (2 ἄτομα) ...........................43,117.91
Διάφορες δαπάνες.........................................................................6,392.66
Ἀπόδοση Φ.Π.Α.............................................................................2,287.66
ΣY ΝΟ ΛΟ.....................................................................................171,229.78

9. KATAΣKHNΩΣEIΣ
EΣOΔA

Δωρεά Σεβασμιωτάτου.....................................................................300.00
Δωρεά κ. Δημητρίου Καραγκούνη .............................................10,000.00
Ἀπό δισκοφορία ..........................................................................14,048.04
Δωρεά ῾Ιερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος....................................................4,000.00
Λοιπά Ἔσοδα..................................................................................2,300.00
Δωρεά κ. Κων/νου Ζάχου .............................................................1,500.00
Δωρεά ῾Ιερᾶς Μονῆς Δαμάστας ....................................................1.000,00
Δωρεά ῾Ιερᾶς Μονῆς Ξυνιάδος.........................................................500.00
Δωρεά Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου Βαρδατῶν ...............................................300.00
Ἀρχιμ. Γερμανός Γιαντσίδης..............................................................300.00
ΣY ΝΟ ΛΟ.......................................................................................34,248.04

EΞOΔA
Εξοπλισμός ....................................................................................8,388.10
᾽Επισκευή - Συντήρηση ᾽Εγκαταστάσεων.......................................3,588.89
ΔΕΗ - ΟΤΕ ......................................................................................3,214.41
᾽Αγορά τροφίμων γιά τή φιλοξενία παιδιῶν .......................................2,190.96
Διάφορα ῎Εξοδα ...............................................................................521.28
ΣY ΝΟ ΛΟ......................................................................................17,903.64

10. KENTPO NEOTHTOΣ
EΣOΔA

Δωρεές Σεβασμιωτάτου.................................................................1,100.00
Δωρεά Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων Κάστρου Λαμίας............................15,000.00
Δωρεά Ἱ. Μ. Ἀγάθωνος ...............................................................10,000.00
Δωρεές Ἰδιωτῶν.............................................................................7,680.00
Δωρεά Ἱ. Μ. Ἀντινίτσης..................................................................7,000.00
Δωρεές Ἱερῶν Ναῶν......................................................................1,508.00

Πρωτοχρονιάτικη θ. Λειτουργία
Τήν Κυριακή 1η Ἰανουαρίου 2012 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱερό Μητροπο-

λιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας. Μετά τή Θεία
Λειτουργία  τέλεσε  δοξολογία γιά τό νέο ἔτος παρουσία τῶν  ἐπι-
σήμων καί πλήθους πιστῶν. Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος μέ τήν
πολυμελή συνοδεία του μετέβη στό κτήριο τῆς Περιφέρειας Στε-
ρεᾶς Ἑλλάδος ὅπου εὐλόγησε καί ἔκοψε τήν βασιλόπιττα τῆς Πε-
ριφέρειας.

Ἑορτή Θεοφανείων στή Στυλίδα
Μέ ἐπίκεντρο τήν πόλη τῆς Στυλίδος ὅπως κάθε χρόνο ἑορτάσθη-
κε στήν Ἱερά Μητρόπολή μας ἡ μεγάλη ἑορτή τῶν Θεοφανείων μέ
Θεία Λειτουργία στόν ἐπιβλητικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου
στήν ὁποία ἱερούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.

Νικόλαος. Στή συνέχεια παρουσίᾳ τῶν πολιτικῶν, στρατιωτικῶν
καί λοιπῶν Ἀρχῶν τῆς Φθιώτιδος τελέστηκε ὁ Μέγας Ἁγιασμός.
Στό τέλος ξεκίνησε ἡ πομπή γιά τήν κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυ-
ροῦ στό λιμάνι Στυλίδος. Στήν προκυμαία τῆς πόλεως ἀνέμεναν
τήν πομπή χιλιάδες πιστοί. Ἡ ρίψη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἔγινε ἀπό
τόν Σεβασμιώτατο, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐπιβιβασθεῖ μέ τούς ἐπισήμους
εἰς τό πλοιάριον «ΛΕΩΝ». Τόν Τίμιο Σταυρό ἔπεσαν νά ἀνασύ-
ρουν περίπου εἴκοσι νέοι. Τό ἐντυπωσιακό ἦταν ὅτι ἐπικεφαλῆς
τῶν κολυμβητῶν ἦταν ὁ Δήμαρχος Στυλίδος κ. Ἀπόστολος Γκλέ-
τσος. Τόν Σταυρό ἔπιασε ὁ δωδεκαετής μαθητής Ἀθανάσιος Με-
τζαλής. Ὁ Σεβασμιώτατος ἔδωσε στόν νεαρό μαθητή ἀσημένιο
Σταυρό, ὡς εὐλογία καί στόν Δήμαρχο Στυλίδος προσέφερε εἰς
ἀνάμνηση μιά ἀσημένια εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Μετά τήν
διανομή τοῦ ἀντιδώρου ὁ Σεβασμιώτατος μέ τήν συνοδεία του

μετέβησαν στήν αἴθουσα τελετῶν τοῦ Δημαρχείου, ὅπου ὁ Δῆμος
παρέθεσε λιτή δεξίωση.

Ἀπό τό ποιμαντικό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου
Τήν Κυριακή 25 Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε στόν
Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας καί τέλεσε τήν εἰς διάκονον χει-
ροτονία τοῦ π. Χρήστου Τσιλοφίτη, ὁ ὁποῖος εἶναι ἐγγαμος καί
ἀπόφοιτος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Λαμίας. Τήν παραμονή
χοροστάτησε στόν ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς στόν Μητροπολιτικό Ναό

καί τέλεσε τή χειροθεσία σέ ἀναγνώστη τοῦ μαθητή τοῦ Ἐκκλη-
σιαστικοῦ Λυκείου Λαμίας Ἐφραίμ Πανταζίδη. Τό Σάββατο 31 Δε-
κεμβρίου π.ἔ. ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο
μνημόσυνο τῆς πρεσβυτέρας τοῦ π. Ἀθανασίου Ζαφείρη στόν
Ἱερό Ναό Ἁγίου Κων/νου Νέου Κρικέλου. Τήν Τρίτη 3 Ἰανουαρίου
ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε καί ὡμίλησε στό πανηγυρίζον πα-
ρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Κέντρου Νεότητος στή Λαμία.
Τό Σάββατο 7  Ἰανουαρίου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προ-
δρόμου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ Νικόλαος ἱερούρ-
γησε καί ὡμίλησε στήν Ἱ. Μονή Παναγίας Δαμάστας, ὅπου καί
εὐχήθηκε στήν  ἑορτάζουσα πανοσιωτάτη Καθηγουμένη Ἱωάννα.

Τήν Κυριακή 8  Ἰανουαρίου ἱερούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Βαρ-
βάρας Λαμίας. Tήν Κυριακή 15  Ἰανουαρίου ἱερούργησε στόν
Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Στύρφακας. Τό Σάββατο 21 Ἰανουαρί-
ου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου, τέλεσε ἁγιασμό καί ἀρτοκλασία
στό ἐκκλησάκι τοῦ τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ STAR Κεντρικῆς Ἑλλά-
δος, παρουσία τῆς προέδρου κας Νίκης Χειμωνίδη καί τῶν ὑπαλ-
λήλων τοῦ σταθμοῦ. Τήν Κυριακή 29 Ἰανουαρίου ἱερούργησε καί
ὡμίλησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Θεοδώρων Ἀταλάντης. Μετά τή θ. Λει-
τουργία μετέβη στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Δήμου Λοκρῶν,
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ὅπου εὐλόγησε καί ἔκοψε τήν πίττα τοῦ Δήμου καί τῶν Συλλό-
γων τῆς περιοχῆς, παρουσία πολλών τοπικῶν ἐπισήμων. Τήν
Δευτέρα 30 Ἰανουαρίου ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ὁ Σεβασμιώ-
τατος ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγ-
γελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, ὅπου παρέστησαν μαθητές σχο-
λείων τῆς πόλεως. Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ Σχο-
λικός Σύμβουλος τῶν Θεολόγων κ. Δημ. Φύκας, ἐνῶ παρευρέθη-
σαν οἱ Διευθυντές τῆς Πρωτοβαθμίου καί Δευτεροβαθμίου Ἐκπαι-
δεύσεως τῆς Περιφέρειας καί τοῦ Νομοῦ, Σχολικοί Σύμβουλοι καί
λοιποί ἐπίσημοι Τήν Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου, ἑορτή τῆς Ὑπα-
παντῆς τοῦ Κυρίου, ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε καί ὡμίλησε
στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας.
Τήν Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος, χορο-
στάτησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό Ἁγ. Τρύφωνος,
ἱδιοκτησίας τοῦ Συλλόγου Ἀμπελουργῶν, στήν περιοχή Ν.
Ἄμπλιανης Λαμίας. Τήν Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου, ἑορτή τοῦ
Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρί-
ζοντα Ἱ. Ναό Ἁγ. Χαραλάμπους Λειβανατῶν. Στήν θ. Λειτουργία
παρέστη ὁ Δήμαρχος Λοκρῶν κ. Νικ. Λιόλιος, μέλη τοῦ Δημοτι-
κοῦ Συμβουλίου καί πολλοί πιστοί. Τό Σάββατο 4 Φεβρουαρίου
ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Λουκᾶ Λαμίας
καί τέλεσε τό ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ ἀειμνήστου ἱερέως Δημητρί-
ου Τσίντζα. 

Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως Ἐφημεριακοῦ Κλήρου
Στά πλαίσια τοῦ Ἱδρύματος Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως Ἐφημε-
ριακοῦ Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καταρτίσθηκε πρό-
γραμμα ὁμιλιῶν γιά τό ἔτος 2012. Γιά ἐφέτος, τό βασικό θέμα
ἀναφέρεται στό Ἱερό Μυστήριο τῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογήσε-
ως καί θά ἀναπτυχθοῦν ἀπό καταρτισμένους Κληρικούς ὁμιλητές
πολλές καί ἐνδιαφέρουσες εἰσηγήσεις. Οἱ συναντήσεις θά γίνονται
στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Γαλα-
νέικων Λαμίας καί σκοπό ἔχουν τήν διαρκή ἐπιμόρφωση τῶν
Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἡ πρώτη συνάντηση πραγμα-
τοποιήθηκε τήν Πέμπτη 12 Ἰανουαρίου μέ τήν τελετή κοπῆς Βασι-
λόπιτας παρουσία τῶν ἐργαζομένων στά γραφεῖα καί τῶν συνερ-
γατῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως κατά τήν ὁποία ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἔκανε τήν ἐναρκτήρια ὁμιλία γιά τό
νέο ἔτος.

Ἐνοριακές πρωτοχρονιάτικες ἐκδηλώσεις
Τήν Δευτέρα 16 Ἰανουαρίου ὁ Σεβασμιώτατος ἔκοψε τήν πρωτο-
χρονιάτικη πίττα στό Ἐκκλησιαστικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λαμίας. Τό
Σάββατο 28 Ἰανουαρίου ἔκοψε τήν πίττα τῆς Ἐνορίας Παναγίας Δε-
σποίνης σέ ἐκδήλωση στό Ἐνοριακό Πνευματικό Κέντρο. Τήν Κυ-

ριακή 29  Ἰανουαρίου εὐλόγησε τήν πίττα σέ ἐκδήλωση τῆς ἐνο-
ρίας Ἁγ. Ἀθανασίου Λαμίας καί μίλησε στούς παρισταμένους ἐνο-
ρίτες.  Ἐπίσης ὀ Σεβασμιώτατος παρέστη στήν ἐκδήλωση πού
πραγματοποίησε ἡ ἐνορία Ἁγ. Βαρβάρας Λαμίας σέ κατάστημα τῆς

πόλης τήν Κυριακή 5 Φεβρουαρίου. Τήν πρωτοχρονιάτικη πίττα
τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου Ἁγίου Κωνσταντίνου Λοκρί-
δος ἔκοψε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος σέ μιά
ζεστή τελετή πού ἔλαβε χώρα στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ναοῦ
τήν Κυριακή 12 Φεβρουαρίου. Στήν ἐκδήλωση παρέστησαν ὁ Δή-
μαρχος Καμ. Βούρλων-Ἁγ. Κωνσταντίνου κ. Εὐάγ. Τετριμίδας, ὁ
Γεν. Γραμματέας τῆς Περιφέρειας Στερεᾶς κ. Ψαθᾶς καί πολλοί ἐνο-
ρίτες.

Συναντήσεις καί ἐπισκέψεις τοῦ Σεβασμιωτάτου
Συνάντηση μέ τόν Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουρ-
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E K K Λ H C I A C T I K E C  E I Δ H C E I C

E K K Λ H C I A C T I K E C  E I Δ H C E I C Δωρεά Ἱ. Μ. Ξυνιάδος.......................................................................500.00
Δωρεά Ἱ. Μ. Ἁγ. Γεωργίου Μαλεσίνης .............................................300,00
ΣΥΝΟΛΟ.......................................................................................43,088.00

EΞOΔA
Ρυθμίσεις - Ἐπισκευές ..................................................................90,184.69
Οἰκοδομικά ὑλικά - ἐργασίες ......................................................50,829.63
Κατασκευή - τοποθέτηση κουφωμάτων......................................18,189.24
῾Υδραυλικές ἐγκαταστάσεις ...........................................................8,885.78
Ἡλεκτρολογικές ἐγκαταστάσεις .....................................................8,551.86
Ἐργασίες χρωματισμοῦ..................................................................6,150.00
Ἐξοπλισμός ....................................................................................2,547.63
Διάφορα ἔξοδα.................................................................................768.42
ΔΕΥΑΛ..............................................................................................122.37
ΣΥΝΟΛΟ.....................................................................................186,229.62

11. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ
EΣOΔA 

Δωρεά Σεβασμιωτάτου.....................................................................500.00
᾽Από δισκοφορίες γιά ᾽Εξωτ. καί ᾽Εσωτ. ῾Ιεραποστολή ...............36,588.45
Δωρεές ῾Ιδιωτῶν..........................................................................26,190.02
Δωρεά Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Ἀναργύρων Κάστρου Λαμίας .................5,000.00
ΣY ΝΟ ΛΟ.......................................................................................68,278.47

EΞOΔA
᾽Ενίσχυση Ἐσωτερικῆς καί ᾽Εξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, 
Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων,  Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ 
καί ἄλλων Ὁμοδόξων ᾽Εκκλησιῶν..............................................74,149.98

12. EΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
EΣOΔA 

Εἰσφορές Ἱερῶν Ναῶν .................................................................30,509.00
Δωρεές Ἰδιωτῶν................................................................................350.00
ΣY ΝΟ ΛΟ.......................................................................................30,859.00

EΞOΔA
῎Εξοδα κινήσεως-συντηρήσεως αὐτοκινήτων Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως (Ἱδρυμάτων Ἀγάπης-Κατασκηνώσεων) ...............13,015.85
Σχολή Παραδοσιακῶν Χορῶν (Μισθοί 3 Διδασκάλων) ..................13,058.00
Ἐκτυπώσεις Ἐντύπων .....................................................................4,284.25
Φιλοξενίες καί ἄλλα ἔξοδα ...........................................................2,013.78
Συνδρομές περιοδικῶν-ἐφημερίδων.............................................1,656.50
Συντήρηση κειμηλίων .................................................................12,177.00
Συνέδρια - Ἐκδηλώσεις..................................................................4,089.64 
ΣY ΝΟ ΛΟ.......................................................................................50,295.02

13. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ-ΟΓΑ (Ἀποδίδεται στό Δημόσιο)
EΣOΔA 

Εἰσφορές Ἱερῶν Ναῶν ...................................................................8,840.16
EΞOΔA

Ἀπόδοση προηγούμενων χρήσεων ............................................20,031.71

14. ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ Ι.Μ. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
Α) ΓHPOKOMEIO KAI ΣTEΓH KATAKOITΩN ΛAMIAΣ 
(PAXOYTEIO EKKΛHΣIAΣTIKO ΓHPOKOMEIO) 

ΕΣΟΔΑ 
Δωρεά Σεβασμιωτάτου.....................................................................350.00
Εἰσφορές Γερόντων - Τροφίμων Ἱδρύματος ..............................203,063.86
᾽Εξ ἐνοικίων .................................................................................16,899.50
Ἐκ Παγκαρίου Γηροκομείου ........................................................15,165.00
Δωρεές Ἰδιωτῶν...........................................................................14,576.51
Δωρεά ΠΕΝΤΕ Α.Ε. (κ. Ν. Χειμωνίδη)............................................4,000.00
Λοιπά  Ἔσοδα....................................................................................321.75
Ἐπιστροφές ἀγορᾶς φαρμάκων ἀπό ΙΚΑ..........................................272.58
Δωρεά Ἱ. Ν. Ἁγ. Κυριακῆς Λιβανατῶν ..............................................100.00
ΣY ΝΟ ΛΟ.....................................................................................254,749.20
ΕΞΟΔΑ
Μισθοδοσίες Προσωπικοῦ - Εἰσφορές ΙΚΑ...................................187,062.63
Ἀπόδοση φόρων εἰς Δ.Ο.Υ. Λαμίας ............................................19,309.61
Ἀγορά φαρμάκων-ὑγειονομικοῦ ὑλικοῦ ....................................14,591.54
ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΔΕΥΑΛ.........................................................................10,474.91
Ἀγορά καύσιμης ὕλης (πετρέλαιο)................................................7,902.73
Ἰατρική παρακολούθηση γερόντων ..............................................4,322.63
Ἀγορά εἰδῶν καθαριότητας & ἄλλα διάφορα ἔξοδα ....................3,755.12
Συντήρηση Ἱδρύματος ...................................................................2,634.47
Ἐνοίκιο Άποθήκης .........................................................................2,150.00
᾽Αγορά τροφίμων ..........................................................................1,886.24
Κοινόχρηστες δαπάνες ..................................................................1,007.63
Συντήρηση αὐτοκινήτου...................................................................535.66
᾽Εξοπλισμός ......................................................................................552.37

Ἐνισχύσεις Τροφίμων .......................................................................240.00
Συμβολαιογραφικά - Νομικά............................................................107.50
ΣY ΝΟ ΛΟ....................................................................................256,533.04

Β) ΓHPOKOMEIO ΣTYΛIΔOΣ 
(IΔPYMA ΠETPH - ΣTEΓH ΓEPONTΩN)

EΣOΔA 
Δωρεά Σεβασμιωτάτου.....................................................................900.00
Εἰσφορές Ἱερῶν Ναῶν ...............................................................154,095.00
Δισκοφορία .................................................................................18,674.39
Δωρεά Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος.....................................................8,000.00
Δωρεά Ἱερᾶς Μονῆς Ἀντινίτσης.....................................................6,000.00
Δωρεές ᾽Ιδιωτῶν............................................................................3,405.00
Δωρεές Ἱερῶν Ναῶν......................................................................1,438.64
Δωρεά Ἱερᾶς Μονῆς Ξυνιάδος..........................................................500.00
ΣΥ ΝΟ ΛΟ.....................................................................................193,013.03

ΕΞΟΔΑ
Μελέτες..........................................................................................6,765.00
ΟΤΕ - ΔΕΥΑΣ.....................................................................................227.16
Διάφορα ἔξοδα...................................................................................80.00
ΣΥ ΝΟ ΛΟ.........................................................................................7,072.16  

Γ) ΓHPOKOMEIO ΣΠEPXEIAΔOΣ 
(MEPIMNA ΓHPATOΣ - AΘANAΣIOΣ KAI  MAIPH  AKPIΔA)

EΣOΔA 
Εἰσφορές Γερόντων - Τροφίμων Ἱδρύματος ................................96,597.88
Δωρεές Ἰδιωτῶν.............................................................................4,627.50
Δωρεά  Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων Κάστρου Λαμίας..............................3,000.00
Δωρεά  Ἱ. Μ. Ἀντινίτσης.................................................................1,000.00
᾽Εκ Παγκαρίου Γηροκομείου ............................................................217.50
Δωρεά  Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου Συκᾶ.........................................................50.00
Λοιπά Ἔσοδα.........................................................................................9.55
ΣΥ ΝΟ ΛΟ.....................................................................................105,502.43

EΞOΔA 
Μισθοδοσίες Προσωπικοῦ-Εἰσφορές ΙΚΑ.......................................76,446.20
ΔΕΗ-ΟΤΕ ........................................................................................4,874.50
᾽Αγορά καύσιμης ὕλης (Πετρέλαιο) ..............................................8,456.68
᾽Αγορά φαρμάκων - Ἰατρική παρακολούθηση γερόντων .............3,655.90
Ἀγορά τροφίμων ...........................................................................3,091.87
᾽Αγορά εἰδῶν καθαριότητος καί ἄλλα διάφορα ἔξοδα.................1,369.04
Ἐξοπλισμός - Συντήρηση...............................................................1,216.21
ΣΥ ΝΟ ΛΟ......................................................................................99,110.40

15. KENTPO ΓAMOY KAI OIKOΓENEIAΣ
EΣOΔA 

Ἀπό μπλόκ Γάμων - Διαζυγίων .....................................................3,787.78

16. ENOPIAKA ΦIΛOΠTΩXA TAMEIA
Βοηθήματα σέ ἀπόρους ..............................................................77,557.10
᾽Αγορά τροφίμων σέ ἀπόρους ................................................. 103,131.28    
᾽Αγορά φαρμάκων σέ ἀπόρους.....................................................1,725.36  
ΣΥ ΝΟ ΛΟ....................................................................................182,413.74

17. IΔPYMA “TAMEION XOPHΓEIΩN - ΓEPΩN ΒΗΣΣΑPIΩN” 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΑΘΩΝΟΣ
Γιά τήν ἐνίσχυση ἀπόρων, Συλλόγων καί διαφόρων Φιλανθρωπικῶν
Ἱδρυμάτων .......................................................................55.558,44 ευρώ

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Ἐκτός ἀπό τά χρηματικά ποσά, τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως καί τά Ἐνοριακά διένειμαν τρόφιμα σέ ἄπορες οἰκογένειες (Σύ-
νολο 3.000 δέματα). 
• Ἀπό τό Κατάστημα ρουχισμοῦ δόθησαν 13.647 εἴδη ἀνδρικοῦ, γυναι-
κείου καί παιδικοῦ ρουχισμοῦ καί ὑποδημάτων.
• Ἀπό τήν Τράπεζα αἵματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως διετέθησαν 85 φιάλες
αἵματος σέ πάσχοντες συνανθρώπους μας.
• Τά Κέντρα Ἀγάπης γιά τό ἔτος 2011 διένειμαν 93.766 μερίδες φαγητοῦ
σέ ἀπόρους ἀδελφούς μας.

ΔΩΡΕΕΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ
• Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος προσέφερε ὑπέρ ἀπο-
περατώσεως τοῦ Κέντρου Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τῶν Κατασκη-
νώσεων, τῶν Γηροκομείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στή Λαμία καί τή Στυλί-
δα, τῆς Ἐφημερίδος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Τα-
μείου καί τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τό ποσό τῶν 5.250,00 Εὐρώ.
Ἐπίσης προσέφερε ὅλα τά συγγραφικά δικαιώματα ἀπό τά πωληθέντα βι-
βλία του τῶν Ἐκδόσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος κατά τό ἔτος
2011: 4.851,00 Εὐρώ.                                        ΣΥΝΟΛΟ: 10.101,00 Εὐρώ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 2011

EPΓA AΓΑΠHC 2011    1.415.094,41 EYPΩ 

Ἀπό τήν κοπή τῆς πίττας στήν Περιφέρεια Στερεᾶς  Ἑλλάδος

Ὁ Σεβασμιώτατος ρίχνει τό Σταυρό στό λιμάνι τῆς Στυλίδος

Ἀπό τήν χειροτονία εἰς διάκονον τοῦ π. Χρήστου Τσιλοφίτη

Ἀπό τήν χειροθεσία σέ ἀναγνώστη τοῦ Ἐφραίμ Πανταζίδη

Ἀπό τήν ἀρτοκλασία στό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου

Ἀπό τήν κοπή τῆς πρωτοχρονιάτικης πίττας στό  Ἐκκλησιαστικό Σχολεῖο Λαμίας

Ἀπό τήν κοπή τῆς πίττας τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Ἀθανασίου Λαμίας

Ἀπό τήν ἐκδήλωση στό Πνευματικό Κέντρο Ἁγίου Κων/νου Λοκρίδος



Τό Γενικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης Ἀνδρῶν Δο-
μοκοῦ εἶναι μιά σύγχρονη φυλακή, αὐστηρῶν προδιαγραφῶν,
ἐλάχιστα ἀπέχουσα ἀπό τήν Κωμόπολη τοῦ Δομοκοῦ. Πρίν ἀπό
λίγα χρόνια ἄρχισε νά λειτουργεῖ. Σχεδόν μαζί της (Σεπτέμβριος
2008) ξεκίνησε καί ἡ διακονία τῆς Ι. Μητροπόλεώς μας. 

Κάποια στιγμή μέ τή βοήθεια ἐνός εὐσεβοῦς κρατουμένου
ζητήθηκε ἀπό τή Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος νά σταλεῖ ἕνας
πνευματικός. Πράγματι ἀπεστάλη ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητρο-
πολίτη κ. Νικόλαο ἕνας Ἀρχιμανδρίτης – Ἱεροκήρυκας γιά τήν
πρώτη αὐτή συνάντηση.
Ὅλα ξεκίνησαν δειλά καί
διστακτικά. Λίγοι ἄνθρω-
ποι στήν ἀρχή προσῆλθαν
μέ ἐπιφύλαξη καί δυσπι-
στία. Ὁ ἀπεσταλμένος τῆς
Μητροπόλεως ἐβίωσε τη-
ρουμένων ἀσφαλῶς τῶν
ἀναλογιῶν τό αἴσθημα τοῦ
ἀποστόλου Παύλου στήν
Πνύκα πού τοῦ εἶπαν οἱ
Ἀθηναῖοι: «ἀκουσόμεθά
σου πάλιν». Κι ὅμως τίπο-
τε δέν πῆγε, καί δέν πάει,
χαμένο ἀπό τό λόγο τοῦ
Θεοῦ. Ὁ σπόρος ἔπεσε. Ἔγινε μία ζύμωση στίς ψυχές. Ἀκολού-
θησαν καί ἄλλες ἐπισκέψεις. Μαλάκωσαν οἱ καρδιές. Ἔγιναν καί
οἱ πρῶτες ἐξομολογήσεις καί ὁ Χριστός πάτησε γιά ἄλλη μιά φο-
ρά στή φυλακή σκορπώντας ἄφεση καί χάρη, εὐλογία καί χαρά. 

Μέ τήν  εὐχή τοῦ Σεβασμιωτάτου καί τήν ἄριστη καί πρόθυ-
μη συνεργασία τοῦ Διευθυντοῦ καί τοῦ Ἀρχιφύλακα τῶν Φυ-
λακῶν, ἄρχισε ἡ διαμόρφωση τῆς Ἐκκλησίας τῶν Φυλακῶν ἡ
ὁποία ἀρχικά ἧταν μόνο τέσσερες τοῖχοι. Αὐτό πραγματικά τό
ἐγχείρημα ὑπῆρξε ἕνα θαῦμα τῆς πίστεως καί ἕνα κατόρθωμα
τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς ψυχῆς. 

Ὅλοι οἱ κρατούμενοι πού ἤξεραν τέχνες στήν πολιτική ζωή
τούς φιλοτιμήθηκαν καί ἔβαλαν τόν καλύτερο ἑαυτό τους. Πλα-
κάδες, μαρμαράδες, ἐλαιοχρωματιστές, σιδεράδες, ξυλουργοί,
ἠλεκτρολόγοι, ὅποια εἰδικότητα ὑπῆρχε μέσα στή φυλακή, δρα-
στηροποιήθηκε γιά τόν Οἶκο τοῦ Θεοῦ. Παρατηρήθηκε ἀκατά-
βλητη κινητικότητα μέ χαρά θησαυρισμένη στίς ψυχές καί ζω-
γραφισμένη στίς μορφές τῶν ἀνθρώπων. Ὑπῆρξαν κρατούμενοι
πού ἐπικοινώνησαν μέ τούς δικούς τους ἔξω, στήν ἐλεύθερη
ζωή, καί τούς ἔστειλαν τά μάρμαρα καί τά βίλα (τίς κουρτίνες)
γιά τό Ναό. Ἦταν συγκινητικό, συγκλονιστικό καί καταπληκτικό
τό θέαμα. Ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου εἶναι πάντα μέσα της χριστιανι-
κή. Αὐτό ἐπαληθεύτηκε ἀκόμη μιά φορά! 

Μεγάλη ὑπῆρξε ἡ συμπαράσταση τῶν κατοίκων τοῦ Δομο-
κοῦ σέ χρήματα γιά τόν ἐξοπλισμό τοῦ Ναοῦ. Ἀλλά καί οἱ χρι-
στιανοί τῆς Λαμίας ἔσπευσαν μέ ὅλες τίς δυνάμεις τους νά δώ-
σουν χρήματα γιά εἴδη εὐλαβείας καί ἱερά σκεύη. Συγχρόνως
καί οἱ Λαμιῶτες καί οἱ Δομοκίτες σέ συνεργασία μέ τίς δυό ἐνο-
ρίες τοῦ Δομοκοῦ καί τούς εὐλαβεστάτους ἱερεῖς τους, ἀλλά καί
ἐνορίες τῆς Λαμίας καί μάλιστα ἡ Ἱερά Μητρόπολη σέ τακτά δια-
στήματα, ἐφοδίαζαν, καί ἐφοδιάζουν καί σήμερα, μέ τρόφιμα,
ἐνδύματα, εἴδη ἀτομικῆς καθαριότητος τούς κρατουμένους. 

Χριστούγεννα καί Πάσχα φρόντισαν οἱ ἀκροατές τοῦ θείου
λόγου τῆς εὐρύτερης περιοχῆς Δομοκοῦ τά τέσσερα αὐτά χρό-
νια γιά τά μελομακάρονα, τούς κουραμπιέδες, τίς βασιλόπιττες,
τά κουλούρια, τά λουλούδια τοῦ Ἐπιταφίου, τά πρόσφορα καί

τά συναφῆ πού χρειάζονται γιά τήν κάθε θεία λειτουργία, τά ἐπι-
δόματα σέ ἀπόρους κρατουμένους κάθε φορά πού ὑπῆρχε
ἀνάγκη, ἀκόμη καί στήν ἐποχή τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως. Ὑπάρ-
χουν δυστυχῶς κρατούμενοι πού δέν λαμβάνουν ποτέ οὔτε ἕνα
εὐρώ ἀπό τούς δικούς τους καί περιμένουν τό ὅποιο ἐλάχιστο
ἐπίδομα ἀπό τό Φιλόπτωχο τῆς Φυλακῆς, ἀπό τόν Ἐρυθρό Σταυ-
ρό καί ἀπό τόν Ἱερέα τοῦ Σωφρονιστικοῦ Καταστήματος. Βρέθη-
καν πίσω ἀπό τά σίδερα καί δέν ἔχουν κανένα ἐπίγειο στήριγμα. 

Ἐκεῖ πού πραγματικά ὅλοι χάρηκαν καί δόξασαν τό Θεό
ἦταν τά Θυρανοίξια τοῦ
Ναοῦ, στόν Ὁποῖο ὁ Μη-
τροπολίτης μας μαζί μέ
τόν Ἀρχιφύλακα ἔδωσαν
τό τιμημένο καί ἅγιο Ὄνο-
μα τοῦ Πρωτοκλήτου
Ἀποστόλου ἁγίου Ἀνδρέ-
ου, πού εἶχε κάνει κι
αὐτός φυλακισμένος στίς
φυλακές τῶν Πατρῶν. Ἔγι-
νε λαμπρά ἡ πρώτη Πανή-
γυρη καί στή συνέχεια βε-
βαίως κάθε χρόνο μετά.
Ἐξομολογήθηκαν μετά πο-
λύ περισσότεροι κρατού-

μενοι, ἄρχισαν νά κοινωνοῦν, ἄρχισε νά γίνεται κάθε Τετάρτη
Ἐξομολόγηση καί κάθε Παρασκευή Θεία Λειτουργία καί ἄλλες
ἐπίκαιρες ἀκολουθίες κατά καιρούς. Βαπτίστηκαν μάλιστα μέχρι
τώρα καί δέκα κρατούμενοι μετά ἀπό συστηματική κατήχηση.
Στούς κατηχουμένους δόθηκαν στή γλώσσα τους καί βιβλία καί
ἡ Καινή Διαθήκη. 

Ἐξοπλίστηκε καί τό Σχολεῖο Δεύτερης Εὐκαιρίας πού λει-
τουργεῖ μέσα στή φυλακή. Ἐπίσης καί ἡ Βιβλιοθήκη τῆς Φυ-
λακῆς ἐφοδιάστηκε μέ πλῆθος ὀρθοδόξων βιβλίων, τά ὁποία
καταγράφηκαν καί δίδονται πλέον στούς ἀδελφούς μας κρατου-
μένους γιά νά περνᾶνε ὠφέλιμα τίς ἀτέλειωτες ὧρες τοῦ ἐγκλει-
σμοῦ τους. Μέσα μάλιστα σ΄ αὐτό τό διάστημα, προτοῦ ἰσχύ-
σουν εὐεργετικές νομικές διατάξεις, οἱ χριστιανοί ἀποφυλάκισαν
μέ τόν ὀβολό τους καί δέκα πέντε κρατουμένους. Σέ κάποιους
πρόσφεραν καί νομική ὑποστήριξη κατά τήν ἐκδίκαση τῆς ὑπο-
θέσεώς τους σέ πρῶτο ἤ δεύτερο βαθμό

Ὁ πόνος συχνά εἶναι μεγάλος μέσα στή φυλακή. Ἡ ψυχή ζη-
τεῖ τόν ἀληθινό Θεό μέσα ἀπό τίς δυσκολίες της. Χωρίς ἐξωτερι-
κές πλέον ἀφορμές καί ἐρεθίσματα, δυνατότητες καί διασυνδέ-
σεις, μέσα στό κελί κάθε φυλακισμένου ἀναδύεται ὅλο τό πα-
ρελθόν μέ ἀπαίτηση γιά διόρθωση καί ἀλλαγή. Καμιά φορά
βγαίνει καί ἡ ὀργή καί ἡ ἀγανάκτηση γιά μία ὑπερβολική ποινή,
γιά μία κακοδικία πιθανόν. Συχνά φωλιάζει καί ἡ ἀγωνία γιά τό
ἐπικείμενο Ἐφετεῖο καί ἡ ἀναμονή τῆς πρώτης ἄδειας ἤ τῆς ἀπο-
φυλακίσεως. Ἡ καρδιά καί ἡ συνείδηση χαράσσουν τίς δικές
τους πορεῖες. Τό ἐσωτερικό τοῦ ἀνθρώπου ἔχει τή δική του ἀδυ-
σώπητη λογική. 

Οἱ προσευχές λοιπόν ὅλων μας ἄς ἀπευθύνονται στό Θεό
γιά τούς φυλακισμένους ἀδελφούς μας. Εἶναι στό πρόσωπό
τους ὁ Χριστός. Κι ἄν δέν μποροῦμε ἄμεσα νά τούς ἐπισκε-
φθοῦμε, τουλάχιστον ἄς προσευχόμαστε γι΄ αὐτούς. Ὄχι ὅμως
μόνο γιά τούς «ἐν φυλακῇ ὄντας», ἄλλα καί γιά τό σωφρονιστι-
κό προσωπικό, «Μιμνήσκεσθε τῶν δεσμίων ὡς συνδεδεμένοι»
(Ἑβρ. ιγ΄3)

+  Ἀρχιμ. Σεραφείμ Τρυφ. Ζαφείρης

Ἐπίσκεψη στά Σοῦπερ-Μάρκετ τῆς Λαμίας, πού συστρατεύ-
θηκαν στό πρόγραμμα τοῦ τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ ΣΚΑΪ «Ὅλοι
μαζί μποροῦμε» γιά τή συγκέντρωση τροφίμων ὑπέρ τῶν
πτωχῶν καί τῶν συσσιτίων τῆς Ἐκκλησίας, πραγματοποίησε τό
πρωΐ τῆς Παρασκευῆς 13 Ἰανουαρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Νικόλαος.

Τά Σοῦπερ-Μάρκετ εἶναι τέσσερα (4) καταστήματα «ΓΑΛΑ-
ΞΙΑΣ», δύο (2) LIDL, ἕνα «Βερόπουλος» καί ἕνα «Βασιλόπου-
λος». Ὁ Σεβασμιώτατος συναντήθηκε μέ τούς ὑπευθύνους
τῶν καταστημάτων καί ἐξέφρασε τίς θερμές του εὐχαριστίες
γιά τήν συμπαράστασή τους στό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Μη-
τροπόλεως. Ἐπίσης εὐχαρίστησε τό προσωπικό τῶν καταστη-
μάτων γιά τήν ἐξυπηρέτησή τους καί διαβεβαίωσε ὅτι ὅλα τά
συγκεντρωθέντα τρόφιμα θά διαβιβαστοῦν σέ οἰκογένειες,
πού ἔχουν ἀνάγκη. Ὁ Σεβασμιώτατος σέ ἐπιστολή του πρός
τόν Τηλεοπτικό Σταθμό ΣΚΑΪ ἀναφέρει τά ἑξῆς:

«Ἀξιότιμε κύριε Διευθυντά.
Μαζί μέ τίς ὁλόθερμες εὐχές μου γιά τό νέο ἔτος ἐπιτρέψατέ

μου νά σᾶς ἐκφράσω τά συγχαρητήριά μου καί τίς ἐγκάρδιες
εὐχαριστίες μου γιά τήν πρωτοβουλία πού ἀναλάβατε νά εὐαι-
σθητοποιήσετε τό κοινό καί μέ τό καλάθι τῶν Κασταστημάτων
τροφίμων νά ἐνισχύσετε ἐντυπωσιακά τό φιλανθρωπικό ἔργο
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων.

Στήν περιοχή τῆς Μητροπόλεως Φθιώτιδος συγκεντρώθηκε
μεγάλος ὄγκος τροφίμων, τά ὁποῖα συστηματικά διαθέσαμε σέ
ἄπορες καί πολύτεκνες οἰκογένειες, σέ μοναχικά καί εὐπαθῆ
ἄτομα, σέ φιλανθρωπικά ἱδρύματα καί ἐμπεριστάτους ἀδελφούς
μας, οἱ ὁποῖοι σᾶς εὐχαριστοῦν καί σᾶς εὐγνωμονοῦν.

Γεγονός εἶναι, ὅτι ἡ ἐνέργειά σας αὐτή καταξιώνει καί ἐσᾶς
καί τό ἔργο σας στίς συνειδήσεις τῶν ἀνθρώπων, μάλιστα σέ μιά
ἐποχή κρίσιμη καί ἐγωκεντρική, πού ἡ φτώχεια καί ἡ ἀνέχεια
εἶναι μιά πρόκληση γιά τήν ἰδιότητά μας ὡς Χριστιανῶν καί γιά
τήν ποιότητα τοῦ πολιτισμένου ἀνθρώπου.

Ἐπί πλέον ἐδώσατε τήν δυνατότητα σέ πολλούς ἀγοραστές
νά προσφέρουν ἀκόπως ἐκ τοῦ περισσεύματος καί νά δοθεῖ μιά
ἀνάσα ἐλπίδος σ΄ ἐκείνους πού ἔχουν πρόβλημα ἐπιβιώσεως.

Ὅπου ὑπάρχει εὐαισθησία καί ἐνδιαφέρον γιά τόν συνάν-
θρωπο, ἐκεῖ ἀνακαλύπτονται καί ἐφευρίσκονται τρόποι ἀγάπης
καί συμπαραστάσεως, ὅπως ἀκριβῶς συνέβη μέ σᾶς καί τούς
συνεργάτες σας».
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ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΛΑΝΤΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟ 
ΣΥΝΑΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Μέ τήν τέλεση Ἱεροῦ Μνημοσύνου στόν Ἱερό Ναό τῶν
Ἁγίων Θεοδώρων Ἀταλάντης ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς
τοῦ ἀοιδίμου Ἐπισκόπου Ταλαντίου Νεοφύτου Μεταξᾶ, τήν
Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2011, ἡμέρα πού κοιμήθηκε ὁ μακαρι-
στός Ἀρχιερεύς, ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἑορτασμοί εἰς τιμήν καί
μνήμην τοῦ μεγάλου Ἐκκλησιαστικοῦ καί Ἐθνικοῦ ἀνδρός,
τούς ὁποίους διοργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολις μέ τήν συνεργα-
σία τοῦ Δήμου Λοκρῶν καί οἱ ὁποῖες πραγματοποιήθηκαν
καθ΄ ὅλην τήν διάρκεια τοῦ ἔτους στήν Ἀταλάντη καί στή Λα-
μία. Στό Ἱερό Μνημόσυνο, πού τελέστηκε πανδήμως καί μέ
τήν συμμετοχή τῶν Ἱερέων τῆς περιοχῆς, τοῦ Δημάρχου
Λοκρῶν κ. Νικολάου Λιόλιου, τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρό-
πων τῶν Ἀρχιερατικῶν περιφερειῶν τῆς ἐπαρχίας Λοκρίδος
καί πλήθους πιστῶν, ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Στήν ὁμιλία του ἐτόνισε
τήν μεγάλη συμβολή τοῦ Ἐπισκόπου Νεοφύτου στήν ἐπανά-
σταση τοῦ 1821 καί στήν ἀνασυγκρότηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος. Ἐπ΄ εὐκαιρίᾳ ὑπεγράμμισε τά καθήκοντα τῶν Ἐκκλη-

σιαστικῶν Ἐπιτρόπων καί τούς προέτρεψε νά ὑπηρετοῦν μέ
ἀφοσίωση, ἐντιμότητα, νομιμότητα καί διαφάνεια τίς ἐκκλη-
σίες καί τούς πιστούς τῶν Ἐνοριῶν, στίς ὁποῖες κατέχουν τήν
ὑψηλή καί ὑπεύθυνη θέση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβούλου.
Μετά τήν ἀπόλυση τοῦ Μνημοσύνου διένειμε τό ἀντίδωρο
πρός ὅλους καί προσέφερε ὡς εὐλογία ἔντυπα τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως καί Ἐγκύκλιο τῶν ὑποχρεώσεων καί ἁρμοδιοτή-
των τους. 

.❈,

ΙΕΡΟ ΜνημΟσυνο ΓΕροντος 
ΒησσαρΙωνος ΑγαθωνΙτου

Θεία Λειτουργία καί ἱερό μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως
τῆς ψυχῆς τοῦ Γέροντος Βησσαρίωνος Ἀγαθωνίτου τελέσθηκε
τήν Κυριακή 22 Ἰανουαρίου στήν Ἱερά Μονή Ἀγάθωνος μέ τή
συμμετοχή πλήθους προσκυνητῶν. Τῆς θείας Λειτουργίας

προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος
καί συλλειτούργησαν ὁ Ἡγούμενος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός καί οἱ
Πατέρες τῆς Μονῆς. Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφε-
ρόμενος στήν ἀφθαρσία τοῦ λειψάνου τοῦ μακαριστοῦ Γέρον-
τος εἶπε: «Ἔχουν περάσει 21 χρόνια ἀπό τήν ἡμέρα τῆς κοιμή-
σεως τοῦ Γέροντος Βησσαρίωνος καί 6 ἀπό τῆς ἀνακομιδῆς
τοῦ λειψάνου του καί ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ διατηρεῖ τό σῶμα τοῦ
ἁγίου πνευματικοῦ ἄφθαρτο εἰς μαρτυρίαν τῆς ἁγιότητός του
καί ἐπιβεβαίωσιν τῆς συνειδήσεως τῶν πιστῶν, πού καί ἔτι
ζῶντα τόν τιμοῦσαν ὡς ἅγιο καί τώρα μετά τά θαυμαστά γεγο-
νότα τῆς ἀνακομιδῆς του διακηρύττουν τό ἐνάρετο ἦθος του
καί τό πλῆθος τῶν ἐλεημοσυνῶν του. Παρά τίς ψευδολογίες
μερικῶν ὁ π. Βησσαρίων διατηρεῖ τά σημάδια τῆς Ἁγιοπνευμα-
τικῆς παρουσίας στό σῶμα του καί εἶναι γιά τούς πιστούς μαρ-
τυρία πίστεως καί θείας εὐλογίας».

Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μ. Ἀγάθωνος .....5.000,00
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Πετρόπουλος ...........................500,00
Ὁ κ. Ἰωάννης Σιάχος ...............................................300,00
Ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Θεόκλητος Μπρούζης ............300,00
Ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Φιλάρετος Βασιλάκος .....200,00
Ὁ κ. Δημήτριος Τσάμης ..........................................250,00
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Μαντές .....................................250,00
Ὁ κ. Παναγιώτης Κουτκιᾶς .....................................200,00 
Ὁ Αἰδεσ. Πρεσβυτ. π Κωνσταντῖνος Βουρλιᾶς .......200,00
Ὁ Αἰδεσ. Πρεσβυτ. π. Ἀθανάσιος Ζαφείρης ...........100,00 
Ἀνώνυμος .................................................................30,00

Ὑπέρ ἀνεγέρσεως Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζα
Τό Ἐνοριακό Φιλόπτωχο Ταμεῖο Μαρτίνου ...........500,00
Ὁ κ. Στέφανος Ἰωαννίδης ........................................500,00
Ὁ κ. Δημήτριος Καραουλάνης ...............................290,00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. του Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Στυλίδος 200,00
Ὁ κ. Ἰωάννης Ψυχογιός ..........................................150,00
Ἀνώνυμος ...............................................................100,00
Ὁ Αἰδεσ. Πρεσβυτ. π. Κωνσταντῖνος Θεολογᾶς .......50,00
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη ............................................60,00
Ἀνώνυμος ...............................................................500,00
Ἀνώνυμος ...............................................................200,00
Ἀνώνυμος ...............................................................100,00

Ὑπέρ Γηροκομείων  Ἱ. Μητροπόλεως
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μ. Ἀγάθωνος .....5.000,00

Ὑπέρ Φθιωτικῆς  Ἐκκλησιαστικῆς Φωνῆς
Ὁ κ. Ἀθ. Γκόλτσης, εἰς μνήμην Ἀθ. Κλαουδάτου ...100,00
Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Θεόδ. Μπεράτης, εἰς μνήμην 
τῶν γονέων του ......................................................100,00
Ἀνώνυμος  ................................................................50,00
Ὁ κ. Σπυρίδων Σιμωτάς ............................................30,00
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Συλλαῖος ....................................30,00

Ὑπέρ  Ἐκκλησιαστικῆς Δράσεως
Τό Ἐκκλ. Συμβ. του Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Στυλίδος 200,00
Ἀνώνυμος ...............................................................200,00

Ὑπέρ Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς
Ἀνώνυμος .................................................................50,00

Ὑπέρ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
Ἀνώνυμος ...............................................................500,00

Ὑπέρ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Μητροπόλεως μας
Τό Ἐκκλ. Συμβ. του Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Στυλίδος 300,00
Ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Σπυρίδων Σιακαβέλας .....500,00

Δ Ω Ρ Ε Ε ΣΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΑΓΑΠΗΣ

γείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων εἶχε τήν Δευτέρα 30 Ἰανουαρί-
ου στό Μητροπολιτικό Μέγαρο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος. Ὁ κ. Γενικός ἐνημέρωσε τόν Σεβασμιώτατο σέ
θέματα τῆς ἁρμοδιότητός του καί τόν διαβεβαίωσε γιά τό ἐνδιαφέ-
ρον τοῦ Ὑπουργείου γιά τήν Ἐκκλησιαστική Ἐκπαίδευση. Ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἄκουσε μέ ἱκανοποίηση τίς διαβεβαιώσεις τοῦ κ. Γενι-
κοῦ καί πρότεινε τρόπους βελτιώσεως καί ἐνισχύσεως τοῦ ἱστορι-
κοῦ ρόλου τῶν Ἐκκλησιαστικών Σχολείων. Ἐπίσης συζήτησαν θέ-
ματα γενικότερου ἐνδιαφέροντος. Στην συνάντηση προσετέθησαν

ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Νικόλαος καί ὁ
Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονής Τατάρνης Ἁρχ. Δοσίθεος Κανέλ-
λος, ὁ ὁποίος ἦταν ὁμιλητής στήν ἑορταστική ἐκδήλωση. Ἐπίσης
τόν Σεβασμιώτατο ἐπισκέφθηκαν: Τήν Πέμπτη 19 Ἰανουαρίου
2012 ὀ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου,
Κέας καί Μήλου κ. Δωρόθεος. Τήν Δευτέρα 2 Ἰανουαρίου, ὁ Διοι-
κητής ΜΕΡΥΠ Ταξίαρχος Δημ. Πασχαλίδης. Τήν Τετάρτη 11
Ἰανουαρίου ὁ ἀπερχόμενος Σχολικός Σύμβουλος τῶν Θεολόγων
κ. Τσιακούμης. Τήν Τρίτη 24 Ἰανουαρίου ὁ Διοικητής τῆς Πυρο-
σβεστικῆς Ὑπηρεσίας κ Νικ. Ντίτσας.

Διακρίσεις σέ καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς
Ἡ Μητρόπολή μας στόν διαγωνισμό «Νέοι-Ἐκκλησία-Πολιτισμός
2011» πού διοργανώθηκε ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔλαβε τίς ἑξῆς διακρίσεις: Α᾽ βραβεῖο ἡ
Χορωδία Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Γερμανός ὁ Μελωδός», Β᾽ βρα-
βεῖο Βυζαντινῆς Μουσικῆς ὁ κ. Βασίλειος Χήρας καί Γ᾽ βραβεῖο τό
Τμήμα Παραδοσιακῶν Χορευτικῶν. Ἡ βράβευση ἔγινε τήν Κυρια-
κή 29 Ἰανουαρίου σέ εἰδική ἐκδήλωση στήν Ἀθήνα παρουσία τοῦ
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου.

Διαρρήξεις καί Καταστροφές Ναῶν
Ἄγνωστοι διαρρῆκτες ἐκτύπησαν τήν Ἱερά Μονή Ἀγάθωνος, κατά
τήν ὥρα τῆς πρωινῆς ἀκολουθίας καί ἀφήρεσαν ἀπό τή θαυμα-
τουργό Εἰκόνα τῆς Παναγίας τιμαλφῆ καί ἀφιερώματα μεγάλης
ἀξίας. Ἡ Ἱερά Μονή Ἀγάθωνος ἀποτελεῖ τό τρίτο κατά σειρά Μο-
ναστήρι, ὅπου οἱ ἄγνωστοι διαρρῆκτες σέ διάστημα περίπου ἑνός
μηνός χτυποῦν γιά νά κλέψουν ἀφιερώματα καί τάματα πιστῶν
ἀπό Ἅγιες Εἰκόνες. Ἐπίσης στόχος ἀγνώστων διαρρηκτῶν ἔγινε ὁ
ναός τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος στή Ν. Ἄμπλιανη Λαμίας τήν Τρίτη 31
Ἰανουαρίου. Τέλος ὁλοσχερῶς καταστράφηκε τό ναΰδριο τῆς
Ἁγίας Αἰκατερίνης πού βρίσκεται στό 19ο χιλιόμετρο τῆς ἐπαρ-
χιακῆς ὁδοῦ Λαμίας-Δομοκοῦ μετά ἀπό πυρκαγιά πού ξέσπασε
στό ἐσωτερικό τοῦ ναοῦ ἀπό ἄγνωστη μέχρι στιγμῆς αἰτία. 

Θ. Λειτουργία στό χωριό Παναγιά Δομοκοῦ

Τήν Κυριακή 5 Φεβρουαρίου, τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καί ὡμί-
λησε στόν Ἱ. Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παναγιᾶς Δομοκοῦ.
Στό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας τέλεσε τό ἱερό μνημόσυνο τοῦ Νικο-
λάου Σκαρτσιούνη, Ἀξιωματικοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας,
ἀδελφοῦ τῆς πρεσβυτέρας τοῦ ἐφημερίου τοῦ χωριοῦ π. Ἀντωνί-
ου Παπάρα. Στή θ. Λειτουργία παρέστησαν ὀ Βουλευτής τοῦ Νο-
μοῦ κ. Χρ. Σταϊκούρας, ὁ τ. Δήμαρχος Ξυνιάδος κ. Γ. Τσιαγκλάνης
καί πλῆθος πιστῶν ἀπό ὅλη τήν περιοχή. 

Ἐκδήλωση γιά τίς ἐθελόντριες τῶν Κέντρων Ἀγάπης
Ἐκδήλωση γιά τίς έθελόντριες κυρίες πού διακονοῦν τά Κέντρα
Ἀγάπης τῶν ἐνοριῶν πραγματοποίησε τήν Κυριακή 5 Φεβρουαρί-
ου ἠ Ἱ. Μητρόπολή μας στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ.
Ἀποστόλων Παγκρατίου. Στήν ἐκδήλωση μίλησε ὁ Σεβασμιώτα-
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Ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Φθιώτιδος Δαμασκηνός μέ τόν
Μητροπολίτη Ἠλείας κ. Γερμανό καί Λαρίσης κ. Δημήτριο
στό γραφεῖο δ/ντοῦ ὐπηρεσιῶν τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.
Εἰς τό μέσον καί ὄπισθεν τοῦ μακαριστοῦ Δαμασκηνοῦ ὁ
τότε Ἀρχιμανδρίτης Νικόλαος Πρωτοπαππᾶς (1992). 

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου κ. Δωροθέου

Ἀναμνηστική φωτογραφία στό χωριό Παναγιά Δομοκοῦ

Ἀπό τήν ἐκδήλωση γιά τίς ἐθελόντριες τῶν Κέντρων Ἁγάπης

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων κ. Καλαντζῆ



ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΥ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

Τήν μνήμη τοῦ  Ὁσίου Εὐθυμίου ἑόρτασε, τήν Παρασκευή
20 Ἰανουαρίου, μέ ἐπισημότητα ὁ ἐνοριακός Ναός τοῦ χωριοῦ
Ἁγία Παρασκευή Κάτω Τιθορέας. Στή Θεία Λειτουργία ἱερούργη-
σε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Νικόλαος  περιστοιχού-
μενος ἀπό ἱερεῖς τῆς περιοχῆς καί ἔψαλε ὁ Δήμαρχος  Ἀμφικλεί-
ας-Ἐλατείας ἰατρός κ. Θεόδωρος Ντοῦρος μέ τούς ἐπιτοπίους
ἱεροψάλτες. Παρά τό δριμύ ψῦχος συμμετεῖχαν πολλοί κάτοικοι
τῆς Λοκρίδος καί οἱ ἀρχές τῆς περιοχῆς. Μετά τή Θεία Λειτουρ-

γία ἔγιναν τά ἑόρτια κεράσματα στό καφενεῖο τοῦ χωριοῦ, ὅπου
προσεφώνησε τόν Σεβασμιώτατο μέ λόγια πηγαίας χαρᾶς ὁ γη-
ραιότερος κάτοικος τοῦ χωριοῦ, ἐτῶν 96, ὁ ὁποῖος τόν συνεχά-
ρη πού ἐπισκέπτεται τά μικρά χωριά καί δίνει ζωή στούς λιγο-
στούς κατοίκους τους. Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος, οἱ ἱερεῖς
καί οἱ ἐπίσημοι μετέβησαν στήν Ἀμφίκλεια ὅπου στό Πολιτιστικό
κέντρο τοῦ Δήμου ἔλαβε χώρα τό μεσημέρι ἡ τελετή κοπῆς τῆς
Βασιλόπιττας, ἡ βράβευση τῶν ἀριστευσάντων μαθητῶν στίς
ἐξετάσεις ΑΕΙ καί ΤΕΙ καί ἡ ἀνακήρυξη τοῦ Πρέσβεως τῆς Οὐκρα-
νίας κ. Βολοδυμύρ Σκούρωφ εἰς ἐπίτιμο Δημότη τοῦ Δήμου
Ἀμφικλείας-Ἐλάτειας. Μετά τήν τέλεση τοῦ Ἁγιασμοῦ, τήν κοπή
τῆς πίττας καί τήν ὡραία προσφώνηση τοῦ κ. Δημάρχου, ὁ Σε-
βασμιώτατος συνεχάρη τόν κ. Δήμαρχο γιά τήν πρωτοβουλία
τῶν ὡραίων αὐτῶν ἐκδηλώσεων, εὐχήθηκε στούς φοιτητές καί
στίς φοιτήτριες καλή πρόοδο στίς σπουδές τους καί ἔκλεισε τήν

ὁμιλία του μέ δύο λόγια ἀφιερωμένα στόν παριστάμενο Πρέσβη
τῆς Οὐκρανίας λέγοντας: «Ἡ παρουσία σας κ. Πρέσβη τιμᾶ ὅλως
ἰδιαιτέρως τόν τόπο μας καί τήν Μητρόπολή μας. Ἡ πατρίδα σας
καί ἡ πατρίδα μας ἔχουν κοινή πίστη τήν Ἁγία Ὀρθοδοξία καί δε-
σμούς ἀκαταλύτους τούς ὁποίους σήμερα μέ τήν παρουσία σας

ἐνισχύετε καί ἐπιβεβαιώνετε. Ἐπιθυμία μας εἶναι αὐτοί οἱ δεσμοί
νά συνεχισθοῦν ἐπ΄ ὠφελείᾳ καί τῶν δύο λαῶν μέ τήν προώθη-
ση τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ καί ἄλλων δράσεων στό πλαί-
σιο τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως». Ὁ κ. Πρέσβυς εὐχαρίστησε γιά
τήν ἀγάπη τόν Σεβασμιώτατο, τόν κ. Δήμαρχο καί ὅλο τόν λαό
καί προσέφερε ἀναμνηστικά δῶρα.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ -
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Xριστουγεννιάτικη ἑορταστική ἐκδήλωση μέ τίτλο: «Ἄγγελοι
μετά ποιμένων δοξολογοῦσι», πραγματοποίησε ἡ Ἱερά Μητρό-
πολή μας τήν Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου τό ἀπόγευμα, στόν Ἱερό
Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας.  Ἡ
ἐκδήλωση περιλάμβανε ὕμνους τῶν Χριστουγέννων, τούς
ὁποίους ἄριστα ἀπέδωσε ἡ Χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς
Μουσικῆς «Γερμανός ὁ Μελωδός» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς
μας, ὑπό τή Διεύθυνση τοῦ πρωτοψάλτου καί Διευθυντοῦ τῆς
Σχολῆς κ. Ἀνδρέου Ἰωακείμ, καί προλόγισε ὁ Πανοσιολογιώτα-
τος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἄνθιμος Νεραντζῆς, Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας. Τήν ἐκδήλωση χαιρέτισε καί ἔκλεισε ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ
συνεχάρη τή χορωδία, τόν χοράρχη καί τόν ἑρμηνευτή τῶν
ὕμνων, τόνισε ἰδιαιτέρως τήν ἀναγκαιότητα προετοιμασίας γιά
τήν βίωση τοῦ μεγάλου γεγονότος τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως
τοῦ Θεοῦ Λόγου. Ἀκολούθως, ἀφοῦ ἀναφέρθηκε στό ἔργο
πού ἐπιτελεῖ ἡ Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς

μας, ἀπένειμε τά πτυχία καί ἀναμνηστικά δῶρα σέ δύο ἀποφοί-
τους τῆς Σχολῆς: τόν κ. Βασίλειο Χήρα ἀπό τό Μοσχοχώρι καί
τόν κ. Κων/νο Δεμερτζόγλου ἀπό τή Μαλεσίνα. Ἐπίσης, ἀπένει-
με τά βραβεῖα στούς τρεῖς πρώτους μαθητές, πού διακρίθηκαν
στό Διαγωνισμό Ἐκθέσεως, πού προκηρύχθηκε στό πλαίσιο
τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ ἀπό
Ταλαντίου Μητροπολίτου Ἀθηνῶν Νεοφύτου Μεταξᾶ. Συνολι-
κά ἔγραψαν ἔκθεση γιά τήν προσωπικότητα καί τό ἔργο τοῦ Τα-
λαντίου Νεοφύτου 70 παιδιά. Οἱ ἐκθέσεις συγκεντρώθηκαν καί
ἐξετάσθηκαν ἀπό εἰδική ἐπιτροπή, πού συγκροτήθηκε γι΄ αὐτό
τό σκοπό καί ἡ ὁποία ἐπέλεξε τίς τρεῖς καλύτερες. Ἔτσι, τό
πρῶτο βραβεῖο, πού ἀντιστοιχοῦσε στό ποσό τῶν 300 Εὐρώ καί
ἀναμνηστικό δῶρο, πῆρε ὁ μαθητής τῆς Στ΄ Δημοτικοῦ Ἐφραίμ -
Δημήτριος Λοΐζος ἀπό τήν Ἀταλάντη. Τό δεύτερο βραβεῖο, πού
ἀντιστοιχοῦσε στό ποσό τῶν 200 Εὐρώ καί ἀναμνηστικό δῶρο,
πῆρε ἡ μαθήτρια τῆς Γ΄ Λυκείου Αἰκατερίνη Κουτσογιάννη ἀπό
τή Στυλίδα. Καί τό τρίτο βραβεῖο πού ἀντιστοιχοῦσε στό ποσό
τῶν 150 Εὐρώ καί ἀναμνηστικό δῶρο πῆρε, ἡ μαθήτρια τῆς Γ΄
Λυκείου Ἀθανασία Γεωργιάδη ἀπό τήν Ἀταλάντη.

ΕκδΗλωση ΕκκλησιαστικΗς ΣχολΗς
ΛΑΜΙΑΣ γιΑ τοΥς ΤρεΙς ΙερΑρχες

Πραγματοποιήθηκε τήν Δευτέρα 30 Ἰανουαρίου ἐπίσημη ἑορ-
ταστική ἐκδήλωση ἐπ’ εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Τριών Ἱεραρ-
χών, προστατῶν τῆς Παιδείας, πού διοργάνωσε τό Ἐκκλησια-
στικό Γυμνάσιο - Λύκειο Λαμίας στήν αἴθουσα τοῦ Ἐργατικοῦ
Κέντρου Φθιώτιδος. Στήν ἐκδήλωση παρεβρέθησαν οἱ Σεβα-
σμιώτατοι Μητροπολίτες
Καρπενησίου κ. Νικόλα-
ος,  Φθιώτιδος κ. Νικό-
λαος Νικόλαος, ὀ Θεο-
φιλέστατος Ἐπίσκοπος
Ρεντίνης κ. Σεραφείμ, ὁ
Γενικός Γραμματέας
Θρησκευμάτων τοῦ
Ὑπουργείου Παιδείας κ.
Γ. Καλαντζῆς, ὁ Περιφε-
ρειακός Διευθυντής
Πρωτοβάθμιας καί Δευ-
τεροβάθμιας Ἐκπαιδεύ-
σεως Στερεᾶς Ἑλλάδος
κ. Ἠλ. Ἀργυρόπουλος, ὁ
Διευθυντής τῆς Δευτερο-
βάθμιας Ἐκπαιδεύσεως
Φθιώτιδος Σπ. Πιλιτζῆς,
λοιποί ἐπίσημοι, ἱερεῖς
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί πλῆθος κόσμου. Μετά τούς
χαιρετισμούς τῶν ἐπισήμων ἡ χορωδία τῆς Ἐκκλησιαστικῆς
Σχολῆς πλαισιωμένη ἀπό ἀποφοίτους τῆς Σχολῆς, ὑπό τήν δι-
εύθυνση τοῦ Καθηγητού Μουσικῆς κ. Ἀνδρέα Ἰωακείμ ἔψαλε
βυζαντινούς ἐκκλησιαστικούς ὕμνους τῆς ἑορτῆς τῶν τριῶν
Ἱεραρχών και τραγούδησε παροδοσιακούς σκοπούς μέ τή συ-

νοδεία τῆς παραδοσιακῆς ὀρχήστρας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Φθιώτιδος μέ τόν δάσκαλο κ Δημήτρη Λόζο. Κεντρικός ὁμιλη-
τής τῆς ἐκδηλώσεως ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π.
Δοσίθεος Κανέλλος, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τατάρ-
νης μέ θέμα: «Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες σκουριά τοῦ παρελθόντος ή
φωτεινοί σηματοδότες σωστῆς πορείας;». Τήν ἐκλδήλωση
έκλεισε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ Νικόλαος μέ
σύντομο χαιρετισμό πρός τούς παρισταμένους. Τήν παρουσία-
ση τῆς ἐκδηλώσεως ἔκανε ο φιλόλογος καθηγητής κ. Γεώρ-
γιος Καλαντζῆς.
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Ἡ καθιερωμένη ἐτήσια ἐκδήλωση τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου
Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, μέ σκοπό τήν σύσφιξη
τῶν σχέσεων τῶν μελῶν τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Μη-
τροπόλεως καί τήν ἐνίσχυση τοῦ Φιλοπτώχου ταμείου, ἔλαβε
χώρα τήν Δευτέρα 9 Ἰανουαρί-
ου 2012.

Κατά γενική ὁμολογία ἡ
ἐκδήλωση εἶχε ἀπόλυτη ἐπιτυ-
χία, γεγονός τό ὁποῖο φάνηκε
τόσο ἀπό τήν κατάμεστη ἀπό
κόσμο αἴθουσα δεξιώσεων
τοῦ κέντρου «ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ», ἡ
ὁποία παραχωρήθηκε δωρεάν
ἀπό τόν ἰδιοκτήτη της κ. Πολύ-
ζο, ὅσο καί ἀπό τόν ἀριθμό
τῶν προσκλήσεων πού ἀγο-
ράσθηκαν συνολικά ἀπό τόν
κόσμο. Τό πλούσιο πρόγραμ-
μα τῆς ἐκδηλώσεως παρου-
σίασε τό μέλος τοῦ Συμβουλί-
ου τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου
ἐκπαιδευτικός κυρία Χριστίνα Κουτκιᾶ, ἡ ὁποία στήν ἀρχή ἔκα-
νε μία συνολική παρουσίαση τοῦ πλούσιου ἔργου φιλανθρω-
πίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως σέ συνδυασμό μάλιστα με τήν
ὀξεία οἰκονομική κρίση πού βιώνει ἡ πατρίδα μας.

Ἡ βραδιά, ἐκτός ἀπό τήν παράθεση καφέ, τσαγιοῦ καί
πλούσιων συνοδευτικῶν, περιελάμβανε τήν ἀπόδοση παραδο-
σιακῶν τραγουδιῶν ἀπό τή χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς
Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας «Γερμανός ὁ Μελω-
δός», ὑπό τή διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτη κ. Ἀνδρέου Ἰωακείμ
καί μέ τή συνοδεία ὀργάνων, καθώς καί παραδοσιακούς χο-
ρούς ἀπό τά χορευτικά τμήματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πού
λειτουργοῦν δωρεάν στίς ἐνορίες Ἁγίου Νεκταρίου Νεαπόλε-
ως, Ἁγίων Ἀποστόλων Παγκρατίου, Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας
Ἄμπλιανης, Ἁγίου Ἀθανασίου Γαλανέϊκων καί Ἁγίας Βαρβάρας
Λαμίας. Τά μέλη τῶν χορευτικῶν ἦταν ἐνδεδυμένα μέ παραδο-
σιακές στολές καί μέ τήν καθοδήγηση τῶν δασκάλων τους πα-
ρουσίασαν πολλούς χορούς ἀπό διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδος.

Κεντρικό σημεῖο τῆς ἐκδηλώσεως ἀπετέλεσε ὁ χαιρετισμός
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Νικολάου, ὁ ὁποῖος
παράλληλα προχώρησε σέ ἀναλυτικό ἀπολογισμό τοῦ ἐπιτε-
λεσθέντος ἔργου κατά τό παρελθόν ἔτος. Ἀνάμεσα στά ἐνδια-
φέροντα στοιχεῖα πού ἀναφέρθηκαν, προκειμένου νά γίνει
ἀντιληπτό τό μέγεθος τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου καί ἡ ἐξα-
σφαλισμένη διαφάνεια, ἦταν καί ὅτι τό ἐπιτελούμενο ἔργο

Ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἔφτασε στό ποσό τοῦ
1.415.094,41 Εὐρώ.

Τά ἔργα τῆς Ἀγάπης περιλαμβάνουν, ἀνάμεσα σέ ἄλλα:
Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις, ὅπου κάθε καλοκαίρι φι-

λοξενοῦνται δωρεάν περίπου
500 ἀγόρια καί κορίτσια.

Ὀκτώ (8) Κέντρα Ἀγάπης,
ὅπου καθημερινῶς παρα-
σκευάζονται καί διανέμονται
περίπου 400 μερίδες φαγητοῦ.

Δύο (2) Γηροκομεῖα μέ 70
τροφίμους.

Τράπεζα αἵματος μέ 350
αἱμοδότες.

200 βιβλιάρια Προικοδο-
τήσεων γιά ἄπορα κορίτσια.

Ἐπίσης κατά τή διάρκεια
τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέν-
νων διανεμήθηκαν ἀπό τήν
Ἱερά Μητρόπολη 3.200 δέματα
ἀγάπης μέ τρόφιμα, 14.000

εἴδη ρουχισμοῦ (ἀπό τό κατάστημα Ρουχισμοῦ) καθώς καί
πολλά κιβώτια μέ ἐνδύματα στό Σωφρονιστικό Κατάστημα Δο-
μοκοῦ.

Χρήματα, ἀκόμα, διατέθηκαν γιά τήν ἀποπεράτωση τοῦ Γη-
ροκομείου Στυλίδος καί τοῦ Κέντρου Νεότητος στή Λαμία, τήν
ἀνοικοδόμηση τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου γιά τήν
ἱεραποστολή στή Μουάνζα τῆς Ἀφρικῆς, τόν Ραδιοφωνικό
Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κ.ἀ..

Σημειωτέον ὅτι, ὅπως ὑπογράμμισε ὁ Σεβασμιώτατος στό
τέλος τῆς ὁμιλίας του, τό κάθε εὐρώ προέρχεται ἀπό τήν ἀγάπη
τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ, καθώς ἡ Μητρόπολη δέν λαμβάνει κα-
μία ἀπολύτως κρατική ἐπιχορήγηση καί στηρίζεται στούς ἐπω-
νύμους καί ἀνωνύμους δωρητές τῶν Ἐνοριῶν καί τῶν Ἱερῶν
Μονῶν. Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ τήν κλήρωση τῶν προσφερο-
μένων δώρων ἀπό διάφορα καταστήματα τῆς Λαμίας.

τος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στήν
ἀναγκαιότητα ὑπάρξεως τῶν Κέντρων Ἀγάπης, ἐξέφρασε τόν
ἔπαινό του γιά τήν ἐθελοντική προσφορά τῶν κυριῶν στό φιλαν-
θρωπικό ἔργο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί τούς εὐχήθηκε νά ἔχουν
τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου. Παραδοσιακά τραγούδια μέ τή συνοδεία
μουσικῶν ὀργάνων τραγούδησε κατά τήν διάρκεια τῆς ἐκδηλώ-
σεως χορωδία ἀπό γυναῖκες τῆς ἐνορίας καί μαθητές τῆς Σχολῆς
Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας ὑπό τή διεύθυνση
τοῦ Πρωτοψάλτου καί Καθηγητοῦ τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς κ.
Εὐθυμίου Τσιούμα.

Καταστροφές στίς Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις
Δυνατός ἀνεμοστρόβιλος ἔπληξε τό χῶρο τῶν Ἐκκλησιαστικῶν
Κατασκηνώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας στήν παραλία Και-

νουρίου Λοκρίδος τό βράδυ τῆς Δευτέρας 6ης Φεβρουαρίου, μέ
ἀποτέλεσμα νά ξεριζώσει δέντρα καί νά ἐπιφέρει ζημιές στό χῶρο
τῶν κατασκηνώσεων. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νι-
κόλαος ἐπισκέφθηκε τίς Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις καί ἐνη-
μερώθηκε γιά τήν ἔκταση τῆς καταστροφῆς.

Πανήγυρις Ἁγ. Βλασίου Αὐλακίου
Τό Σάββατο 11 Φεβρουαρίου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος
Βλασίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος,

ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν ὁμώνυμο πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό
Αὐλακίου Στυλίδος. Ἐφέτος ἡ πανήγυρις τῆς ἐνορίας τελέσθηκε
στό νεόδμητο ἰσόγειο τοῦ ἀνεγειρόμενου ἐνοριακοῦ ναοῦ παρου-
σία τοῦ Δημάρχου Στυλίδος κ. Ἀποστ. Γκλέτσου, τοῦ Προέδρου

τοῦ Δημοτικοῦ Διαμερίσματος ἱερέων καί πολλῶν κατοίκων. 

Θ. Λειτουργία στό χωριό Λευκάδα
Τήν Κυριακή 12 Φεβρουαρίου, τοῦ Ἀσώτου, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Νι-
κολάου Λευκάδος, ὅπου στό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας τέλεσε τό

τεσσαρακονθήμερο ἱερό Μνημόσυνο τῆς Πρεσβυτέρας Εὐαγγε-
λίας Σιακαβέλλα, συζύγου τοῦ συνταξιούχου κληρικοῦ τῆς Μη-
τροπόλεώς μας π. Σπυρίδωνος Σιακαβέλλα. Στήν ἀκολουθία πα-
ρέστη ὀ Δήμαρχος Μακρακώμης κ. Εὐθ. Παπαευθυμίου μέ μέλη
τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου.

Ἐπιμνημόσυνη δέηση στό Στρατιωτικό Νεκροταφεῖο
Στό ἐτήσιο ἱερό Μνημόσυνο πού τελεῖ ἡ Στρατιωτική Διοίκηση τῆς
Μεραρχίας Ὑποστηρίξεως Λαμίας στό Στρατιωτικό Νεκροταφεῖο
τῆς πόλεως ὑπέρ τῶν κεκοιμημένων ἀξιωματικῶν καί στρα-
τιωτῶν, πεσόντων ἐν πολέμῳ ἤ ἐν περιόδῳ εἰρήνης, χοροστάτησε
τό Σάββατο 18 Φεβρουαρίου, Ψυχοσάββατο, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Μετά τήν ἐπιμνημόσυνη δέηση
στό Στρατιωτικό Νεκροταφεῖο ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε ἐπιμνημό-
συνο τρισάγιο στό τάφο τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Φθιώτι-
δος Δαμασκηνοῦ Παπαχρήστου.

Προσφορές στήν Μητρόπολή μας
Τό ποσό τῶν 4000 εὐρώ προσέφερε ἡ Ἑταιρεία ΠΕΝΤΕ ΑΕ στό
Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο Λαμίας. Τό Γηροκομείο ἐπισκέφθηκε
τήν περίοδο τῶν ἑορτῶν ὁ κ. Χρῆστος Χειμωνίδης, Ἀντιπρόεδρος
τῆς Ἑταιρείας, ὅπου καί προσέφερε δῶρα καί εἴδη τροφίμων καί
καθαριότητος. Μέ ἀπόφαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Στυλίδος
μετά ἀπό πρόταση τοῦ Δημάρχου κ. Ἀποστ. Γκλέτσου παραχώρη-
θηκε τό παλαιό Δημοτικό Σχολεῖο τῆς τοπικῆς κοινότητας Μύλων
στήν Ἐνορία τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου Μύλων γιά τήν κάλυψη
τῶν πνευματικῶν ἀναγκῶν τῆς ἐκκλησίας. Ἐπίσης ὁ κ. Σωτ. Μαρ-
γιολακιώτης ἀπό τή Δρυμαία Λοκρίδος προσέφερε στή Μητρόπο-
λή μας λευκά εἴδη καί εἰδη κουζίνας, τά ὁποῖα θά χρησιμοποι-
ηθοῦν στό Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο Στυλίδος. Τούς εὐχαρι-
στοῦμε.

Θ. Λειτουργία στό χωριό Ἀρχάνι
Τήν Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω, 19 Φεβρουαρίου, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Ἀθα-
νασίου Ἀρχανίου. Στό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας ὁ κ. Κωνσταντῖνος
Γκούζιας, Πρόεδρος τοῦ χωριοῦ, τέως Περιφερειάρχης τοῦ Ο.Τ.Ε.
Στερεᾶς, προσεφώνησε τό Σεβασμιώτατο ἐκ μέρους τῆς ἐνορίας
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟ 

ΤΗΣ Ι. Μ. ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΕΦΡΑΙΜ
Ἀγαπητέ μου π. Ἐφραίμ.
Ἐκ μέρους τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς

λαοῦ τῆς Φθιώτιδος καί τῆς ἐλαχιστότητός μου θέ-
λω νά σᾶς ἐκφράσω τήν ἀγάπη μας, τή συμπάθειά
μας καί τήν συμπαράστασή μας στή μεγάλη δοκι-
μασία σας.

Ὡς πνευματικός ἄνθρωπος νά αἰσθάνεσθε
εὐνοημένος ἀπό τόν Θεό, διότι σᾶς ἐπέτρεψε νά
σηκώσετε τό ὄνομά Του «ἐν μέσῳ γενεᾶς σκολιᾶς
καί διεστραμμένης». Ἡ περιπέτειά σας, ἡ ὁποία
συνεκίνησε σύμπασα τήν Ὀρθοδοξία, εἶναι στήν
οὐσία πιστοποιητικό γνησιότητος. Εὑρεθήκατε στό
μάτι τοῦ κυκλώνα ἑνός ἀδιστάκτου συστήματος
πολιτικο-οικονομικῶν συμφερόντων ἀλληλοσπα-
ρασσομένων, τό ὁποῖο ἀποκαλύπτει τό εἰδεχθές
πρόσωπο τῆς ἀθεΐας, πού τρίζει τά δόντια της γιά
νά τρομοκρατήσει τούς πιστούς καί ἐπιβάλλει μο-
νίμως στή ταλαίπωρη πατρίδα μας τήν κυριαρχία
τοῦ ἀντιχρίστου. Πολλοί, ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος,
διαμαρτύρονται γιά τήν πρωτοφανή περίπτωση
τῆς προφυλακίσεώς σας. Δυστυχῶς, ὅμως, «εἰς
ὧτα μή ἀκουόντων». «Οἱ σκληροτράχηλοι καί ἀπε-
ρίτμητοι τῇ καρδίᾳ καί τοῖς ὡσῖν» (Πραξ. 7,51),
ἔχουν εὐαισθησίες μόνο γιά τούς ὁμοϊδεάτες τους.
Ὁπλισθεῖτε μέ ὑπομονή. Ὁ Κύριος θά δώσει «σύν
τῷ πειρασμῷ καί τήν ἔκβασιν». «Μακάριος ἀνήρ ὅς
ὑπομένει πειρασμόν, ὅτι δόκιμος γενόμενος λήψε-
ται τόν στέφανον τῆς ζωῆς, ὅν ἐπηγγείλατο ὁ Κύ-
ριος τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν» (Ἰακ. 1,12).

Ὁ μεγάλος καί βαρύς Σταυρός σας ἔχει ἀφυ-
πνίσει πολλές ὑπνώττουσες συνειδήσεις. Τό μήνυ-
μα, πού ἐκπέμπετε ἀπό τά ἱερά δεσμά σας, εἶναι
μεγαλοφωνώτατο. Ἡ δοκιμασία σας θά γίνει γι΄
αὐτούς αὐτεπίστροφο βλῆμα. Ἐσεῖς καί στή φυλα-
κή θά ζωγρεύσετε τίς ψυχές τῶν δεσμοφυλάκων
καί τῶν συνδεσμίων σας εἰς σωτηρίαν.

Εὔχομαι σύντομα νά λήξει ἡ περιπέτειά σας
πρός χαράν πάντων ἡμῶν.

Σᾶς ἀσπάζομαι ἐν ἀγάπῃ

Στό σπαθί τοῦ γέροντα Κοντογιάννη 
ἀπό τή Φθιώτιδα ἦταν γραμμένοι οἱ στίχοι:

«Ὅποιος τυράνους δέν ψηφεῖ 
καί ἐλεύθερος στόν κόσμον ζῆ 

Δόξα, τιμή, ζωή του 
εἶναι μόνο τό σπαθί του»

(ἐφ. Ἑστία 1878, σ. 151)

Ἀπό τίς καταστροφές στήν κατασκήνωση τῆς Μητροπόλεως

Ἀπό τή θεία λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Λευκάδος

Κυκλοφορήθηκε ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος, 
ψηφιακός δίσκος μέ  βυζαντινούς ὕμνους 

καί παραδοσιακά τραγούδια ἀπό τήν Χορωδία 
της Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς 

«Γερμανός ὁ Μελωδός» τῆς Μητροπόλεώς μας.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΕΝΘΕΟΝ»

«ΥΜΝΟΙΣ  ΚΑΙ  ΩΔΑΙΣ»

Ἀπό τήν πανηγυρική θεία λειτουργία στόν  Ἱερό Ναό Ἁγίου Βλασίου Αὐλακίου

Ἄποψη ἀπό τήν ἐκδήλωση γιά τούς Τρεῖς Ἱεράρχες

Ἀναμνηστική φωτογραφία μετά τή θεία Λειτουργία ἐπί τῇ μνήμῃ 
τοῦ  Ὁσίου Εὐθυμίου στήν Ἁγ. Παρασκευή Κ. Τιθορέας

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν πρέσβυ τῆς Οὐκρανίας Βολοδυμύρ Σκούρωφ

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τή Χορωδία Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί τούς βραβευθέντες

Ὁ κεντρικός ὁμιλητής Ἀρχιμ. π. Δοσίθεος



καί τοῦ προσέφερε ἀσημένια εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου. Ὁ Σε-
βασμιώτατος ἀντιφώνησε καί εὐχαρίστησε γιά τήν εὐγενική προ-
σφορά, ἐνῶ διάβασε τήν εὐχή τῆς ἐκκλησιαστικῆς διακονίας στήν
ψάλτρια τοῦ Ναοῦ κα Αἰκατερίνη Πολίτη καί στήν νεωκόρο κα
Εὐαγγελία Κουτσοδόντη. Ἀκολούθησε δεξίωση πού προσέφερε
τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τῆς Ἐνορίας.

Πανήγυρις  Ἁγ. Πολυκάρπου Λιβανατῶν
Στόν πανηγυρίζοντα περικαλλῆ Ἱ. Ναό Ἁγίου Πολυκάρπου τοῦ
Ἱδρύματος «Παναγία Φανερωμένη» στίς Λειβανάτες Λοκρίδος
ἱερούργησε καί ὡμίλησε τήν Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου, ἑορτή τοῦ
ἁγίου Πολυκάρπου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικό-

λαος. Στό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος τίμησε μέ τό
ὀφφίκιο τοῦ ἀρχιμανδρίτου τόν πανοσ. ἱερομόναχο π. Ἀθανάσιο
Τσακάλη, ὀ ὁποῖος διακονεῖ τίς λατρευτικές ἀνάγκες τοῦ Ἱδρύμα-
τος ἐπί 28 ἔτη.

Ἐκδημίες ἱερέων
Τήν Κυριακή 22 Ἰανουαρίου ἀπε-
βίωσε σέ ἡλικία πενῆντα ὀκτώ
ἐτῶν ὁ ἱερέας τῆς Μητροπόλεώς
μας π. Ἀριστοτέλης Ἀρχανιώτης. Ὁ
μακαριστός καταγόταν ἀπό τό χω-
ριό Γαβράκια Φθιώτιδος καί ἦταν
πατέρας τεσσάρων παιδιῶν. Χειρο-
τονήθηκε διάκονος τόν Μάϊο τοῦ
1976 καί πρεσβύτερος τόν Νοέμ-
βριο τοῦ 1981 ἀπό τόν ἀείμνηστο
Μητροπολίτη Φθιώτιδος κυρό Δα-
μασκηνό. Ὑπηρέτησε ἐπί πολλά

ἔτη ἐφημέριος τοῦ  Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Νικολάου Λαμίας, ἐνῶ ὑπηρέτησε
καί γιά μικρό διάστημα στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελι-
σμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας. Διεκρίνετο γιά τήν καλλιφωνία του
καί τήν ἀγάπη στήν Βυζαντινή Μουσική. Ἡ κηδεία τοῦ ἐκλιπόντος
ἱερέως τελέσθηκε τή Δευτέρα 23 Ἰανουαρίου ἀπό τόν Ἱ. Ναό Ἁγί-
ου Νικολάου Λαμίας χοροστατοῦντος τοῦ  Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου μας κ. Νικολάου καί παρισταμένων πολλῶν κλη-
ρικῶν καί πλῆθος κόσμου. Τό Σάββατο 25 Φεβρουαρίου τελέ-
σθηκε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ ἐκλιπόντος στόν  Ἱ.
Ναό Ἁγίου Νικολάου Λαμίας ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας. Ἐκοιμήθη ὀ συνταξιοῦχος ἱερέας τῆς Μητρο-
πόλεώς μας π. Λεωνίδας Κοντογεῶργος. Ὁ ἐκλιπών γεννήθηκε
στίς 8  Ὀκτωβρίου τοῦ 1929 στό χωριό Ροδωνιά Φθιώτιδος. Χει-
ροτονήθηκε διάκονος καί πρεσβύτερος τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1976
ἀπό τόν Μητροπολίτη Φθιώτιδος Δαμασκηνό Παπαχρήστου. Μέ-
χρι τήν συνταξιοδότησή του διηκόνησε τήν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Χα-
ραλάμπους Καρυᾶς  Ὑπάτης. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ ἐκλιπόν-
τος τελέσθηκε τήν Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου
Χαραλάμπους Καρυᾶς καί τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας
ἐκπροσώπησε ὀ αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Εὐθύμιος Παρ-
λαβάντζας. Ἐπίσης τήν Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου ἐκοιμήθη σέ ἡλι-
κία 89 ἐτῶν, ὁ συνταξιοῦχος Ἱερέας τῆς Μητροπόλεώς μας π. Βα-
σίλειος Παπαδημητρίου. Ὁ ἐκλιπών γεννήθηκε τό 1923, διέμενε
στή Στυλίδα καί ἦταν πατέρας τριῶν παιδιῶν. Χειροτονήθηκε πρε-
σβύτερος τό ἔτος 1977 ἀπό τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Φθιώτι-
δος κυρό Δαμασκηνό. Ἐπί σειρά ἐτῶν ἄσκησε τά ἐφημεριακά του
καθήκοντα στόν Ἱ. Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Λογγιτσί-
ου, ἐνῶ μετά τήν συνταξιοδότησή του ἐξυπηρέτησε ἐφημεριακά
κενά. Ἡ κηδεία τοῦ ἐκλιπόντος ἱερέως τελέσθηκε τήν Παρασκευή
24 Φεβρουαρίου στόν Ἱ. Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτῆρος Λογ-
γιτσίου. Τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας ἐκπροσώπησε ὀ πα-
νοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Μάξιμος Νικολόπουλος, Ἁρχιερατικός Ἐπί-
τροπος Στυλίδος.

Θ. Λειτουργία στόν Ἁγ. Νικόλαο Σπερχειάδος
Στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Νικολάου Σπερχειάδος ἰερούργησε καί ὡμίλη-
σε τήν Κυριακή 26 Φερουαρίου τῆς Τυρινῆς, ὁ Σεβασμιώτατος

Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Στήν θ. Λειτουργία παρέστησαν ὁ
Δήμαρχος Μακρακώμης κ. Εὐθ. Παπαευθυμίου μέ μέλη τοῦ Δη-
μοτικοῦ Συμβουλίου, πολλοί ἐνορίτες καί ἐπισκέπτες πού βρέθη-
καν στόν ἱερό Ναό γιά νά εὐχηθοῦν στόν ἑορτάζοντα προϊστάμε-
νο τῆς ἐνορίας πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Θεόκλητο Μπρούζη. Μετά τό
τέλος τῆς θ. Λειτουργίας ἀκολούθησε δεξίωση σέ παρακείμενο
τοῦ ναοῦ κατάστημα.
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ρε ὁ ἐμπορικός Σύλλογος Στυλίδος, ὁ Σεβασμιώτατος ἐτίμησε
μέ τό Μετάλλιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τόν Βιομήχανο κ.
Ἰωάννη Βογιατζῆ γιά τή προσφορά του στούς ἀπόρους τῆς
Ἀνατολικῆς Φθιώτιδος. Ὡς γνωστόν ὁ κ. Βογιατζῆς μέ τήν με-
σολάβηση τοῦ Δημάρχου Στυλίδος προσφέρει κάθε μῆνα
10.000 Εὐρώ γιά τήν ἀγορά τροφίμων, πού μέσῳ τῶν Ἱερέων
καί τοῦ ἐθελοντοῦ κ. Ζαρογιάννη διανέμονται σέ πτωχούς τῆς
περιοχῆς (1.200 δέματα καί ἰατρική περίθαλψη). Τό ἐκκλησία-
σμα χειροκρότησε τήν ἐνέργεια τοῦ Σεβασμιωτάτου καί συνε-
χάρη μέ τό «ἄξιος» τόν εὐεργέτη κ. Ἰ. Βογιατζῆ. Ἐπίσης ὁ Σεβα-
σμιώτατος προσέφερε στόν κ. Ζαρογιάννη ὡς εὐλογία μία ἱερή
εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Φοβερᾶς Προστασίας.

Ὁ κ. Ἰ. Βογιατζῆς συγκινημένος ὑποσχέθηκε, ὅτι θά συνεχί-
σει τήν προσφορά ἀγάπης καί εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο
διότι τοῦ ἔκανε «μεγάλη τιμή γιά μιά μικρή πράξη», ὅπως χα-
ρακτηριστικά εἶπε.

Τόν κ. Βογιατζῆ συνεχάρη καί ὁ παριστάμενος Ἀντιπεριφε-
ρειάρχης Φθιώτιδος κ. Θωμᾶς Στάϊκος, ὁ ὁποῖος ἐτόνισε τήν
ἀξία τῆς προσφορᾶς του. Μετά τή Θεία Λειτουργία ὁ Δήμαρχος
κ. Ἀπόστολος Γκλέτσος δεξιώθηκε τούς Ἀρχιερεῖς καί τούς ἐπι-
σήμους στήν παραπλεύρως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ εὑρισκομένη οἰκία
του καί ἐξέφρασε τήν ἱκανοποίησή του γιά τήν μεγάλη ἐπιτυχία
τῶν ἑορτασμῶν τοῦ πολιούχου Στυλίδος Ἁγίου Ἀθανασίου.

Νά σημειωθεῖ ὅτι συμμετεῖχαν στήν Θεία Λειτουργία Σύμ-
βουλοι τῆς Περιφέρειας Στερεᾶς Ἑλλάδος, τά μέλη τοῦ Δημοτι-
κοῦ Συμβουλίου, τό Λιμενικό Σῶμα μέ ἐπικεφαλῆς τόν κ. Λιμε-
νάρχη, οἱ Διοικητές τῆς Ἀστυνομίας καί τῆς Πυροσβεστικῆς
Στυλίδος, οἱ Διευθυντές τῶν Σχολείων, τά προεδρεῖα τῶν Συλ-
λόγων, ἀντιπροσωπεῖες μαθητῶν τῶν Σχολείων καί πλῆθος
λαοῦ ἀπό τή Στυλίδα καί τίς γύρω περιοχές.
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Μέ σκοπό τήν προβολή καί προώθηση τῆς ἁγιότητος καί
τῆς διδασκαλίας τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας στήν
σύγχρονη κοινωνία, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος, μέ ἀπόφα-
ση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου κ. Νικολάου,
ὥρισε τό ἔτος 2012 ὡς ἔτος
τῶν Ἁγίων Πατέρων, μέ γε-
νικό σύνθημα «Ἐπιστροφή
στούς Πατέρες» καί κατήρτι-
σε πρόγραμμα λατρευτικῶν
καί πνευματικῶν ἐκδηλώσε-
ων, καθ΄ ὅλη τή διάρκεια
τοῦ ἔτους, σέ 40 μεγάλες
ἐνορίες μέ ὁμιλίες, ἡμερί-
δες, ἱερές Ἀκολουθίες, ἐκθέ-
σεις κ.λπ..

Ἀρχή τοῦ ἀφιερώματος
ἔγινε μέ τήν ἑορτή τοῦ Με-
γάλου Ἀθανασίου, ἡ ὁποία
τελέσθηκε στούς ὁμωνύ-
μους Ἱερούς Ναούς μέ με-
γαλοπρέπεια καί λαμπρό-
τητα ἰδιαίτερα στή Λαμία καί στή Στυλίδα καί μέ τήν συμμετοχή
δύο ἀκόμη Ἀρχιερέων τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεί-
ου, τούς ὁποίους εἶχε προσκαλέσει ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας κ. Νικόλαος. Πρόκειται γιά τούς Θεοφιλεστάτους
Ἐπισκόπους Θεουπόλεως κ. Παντελεήμονα καί Θερμῶν κ. Δη-
μήτριο, οἱ ὁποῖοι ἐπί πολλά χρόνια ἔχουν ὑπηρετήσει στήν
Εὐρώπη καί στήν Αὐστραλία καί ἔχουν διακονήσει τόν ἀπόδη-
μο Ἑλληνισμό. Στόν ἑορτασμό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου συμμε-
τεῖχε ἐπίσης ὁ Θεοφιλέστατος  Ἐπίσκοπος Κατάγκα τοῦ Πα-
τριαρχείου Ἀλεξανδρείας κ. Μελέτιος, ἀπόφοιτος τῆς Ἐκκλη-
σιαστικῆς Σχολῆς Λαμίας, ὁ ὁποῖος διερχόμενος ἐκ Λαμίας πα-
ρεκλήθη ἀπό τόν Σεβασμιώτατο νά παραμείνει. 

Στόν μεγάλο πανηγυρικό Ἑσπερινό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου
Λαμίας συμμετεῖχαν καί οἱ τέσσερις Ἀρχιερεῖς, ὁ Μητροπολίτης
μας καί οἱ τρεῖς προσκεκλημένοι Ἐπίσκοποι, πρός μεγάλη συγ-
κίνηση καί εὐχαρίστηση τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ πολυπλη-
θοῦς ἐκκλησιάσματος, τό ὁποῖο ἔβλεπε γιά πρώτη φορά στόν
μεγαλοπρεπῆ Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Γαλανέϊκων τέσσερις
Ἀρχιερεῖς. Πρό τοῦ τέλους τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας καλωσόρισε τούς ὑψηλούς προσκεκλημέ-

νους καί τούς εὐχαρίστησε γιά τήν μεγάλη εὐλογία καί τιμή τῆς
παρουσίας τους. Διδακτικώτατα περί τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου
μίλησε ὁ χοροστατήσας Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Θερμῶν κ.

Δημήτριος, ὁ ὁποῖος ἀνα-
φέρθηκε στή ζωή καί στά
μηνύματα πού ἐκπέμπει ὁ
Μέγας Ἀθανάσιος. Στή Θεία
Λειτουργία στόν ἴδιο Ναό
ἱερούργησε ὁ Θεοφιλέστα-
τος Ἐπίσκοπος Κατάγκα κ.
Μελέτιος, ὁ ὁποῖος μίλησε
στόν εὐσεβῆ λαό γιά τήν
Ἱεραποστολή στήν Ἀφρική
καί εὐχαρίστησε ὅλους γιά
τήν ἀγάπη καί τόν σεβασμό
πού ἐπέδειξαν στό πρόσω-
πό του.

Στή Στυλίδα ἡ Θεία Λει-
τουργία τελέσθηκε μέ κάθε
λαμπρότητα μέ τή συμμε-
τοχή τοῦ Μητροπολίτου
μας, τῶν δύο Ἐπισκόπων

καί τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς περιοχῆς. Κατά κοινή ὁμολογία αὐτή
ἡ Θεία Λειτουργία εἶχε ἰδιαίτερη χάρη. Γιά πρώτη φορά στόν
ἐπιβλητικό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Στυλί-
δος ἔγινε πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ἀπό ἐνωρίς ὁ λα-
ός εἶχε γεμίσει τόν Ἱερό Ναό μέ τόν κ. Δήμαρχο νά ἔχει δώσει
πρῶτος τό παράδειγμα. Ἡ πολυμελής χορωδία, ἡ εὐπρέπεια
τοῦ Ναοῦ, ἡ κατάνυξη τοῦ ἐκκλησιάσματος, ἡ μεγαλοπρέπεια
τῶν Ἀρχιερέων καί τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, ἡ συμμετοχή τοῦ Δημο-
τικοῦ Συμβουλίου καί ὅλων τῶν Ἀρχῶν τῆς πόλεως προσέδω-
σαν στήν πανήγυρη κάτι τό ἰδιαίτερο, πρᾶγμα πού ὅλοι ἐτόνι-
σαν μετά καί εὐχαριστοῦσαν τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν χαρά
πού τούς ἔδωσε καί τήν μεγάλη τιμή πού ἔκαμε στή Στυλίδα.

Τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Θεου-
πόλεως κ. Παντελεήμων, ὁ ὁποῖος δέν παρέλειψε νά ὑπογραμ-
μίσει τήν ἀξία πού ἔχει γιά τόν κάθε ἄνθρωπο ἡ ζωή τοῦ Μεγά-
λου προμάχου τῆς πίστεως Ἁγίου Ἀθανασίου. Συνεχάρη, ἐπί-
σης, τόν Σεβασμιώτατο γιά τό ἔργο του καί ἐξέφρασε τόν θαυ-
μασμό του γιά τήν «ἀνθρωπιά» ὅπως εἶπε τοῦ Δημάρχου Στυ-
λίδος κ. Ἀποστόλου Γκλέτσου, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐκπλήξει πολ-
λούς. Πρό τῆς τελέσεως τῆς Ἀρτοκλασίας, τήν ὁποία προσέφε-
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Δ
έν πρόκειται γιά τήν πτώχευση τῆς

ὁποίας ἡ ἀπειλή ὡς σπάθη ἐπικρέ-

μεται ἐπί τῶν κεφαλῶν μας. Πρό-

κειται γιά τήν πνευματική

πτώχευση πού μᾶς ἔχει

κυριεύσει λόγῳ τῶν ἀδυ-

ναμιῶν μας καί γιά τήν

πνευματική μας χρεωκο-

πία, ἡ ὁποία μᾶς ἔχει βου-

λιάξει  στό βάραθρο τῶν

ἁμαρτιῶν μας. Αὐτή εἶναι

ἡ χειρότερη πτώχευση

πού πάντοτε προηγεῖται

τῆς οἰκονομικῆς.

Ὁ λαός μας εἶχε πλα-

νηθεῖ ἀπό τίς ὑποσχέσεις

πού δημιουργοῦν καί τά

ταξίματα τῶν πολιτικῶν.

Ἔζησε ἀχαλίνωτα καί

ἀπρογραμμάτιστα  τόν

νεοπλουτισμό του, σάν τόν

ἄσωτο τῆς παραβολῆς. Καί ξαφνικά ὅλα

ἄλλαξαν. Οἱ δανειστές ἀπαιτοῦν τά ὀφειλό-

μενα ἀπό ἕνα λαό πού ζοῦσε καί ἐπλούτιζε

μέ δανεικά.  Ἡ ἀσυδοσία τώρα δίνει τόπο

στή στέρηση καί ἡ εὐμάρεια στήν ἔσχατη

πενία. Τώρα ὅλοι συλλογίζονται πόσο ἀνόη-

τα καί ἀπερίσκεπτα ζοῦσαν. Ἡ πτωχεία

τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων ἔφερε τήν

πτώχευση τῆς καθημερινῆς ζωῆς. Φτώχια

δέν εἶναι ἡ στέρηση. Φτώχια εἶναι ἡ παγω-

μένη καρδιά. Ἡ ἐφήμερη εὐμάρεια μᾶς

ἔκλεισε στήν κατάψυξη τῆς ἐγωπάθειας καί

κινδυνεύουμε νά πεθάνουμε. 

Ἀνάνηψη χρειάζεται ὁ

λαός μας. Νά ἀναζητήσει

τά δῶρα τοῦ οὐρανοῦ. Νά

γεμίσει τό ταμεῖο τῆς

ψυχῆς του μέ οὐράνιους

θησαυρούς. Νά ἐξομολο-

γηθεῖ στόν Κύριο: «ἐπτω-

χεύσαμεν σφόδρα. Βοήθη-

σον ἡμῖν ὁ Θεός, ὁ Σωτήρ

ἡμῶν». Ὅταν ἡ ψυχή

εἶναι πτωχή σέ ἔργα ἀγά-

πης, ὅταν πνευματικά

ἀποθέματα δέν ἔχει, τότε

αὐτή ἡ ἴδια ἑτοιμάζει τόν

δρόμο τῆς καταστροφῆς.

Ἡ ἐκζήτηση τῆς Βασιλείας

τοῦ Θεοῦ ἐξασφαλίζει τά

πάντα στή ζωή. «Ζητεῖτε

πρῶτον τήν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν δι-

καιοσύνην αὐτοῦ καί ταῦτα πάντα προστε-

θήσεται ὑμῖν». (Ματθ. 6, 33).

Ἐνισχυτική γιά τήν παροῦσα ἀπέλπιδα

περίοδο εἶναι ὁ λόγος τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστό-

μου: «Μηδείς θρηνήτω πενίαν· ἐφάνη γάρ

ἡ κοινή Βασιλεία». Χειρότερη ἀπό τήν

φτώχια εἶναι ἡ ἔνδεια τῆς ψυχῆς.      

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΟΤΙ ΕΠΤΩΧΕΥΣΑΜΕΝ ΣΦΟΔΡΑ
«Ταχύ προκαταλαβέτωσαν ἡμᾶς οἱ οἰκτιρμοί σου Κύριε, ὅτι ἐπτωχεύσαμεν σφόδρα. 

Βοήθησον ἡμῖν ὁ Θεός, ὁ Σωτήρ ἡμῶν»

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

εορταστικεσ εκδηλωσεισ επι τη εορτη του αγΙΟΥ αθανασιου Ὑποδοχή τῆς Κάρας 
τοῦ Ἁγίου Νικηφόρου 

στή Λαμία
Στά πλαίσια τοῦ προγράμματος «ἐπιστροφή στούς Πα-

τέρες», πραγματοποιήθηκε τήν Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου
τό ἀπόγευμα στόν  Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελι-
σμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, ἡ ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, μέ θέμα: «Ἅγιος Νικηφό-
ρος ὁ ὁμολογητής, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως».

Γιά τήν ἀπόδοση τιμῆς στόν ἅγιο καί προσφορά εὐλο-
γίας στούς πιστούς, μεταφέρθηκε ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ἁγί-
ου Γεωργίου Μαλεσίνας, ἡ τιμία κάρα τοῦ Ἁγίου Νικηφό-
ρου, τήν ὁποία συνόδευσαν ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
Ὀπουντίων καί Μαλεσίνης π. Ἀθανάσιος Λατσούδης, ἡ
Μοναχή Χριστοφόρα καί 100 περίπου Χριστιανοί τῆς Μα-
λεσίνας.

Τήν ἁγία Κάρα ὑποδέχθηκε ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ἱερός
Κλῆρος τῆς Λαμίας καί πλῆθος πιστῶν στά προπύλαια τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ καί ἀκολούθως ἄρχισε τό προσκύ-
νημα πού διήρκεσε μέχρι ἀργά τό βράδυ.

Ἀπό δύο πολυμελεῖς χορωδίες ἐψάλη ἡ Ἱερά Παρά-
κληση, μετά τήν ὁποία ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέπτυξε τό θέμα
καί ἀνέλυσε μέ ἁπλή σκέψη τήν ἀξία τῆς προσφορᾶς καί
ὁμολογίας τοῦ Ἁγίου Νικηφόρου κατά τήν πολυτάραχη
περίοδο τῆς εἰκονομαχίας.

Εἶναι γεγονός, ὅτι ἡ παρουσία τῆς τιμίας Κάρας τοῦ
Ἁγίου Νικηφόρου ἀναθέρμανε τήν πίστη τῶν Χριστιανῶν
καί ἐνίσχυσε τήν συνείδηση τῶν πιστῶν, ὥστε ζῶντας μέ-
σα στήν συγκεχυμένη σύγχρονη ἐποχή, νά ἔχουν τήν δύ-
ναμη νά ὁμολογοῦν τόν Χριστό μέ τήν ζωή τους και μέ τά

λόγια τους.

Ἀπό τή χειροθεσία σε Ἀρχιμανδρίτη τοῦ π. Ἀθανασίου Τσακάλη

Ὁ π. Ἀριστοτέλης Ἀρχανιώτης

Ἀπό τή θεία λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Σπερχειάδος
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καί τοῦ προσέφερε ἀσημένια εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου. Ὁ Σε-
βασμιώτατος ἀντιφώνησε καί εὐχαρίστησε γιά τήν εὐγενική προ-
σφορά, ἐνῶ διάβασε τήν εὐχή τῆς ἐκκλησιαστικῆς διακονίας στήν
ψάλτρια τοῦ Ναοῦ κα Αἰκατερίνη Πολίτη καί στήν νεωκόρο κα
Εὐαγγελία Κουτσοδόντη. Ἀκολούθησε δεξίωση πού προσέφερε
τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τῆς Ἐνορίας.

Πανήγυρις  Ἁγ. Πολυκάρπου Λιβανατῶν
Στόν πανηγυρίζοντα περικαλλῆ Ἱ. Ναό Ἁγίου Πολυκάρπου τοῦ
Ἱδρύματος «Παναγία Φανερωμένη» στίς Λειβανάτες Λοκρίδος
ἱερούργησε καί ὡμίλησε τήν Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου, ἑορτή τοῦ
ἁγίου Πολυκάρπου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικό-

λαος. Στό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος τίμησε μέ τό
ὀφφίκιο τοῦ ἀρχιμανδρίτου τόν πανοσ. ἱερομόναχο π. Ἀθανάσιο
Τσακάλη, ὀ ὁποῖος διακονεῖ τίς λατρευτικές ἀνάγκες τοῦ Ἱδρύμα-
τος ἐπί 28 ἔτη.

Ἐκδημίες ἱερέων
Τήν Κυριακή 22 Ἰανουαρίου ἀπε-
βίωσε σέ ἡλικία πενῆντα ὀκτώ
ἐτῶν ὁ ἱερέας τῆς Μητροπόλεώς
μας π. Ἀριστοτέλης Ἀρχανιώτης. Ὁ
μακαριστός καταγόταν ἀπό τό χω-
ριό Γαβράκια Φθιώτιδος καί ἦταν
πατέρας τεσσάρων παιδιῶν. Χειρο-
τονήθηκε διάκονος τόν Μάϊο τοῦ
1976 καί πρεσβύτερος τόν Νοέμ-
βριο τοῦ 1981 ἀπό τόν ἀείμνηστο
Μητροπολίτη Φθιώτιδος κυρό Δα-
μασκηνό. Ὑπηρέτησε ἐπί πολλά

ἔτη ἐφημέριος τοῦ  Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Νικολάου Λαμίας, ἐνῶ ὑπηρέτησε
καί γιά μικρό διάστημα στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελι-
σμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας. Διεκρίνετο γιά τήν καλλιφωνία του
καί τήν ἀγάπη στήν Βυζαντινή Μουσική. Ἡ κηδεία τοῦ ἐκλιπόντος
ἱερέως τελέσθηκε τή Δευτέρα 23 Ἰανουαρίου ἀπό τόν Ἱ. Ναό Ἁγί-
ου Νικολάου Λαμίας χοροστατοῦντος τοῦ  Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου μας κ. Νικολάου καί παρισταμένων πολλῶν κλη-
ρικῶν καί πλῆθος κόσμου. Τό Σάββατο 25 Φεβρουαρίου τελέ-
σθηκε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ ἐκλιπόντος στόν  Ἱ.
Ναό Ἁγίου Νικολάου Λαμίας ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας. Ἐκοιμήθη ὀ συνταξιοῦχος ἱερέας τῆς Μητρο-
πόλεώς μας π. Λεωνίδας Κοντογεῶργος. Ὁ ἐκλιπών γεννήθηκε
στίς 8  Ὀκτωβρίου τοῦ 1929 στό χωριό Ροδωνιά Φθιώτιδος. Χει-
ροτονήθηκε διάκονος καί πρεσβύτερος τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1976
ἀπό τόν Μητροπολίτη Φθιώτιδος Δαμασκηνό Παπαχρήστου. Μέ-
χρι τήν συνταξιοδότησή του διηκόνησε τήν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Χα-
ραλάμπους Καρυᾶς  Ὑπάτης. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ ἐκλιπόν-
τος τελέσθηκε τήν Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου
Χαραλάμπους Καρυᾶς καί τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας
ἐκπροσώπησε ὀ αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Εὐθύμιος Παρ-
λαβάντζας. Ἐπίσης τήν Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου ἐκοιμήθη σέ ἡλι-
κία 89 ἐτῶν, ὁ συνταξιοῦχος Ἱερέας τῆς Μητροπόλεώς μας π. Βα-
σίλειος Παπαδημητρίου. Ὁ ἐκλιπών γεννήθηκε τό 1923, διέμενε
στή Στυλίδα καί ἦταν πατέρας τριῶν παιδιῶν. Χειροτονήθηκε πρε-
σβύτερος τό ἔτος 1977 ἀπό τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Φθιώτι-
δος κυρό Δαμασκηνό. Ἐπί σειρά ἐτῶν ἄσκησε τά ἐφημεριακά του
καθήκοντα στόν Ἱ. Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Λογγιτσί-
ου, ἐνῶ μετά τήν συνταξιοδότησή του ἐξυπηρέτησε ἐφημεριακά
κενά. Ἡ κηδεία τοῦ ἐκλιπόντος ἱερέως τελέσθηκε τήν Παρασκευή
24 Φεβρουαρίου στόν Ἱ. Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτῆρος Λογ-
γιτσίου. Τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας ἐκπροσώπησε ὀ πα-
νοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Μάξιμος Νικολόπουλος, Ἁρχιερατικός Ἐπί-
τροπος Στυλίδος.

Θ. Λειτουργία στόν Ἁγ. Νικόλαο Σπερχειάδος
Στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Νικολάου Σπερχειάδος ἰερούργησε καί ὡμίλη-
σε τήν Κυριακή 26 Φερουαρίου τῆς Τυρινῆς, ὁ Σεβασμιώτατος

Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Στήν θ. Λειτουργία παρέστησαν ὁ
Δήμαρχος Μακρακώμης κ. Εὐθ. Παπαευθυμίου μέ μέλη τοῦ Δη-
μοτικοῦ Συμβουλίου, πολλοί ἐνορίτες καί ἐπισκέπτες πού βρέθη-
καν στόν ἱερό Ναό γιά νά εὐχηθοῦν στόν ἑορτάζοντα προϊστάμε-
νο τῆς ἐνορίας πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Θεόκλητο Μπρούζη. Μετά τό
τέλος τῆς θ. Λειτουργίας ἀκολούθησε δεξίωση σέ παρακείμενο
τοῦ ναοῦ κατάστημα.
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ρε ὁ ἐμπορικός Σύλλογος Στυλίδος, ὁ Σεβασμιώτατος ἐτίμησε
μέ τό Μετάλλιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τόν Βιομήχανο κ.
Ἰωάννη Βογιατζῆ γιά τή προσφορά του στούς ἀπόρους τῆς
Ἀνατολικῆς Φθιώτιδος. Ὡς γνωστόν ὁ κ. Βογιατζῆς μέ τήν με-
σολάβηση τοῦ Δημάρχου Στυλίδος προσφέρει κάθε μῆνα
10.000 Εὐρώ γιά τήν ἀγορά τροφίμων, πού μέσῳ τῶν Ἱερέων
καί τοῦ ἐθελοντοῦ κ. Ζαρογιάννη διανέμονται σέ πτωχούς τῆς
περιοχῆς (1.200 δέματα καί ἰατρική περίθαλψη). Τό ἐκκλησία-
σμα χειροκρότησε τήν ἐνέργεια τοῦ Σεβασμιωτάτου καί συνε-
χάρη μέ τό «ἄξιος» τόν εὐεργέτη κ. Ἰ. Βογιατζῆ. Ἐπίσης ὁ Σεβα-
σμιώτατος προσέφερε στόν κ. Ζαρογιάννη ὡς εὐλογία μία ἱερή
εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Φοβερᾶς Προστασίας.

Ὁ κ. Ἰ. Βογιατζῆς συγκινημένος ὑποσχέθηκε, ὅτι θά συνεχί-
σει τήν προσφορά ἀγάπης καί εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο
διότι τοῦ ἔκανε «μεγάλη τιμή γιά μιά μικρή πράξη», ὅπως χα-
ρακτηριστικά εἶπε.

Τόν κ. Βογιατζῆ συνεχάρη καί ὁ παριστάμενος Ἀντιπεριφε-
ρειάρχης Φθιώτιδος κ. Θωμᾶς Στάϊκος, ὁ ὁποῖος ἐτόνισε τήν
ἀξία τῆς προσφορᾶς του. Μετά τή Θεία Λειτουργία ὁ Δήμαρχος
κ. Ἀπόστολος Γκλέτσος δεξιώθηκε τούς Ἀρχιερεῖς καί τούς ἐπι-
σήμους στήν παραπλεύρως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ εὑρισκομένη οἰκία
του καί ἐξέφρασε τήν ἱκανοποίησή του γιά τήν μεγάλη ἐπιτυχία
τῶν ἑορτασμῶν τοῦ πολιούχου Στυλίδος Ἁγίου Ἀθανασίου.

Νά σημειωθεῖ ὅτι συμμετεῖχαν στήν Θεία Λειτουργία Σύμ-
βουλοι τῆς Περιφέρειας Στερεᾶς Ἑλλάδος, τά μέλη τοῦ Δημοτι-
κοῦ Συμβουλίου, τό Λιμενικό Σῶμα μέ ἐπικεφαλῆς τόν κ. Λιμε-
νάρχη, οἱ Διοικητές τῆς Ἀστυνομίας καί τῆς Πυροσβεστικῆς
Στυλίδος, οἱ Διευθυντές τῶν Σχολείων, τά προεδρεῖα τῶν Συλ-
λόγων, ἀντιπροσωπεῖες μαθητῶν τῶν Σχολείων καί πλῆθος
λαοῦ ἀπό τή Στυλίδα καί τίς γύρω περιοχές.
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Μέ σκοπό τήν προβολή καί προώθηση τῆς ἁγιότητος καί
τῆς διδασκαλίας τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας στήν
σύγχρονη κοινωνία, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος, μέ ἀπόφα-
ση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου κ. Νικολάου,
ὥρισε τό ἔτος 2012 ὡς ἔτος
τῶν Ἁγίων Πατέρων, μέ γε-
νικό σύνθημα «Ἐπιστροφή
στούς Πατέρες» καί κατήρτι-
σε πρόγραμμα λατρευτικῶν
καί πνευματικῶν ἐκδηλώσε-
ων, καθ΄ ὅλη τή διάρκεια
τοῦ ἔτους, σέ 40 μεγάλες
ἐνορίες μέ ὁμιλίες, ἡμερί-
δες, ἱερές Ἀκολουθίες, ἐκθέ-
σεις κ.λπ..

Ἀρχή τοῦ ἀφιερώματος
ἔγινε μέ τήν ἑορτή τοῦ Με-
γάλου Ἀθανασίου, ἡ ὁποία
τελέσθηκε στούς ὁμωνύ-
μους Ἱερούς Ναούς μέ με-
γαλοπρέπεια καί λαμπρό-
τητα ἰδιαίτερα στή Λαμία καί στή Στυλίδα καί μέ τήν συμμετοχή
δύο ἀκόμη Ἀρχιερέων τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεί-
ου, τούς ὁποίους εἶχε προσκαλέσει ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας κ. Νικόλαος. Πρόκειται γιά τούς Θεοφιλεστάτους
Ἐπισκόπους Θεουπόλεως κ. Παντελεήμονα καί Θερμῶν κ. Δη-
μήτριο, οἱ ὁποῖοι ἐπί πολλά χρόνια ἔχουν ὑπηρετήσει στήν
Εὐρώπη καί στήν Αὐστραλία καί ἔχουν διακονήσει τόν ἀπόδη-
μο Ἑλληνισμό. Στόν ἑορτασμό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου συμμε-
τεῖχε ἐπίσης ὁ Θεοφιλέστατος  Ἐπίσκοπος Κατάγκα τοῦ Πα-
τριαρχείου Ἀλεξανδρείας κ. Μελέτιος, ἀπόφοιτος τῆς Ἐκκλη-
σιαστικῆς Σχολῆς Λαμίας, ὁ ὁποῖος διερχόμενος ἐκ Λαμίας πα-
ρεκλήθη ἀπό τόν Σεβασμιώτατο νά παραμείνει. 

Στόν μεγάλο πανηγυρικό Ἑσπερινό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου
Λαμίας συμμετεῖχαν καί οἱ τέσσερις Ἀρχιερεῖς, ὁ Μητροπολίτης
μας καί οἱ τρεῖς προσκεκλημένοι Ἐπίσκοποι, πρός μεγάλη συγ-
κίνηση καί εὐχαρίστηση τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ πολυπλη-
θοῦς ἐκκλησιάσματος, τό ὁποῖο ἔβλεπε γιά πρώτη φορά στόν
μεγαλοπρεπῆ Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Γαλανέϊκων τέσσερις
Ἀρχιερεῖς. Πρό τοῦ τέλους τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας καλωσόρισε τούς ὑψηλούς προσκεκλημέ-

νους καί τούς εὐχαρίστησε γιά τήν μεγάλη εὐλογία καί τιμή τῆς
παρουσίας τους. Διδακτικώτατα περί τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου
μίλησε ὁ χοροστατήσας Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Θερμῶν κ.

Δημήτριος, ὁ ὁποῖος ἀνα-
φέρθηκε στή ζωή καί στά
μηνύματα πού ἐκπέμπει ὁ
Μέγας Ἀθανάσιος. Στή Θεία
Λειτουργία στόν ἴδιο Ναό
ἱερούργησε ὁ Θεοφιλέστα-
τος Ἐπίσκοπος Κατάγκα κ.
Μελέτιος, ὁ ὁποῖος μίλησε
στόν εὐσεβῆ λαό γιά τήν
Ἱεραποστολή στήν Ἀφρική
καί εὐχαρίστησε ὅλους γιά
τήν ἀγάπη καί τόν σεβασμό
πού ἐπέδειξαν στό πρόσω-
πό του.

Στή Στυλίδα ἡ Θεία Λει-
τουργία τελέσθηκε μέ κάθε
λαμπρότητα μέ τή συμμε-
τοχή τοῦ Μητροπολίτου
μας, τῶν δύο Ἐπισκόπων

καί τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς περιοχῆς. Κατά κοινή ὁμολογία αὐτή
ἡ Θεία Λειτουργία εἶχε ἰδιαίτερη χάρη. Γιά πρώτη φορά στόν
ἐπιβλητικό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Στυλί-
δος ἔγινε πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ἀπό ἐνωρίς ὁ λα-
ός εἶχε γεμίσει τόν Ἱερό Ναό μέ τόν κ. Δήμαρχο νά ἔχει δώσει
πρῶτος τό παράδειγμα. Ἡ πολυμελής χορωδία, ἡ εὐπρέπεια
τοῦ Ναοῦ, ἡ κατάνυξη τοῦ ἐκκλησιάσματος, ἡ μεγαλοπρέπεια
τῶν Ἀρχιερέων καί τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, ἡ συμμετοχή τοῦ Δημο-
τικοῦ Συμβουλίου καί ὅλων τῶν Ἀρχῶν τῆς πόλεως προσέδω-
σαν στήν πανήγυρη κάτι τό ἰδιαίτερο, πρᾶγμα πού ὅλοι ἐτόνι-
σαν μετά καί εὐχαριστοῦσαν τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν χαρά
πού τούς ἔδωσε καί τήν μεγάλη τιμή πού ἔκαμε στή Στυλίδα.

Τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Θεου-
πόλεως κ. Παντελεήμων, ὁ ὁποῖος δέν παρέλειψε νά ὑπογραμ-
μίσει τήν ἀξία πού ἔχει γιά τόν κάθε ἄνθρωπο ἡ ζωή τοῦ Μεγά-
λου προμάχου τῆς πίστεως Ἁγίου Ἀθανασίου. Συνεχάρη, ἐπί-
σης, τόν Σεβασμιώτατο γιά τό ἔργο του καί ἐξέφρασε τόν θαυ-
μασμό του γιά τήν «ἀνθρωπιά» ὅπως εἶπε τοῦ Δημάρχου Στυ-
λίδος κ. Ἀποστόλου Γκλέτσου, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐκπλήξει πολ-
λούς. Πρό τῆς τελέσεως τῆς Ἀρτοκλασίας, τήν ὁποία προσέφε-
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Δ
έν πρόκειται γιά τήν πτώχευση τῆς

ὁποίας ἡ ἀπειλή ὡς σπάθη ἐπικρέ-

μεται ἐπί τῶν κεφαλῶν μας. Πρό-

κειται γιά τήν πνευματική

πτώχευση πού μᾶς ἔχει

κυριεύσει λόγῳ τῶν ἀδυ-

ναμιῶν μας καί γιά τήν

πνευματική μας χρεωκο-

πία, ἡ ὁποία μᾶς ἔχει βου-

λιάξει  στό βάραθρο τῶν

ἁμαρτιῶν μας. Αὐτή εἶναι

ἡ χειρότερη πτώχευση

πού πάντοτε προηγεῖται

τῆς οἰκονομικῆς.

Ὁ λαός μας εἶχε πλα-

νηθεῖ ἀπό τίς ὑποσχέσεις

πού δημιουργοῦν καί τά

ταξίματα τῶν πολιτικῶν.

Ἔζησε ἀχαλίνωτα καί

ἀπρογραμμάτιστα  τόν

νεοπλουτισμό του, σάν τόν

ἄσωτο τῆς παραβολῆς. Καί ξαφνικά ὅλα

ἄλλαξαν. Οἱ δανειστές ἀπαιτοῦν τά ὀφειλό-

μενα ἀπό ἕνα λαό πού ζοῦσε καί ἐπλούτιζε

μέ δανεικά.  Ἡ ἀσυδοσία τώρα δίνει τόπο

στή στέρηση καί ἡ εὐμάρεια στήν ἔσχατη

πενία. Τώρα ὅλοι συλλογίζονται πόσο ἀνόη-

τα καί ἀπερίσκεπτα ζοῦσαν. Ἡ πτωχεία

τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων ἔφερε τήν

πτώχευση τῆς καθημερινῆς ζωῆς. Φτώχια

δέν εἶναι ἡ στέρηση. Φτώχια εἶναι ἡ παγω-

μένη καρδιά. Ἡ ἐφήμερη εὐμάρεια μᾶς

ἔκλεισε στήν κατάψυξη τῆς ἐγωπάθειας καί

κινδυνεύουμε νά πεθάνουμε. 

Ἀνάνηψη χρειάζεται ὁ

λαός μας. Νά ἀναζητήσει

τά δῶρα τοῦ οὐρανοῦ. Νά

γεμίσει τό ταμεῖο τῆς

ψυχῆς του μέ οὐράνιους

θησαυρούς. Νά ἐξομολο-

γηθεῖ στόν Κύριο: «ἐπτω-

χεύσαμεν σφόδρα. Βοήθη-

σον ἡμῖν ὁ Θεός, ὁ Σωτήρ

ἡμῶν». Ὅταν ἡ ψυχή

εἶναι πτωχή σέ ἔργα ἀγά-

πης, ὅταν πνευματικά

ἀποθέματα δέν ἔχει, τότε

αὐτή ἡ ἴδια ἑτοιμάζει τόν

δρόμο τῆς καταστροφῆς.

Ἡ ἐκζήτηση τῆς Βασιλείας

τοῦ Θεοῦ ἐξασφαλίζει τά

πάντα στή ζωή. «Ζητεῖτε

πρῶτον τήν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν δι-

καιοσύνην αὐτοῦ καί ταῦτα πάντα προστε-

θήσεται ὑμῖν». (Ματθ. 6, 33).

Ἐνισχυτική γιά τήν παροῦσα ἀπέλπιδα

περίοδο εἶναι ὁ λόγος τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστό-

μου: «Μηδείς θρηνήτω πενίαν· ἐφάνη γάρ

ἡ κοινή Βασιλεία». Χειρότερη ἀπό τήν

φτώχια εἶναι ἡ ἔνδεια τῆς ψυχῆς.      

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΟΤΙ ΕΠΤΩΧΕΥΣΑΜΕΝ ΣΦΟΔΡΑ
«Ταχύ προκαταλαβέτωσαν ἡμᾶς οἱ οἰκτιρμοί σου Κύριε, ὅτι ἐπτωχεύσαμεν σφόδρα. 

Βοήθησον ἡμῖν ὁ Θεός, ὁ Σωτήρ ἡμῶν»

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

εορταστικεσ εκδηλωσεισ επι τη εορτη του αγΙΟΥ αθανασιου Ὑποδοχή τῆς Κάρας 
τοῦ Ἁγίου Νικηφόρου 

στή Λαμία
Στά πλαίσια τοῦ προγράμματος «ἐπιστροφή στούς Πα-

τέρες», πραγματοποιήθηκε τήν Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου
τό ἀπόγευμα στόν  Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελι-
σμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, ἡ ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, μέ θέμα: «Ἅγιος Νικηφό-
ρος ὁ ὁμολογητής, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως».

Γιά τήν ἀπόδοση τιμῆς στόν ἅγιο καί προσφορά εὐλο-
γίας στούς πιστούς, μεταφέρθηκε ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ἁγί-
ου Γεωργίου Μαλεσίνας, ἡ τιμία κάρα τοῦ Ἁγίου Νικηφό-
ρου, τήν ὁποία συνόδευσαν ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
Ὀπουντίων καί Μαλεσίνης π. Ἀθανάσιος Λατσούδης, ἡ
Μοναχή Χριστοφόρα καί 100 περίπου Χριστιανοί τῆς Μα-
λεσίνας.

Τήν ἁγία Κάρα ὑποδέχθηκε ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ἱερός
Κλῆρος τῆς Λαμίας καί πλῆθος πιστῶν στά προπύλαια τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ καί ἀκολούθως ἄρχισε τό προσκύ-
νημα πού διήρκεσε μέχρι ἀργά τό βράδυ.

Ἀπό δύο πολυμελεῖς χορωδίες ἐψάλη ἡ Ἱερά Παρά-
κληση, μετά τήν ὁποία ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέπτυξε τό θέμα
καί ἀνέλυσε μέ ἁπλή σκέψη τήν ἀξία τῆς προσφορᾶς καί
ὁμολογίας τοῦ Ἁγίου Νικηφόρου κατά τήν πολυτάραχη
περίοδο τῆς εἰκονομαχίας.

Εἶναι γεγονός, ὅτι ἡ παρουσία τῆς τιμίας Κάρας τοῦ
Ἁγίου Νικηφόρου ἀναθέρμανε τήν πίστη τῶν Χριστιανῶν
καί ἐνίσχυσε τήν συνείδηση τῶν πιστῶν, ὥστε ζῶντας μέ-
σα στήν συγκεχυμένη σύγχρονη ἐποχή, νά ἔχουν τήν δύ-
ναμη νά ὁμολογοῦν τόν Χριστό μέ τήν ζωή τους και μέ τά

λόγια τους.

Ἀπό τή χειροθεσία σε Ἀρχιμανδρίτη τοῦ π. Ἀθανασίου Τσακάλη

Ὁ π. Ἀριστοτέλης Ἀρχανιώτης

Ἀπό τή θεία λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Σπερχειάδος

Ἀναμνηστική φωτογραφία μετά τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Λαμίας

Ἀπό τήν θεία Λειτουργία στόν  Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου Στυλίδος Ὁ Σεβασμιώτατος τιμᾶ τόν κ. Ἱωάννη Βογιατζῆ Ἄποψη ἀπό τόν  Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου Στυλίδος

Ἀναμνηστική φωτογραφία τῶν Ἀρχιερέων στό Ἐπισκοπεῖο Λαμίας

Ἀναμνηστική φωτογραφία μετά τή θεία λειτουργία στό χωριό Ἀρχάνι



ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΥ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

Τήν μνήμη τοῦ  Ὁσίου Εὐθυμίου ἑόρτασε, τήν Παρασκευή
20 Ἰανουαρίου, μέ ἐπισημότητα ὁ ἐνοριακός Ναός τοῦ χωριοῦ
Ἁγία Παρασκευή Κάτω Τιθορέας. Στή Θεία Λειτουργία ἱερούργη-
σε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Νικόλαος  περιστοιχού-
μενος ἀπό ἱερεῖς τῆς περιοχῆς καί ἔψαλε ὁ Δήμαρχος  Ἀμφικλεί-
ας-Ἐλατείας ἰατρός κ. Θεόδωρος Ντοῦρος μέ τούς ἐπιτοπίους
ἱεροψάλτες. Παρά τό δριμύ ψῦχος συμμετεῖχαν πολλοί κάτοικοι
τῆς Λοκρίδος καί οἱ ἀρχές τῆς περιοχῆς. Μετά τή Θεία Λειτουρ-

γία ἔγιναν τά ἑόρτια κεράσματα στό καφενεῖο τοῦ χωριοῦ, ὅπου
προσεφώνησε τόν Σεβασμιώτατο μέ λόγια πηγαίας χαρᾶς ὁ γη-
ραιότερος κάτοικος τοῦ χωριοῦ, ἐτῶν 96, ὁ ὁποῖος τόν συνεχά-
ρη πού ἐπισκέπτεται τά μικρά χωριά καί δίνει ζωή στούς λιγο-
στούς κατοίκους τους. Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος, οἱ ἱερεῖς
καί οἱ ἐπίσημοι μετέβησαν στήν Ἀμφίκλεια ὅπου στό Πολιτιστικό
κέντρο τοῦ Δήμου ἔλαβε χώρα τό μεσημέρι ἡ τελετή κοπῆς τῆς
Βασιλόπιττας, ἡ βράβευση τῶν ἀριστευσάντων μαθητῶν στίς
ἐξετάσεις ΑΕΙ καί ΤΕΙ καί ἡ ἀνακήρυξη τοῦ Πρέσβεως τῆς Οὐκρα-
νίας κ. Βολοδυμύρ Σκούρωφ εἰς ἐπίτιμο Δημότη τοῦ Δήμου
Ἀμφικλείας-Ἐλάτειας. Μετά τήν τέλεση τοῦ Ἁγιασμοῦ, τήν κοπή
τῆς πίττας καί τήν ὡραία προσφώνηση τοῦ κ. Δημάρχου, ὁ Σε-
βασμιώτατος συνεχάρη τόν κ. Δήμαρχο γιά τήν πρωτοβουλία
τῶν ὡραίων αὐτῶν ἐκδηλώσεων, εὐχήθηκε στούς φοιτητές καί
στίς φοιτήτριες καλή πρόοδο στίς σπουδές τους καί ἔκλεισε τήν

ὁμιλία του μέ δύο λόγια ἀφιερωμένα στόν παριστάμενο Πρέσβη
τῆς Οὐκρανίας λέγοντας: «Ἡ παρουσία σας κ. Πρέσβη τιμᾶ ὅλως
ἰδιαιτέρως τόν τόπο μας καί τήν Μητρόπολή μας. Ἡ πατρίδα σας
καί ἡ πατρίδα μας ἔχουν κοινή πίστη τήν Ἁγία Ὀρθοδοξία καί δε-
σμούς ἀκαταλύτους τούς ὁποίους σήμερα μέ τήν παρουσία σας

ἐνισχύετε καί ἐπιβεβαιώνετε. Ἐπιθυμία μας εἶναι αὐτοί οἱ δεσμοί
νά συνεχισθοῦν ἐπ΄ ὠφελείᾳ καί τῶν δύο λαῶν μέ τήν προώθη-
ση τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ καί ἄλλων δράσεων στό πλαί-
σιο τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως». Ὁ κ. Πρέσβυς εὐχαρίστησε γιά
τήν ἀγάπη τόν Σεβασμιώτατο, τόν κ. Δήμαρχο καί ὅλο τόν λαό
καί προσέφερε ἀναμνηστικά δῶρα.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ -
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Xριστουγεννιάτικη ἑορταστική ἐκδήλωση μέ τίτλο: «Ἄγγελοι
μετά ποιμένων δοξολογοῦσι», πραγματοποίησε ἡ Ἱερά Μητρό-
πολή μας τήν Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου τό ἀπόγευμα, στόν Ἱερό
Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας.  Ἡ
ἐκδήλωση περιλάμβανε ὕμνους τῶν Χριστουγέννων, τούς
ὁποίους ἄριστα ἀπέδωσε ἡ Χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς
Μουσικῆς «Γερμανός ὁ Μελωδός» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς
μας, ὑπό τή Διεύθυνση τοῦ πρωτοψάλτου καί Διευθυντοῦ τῆς
Σχολῆς κ. Ἀνδρέου Ἰωακείμ, καί προλόγισε ὁ Πανοσιολογιώτα-
τος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἄνθιμος Νεραντζῆς, Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας. Τήν ἐκδήλωση χαιρέτισε καί ἔκλεισε ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ
συνεχάρη τή χορωδία, τόν χοράρχη καί τόν ἑρμηνευτή τῶν
ὕμνων, τόνισε ἰδιαιτέρως τήν ἀναγκαιότητα προετοιμασίας γιά
τήν βίωση τοῦ μεγάλου γεγονότος τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως
τοῦ Θεοῦ Λόγου. Ἀκολούθως, ἀφοῦ ἀναφέρθηκε στό ἔργο
πού ἐπιτελεῖ ἡ Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς

μας, ἀπένειμε τά πτυχία καί ἀναμνηστικά δῶρα σέ δύο ἀποφοί-
τους τῆς Σχολῆς: τόν κ. Βασίλειο Χήρα ἀπό τό Μοσχοχώρι καί
τόν κ. Κων/νο Δεμερτζόγλου ἀπό τή Μαλεσίνα. Ἐπίσης, ἀπένει-
με τά βραβεῖα στούς τρεῖς πρώτους μαθητές, πού διακρίθηκαν
στό Διαγωνισμό Ἐκθέσεως, πού προκηρύχθηκε στό πλαίσιο
τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ ἀπό
Ταλαντίου Μητροπολίτου Ἀθηνῶν Νεοφύτου Μεταξᾶ. Συνολι-
κά ἔγραψαν ἔκθεση γιά τήν προσωπικότητα καί τό ἔργο τοῦ Τα-
λαντίου Νεοφύτου 70 παιδιά. Οἱ ἐκθέσεις συγκεντρώθηκαν καί
ἐξετάσθηκαν ἀπό εἰδική ἐπιτροπή, πού συγκροτήθηκε γι΄ αὐτό
τό σκοπό καί ἡ ὁποία ἐπέλεξε τίς τρεῖς καλύτερες. Ἔτσι, τό
πρῶτο βραβεῖο, πού ἀντιστοιχοῦσε στό ποσό τῶν 300 Εὐρώ καί
ἀναμνηστικό δῶρο, πῆρε ὁ μαθητής τῆς Στ΄ Δημοτικοῦ Ἐφραίμ -
Δημήτριος Λοΐζος ἀπό τήν Ἀταλάντη. Τό δεύτερο βραβεῖο, πού
ἀντιστοιχοῦσε στό ποσό τῶν 200 Εὐρώ καί ἀναμνηστικό δῶρο,
πῆρε ἡ μαθήτρια τῆς Γ΄ Λυκείου Αἰκατερίνη Κουτσογιάννη ἀπό
τή Στυλίδα. Καί τό τρίτο βραβεῖο πού ἀντιστοιχοῦσε στό ποσό
τῶν 150 Εὐρώ καί ἀναμνηστικό δῶρο πῆρε, ἡ μαθήτρια τῆς Γ΄
Λυκείου Ἀθανασία Γεωργιάδη ἀπό τήν Ἀταλάντη.

ΕκδΗλωση ΕκκλησιαστικΗς ΣχολΗς
ΛΑΜΙΑΣ γιΑ τοΥς ΤρεΙς ΙερΑρχες

Πραγματοποιήθηκε τήν Δευτέρα 30 Ἰανουαρίου ἐπίσημη ἑορ-
ταστική ἐκδήλωση ἐπ’ εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Τριών Ἱεραρ-
χών, προστατῶν τῆς Παιδείας, πού διοργάνωσε τό Ἐκκλησια-
στικό Γυμνάσιο - Λύκειο Λαμίας στήν αἴθουσα τοῦ Ἐργατικοῦ
Κέντρου Φθιώτιδος. Στήν ἐκδήλωση παρεβρέθησαν οἱ Σεβα-
σμιώτατοι Μητροπολίτες
Καρπενησίου κ. Νικόλα-
ος,  Φθιώτιδος κ. Νικό-
λαος Νικόλαος, ὀ Θεο-
φιλέστατος Ἐπίσκοπος
Ρεντίνης κ. Σεραφείμ, ὁ
Γενικός Γραμματέας
Θρησκευμάτων τοῦ
Ὑπουργείου Παιδείας κ.
Γ. Καλαντζῆς, ὁ Περιφε-
ρειακός Διευθυντής
Πρωτοβάθμιας καί Δευ-
τεροβάθμιας Ἐκπαιδεύ-
σεως Στερεᾶς Ἑλλάδος
κ. Ἠλ. Ἀργυρόπουλος, ὁ
Διευθυντής τῆς Δευτερο-
βάθμιας Ἐκπαιδεύσεως
Φθιώτιδος Σπ. Πιλιτζῆς,
λοιποί ἐπίσημοι, ἱερεῖς
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί πλῆθος κόσμου. Μετά τούς
χαιρετισμούς τῶν ἐπισήμων ἡ χορωδία τῆς Ἐκκλησιαστικῆς
Σχολῆς πλαισιωμένη ἀπό ἀποφοίτους τῆς Σχολῆς, ὑπό τήν δι-
εύθυνση τοῦ Καθηγητού Μουσικῆς κ. Ἀνδρέα Ἰωακείμ ἔψαλε
βυζαντινούς ἐκκλησιαστικούς ὕμνους τῆς ἑορτῆς τῶν τριῶν
Ἱεραρχών και τραγούδησε παροδοσιακούς σκοπούς μέ τή συ-

νοδεία τῆς παραδοσιακῆς ὀρχήστρας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Φθιώτιδος μέ τόν δάσκαλο κ Δημήτρη Λόζο. Κεντρικός ὁμιλη-
τής τῆς ἐκδηλώσεως ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π.
Δοσίθεος Κανέλλος, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τατάρ-
νης μέ θέμα: «Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες σκουριά τοῦ παρελθόντος ή
φωτεινοί σηματοδότες σωστῆς πορείας;». Τήν ἐκλδήλωση
έκλεισε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ Νικόλαος μέ
σύντομο χαιρετισμό πρός τούς παρισταμένους. Τήν παρουσία-
ση τῆς ἐκδηλώσεως ἔκανε ο φιλόλογος καθηγητής κ. Γεώρ-
γιος Καλαντζῆς.
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Ἡ καθιερωμένη ἐτήσια ἐκδήλωση τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου
Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, μέ σκοπό τήν σύσφιξη
τῶν σχέσεων τῶν μελῶν τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Μη-
τροπόλεως καί τήν ἐνίσχυση τοῦ Φιλοπτώχου ταμείου, ἔλαβε
χώρα τήν Δευτέρα 9 Ἰανουαρί-
ου 2012.

Κατά γενική ὁμολογία ἡ
ἐκδήλωση εἶχε ἀπόλυτη ἐπιτυ-
χία, γεγονός τό ὁποῖο φάνηκε
τόσο ἀπό τήν κατάμεστη ἀπό
κόσμο αἴθουσα δεξιώσεων
τοῦ κέντρου «ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ», ἡ
ὁποία παραχωρήθηκε δωρεάν
ἀπό τόν ἰδιοκτήτη της κ. Πολύ-
ζο, ὅσο καί ἀπό τόν ἀριθμό
τῶν προσκλήσεων πού ἀγο-
ράσθηκαν συνολικά ἀπό τόν
κόσμο. Τό πλούσιο πρόγραμ-
μα τῆς ἐκδηλώσεως παρου-
σίασε τό μέλος τοῦ Συμβουλί-
ου τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου
ἐκπαιδευτικός κυρία Χριστίνα Κουτκιᾶ, ἡ ὁποία στήν ἀρχή ἔκα-
νε μία συνολική παρουσίαση τοῦ πλούσιου ἔργου φιλανθρω-
πίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως σέ συνδυασμό μάλιστα με τήν
ὀξεία οἰκονομική κρίση πού βιώνει ἡ πατρίδα μας.

Ἡ βραδιά, ἐκτός ἀπό τήν παράθεση καφέ, τσαγιοῦ καί
πλούσιων συνοδευτικῶν, περιελάμβανε τήν ἀπόδοση παραδο-
σιακῶν τραγουδιῶν ἀπό τή χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς
Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας «Γερμανός ὁ Μελω-
δός», ὑπό τή διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτη κ. Ἀνδρέου Ἰωακείμ
καί μέ τή συνοδεία ὀργάνων, καθώς καί παραδοσιακούς χο-
ρούς ἀπό τά χορευτικά τμήματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πού
λειτουργοῦν δωρεάν στίς ἐνορίες Ἁγίου Νεκταρίου Νεαπόλε-
ως, Ἁγίων Ἀποστόλων Παγκρατίου, Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας
Ἄμπλιανης, Ἁγίου Ἀθανασίου Γαλανέϊκων καί Ἁγίας Βαρβάρας
Λαμίας. Τά μέλη τῶν χορευτικῶν ἦταν ἐνδεδυμένα μέ παραδο-
σιακές στολές καί μέ τήν καθοδήγηση τῶν δασκάλων τους πα-
ρουσίασαν πολλούς χορούς ἀπό διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδος.

Κεντρικό σημεῖο τῆς ἐκδηλώσεως ἀπετέλεσε ὁ χαιρετισμός
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Νικολάου, ὁ ὁποῖος
παράλληλα προχώρησε σέ ἀναλυτικό ἀπολογισμό τοῦ ἐπιτε-
λεσθέντος ἔργου κατά τό παρελθόν ἔτος. Ἀνάμεσα στά ἐνδια-
φέροντα στοιχεῖα πού ἀναφέρθηκαν, προκειμένου νά γίνει
ἀντιληπτό τό μέγεθος τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου καί ἡ ἐξα-
σφαλισμένη διαφάνεια, ἦταν καί ὅτι τό ἐπιτελούμενο ἔργο

Ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἔφτασε στό ποσό τοῦ
1.415.094,41 Εὐρώ.

Τά ἔργα τῆς Ἀγάπης περιλαμβάνουν, ἀνάμεσα σέ ἄλλα:
Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις, ὅπου κάθε καλοκαίρι φι-

λοξενοῦνται δωρεάν περίπου
500 ἀγόρια καί κορίτσια.

Ὀκτώ (8) Κέντρα Ἀγάπης,
ὅπου καθημερινῶς παρα-
σκευάζονται καί διανέμονται
περίπου 400 μερίδες φαγητοῦ.

Δύο (2) Γηροκομεῖα μέ 70
τροφίμους.

Τράπεζα αἵματος μέ 350
αἱμοδότες.

200 βιβλιάρια Προικοδο-
τήσεων γιά ἄπορα κορίτσια.

Ἐπίσης κατά τή διάρκεια
τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέν-
νων διανεμήθηκαν ἀπό τήν
Ἱερά Μητρόπολη 3.200 δέματα
ἀγάπης μέ τρόφιμα, 14.000

εἴδη ρουχισμοῦ (ἀπό τό κατάστημα Ρουχισμοῦ) καθώς καί
πολλά κιβώτια μέ ἐνδύματα στό Σωφρονιστικό Κατάστημα Δο-
μοκοῦ.

Χρήματα, ἀκόμα, διατέθηκαν γιά τήν ἀποπεράτωση τοῦ Γη-
ροκομείου Στυλίδος καί τοῦ Κέντρου Νεότητος στή Λαμία, τήν
ἀνοικοδόμηση τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου γιά τήν
ἱεραποστολή στή Μουάνζα τῆς Ἀφρικῆς, τόν Ραδιοφωνικό
Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κ.ἀ..

Σημειωτέον ὅτι, ὅπως ὑπογράμμισε ὁ Σεβασμιώτατος στό
τέλος τῆς ὁμιλίας του, τό κάθε εὐρώ προέρχεται ἀπό τήν ἀγάπη
τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ, καθώς ἡ Μητρόπολη δέν λαμβάνει κα-
μία ἀπολύτως κρατική ἐπιχορήγηση καί στηρίζεται στούς ἐπω-
νύμους καί ἀνωνύμους δωρητές τῶν Ἐνοριῶν καί τῶν Ἱερῶν
Μονῶν. Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ τήν κλήρωση τῶν προσφερο-
μένων δώρων ἀπό διάφορα καταστήματα τῆς Λαμίας.

τος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στήν
ἀναγκαιότητα ὑπάρξεως τῶν Κέντρων Ἀγάπης, ἐξέφρασε τόν
ἔπαινό του γιά τήν ἐθελοντική προσφορά τῶν κυριῶν στό φιλαν-
θρωπικό ἔργο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί τούς εὐχήθηκε νά ἔχουν
τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου. Παραδοσιακά τραγούδια μέ τή συνοδεία
μουσικῶν ὀργάνων τραγούδησε κατά τήν διάρκεια τῆς ἐκδηλώ-
σεως χορωδία ἀπό γυναῖκες τῆς ἐνορίας καί μαθητές τῆς Σχολῆς
Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας ὑπό τή διεύθυνση
τοῦ Πρωτοψάλτου καί Καθηγητοῦ τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς κ.
Εὐθυμίου Τσιούμα.

Καταστροφές στίς Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις
Δυνατός ἀνεμοστρόβιλος ἔπληξε τό χῶρο τῶν Ἐκκλησιαστικῶν
Κατασκηνώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας στήν παραλία Και-

νουρίου Λοκρίδος τό βράδυ τῆς Δευτέρας 6ης Φεβρουαρίου, μέ
ἀποτέλεσμα νά ξεριζώσει δέντρα καί νά ἐπιφέρει ζημιές στό χῶρο
τῶν κατασκηνώσεων. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νι-
κόλαος ἐπισκέφθηκε τίς Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις καί ἐνη-
μερώθηκε γιά τήν ἔκταση τῆς καταστροφῆς.

Πανήγυρις Ἁγ. Βλασίου Αὐλακίου
Τό Σάββατο 11 Φεβρουαρίου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος
Βλασίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος,

ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν ὁμώνυμο πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό
Αὐλακίου Στυλίδος. Ἐφέτος ἡ πανήγυρις τῆς ἐνορίας τελέσθηκε
στό νεόδμητο ἰσόγειο τοῦ ἀνεγειρόμενου ἐνοριακοῦ ναοῦ παρου-
σία τοῦ Δημάρχου Στυλίδος κ. Ἀποστ. Γκλέτσου, τοῦ Προέδρου

τοῦ Δημοτικοῦ Διαμερίσματος ἱερέων καί πολλῶν κατοίκων. 

Θ. Λειτουργία στό χωριό Λευκάδα
Τήν Κυριακή 12 Φεβρουαρίου, τοῦ Ἀσώτου, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Νι-
κολάου Λευκάδος, ὅπου στό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας τέλεσε τό

τεσσαρακονθήμερο ἱερό Μνημόσυνο τῆς Πρεσβυτέρας Εὐαγγε-
λίας Σιακαβέλλα, συζύγου τοῦ συνταξιούχου κληρικοῦ τῆς Μη-
τροπόλεώς μας π. Σπυρίδωνος Σιακαβέλλα. Στήν ἀκολουθία πα-
ρέστη ὀ Δήμαρχος Μακρακώμης κ. Εὐθ. Παπαευθυμίου μέ μέλη
τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου.

Ἐπιμνημόσυνη δέηση στό Στρατιωτικό Νεκροταφεῖο
Στό ἐτήσιο ἱερό Μνημόσυνο πού τελεῖ ἡ Στρατιωτική Διοίκηση τῆς
Μεραρχίας Ὑποστηρίξεως Λαμίας στό Στρατιωτικό Νεκροταφεῖο
τῆς πόλεως ὑπέρ τῶν κεκοιμημένων ἀξιωματικῶν καί στρα-
τιωτῶν, πεσόντων ἐν πολέμῳ ἤ ἐν περιόδῳ εἰρήνης, χοροστάτησε
τό Σάββατο 18 Φεβρουαρίου, Ψυχοσάββατο, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Μετά τήν ἐπιμνημόσυνη δέηση
στό Στρατιωτικό Νεκροταφεῖο ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε ἐπιμνημό-
συνο τρισάγιο στό τάφο τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Φθιώτι-
δος Δαμασκηνοῦ Παπαχρήστου.

Προσφορές στήν Μητρόπολή μας
Τό ποσό τῶν 4000 εὐρώ προσέφερε ἡ Ἑταιρεία ΠΕΝΤΕ ΑΕ στό
Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο Λαμίας. Τό Γηροκομείο ἐπισκέφθηκε
τήν περίοδο τῶν ἑορτῶν ὁ κ. Χρῆστος Χειμωνίδης, Ἀντιπρόεδρος
τῆς Ἑταιρείας, ὅπου καί προσέφερε δῶρα καί εἴδη τροφίμων καί
καθαριότητος. Μέ ἀπόφαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Στυλίδος
μετά ἀπό πρόταση τοῦ Δημάρχου κ. Ἀποστ. Γκλέτσου παραχώρη-
θηκε τό παλαιό Δημοτικό Σχολεῖο τῆς τοπικῆς κοινότητας Μύλων
στήν Ἐνορία τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου Μύλων γιά τήν κάλυψη
τῶν πνευματικῶν ἀναγκῶν τῆς ἐκκλησίας. Ἐπίσης ὁ κ. Σωτ. Μαρ-
γιολακιώτης ἀπό τή Δρυμαία Λοκρίδος προσέφερε στή Μητρόπο-
λή μας λευκά εἴδη καί εἰδη κουζίνας, τά ὁποῖα θά χρησιμοποι-
ηθοῦν στό Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο Στυλίδος. Τούς εὐχαρι-
στοῦμε.

Θ. Λειτουργία στό χωριό Ἀρχάνι
Τήν Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω, 19 Φεβρουαρίου, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Ἀθα-
νασίου Ἀρχανίου. Στό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας ὁ κ. Κωνσταντῖνος
Γκούζιας, Πρόεδρος τοῦ χωριοῦ, τέως Περιφερειάρχης τοῦ Ο.Τ.Ε.
Στερεᾶς, προσεφώνησε τό Σεβασμιώτατο ἐκ μέρους τῆς ἐνορίας
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟ 

ΤΗΣ Ι. Μ. ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΕΦΡΑΙΜ
Ἀγαπητέ μου π. Ἐφραίμ.
Ἐκ μέρους τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς

λαοῦ τῆς Φθιώτιδος καί τῆς ἐλαχιστότητός μου θέ-
λω νά σᾶς ἐκφράσω τήν ἀγάπη μας, τή συμπάθειά
μας καί τήν συμπαράστασή μας στή μεγάλη δοκι-
μασία σας.

Ὡς πνευματικός ἄνθρωπος νά αἰσθάνεσθε
εὐνοημένος ἀπό τόν Θεό, διότι σᾶς ἐπέτρεψε νά
σηκώσετε τό ὄνομά Του «ἐν μέσῳ γενεᾶς σκολιᾶς
καί διεστραμμένης». Ἡ περιπέτειά σας, ἡ ὁποία
συνεκίνησε σύμπασα τήν Ὀρθοδοξία, εἶναι στήν
οὐσία πιστοποιητικό γνησιότητος. Εὑρεθήκατε στό
μάτι τοῦ κυκλώνα ἑνός ἀδιστάκτου συστήματος
πολιτικο-οικονομικῶν συμφερόντων ἀλληλοσπα-
ρασσομένων, τό ὁποῖο ἀποκαλύπτει τό εἰδεχθές
πρόσωπο τῆς ἀθεΐας, πού τρίζει τά δόντια της γιά
νά τρομοκρατήσει τούς πιστούς καί ἐπιβάλλει μο-
νίμως στή ταλαίπωρη πατρίδα μας τήν κυριαρχία
τοῦ ἀντιχρίστου. Πολλοί, ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος,
διαμαρτύρονται γιά τήν πρωτοφανή περίπτωση
τῆς προφυλακίσεώς σας. Δυστυχῶς, ὅμως, «εἰς
ὧτα μή ἀκουόντων». «Οἱ σκληροτράχηλοι καί ἀπε-
ρίτμητοι τῇ καρδίᾳ καί τοῖς ὡσῖν» (Πραξ. 7,51),
ἔχουν εὐαισθησίες μόνο γιά τούς ὁμοϊδεάτες τους.
Ὁπλισθεῖτε μέ ὑπομονή. Ὁ Κύριος θά δώσει «σύν
τῷ πειρασμῷ καί τήν ἔκβασιν». «Μακάριος ἀνήρ ὅς
ὑπομένει πειρασμόν, ὅτι δόκιμος γενόμενος λήψε-
ται τόν στέφανον τῆς ζωῆς, ὅν ἐπηγγείλατο ὁ Κύ-
ριος τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν» (Ἰακ. 1,12).

Ὁ μεγάλος καί βαρύς Σταυρός σας ἔχει ἀφυ-
πνίσει πολλές ὑπνώττουσες συνειδήσεις. Τό μήνυ-
μα, πού ἐκπέμπετε ἀπό τά ἱερά δεσμά σας, εἶναι
μεγαλοφωνώτατο. Ἡ δοκιμασία σας θά γίνει γι΄
αὐτούς αὐτεπίστροφο βλῆμα. Ἐσεῖς καί στή φυλα-
κή θά ζωγρεύσετε τίς ψυχές τῶν δεσμοφυλάκων
καί τῶν συνδεσμίων σας εἰς σωτηρίαν.

Εὔχομαι σύντομα νά λήξει ἡ περιπέτειά σας
πρός χαράν πάντων ἡμῶν.

Σᾶς ἀσπάζομαι ἐν ἀγάπῃ

Στό σπαθί τοῦ γέροντα Κοντογιάννη 
ἀπό τή Φθιώτιδα ἦταν γραμμένοι οἱ στίχοι:

«Ὅποιος τυράνους δέν ψηφεῖ 
καί ἐλεύθερος στόν κόσμον ζῆ 

Δόξα, τιμή, ζωή του 
εἶναι μόνο τό σπαθί του»

(ἐφ. Ἑστία 1878, σ. 151)

Ἀπό τίς καταστροφές στήν κατασκήνωση τῆς Μητροπόλεως

Ἀπό τή θεία λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Λευκάδος

Κυκλοφορήθηκε ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος, 
ψηφιακός δίσκος μέ  βυζαντινούς ὕμνους 

καί παραδοσιακά τραγούδια ἀπό τήν Χορωδία 
της Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς 

«Γερμανός ὁ Μελωδός» τῆς Μητροπόλεώς μας.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΕΝΘΕΟΝ»

«ΥΜΝΟΙΣ  ΚΑΙ  ΩΔΑΙΣ»

Ἀπό τήν πανηγυρική θεία λειτουργία στόν  Ἱερό Ναό Ἁγίου Βλασίου Αὐλακίου

Ἄποψη ἀπό τήν ἐκδήλωση γιά τούς Τρεῖς Ἱεράρχες

Ἀναμνηστική φωτογραφία μετά τή θεία Λειτουργία ἐπί τῇ μνήμῃ 
τοῦ  Ὁσίου Εὐθυμίου στήν Ἁγ. Παρασκευή Κ. Τιθορέας

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν πρέσβυ τῆς Οὐκρανίας Βολοδυμύρ Σκούρωφ

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τή Χορωδία Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί τούς βραβευθέντες

Ὁ κεντρικός ὁμιλητής Ἀρχιμ. π. Δοσίθεος



Τό Γενικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης Ἀνδρῶν Δο-
μοκοῦ εἶναι μιά σύγχρονη φυλακή, αὐστηρῶν προδιαγραφῶν,
ἐλάχιστα ἀπέχουσα ἀπό τήν Κωμόπολη τοῦ Δομοκοῦ. Πρίν ἀπό
λίγα χρόνια ἄρχισε νά λειτουργεῖ. Σχεδόν μαζί της (Σεπτέμβριος
2008) ξεκίνησε καί ἡ διακονία τῆς Ι. Μητροπόλεώς μας. 

Κάποια στιγμή μέ τή βοήθεια ἐνός εὐσεβοῦς κρατουμένου
ζητήθηκε ἀπό τή Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος νά σταλεῖ ἕνας
πνευματικός. Πράγματι ἀπεστάλη ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητρο-
πολίτη κ. Νικόλαο ἕνας Ἀρχιμανδρίτης – Ἱεροκήρυκας γιά τήν
πρώτη αὐτή συνάντηση.
Ὅλα ξεκίνησαν δειλά καί
διστακτικά. Λίγοι ἄνθρω-
ποι στήν ἀρχή προσῆλθαν
μέ ἐπιφύλαξη καί δυσπι-
στία. Ὁ ἀπεσταλμένος τῆς
Μητροπόλεως ἐβίωσε τη-
ρουμένων ἀσφαλῶς τῶν
ἀναλογιῶν τό αἴσθημα τοῦ
ἀποστόλου Παύλου στήν
Πνύκα πού τοῦ εἶπαν οἱ
Ἀθηναῖοι: «ἀκουσόμεθά
σου πάλιν». Κι ὅμως τίπο-
τε δέν πῆγε, καί δέν πάει,
χαμένο ἀπό τό λόγο τοῦ
Θεοῦ. Ὁ σπόρος ἔπεσε. Ἔγινε μία ζύμωση στίς ψυχές. Ἀκολού-
θησαν καί ἄλλες ἐπισκέψεις. Μαλάκωσαν οἱ καρδιές. Ἔγιναν καί
οἱ πρῶτες ἐξομολογήσεις καί ὁ Χριστός πάτησε γιά ἄλλη μιά φο-
ρά στή φυλακή σκορπώντας ἄφεση καί χάρη, εὐλογία καί χαρά. 

Μέ τήν  εὐχή τοῦ Σεβασμιωτάτου καί τήν ἄριστη καί πρόθυ-
μη συνεργασία τοῦ Διευθυντοῦ καί τοῦ Ἀρχιφύλακα τῶν Φυ-
λακῶν, ἄρχισε ἡ διαμόρφωση τῆς Ἐκκλησίας τῶν Φυλακῶν ἡ
ὁποία ἀρχικά ἧταν μόνο τέσσερες τοῖχοι. Αὐτό πραγματικά τό
ἐγχείρημα ὑπῆρξε ἕνα θαῦμα τῆς πίστεως καί ἕνα κατόρθωμα
τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς ψυχῆς. 

Ὅλοι οἱ κρατούμενοι πού ἤξεραν τέχνες στήν πολιτική ζωή
τούς φιλοτιμήθηκαν καί ἔβαλαν τόν καλύτερο ἑαυτό τους. Πλα-
κάδες, μαρμαράδες, ἐλαιοχρωματιστές, σιδεράδες, ξυλουργοί,
ἠλεκτρολόγοι, ὅποια εἰδικότητα ὑπῆρχε μέσα στή φυλακή, δρα-
στηροποιήθηκε γιά τόν Οἶκο τοῦ Θεοῦ. Παρατηρήθηκε ἀκατά-
βλητη κινητικότητα μέ χαρά θησαυρισμένη στίς ψυχές καί ζω-
γραφισμένη στίς μορφές τῶν ἀνθρώπων. Ὑπῆρξαν κρατούμενοι
πού ἐπικοινώνησαν μέ τούς δικούς τους ἔξω, στήν ἐλεύθερη
ζωή, καί τούς ἔστειλαν τά μάρμαρα καί τά βίλα (τίς κουρτίνες)
γιά τό Ναό. Ἦταν συγκινητικό, συγκλονιστικό καί καταπληκτικό
τό θέαμα. Ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου εἶναι πάντα μέσα της χριστιανι-
κή. Αὐτό ἐπαληθεύτηκε ἀκόμη μιά φορά! 

Μεγάλη ὑπῆρξε ἡ συμπαράσταση τῶν κατοίκων τοῦ Δομο-
κοῦ σέ χρήματα γιά τόν ἐξοπλισμό τοῦ Ναοῦ. Ἀλλά καί οἱ χρι-
στιανοί τῆς Λαμίας ἔσπευσαν μέ ὅλες τίς δυνάμεις τους νά δώ-
σουν χρήματα γιά εἴδη εὐλαβείας καί ἱερά σκεύη. Συγχρόνως
καί οἱ Λαμιῶτες καί οἱ Δομοκίτες σέ συνεργασία μέ τίς δυό ἐνο-
ρίες τοῦ Δομοκοῦ καί τούς εὐλαβεστάτους ἱερεῖς τους, ἀλλά καί
ἐνορίες τῆς Λαμίας καί μάλιστα ἡ Ἱερά Μητρόπολη σέ τακτά δια-
στήματα, ἐφοδίαζαν, καί ἐφοδιάζουν καί σήμερα, μέ τρόφιμα,
ἐνδύματα, εἴδη ἀτομικῆς καθαριότητος τούς κρατουμένους. 

Χριστούγεννα καί Πάσχα φρόντισαν οἱ ἀκροατές τοῦ θείου
λόγου τῆς εὐρύτερης περιοχῆς Δομοκοῦ τά τέσσερα αὐτά χρό-
νια γιά τά μελομακάρονα, τούς κουραμπιέδες, τίς βασιλόπιττες,
τά κουλούρια, τά λουλούδια τοῦ Ἐπιταφίου, τά πρόσφορα καί

τά συναφῆ πού χρειάζονται γιά τήν κάθε θεία λειτουργία, τά ἐπι-
δόματα σέ ἀπόρους κρατουμένους κάθε φορά πού ὑπῆρχε
ἀνάγκη, ἀκόμη καί στήν ἐποχή τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως. Ὑπάρ-
χουν δυστυχῶς κρατούμενοι πού δέν λαμβάνουν ποτέ οὔτε ἕνα
εὐρώ ἀπό τούς δικούς τους καί περιμένουν τό ὅποιο ἐλάχιστο
ἐπίδομα ἀπό τό Φιλόπτωχο τῆς Φυλακῆς, ἀπό τόν Ἐρυθρό Σταυ-
ρό καί ἀπό τόν Ἱερέα τοῦ Σωφρονιστικοῦ Καταστήματος. Βρέθη-
καν πίσω ἀπό τά σίδερα καί δέν ἔχουν κανένα ἐπίγειο στήριγμα. 

Ἐκεῖ πού πραγματικά ὅλοι χάρηκαν καί δόξασαν τό Θεό
ἦταν τά Θυρανοίξια τοῦ
Ναοῦ, στόν Ὁποῖο ὁ Μη-
τροπολίτης μας μαζί μέ
τόν Ἀρχιφύλακα ἔδωσαν
τό τιμημένο καί ἅγιο Ὄνο-
μα τοῦ Πρωτοκλήτου
Ἀποστόλου ἁγίου Ἀνδρέ-
ου, πού εἶχε κάνει κι
αὐτός φυλακισμένος στίς
φυλακές τῶν Πατρῶν. Ἔγι-
νε λαμπρά ἡ πρώτη Πανή-
γυρη καί στή συνέχεια βε-
βαίως κάθε χρόνο μετά.
Ἐξομολογήθηκαν μετά πο-
λύ περισσότεροι κρατού-

μενοι, ἄρχισαν νά κοινωνοῦν, ἄρχισε νά γίνεται κάθε Τετάρτη
Ἐξομολόγηση καί κάθε Παρασκευή Θεία Λειτουργία καί ἄλλες
ἐπίκαιρες ἀκολουθίες κατά καιρούς. Βαπτίστηκαν μάλιστα μέχρι
τώρα καί δέκα κρατούμενοι μετά ἀπό συστηματική κατήχηση.
Στούς κατηχουμένους δόθηκαν στή γλώσσα τους καί βιβλία καί
ἡ Καινή Διαθήκη. 

Ἐξοπλίστηκε καί τό Σχολεῖο Δεύτερης Εὐκαιρίας πού λει-
τουργεῖ μέσα στή φυλακή. Ἐπίσης καί ἡ Βιβλιοθήκη τῆς Φυ-
λακῆς ἐφοδιάστηκε μέ πλῆθος ὀρθοδόξων βιβλίων, τά ὁποία
καταγράφηκαν καί δίδονται πλέον στούς ἀδελφούς μας κρατου-
μένους γιά νά περνᾶνε ὠφέλιμα τίς ἀτέλειωτες ὧρες τοῦ ἐγκλει-
σμοῦ τους. Μέσα μάλιστα σ΄ αὐτό τό διάστημα, προτοῦ ἰσχύ-
σουν εὐεργετικές νομικές διατάξεις, οἱ χριστιανοί ἀποφυλάκισαν
μέ τόν ὀβολό τους καί δέκα πέντε κρατουμένους. Σέ κάποιους
πρόσφεραν καί νομική ὑποστήριξη κατά τήν ἐκδίκαση τῆς ὑπο-
θέσεώς τους σέ πρῶτο ἤ δεύτερο βαθμό

Ὁ πόνος συχνά εἶναι μεγάλος μέσα στή φυλακή. Ἡ ψυχή ζη-
τεῖ τόν ἀληθινό Θεό μέσα ἀπό τίς δυσκολίες της. Χωρίς ἐξωτερι-
κές πλέον ἀφορμές καί ἐρεθίσματα, δυνατότητες καί διασυνδέ-
σεις, μέσα στό κελί κάθε φυλακισμένου ἀναδύεται ὅλο τό πα-
ρελθόν μέ ἀπαίτηση γιά διόρθωση καί ἀλλαγή. Καμιά φορά
βγαίνει καί ἡ ὀργή καί ἡ ἀγανάκτηση γιά μία ὑπερβολική ποινή,
γιά μία κακοδικία πιθανόν. Συχνά φωλιάζει καί ἡ ἀγωνία γιά τό
ἐπικείμενο Ἐφετεῖο καί ἡ ἀναμονή τῆς πρώτης ἄδειας ἤ τῆς ἀπο-
φυλακίσεως. Ἡ καρδιά καί ἡ συνείδηση χαράσσουν τίς δικές
τους πορεῖες. Τό ἐσωτερικό τοῦ ἀνθρώπου ἔχει τή δική του ἀδυ-
σώπητη λογική. 

Οἱ προσευχές λοιπόν ὅλων μας ἄς ἀπευθύνονται στό Θεό
γιά τούς φυλακισμένους ἀδελφούς μας. Εἶναι στό πρόσωπό
τους ὁ Χριστός. Κι ἄν δέν μποροῦμε ἄμεσα νά τούς ἐπισκε-
φθοῦμε, τουλάχιστον ἄς προσευχόμαστε γι΄ αὐτούς. Ὄχι ὅμως
μόνο γιά τούς «ἐν φυλακῇ ὄντας», ἄλλα καί γιά τό σωφρονιστι-
κό προσωπικό, «Μιμνήσκεσθε τῶν δεσμίων ὡς συνδεδεμένοι»
(Ἑβρ. ιγ΄3)

+  Ἀρχιμ. Σεραφείμ Τρυφ. Ζαφείρης

Ἐπίσκεψη στά Σοῦπερ-Μάρκετ τῆς Λαμίας, πού συστρατεύ-
θηκαν στό πρόγραμμα τοῦ τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ ΣΚΑΪ «Ὅλοι
μαζί μποροῦμε» γιά τή συγκέντρωση τροφίμων ὑπέρ τῶν
πτωχῶν καί τῶν συσσιτίων τῆς Ἐκκλησίας, πραγματοποίησε τό
πρωΐ τῆς Παρασκευῆς 13 Ἰανουαρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Νικόλαος.

Τά Σοῦπερ-Μάρκετ εἶναι τέσσερα (4) καταστήματα «ΓΑΛΑ-
ΞΙΑΣ», δύο (2) LIDL, ἕνα «Βερόπουλος» καί ἕνα «Βασιλόπου-
λος». Ὁ Σεβασμιώτατος συναντήθηκε μέ τούς ὑπευθύνους
τῶν καταστημάτων καί ἐξέφρασε τίς θερμές του εὐχαριστίες
γιά τήν συμπαράστασή τους στό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Μη-
τροπόλεως. Ἐπίσης εὐχαρίστησε τό προσωπικό τῶν καταστη-
μάτων γιά τήν ἐξυπηρέτησή τους καί διαβεβαίωσε ὅτι ὅλα τά
συγκεντρωθέντα τρόφιμα θά διαβιβαστοῦν σέ οἰκογένειες,
πού ἔχουν ἀνάγκη. Ὁ Σεβασμιώτατος σέ ἐπιστολή του πρός
τόν Τηλεοπτικό Σταθμό ΣΚΑΪ ἀναφέρει τά ἑξῆς:

«Ἀξιότιμε κύριε Διευθυντά.
Μαζί μέ τίς ὁλόθερμες εὐχές μου γιά τό νέο ἔτος ἐπιτρέψατέ

μου νά σᾶς ἐκφράσω τά συγχαρητήριά μου καί τίς ἐγκάρδιες
εὐχαριστίες μου γιά τήν πρωτοβουλία πού ἀναλάβατε νά εὐαι-
σθητοποιήσετε τό κοινό καί μέ τό καλάθι τῶν Κασταστημάτων
τροφίμων νά ἐνισχύσετε ἐντυπωσιακά τό φιλανθρωπικό ἔργο
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων.

Στήν περιοχή τῆς Μητροπόλεως Φθιώτιδος συγκεντρώθηκε
μεγάλος ὄγκος τροφίμων, τά ὁποῖα συστηματικά διαθέσαμε σέ
ἄπορες καί πολύτεκνες οἰκογένειες, σέ μοναχικά καί εὐπαθῆ
ἄτομα, σέ φιλανθρωπικά ἱδρύματα καί ἐμπεριστάτους ἀδελφούς
μας, οἱ ὁποῖοι σᾶς εὐχαριστοῦν καί σᾶς εὐγνωμονοῦν.

Γεγονός εἶναι, ὅτι ἡ ἐνέργειά σας αὐτή καταξιώνει καί ἐσᾶς
καί τό ἔργο σας στίς συνειδήσεις τῶν ἀνθρώπων, μάλιστα σέ μιά
ἐποχή κρίσιμη καί ἐγωκεντρική, πού ἡ φτώχεια καί ἡ ἀνέχεια
εἶναι μιά πρόκληση γιά τήν ἰδιότητά μας ὡς Χριστιανῶν καί γιά
τήν ποιότητα τοῦ πολιτισμένου ἀνθρώπου.

Ἐπί πλέον ἐδώσατε τήν δυνατότητα σέ πολλούς ἀγοραστές
νά προσφέρουν ἀκόπως ἐκ τοῦ περισσεύματος καί νά δοθεῖ μιά
ἀνάσα ἐλπίδος σ΄ ἐκείνους πού ἔχουν πρόβλημα ἐπιβιώσεως.

Ὅπου ὑπάρχει εὐαισθησία καί ἐνδιαφέρον γιά τόν συνάν-
θρωπο, ἐκεῖ ἀνακαλύπτονται καί ἐφευρίσκονται τρόποι ἀγάπης
καί συμπαραστάσεως, ὅπως ἀκριβῶς συνέβη μέ σᾶς καί τούς
συνεργάτες σας».
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ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΛΑΝΤΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟ 
ΣΥΝΑΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Μέ τήν τέλεση Ἱεροῦ Μνημοσύνου στόν Ἱερό Ναό τῶν
Ἁγίων Θεοδώρων Ἀταλάντης ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς
τοῦ ἀοιδίμου Ἐπισκόπου Ταλαντίου Νεοφύτου Μεταξᾶ, τήν
Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2011, ἡμέρα πού κοιμήθηκε ὁ μακαρι-
στός Ἀρχιερεύς, ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἑορτασμοί εἰς τιμήν καί
μνήμην τοῦ μεγάλου Ἐκκλησιαστικοῦ καί Ἐθνικοῦ ἀνδρός,
τούς ὁποίους διοργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολις μέ τήν συνεργα-
σία τοῦ Δήμου Λοκρῶν καί οἱ ὁποῖες πραγματοποιήθηκαν
καθ΄ ὅλην τήν διάρκεια τοῦ ἔτους στήν Ἀταλάντη καί στή Λα-
μία. Στό Ἱερό Μνημόσυνο, πού τελέστηκε πανδήμως καί μέ
τήν συμμετοχή τῶν Ἱερέων τῆς περιοχῆς, τοῦ Δημάρχου
Λοκρῶν κ. Νικολάου Λιόλιου, τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρό-
πων τῶν Ἀρχιερατικῶν περιφερειῶν τῆς ἐπαρχίας Λοκρίδος
καί πλήθους πιστῶν, ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Στήν ὁμιλία του ἐτόνισε
τήν μεγάλη συμβολή τοῦ Ἐπισκόπου Νεοφύτου στήν ἐπανά-
σταση τοῦ 1821 καί στήν ἀνασυγκρότηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος. Ἐπ΄ εὐκαιρίᾳ ὑπεγράμμισε τά καθήκοντα τῶν Ἐκκλη-

σιαστικῶν Ἐπιτρόπων καί τούς προέτρεψε νά ὑπηρετοῦν μέ
ἀφοσίωση, ἐντιμότητα, νομιμότητα καί διαφάνεια τίς ἐκκλη-
σίες καί τούς πιστούς τῶν Ἐνοριῶν, στίς ὁποῖες κατέχουν τήν
ὑψηλή καί ὑπεύθυνη θέση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβούλου.
Μετά τήν ἀπόλυση τοῦ Μνημοσύνου διένειμε τό ἀντίδωρο
πρός ὅλους καί προσέφερε ὡς εὐλογία ἔντυπα τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως καί Ἐγκύκλιο τῶν ὑποχρεώσεων καί ἁρμοδιοτή-
των τους. 

.❈,

ΙΕΡΟ ΜνημΟσυνο ΓΕροντος 
ΒησσαρΙωνος ΑγαθωνΙτου

Θεία Λειτουργία καί ἱερό μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως
τῆς ψυχῆς τοῦ Γέροντος Βησσαρίωνος Ἀγαθωνίτου τελέσθηκε
τήν Κυριακή 22 Ἰανουαρίου στήν Ἱερά Μονή Ἀγάθωνος μέ τή
συμμετοχή πλήθους προσκυνητῶν. Τῆς θείας Λειτουργίας

προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος
καί συλλειτούργησαν ὁ Ἡγούμενος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός καί οἱ
Πατέρες τῆς Μονῆς. Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφε-
ρόμενος στήν ἀφθαρσία τοῦ λειψάνου τοῦ μακαριστοῦ Γέρον-
τος εἶπε: «Ἔχουν περάσει 21 χρόνια ἀπό τήν ἡμέρα τῆς κοιμή-
σεως τοῦ Γέροντος Βησσαρίωνος καί 6 ἀπό τῆς ἀνακομιδῆς
τοῦ λειψάνου του καί ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ διατηρεῖ τό σῶμα τοῦ
ἁγίου πνευματικοῦ ἄφθαρτο εἰς μαρτυρίαν τῆς ἁγιότητός του
καί ἐπιβεβαίωσιν τῆς συνειδήσεως τῶν πιστῶν, πού καί ἔτι
ζῶντα τόν τιμοῦσαν ὡς ἅγιο καί τώρα μετά τά θαυμαστά γεγο-
νότα τῆς ἀνακομιδῆς του διακηρύττουν τό ἐνάρετο ἦθος του
καί τό πλῆθος τῶν ἐλεημοσυνῶν του. Παρά τίς ψευδολογίες
μερικῶν ὁ π. Βησσαρίων διατηρεῖ τά σημάδια τῆς Ἁγιοπνευμα-
τικῆς παρουσίας στό σῶμα του καί εἶναι γιά τούς πιστούς μαρ-
τυρία πίστεως καί θείας εὐλογίας».

Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μ. Ἀγάθωνος .....5.000,00
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Πετρόπουλος ...........................500,00
Ὁ κ. Ἰωάννης Σιάχος ...............................................300,00
Ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Θεόκλητος Μπρούζης ............300,00
Ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Φιλάρετος Βασιλάκος .....200,00
Ὁ κ. Δημήτριος Τσάμης ..........................................250,00
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Μαντές .....................................250,00
Ὁ κ. Παναγιώτης Κουτκιᾶς .....................................200,00 
Ὁ Αἰδεσ. Πρεσβυτ. π Κωνσταντῖνος Βουρλιᾶς .......200,00
Ὁ Αἰδεσ. Πρεσβυτ. π. Ἀθανάσιος Ζαφείρης ...........100,00 
Ἀνώνυμος .................................................................30,00

Ὑπέρ ἀνεγέρσεως Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζα
Τό Ἐνοριακό Φιλόπτωχο Ταμεῖο Μαρτίνου ...........500,00
Ὁ κ. Στέφανος Ἰωαννίδης ........................................500,00
Ὁ κ. Δημήτριος Καραουλάνης ...............................290,00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. του Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Στυλίδος 200,00
Ὁ κ. Ἰωάννης Ψυχογιός ..........................................150,00
Ἀνώνυμος ...............................................................100,00
Ὁ Αἰδεσ. Πρεσβυτ. π. Κωνσταντῖνος Θεολογᾶς .......50,00
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη ............................................60,00
Ἀνώνυμος ...............................................................500,00
Ἀνώνυμος ...............................................................200,00
Ἀνώνυμος ...............................................................100,00

Ὑπέρ Γηροκομείων  Ἱ. Μητροπόλεως
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μ. Ἀγάθωνος .....5.000,00

Ὑπέρ Φθιωτικῆς  Ἐκκλησιαστικῆς Φωνῆς
Ὁ κ. Ἀθ. Γκόλτσης, εἰς μνήμην Ἀθ. Κλαουδάτου ...100,00
Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Θεόδ. Μπεράτης, εἰς μνήμην 
τῶν γονέων του ......................................................100,00
Ἀνώνυμος  ................................................................50,00
Ὁ κ. Σπυρίδων Σιμωτάς ............................................30,00
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Συλλαῖος ....................................30,00

Ὑπέρ  Ἐκκλησιαστικῆς Δράσεως
Τό Ἐκκλ. Συμβ. του Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Στυλίδος 200,00
Ἀνώνυμος ...............................................................200,00

Ὑπέρ Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς
Ἀνώνυμος .................................................................50,00

Ὑπέρ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
Ἀνώνυμος ...............................................................500,00

Ὑπέρ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Μητροπόλεως μας
Τό Ἐκκλ. Συμβ. του Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Στυλίδος 300,00
Ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Σπυρίδων Σιακαβέλας .....500,00

Δ Ω Ρ Ε Ε ΣΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΑΓΑΠΗΣ

γείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων εἶχε τήν Δευτέρα 30 Ἰανουαρί-
ου στό Μητροπολιτικό Μέγαρο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος. Ὁ κ. Γενικός ἐνημέρωσε τόν Σεβασμιώτατο σέ
θέματα τῆς ἁρμοδιότητός του καί τόν διαβεβαίωσε γιά τό ἐνδιαφέ-
ρον τοῦ Ὑπουργείου γιά τήν Ἐκκλησιαστική Ἐκπαίδευση. Ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἄκουσε μέ ἱκανοποίηση τίς διαβεβαιώσεις τοῦ κ. Γενι-
κοῦ καί πρότεινε τρόπους βελτιώσεως καί ἐνισχύσεως τοῦ ἱστορι-
κοῦ ρόλου τῶν Ἐκκλησιαστικών Σχολείων. Ἐπίσης συζήτησαν θέ-
ματα γενικότερου ἐνδιαφέροντος. Στην συνάντηση προσετέθησαν

ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Νικόλαος καί ὁ
Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονής Τατάρνης Ἁρχ. Δοσίθεος Κανέλ-
λος, ὁ ὁποίος ἦταν ὁμιλητής στήν ἑορταστική ἐκδήλωση. Ἐπίσης
τόν Σεβασμιώτατο ἐπισκέφθηκαν: Τήν Πέμπτη 19 Ἰανουαρίου
2012 ὀ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου,
Κέας καί Μήλου κ. Δωρόθεος. Τήν Δευτέρα 2 Ἰανουαρίου, ὁ Διοι-
κητής ΜΕΡΥΠ Ταξίαρχος Δημ. Πασχαλίδης. Τήν Τετάρτη 11
Ἰανουαρίου ὁ ἀπερχόμενος Σχολικός Σύμβουλος τῶν Θεολόγων
κ. Τσιακούμης. Τήν Τρίτη 24 Ἰανουαρίου ὁ Διοικητής τῆς Πυρο-
σβεστικῆς Ὑπηρεσίας κ Νικ. Ντίτσας.

Διακρίσεις σέ καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς
Ἡ Μητρόπολή μας στόν διαγωνισμό «Νέοι-Ἐκκλησία-Πολιτισμός
2011» πού διοργανώθηκε ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔλαβε τίς ἑξῆς διακρίσεις: Α᾽ βραβεῖο ἡ
Χορωδία Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Γερμανός ὁ Μελωδός», Β᾽ βρα-
βεῖο Βυζαντινῆς Μουσικῆς ὁ κ. Βασίλειος Χήρας καί Γ᾽ βραβεῖο τό
Τμήμα Παραδοσιακῶν Χορευτικῶν. Ἡ βράβευση ἔγινε τήν Κυρια-
κή 29 Ἰανουαρίου σέ εἰδική ἐκδήλωση στήν Ἀθήνα παρουσία τοῦ
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου.

Διαρρήξεις καί Καταστροφές Ναῶν
Ἄγνωστοι διαρρῆκτες ἐκτύπησαν τήν Ἱερά Μονή Ἀγάθωνος, κατά
τήν ὥρα τῆς πρωινῆς ἀκολουθίας καί ἀφήρεσαν ἀπό τή θαυμα-
τουργό Εἰκόνα τῆς Παναγίας τιμαλφῆ καί ἀφιερώματα μεγάλης
ἀξίας. Ἡ Ἱερά Μονή Ἀγάθωνος ἀποτελεῖ τό τρίτο κατά σειρά Μο-
ναστήρι, ὅπου οἱ ἄγνωστοι διαρρῆκτες σέ διάστημα περίπου ἑνός
μηνός χτυποῦν γιά νά κλέψουν ἀφιερώματα καί τάματα πιστῶν
ἀπό Ἅγιες Εἰκόνες. Ἐπίσης στόχος ἀγνώστων διαρρηκτῶν ἔγινε ὁ
ναός τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος στή Ν. Ἄμπλιανη Λαμίας τήν Τρίτη 31
Ἰανουαρίου. Τέλος ὁλοσχερῶς καταστράφηκε τό ναΰδριο τῆς
Ἁγίας Αἰκατερίνης πού βρίσκεται στό 19ο χιλιόμετρο τῆς ἐπαρ-
χιακῆς ὁδοῦ Λαμίας-Δομοκοῦ μετά ἀπό πυρκαγιά πού ξέσπασε
στό ἐσωτερικό τοῦ ναοῦ ἀπό ἄγνωστη μέχρι στιγμῆς αἰτία. 

Θ. Λειτουργία στό χωριό Παναγιά Δομοκοῦ

Τήν Κυριακή 5 Φεβρουαρίου, τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καί ὡμί-
λησε στόν Ἱ. Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παναγιᾶς Δομοκοῦ.
Στό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας τέλεσε τό ἱερό μνημόσυνο τοῦ Νικο-
λάου Σκαρτσιούνη, Ἀξιωματικοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας,
ἀδελφοῦ τῆς πρεσβυτέρας τοῦ ἐφημερίου τοῦ χωριοῦ π. Ἀντωνί-
ου Παπάρα. Στή θ. Λειτουργία παρέστησαν ὀ Βουλευτής τοῦ Νο-
μοῦ κ. Χρ. Σταϊκούρας, ὁ τ. Δήμαρχος Ξυνιάδος κ. Γ. Τσιαγκλάνης
καί πλῆθος πιστῶν ἀπό ὅλη τήν περιοχή. 

Ἐκδήλωση γιά τίς ἐθελόντριες τῶν Κέντρων Ἀγάπης
Ἐκδήλωση γιά τίς έθελόντριες κυρίες πού διακονοῦν τά Κέντρα
Ἀγάπης τῶν ἐνοριῶν πραγματοποίησε τήν Κυριακή 5 Φεβρουαρί-
ου ἠ Ἱ. Μητρόπολή μας στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ.
Ἀποστόλων Παγκρατίου. Στήν ἐκδήλωση μίλησε ὁ Σεβασμιώτα-
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Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012
ὥρα 5.30 μ.μ. στήν Πλατεία Πάρκου 

Ἡ ἱερή Εἰκόνα θά παραμείνει 
μέχρι τίς 26 Μαρτίου.
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στό διαδίκτυο
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Ι Σ Τ ΟΡ Ι Κ Η  ΦΩ Τ Ο ΓΡΑ Φ ΙΑ

Ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Φθιώτιδος Δαμασκηνός μέ τόν
Μητροπολίτη Ἠλείας κ. Γερμανό καί Λαρίσης κ. Δημήτριο
στό γραφεῖο δ/ντοῦ ὐπηρεσιῶν τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.
Εἰς τό μέσον καί ὄπισθεν τοῦ μακαριστοῦ Δαμασκηνοῦ ὁ
τότε Ἀρχιμανδρίτης Νικόλαος Πρωτοπαππᾶς (1992). 

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου κ. Δωροθέου

Ἀναμνηστική φωτογραφία στό χωριό Παναγιά Δομοκοῦ

Ἀπό τήν ἐκδήλωση γιά τίς ἐθελόντριες τῶν Κέντρων Ἁγάπης

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων κ. Καλαντζῆ



1. ΓENIKO ΦIΛOΠTΩXO TAMEIO
EΣOΔA

᾽Από τόν ῎Ερανο ᾽Αγάπης τῆς ῾Ιερᾶς Μη-
τροπόλεως γιά τήν χρήση 2010-2011.......................................169,499.00
Εἰσφορές Ἱερῶν Ναῶν .................................................................30,749.00
Ἀπό ἐκδήλωση Ἐνορ. Φιλοπτώχων Ταμείων Λαμίας .................12,970.00
Λοιπά ἔσοδα................................................................................10,670.30
Ἀπό Ἐνοριακά Φιλόπτωχα Ταμεῖα (εἰσφορά 5%) .........................3,882.07
Ἀπό ἔκδοση Ἀδειῶν Γάμου καί Διαζυγίων ...................................2.500,00
Δωρεές Σεβασμιωτάτου.................................................................1,950.00
Δωρεές Ἰδιωτῶν.............................................................................1,530.00
Δωρεά Ἱερᾶς Μονῆς Δαμάστας .....................................................1,500.00
Ἀπό χαρτόσημο ΟΓΑ ........................................................................737.99
Δωρεά Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Δεσποίνης .........................................250,00
Δωρεά Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀναργύρων Ἀταλάντης ........................500.00
ΣΥΝΟΛΟ.....................................................................................236,488.36

EΞOΔA
᾽Ενίσχυση τῶν ᾽Ενορ. Φιλ. Ταμείων ἀπό τόν ῎Ερανο ᾽Αγάπης ..............49,698.24
Νοσήλεια ἀσθενῶν καί ἀγορά φαρμάκων σέ ἀπόρους...................24,399.99
Προικοδοτήσεις 184 ὀρφανῶν κοριτσιῶν.....................................9,950.00
Βοηθήματα σέ ἀπόρους ................................................................9,309.78
Βοηθήματα σέ σπουδαστές - φοιτητές...........................................8,724.00
᾽Απόδοση 2% ἐξ ᾽Εράνου ᾽Αγάπης, ὑπέρ Πρόνοιας Ν.Α...................3,382.92
Διάφορα ῎Εξοδα ............................................................................2,202.76
᾽Εκτύπωση ὑλικοῦ ἱεραποστολῆς .................................................1,640.82
Ἀπόδοση Χαρτοσήμου..................................................................1,633.11
᾽Ενισχύσεις Φιλ. Συλλόγων-Σωματείων ...........................................482.50
ΣΥ ΝΟ ΛΟ.....................................................................................111,424.12

2. MHTPOΠOΛITIKO ΓPAΦEIO
EΣOΔA

Εἰσφορές Ἱερῶν Ναῶν ...............................................................108,776.50
᾽Εκ τοῦ Τοπικοῦ Ταμείου Προνοίας ᾽Ορθοδόξου 
᾽Εφημεριακοῦ Κλήρου ῾Ελλάδος ................................................12,546.27
ΣY ΝΟ ΛΟ....................................................................................121,322.77

ΕΞΟΔΑ
Μισθοί Προσωπικοῦ Γραφείων 
῾Ιερᾶς Μητροπόλεως ...................................................................44,380.42
᾽Εξοπλισμός - Συντήρηση Γραφείων ...........................................13,071.26
Διεκπεραίωση ἀλληλογραφίας .....................................................4,969.68
Ο ΤΕ ................................................................................................3,885.94
Διάφορα ῎Εξοδα ...............................................................................271.20
ΣY ΝΟ ΛΟ.......................................................................................66,578.50

3. MHTPOΠOΛITIKO MEΓAPO
EΣOΔA

Εἰσφορές ῾Ιερῶν Ναῶν ................................................................29,919.00
Λοιπά ἔσοδα..................................................................................3,507.05
ΣY ΝΟ ΛΟ.......................................................................................33,426.05

EΞOΔA
Διά ἀποπεράτωση Ἐπισκοπείου ..................................................18,005.57
Συ ντή ρη ση - ἐξοπλισμός .............................................................11,360.11
ΣY ΝΟ ΛΟ.......................................................................................29,365.68

4. EΦHMEPIΔA IEPAΣ MHTPOΠOΛEΩΣ “ΦΘIΩTIKH EKKΛHΣIAΣTIKH ΦΩNH”
EΣOΔA

Δωρεά Σεβασμιωτάτου.....................................................................150.00
Εἰσφορές ῾Ιερῶν Ναῶν ................................................................22,634.25
Δωρεά Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος.....................................................1,000.00
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Ζαχαράκης .......................................................500.00
Δωρεές Ἰδιωτῶν................................................................................440.00
Ἀρχιμ. Γερμανός Γιαντσίδης..............................................................150.00
Ἀρχιμ. Ἀγάθων Κατερνόπουλος ......................................................150.00
ΣY ΝΟ ΛΟ.......................................................................................25,024.25

EΞOΔA
Ἐκτύπωση & Διεκπεραίωση Ἐφημερίδος.....................................19,742.18

5. ΣXOΛH BYZANTINHΣ MOYΣIKHΣ
EΣOΔA

Δίδακτρα μαθητῶν, τά ὁποῖα καταβάλλουν κυρίως οἱ ἐνορίες .........26,955.00

Εἰσφορές ἱερῶν ναῶν..................................................................15,069.50 
ΣY ΝΟ ΛΟ.......................................................................................42,024.50

EΞOΔA
Μισθοί Προσωπικοῦ (Δ/ντής, 3 καθηγητές, 1 γραμματεύς) ......................21,596.05
᾽Εξοπλισμός Σχολῆς ......................................................................4,003.28
Ὑποτροφίες μαθητῶν.....................................................................3,820.00
ΔΕ Η-Ο ΤΕ-ΔΕYΑΛ...........................................................................1,081.62
ΣYΝΟ ΛΟ.......................................................................................30,500.95

6. ΣΥNOΔIKO MEΓAPO AΘHNΩN
(0,5% ἐπί τῶν προϋπολογισμῶν τῶν Ἱερῶν Ναῶν)

EΣOΔA
Εἰσφορές ῾Ιερῶν Ναῶν ..................................................................7,337.25

EΞOΔA
᾽Απόδοση προηγουμένης χρήσεως
εἰς ῾Ιερά Σύνοδο.............................................................................9,970.50

7. PAΔIOΦ. ΣTAΘMOΣ IEPAΣ MHTPOΠOΛEΩΣ
EΣOΔA

Εκ Δισκοφορίας ...........................................................................11,460.24
Δωρεά Ἱεροῦ Ναοῦ  Ἁγ. Ἀναργύρων Κάστρου Λαμίας ................2,000.00
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Ζαχαράκης .......................................................500.00
Ἀρχιμ. Γερμανός Γιαντσίδης .............................................................150.00
Ἀρχιμ. Ἀγάθων  Κατερνόπουλος ....................................................150.00
ΣYΝΟ ΛΟ.......................................................................................14,260.24

EΞOΔA
Μισθοδοσία ῾Υπαλλήλων Ρ/Σ .....................................................19,977.58
᾽Αγορά ᾽Ανταλλακτικῶν-᾽Εξοπλισμός Ρ/Σ .....................................5,744.83
ΟΤΕ - ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ...........................................................1,257.54
ΣYΝΟ ΛΟ.......................................................................................26,979.95

8. EKΔOΣEIΣ IEPAΣ MHTPOΠOΛEΩΣ
EΣOΔA

῎Εσοδα ἀπό πωλήσεις βιβλίων .................................................163,493.30
EΞOΔA

Αγορά Βιβλίων ..........................................................................119,431.55
Μισθοί Προσωπικοῦ - Εἰσφορά ΙΚΑ (2 ἄτομα) ...........................43,117.91
Διάφορες δαπάνες.........................................................................6,392.66
Ἀπόδοση Φ.Π.Α.............................................................................2,287.66
ΣY ΝΟ ΛΟ.....................................................................................171,229.78

9. KATAΣKHNΩΣEIΣ
EΣOΔA

Δωρεά Σεβασμιωτάτου.....................................................................300.00
Δωρεά κ. Δημητρίου Καραγκούνη .............................................10,000.00
Ἀπό δισκοφορία ..........................................................................14,048.04
Δωρεά ῾Ιερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος....................................................4,000.00
Λοιπά Ἔσοδα..................................................................................2,300.00
Δωρεά κ. Κων/νου Ζάχου .............................................................1,500.00
Δωρεά ῾Ιερᾶς Μονῆς Δαμάστας ....................................................1.000,00
Δωρεά ῾Ιερᾶς Μονῆς Ξυνιάδος.........................................................500.00
Δωρεά Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου Βαρδατῶν ...............................................300.00
Ἀρχιμ. Γερμανός Γιαντσίδης..............................................................300.00
ΣY ΝΟ ΛΟ.......................................................................................34,248.04

EΞOΔA
Εξοπλισμός ....................................................................................8,388.10
᾽Επισκευή - Συντήρηση ᾽Εγκαταστάσεων.......................................3,588.89
ΔΕΗ - ΟΤΕ ......................................................................................3,214.41
᾽Αγορά τροφίμων γιά τή φιλοξενία παιδιῶν .......................................2,190.96
Διάφορα ῎Εξοδα ...............................................................................521.28
ΣY ΝΟ ΛΟ......................................................................................17,903.64

10. KENTPO NEOTHTOΣ
EΣOΔA

Δωρεές Σεβασμιωτάτου.................................................................1,100.00
Δωρεά Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων Κάστρου Λαμίας............................15,000.00
Δωρεά Ἱ. Μ. Ἀγάθωνος ...............................................................10,000.00
Δωρεές Ἰδιωτῶν.............................................................................7,680.00
Δωρεά Ἱ. Μ. Ἀντινίτσης..................................................................7,000.00
Δωρεές Ἱερῶν Ναῶν......................................................................1,508.00

Πρωτοχρονιάτικη θ. Λειτουργία
Τήν Κυριακή 1η Ἰανουαρίου 2012 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱερό Μητροπο-

λιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας. Μετά τή Θεία
Λειτουργία  τέλεσε  δοξολογία γιά τό νέο ἔτος παρουσία τῶν  ἐπι-
σήμων καί πλήθους πιστῶν. Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος μέ τήν
πολυμελή συνοδεία του μετέβη στό κτήριο τῆς Περιφέρειας Στε-
ρεᾶς Ἑλλάδος ὅπου εὐλόγησε καί ἔκοψε τήν βασιλόπιττα τῆς Πε-
ριφέρειας.

Ἑορτή Θεοφανείων στή Στυλίδα
Μέ ἐπίκεντρο τήν πόλη τῆς Στυλίδος ὅπως κάθε χρόνο ἑορτάσθη-
κε στήν Ἱερά Μητρόπολή μας ἡ μεγάλη ἑορτή τῶν Θεοφανείων μέ
Θεία Λειτουργία στόν ἐπιβλητικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου
στήν ὁποία ἱερούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.

Νικόλαος. Στή συνέχεια παρουσίᾳ τῶν πολιτικῶν, στρατιωτικῶν
καί λοιπῶν Ἀρχῶν τῆς Φθιώτιδος τελέστηκε ὁ Μέγας Ἁγιασμός.
Στό τέλος ξεκίνησε ἡ πομπή γιά τήν κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυ-
ροῦ στό λιμάνι Στυλίδος. Στήν προκυμαία τῆς πόλεως ἀνέμεναν
τήν πομπή χιλιάδες πιστοί. Ἡ ρίψη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἔγινε ἀπό
τόν Σεβασμιώτατο, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐπιβιβασθεῖ μέ τούς ἐπισήμους
εἰς τό πλοιάριον «ΛΕΩΝ». Τόν Τίμιο Σταυρό ἔπεσαν νά ἀνασύ-
ρουν περίπου εἴκοσι νέοι. Τό ἐντυπωσιακό ἦταν ὅτι ἐπικεφαλῆς
τῶν κολυμβητῶν ἦταν ὁ Δήμαρχος Στυλίδος κ. Ἀπόστολος Γκλέ-
τσος. Τόν Σταυρό ἔπιασε ὁ δωδεκαετής μαθητής Ἀθανάσιος Με-
τζαλής. Ὁ Σεβασμιώτατος ἔδωσε στόν νεαρό μαθητή ἀσημένιο
Σταυρό, ὡς εὐλογία καί στόν Δήμαρχο Στυλίδος προσέφερε εἰς
ἀνάμνηση μιά ἀσημένια εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Μετά τήν
διανομή τοῦ ἀντιδώρου ὁ Σεβασμιώτατος μέ τήν συνοδεία του

μετέβησαν στήν αἴθουσα τελετῶν τοῦ Δημαρχείου, ὅπου ὁ Δῆμος
παρέθεσε λιτή δεξίωση.

Ἀπό τό ποιμαντικό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου
Τήν Κυριακή 25 Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε στόν
Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας καί τέλεσε τήν εἰς διάκονον χει-
ροτονία τοῦ π. Χρήστου Τσιλοφίτη, ὁ ὁποῖος εἶναι ἐγγαμος καί
ἀπόφοιτος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Λαμίας. Τήν παραμονή
χοροστάτησε στόν ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς στόν Μητροπολιτικό Ναό

καί τέλεσε τή χειροθεσία σέ ἀναγνώστη τοῦ μαθητή τοῦ Ἐκκλη-
σιαστικοῦ Λυκείου Λαμίας Ἐφραίμ Πανταζίδη. Τό Σάββατο 31 Δε-
κεμβρίου π.ἔ. ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο
μνημόσυνο τῆς πρεσβυτέρας τοῦ π. Ἀθανασίου Ζαφείρη στόν
Ἱερό Ναό Ἁγίου Κων/νου Νέου Κρικέλου. Τήν Τρίτη 3 Ἰανουαρίου
ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε καί ὡμίλησε στό πανηγυρίζον πα-
ρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Κέντρου Νεότητος στή Λαμία.
Τό Σάββατο 7  Ἰανουαρίου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προ-
δρόμου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ Νικόλαος ἱερούρ-
γησε καί ὡμίλησε στήν Ἱ. Μονή Παναγίας Δαμάστας, ὅπου καί
εὐχήθηκε στήν  ἑορτάζουσα πανοσιωτάτη Καθηγουμένη Ἱωάννα.

Τήν Κυριακή 8  Ἰανουαρίου ἱερούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Βαρ-
βάρας Λαμίας. Tήν Κυριακή 15  Ἰανουαρίου ἱερούργησε στόν
Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Στύρφακας. Τό Σάββατο 21 Ἰανουαρί-
ου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου, τέλεσε ἁγιασμό καί ἀρτοκλασία
στό ἐκκλησάκι τοῦ τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ STAR Κεντρικῆς Ἑλλά-
δος, παρουσία τῆς προέδρου κας Νίκης Χειμωνίδη καί τῶν ὑπαλ-
λήλων τοῦ σταθμοῦ. Τήν Κυριακή 29 Ἰανουαρίου ἱερούργησε καί
ὡμίλησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Θεοδώρων Ἀταλάντης. Μετά τή θ. Λει-
τουργία μετέβη στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Δήμου Λοκρῶν,
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ὅπου εὐλόγησε καί ἔκοψε τήν πίττα τοῦ Δήμου καί τῶν Συλλό-
γων τῆς περιοχῆς, παρουσία πολλών τοπικῶν ἐπισήμων. Τήν
Δευτέρα 30 Ἰανουαρίου ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ὁ Σεβασμιώ-
τατος ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγ-
γελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, ὅπου παρέστησαν μαθητές σχο-
λείων τῆς πόλεως. Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ Σχο-
λικός Σύμβουλος τῶν Θεολόγων κ. Δημ. Φύκας, ἐνῶ παρευρέθη-
σαν οἱ Διευθυντές τῆς Πρωτοβαθμίου καί Δευτεροβαθμίου Ἐκπαι-
δεύσεως τῆς Περιφέρειας καί τοῦ Νομοῦ, Σχολικοί Σύμβουλοι καί
λοιποί ἐπίσημοι Τήν Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου, ἑορτή τῆς Ὑπα-
παντῆς τοῦ Κυρίου, ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε καί ὡμίλησε
στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας.
Τήν Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος, χορο-
στάτησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό Ἁγ. Τρύφωνος,
ἱδιοκτησίας τοῦ Συλλόγου Ἀμπελουργῶν, στήν περιοχή Ν.
Ἄμπλιανης Λαμίας. Τήν Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου, ἑορτή τοῦ
Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρί-
ζοντα Ἱ. Ναό Ἁγ. Χαραλάμπους Λειβανατῶν. Στήν θ. Λειτουργία
παρέστη ὁ Δήμαρχος Λοκρῶν κ. Νικ. Λιόλιος, μέλη τοῦ Δημοτι-
κοῦ Συμβουλίου καί πολλοί πιστοί. Τό Σάββατο 4 Φεβρουαρίου
ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Λουκᾶ Λαμίας
καί τέλεσε τό ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ ἀειμνήστου ἱερέως Δημητρί-
ου Τσίντζα. 

Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως Ἐφημεριακοῦ Κλήρου
Στά πλαίσια τοῦ Ἱδρύματος Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως Ἐφημε-
ριακοῦ Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καταρτίσθηκε πρό-
γραμμα ὁμιλιῶν γιά τό ἔτος 2012. Γιά ἐφέτος, τό βασικό θέμα
ἀναφέρεται στό Ἱερό Μυστήριο τῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογήσε-
ως καί θά ἀναπτυχθοῦν ἀπό καταρτισμένους Κληρικούς ὁμιλητές
πολλές καί ἐνδιαφέρουσες εἰσηγήσεις. Οἱ συναντήσεις θά γίνονται
στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Γαλα-
νέικων Λαμίας καί σκοπό ἔχουν τήν διαρκή ἐπιμόρφωση τῶν
Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἡ πρώτη συνάντηση πραγμα-
τοποιήθηκε τήν Πέμπτη 12 Ἰανουαρίου μέ τήν τελετή κοπῆς Βασι-
λόπιτας παρουσία τῶν ἐργαζομένων στά γραφεῖα καί τῶν συνερ-
γατῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως κατά τήν ὁποία ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἔκανε τήν ἐναρκτήρια ὁμιλία γιά τό
νέο ἔτος.

Ἐνοριακές πρωτοχρονιάτικες ἐκδηλώσεις
Τήν Δευτέρα 16 Ἰανουαρίου ὁ Σεβασμιώτατος ἔκοψε τήν πρωτο-
χρονιάτικη πίττα στό Ἐκκλησιαστικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λαμίας. Τό
Σάββατο 28 Ἰανουαρίου ἔκοψε τήν πίττα τῆς Ἐνορίας Παναγίας Δε-
σποίνης σέ ἐκδήλωση στό Ἐνοριακό Πνευματικό Κέντρο. Τήν Κυ-

ριακή 29  Ἰανουαρίου εὐλόγησε τήν πίττα σέ ἐκδήλωση τῆς ἐνο-
ρίας Ἁγ. Ἀθανασίου Λαμίας καί μίλησε στούς παρισταμένους ἐνο-
ρίτες.  Ἐπίσης ὀ Σεβασμιώτατος παρέστη στήν ἐκδήλωση πού
πραγματοποίησε ἡ ἐνορία Ἁγ. Βαρβάρας Λαμίας σέ κατάστημα τῆς

πόλης τήν Κυριακή 5 Φεβρουαρίου. Τήν πρωτοχρονιάτικη πίττα
τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου Ἁγίου Κωνσταντίνου Λοκρί-
δος ἔκοψε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος σέ μιά
ζεστή τελετή πού ἔλαβε χώρα στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ναοῦ
τήν Κυριακή 12 Φεβρουαρίου. Στήν ἐκδήλωση παρέστησαν ὁ Δή-
μαρχος Καμ. Βούρλων-Ἁγ. Κωνσταντίνου κ. Εὐάγ. Τετριμίδας, ὁ
Γεν. Γραμματέας τῆς Περιφέρειας Στερεᾶς κ. Ψαθᾶς καί πολλοί ἐνο-
ρίτες.

Συναντήσεις καί ἐπισκέψεις τοῦ Σεβασμιωτάτου
Συνάντηση μέ τόν Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουρ-
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E K K Λ H C I A C T I K E C  E I Δ H C E I C Δωρεά Ἱ. Μ. Ξυνιάδος.......................................................................500.00
Δωρεά Ἱ. Μ. Ἁγ. Γεωργίου Μαλεσίνης .............................................300,00
ΣΥΝΟΛΟ.......................................................................................43,088.00

EΞOΔA
Ρυθμίσεις - Ἐπισκευές ..................................................................90,184.69
Οἰκοδομικά ὑλικά - ἐργασίες ......................................................50,829.63
Κατασκευή - τοποθέτηση κουφωμάτων......................................18,189.24
῾Υδραυλικές ἐγκαταστάσεις ...........................................................8,885.78
Ἡλεκτρολογικές ἐγκαταστάσεις .....................................................8,551.86
Ἐργασίες χρωματισμοῦ..................................................................6,150.00
Ἐξοπλισμός ....................................................................................2,547.63
Διάφορα ἔξοδα.................................................................................768.42
ΔΕΥΑΛ..............................................................................................122.37
ΣΥΝΟΛΟ.....................................................................................186,229.62

11. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ
EΣOΔA 

Δωρεά Σεβασμιωτάτου.....................................................................500.00
᾽Από δισκοφορίες γιά ᾽Εξωτ. καί ᾽Εσωτ. ῾Ιεραποστολή ...............36,588.45
Δωρεές ῾Ιδιωτῶν..........................................................................26,190.02
Δωρεά Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Ἀναργύρων Κάστρου Λαμίας .................5,000.00
ΣY ΝΟ ΛΟ.......................................................................................68,278.47

EΞOΔA
᾽Ενίσχυση Ἐσωτερικῆς καί ᾽Εξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, 
Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων,  Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ 
καί ἄλλων Ὁμοδόξων ᾽Εκκλησιῶν..............................................74,149.98

12. EΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
EΣOΔA 

Εἰσφορές Ἱερῶν Ναῶν .................................................................30,509.00
Δωρεές Ἰδιωτῶν................................................................................350.00
ΣY ΝΟ ΛΟ.......................................................................................30,859.00

EΞOΔA
῎Εξοδα κινήσεως-συντηρήσεως αὐτοκινήτων Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως (Ἱδρυμάτων Ἀγάπης-Κατασκηνώσεων) ...............13,015.85
Σχολή Παραδοσιακῶν Χορῶν (Μισθοί 3 Διδασκάλων) ..................13,058.00
Ἐκτυπώσεις Ἐντύπων .....................................................................4,284.25
Φιλοξενίες καί ἄλλα ἔξοδα ...........................................................2,013.78
Συνδρομές περιοδικῶν-ἐφημερίδων.............................................1,656.50
Συντήρηση κειμηλίων .................................................................12,177.00
Συνέδρια - Ἐκδηλώσεις..................................................................4,089.64 
ΣY ΝΟ ΛΟ.......................................................................................50,295.02

13. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ-ΟΓΑ (Ἀποδίδεται στό Δημόσιο)
EΣOΔA 

Εἰσφορές Ἱερῶν Ναῶν ...................................................................8,840.16
EΞOΔA

Ἀπόδοση προηγούμενων χρήσεων ............................................20,031.71

14. ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ Ι.Μ. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
Α) ΓHPOKOMEIO KAI ΣTEΓH KATAKOITΩN ΛAMIAΣ 
(PAXOYTEIO EKKΛHΣIAΣTIKO ΓHPOKOMEIO) 

ΕΣΟΔΑ 
Δωρεά Σεβασμιωτάτου.....................................................................350.00
Εἰσφορές Γερόντων - Τροφίμων Ἱδρύματος ..............................203,063.86
᾽Εξ ἐνοικίων .................................................................................16,899.50
Ἐκ Παγκαρίου Γηροκομείου ........................................................15,165.00
Δωρεές Ἰδιωτῶν...........................................................................14,576.51
Δωρεά ΠΕΝΤΕ Α.Ε. (κ. Ν. Χειμωνίδη)............................................4,000.00
Λοιπά  Ἔσοδα....................................................................................321.75
Ἐπιστροφές ἀγορᾶς φαρμάκων ἀπό ΙΚΑ..........................................272.58
Δωρεά Ἱ. Ν. Ἁγ. Κυριακῆς Λιβανατῶν ..............................................100.00
ΣY ΝΟ ΛΟ.....................................................................................254,749.20
ΕΞΟΔΑ
Μισθοδοσίες Προσωπικοῦ - Εἰσφορές ΙΚΑ...................................187,062.63
Ἀπόδοση φόρων εἰς Δ.Ο.Υ. Λαμίας ............................................19,309.61
Ἀγορά φαρμάκων-ὑγειονομικοῦ ὑλικοῦ ....................................14,591.54
ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΔΕΥΑΛ.........................................................................10,474.91
Ἀγορά καύσιμης ὕλης (πετρέλαιο)................................................7,902.73
Ἰατρική παρακολούθηση γερόντων ..............................................4,322.63
Ἀγορά εἰδῶν καθαριότητας & ἄλλα διάφορα ἔξοδα ....................3,755.12
Συντήρηση Ἱδρύματος ...................................................................2,634.47
Ἐνοίκιο Άποθήκης .........................................................................2,150.00
᾽Αγορά τροφίμων ..........................................................................1,886.24
Κοινόχρηστες δαπάνες ..................................................................1,007.63
Συντήρηση αὐτοκινήτου...................................................................535.66
᾽Εξοπλισμός ......................................................................................552.37

Ἐνισχύσεις Τροφίμων .......................................................................240.00
Συμβολαιογραφικά - Νομικά............................................................107.50
ΣY ΝΟ ΛΟ....................................................................................256,533.04

Β) ΓHPOKOMEIO ΣTYΛIΔOΣ 
(IΔPYMA ΠETPH - ΣTEΓH ΓEPONTΩN)

EΣOΔA 
Δωρεά Σεβασμιωτάτου.....................................................................900.00
Εἰσφορές Ἱερῶν Ναῶν ...............................................................154,095.00
Δισκοφορία .................................................................................18,674.39
Δωρεά Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος.....................................................8,000.00
Δωρεά Ἱερᾶς Μονῆς Ἀντινίτσης.....................................................6,000.00
Δωρεές ᾽Ιδιωτῶν............................................................................3,405.00
Δωρεές Ἱερῶν Ναῶν......................................................................1,438.64
Δωρεά Ἱερᾶς Μονῆς Ξυνιάδος..........................................................500.00
ΣΥ ΝΟ ΛΟ.....................................................................................193,013.03

ΕΞΟΔΑ
Μελέτες..........................................................................................6,765.00
ΟΤΕ - ΔΕΥΑΣ.....................................................................................227.16
Διάφορα ἔξοδα...................................................................................80.00
ΣΥ ΝΟ ΛΟ.........................................................................................7,072.16  

Γ) ΓHPOKOMEIO ΣΠEPXEIAΔOΣ 
(MEPIMNA ΓHPATOΣ - AΘANAΣIOΣ KAI  MAIPH  AKPIΔA)

EΣOΔA 
Εἰσφορές Γερόντων - Τροφίμων Ἱδρύματος ................................96,597.88
Δωρεές Ἰδιωτῶν.............................................................................4,627.50
Δωρεά  Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων Κάστρου Λαμίας..............................3,000.00
Δωρεά  Ἱ. Μ. Ἀντινίτσης.................................................................1,000.00
᾽Εκ Παγκαρίου Γηροκομείου ............................................................217.50
Δωρεά  Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου Συκᾶ.........................................................50.00
Λοιπά Ἔσοδα.........................................................................................9.55
ΣΥ ΝΟ ΛΟ.....................................................................................105,502.43

EΞOΔA 
Μισθοδοσίες Προσωπικοῦ-Εἰσφορές ΙΚΑ.......................................76,446.20
ΔΕΗ-ΟΤΕ ........................................................................................4,874.50
᾽Αγορά καύσιμης ὕλης (Πετρέλαιο) ..............................................8,456.68
᾽Αγορά φαρμάκων - Ἰατρική παρακολούθηση γερόντων .............3,655.90
Ἀγορά τροφίμων ...........................................................................3,091.87
᾽Αγορά εἰδῶν καθαριότητος καί ἄλλα διάφορα ἔξοδα.................1,369.04
Ἐξοπλισμός - Συντήρηση...............................................................1,216.21
ΣΥ ΝΟ ΛΟ......................................................................................99,110.40

15. KENTPO ΓAMOY KAI OIKOΓENEIAΣ
EΣOΔA 

Ἀπό μπλόκ Γάμων - Διαζυγίων .....................................................3,787.78

16. ENOPIAKA ΦIΛOΠTΩXA TAMEIA
Βοηθήματα σέ ἀπόρους ..............................................................77,557.10
᾽Αγορά τροφίμων σέ ἀπόρους ................................................. 103,131.28    
᾽Αγορά φαρμάκων σέ ἀπόρους.....................................................1,725.36  
ΣΥ ΝΟ ΛΟ....................................................................................182,413.74

17. IΔPYMA “TAMEION XOPHΓEIΩN - ΓEPΩN ΒΗΣΣΑPIΩN” 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΑΘΩΝΟΣ
Γιά τήν ἐνίσχυση ἀπόρων, Συλλόγων καί διαφόρων Φιλανθρωπικῶν
Ἱδρυμάτων .......................................................................55.558,44 ευρώ

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Ἐκτός ἀπό τά χρηματικά ποσά, τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως καί τά Ἐνοριακά διένειμαν τρόφιμα σέ ἄπορες οἰκογένειες (Σύ-
νολο 3.000 δέματα). 
• Ἀπό τό Κατάστημα ρουχισμοῦ δόθησαν 13.647 εἴδη ἀνδρικοῦ, γυναι-
κείου καί παιδικοῦ ρουχισμοῦ καί ὑποδημάτων.
• Ἀπό τήν Τράπεζα αἵματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως διετέθησαν 85 φιάλες
αἵματος σέ πάσχοντες συνανθρώπους μας.
• Τά Κέντρα Ἀγάπης γιά τό ἔτος 2011 διένειμαν 93.766 μερίδες φαγητοῦ
σέ ἀπόρους ἀδελφούς μας.

ΔΩΡΕΕΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ
• Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος προσέφερε ὑπέρ ἀπο-
περατώσεως τοῦ Κέντρου Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τῶν Κατασκη-
νώσεων, τῶν Γηροκομείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στή Λαμία καί τή Στυλί-
δα, τῆς Ἐφημερίδος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Τα-
μείου καί τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τό ποσό τῶν 5.250,00 Εὐρώ.
Ἐπίσης προσέφερε ὅλα τά συγγραφικά δικαιώματα ἀπό τά πωληθέντα βι-
βλία του τῶν Ἐκδόσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος κατά τό ἔτος
2011: 4.851,00 Εὐρώ.                                        ΣΥΝΟΛΟ: 10.101,00 Εὐρώ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 2011

EPΓA AΓΑΠHC 2011    1.415.094,41 EYPΩ 

Ἀπό τήν κοπή τῆς πίττας στήν Περιφέρεια Στερεᾶς  Ἑλλάδος

Ὁ Σεβασμιώτατος ρίχνει τό Σταυρό στό λιμάνι τῆς Στυλίδος

Ἀπό τήν χειροτονία εἰς διάκονον τοῦ π. Χρήστου Τσιλοφίτη

Ἀπό τήν χειροθεσία σέ ἀναγνώστη τοῦ Ἐφραίμ Πανταζίδη

Ἀπό τήν ἀρτοκλασία στό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου

Ἀπό τήν κοπή τῆς πρωτοχρονιάτικης πίττας στό  Ἐκκλησιαστικό Σχολεῖο Λαμίας

Ἀπό τήν κοπή τῆς πίττας τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Ἀθανασίου Λαμίας

Ἀπό τήν ἐκδήλωση στό Πνευματικό Κέντρο Ἁγίου Κων/νου Λοκρίδος



1. ΓENIKO ΦIΛOΠTΩXO TAMEIO
EΣOΔA

᾽Από τόν ῎Ερανο ᾽Αγάπης τῆς ῾Ιερᾶς Μη-
τροπόλεως γιά τήν χρήση 2010-2011.......................................169,499.00
Εἰσφορές Ἱερῶν Ναῶν .................................................................30,749.00
Ἀπό ἐκδήλωση Ἐνορ. Φιλοπτώχων Ταμείων Λαμίας .................12,970.00
Λοιπά ἔσοδα................................................................................10,670.30
Ἀπό Ἐνοριακά Φιλόπτωχα Ταμεῖα (εἰσφορά 5%) .........................3,882.07
Ἀπό ἔκδοση Ἀδειῶν Γάμου καί Διαζυγίων ...................................2.500,00
Δωρεές Σεβασμιωτάτου.................................................................1,950.00
Δωρεές Ἰδιωτῶν.............................................................................1,530.00
Δωρεά Ἱερᾶς Μονῆς Δαμάστας .....................................................1,500.00
Ἀπό χαρτόσημο ΟΓΑ ........................................................................737.99
Δωρεά Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Δεσποίνης .........................................250,00
Δωρεά Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀναργύρων Ἀταλάντης ........................500.00
ΣΥΝΟΛΟ.....................................................................................236,488.36

EΞOΔA
᾽Ενίσχυση τῶν ᾽Ενορ. Φιλ. Ταμείων ἀπό τόν ῎Ερανο ᾽Αγάπης ..............49,698.24
Νοσήλεια ἀσθενῶν καί ἀγορά φαρμάκων σέ ἀπόρους...................24,399.99
Προικοδοτήσεις 184 ὀρφανῶν κοριτσιῶν.....................................9,950.00
Βοηθήματα σέ ἀπόρους ................................................................9,309.78
Βοηθήματα σέ σπουδαστές - φοιτητές...........................................8,724.00
᾽Απόδοση 2% ἐξ ᾽Εράνου ᾽Αγάπης, ὑπέρ Πρόνοιας Ν.Α...................3,382.92
Διάφορα ῎Εξοδα ............................................................................2,202.76
᾽Εκτύπωση ὑλικοῦ ἱεραποστολῆς .................................................1,640.82
Ἀπόδοση Χαρτοσήμου..................................................................1,633.11
᾽Ενισχύσεις Φιλ. Συλλόγων-Σωματείων ...........................................482.50
ΣΥ ΝΟ ΛΟ.....................................................................................111,424.12

2. MHTPOΠOΛITIKO ΓPAΦEIO
EΣOΔA

Εἰσφορές Ἱερῶν Ναῶν ...............................................................108,776.50
᾽Εκ τοῦ Τοπικοῦ Ταμείου Προνοίας ᾽Ορθοδόξου 
᾽Εφημεριακοῦ Κλήρου ῾Ελλάδος ................................................12,546.27
ΣY ΝΟ ΛΟ....................................................................................121,322.77

ΕΞΟΔΑ
Μισθοί Προσωπικοῦ Γραφείων 
῾Ιερᾶς Μητροπόλεως ...................................................................44,380.42
᾽Εξοπλισμός - Συντήρηση Γραφείων ...........................................13,071.26
Διεκπεραίωση ἀλληλογραφίας .....................................................4,969.68
Ο ΤΕ ................................................................................................3,885.94
Διάφορα ῎Εξοδα ...............................................................................271.20
ΣY ΝΟ ΛΟ.......................................................................................66,578.50

3. MHTPOΠOΛITIKO MEΓAPO
EΣOΔA

Εἰσφορές ῾Ιερῶν Ναῶν ................................................................29,919.00
Λοιπά ἔσοδα..................................................................................3,507.05
ΣY ΝΟ ΛΟ.......................................................................................33,426.05

EΞOΔA
Διά ἀποπεράτωση Ἐπισκοπείου ..................................................18,005.57
Συ ντή ρη ση - ἐξοπλισμός .............................................................11,360.11
ΣY ΝΟ ΛΟ.......................................................................................29,365.68

4. EΦHMEPIΔA IEPAΣ MHTPOΠOΛEΩΣ “ΦΘIΩTIKH EKKΛHΣIAΣTIKH ΦΩNH”
EΣOΔA

Δωρεά Σεβασμιωτάτου.....................................................................150.00
Εἰσφορές ῾Ιερῶν Ναῶν ................................................................22,634.25
Δωρεά Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος.....................................................1,000.00
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Ζαχαράκης .......................................................500.00
Δωρεές Ἰδιωτῶν................................................................................440.00
Ἀρχιμ. Γερμανός Γιαντσίδης..............................................................150.00
Ἀρχιμ. Ἀγάθων Κατερνόπουλος ......................................................150.00
ΣY ΝΟ ΛΟ.......................................................................................25,024.25

EΞOΔA
Ἐκτύπωση & Διεκπεραίωση Ἐφημερίδος.....................................19,742.18

5. ΣXOΛH BYZANTINHΣ MOYΣIKHΣ
EΣOΔA

Δίδακτρα μαθητῶν, τά ὁποῖα καταβάλλουν κυρίως οἱ ἐνορίες .........26,955.00

Εἰσφορές ἱερῶν ναῶν..................................................................15,069.50 
ΣY ΝΟ ΛΟ.......................................................................................42,024.50

EΞOΔA
Μισθοί Προσωπικοῦ (Δ/ντής, 3 καθηγητές, 1 γραμματεύς) ......................21,596.05
᾽Εξοπλισμός Σχολῆς ......................................................................4,003.28
Ὑποτροφίες μαθητῶν.....................................................................3,820.00
ΔΕ Η-Ο ΤΕ-ΔΕYΑΛ...........................................................................1,081.62
ΣYΝΟ ΛΟ.......................................................................................30,500.95

6. ΣΥNOΔIKO MEΓAPO AΘHNΩN
(0,5% ἐπί τῶν προϋπολογισμῶν τῶν Ἱερῶν Ναῶν)

EΣOΔA
Εἰσφορές ῾Ιερῶν Ναῶν ..................................................................7,337.25

EΞOΔA
᾽Απόδοση προηγουμένης χρήσεως
εἰς ῾Ιερά Σύνοδο.............................................................................9,970.50

7. PAΔIOΦ. ΣTAΘMOΣ IEPAΣ MHTPOΠOΛEΩΣ
EΣOΔA

Εκ Δισκοφορίας ...........................................................................11,460.24
Δωρεά Ἱεροῦ Ναοῦ  Ἁγ. Ἀναργύρων Κάστρου Λαμίας ................2,000.00
Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Ζαχαράκης .......................................................500.00
Ἀρχιμ. Γερμανός Γιαντσίδης .............................................................150.00
Ἀρχιμ. Ἀγάθων  Κατερνόπουλος ....................................................150.00
ΣYΝΟ ΛΟ.......................................................................................14,260.24

EΞOΔA
Μισθοδοσία ῾Υπαλλήλων Ρ/Σ .....................................................19,977.58
᾽Αγορά ᾽Ανταλλακτικῶν-᾽Εξοπλισμός Ρ/Σ .....................................5,744.83
ΟΤΕ - ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ...........................................................1,257.54
ΣYΝΟ ΛΟ.......................................................................................26,979.95

8. EKΔOΣEIΣ IEPAΣ MHTPOΠOΛEΩΣ
EΣOΔA

῎Εσοδα ἀπό πωλήσεις βιβλίων .................................................163,493.30
EΞOΔA

Αγορά Βιβλίων ..........................................................................119,431.55
Μισθοί Προσωπικοῦ - Εἰσφορά ΙΚΑ (2 ἄτομα) ...........................43,117.91
Διάφορες δαπάνες.........................................................................6,392.66
Ἀπόδοση Φ.Π.Α.............................................................................2,287.66
ΣY ΝΟ ΛΟ.....................................................................................171,229.78

9. KATAΣKHNΩΣEIΣ
EΣOΔA

Δωρεά Σεβασμιωτάτου.....................................................................300.00
Δωρεά κ. Δημητρίου Καραγκούνη .............................................10,000.00
Ἀπό δισκοφορία ..........................................................................14,048.04
Δωρεά ῾Ιερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος....................................................4,000.00
Λοιπά Ἔσοδα..................................................................................2,300.00
Δωρεά κ. Κων/νου Ζάχου .............................................................1,500.00
Δωρεά ῾Ιερᾶς Μονῆς Δαμάστας ....................................................1.000,00
Δωρεά ῾Ιερᾶς Μονῆς Ξυνιάδος.........................................................500.00
Δωρεά Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου Βαρδατῶν ...............................................300.00
Ἀρχιμ. Γερμανός Γιαντσίδης..............................................................300.00
ΣY ΝΟ ΛΟ.......................................................................................34,248.04

EΞOΔA
Εξοπλισμός ....................................................................................8,388.10
᾽Επισκευή - Συντήρηση ᾽Εγκαταστάσεων.......................................3,588.89
ΔΕΗ - ΟΤΕ ......................................................................................3,214.41
᾽Αγορά τροφίμων γιά τή φιλοξενία παιδιῶν .......................................2,190.96
Διάφορα ῎Εξοδα ...............................................................................521.28
ΣY ΝΟ ΛΟ......................................................................................17,903.64

10. KENTPO NEOTHTOΣ
EΣOΔA

Δωρεές Σεβασμιωτάτου.................................................................1,100.00
Δωρεά Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων Κάστρου Λαμίας............................15,000.00
Δωρεά Ἱ. Μ. Ἀγάθωνος ...............................................................10,000.00
Δωρεές Ἰδιωτῶν.............................................................................7,680.00
Δωρεά Ἱ. Μ. Ἀντινίτσης..................................................................7,000.00
Δωρεές Ἱερῶν Ναῶν......................................................................1,508.00

Πρωτοχρονιάτικη θ. Λειτουργία
Τήν Κυριακή 1η Ἰανουαρίου 2012 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱερό Μητροπο-

λιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας. Μετά τή Θεία
Λειτουργία  τέλεσε  δοξολογία γιά τό νέο ἔτος παρουσία τῶν  ἐπι-
σήμων καί πλήθους πιστῶν. Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος μέ τήν
πολυμελή συνοδεία του μετέβη στό κτήριο τῆς Περιφέρειας Στε-
ρεᾶς Ἑλλάδος ὅπου εὐλόγησε καί ἔκοψε τήν βασιλόπιττα τῆς Πε-
ριφέρειας.

Ἑορτή Θεοφανείων στή Στυλίδα
Μέ ἐπίκεντρο τήν πόλη τῆς Στυλίδος ὅπως κάθε χρόνο ἑορτάσθη-
κε στήν Ἱερά Μητρόπολή μας ἡ μεγάλη ἑορτή τῶν Θεοφανείων μέ
Θεία Λειτουργία στόν ἐπιβλητικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου
στήν ὁποία ἱερούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.

Νικόλαος. Στή συνέχεια παρουσίᾳ τῶν πολιτικῶν, στρατιωτικῶν
καί λοιπῶν Ἀρχῶν τῆς Φθιώτιδος τελέστηκε ὁ Μέγας Ἁγιασμός.
Στό τέλος ξεκίνησε ἡ πομπή γιά τήν κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυ-
ροῦ στό λιμάνι Στυλίδος. Στήν προκυμαία τῆς πόλεως ἀνέμεναν
τήν πομπή χιλιάδες πιστοί. Ἡ ρίψη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἔγινε ἀπό
τόν Σεβασμιώτατο, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐπιβιβασθεῖ μέ τούς ἐπισήμους
εἰς τό πλοιάριον «ΛΕΩΝ». Τόν Τίμιο Σταυρό ἔπεσαν νά ἀνασύ-
ρουν περίπου εἴκοσι νέοι. Τό ἐντυπωσιακό ἦταν ὅτι ἐπικεφαλῆς
τῶν κολυμβητῶν ἦταν ὁ Δήμαρχος Στυλίδος κ. Ἀπόστολος Γκλέ-
τσος. Τόν Σταυρό ἔπιασε ὁ δωδεκαετής μαθητής Ἀθανάσιος Με-
τζαλής. Ὁ Σεβασμιώτατος ἔδωσε στόν νεαρό μαθητή ἀσημένιο
Σταυρό, ὡς εὐλογία καί στόν Δήμαρχο Στυλίδος προσέφερε εἰς
ἀνάμνηση μιά ἀσημένια εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Μετά τήν
διανομή τοῦ ἀντιδώρου ὁ Σεβασμιώτατος μέ τήν συνοδεία του

μετέβησαν στήν αἴθουσα τελετῶν τοῦ Δημαρχείου, ὅπου ὁ Δῆμος
παρέθεσε λιτή δεξίωση.

Ἀπό τό ποιμαντικό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου
Τήν Κυριακή 25 Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε στόν
Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας καί τέλεσε τήν εἰς διάκονον χει-
ροτονία τοῦ π. Χρήστου Τσιλοφίτη, ὁ ὁποῖος εἶναι ἐγγαμος καί
ἀπόφοιτος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Λαμίας. Τήν παραμονή
χοροστάτησε στόν ἑσπερινό τῆς ἑορτῆς στόν Μητροπολιτικό Ναό

καί τέλεσε τή χειροθεσία σέ ἀναγνώστη τοῦ μαθητή τοῦ Ἐκκλη-
σιαστικοῦ Λυκείου Λαμίας Ἐφραίμ Πανταζίδη. Τό Σάββατο 31 Δε-
κεμβρίου π.ἔ. ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο
μνημόσυνο τῆς πρεσβυτέρας τοῦ π. Ἀθανασίου Ζαφείρη στόν
Ἱερό Ναό Ἁγίου Κων/νου Νέου Κρικέλου. Τήν Τρίτη 3 Ἰανουαρίου
ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε καί ὡμίλησε στό πανηγυρίζον πα-
ρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Κέντρου Νεότητος στή Λαμία.
Τό Σάββατο 7  Ἰανουαρίου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προ-
δρόμου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ Νικόλαος ἱερούρ-
γησε καί ὡμίλησε στήν Ἱ. Μονή Παναγίας Δαμάστας, ὅπου καί
εὐχήθηκε στήν  ἑορτάζουσα πανοσιωτάτη Καθηγουμένη Ἱωάννα.

Τήν Κυριακή 8  Ἰανουαρίου ἱερούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Βαρ-
βάρας Λαμίας. Tήν Κυριακή 15  Ἰανουαρίου ἱερούργησε στόν
Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Στύρφακας. Τό Σάββατο 21 Ἰανουαρί-
ου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου, τέλεσε ἁγιασμό καί ἀρτοκλασία
στό ἐκκλησάκι τοῦ τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ STAR Κεντρικῆς Ἑλλά-
δος, παρουσία τῆς προέδρου κας Νίκης Χειμωνίδη καί τῶν ὑπαλ-
λήλων τοῦ σταθμοῦ. Τήν Κυριακή 29 Ἰανουαρίου ἱερούργησε καί
ὡμίλησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Θεοδώρων Ἀταλάντης. Μετά τή θ. Λει-
τουργία μετέβη στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Δήμου Λοκρῶν,
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ὅπου εὐλόγησε καί ἔκοψε τήν πίττα τοῦ Δήμου καί τῶν Συλλό-
γων τῆς περιοχῆς, παρουσία πολλών τοπικῶν ἐπισήμων. Τήν
Δευτέρα 30 Ἰανουαρίου ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ὁ Σεβασμιώ-
τατος ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγ-
γελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, ὅπου παρέστησαν μαθητές σχο-
λείων τῆς πόλεως. Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ Σχο-
λικός Σύμβουλος τῶν Θεολόγων κ. Δημ. Φύκας, ἐνῶ παρευρέθη-
σαν οἱ Διευθυντές τῆς Πρωτοβαθμίου καί Δευτεροβαθμίου Ἐκπαι-
δεύσεως τῆς Περιφέρειας καί τοῦ Νομοῦ, Σχολικοί Σύμβουλοι καί
λοιποί ἐπίσημοι Τήν Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου, ἑορτή τῆς Ὑπα-
παντῆς τοῦ Κυρίου, ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε καί ὡμίλησε
στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας.
Τήν Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος, χορο-
στάτησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό Ἁγ. Τρύφωνος,
ἱδιοκτησίας τοῦ Συλλόγου Ἀμπελουργῶν, στήν περιοχή Ν.
Ἄμπλιανης Λαμίας. Τήν Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου, ἑορτή τοῦ
Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρί-
ζοντα Ἱ. Ναό Ἁγ. Χαραλάμπους Λειβανατῶν. Στήν θ. Λειτουργία
παρέστη ὁ Δήμαρχος Λοκρῶν κ. Νικ. Λιόλιος, μέλη τοῦ Δημοτι-
κοῦ Συμβουλίου καί πολλοί πιστοί. Τό Σάββατο 4 Φεβρουαρίου
ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Λουκᾶ Λαμίας
καί τέλεσε τό ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ ἀειμνήστου ἱερέως Δημητρί-
ου Τσίντζα. 

Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως Ἐφημεριακοῦ Κλήρου
Στά πλαίσια τοῦ Ἱδρύματος Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως Ἐφημε-
ριακοῦ Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καταρτίσθηκε πρό-
γραμμα ὁμιλιῶν γιά τό ἔτος 2012. Γιά ἐφέτος, τό βασικό θέμα
ἀναφέρεται στό Ἱερό Μυστήριο τῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογήσε-
ως καί θά ἀναπτυχθοῦν ἀπό καταρτισμένους Κληρικούς ὁμιλητές
πολλές καί ἐνδιαφέρουσες εἰσηγήσεις. Οἱ συναντήσεις θά γίνονται
στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Γαλα-
νέικων Λαμίας καί σκοπό ἔχουν τήν διαρκή ἐπιμόρφωση τῶν
Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἡ πρώτη συνάντηση πραγμα-
τοποιήθηκε τήν Πέμπτη 12 Ἰανουαρίου μέ τήν τελετή κοπῆς Βασι-
λόπιτας παρουσία τῶν ἐργαζομένων στά γραφεῖα καί τῶν συνερ-
γατῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως κατά τήν ὁποία ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἔκανε τήν ἐναρκτήρια ὁμιλία γιά τό
νέο ἔτος.

Ἐνοριακές πρωτοχρονιάτικες ἐκδηλώσεις
Τήν Δευτέρα 16 Ἰανουαρίου ὁ Σεβασμιώτατος ἔκοψε τήν πρωτο-
χρονιάτικη πίττα στό Ἐκκλησιαστικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λαμίας. Τό
Σάββατο 28 Ἰανουαρίου ἔκοψε τήν πίττα τῆς Ἐνορίας Παναγίας Δε-
σποίνης σέ ἐκδήλωση στό Ἐνοριακό Πνευματικό Κέντρο. Τήν Κυ-

ριακή 29  Ἰανουαρίου εὐλόγησε τήν πίττα σέ ἐκδήλωση τῆς ἐνο-
ρίας Ἁγ. Ἀθανασίου Λαμίας καί μίλησε στούς παρισταμένους ἐνο-
ρίτες.  Ἐπίσης ὀ Σεβασμιώτατος παρέστη στήν ἐκδήλωση πού
πραγματοποίησε ἡ ἐνορία Ἁγ. Βαρβάρας Λαμίας σέ κατάστημα τῆς

πόλης τήν Κυριακή 5 Φεβρουαρίου. Τήν πρωτοχρονιάτικη πίττα
τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου Ἁγίου Κωνσταντίνου Λοκρί-
δος ἔκοψε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος σέ μιά
ζεστή τελετή πού ἔλαβε χώρα στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ναοῦ
τήν Κυριακή 12 Φεβρουαρίου. Στήν ἐκδήλωση παρέστησαν ὁ Δή-
μαρχος Καμ. Βούρλων-Ἁγ. Κωνσταντίνου κ. Εὐάγ. Τετριμίδας, ὁ
Γεν. Γραμματέας τῆς Περιφέρειας Στερεᾶς κ. Ψαθᾶς καί πολλοί ἐνο-
ρίτες.

Συναντήσεις καί ἐπισκέψεις τοῦ Σεβασμιωτάτου
Συνάντηση μέ τόν Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουρ-
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E K K Λ H C I A C T I K E C  E I Δ H C E I C

E K K Λ H C I A C T I K E C  E I Δ H C E I C Δωρεά Ἱ. Μ. Ξυνιάδος.......................................................................500.00
Δωρεά Ἱ. Μ. Ἁγ. Γεωργίου Μαλεσίνης .............................................300,00
ΣΥΝΟΛΟ.......................................................................................43,088.00

EΞOΔA
Ρυθμίσεις - Ἐπισκευές ..................................................................90,184.69
Οἰκοδομικά ὑλικά - ἐργασίες ......................................................50,829.63
Κατασκευή - τοποθέτηση κουφωμάτων......................................18,189.24
῾Υδραυλικές ἐγκαταστάσεις ...........................................................8,885.78
Ἡλεκτρολογικές ἐγκαταστάσεις .....................................................8,551.86
Ἐργασίες χρωματισμοῦ..................................................................6,150.00
Ἐξοπλισμός ....................................................................................2,547.63
Διάφορα ἔξοδα.................................................................................768.42
ΔΕΥΑΛ..............................................................................................122.37
ΣΥΝΟΛΟ.....................................................................................186,229.62

11. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ
EΣOΔA 

Δωρεά Σεβασμιωτάτου.....................................................................500.00
᾽Από δισκοφορίες γιά ᾽Εξωτ. καί ᾽Εσωτ. ῾Ιεραποστολή ...............36,588.45
Δωρεές ῾Ιδιωτῶν..........................................................................26,190.02
Δωρεά Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Ἀναργύρων Κάστρου Λαμίας .................5,000.00
ΣY ΝΟ ΛΟ.......................................................................................68,278.47

EΞOΔA
᾽Ενίσχυση Ἐσωτερικῆς καί ᾽Εξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, 
Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων,  Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ 
καί ἄλλων Ὁμοδόξων ᾽Εκκλησιῶν..............................................74,149.98

12. EΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
EΣOΔA 

Εἰσφορές Ἱερῶν Ναῶν .................................................................30,509.00
Δωρεές Ἰδιωτῶν................................................................................350.00
ΣY ΝΟ ΛΟ.......................................................................................30,859.00

EΞOΔA
῎Εξοδα κινήσεως-συντηρήσεως αὐτοκινήτων Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως (Ἱδρυμάτων Ἀγάπης-Κατασκηνώσεων) ...............13,015.85
Σχολή Παραδοσιακῶν Χορῶν (Μισθοί 3 Διδασκάλων) ..................13,058.00
Ἐκτυπώσεις Ἐντύπων .....................................................................4,284.25
Φιλοξενίες καί ἄλλα ἔξοδα ...........................................................2,013.78
Συνδρομές περιοδικῶν-ἐφημερίδων.............................................1,656.50
Συντήρηση κειμηλίων .................................................................12,177.00
Συνέδρια - Ἐκδηλώσεις..................................................................4,089.64 
ΣY ΝΟ ΛΟ.......................................................................................50,295.02

13. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ-ΟΓΑ (Ἀποδίδεται στό Δημόσιο)
EΣOΔA 

Εἰσφορές Ἱερῶν Ναῶν ...................................................................8,840.16
EΞOΔA

Ἀπόδοση προηγούμενων χρήσεων ............................................20,031.71

14. ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ Ι.Μ. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
Α) ΓHPOKOMEIO KAI ΣTEΓH KATAKOITΩN ΛAMIAΣ 
(PAXOYTEIO EKKΛHΣIAΣTIKO ΓHPOKOMEIO) 

ΕΣΟΔΑ 
Δωρεά Σεβασμιωτάτου.....................................................................350.00
Εἰσφορές Γερόντων - Τροφίμων Ἱδρύματος ..............................203,063.86
᾽Εξ ἐνοικίων .................................................................................16,899.50
Ἐκ Παγκαρίου Γηροκομείου ........................................................15,165.00
Δωρεές Ἰδιωτῶν...........................................................................14,576.51
Δωρεά ΠΕΝΤΕ Α.Ε. (κ. Ν. Χειμωνίδη)............................................4,000.00
Λοιπά  Ἔσοδα....................................................................................321.75
Ἐπιστροφές ἀγορᾶς φαρμάκων ἀπό ΙΚΑ..........................................272.58
Δωρεά Ἱ. Ν. Ἁγ. Κυριακῆς Λιβανατῶν ..............................................100.00
ΣY ΝΟ ΛΟ.....................................................................................254,749.20
ΕΞΟΔΑ
Μισθοδοσίες Προσωπικοῦ - Εἰσφορές ΙΚΑ...................................187,062.63
Ἀπόδοση φόρων εἰς Δ.Ο.Υ. Λαμίας ............................................19,309.61
Ἀγορά φαρμάκων-ὑγειονομικοῦ ὑλικοῦ ....................................14,591.54
ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΔΕΥΑΛ.........................................................................10,474.91
Ἀγορά καύσιμης ὕλης (πετρέλαιο)................................................7,902.73
Ἰατρική παρακολούθηση γερόντων ..............................................4,322.63
Ἀγορά εἰδῶν καθαριότητας & ἄλλα διάφορα ἔξοδα ....................3,755.12
Συντήρηση Ἱδρύματος ...................................................................2,634.47
Ἐνοίκιο Άποθήκης .........................................................................2,150.00
᾽Αγορά τροφίμων ..........................................................................1,886.24
Κοινόχρηστες δαπάνες ..................................................................1,007.63
Συντήρηση αὐτοκινήτου...................................................................535.66
᾽Εξοπλισμός ......................................................................................552.37

Ἐνισχύσεις Τροφίμων .......................................................................240.00
Συμβολαιογραφικά - Νομικά............................................................107.50
ΣY ΝΟ ΛΟ....................................................................................256,533.04

Β) ΓHPOKOMEIO ΣTYΛIΔOΣ 
(IΔPYMA ΠETPH - ΣTEΓH ΓEPONTΩN)

EΣOΔA 
Δωρεά Σεβασμιωτάτου.....................................................................900.00
Εἰσφορές Ἱερῶν Ναῶν ...............................................................154,095.00
Δισκοφορία .................................................................................18,674.39
Δωρεά Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος.....................................................8,000.00
Δωρεά Ἱερᾶς Μονῆς Ἀντινίτσης.....................................................6,000.00
Δωρεές ᾽Ιδιωτῶν............................................................................3,405.00
Δωρεές Ἱερῶν Ναῶν......................................................................1,438.64
Δωρεά Ἱερᾶς Μονῆς Ξυνιάδος..........................................................500.00
ΣΥ ΝΟ ΛΟ.....................................................................................193,013.03

ΕΞΟΔΑ
Μελέτες..........................................................................................6,765.00
ΟΤΕ - ΔΕΥΑΣ.....................................................................................227.16
Διάφορα ἔξοδα...................................................................................80.00
ΣΥ ΝΟ ΛΟ.........................................................................................7,072.16  

Γ) ΓHPOKOMEIO ΣΠEPXEIAΔOΣ 
(MEPIMNA ΓHPATOΣ - AΘANAΣIOΣ KAI  MAIPH  AKPIΔA)

EΣOΔA 
Εἰσφορές Γερόντων - Τροφίμων Ἱδρύματος ................................96,597.88
Δωρεές Ἰδιωτῶν.............................................................................4,627.50
Δωρεά  Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων Κάστρου Λαμίας..............................3,000.00
Δωρεά  Ἱ. Μ. Ἀντινίτσης.................................................................1,000.00
᾽Εκ Παγκαρίου Γηροκομείου ............................................................217.50
Δωρεά  Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου Συκᾶ.........................................................50.00
Λοιπά Ἔσοδα.........................................................................................9.55
ΣΥ ΝΟ ΛΟ.....................................................................................105,502.43

EΞOΔA 
Μισθοδοσίες Προσωπικοῦ-Εἰσφορές ΙΚΑ.......................................76,446.20
ΔΕΗ-ΟΤΕ ........................................................................................4,874.50
᾽Αγορά καύσιμης ὕλης (Πετρέλαιο) ..............................................8,456.68
᾽Αγορά φαρμάκων - Ἰατρική παρακολούθηση γερόντων .............3,655.90
Ἀγορά τροφίμων ...........................................................................3,091.87
᾽Αγορά εἰδῶν καθαριότητος καί ἄλλα διάφορα ἔξοδα.................1,369.04
Ἐξοπλισμός - Συντήρηση...............................................................1,216.21
ΣΥ ΝΟ ΛΟ......................................................................................99,110.40

15. KENTPO ΓAMOY KAI OIKOΓENEIAΣ
EΣOΔA 

Ἀπό μπλόκ Γάμων - Διαζυγίων .....................................................3,787.78

16. ENOPIAKA ΦIΛOΠTΩXA TAMEIA
Βοηθήματα σέ ἀπόρους ..............................................................77,557.10
᾽Αγορά τροφίμων σέ ἀπόρους ................................................. 103,131.28    
᾽Αγορά φαρμάκων σέ ἀπόρους.....................................................1,725.36  
ΣΥ ΝΟ ΛΟ....................................................................................182,413.74

17. IΔPYMA “TAMEION XOPHΓEIΩN - ΓEPΩN ΒΗΣΣΑPIΩN” 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΑΘΩΝΟΣ
Γιά τήν ἐνίσχυση ἀπόρων, Συλλόγων καί διαφόρων Φιλανθρωπικῶν
Ἱδρυμάτων .......................................................................55.558,44 ευρώ

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Ἐκτός ἀπό τά χρηματικά ποσά, τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως καί τά Ἐνοριακά διένειμαν τρόφιμα σέ ἄπορες οἰκογένειες (Σύ-
νολο 3.000 δέματα). 
• Ἀπό τό Κατάστημα ρουχισμοῦ δόθησαν 13.647 εἴδη ἀνδρικοῦ, γυναι-
κείου καί παιδικοῦ ρουχισμοῦ καί ὑποδημάτων.
• Ἀπό τήν Τράπεζα αἵματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως διετέθησαν 85 φιάλες
αἵματος σέ πάσχοντες συνανθρώπους μας.
• Τά Κέντρα Ἀγάπης γιά τό ἔτος 2011 διένειμαν 93.766 μερίδες φαγητοῦ
σέ ἀπόρους ἀδελφούς μας.

ΔΩΡΕΕΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ
• Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος προσέφερε ὑπέρ ἀπο-
περατώσεως τοῦ Κέντρου Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τῶν Κατασκη-
νώσεων, τῶν Γηροκομείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στή Λαμία καί τή Στυλί-
δα, τῆς Ἐφημερίδος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Τα-
μείου καί τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τό ποσό τῶν 5.250,00 Εὐρώ.
Ἐπίσης προσέφερε ὅλα τά συγγραφικά δικαιώματα ἀπό τά πωληθέντα βι-
βλία του τῶν Ἐκδόσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος κατά τό ἔτος
2011: 4.851,00 Εὐρώ.                                        ΣΥΝΟΛΟ: 10.101,00 Εὐρώ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 2011

EPΓA AΓΑΠHC 2011    1.415.094,41 EYPΩ 

Ἀπό τήν κοπή τῆς πίττας στήν Περιφέρεια Στερεᾶς  Ἑλλάδος

Ὁ Σεβασμιώτατος ρίχνει τό Σταυρό στό λιμάνι τῆς Στυλίδος

Ἀπό τήν χειροτονία εἰς διάκονον τοῦ π. Χρήστου Τσιλοφίτη

Ἀπό τήν χειροθεσία σέ ἀναγνώστη τοῦ Ἐφραίμ Πανταζίδη

Ἀπό τήν ἀρτοκλασία στό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου

Ἀπό τήν κοπή τῆς πρωτοχρονιάτικης πίττας στό  Ἐκκλησιαστικό Σχολεῖο Λαμίας

Ἀπό τήν κοπή τῆς πίττας τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Ἀθανασίου Λαμίας

Ἀπό τήν ἐκδήλωση στό Πνευματικό Κέντρο Ἁγίου Κων/νου Λοκρίδος



Τό Γενικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης Ἀνδρῶν Δο-
μοκοῦ εἶναι μιά σύγχρονη φυλακή, αὐστηρῶν προδιαγραφῶν,
ἐλάχιστα ἀπέχουσα ἀπό τήν Κωμόπολη τοῦ Δομοκοῦ. Πρίν ἀπό
λίγα χρόνια ἄρχισε νά λειτουργεῖ. Σχεδόν μαζί της (Σεπτέμβριος
2008) ξεκίνησε καί ἡ διακονία τῆς Ι. Μητροπόλεώς μας. 

Κάποια στιγμή μέ τή βοήθεια ἐνός εὐσεβοῦς κρατουμένου
ζητήθηκε ἀπό τή Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος νά σταλεῖ ἕνας
πνευματικός. Πράγματι ἀπεστάλη ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητρο-
πολίτη κ. Νικόλαο ἕνας Ἀρχιμανδρίτης – Ἱεροκήρυκας γιά τήν
πρώτη αὐτή συνάντηση.
Ὅλα ξεκίνησαν δειλά καί
διστακτικά. Λίγοι ἄνθρω-
ποι στήν ἀρχή προσῆλθαν
μέ ἐπιφύλαξη καί δυσπι-
στία. Ὁ ἀπεσταλμένος τῆς
Μητροπόλεως ἐβίωσε τη-
ρουμένων ἀσφαλῶς τῶν
ἀναλογιῶν τό αἴσθημα τοῦ
ἀποστόλου Παύλου στήν
Πνύκα πού τοῦ εἶπαν οἱ
Ἀθηναῖοι: «ἀκουσόμεθά
σου πάλιν». Κι ὅμως τίπο-
τε δέν πῆγε, καί δέν πάει,
χαμένο ἀπό τό λόγο τοῦ
Θεοῦ. Ὁ σπόρος ἔπεσε. Ἔγινε μία ζύμωση στίς ψυχές. Ἀκολού-
θησαν καί ἄλλες ἐπισκέψεις. Μαλάκωσαν οἱ καρδιές. Ἔγιναν καί
οἱ πρῶτες ἐξομολογήσεις καί ὁ Χριστός πάτησε γιά ἄλλη μιά φο-
ρά στή φυλακή σκορπώντας ἄφεση καί χάρη, εὐλογία καί χαρά. 

Μέ τήν  εὐχή τοῦ Σεβασμιωτάτου καί τήν ἄριστη καί πρόθυ-
μη συνεργασία τοῦ Διευθυντοῦ καί τοῦ Ἀρχιφύλακα τῶν Φυ-
λακῶν, ἄρχισε ἡ διαμόρφωση τῆς Ἐκκλησίας τῶν Φυλακῶν ἡ
ὁποία ἀρχικά ἧταν μόνο τέσσερες τοῖχοι. Αὐτό πραγματικά τό
ἐγχείρημα ὑπῆρξε ἕνα θαῦμα τῆς πίστεως καί ἕνα κατόρθωμα
τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς ψυχῆς. 

Ὅλοι οἱ κρατούμενοι πού ἤξεραν τέχνες στήν πολιτική ζωή
τούς φιλοτιμήθηκαν καί ἔβαλαν τόν καλύτερο ἑαυτό τους. Πλα-
κάδες, μαρμαράδες, ἐλαιοχρωματιστές, σιδεράδες, ξυλουργοί,
ἠλεκτρολόγοι, ὅποια εἰδικότητα ὑπῆρχε μέσα στή φυλακή, δρα-
στηροποιήθηκε γιά τόν Οἶκο τοῦ Θεοῦ. Παρατηρήθηκε ἀκατά-
βλητη κινητικότητα μέ χαρά θησαυρισμένη στίς ψυχές καί ζω-
γραφισμένη στίς μορφές τῶν ἀνθρώπων. Ὑπῆρξαν κρατούμενοι
πού ἐπικοινώνησαν μέ τούς δικούς τους ἔξω, στήν ἐλεύθερη
ζωή, καί τούς ἔστειλαν τά μάρμαρα καί τά βίλα (τίς κουρτίνες)
γιά τό Ναό. Ἦταν συγκινητικό, συγκλονιστικό καί καταπληκτικό
τό θέαμα. Ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου εἶναι πάντα μέσα της χριστιανι-
κή. Αὐτό ἐπαληθεύτηκε ἀκόμη μιά φορά! 

Μεγάλη ὑπῆρξε ἡ συμπαράσταση τῶν κατοίκων τοῦ Δομο-
κοῦ σέ χρήματα γιά τόν ἐξοπλισμό τοῦ Ναοῦ. Ἀλλά καί οἱ χρι-
στιανοί τῆς Λαμίας ἔσπευσαν μέ ὅλες τίς δυνάμεις τους νά δώ-
σουν χρήματα γιά εἴδη εὐλαβείας καί ἱερά σκεύη. Συγχρόνως
καί οἱ Λαμιῶτες καί οἱ Δομοκίτες σέ συνεργασία μέ τίς δυό ἐνο-
ρίες τοῦ Δομοκοῦ καί τούς εὐλαβεστάτους ἱερεῖς τους, ἀλλά καί
ἐνορίες τῆς Λαμίας καί μάλιστα ἡ Ἱερά Μητρόπολη σέ τακτά δια-
στήματα, ἐφοδίαζαν, καί ἐφοδιάζουν καί σήμερα, μέ τρόφιμα,
ἐνδύματα, εἴδη ἀτομικῆς καθαριότητος τούς κρατουμένους. 

Χριστούγεννα καί Πάσχα φρόντισαν οἱ ἀκροατές τοῦ θείου
λόγου τῆς εὐρύτερης περιοχῆς Δομοκοῦ τά τέσσερα αὐτά χρό-
νια γιά τά μελομακάρονα, τούς κουραμπιέδες, τίς βασιλόπιττες,
τά κουλούρια, τά λουλούδια τοῦ Ἐπιταφίου, τά πρόσφορα καί

τά συναφῆ πού χρειάζονται γιά τήν κάθε θεία λειτουργία, τά ἐπι-
δόματα σέ ἀπόρους κρατουμένους κάθε φορά πού ὑπῆρχε
ἀνάγκη, ἀκόμη καί στήν ἐποχή τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως. Ὑπάρ-
χουν δυστυχῶς κρατούμενοι πού δέν λαμβάνουν ποτέ οὔτε ἕνα
εὐρώ ἀπό τούς δικούς τους καί περιμένουν τό ὅποιο ἐλάχιστο
ἐπίδομα ἀπό τό Φιλόπτωχο τῆς Φυλακῆς, ἀπό τόν Ἐρυθρό Σταυ-
ρό καί ἀπό τόν Ἱερέα τοῦ Σωφρονιστικοῦ Καταστήματος. Βρέθη-
καν πίσω ἀπό τά σίδερα καί δέν ἔχουν κανένα ἐπίγειο στήριγμα. 

Ἐκεῖ πού πραγματικά ὅλοι χάρηκαν καί δόξασαν τό Θεό
ἦταν τά Θυρανοίξια τοῦ
Ναοῦ, στόν Ὁποῖο ὁ Μη-
τροπολίτης μας μαζί μέ
τόν Ἀρχιφύλακα ἔδωσαν
τό τιμημένο καί ἅγιο Ὄνο-
μα τοῦ Πρωτοκλήτου
Ἀποστόλου ἁγίου Ἀνδρέ-
ου, πού εἶχε κάνει κι
αὐτός φυλακισμένος στίς
φυλακές τῶν Πατρῶν. Ἔγι-
νε λαμπρά ἡ πρώτη Πανή-
γυρη καί στή συνέχεια βε-
βαίως κάθε χρόνο μετά.
Ἐξομολογήθηκαν μετά πο-
λύ περισσότεροι κρατού-

μενοι, ἄρχισαν νά κοινωνοῦν, ἄρχισε νά γίνεται κάθε Τετάρτη
Ἐξομολόγηση καί κάθε Παρασκευή Θεία Λειτουργία καί ἄλλες
ἐπίκαιρες ἀκολουθίες κατά καιρούς. Βαπτίστηκαν μάλιστα μέχρι
τώρα καί δέκα κρατούμενοι μετά ἀπό συστηματική κατήχηση.
Στούς κατηχουμένους δόθηκαν στή γλώσσα τους καί βιβλία καί
ἡ Καινή Διαθήκη. 

Ἐξοπλίστηκε καί τό Σχολεῖο Δεύτερης Εὐκαιρίας πού λει-
τουργεῖ μέσα στή φυλακή. Ἐπίσης καί ἡ Βιβλιοθήκη τῆς Φυ-
λακῆς ἐφοδιάστηκε μέ πλῆθος ὀρθοδόξων βιβλίων, τά ὁποία
καταγράφηκαν καί δίδονται πλέον στούς ἀδελφούς μας κρατου-
μένους γιά νά περνᾶνε ὠφέλιμα τίς ἀτέλειωτες ὧρες τοῦ ἐγκλει-
σμοῦ τους. Μέσα μάλιστα σ΄ αὐτό τό διάστημα, προτοῦ ἰσχύ-
σουν εὐεργετικές νομικές διατάξεις, οἱ χριστιανοί ἀποφυλάκισαν
μέ τόν ὀβολό τους καί δέκα πέντε κρατουμένους. Σέ κάποιους
πρόσφεραν καί νομική ὑποστήριξη κατά τήν ἐκδίκαση τῆς ὑπο-
θέσεώς τους σέ πρῶτο ἤ δεύτερο βαθμό

Ὁ πόνος συχνά εἶναι μεγάλος μέσα στή φυλακή. Ἡ ψυχή ζη-
τεῖ τόν ἀληθινό Θεό μέσα ἀπό τίς δυσκολίες της. Χωρίς ἐξωτερι-
κές πλέον ἀφορμές καί ἐρεθίσματα, δυνατότητες καί διασυνδέ-
σεις, μέσα στό κελί κάθε φυλακισμένου ἀναδύεται ὅλο τό πα-
ρελθόν μέ ἀπαίτηση γιά διόρθωση καί ἀλλαγή. Καμιά φορά
βγαίνει καί ἡ ὀργή καί ἡ ἀγανάκτηση γιά μία ὑπερβολική ποινή,
γιά μία κακοδικία πιθανόν. Συχνά φωλιάζει καί ἡ ἀγωνία γιά τό
ἐπικείμενο Ἐφετεῖο καί ἡ ἀναμονή τῆς πρώτης ἄδειας ἤ τῆς ἀπο-
φυλακίσεως. Ἡ καρδιά καί ἡ συνείδηση χαράσσουν τίς δικές
τους πορεῖες. Τό ἐσωτερικό τοῦ ἀνθρώπου ἔχει τή δική του ἀδυ-
σώπητη λογική. 

Οἱ προσευχές λοιπόν ὅλων μας ἄς ἀπευθύνονται στό Θεό
γιά τούς φυλακισμένους ἀδελφούς μας. Εἶναι στό πρόσωπό
τους ὁ Χριστός. Κι ἄν δέν μποροῦμε ἄμεσα νά τούς ἐπισκε-
φθοῦμε, τουλάχιστον ἄς προσευχόμαστε γι΄ αὐτούς. Ὄχι ὅμως
μόνο γιά τούς «ἐν φυλακῇ ὄντας», ἄλλα καί γιά τό σωφρονιστι-
κό προσωπικό, «Μιμνήσκεσθε τῶν δεσμίων ὡς συνδεδεμένοι»
(Ἑβρ. ιγ΄3)

+  Ἀρχιμ. Σεραφείμ Τρυφ. Ζαφείρης

Ἐπίσκεψη στά Σοῦπερ-Μάρκετ τῆς Λαμίας, πού συστρατεύ-
θηκαν στό πρόγραμμα τοῦ τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ ΣΚΑΪ «Ὅλοι
μαζί μποροῦμε» γιά τή συγκέντρωση τροφίμων ὑπέρ τῶν
πτωχῶν καί τῶν συσσιτίων τῆς Ἐκκλησίας, πραγματοποίησε τό
πρωΐ τῆς Παρασκευῆς 13 Ἰανουαρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Νικόλαος.

Τά Σοῦπερ-Μάρκετ εἶναι τέσσερα (4) καταστήματα «ΓΑΛΑ-
ΞΙΑΣ», δύο (2) LIDL, ἕνα «Βερόπουλος» καί ἕνα «Βασιλόπου-
λος». Ὁ Σεβασμιώτατος συναντήθηκε μέ τούς ὑπευθύνους
τῶν καταστημάτων καί ἐξέφρασε τίς θερμές του εὐχαριστίες
γιά τήν συμπαράστασή τους στό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Μη-
τροπόλεως. Ἐπίσης εὐχαρίστησε τό προσωπικό τῶν καταστη-
μάτων γιά τήν ἐξυπηρέτησή τους καί διαβεβαίωσε ὅτι ὅλα τά
συγκεντρωθέντα τρόφιμα θά διαβιβαστοῦν σέ οἰκογένειες,
πού ἔχουν ἀνάγκη. Ὁ Σεβασμιώτατος σέ ἐπιστολή του πρός
τόν Τηλεοπτικό Σταθμό ΣΚΑΪ ἀναφέρει τά ἑξῆς:

«Ἀξιότιμε κύριε Διευθυντά.
Μαζί μέ τίς ὁλόθερμες εὐχές μου γιά τό νέο ἔτος ἐπιτρέψατέ

μου νά σᾶς ἐκφράσω τά συγχαρητήριά μου καί τίς ἐγκάρδιες
εὐχαριστίες μου γιά τήν πρωτοβουλία πού ἀναλάβατε νά εὐαι-
σθητοποιήσετε τό κοινό καί μέ τό καλάθι τῶν Κασταστημάτων
τροφίμων νά ἐνισχύσετε ἐντυπωσιακά τό φιλανθρωπικό ἔργο
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων.

Στήν περιοχή τῆς Μητροπόλεως Φθιώτιδος συγκεντρώθηκε
μεγάλος ὄγκος τροφίμων, τά ὁποῖα συστηματικά διαθέσαμε σέ
ἄπορες καί πολύτεκνες οἰκογένειες, σέ μοναχικά καί εὐπαθῆ
ἄτομα, σέ φιλανθρωπικά ἱδρύματα καί ἐμπεριστάτους ἀδελφούς
μας, οἱ ὁποῖοι σᾶς εὐχαριστοῦν καί σᾶς εὐγνωμονοῦν.

Γεγονός εἶναι, ὅτι ἡ ἐνέργειά σας αὐτή καταξιώνει καί ἐσᾶς
καί τό ἔργο σας στίς συνειδήσεις τῶν ἀνθρώπων, μάλιστα σέ μιά
ἐποχή κρίσιμη καί ἐγωκεντρική, πού ἡ φτώχεια καί ἡ ἀνέχεια
εἶναι μιά πρόκληση γιά τήν ἰδιότητά μας ὡς Χριστιανῶν καί γιά
τήν ποιότητα τοῦ πολιτισμένου ἀνθρώπου.

Ἐπί πλέον ἐδώσατε τήν δυνατότητα σέ πολλούς ἀγοραστές
νά προσφέρουν ἀκόπως ἐκ τοῦ περισσεύματος καί νά δοθεῖ μιά
ἀνάσα ἐλπίδος σ΄ ἐκείνους πού ἔχουν πρόβλημα ἐπιβιώσεως.

Ὅπου ὑπάρχει εὐαισθησία καί ἐνδιαφέρον γιά τόν συνάν-
θρωπο, ἐκεῖ ἀνακαλύπτονται καί ἐφευρίσκονται τρόποι ἀγάπης
καί συμπαραστάσεως, ὅπως ἀκριβῶς συνέβη μέ σᾶς καί τούς
συνεργάτες σας».
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ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΛΑΝΤΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟ 
ΣΥΝΑΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Μέ τήν τέλεση Ἱεροῦ Μνημοσύνου στόν Ἱερό Ναό τῶν
Ἁγίων Θεοδώρων Ἀταλάντης ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς
τοῦ ἀοιδίμου Ἐπισκόπου Ταλαντίου Νεοφύτου Μεταξᾶ, τήν
Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2011, ἡμέρα πού κοιμήθηκε ὁ μακαρι-
στός Ἀρχιερεύς, ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἑορτασμοί εἰς τιμήν καί
μνήμην τοῦ μεγάλου Ἐκκλησιαστικοῦ καί Ἐθνικοῦ ἀνδρός,
τούς ὁποίους διοργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολις μέ τήν συνεργα-
σία τοῦ Δήμου Λοκρῶν καί οἱ ὁποῖες πραγματοποιήθηκαν
καθ΄ ὅλην τήν διάρκεια τοῦ ἔτους στήν Ἀταλάντη καί στή Λα-
μία. Στό Ἱερό Μνημόσυνο, πού τελέστηκε πανδήμως καί μέ
τήν συμμετοχή τῶν Ἱερέων τῆς περιοχῆς, τοῦ Δημάρχου
Λοκρῶν κ. Νικολάου Λιόλιου, τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρό-
πων τῶν Ἀρχιερατικῶν περιφερειῶν τῆς ἐπαρχίας Λοκρίδος
καί πλήθους πιστῶν, ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Στήν ὁμιλία του ἐτόνισε
τήν μεγάλη συμβολή τοῦ Ἐπισκόπου Νεοφύτου στήν ἐπανά-
σταση τοῦ 1821 καί στήν ἀνασυγκρότηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος. Ἐπ΄ εὐκαιρίᾳ ὑπεγράμμισε τά καθήκοντα τῶν Ἐκκλη-

σιαστικῶν Ἐπιτρόπων καί τούς προέτρεψε νά ὑπηρετοῦν μέ
ἀφοσίωση, ἐντιμότητα, νομιμότητα καί διαφάνεια τίς ἐκκλη-
σίες καί τούς πιστούς τῶν Ἐνοριῶν, στίς ὁποῖες κατέχουν τήν
ὑψηλή καί ὑπεύθυνη θέση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβούλου.
Μετά τήν ἀπόλυση τοῦ Μνημοσύνου διένειμε τό ἀντίδωρο
πρός ὅλους καί προσέφερε ὡς εὐλογία ἔντυπα τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως καί Ἐγκύκλιο τῶν ὑποχρεώσεων καί ἁρμοδιοτή-
των τους. 

.❈,

ΙΕΡΟ ΜνημΟσυνο ΓΕροντος 
ΒησσαρΙωνος ΑγαθωνΙτου

Θεία Λειτουργία καί ἱερό μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως
τῆς ψυχῆς τοῦ Γέροντος Βησσαρίωνος Ἀγαθωνίτου τελέσθηκε
τήν Κυριακή 22 Ἰανουαρίου στήν Ἱερά Μονή Ἀγάθωνος μέ τή
συμμετοχή πλήθους προσκυνητῶν. Τῆς θείας Λειτουργίας

προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος
καί συλλειτούργησαν ὁ Ἡγούμενος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός καί οἱ
Πατέρες τῆς Μονῆς. Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφε-
ρόμενος στήν ἀφθαρσία τοῦ λειψάνου τοῦ μακαριστοῦ Γέρον-
τος εἶπε: «Ἔχουν περάσει 21 χρόνια ἀπό τήν ἡμέρα τῆς κοιμή-
σεως τοῦ Γέροντος Βησσαρίωνος καί 6 ἀπό τῆς ἀνακομιδῆς
τοῦ λειψάνου του καί ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ διατηρεῖ τό σῶμα τοῦ
ἁγίου πνευματικοῦ ἄφθαρτο εἰς μαρτυρίαν τῆς ἁγιότητός του
καί ἐπιβεβαίωσιν τῆς συνειδήσεως τῶν πιστῶν, πού καί ἔτι
ζῶντα τόν τιμοῦσαν ὡς ἅγιο καί τώρα μετά τά θαυμαστά γεγο-
νότα τῆς ἀνακομιδῆς του διακηρύττουν τό ἐνάρετο ἦθος του
καί τό πλῆθος τῶν ἐλεημοσυνῶν του. Παρά τίς ψευδολογίες
μερικῶν ὁ π. Βησσαρίων διατηρεῖ τά σημάδια τῆς Ἁγιοπνευμα-
τικῆς παρουσίας στό σῶμα του καί εἶναι γιά τούς πιστούς μαρ-
τυρία πίστεως καί θείας εὐλογίας».

Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μ. Ἀγάθωνος .....5.000,00
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Πετρόπουλος ...........................500,00
Ὁ κ. Ἰωάννης Σιάχος ...............................................300,00
Ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Θεόκλητος Μπρούζης ............300,00
Ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Φιλάρετος Βασιλάκος .....200,00
Ὁ κ. Δημήτριος Τσάμης ..........................................250,00
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Μαντές .....................................250,00
Ὁ κ. Παναγιώτης Κουτκιᾶς .....................................200,00 
Ὁ Αἰδεσ. Πρεσβυτ. π Κωνσταντῖνος Βουρλιᾶς .......200,00
Ὁ Αἰδεσ. Πρεσβυτ. π. Ἀθανάσιος Ζαφείρης ...........100,00 
Ἀνώνυμος .................................................................30,00

Ὑπέρ ἀνεγέρσεως Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζα
Τό Ἐνοριακό Φιλόπτωχο Ταμεῖο Μαρτίνου ...........500,00
Ὁ κ. Στέφανος Ἰωαννίδης ........................................500,00
Ὁ κ. Δημήτριος Καραουλάνης ...............................290,00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. του Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Στυλίδος 200,00
Ὁ κ. Ἰωάννης Ψυχογιός ..........................................150,00
Ἀνώνυμος ...............................................................100,00
Ὁ Αἰδεσ. Πρεσβυτ. π. Κωνσταντῖνος Θεολογᾶς .......50,00
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη ............................................60,00
Ἀνώνυμος ...............................................................500,00
Ἀνώνυμος ...............................................................200,00
Ἀνώνυμος ...............................................................100,00

Ὑπέρ Γηροκομείων  Ἱ. Μητροπόλεως
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μ. Ἀγάθωνος .....5.000,00

Ὑπέρ Φθιωτικῆς  Ἐκκλησιαστικῆς Φωνῆς
Ὁ κ. Ἀθ. Γκόλτσης, εἰς μνήμην Ἀθ. Κλαουδάτου ...100,00
Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Θεόδ. Μπεράτης, εἰς μνήμην 
τῶν γονέων του ......................................................100,00
Ἀνώνυμος  ................................................................50,00
Ὁ κ. Σπυρίδων Σιμωτάς ............................................30,00
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Συλλαῖος ....................................30,00

Ὑπέρ  Ἐκκλησιαστικῆς Δράσεως
Τό Ἐκκλ. Συμβ. του Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Στυλίδος 200,00
Ἀνώνυμος ...............................................................200,00

Ὑπέρ Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς
Ἀνώνυμος .................................................................50,00

Ὑπέρ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
Ἀνώνυμος ...............................................................500,00

Ὑπέρ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Μητροπόλεως μας
Τό Ἐκκλ. Συμβ. του Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Στυλίδος 300,00
Ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Σπυρίδων Σιακαβέλας .....500,00

Δ Ω Ρ Ε Ε ΣΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΑΓΑΠΗΣ

γείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων εἶχε τήν Δευτέρα 30 Ἰανουαρί-
ου στό Μητροπολιτικό Μέγαρο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος. Ὁ κ. Γενικός ἐνημέρωσε τόν Σεβασμιώτατο σέ
θέματα τῆς ἁρμοδιότητός του καί τόν διαβεβαίωσε γιά τό ἐνδιαφέ-
ρον τοῦ Ὑπουργείου γιά τήν Ἐκκλησιαστική Ἐκπαίδευση. Ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἄκουσε μέ ἱκανοποίηση τίς διαβεβαιώσεις τοῦ κ. Γενι-
κοῦ καί πρότεινε τρόπους βελτιώσεως καί ἐνισχύσεως τοῦ ἱστορι-
κοῦ ρόλου τῶν Ἐκκλησιαστικών Σχολείων. Ἐπίσης συζήτησαν θέ-
ματα γενικότερου ἐνδιαφέροντος. Στην συνάντηση προσετέθησαν

ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Νικόλαος καί ὁ
Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονής Τατάρνης Ἁρχ. Δοσίθεος Κανέλ-
λος, ὁ ὁποίος ἦταν ὁμιλητής στήν ἑορταστική ἐκδήλωση. Ἐπίσης
τόν Σεβασμιώτατο ἐπισκέφθηκαν: Τήν Πέμπτη 19 Ἰανουαρίου
2012 ὀ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου,
Κέας καί Μήλου κ. Δωρόθεος. Τήν Δευτέρα 2 Ἰανουαρίου, ὁ Διοι-
κητής ΜΕΡΥΠ Ταξίαρχος Δημ. Πασχαλίδης. Τήν Τετάρτη 11
Ἰανουαρίου ὁ ἀπερχόμενος Σχολικός Σύμβουλος τῶν Θεολόγων
κ. Τσιακούμης. Τήν Τρίτη 24 Ἰανουαρίου ὁ Διοικητής τῆς Πυρο-
σβεστικῆς Ὑπηρεσίας κ Νικ. Ντίτσας.

Διακρίσεις σέ καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς
Ἡ Μητρόπολή μας στόν διαγωνισμό «Νέοι-Ἐκκλησία-Πολιτισμός
2011» πού διοργανώθηκε ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔλαβε τίς ἑξῆς διακρίσεις: Α᾽ βραβεῖο ἡ
Χορωδία Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Γερμανός ὁ Μελωδός», Β᾽ βρα-
βεῖο Βυζαντινῆς Μουσικῆς ὁ κ. Βασίλειος Χήρας καί Γ᾽ βραβεῖο τό
Τμήμα Παραδοσιακῶν Χορευτικῶν. Ἡ βράβευση ἔγινε τήν Κυρια-
κή 29 Ἰανουαρίου σέ εἰδική ἐκδήλωση στήν Ἀθήνα παρουσία τοῦ
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου.

Διαρρήξεις καί Καταστροφές Ναῶν
Ἄγνωστοι διαρρῆκτες ἐκτύπησαν τήν Ἱερά Μονή Ἀγάθωνος, κατά
τήν ὥρα τῆς πρωινῆς ἀκολουθίας καί ἀφήρεσαν ἀπό τή θαυμα-
τουργό Εἰκόνα τῆς Παναγίας τιμαλφῆ καί ἀφιερώματα μεγάλης
ἀξίας. Ἡ Ἱερά Μονή Ἀγάθωνος ἀποτελεῖ τό τρίτο κατά σειρά Μο-
ναστήρι, ὅπου οἱ ἄγνωστοι διαρρῆκτες σέ διάστημα περίπου ἑνός
μηνός χτυποῦν γιά νά κλέψουν ἀφιερώματα καί τάματα πιστῶν
ἀπό Ἅγιες Εἰκόνες. Ἐπίσης στόχος ἀγνώστων διαρρηκτῶν ἔγινε ὁ
ναός τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος στή Ν. Ἄμπλιανη Λαμίας τήν Τρίτη 31
Ἰανουαρίου. Τέλος ὁλοσχερῶς καταστράφηκε τό ναΰδριο τῆς
Ἁγίας Αἰκατερίνης πού βρίσκεται στό 19ο χιλιόμετρο τῆς ἐπαρ-
χιακῆς ὁδοῦ Λαμίας-Δομοκοῦ μετά ἀπό πυρκαγιά πού ξέσπασε
στό ἐσωτερικό τοῦ ναοῦ ἀπό ἄγνωστη μέχρι στιγμῆς αἰτία. 

Θ. Λειτουργία στό χωριό Παναγιά Δομοκοῦ

Τήν Κυριακή 5 Φεβρουαρίου, τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καί ὡμί-
λησε στόν Ἱ. Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παναγιᾶς Δομοκοῦ.
Στό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας τέλεσε τό ἱερό μνημόσυνο τοῦ Νικο-
λάου Σκαρτσιούνη, Ἀξιωματικοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας,
ἀδελφοῦ τῆς πρεσβυτέρας τοῦ ἐφημερίου τοῦ χωριοῦ π. Ἀντωνί-
ου Παπάρα. Στή θ. Λειτουργία παρέστησαν ὀ Βουλευτής τοῦ Νο-
μοῦ κ. Χρ. Σταϊκούρας, ὁ τ. Δήμαρχος Ξυνιάδος κ. Γ. Τσιαγκλάνης
καί πλῆθος πιστῶν ἀπό ὅλη τήν περιοχή. 

Ἐκδήλωση γιά τίς ἐθελόντριες τῶν Κέντρων Ἀγάπης
Ἐκδήλωση γιά τίς έθελόντριες κυρίες πού διακονοῦν τά Κέντρα
Ἀγάπης τῶν ἐνοριῶν πραγματοποίησε τήν Κυριακή 5 Φεβρουαρί-
ου ἠ Ἱ. Μητρόπολή μας στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ.
Ἀποστόλων Παγκρατίου. Στήν ἐκδήλωση μίλησε ὁ Σεβασμιώτα-
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ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012
ὥρα 5.30 μ.μ. στήν Πλατεία Πάρκου 

Ἡ ἱερή Εἰκόνα θά παραμείνει 
μέχρι τίς 26 Μαρτίου.

Ἡ Μητρόπολη Φθιώτιδος
στό διαδίκτυο
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Ι Σ Τ ΟΡ Ι Κ Η  ΦΩ Τ Ο ΓΡΑ Φ ΙΑ

Ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Φθιώτιδος Δαμασκηνός μέ τόν
Μητροπολίτη Ἠλείας κ. Γερμανό καί Λαρίσης κ. Δημήτριο
στό γραφεῖο δ/ντοῦ ὐπηρεσιῶν τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.
Εἰς τό μέσον καί ὄπισθεν τοῦ μακαριστοῦ Δαμασκηνοῦ ὁ
τότε Ἀρχιμανδρίτης Νικόλαος Πρωτοπαππᾶς (1992). 

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου κ. Δωροθέου

Ἀναμνηστική φωτογραφία στό χωριό Παναγιά Δομοκοῦ

Ἀπό τήν ἐκδήλωση γιά τίς ἐθελόντριες τῶν Κέντρων Ἁγάπης

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων κ. Καλαντζῆ



ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΥ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

Τήν μνήμη τοῦ  Ὁσίου Εὐθυμίου ἑόρτασε, τήν Παρασκευή
20 Ἰανουαρίου, μέ ἐπισημότητα ὁ ἐνοριακός Ναός τοῦ χωριοῦ
Ἁγία Παρασκευή Κάτω Τιθορέας. Στή Θεία Λειτουργία ἱερούργη-
σε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Νικόλαος  περιστοιχού-
μενος ἀπό ἱερεῖς τῆς περιοχῆς καί ἔψαλε ὁ Δήμαρχος  Ἀμφικλεί-
ας-Ἐλατείας ἰατρός κ. Θεόδωρος Ντοῦρος μέ τούς ἐπιτοπίους
ἱεροψάλτες. Παρά τό δριμύ ψῦχος συμμετεῖχαν πολλοί κάτοικοι
τῆς Λοκρίδος καί οἱ ἀρχές τῆς περιοχῆς. Μετά τή Θεία Λειτουρ-

γία ἔγιναν τά ἑόρτια κεράσματα στό καφενεῖο τοῦ χωριοῦ, ὅπου
προσεφώνησε τόν Σεβασμιώτατο μέ λόγια πηγαίας χαρᾶς ὁ γη-
ραιότερος κάτοικος τοῦ χωριοῦ, ἐτῶν 96, ὁ ὁποῖος τόν συνεχά-
ρη πού ἐπισκέπτεται τά μικρά χωριά καί δίνει ζωή στούς λιγο-
στούς κατοίκους τους. Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος, οἱ ἱερεῖς
καί οἱ ἐπίσημοι μετέβησαν στήν Ἀμφίκλεια ὅπου στό Πολιτιστικό
κέντρο τοῦ Δήμου ἔλαβε χώρα τό μεσημέρι ἡ τελετή κοπῆς τῆς
Βασιλόπιττας, ἡ βράβευση τῶν ἀριστευσάντων μαθητῶν στίς
ἐξετάσεις ΑΕΙ καί ΤΕΙ καί ἡ ἀνακήρυξη τοῦ Πρέσβεως τῆς Οὐκρα-
νίας κ. Βολοδυμύρ Σκούρωφ εἰς ἐπίτιμο Δημότη τοῦ Δήμου
Ἀμφικλείας-Ἐλάτειας. Μετά τήν τέλεση τοῦ Ἁγιασμοῦ, τήν κοπή
τῆς πίττας καί τήν ὡραία προσφώνηση τοῦ κ. Δημάρχου, ὁ Σε-
βασμιώτατος συνεχάρη τόν κ. Δήμαρχο γιά τήν πρωτοβουλία
τῶν ὡραίων αὐτῶν ἐκδηλώσεων, εὐχήθηκε στούς φοιτητές καί
στίς φοιτήτριες καλή πρόοδο στίς σπουδές τους καί ἔκλεισε τήν

ὁμιλία του μέ δύο λόγια ἀφιερωμένα στόν παριστάμενο Πρέσβη
τῆς Οὐκρανίας λέγοντας: «Ἡ παρουσία σας κ. Πρέσβη τιμᾶ ὅλως
ἰδιαιτέρως τόν τόπο μας καί τήν Μητρόπολή μας. Ἡ πατρίδα σας
καί ἡ πατρίδα μας ἔχουν κοινή πίστη τήν Ἁγία Ὀρθοδοξία καί δε-
σμούς ἀκαταλύτους τούς ὁποίους σήμερα μέ τήν παρουσία σας

ἐνισχύετε καί ἐπιβεβαιώνετε. Ἐπιθυμία μας εἶναι αὐτοί οἱ δεσμοί
νά συνεχισθοῦν ἐπ΄ ὠφελείᾳ καί τῶν δύο λαῶν μέ τήν προώθη-
ση τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ καί ἄλλων δράσεων στό πλαί-
σιο τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως». Ὁ κ. Πρέσβυς εὐχαρίστησε γιά
τήν ἀγάπη τόν Σεβασμιώτατο, τόν κ. Δήμαρχο καί ὅλο τόν λαό
καί προσέφερε ἀναμνηστικά δῶρα.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ -
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Xριστουγεννιάτικη ἑορταστική ἐκδήλωση μέ τίτλο: «Ἄγγελοι
μετά ποιμένων δοξολογοῦσι», πραγματοποίησε ἡ Ἱερά Μητρό-
πολή μας τήν Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου τό ἀπόγευμα, στόν Ἱερό
Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας.  Ἡ
ἐκδήλωση περιλάμβανε ὕμνους τῶν Χριστουγέννων, τούς
ὁποίους ἄριστα ἀπέδωσε ἡ Χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς
Μουσικῆς «Γερμανός ὁ Μελωδός» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς
μας, ὑπό τή Διεύθυνση τοῦ πρωτοψάλτου καί Διευθυντοῦ τῆς
Σχολῆς κ. Ἀνδρέου Ἰωακείμ, καί προλόγισε ὁ Πανοσιολογιώτα-
τος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἄνθιμος Νεραντζῆς, Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας. Τήν ἐκδήλωση χαιρέτισε καί ἔκλεισε ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ
συνεχάρη τή χορωδία, τόν χοράρχη καί τόν ἑρμηνευτή τῶν
ὕμνων, τόνισε ἰδιαιτέρως τήν ἀναγκαιότητα προετοιμασίας γιά
τήν βίωση τοῦ μεγάλου γεγονότος τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως
τοῦ Θεοῦ Λόγου. Ἀκολούθως, ἀφοῦ ἀναφέρθηκε στό ἔργο
πού ἐπιτελεῖ ἡ Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς

μας, ἀπένειμε τά πτυχία καί ἀναμνηστικά δῶρα σέ δύο ἀποφοί-
τους τῆς Σχολῆς: τόν κ. Βασίλειο Χήρα ἀπό τό Μοσχοχώρι καί
τόν κ. Κων/νο Δεμερτζόγλου ἀπό τή Μαλεσίνα. Ἐπίσης, ἀπένει-
με τά βραβεῖα στούς τρεῖς πρώτους μαθητές, πού διακρίθηκαν
στό Διαγωνισμό Ἐκθέσεως, πού προκηρύχθηκε στό πλαίσιο
τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ ἀπό
Ταλαντίου Μητροπολίτου Ἀθηνῶν Νεοφύτου Μεταξᾶ. Συνολι-
κά ἔγραψαν ἔκθεση γιά τήν προσωπικότητα καί τό ἔργο τοῦ Τα-
λαντίου Νεοφύτου 70 παιδιά. Οἱ ἐκθέσεις συγκεντρώθηκαν καί
ἐξετάσθηκαν ἀπό εἰδική ἐπιτροπή, πού συγκροτήθηκε γι΄ αὐτό
τό σκοπό καί ἡ ὁποία ἐπέλεξε τίς τρεῖς καλύτερες. Ἔτσι, τό
πρῶτο βραβεῖο, πού ἀντιστοιχοῦσε στό ποσό τῶν 300 Εὐρώ καί
ἀναμνηστικό δῶρο, πῆρε ὁ μαθητής τῆς Στ΄ Δημοτικοῦ Ἐφραίμ -
Δημήτριος Λοΐζος ἀπό τήν Ἀταλάντη. Τό δεύτερο βραβεῖο, πού
ἀντιστοιχοῦσε στό ποσό τῶν 200 Εὐρώ καί ἀναμνηστικό δῶρο,
πῆρε ἡ μαθήτρια τῆς Γ΄ Λυκείου Αἰκατερίνη Κουτσογιάννη ἀπό
τή Στυλίδα. Καί τό τρίτο βραβεῖο πού ἀντιστοιχοῦσε στό ποσό
τῶν 150 Εὐρώ καί ἀναμνηστικό δῶρο πῆρε, ἡ μαθήτρια τῆς Γ΄
Λυκείου Ἀθανασία Γεωργιάδη ἀπό τήν Ἀταλάντη.

ΕκδΗλωση ΕκκλησιαστικΗς ΣχολΗς
ΛΑΜΙΑΣ γιΑ τοΥς ΤρεΙς ΙερΑρχες

Πραγματοποιήθηκε τήν Δευτέρα 30 Ἰανουαρίου ἐπίσημη ἑορ-
ταστική ἐκδήλωση ἐπ’ εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Τριών Ἱεραρ-
χών, προστατῶν τῆς Παιδείας, πού διοργάνωσε τό Ἐκκλησια-
στικό Γυμνάσιο - Λύκειο Λαμίας στήν αἴθουσα τοῦ Ἐργατικοῦ
Κέντρου Φθιώτιδος. Στήν ἐκδήλωση παρεβρέθησαν οἱ Σεβα-
σμιώτατοι Μητροπολίτες
Καρπενησίου κ. Νικόλα-
ος,  Φθιώτιδος κ. Νικό-
λαος Νικόλαος, ὀ Θεο-
φιλέστατος Ἐπίσκοπος
Ρεντίνης κ. Σεραφείμ, ὁ
Γενικός Γραμματέας
Θρησκευμάτων τοῦ
Ὑπουργείου Παιδείας κ.
Γ. Καλαντζῆς, ὁ Περιφε-
ρειακός Διευθυντής
Πρωτοβάθμιας καί Δευ-
τεροβάθμιας Ἐκπαιδεύ-
σεως Στερεᾶς Ἑλλάδος
κ. Ἠλ. Ἀργυρόπουλος, ὁ
Διευθυντής τῆς Δευτερο-
βάθμιας Ἐκπαιδεύσεως
Φθιώτιδος Σπ. Πιλιτζῆς,
λοιποί ἐπίσημοι, ἱερεῖς
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί πλῆθος κόσμου. Μετά τούς
χαιρετισμούς τῶν ἐπισήμων ἡ χορωδία τῆς Ἐκκλησιαστικῆς
Σχολῆς πλαισιωμένη ἀπό ἀποφοίτους τῆς Σχολῆς, ὑπό τήν δι-
εύθυνση τοῦ Καθηγητού Μουσικῆς κ. Ἀνδρέα Ἰωακείμ ἔψαλε
βυζαντινούς ἐκκλησιαστικούς ὕμνους τῆς ἑορτῆς τῶν τριῶν
Ἱεραρχών και τραγούδησε παροδοσιακούς σκοπούς μέ τή συ-

νοδεία τῆς παραδοσιακῆς ὀρχήστρας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Φθιώτιδος μέ τόν δάσκαλο κ Δημήτρη Λόζο. Κεντρικός ὁμιλη-
τής τῆς ἐκδηλώσεως ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π.
Δοσίθεος Κανέλλος, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τατάρ-
νης μέ θέμα: «Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες σκουριά τοῦ παρελθόντος ή
φωτεινοί σηματοδότες σωστῆς πορείας;». Τήν ἐκλδήλωση
έκλεισε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ Νικόλαος μέ
σύντομο χαιρετισμό πρός τούς παρισταμένους. Τήν παρουσία-
ση τῆς ἐκδηλώσεως ἔκανε ο φιλόλογος καθηγητής κ. Γεώρ-
γιος Καλαντζῆς.
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Ἡ καθιερωμένη ἐτήσια ἐκδήλωση τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου
Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, μέ σκοπό τήν σύσφιξη
τῶν σχέσεων τῶν μελῶν τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Μη-
τροπόλεως καί τήν ἐνίσχυση τοῦ Φιλοπτώχου ταμείου, ἔλαβε
χώρα τήν Δευτέρα 9 Ἰανουαρί-
ου 2012.

Κατά γενική ὁμολογία ἡ
ἐκδήλωση εἶχε ἀπόλυτη ἐπιτυ-
χία, γεγονός τό ὁποῖο φάνηκε
τόσο ἀπό τήν κατάμεστη ἀπό
κόσμο αἴθουσα δεξιώσεων
τοῦ κέντρου «ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ», ἡ
ὁποία παραχωρήθηκε δωρεάν
ἀπό τόν ἰδιοκτήτη της κ. Πολύ-
ζο, ὅσο καί ἀπό τόν ἀριθμό
τῶν προσκλήσεων πού ἀγο-
ράσθηκαν συνολικά ἀπό τόν
κόσμο. Τό πλούσιο πρόγραμ-
μα τῆς ἐκδηλώσεως παρου-
σίασε τό μέλος τοῦ Συμβουλί-
ου τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου
ἐκπαιδευτικός κυρία Χριστίνα Κουτκιᾶ, ἡ ὁποία στήν ἀρχή ἔκα-
νε μία συνολική παρουσίαση τοῦ πλούσιου ἔργου φιλανθρω-
πίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως σέ συνδυασμό μάλιστα με τήν
ὀξεία οἰκονομική κρίση πού βιώνει ἡ πατρίδα μας.

Ἡ βραδιά, ἐκτός ἀπό τήν παράθεση καφέ, τσαγιοῦ καί
πλούσιων συνοδευτικῶν, περιελάμβανε τήν ἀπόδοση παραδο-
σιακῶν τραγουδιῶν ἀπό τή χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς
Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας «Γερμανός ὁ Μελω-
δός», ὑπό τή διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτη κ. Ἀνδρέου Ἰωακείμ
καί μέ τή συνοδεία ὀργάνων, καθώς καί παραδοσιακούς χο-
ρούς ἀπό τά χορευτικά τμήματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πού
λειτουργοῦν δωρεάν στίς ἐνορίες Ἁγίου Νεκταρίου Νεαπόλε-
ως, Ἁγίων Ἀποστόλων Παγκρατίου, Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας
Ἄμπλιανης, Ἁγίου Ἀθανασίου Γαλανέϊκων καί Ἁγίας Βαρβάρας
Λαμίας. Τά μέλη τῶν χορευτικῶν ἦταν ἐνδεδυμένα μέ παραδο-
σιακές στολές καί μέ τήν καθοδήγηση τῶν δασκάλων τους πα-
ρουσίασαν πολλούς χορούς ἀπό διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδος.

Κεντρικό σημεῖο τῆς ἐκδηλώσεως ἀπετέλεσε ὁ χαιρετισμός
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Νικολάου, ὁ ὁποῖος
παράλληλα προχώρησε σέ ἀναλυτικό ἀπολογισμό τοῦ ἐπιτε-
λεσθέντος ἔργου κατά τό παρελθόν ἔτος. Ἀνάμεσα στά ἐνδια-
φέροντα στοιχεῖα πού ἀναφέρθηκαν, προκειμένου νά γίνει
ἀντιληπτό τό μέγεθος τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου καί ἡ ἐξα-
σφαλισμένη διαφάνεια, ἦταν καί ὅτι τό ἐπιτελούμενο ἔργο

Ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἔφτασε στό ποσό τοῦ
1.415.094,41 Εὐρώ.

Τά ἔργα τῆς Ἀγάπης περιλαμβάνουν, ἀνάμεσα σέ ἄλλα:
Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις, ὅπου κάθε καλοκαίρι φι-

λοξενοῦνται δωρεάν περίπου
500 ἀγόρια καί κορίτσια.

Ὀκτώ (8) Κέντρα Ἀγάπης,
ὅπου καθημερινῶς παρα-
σκευάζονται καί διανέμονται
περίπου 400 μερίδες φαγητοῦ.

Δύο (2) Γηροκομεῖα μέ 70
τροφίμους.

Τράπεζα αἵματος μέ 350
αἱμοδότες.

200 βιβλιάρια Προικοδο-
τήσεων γιά ἄπορα κορίτσια.

Ἐπίσης κατά τή διάρκεια
τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέν-
νων διανεμήθηκαν ἀπό τήν
Ἱερά Μητρόπολη 3.200 δέματα
ἀγάπης μέ τρόφιμα, 14.000

εἴδη ρουχισμοῦ (ἀπό τό κατάστημα Ρουχισμοῦ) καθώς καί
πολλά κιβώτια μέ ἐνδύματα στό Σωφρονιστικό Κατάστημα Δο-
μοκοῦ.

Χρήματα, ἀκόμα, διατέθηκαν γιά τήν ἀποπεράτωση τοῦ Γη-
ροκομείου Στυλίδος καί τοῦ Κέντρου Νεότητος στή Λαμία, τήν
ἀνοικοδόμηση τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου γιά τήν
ἱεραποστολή στή Μουάνζα τῆς Ἀφρικῆς, τόν Ραδιοφωνικό
Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κ.ἀ..

Σημειωτέον ὅτι, ὅπως ὑπογράμμισε ὁ Σεβασμιώτατος στό
τέλος τῆς ὁμιλίας του, τό κάθε εὐρώ προέρχεται ἀπό τήν ἀγάπη
τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ, καθώς ἡ Μητρόπολη δέν λαμβάνει κα-
μία ἀπολύτως κρατική ἐπιχορήγηση καί στηρίζεται στούς ἐπω-
νύμους καί ἀνωνύμους δωρητές τῶν Ἐνοριῶν καί τῶν Ἱερῶν
Μονῶν. Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ τήν κλήρωση τῶν προσφερο-
μένων δώρων ἀπό διάφορα καταστήματα τῆς Λαμίας.

τος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στήν
ἀναγκαιότητα ὑπάρξεως τῶν Κέντρων Ἀγάπης, ἐξέφρασε τόν
ἔπαινό του γιά τήν ἐθελοντική προσφορά τῶν κυριῶν στό φιλαν-
θρωπικό ἔργο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί τούς εὐχήθηκε νά ἔχουν
τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου. Παραδοσιακά τραγούδια μέ τή συνοδεία
μουσικῶν ὀργάνων τραγούδησε κατά τήν διάρκεια τῆς ἐκδηλώ-
σεως χορωδία ἀπό γυναῖκες τῆς ἐνορίας καί μαθητές τῆς Σχολῆς
Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας ὑπό τή διεύθυνση
τοῦ Πρωτοψάλτου καί Καθηγητοῦ τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς κ.
Εὐθυμίου Τσιούμα.

Καταστροφές στίς Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις
Δυνατός ἀνεμοστρόβιλος ἔπληξε τό χῶρο τῶν Ἐκκλησιαστικῶν
Κατασκηνώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας στήν παραλία Και-

νουρίου Λοκρίδος τό βράδυ τῆς Δευτέρας 6ης Φεβρουαρίου, μέ
ἀποτέλεσμα νά ξεριζώσει δέντρα καί νά ἐπιφέρει ζημιές στό χῶρο
τῶν κατασκηνώσεων. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νι-
κόλαος ἐπισκέφθηκε τίς Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις καί ἐνη-
μερώθηκε γιά τήν ἔκταση τῆς καταστροφῆς.

Πανήγυρις Ἁγ. Βλασίου Αὐλακίου
Τό Σάββατο 11 Φεβρουαρίου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος
Βλασίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος,

ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν ὁμώνυμο πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό
Αὐλακίου Στυλίδος. Ἐφέτος ἡ πανήγυρις τῆς ἐνορίας τελέσθηκε
στό νεόδμητο ἰσόγειο τοῦ ἀνεγειρόμενου ἐνοριακοῦ ναοῦ παρου-
σία τοῦ Δημάρχου Στυλίδος κ. Ἀποστ. Γκλέτσου, τοῦ Προέδρου

τοῦ Δημοτικοῦ Διαμερίσματος ἱερέων καί πολλῶν κατοίκων. 

Θ. Λειτουργία στό χωριό Λευκάδα
Τήν Κυριακή 12 Φεβρουαρίου, τοῦ Ἀσώτου, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Νι-
κολάου Λευκάδος, ὅπου στό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας τέλεσε τό

τεσσαρακονθήμερο ἱερό Μνημόσυνο τῆς Πρεσβυτέρας Εὐαγγε-
λίας Σιακαβέλλα, συζύγου τοῦ συνταξιούχου κληρικοῦ τῆς Μη-
τροπόλεώς μας π. Σπυρίδωνος Σιακαβέλλα. Στήν ἀκολουθία πα-
ρέστη ὀ Δήμαρχος Μακρακώμης κ. Εὐθ. Παπαευθυμίου μέ μέλη
τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου.

Ἐπιμνημόσυνη δέηση στό Στρατιωτικό Νεκροταφεῖο
Στό ἐτήσιο ἱερό Μνημόσυνο πού τελεῖ ἡ Στρατιωτική Διοίκηση τῆς
Μεραρχίας Ὑποστηρίξεως Λαμίας στό Στρατιωτικό Νεκροταφεῖο
τῆς πόλεως ὑπέρ τῶν κεκοιμημένων ἀξιωματικῶν καί στρα-
τιωτῶν, πεσόντων ἐν πολέμῳ ἤ ἐν περιόδῳ εἰρήνης, χοροστάτησε
τό Σάββατο 18 Φεβρουαρίου, Ψυχοσάββατο, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Μετά τήν ἐπιμνημόσυνη δέηση
στό Στρατιωτικό Νεκροταφεῖο ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε ἐπιμνημό-
συνο τρισάγιο στό τάφο τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Φθιώτι-
δος Δαμασκηνοῦ Παπαχρήστου.

Προσφορές στήν Μητρόπολή μας
Τό ποσό τῶν 4000 εὐρώ προσέφερε ἡ Ἑταιρεία ΠΕΝΤΕ ΑΕ στό
Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο Λαμίας. Τό Γηροκομείο ἐπισκέφθηκε
τήν περίοδο τῶν ἑορτῶν ὁ κ. Χρῆστος Χειμωνίδης, Ἀντιπρόεδρος
τῆς Ἑταιρείας, ὅπου καί προσέφερε δῶρα καί εἴδη τροφίμων καί
καθαριότητος. Μέ ἀπόφαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Στυλίδος
μετά ἀπό πρόταση τοῦ Δημάρχου κ. Ἀποστ. Γκλέτσου παραχώρη-
θηκε τό παλαιό Δημοτικό Σχολεῖο τῆς τοπικῆς κοινότητας Μύλων
στήν Ἐνορία τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου Μύλων γιά τήν κάλυψη
τῶν πνευματικῶν ἀναγκῶν τῆς ἐκκλησίας. Ἐπίσης ὁ κ. Σωτ. Μαρ-
γιολακιώτης ἀπό τή Δρυμαία Λοκρίδος προσέφερε στή Μητρόπο-
λή μας λευκά εἴδη καί εἰδη κουζίνας, τά ὁποῖα θά χρησιμοποι-
ηθοῦν στό Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο Στυλίδος. Τούς εὐχαρι-
στοῦμε.

Θ. Λειτουργία στό χωριό Ἀρχάνι
Τήν Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω, 19 Φεβρουαρίου, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Ἀθα-
νασίου Ἀρχανίου. Στό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας ὁ κ. Κωνσταντῖνος
Γκούζιας, Πρόεδρος τοῦ χωριοῦ, τέως Περιφερειάρχης τοῦ Ο.Τ.Ε.
Στερεᾶς, προσεφώνησε τό Σεβασμιώτατο ἐκ μέρους τῆς ἐνορίας
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟ 

ΤΗΣ Ι. Μ. ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΕΦΡΑΙΜ
Ἀγαπητέ μου π. Ἐφραίμ.
Ἐκ μέρους τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς

λαοῦ τῆς Φθιώτιδος καί τῆς ἐλαχιστότητός μου θέ-
λω νά σᾶς ἐκφράσω τήν ἀγάπη μας, τή συμπάθειά
μας καί τήν συμπαράστασή μας στή μεγάλη δοκι-
μασία σας.

Ὡς πνευματικός ἄνθρωπος νά αἰσθάνεσθε
εὐνοημένος ἀπό τόν Θεό, διότι σᾶς ἐπέτρεψε νά
σηκώσετε τό ὄνομά Του «ἐν μέσῳ γενεᾶς σκολιᾶς
καί διεστραμμένης». Ἡ περιπέτειά σας, ἡ ὁποία
συνεκίνησε σύμπασα τήν Ὀρθοδοξία, εἶναι στήν
οὐσία πιστοποιητικό γνησιότητος. Εὑρεθήκατε στό
μάτι τοῦ κυκλώνα ἑνός ἀδιστάκτου συστήματος
πολιτικο-οικονομικῶν συμφερόντων ἀλληλοσπα-
ρασσομένων, τό ὁποῖο ἀποκαλύπτει τό εἰδεχθές
πρόσωπο τῆς ἀθεΐας, πού τρίζει τά δόντια της γιά
νά τρομοκρατήσει τούς πιστούς καί ἐπιβάλλει μο-
νίμως στή ταλαίπωρη πατρίδα μας τήν κυριαρχία
τοῦ ἀντιχρίστου. Πολλοί, ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος,
διαμαρτύρονται γιά τήν πρωτοφανή περίπτωση
τῆς προφυλακίσεώς σας. Δυστυχῶς, ὅμως, «εἰς
ὧτα μή ἀκουόντων». «Οἱ σκληροτράχηλοι καί ἀπε-
ρίτμητοι τῇ καρδίᾳ καί τοῖς ὡσῖν» (Πραξ. 7,51),
ἔχουν εὐαισθησίες μόνο γιά τούς ὁμοϊδεάτες τους.
Ὁπλισθεῖτε μέ ὑπομονή. Ὁ Κύριος θά δώσει «σύν
τῷ πειρασμῷ καί τήν ἔκβασιν». «Μακάριος ἀνήρ ὅς
ὑπομένει πειρασμόν, ὅτι δόκιμος γενόμενος λήψε-
ται τόν στέφανον τῆς ζωῆς, ὅν ἐπηγγείλατο ὁ Κύ-
ριος τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν» (Ἰακ. 1,12).

Ὁ μεγάλος καί βαρύς Σταυρός σας ἔχει ἀφυ-
πνίσει πολλές ὑπνώττουσες συνειδήσεις. Τό μήνυ-
μα, πού ἐκπέμπετε ἀπό τά ἱερά δεσμά σας, εἶναι
μεγαλοφωνώτατο. Ἡ δοκιμασία σας θά γίνει γι΄
αὐτούς αὐτεπίστροφο βλῆμα. Ἐσεῖς καί στή φυλα-
κή θά ζωγρεύσετε τίς ψυχές τῶν δεσμοφυλάκων
καί τῶν συνδεσμίων σας εἰς σωτηρίαν.

Εὔχομαι σύντομα νά λήξει ἡ περιπέτειά σας
πρός χαράν πάντων ἡμῶν.

Σᾶς ἀσπάζομαι ἐν ἀγάπῃ

Στό σπαθί τοῦ γέροντα Κοντογιάννη 
ἀπό τή Φθιώτιδα ἦταν γραμμένοι οἱ στίχοι:

«Ὅποιος τυράνους δέν ψηφεῖ 
καί ἐλεύθερος στόν κόσμον ζῆ 

Δόξα, τιμή, ζωή του 
εἶναι μόνο τό σπαθί του»

(ἐφ. Ἑστία 1878, σ. 151)

Ἀπό τίς καταστροφές στήν κατασκήνωση τῆς Μητροπόλεως

Ἀπό τή θεία λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Λευκάδος

Κυκλοφορήθηκε ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος, 
ψηφιακός δίσκος μέ  βυζαντινούς ὕμνους 

καί παραδοσιακά τραγούδια ἀπό τήν Χορωδία 
της Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς 

«Γερμανός ὁ Μελωδός» τῆς Μητροπόλεώς μας.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΕΝΘΕΟΝ»

«ΥΜΝΟΙΣ  ΚΑΙ  ΩΔΑΙΣ»

Ἀπό τήν πανηγυρική θεία λειτουργία στόν  Ἱερό Ναό Ἁγίου Βλασίου Αὐλακίου

Ἄποψη ἀπό τήν ἐκδήλωση γιά τούς Τρεῖς Ἱεράρχες

Ἀναμνηστική φωτογραφία μετά τή θεία Λειτουργία ἐπί τῇ μνήμῃ 
τοῦ  Ὁσίου Εὐθυμίου στήν Ἁγ. Παρασκευή Κ. Τιθορέας

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν πρέσβυ τῆς Οὐκρανίας Βολοδυμύρ Σκούρωφ

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τή Χορωδία Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί τούς βραβευθέντες

Ὁ κεντρικός ὁμιλητής Ἀρχιμ. π. Δοσίθεος



καί τοῦ προσέφερε ἀσημένια εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου. Ὁ Σε-
βασμιώτατος ἀντιφώνησε καί εὐχαρίστησε γιά τήν εὐγενική προ-
σφορά, ἐνῶ διάβασε τήν εὐχή τῆς ἐκκλησιαστικῆς διακονίας στήν
ψάλτρια τοῦ Ναοῦ κα Αἰκατερίνη Πολίτη καί στήν νεωκόρο κα
Εὐαγγελία Κουτσοδόντη. Ἀκολούθησε δεξίωση πού προσέφερε
τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τῆς Ἐνορίας.

Πανήγυρις  Ἁγ. Πολυκάρπου Λιβανατῶν
Στόν πανηγυρίζοντα περικαλλῆ Ἱ. Ναό Ἁγίου Πολυκάρπου τοῦ
Ἱδρύματος «Παναγία Φανερωμένη» στίς Λειβανάτες Λοκρίδος
ἱερούργησε καί ὡμίλησε τήν Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου, ἑορτή τοῦ
ἁγίου Πολυκάρπου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικό-

λαος. Στό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος τίμησε μέ τό
ὀφφίκιο τοῦ ἀρχιμανδρίτου τόν πανοσ. ἱερομόναχο π. Ἀθανάσιο
Τσακάλη, ὀ ὁποῖος διακονεῖ τίς λατρευτικές ἀνάγκες τοῦ Ἱδρύμα-
τος ἐπί 28 ἔτη.

Ἐκδημίες ἱερέων
Τήν Κυριακή 22 Ἰανουαρίου ἀπε-
βίωσε σέ ἡλικία πενῆντα ὀκτώ
ἐτῶν ὁ ἱερέας τῆς Μητροπόλεώς
μας π. Ἀριστοτέλης Ἀρχανιώτης. Ὁ
μακαριστός καταγόταν ἀπό τό χω-
ριό Γαβράκια Φθιώτιδος καί ἦταν
πατέρας τεσσάρων παιδιῶν. Χειρο-
τονήθηκε διάκονος τόν Μάϊο τοῦ
1976 καί πρεσβύτερος τόν Νοέμ-
βριο τοῦ 1981 ἀπό τόν ἀείμνηστο
Μητροπολίτη Φθιώτιδος κυρό Δα-
μασκηνό. Ὑπηρέτησε ἐπί πολλά

ἔτη ἐφημέριος τοῦ  Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Νικολάου Λαμίας, ἐνῶ ὑπηρέτησε
καί γιά μικρό διάστημα στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελι-
σμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας. Διεκρίνετο γιά τήν καλλιφωνία του
καί τήν ἀγάπη στήν Βυζαντινή Μουσική. Ἡ κηδεία τοῦ ἐκλιπόντος
ἱερέως τελέσθηκε τή Δευτέρα 23 Ἰανουαρίου ἀπό τόν Ἱ. Ναό Ἁγί-
ου Νικολάου Λαμίας χοροστατοῦντος τοῦ  Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου μας κ. Νικολάου καί παρισταμένων πολλῶν κλη-
ρικῶν καί πλῆθος κόσμου. Τό Σάββατο 25 Φεβρουαρίου τελέ-
σθηκε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ ἐκλιπόντος στόν  Ἱ.
Ναό Ἁγίου Νικολάου Λαμίας ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας. Ἐκοιμήθη ὀ συνταξιοῦχος ἱερέας τῆς Μητρο-
πόλεώς μας π. Λεωνίδας Κοντογεῶργος. Ὁ ἐκλιπών γεννήθηκε
στίς 8  Ὀκτωβρίου τοῦ 1929 στό χωριό Ροδωνιά Φθιώτιδος. Χει-
ροτονήθηκε διάκονος καί πρεσβύτερος τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1976
ἀπό τόν Μητροπολίτη Φθιώτιδος Δαμασκηνό Παπαχρήστου. Μέ-
χρι τήν συνταξιοδότησή του διηκόνησε τήν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Χα-
ραλάμπους Καρυᾶς  Ὑπάτης. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ ἐκλιπόν-
τος τελέσθηκε τήν Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου
Χαραλάμπους Καρυᾶς καί τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας
ἐκπροσώπησε ὀ αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Εὐθύμιος Παρ-
λαβάντζας. Ἐπίσης τήν Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου ἐκοιμήθη σέ ἡλι-
κία 89 ἐτῶν, ὁ συνταξιοῦχος Ἱερέας τῆς Μητροπόλεώς μας π. Βα-
σίλειος Παπαδημητρίου. Ὁ ἐκλιπών γεννήθηκε τό 1923, διέμενε
στή Στυλίδα καί ἦταν πατέρας τριῶν παιδιῶν. Χειροτονήθηκε πρε-
σβύτερος τό ἔτος 1977 ἀπό τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Φθιώτι-
δος κυρό Δαμασκηνό. Ἐπί σειρά ἐτῶν ἄσκησε τά ἐφημεριακά του
καθήκοντα στόν Ἱ. Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Λογγιτσί-
ου, ἐνῶ μετά τήν συνταξιοδότησή του ἐξυπηρέτησε ἐφημεριακά
κενά. Ἡ κηδεία τοῦ ἐκλιπόντος ἱερέως τελέσθηκε τήν Παρασκευή
24 Φεβρουαρίου στόν Ἱ. Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτῆρος Λογ-
γιτσίου. Τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας ἐκπροσώπησε ὀ πα-
νοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Μάξιμος Νικολόπουλος, Ἁρχιερατικός Ἐπί-
τροπος Στυλίδος.

Θ. Λειτουργία στόν Ἁγ. Νικόλαο Σπερχειάδος
Στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Νικολάου Σπερχειάδος ἰερούργησε καί ὡμίλη-
σε τήν Κυριακή 26 Φερουαρίου τῆς Τυρινῆς, ὁ Σεβασμιώτατος

Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Στήν θ. Λειτουργία παρέστησαν ὁ
Δήμαρχος Μακρακώμης κ. Εὐθ. Παπαευθυμίου μέ μέλη τοῦ Δη-
μοτικοῦ Συμβουλίου, πολλοί ἐνορίτες καί ἐπισκέπτες πού βρέθη-
καν στόν ἱερό Ναό γιά νά εὐχηθοῦν στόν ἑορτάζοντα προϊστάμε-
νο τῆς ἐνορίας πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Θεόκλητο Μπρούζη. Μετά τό
τέλος τῆς θ. Λειτουργίας ἀκολούθησε δεξίωση σέ παρακείμενο
τοῦ ναοῦ κατάστημα.
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ρε ὁ ἐμπορικός Σύλλογος Στυλίδος, ὁ Σεβασμιώτατος ἐτίμησε
μέ τό Μετάλλιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τόν Βιομήχανο κ.
Ἰωάννη Βογιατζῆ γιά τή προσφορά του στούς ἀπόρους τῆς
Ἀνατολικῆς Φθιώτιδος. Ὡς γνωστόν ὁ κ. Βογιατζῆς μέ τήν με-
σολάβηση τοῦ Δημάρχου Στυλίδος προσφέρει κάθε μῆνα
10.000 Εὐρώ γιά τήν ἀγορά τροφίμων, πού μέσῳ τῶν Ἱερέων
καί τοῦ ἐθελοντοῦ κ. Ζαρογιάννη διανέμονται σέ πτωχούς τῆς
περιοχῆς (1.200 δέματα καί ἰατρική περίθαλψη). Τό ἐκκλησία-
σμα χειροκρότησε τήν ἐνέργεια τοῦ Σεβασμιωτάτου καί συνε-
χάρη μέ τό «ἄξιος» τόν εὐεργέτη κ. Ἰ. Βογιατζῆ. Ἐπίσης ὁ Σεβα-
σμιώτατος προσέφερε στόν κ. Ζαρογιάννη ὡς εὐλογία μία ἱερή
εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Φοβερᾶς Προστασίας.

Ὁ κ. Ἰ. Βογιατζῆς συγκινημένος ὑποσχέθηκε, ὅτι θά συνεχί-
σει τήν προσφορά ἀγάπης καί εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο
διότι τοῦ ἔκανε «μεγάλη τιμή γιά μιά μικρή πράξη», ὅπως χα-
ρακτηριστικά εἶπε.

Τόν κ. Βογιατζῆ συνεχάρη καί ὁ παριστάμενος Ἀντιπεριφε-
ρειάρχης Φθιώτιδος κ. Θωμᾶς Στάϊκος, ὁ ὁποῖος ἐτόνισε τήν
ἀξία τῆς προσφορᾶς του. Μετά τή Θεία Λειτουργία ὁ Δήμαρχος
κ. Ἀπόστολος Γκλέτσος δεξιώθηκε τούς Ἀρχιερεῖς καί τούς ἐπι-
σήμους στήν παραπλεύρως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ εὑρισκομένη οἰκία
του καί ἐξέφρασε τήν ἱκανοποίησή του γιά τήν μεγάλη ἐπιτυχία
τῶν ἑορτασμῶν τοῦ πολιούχου Στυλίδος Ἁγίου Ἀθανασίου.

Νά σημειωθεῖ ὅτι συμμετεῖχαν στήν Θεία Λειτουργία Σύμ-
βουλοι τῆς Περιφέρειας Στερεᾶς Ἑλλάδος, τά μέλη τοῦ Δημοτι-
κοῦ Συμβουλίου, τό Λιμενικό Σῶμα μέ ἐπικεφαλῆς τόν κ. Λιμε-
νάρχη, οἱ Διοικητές τῆς Ἀστυνομίας καί τῆς Πυροσβεστικῆς
Στυλίδος, οἱ Διευθυντές τῶν Σχολείων, τά προεδρεῖα τῶν Συλ-
λόγων, ἀντιπροσωπεῖες μαθητῶν τῶν Σχολείων καί πλῆθος
λαοῦ ἀπό τή Στυλίδα καί τίς γύρω περιοχές.
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Μέ σκοπό τήν προβολή καί προώθηση τῆς ἁγιότητος καί
τῆς διδασκαλίας τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας στήν
σύγχρονη κοινωνία, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος, μέ ἀπόφα-
ση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου κ. Νικολάου,
ὥρισε τό ἔτος 2012 ὡς ἔτος
τῶν Ἁγίων Πατέρων, μέ γε-
νικό σύνθημα «Ἐπιστροφή
στούς Πατέρες» καί κατήρτι-
σε πρόγραμμα λατρευτικῶν
καί πνευματικῶν ἐκδηλώσε-
ων, καθ΄ ὅλη τή διάρκεια
τοῦ ἔτους, σέ 40 μεγάλες
ἐνορίες μέ ὁμιλίες, ἡμερί-
δες, ἱερές Ἀκολουθίες, ἐκθέ-
σεις κ.λπ..

Ἀρχή τοῦ ἀφιερώματος
ἔγινε μέ τήν ἑορτή τοῦ Με-
γάλου Ἀθανασίου, ἡ ὁποία
τελέσθηκε στούς ὁμωνύ-
μους Ἱερούς Ναούς μέ με-
γαλοπρέπεια καί λαμπρό-
τητα ἰδιαίτερα στή Λαμία καί στή Στυλίδα καί μέ τήν συμμετοχή
δύο ἀκόμη Ἀρχιερέων τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεί-
ου, τούς ὁποίους εἶχε προσκαλέσει ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας κ. Νικόλαος. Πρόκειται γιά τούς Θεοφιλεστάτους
Ἐπισκόπους Θεουπόλεως κ. Παντελεήμονα καί Θερμῶν κ. Δη-
μήτριο, οἱ ὁποῖοι ἐπί πολλά χρόνια ἔχουν ὑπηρετήσει στήν
Εὐρώπη καί στήν Αὐστραλία καί ἔχουν διακονήσει τόν ἀπόδη-
μο Ἑλληνισμό. Στόν ἑορτασμό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου συμμε-
τεῖχε ἐπίσης ὁ Θεοφιλέστατος  Ἐπίσκοπος Κατάγκα τοῦ Πα-
τριαρχείου Ἀλεξανδρείας κ. Μελέτιος, ἀπόφοιτος τῆς Ἐκκλη-
σιαστικῆς Σχολῆς Λαμίας, ὁ ὁποῖος διερχόμενος ἐκ Λαμίας πα-
ρεκλήθη ἀπό τόν Σεβασμιώτατο νά παραμείνει. 

Στόν μεγάλο πανηγυρικό Ἑσπερινό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου
Λαμίας συμμετεῖχαν καί οἱ τέσσερις Ἀρχιερεῖς, ὁ Μητροπολίτης
μας καί οἱ τρεῖς προσκεκλημένοι Ἐπίσκοποι, πρός μεγάλη συγ-
κίνηση καί εὐχαρίστηση τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ πολυπλη-
θοῦς ἐκκλησιάσματος, τό ὁποῖο ἔβλεπε γιά πρώτη φορά στόν
μεγαλοπρεπῆ Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Γαλανέϊκων τέσσερις
Ἀρχιερεῖς. Πρό τοῦ τέλους τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας καλωσόρισε τούς ὑψηλούς προσκεκλημέ-

νους καί τούς εὐχαρίστησε γιά τήν μεγάλη εὐλογία καί τιμή τῆς
παρουσίας τους. Διδακτικώτατα περί τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου
μίλησε ὁ χοροστατήσας Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Θερμῶν κ.

Δημήτριος, ὁ ὁποῖος ἀνα-
φέρθηκε στή ζωή καί στά
μηνύματα πού ἐκπέμπει ὁ
Μέγας Ἀθανάσιος. Στή Θεία
Λειτουργία στόν ἴδιο Ναό
ἱερούργησε ὁ Θεοφιλέστα-
τος Ἐπίσκοπος Κατάγκα κ.
Μελέτιος, ὁ ὁποῖος μίλησε
στόν εὐσεβῆ λαό γιά τήν
Ἱεραποστολή στήν Ἀφρική
καί εὐχαρίστησε ὅλους γιά
τήν ἀγάπη καί τόν σεβασμό
πού ἐπέδειξαν στό πρόσω-
πό του.

Στή Στυλίδα ἡ Θεία Λει-
τουργία τελέσθηκε μέ κάθε
λαμπρότητα μέ τή συμμε-
τοχή τοῦ Μητροπολίτου
μας, τῶν δύο Ἐπισκόπων

καί τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς περιοχῆς. Κατά κοινή ὁμολογία αὐτή
ἡ Θεία Λειτουργία εἶχε ἰδιαίτερη χάρη. Γιά πρώτη φορά στόν
ἐπιβλητικό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Στυλί-
δος ἔγινε πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ἀπό ἐνωρίς ὁ λα-
ός εἶχε γεμίσει τόν Ἱερό Ναό μέ τόν κ. Δήμαρχο νά ἔχει δώσει
πρῶτος τό παράδειγμα. Ἡ πολυμελής χορωδία, ἡ εὐπρέπεια
τοῦ Ναοῦ, ἡ κατάνυξη τοῦ ἐκκλησιάσματος, ἡ μεγαλοπρέπεια
τῶν Ἀρχιερέων καί τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, ἡ συμμετοχή τοῦ Δημο-
τικοῦ Συμβουλίου καί ὅλων τῶν Ἀρχῶν τῆς πόλεως προσέδω-
σαν στήν πανήγυρη κάτι τό ἰδιαίτερο, πρᾶγμα πού ὅλοι ἐτόνι-
σαν μετά καί εὐχαριστοῦσαν τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν χαρά
πού τούς ἔδωσε καί τήν μεγάλη τιμή πού ἔκαμε στή Στυλίδα.

Τόν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Θεου-
πόλεως κ. Παντελεήμων, ὁ ὁποῖος δέν παρέλειψε νά ὑπογραμ-
μίσει τήν ἀξία πού ἔχει γιά τόν κάθε ἄνθρωπο ἡ ζωή τοῦ Μεγά-
λου προμάχου τῆς πίστεως Ἁγίου Ἀθανασίου. Συνεχάρη, ἐπί-
σης, τόν Σεβασμιώτατο γιά τό ἔργο του καί ἐξέφρασε τόν θαυ-
μασμό του γιά τήν «ἀνθρωπιά» ὅπως εἶπε τοῦ Δημάρχου Στυ-
λίδος κ. Ἀποστόλου Γκλέτσου, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐκπλήξει πολ-
λούς. Πρό τῆς τελέσεως τῆς Ἀρτοκλασίας, τήν ὁποία προσέφε-
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Δ
έν πρόκειται γιά τήν πτώχευση τῆς

ὁποίας ἡ ἀπειλή ὡς σπάθη ἐπικρέ-

μεται ἐπί τῶν κεφαλῶν μας. Πρό-

κειται γιά τήν πνευματική

πτώχευση πού μᾶς ἔχει

κυριεύσει λόγῳ τῶν ἀδυ-

ναμιῶν μας καί γιά τήν

πνευματική μας χρεωκο-

πία, ἡ ὁποία μᾶς ἔχει βου-

λιάξει  στό βάραθρο τῶν

ἁμαρτιῶν μας. Αὐτή εἶναι

ἡ χειρότερη πτώχευση

πού πάντοτε προηγεῖται

τῆς οἰκονομικῆς.

Ὁ λαός μας εἶχε πλα-

νηθεῖ ἀπό τίς ὑποσχέσεις

πού δημιουργοῦν καί τά

ταξίματα τῶν πολιτικῶν.

Ἔζησε ἀχαλίνωτα καί

ἀπρογραμμάτιστα  τόν

νεοπλουτισμό του, σάν τόν

ἄσωτο τῆς παραβολῆς. Καί ξαφνικά ὅλα

ἄλλαξαν. Οἱ δανειστές ἀπαιτοῦν τά ὀφειλό-

μενα ἀπό ἕνα λαό πού ζοῦσε καί ἐπλούτιζε

μέ δανεικά.  Ἡ ἀσυδοσία τώρα δίνει τόπο

στή στέρηση καί ἡ εὐμάρεια στήν ἔσχατη

πενία. Τώρα ὅλοι συλλογίζονται πόσο ἀνόη-

τα καί ἀπερίσκεπτα ζοῦσαν. Ἡ πτωχεία

τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων ἔφερε τήν

πτώχευση τῆς καθημερινῆς ζωῆς. Φτώχια

δέν εἶναι ἡ στέρηση. Φτώχια εἶναι ἡ παγω-

μένη καρδιά. Ἡ ἐφήμερη εὐμάρεια μᾶς

ἔκλεισε στήν κατάψυξη τῆς ἐγωπάθειας καί

κινδυνεύουμε νά πεθάνουμε. 

Ἀνάνηψη χρειάζεται ὁ

λαός μας. Νά ἀναζητήσει

τά δῶρα τοῦ οὐρανοῦ. Νά

γεμίσει τό ταμεῖο τῆς

ψυχῆς του μέ οὐράνιους

θησαυρούς. Νά ἐξομολο-

γηθεῖ στόν Κύριο: «ἐπτω-

χεύσαμεν σφόδρα. Βοήθη-

σον ἡμῖν ὁ Θεός, ὁ Σωτήρ

ἡμῶν». Ὅταν ἡ ψυχή

εἶναι πτωχή σέ ἔργα ἀγά-

πης, ὅταν πνευματικά

ἀποθέματα δέν ἔχει, τότε

αὐτή ἡ ἴδια ἑτοιμάζει τόν

δρόμο τῆς καταστροφῆς.

Ἡ ἐκζήτηση τῆς Βασιλείας

τοῦ Θεοῦ ἐξασφαλίζει τά

πάντα στή ζωή. «Ζητεῖτε

πρῶτον τήν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν δι-

καιοσύνην αὐτοῦ καί ταῦτα πάντα προστε-

θήσεται ὑμῖν». (Ματθ. 6, 33).

Ἐνισχυτική γιά τήν παροῦσα ἀπέλπιδα

περίοδο εἶναι ὁ λόγος τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστό-

μου: «Μηδείς θρηνήτω πενίαν· ἐφάνη γάρ

ἡ κοινή Βασιλεία». Χειρότερη ἀπό τήν

φτώχια εἶναι ἡ ἔνδεια τῆς ψυχῆς.      

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΟΤΙ ΕΠΤΩΧΕΥΣΑΜΕΝ ΣΦΟΔΡΑ
«Ταχύ προκαταλαβέτωσαν ἡμᾶς οἱ οἰκτιρμοί σου Κύριε, ὅτι ἐπτωχεύσαμεν σφόδρα. 

Βοήθησον ἡμῖν ὁ Θεός, ὁ Σωτήρ ἡμῶν»
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εορταστικεσ εκδηλωσεισ επι τη εορτη του αγΙΟΥ αθανασιου Ὑποδοχή τῆς Κάρας 
τοῦ Ἁγίου Νικηφόρου 

στή Λαμία
Στά πλαίσια τοῦ προγράμματος «ἐπιστροφή στούς Πα-

τέρες», πραγματοποιήθηκε τήν Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου
τό ἀπόγευμα στόν  Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελι-
σμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, ἡ ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, μέ θέμα: «Ἅγιος Νικηφό-
ρος ὁ ὁμολογητής, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως».

Γιά τήν ἀπόδοση τιμῆς στόν ἅγιο καί προσφορά εὐλο-
γίας στούς πιστούς, μεταφέρθηκε ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ἁγί-
ου Γεωργίου Μαλεσίνας, ἡ τιμία κάρα τοῦ Ἁγίου Νικηφό-
ρου, τήν ὁποία συνόδευσαν ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
Ὀπουντίων καί Μαλεσίνης π. Ἀθανάσιος Λατσούδης, ἡ
Μοναχή Χριστοφόρα καί 100 περίπου Χριστιανοί τῆς Μα-
λεσίνας.

Τήν ἁγία Κάρα ὑποδέχθηκε ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ἱερός
Κλῆρος τῆς Λαμίας καί πλῆθος πιστῶν στά προπύλαια τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ καί ἀκολούθως ἄρχισε τό προσκύ-
νημα πού διήρκεσε μέχρι ἀργά τό βράδυ.

Ἀπό δύο πολυμελεῖς χορωδίες ἐψάλη ἡ Ἱερά Παρά-
κληση, μετά τήν ὁποία ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέπτυξε τό θέμα
καί ἀνέλυσε μέ ἁπλή σκέψη τήν ἀξία τῆς προσφορᾶς καί
ὁμολογίας τοῦ Ἁγίου Νικηφόρου κατά τήν πολυτάραχη
περίοδο τῆς εἰκονομαχίας.

Εἶναι γεγονός, ὅτι ἡ παρουσία τῆς τιμίας Κάρας τοῦ
Ἁγίου Νικηφόρου ἀναθέρμανε τήν πίστη τῶν Χριστιανῶν
καί ἐνίσχυσε τήν συνείδηση τῶν πιστῶν, ὥστε ζῶντας μέ-
σα στήν συγκεχυμένη σύγχρονη ἐποχή, νά ἔχουν τήν δύ-
ναμη νά ὁμολογοῦν τόν Χριστό μέ τήν ζωή τους και μέ τά

λόγια τους.

Ἀπό τή χειροθεσία σε Ἀρχιμανδρίτη τοῦ π. Ἀθανασίου Τσακάλη

Ὁ π. Ἀριστοτέλης Ἀρχανιώτης

Ἀπό τή θεία λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Σπερχειάδος

Ἀναμνηστική φωτογραφία μετά τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Λαμίας

Ἀπό τήν θεία Λειτουργία στόν  Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου Στυλίδος Ὁ Σεβασμιώτατος τιμᾶ τόν κ. Ἱωάννη Βογιατζῆ Ἄποψη ἀπό τόν  Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου Στυλίδος

Ἀναμνηστική φωτογραφία τῶν Ἀρχιερέων στό Ἐπισκοπεῖο Λαμίας

Ἀναμνηστική φωτογραφία μετά τή θεία λειτουργία στό χωριό Ἀρχάνι


