
Ἐκδήλωση γιά τά παιδιά τῶν ἱερέων.
Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση μέ κάλαντα, ποιήματα καί
τραγούδια γιά τά παιδιά τῶν ἱερέων πραγματοποίησε ἡ
Ἱερά Μητρόπολή μας τήν Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου στό
Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς
Ν. Ἄμπλιανης Λαμίας. Ἡ ἐκδήλωση ἄρχισε μέ τό ἀπολυ-
τίκιο τῶν Χριστουγέννων, τό ὁποῖο ἔψαλλαν ὅλοι οἱ πα-
ρευρισκόμενοι καί ἐν συνεχείᾳ παιδιά τῶν ἱερέων ἀπήγ-
γειλαν ποιήματα, ἐνῶ ἡ Βυζαντινή Χορωδία τοῦ Μητρο-
πολιτικοῦ Ναοῦ Λαμίας «Μηνᾶς ὁ Καλλικέλαδος» καί ἡ
χορωδία τοῦ Συλλόγου Μικρασιατῶν Λαμίας ὑπό τήν δι-
εύθυνση τοῦ Λαμπαδαρίου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ κ.
Ἀνδρέα Ἰωακείμ καί τῇ συνοδείᾳ μουσικῶν ὀργάνων τρα-
γούδησαν παραδοσιακά κάλαντα ἀπό διάφορες περιοχές
τῆς Ἑλλάδος καί παραδοσιακά τραγούδια. Τήν ἐκδήλωση
ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλα-
ος, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ συνεχάρη τή χορωδία καί τούς ὀργα-
νοπαίχτες, ἀπευθυνόμενος πρός τά παιδιά τόνισε τό ἰδιαί-
τερο προνόμιο πού ἔχουν νά μεγαλώνουν μέσα σέ ἕνα
ἐκκλησιαστικό περιβάλλον μέ ἀρχές καί παραδόσεις,
ὑπενθύμισε τήν εὐθύνη τους νά ἀποτελοῦν πρότυπα γιά
τούς ἄλλους καί τούς εὐχήθηκε νά ἔχουν τόν Χριστό

πάντοτε στήν καρδιά τους, γιά νά εἶναι ἡ ζωή τους χα-
ρούμενη καί εὐτυχισμένη. Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος
μοίρασε δῶρα σέ ὅλα τά παιδιά καί τούς ὀργανοπαίχτες
καί ἔβγαλε μαζί τους ἀναμνηστική φωτογραφία. Στό τέ-
λος τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο παρέθεσε μικρή δεξίω-
ση σέ ὅλους.
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Ἕνα ἀκόμα Συνέδριο Νεολαίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως μας στέφτηκε μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχία. 

Τό Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2009, πραγματοποιήθη-
κε τό καθιερωμένο
ἀπό τήν ποιμαντι-
κή πρόνοια καί τό
ἀμέριστο ἐνδιαφέ-
ρον τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολί-
του Φθιώτιδος κ.κ.
Νικολάου, Συνέ-
δριο τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας, τό
ὁποῖο ἀπευθύνεται
κάθε φορά σέ Νέ-
ες καί Νέους τῆς
τοπικῆς Ἐκκλη-
σίας. Κεντρικό θέ-
μα τοῦ Συνεδρίου
ἦταν τό «Πῶς θέ-
λω τήν Ἐκκλησία».
Οἱ ἐκλεκτοί εἰση-
γητές, πού μέ πο-
λύ προθυμία εἶχαν
ἀποδεχθεῖ τήν
πρόσκληση τοῦ
Σεβασμιωτάτου καί μίλησαν στούς πολυάριθμους συνέ-
δρους, ἦταν ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος
π. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου, Διδάκτορας Θεολογίας
καί Κληρικός τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ὁ
ὁποῖος μίλησε μέ θέμα: «Τά ἱερά Μυστήρια τῆς Ἐκκλη-
σίας καί τί εἶναι ἡ Ἐξομολόγηση», ἡ Βουλευτής καί Δη-
μοσιογράφος κυρία Λιάνα Κανέλλη, μέ θέμα: «Ἐκκλη-
σία καί Κοινωνία» καί ὁ κύριος Ἀλέξανδρος Κατσιάρας,
Θεολόγος, Διευθυντής τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί Σύμβουλος τοῦ Μακαριωτά-
του Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.
Ἱερωνύμου, μέ θέμα: «Πῶς θέλω τήν Ἐκκλησία καί πῶς

εἶναι ἡ Ἐκκλησία». 
Τό Συνέδριο, τό ὁποῖο παρακολούθησαν ἀπό τό

πρωί μέχρι τό μεσημέρι πάνω ἀπό διακόσιοι νέοι, ξεκί-
νησε μέ προσευχή.
Στή συνέχεια ἀνα-
γνώσθηκε θερμό
Μήνυμα τοῦ Μα-
καριωτάτου Ἀρχιε-
πισκόπου Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος
κ.κ. Ἱερωνύμου Β΄
πρός τούς νέους
τοῦ Συνεδρίου.

Ἀκολούθησαν
οἱ χαιρετισμοί τοῦ
Δημάρχου Λαμι-
έων κ. Γεωργίου
Κοτρωνιᾶ, τοῦ
ἐκπροσώπου τοῦ
Νομάρχου Φθιώτι-
δος κ. Ἀθανασίου
Χειμάρα, κ. Δημη-
τρίου Ἀργυρίου,
ὑπευθύνου τοῦ το-
μέα Πολιτιστικῶν
Ἐκδηλώσεων τῆς

Νομαρχίας, καθώς καί τῆς ἐκπροσώπου τοῦ Περιφερει-
ακοῦ Διευθυντοῦ Α΄καί Β΄/βάθμιας Ἐκπαίδευσης κ. Ἀθα-
νασίου Μήνα, κας Χριστίνας Ἀτζουλῆ-Κουτκιᾶ, Προϊστα-
μένης Γραφείου Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης Νομοῦ
Φθιώτιδος. Διαβάστηκαν ἐπίσης οἱ χαιρετισμοί τῆς
Ὑπουργοῦ Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης καί Τροφίμων καί Βου-
λευτοῦ τοῦ Νομοῦ κας Κατερίνας Μπατζελῆ καθώς καί
τοῦ Βουλευτή κ. Χρήστου Σταϊκούρα. 

Στή συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώ-
τιδος κ Νικόλαος, κήρυξε τήν ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου,
ἐπισημαίνοντας τήν μεγάλη του χαρά γιά τήν ἰδιαίτερη
εὐκαιρία πού δίνεται μέ τό Συνέδριο αὐτό, νά βρεθεῖ

κοντά ὅλη ἡ Ἐκκλησία, μαζί ὁ Μητροπολίτης καί ὁ λαός
καί ἰδιαίτερα ἡ νεολαία, γιά τήν ὁποία ὅλοι τρέφουν τίς
καλύτερες ἐλπίδες.       

Ἀκολούθησαν οἱ πολύ ἐνδιαφέρουσες εἰσηγήσεις,
μετά ἀπό τήν καθεμία ἀκολουθοῦσε ζωντανός διάλογος
ἀνάμεσα στόν Σεβασμιώτατο τόν κάθε ὁμιλητή καί πολ-
λούς νέους. Ὁ κ. Κατσιάρας στήν εἰσήγησή του περι-
στράφηκε γύρω ἀπό τήν ἀνάγκη ἀνάληψης πρωτοβου-
λίας ἀπό τόν κάθε νέο στήν προσέγγιση τῆς Ἐκκλησίας
καί στήν ἐνσωμάτωσή του σέ αὐτήν ὡς βασική προϋπό-
θεση στήν ἀνάπτυξη δράσης γιά τήν διαμόρφωση τῆς
Ἐκκλησίας. Ἡ κα Κανέλλη τόνισε κυρίως τήν ἔννοια τῆς
ἀγάπης ὡς τήν βασική ἰδιότητα τῆς  Ἐκκλησίας. Μέ τρό-
πο γλαφυρό καί ἐξόχως ἐπικοινωνιακό ἔνυξε πολλές
πλευρές τίς σύγχρονης πραγματικότητας καί ἀποκάλυψε
ἄγνωστες πτυχές αὐτῆς. Τέλος στήν ὁμιλία του ὁ π. Θε-
μιστοκλῆς Χριστοδούλου ἀναφέρθηκε περιεκτικά στόν
σεβασμό ὅλων τῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας καί πρω-
τίστως στό μυστήριο τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως, πού
ἀποτελεῖ ἔκφραση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τόν
ἄνθρωπο -μιά ἀνοικτή ἀγκαλιά γιά ὅλους- καί θεραπευ-
τικό ἐργαλεῖο γιά τά ψυχικά νοσήματα τοῦ ἀνθρώπου.   

Ἡ μεγάλη αὐτή σύναξη τῆς Νεολαίας τῆς Φθιωτικῆς
Ἐκκλησίας ἔκλεισε μέ μικρή συναυλία, πού δόθηκε ἀπό
δύο μουσικά σχήματα τοῦ Ὠδείου Καραμπογιᾶ καθώς
καί μέ δεξίωση, πρός τιμήν ὅλων τῶν συμμετεχόντων
στό Συνέδριο.
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Π
άντοτε καί σέ ὅλα τά ἐπίπεδα ἡ Ἐκκλη-
σιαστική ζωή ἦταν ἡ συνεκτική δύναμη
τῶν ἀνθρώπων

καί γι’ αὐτό ἐξασφάλιζε
τήν κοινωνική γαλήνη
καί τήν εἰρήνη τῶν συ-
νειδήσεων. Ἦταν καί
εἶναι ὑπεράνω πάντων
τῶν κοσμικῶν καί ἐφή-
μερων, χωρίς συνάμα νά
ὑποτιμᾶ ἤ νά ἀγνοεῖ τήν
χρησιμότητά τους στήν
καθημερινή ζωή. Ὅσες
φορές ἀνεμείχθη καί ξε-
πέρασε τά ὅριά της, ἐζη-
μίωσε καί τόν ἑαυτό της,
ὡς Μυστικοῦ Σώματος
τοῦ Χριστοῦ καί τούς ἀνθρώπους. Γι΄αὐτό βασι-
κό σύνθημα καί ἀρχή της εἶναι αὐτό πού συχνά
διεκήρυττε ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν Σεραφείμ: «Ἡ Ἐκκλησία οὔτε συμπολι-
τεύεται, οὔτε ἀντιπολιτεύεται». Ἡ Ἐκκλησία
εἶναι Μητέρα ὅλων, ἀγαπᾶ ὅλους καί δέν διακρί-
νει κανένα. Ἀπό τή στιγμή πού κάποιος Ἱερωμέ-
νος ταχθεῖ καί διακριθεῖ πολιτικά, ἀπέτυχε νά
εἶναι σύμβολο ἑνότητος καί πατέρας ὅλων τῶν
πιστῶν ἀδιακρίτως. Ὡς πολίτης ἀσκεῖ τό δι-
καίωμα τῆς ψήφου στίς Βουλευτικές καί Δημοτι-
κές ἐκλογές χωρίς νά ἐκτίθεται. Αὐτή εἶναι ἡ
γραμμή τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὅσοι ἱερεῖς θέλουν
νά εἶναι πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί ὄχι κομματι-
κά νούμερα, πρέπει νά διαφυλάττουν τήν ἀξία
τῆς πατρότητας μέ τήν ὁποία διά τῆς χειροτο-

νίας τούς ἐτίμησε ἡ Ἐκκλησία.
Τί περίεργο ὅμως μέ μερικούς δημοσιογρά-

φους. Ἐνῶ κόπτονται γιά
τήν μή ἀνάμειξη τῆς
Ἐκκλησίας καί τῶν φορέ-
ων της στήν πολιτική,
μόλις ἐπαναφέραμε στήν
τάξη τούς ἀτακτίσαντες
κληρικούς πού ἀπεκάλυ-
ψαν τήν κομματική τους
προτίμηση, κατέκριναν
τήν πράξη μας καί μι-
λοῦσαν γιά ἀτομικά δι-
καιώματα καί τά τοιαῦτα.

Ἡ Ἐκκλησία δέν ἐπι-
τρέπεται νά ἄγεται καί
νά φέρεται. Εἶναι κυρίαρ-

χη πνευματική δύναμη πού ἐγγυᾶται τήν ἑνότητα
τοῦ λαοῦ μας καί ἔτσι πρέπει νά μείνει.

Πέφτουν πολύ χαμηλά οἱ Κληρικοί, ἐκεῖνοι
πού γίνονται ἐξαρτήματα πολιτικῶν κομμάτων.
«Ἡμῶν γάρ τό πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει».

Κάποτε σέ ἕνα χωριό ἐρωτοῦσαν οἱ ἐνορίτες
τόν Ἱερέα τους: «Πάτερ τί νά ψηφίσουμε;» Ὁ
Ἱερέας δέν ἀπαντοῦσε. Ἐκεῖνοι ὅμως ἦταν πολύ
φορτικοί. Τότε ὁ ἱερέας θέλοντας νά τούς ὑπο-
δείξει κατεύθυνση τούς λέγει: «Τί μέ ρωτᾶτε καί
μέ ξαναρωτᾶτε. Δέν μοῦ λέτε. Μέ ποιό χέρι κά-
νετε τό Σταυρό σας;» 

Οὔτε ἔμμεσα, οὔτε ἄμμεσα, οὔτε ἁγιογραφι-
κά, οὔτε συμβολικά. Καμμία ἀπολύτως ἀνάμειξη! 

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Σεβασμιώτατε,
Μέ ἰδιαίτερη χαρά πλη-

ροφορήθηκα τήν Σύναξη Νέ-
ων, στίς 19 Δεκεμβρίου, ἀπό
τήν περιοχή τῆς Ἐκκλησίας
πού παροικεῖ στήν Ἐπαρχία
ὑμῶν καί λυποῦμαι πού τό
πρόγραμμά μου δέν ἐπιτρέ-
πει τήν παρουσία μου ἀνά-
μεσά σας.

Σεβασμιώτατε καί ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,
Γνωρίζετε ὅτι ἡ Ἐκκλησία πού ὁ Κύριος ἡμῶν

Ἰησοῦς Χριστός ἵδρυσε καί Αὐτός μόνον εἶναι κεφαλή
της, καλεῖται νά ἀνοίγεται διαρκῶς στόν κόσμο καί
στήν κοινωνία, μέ βάση τήν ἐντολή τοῦ Χριστοῦ
«πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη...». Ἑπο-
μένως ἡ σημερινή συνάντηση τόσων νέων ἀνθρώπων
ἐντάσσεται μέσα στό πνεῦμα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ
ὁποία εἶναι ἀνοικτή πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους.
Ὅμως ἡ Ἐκκλησία ἐνῶ ζεῖ καί κινεῖται μέσα στόν κό-
σμο, ἐν τοῦτοις, δέν εἶναι «ἐκ τοῦ κόσμου τούτου».
Εὔχομαι οἱ ἔγκριτοι εἰσηγητές τῆς ἡμερίδας αὐτῆς, νά
διευκρινίσουν τό θέμα τοῦ Συνεδρίου σας. «Πῶς θέλω
νά εἶναι ἡ Ἐκκλησία».

Ἀξίζει νά ἀκοῦμε τά σχόλια καί τίς παρατηρήσεις
τῶν νέων μέ προσοχή. Ἡ νεότητα πού χαρακτηρίζε-
ται ἀπό τόν ἐνθουσιασμό καί τήν ἀναζήτηση ἑνός
ἰδανικοῦ κόσμου, ἔχει νά πεῖ πολλά σέ ἐμᾶς τούς με-
γαλύτερους. Ἐξ΄ ἄλλου καί η Ἐκκλησία ἀναφέρεται
σέ ἕνα κόσμο πού θά ἔλθει, στόν ἐρχόμενο κόσμο,
τόν κόσμο τῆς Βασιλείας τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ πού
προγευόμαστε κάθε φορά πού τελοῦμε τήν Θεία
Εὐχαριστία.

Σεβασμιώτατε,
Σᾶς παρακαλῶ νά μεταφέρετε σέ ὅλους τούς πα-

ρευρισκόμενους, κυρίως πρός τούς νέους ἀνθρώπους,
τήν ἀγάπη μου καί τόν σεβασμό μου καί τίς πιό
θερμές μου εὐχές γιά τήν ἐπιτυχία τοῦ Συνεδρίου
σας. Θά ἀναμένω νά ἐνημερωθῶ γιά τά συμπερά-
σματά του. Εὔχομαι τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου νά
φθάσει καί στούς νέους μέ τόν πιό αὐθεντικό τρόπο
πού συμπυκνώνεται στήν ἀγάπη καί τόν σεβασμό
τῆς ἰδαιτερότητας τοῦ συνανθρώπου μας.

Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος 
Ἱερώνυμος Β΄

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας μέ τόν κ. Κατσιάρα, 
στό πάνελ τῶν ὁμιλητῶν.

Ἡ βουλευτής καί δημοσιογράφος κα Λιάνα Κανέλλη 
κατά τήν ὁμιλία της στό Συνέδριο Νεολαίας. Τό μουσικό σχῆμα τοῦ Ὠδείου Καραμπογιᾶ, πλαισίωσε μουσικά το Συνέδριο.

Στό βῆμα τῶν ὁμιλητῶν τοῦ Συνεδρίου ὁ αἰδεσ. πρωτοπρεσβύτερος
π. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου, διδάκτωρ Θεολογίας.

Ἄποψη τοῦ κατάμεστου ἀπό νέους καί νέες Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Λαμίας,
κατά τίς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου Νεολαίας τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἀναμνηστική φωτογραφία τοῦ Σεβασμιωτάτου μέ τά παιδιά τῶν ἱερέων.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τά παιδιά τῆς χορωδίας τοῦ Συλλόγου Εὐρυτάνων.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τή χορωδία τοῦ Κ.Ε.Υ.Π. Τά παιδιά τοῦ Ὀρφανοτροφείου Θηλέων Λαμίας μέ τόν Σεβασμιώτατο.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τά παιδιά τοῦ Λύκειου Ἐλληνίδων.

Ἀναμνηστικές φωτογραφίες τοῦ Σεβασμιωτάτου μέ χορωδίες καί παιδιά πού ἔψαλλαν 
τά Χριστουγεννιάτικα κάλαντα τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς στό Ἐπισκοπεῖο.



Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.

Εἶναι σέ ὅλους γνωστή ἡ φιλανθρωπία, τήν ὁποία
ἀσκεῖ ἡ Ἐκκλησία μας καί ἰδιαιτέρως ἡ Ἱερά Μητρόπολή
μας. Προσφέρει ἀδιακρίτως εἰς τούς ἔχοντας ἀνάγκη
αὐτά, πού ἐσεῖς ἐμπιστεύε-
σθε στά χέρια της καί ἀνα-
κουφίζει ἑκατοντάδες ψυχές
ἀπό τήν περιπέτεια τῆς φτώ-
χειας, τῆς ἀρρώστιας, τῆς
κάθε δοκιμασίας. Ἡ ἀγκαλιά
της εἶναι πάντα ἀνοικτή γιά
κάθε πονεμένο ἀδελφό μας,
μικρό καί μεγάλο, Ἕλληνα
καί ξένο, χριστιανό καί
ἀλλόθρησκο. Τά Γηροκο-
μεῖα μας, τά Κέντρα Ἀγάπης,
ὅλα τά Ἱδρύματά μας φιλο-
ξενοῦν, περιθάλπουν καί
διακονοῦν ταλαιπωρημέ-
νους ἀνθρώπους, ἐγκαταλε-
λειμένες γιαγιάδες καί πα-
ποῦδες, μετανάστες, ἀνέρ-
γους, ἀστέγους, ἀσθενεῖς,
κάθε εἴδους πονεμένο
ἄνθρωπο. Καί τοῦτο πράττο-
με ἐν ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος μᾶς λέγει, ὅτι στό
πρόσωπο αὐτῶν τῶν ἐλαχίστων εἶναι Αὐτός ὁ  Ἴδιος.

Ἡ φιλανθρωπία, τήν ὁποία ἀσκεῖ ἡ Ἐκκλησία μας μέ
τρόπο ὀργανωμένο καί ἀνεπίληπτο, εἶναι μιά γνήσια
λειτουργία ἀγάπης. Οἱ προσφέροντες, οἱ διανέμοντες
καί οἱ λαμβάνοντες, ὅλοι μαζί κινοῦνται μέσα σ΄ ἕνα δια-
φορετικό κλῖμα ἀνθρωπίνων σχέσεων, τό ὁποῖο τούς
ἑνώνει μέ τόν ἀδιάσπαστο σύνδεσμο τῆς ἀγάπης. Ἄν
αὐτή ἡ σχέση ἁπλωθεῖ στήν κοινωνία μας, τότε δέν θά
ὑπάρχει φτώχεια, δέν θά ὑπάρχουν πεινασμένοι, δέν θά
νοιώθει κανείς τήν παγερότητα τῆς μοναξιᾶς, ὁ πόνος
θά μετριάζεται, ἡ χαρά θά πολλαπλασιάζεται καί ἡ εὐτυ-
χία θά ἑδραιώνεται στήν κοινωνία μας. Γι΄ αὐτό ὁ Κύριός
μας διεκήρυττε: «Μακάριον ἐστί διδόναι μᾶλλον ἤ λαμ-
βάνειν». Ἡ ἐλεημοσύνη ἀνασταίνει ἀνθρώπους, ὅπως
λέγει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος: «Ἡ δύναμις τῆς δαψιλοῦς
ἐλεημοσύνης καί αὐτόν τόν θάνατον φυγαδεύει ὡς ἐπί
τῆς Ταβιθᾶ».

Δέν ἀγνοοῦμε, ὅτι σήμερα διέρχεται ἡ κοινωνία μας
μιά μεγάλη οἰκονομική κρίση ἕνεκα τῆς ἀλογίστου χρη-
σιμοποιήσεως τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν. Ὅπως σέ κάθε ἐπο-
χή πείνας καί φτώχειας δέν ἔπαψαν νά ὑπάρχουν πλού-
σιοι, ἔτσι καί σήμερα ὑπάρχουν πολλοί πού ζοῦν μέσα
στά πλούτη καί στίς ἀπολαύσεις. Ἄς ρίξουν μιά ματιά
καί στόν φτωχό. Ἄς ἀνοίξουν τό πορτοφόλι τους νά ἐνι-
σχύσουν τό ἔργο τῆς φιλανθρωπίας. Θά νοιώσουν ἀνά-
σταση στήν ψυχή τους καί θά τούς εὐλογήσει ὁ Θεός.
Ἐκτός ἀπό τούς πλουσίους ὑπάρχουν καί ἐκεῖνοι, πού
ἔχουν λίγα, ἀλλά εἶναι πλούσιοι στή νοοτροπία. Εἶναι οἱ

τόσες χιλιάδες  Ἕλληνες, πού κάθε βράδυ ξενυχτοῦν
στά κέντρα διασκεδάσεων, σπαταλοῦν τίς οἰκονομίες
τους στίς ἀπολαύσεις καί ὅταν τούς κτυπήσεις τήν πόρτα
νά ἐνισχύσουν τόν  Ἔρανο τῆς Ἀγάπης, κωφεύουν.

Ὀλίγοι εἶναι οἱ «ἱλαροί δότες». Αὐτοί οἱ ὀλίγοι κά-
νουν τά μεγάλα ἔργα τῆς
ἀγάπης καί τῆς φιλανθρω-
πίας. Ἄν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι
εἶχαν τή δική τους ψυχή, τό-
τε δέν θά ὑπῆρχε φτώχεια,
οὔτε θά μᾶς προέκυπτε
οἰκονομική κρίση. Νά γνω-
ρίζετε, ἀδελφοί μου, ὅτι ὁ
Θεός εἶναι καλοπληρωτής.
Δίδει μισθόν ἑκατονταπλα-
σίονα εἰς τόν τίμιο ἐργάτη
τῆς ἀγάπης. «Μικρά δίδομεν
καί μεγάλων ἀξιούμεθα»
λέγει ὁ «χρυσοῦς τήν
γλῶτταν χρυσοῦς καί τήν
καρδίαν» ἅγιος Ἰωάννης
Χρυσόστομος. Τό σημαντι-
κότερο εἶναι, ὅτι ἡ ἐλεημο-
σύνη μᾶς χαρίζει ἄφεση
ἁμαρτιῶν. Αὐτή τή σημασία
ἔχει ἡ προτροπή τοῦ μεγά-

λου Πατρός: «Τάς ἁμαρτίας σου ἐν ἐλεημοσύναις λύ-
τρωσαι».

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.
Σᾶς ἀνέφερα ὅλα τά ἀνωτέρω, διά νά ἀντιληφθεῖτε,

ὅτι Χριστιανός πού δέν ἐλεεῖ, δέν εἶναι Χριστιανός. Τρό-
ποι ἐλεημοσύνης ὑπάρχουν πολλοί. Δέν εἶναι μόνο τῶν
χρημάτων. Εἶναι καί τῶν λόγων καί τῆς προσευχῆς.
Αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες ἀνοῖξτε τήν καρδιά σας. Σκεφθεῖτε
περισσότερο τόν συνάνθρωπό σας πού ὑποφέρει. 

Ἐνισχύσατε μέ ὅ,τι καί ὅσο δύνασθε τήν φιλανθρω-
πία τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ  Ἔρανος τῆς Ἀγάπης, πού θά
διενεργηθεῖ ἀπό 13 ἕως 15 Δεκεμβρίου εἶναι γιά τούς
ἀδελφούς πού ἔχουν ἀνάγκη ἀπό τή ζεστασιά τῆς ἀγά-
πης. Βοηθήσατε, γιά νά μποροῦμε κι΄ ἐμεῖς νά ἀνταπο-
κρινόμαστε στίς πολλές ἀνάγκες τῶν συνανθρώπων
μας.

Ὁ Οἰκτίρμων καί Ἐλεήμων Κύριός μας νά σᾶς εὐλο-
γεῖ διά παντός καί νά σᾶς σκεπάζει ἀπό κάθε κακό.

Ἡ «ἀκαταίσχυντη προστασία τῶν πιστῶν» Ὑπεραγία
Θεοτόκος νά εἶναι φρουρός τῆς ζωῆς σας.

Οἱ πάντες ἅγιοι νά πρεσβεύουν ἐκτενῶς ὑπέρ ὑμῶν.
Ἐκ βάθους ψυχῆς μου σᾶς εὔχομαι εὐλογημένα καί

ἁγιασμένα Χριστούγεννα.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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δι. Τί τόν ὠφελεῖ ὅτι ἠμπορεῖ νά παρακολουθεῖ
τήν κατεύθυνση τῶν καταιγίδων; Βλέπει νά ἐκρι-
ζώνονται πόλεις, δάση, ἐργοστάσια καί εἶναι ἀνί-
κανος νά ἀντισταθεῖ. Εἶναι ἀδύναμος ἐν τῇ παν-
τοδυναμίᾳ του. Ἐξάλειψε τίς μεγάλες ἐπιδημίες.
Εἶναι ὅμως ἀδύναμος ἐνώπιον ἄλλων ἀσθενειῶν,
γνωστῶν καί ἀγνώστων, οἱ ὁποῖες ἀπειλοῦν τήν
ζωή καί τήν ὑπόστασή του.

Ἡ ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου δέν φαίνεται μό-
νον ἐμπρός εἰς τό φυσικό κακό, ἀλλά καί ἐμπρός
εἰς τό ἠθικό κακό. Αἰσθάνεται νά τόν περιβάλλει
τό μῖσος, ἡ κακία, ὁ φθόνος, ἡ συκοφαντία. Βλέ-
πει νά κυριαρχεῖ στή ζωή ἡ ἀπάτη, τό ψεῦδος, ἡ
διαφθορά καί εἶναι ἀδύναμος νά ἀναστρέψει τήν
κατάσταση. Διαπιστώνει ἐπίσης, ὅτι καί ὁ δικός
του «ἔσω ἄνθρωπος» ρέπει πρός τό κακό καί πα-
ρά τόν ἀγῶνα, πάλι ἐπιστρέφει στήν λάσπη τῶν
ἀδυναμιῶν. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος περιγράφει τήν
ὑποδούλωση τοῦ ἀνθρώπου στίς παλαιές συνήθει-
ες μ΄ αὐτά τά χαρακτηριστικά λόγια: «ταλαίπωρος
ἐγώ ὁ ἄνθρωπος˙ τίς μέ ρύσεται ἐκ τοῦ σώματος
τοῦ θανάτου τούτου;» (Ρωμ. 7,15). Καί σήμερα
μετά τόσους αἰῶνες καί τόσες προόδους, ὁ ἄνθρω-
πος εὑρίσκεται στό ἴδιο σημεῖο.

Ἀδύναμος λοιπόν ὁ ἄνθρωπος πρό τῶν στοιχεί-
ων τῆς φύσεως, πρό τῶν ἀσθενειῶν καί πρό τοῦ
ἠθικοῦ κακοῦ, πού ὑπάρχει γύρω του καί μέσα
του. Ἀδύναμος νά διαλευκάνει μόνος του τό μυ-
στήριο τοῦ προορισμοῦ του. Ἀδύναμος ὁ ἄνθρω-
πος μέσα σ΄ ἕνα κόσμο ἀφιλόξενο, ἀπειλητικό καί
ἀπρόβλεπτο, πού τοῦ δημιουργεῖ πλήξη καί φό-
βο.

Ἐνόμισαν μερικοί, ὅτι μέ τήν ἰσχύ τῆς γνώσε-
ως, τή δύναμη τοῦ χρήματος, τήν ὑπεροχή τῆς
τεχνολογίας, τήν ἀνάπτυξη τοῦ πολιτισμοῦ, θά
καθιστοῦσαν τόν ἄνθρωπο παντοδύναμο καί
εὐτυχισμένο. Ἠπατήθησαν ὅμως, διότι δέν ἐξαλεί-
φθηκε ὁ φόβος τῆς ἀδυναμίας. Δυστυχῶς ἡ ὑπε-
ροχή καί ἡ ἀλλαζονεία ἐκτρέφει τήν ἐσωτερική
ἀδυναμία μέ ἀποτέλεσμα ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος
νά αἰσθάνεται μόνος ἀνάμεσα σέ πολλούς, «τρέ-
μων καί στένων» μέσα σέ πλούτη καί χλιδή, ἀνι-
κανοποίητος μέσα σέ ἀπολαύσεις, ἀνασφαλής μέ
πολλούς σωματοφύλακες, μόνιμα φοβισμένος,
ἀποπροσανατόλιστος καί δυστυχής.

Ἀδύναμος εἶναι ὁ ἄθρωπος χωρίς Θεό. Ἀνα-
σφαλής καί χαμένος εἶναι ἐκεῖνος, πού ἀκολουθεῖ
τήν διακήρυξη τοῦ Νίτσε, ὅτι «ὁ Θεός εἶναι ὁ με-
γαλύτερος κίνδυνος». Ὅσοι ἀκολουθοῦν αὐτή τή
θεωρία γίνονται δυστυχισμένοι καί τήν δυστυχία
τους διοχετεύουν στή ζωή τῶν λαῶν μέ τήν ἐπι-
βολή τῶν ἀθρήσκων θεωριῶν καί πρακτικῶν τους. 

Ἔτσι, ἐφθάσαμε σήμερα νά ὁμιλοῦμε γιά ἄθρη-
σκα συντάγματα, γιά ἄθρησκη παιδεία, γιά ἄθρη-
σκα κράτη καί ὑπό τό πρόσχημα τῆς προστασίας

τῶν μειονοτήτων νά ἰσοπεδώνουμε ἀξίες, πίστη,
παράδοση καί ἰδανικά αἰώνων, μέ τά ὁποῖα ἐστά-
θηκαν ὄρθια ἔθνη καί ἐμεγαλούργησαν.

Ἡ ἐποχή μας ἀντιμετωπίζει μιά ἀπό τίς μεγα-
λύτερες κρίσεις τῆς ἱστορίας τῆς ἀνθρωπότητος.
Ἐνῶ ὁ Θεός εἶναι μαζί μας, ἐμεῖς ζοῦμε «ὡς ἐλπί-
δα μή ἔχοντες καί ἄθεοι ἐν τῷ κόσμῳ» (Ἐφ.
Β΄,12). Ἐάν κατορθώναμε νά συνειδητοποιήσωμε
τήν συνεχῆ παρουσία τοῦ Θεοῦ, θά εἴμεθα πολύ
πιό διαφορετικοί. Θά εἴμεθα ἄνθρωποι ἤρεμοι,
ἰσορροπημένοι, εὐτυχισμένοι.

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ.

Εἶναι καιρός νά ὑπερβοῦμε τήν εἰκονική πραγ-
ματικότητα, πού παρουσιάζει τόν ἄνθρωπο ὡς
ὑπεράνθρωπο. Τά πράγματα εἶναι διαφορετικά.
Χωρίς τόν Σωτῆρα καί Λυτρωτή Χριστό ὁ ἄνθρω-
πος γίνεται ὑπάνθρωπος. Ὁ Χριστός μέ τήν σάρ-
κωσή Του διέσωσε τήν εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου καί
τήν ἀνεβίβασε στήν ἀξία τοῦ Θεοῦ. Διά τοῦ Χρι-
στοῦ καί μέ τόν Χριστό «ἀναιρεῖται ἡ ἀναίδεια
τῆς ἁμαρτίας» καί ἀνατέλλει ἡ χαρά στόν κόσμο.

Ἄς ἀποβάλλωμε, λοιπόν, τό βαρυκάρδιο νέφος
τῆς ἀπελπισίας κι΄ ἄς ὁδηγήσωμε τά βήματά μας
στήν νοητή Βηθλεέμ, στήν ἁγία μας Ἐκκλησία,
στήν ὁποία λάμπει τό ἀστέρι τῆς ἐλπίδος, ὁ Σω-
τήρ ἡμῶν.

«Ἡ ἀλήθεια ἦλθεν. Ἡ σκιά παρέδραμε καί Θε-
ός ἀνθρώποις ἐκ Παρθένου πεφανέρωται».

Τό χαρμόσυνο ἀγγελικό μήνυμα ἄς ζωογονήσει
τόν ἀπογοητευμένο καί ταλαιπωρημένο ἄνθρωπο,
ὅπου γῆς.

«Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, 
ὅς ἐστί Χριστός Κύριος».

«Σήμερον πᾶσα κτίσις ἀγάλλεται καί χαίρει,
ὅτι Χριστός ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου Κόρης».
«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, 

ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».

Τῷ δέ σαρκωθέντι Θεῷ δόξα, τιμή 
καί προσκύνησις εἰς τούς αἰῶνας.

Μετά πατρικῶν ἑορτίων εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ἡ ψῆφος τῶν Ἱερέων

Ἀνεγράφη στίς ἐφημερίδες ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Φθιώτιδος κ.κ. Νικόλαος παρατήρησε ἑπτά Ἱερεῖς
τῆς Μητροπόλεώς του ἐπειδή προσῆλθαν καί ψήφισαν στίς
ἐσωκομματικές ἐκλογές τῆς 29.11.2009 τῆς Νέας Δημοκρα-
τίας γιά τήν ἐκλογή τοῦ νέου
αὐτῆς προέδρου.

Τήν ἐνέργειά του αὐτή
ἔσπευσαν νά κατακεραυνώ-
σουν πλεῖστοι ὅσοι τηλεδικα-
στές ἀπό τά παράθυρα τῆς Τ.V.

Ἄλλος χαρακτήρισε τή στά-
ση τοῦ συγκεκριμένου Μητρο-
πολίτη ὡς ἀντιδημοκρατική
ἐνέργεια σκοποῦσα στή στέρη-
ση τοῦ δικαιώματος τῶν ἐν
λόγῳ ἱερέων νά ἐκφράζουν τίς
πολιτικές των πεποιθήσεις,
ἄλλος χαρακτήρισε αὐτήν ὡς
δεσποτισμόν καί ἄλλος πάλιν
ὡς ἐνέργειαν τρομοκρατήσεως
τούτων. Τά πράγματα ὅμως
δέν εἶναι ἔτσι. Ὁ Γράφων οὔτε
φίλος εἶναι ἀλλ΄ οὔτε καί κάν γνωστός τοῦ συγκεκριμένου
Ἱεράρχου, οὔτε καί αὐτόκλητος αὐτοῦ ὑπερασπιστής ἔχει
ταχθεῖ. Ἀλλ΄ ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε, φίλοι ἀναγνῶστες, τό
νόμισμα ἔχει πάντα δύο ὄψεις. Βεβαίως, τήν ἐποχή πού
ζοῦμε κανείς δέν ἔχει τό δικαίωμα νά στερήσει τόν οἱονδή-
ποτε τρίτον νά ἐκφράζει τίς πολιτικές του πεποιθήσεις. Ἄλλο
ὅμως πολιτικές πεποιθήσεις καί ἄλλο συμμετοχή σέ κομμα-
τικές διεργασίες.

Οἱ ἱερεῖς ἀπό τῆς χειροτονίας των καί μετέπειτα θεω-
ροῦνται ποιμένες ὅλου τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος
τῆς ἐνορίας των. Ὀφείλουν καί πρέπει νά ἀπολαμβάνουν
τοῦ σεβασμοῦ καί τῆς ἐκτιμήσεως ὅλων τῶν ἐνοριτῶν, ἀνε-
ξαρτήτως πολιτικῆς ἀποχρώσεως, ἰδία δέ ὅταν οὗτοι ἔχουν
καταστεῖ καί ἐξομολόγοι. Κάτω ἀπό τίς δύο αὐτές ἰδιότητές
των οἱ ἱερεῖς δέν πρέπει νά ἐκδηλώνουν δήμοσια τήν προτί-
μησή των σέ κάποια πολιτική παράταξη, βεβαίως εἶναι καί
αὐτοί  Ἕλληνες πολίτες καί θά πρέπει νά ψηφίζουν τόσον
στίς ἐθνικές ὅσον καί στίς δημοτικές ἐκλογές. Ἄλλο ὅμως
ἐθνικές καί δημοτικές ἐκλογές καί ἄλλο ἐσωκομματικές
διεργασίες γιά τήν ἀνάδειξη ἀρχηγοῦ σέ μιά πολιτική παρά-

ταξη.
Ἡ ψῆφος στίς ἐθνικές καί δημοτικές ἐκλογές, ὡς γνω-

στόν, εἶναι μυστική καί ἔτσι οἱ ἱερεῖς μποροῦν νά ἐκφράζον-
ται ἐλεύθερα, ὅπως ἐπιθυμοῦν. Δέν ἔχουν ὅμως τό δικαίω-
μα νά κομματικοποιοῦνται δημοσίως καί νά κατέχουν κομ-
ματική ταυτότητα, ἄν θέλουν νά ἀπολαμβάνουν τόν σεβα-
σμό ὅλων τῶν ἐνοριτῶν.

Ἀντιλαμβάνεται κανείς
τούς κινδύνους ἐκ τῆς δημο-
σιοποιήσεως τῆς κομματικῆς
ταυτότητας τῶν ἱερέων καί
ἴδια ἄν αὐτοί εἶναι καί ἐξομο-
λόγοι. Ἄν ὁ παπᾶς τῆς ἐνορίας
ἑνός χωριοῦ κομματικο-
ποιεῖται στόν χῶρο τῆς ἄκρας
ἀριστερᾶς, π.χ., εἶναι ποτέ δυ-
νατόν νά προσέλθει ἐνώπιον
αὐτοῦ ἕνας ἐνορίτης ἀκροδε-
ξιῶν πεποιθήσεων καί νά ἐξο-
μολογηθεῖ; Τό ἴδιο ἀκριβῶς
καί ἀντιστρόφως. Ἄνθρωπος
βεβαίως εἶναι καί ὁ παπᾶς καί
ἀσφαλῶς ἔχει καί πρέπει νά
ἔχει καί αὐτός πολιτικές πεποι-

θήσεις. Δέν πρέπει ὅμως νά ἀναμειγνύεται σέ κομματικά
ὄργανα καί ἐκδηλώσεις οἱ ὁποῖες μαρτυροῦν τήν κομματική
του ταυτότητα.

Οἱ ἐκλογές ἔγιναν στίς 4.10.2009 καί πολύ σωστά ἐκεῖ
ψήφισαν καί οἱ παπάδες ὅλων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων.
Κανείς δέν τούς ἤλεγξε καί κανείς δέν τούς κατηγόρησε. Στίς
29.11.2009 ὅμως δέν εἴχαμε ἐκλογές, ἀλλά ἐσωκομματικές
διεργασίες στό κόμμα τῆς Νέας Δημοκρατίας. Ἐκεῖ κλήθη-
καν νά ἐκφρασθοῦν μέ τήν ψῆφον τους μόνον οἱ νεοδημο-
κράτες ἐπί τοῦ ζητήματος ποιόν θέλουν ἀρχηγόν, καί τό γε-
γονός τοῦτο εἶναι ἐντελῶς διαφορετικό ἀπό δικαίωμα ψή-
φου τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν.

Καλόν εἶναι λοιπόν ὅπως οἱ ἱερεῖς, γιά νά ἀπολαμβά-
νουν τοῦ σεβασμοῦ ὁλοκλήρου τοῦ ποιμνίου τῆς ἐνορίας
των, νά μήν κομματικοποιοῦνται, ἀλλά νά ἐμφανίζονται
ὑπερκομματικοί χωρίς κομματικές ταυτότητες, προκειμένου
νά τούς ἐμπιστεύονται οἱ πάντες καί ἰδία κατά τήν ἱεράν
αὐτῶν ἐξομολόγηση. Οἱ δέ τηλεδικαστές ν΄ ἀποφεύγουν νά
καταδικάζουν μέ τόση εὐκολία τούς Μητροπολίτες, ἀφοῦ
τό νόμισμα ἔχει πάντα δύο ὅψεις.

Τάσος Νασόπουλος, Δικηγόρος Παρ᾽ Α.Π. καί Σ.τ.Ε.
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Ἀποθέωση τοῦ παραλογισμοῦ.

Τό ἐπιτίμιο τῆς ἐπιπλήξεως ἐπέβαλε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Νικόλαος σέ ὁρισμένους ἱερεῖς
τῆς Μητροπόλεώς του, γιατί συμμετεῖχαν στίς κομματικές
ἐκλογές τῆς Ν.Δ. γιά τήν ἀνάδειξη τοῦ νέου πρόεδρου της.

Ὑπογραμμίζουμε τόν κομματικό χαρακτήρα τῶν

φθηκαν καί τοῦ εὐχήθηκαν, ἐκτός τῶν λοιπῶν ἐπισήμων
καί τῶν πολλῶν ἁπλῶν χριστιανῶν, οἱ Σεβασμιώτατοι
Μητροπολίτες Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιος, Θηβῶν
καί Λεβαδείας κ. Γεώργιος καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκο-
πος Ρεντίνης κ. Σεραφείμ. Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ Σε-
βασμιώτατος χοροστάτησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό
Ἁγίου Νικολάου Λαμίας, παλαιό Μητροπολιτικό Ναό,
ὅπου τέλεσε καί τήν χειροθεσία εἰς ἀναγνώστην τοῦ μα-
θητοῦ τῆς 2ας τάξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Λα-
μίας Χρίστου Τσιρίγκα. Στόν Ἑσπερινό παρέστη ὁ καθη-
γούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Σεραφείμ καί Αὐγου-
στίνου Τρίκορφου Φωκίδος πανοσ. ἀρχιμ. π. Νεκτάριος
Μουλατσιώτης, ἐνῶ τόν Θεῖο λόγο ἐκφώνησε ὁ Ἱεροκή-
ρυκας τῆς Μητροπόλεώς μας πανοσ. ἀρχιμ. π. Ἄνθιμος
Νεραντζῆς. 

Εἰρηνική ἐπίσκεψη Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀλεξαν-
δρείας.
Τήν Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Νικόλαος, ὡς μέλος τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συ-
νόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, παρεβρέθη στήν ὑπο-
δοχή τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ. Θε-

οδώρου κατά τήν εἰρηνική ἐπίσκεψη του στήν Ἐκκλησία
τῆς Ἑλλάδος. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας μέ τόν
Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμο καί
ἄλλους ἀρχιερεῖς συνόδευσε τόν Μακαριώτατο Πατριάρ-
χη κατά τήν ἐπίσκεψή του στή Ριζάρειο Ἐκκλησιαστική
Σχολή Ἀθηνῶν, τής ὁποίας εἶναι ἀπόφοιτος.

Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση.
Τήν Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό
Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας τελέσθηκε ἡ
χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση τῆς Μητροπόλεώς μας. Ἡ
ἐκδήλωση περιελάμβανε ἐπίκαιρους χριστουγεννιάτικους
ὕμνους τούς ὁποίους ἀπέδωσε ὁ βυζαντινός χορός τῶν
ἱεροψαλτῶν Λαμίας ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλ-
του τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Λαμίας κ. Δημητρί-
ου Μαντέ. Τήν παρουσίαση τῆς ἐκδήλωσης ἔκανε ἡ πρε-

σβυτέρα Δήμητρα Σερέτη, θεολόγος. Στήν ἐκδήλωση πα-
ραβρέθηκε καί ἀπηύθυνε σύντομο χαιρετισμό ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος.

Ἑορτή Πυροσβεστικοῦ Σώματος.
Μέ ἐπισημότητα τιμήθηκαν τήν Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου,
οἱ Ἅγιοι Τρεῖς Παῖδες, ἐν καμίνῳ, προστάτες τοῦ Πυρο-
σβεστικοῦ Σώματος. Σέ ἐπίσημη δοξολογία πού τελέσθη-
κε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεο-
τόκου Λαμίας χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Νικόλαος καί παρέστησαν πολλοί ἐπίσημοι
τῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν τοῦ νομοῦ καί
τῶν σωμάτων ἀσφαλείας.

Ἐπίσκεψη μαθητῶν μέ δῶρα ἀγάπης.
Τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο ἐπισκέ-
φθηκαν τήν Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου στό γραφεῖο του
μαθητές τῶν Ἐκπαιδευτηρίων Μπούκαλη συνοδευόμενοι
ἀπό ἐκπαιδευτικούς καί προσέφεραν 21 κιβώτια μέ τρό-
φιμα γιά τίς ἀνάγκες τῶν ἐνδεῶν συνανθρώπων μας. Ὁ
Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τούς μαθητές γιά τήν ὡραία
τους αὐτή πράξη καί τούς εὐχήθηκε καλά Χριστούγεννα.
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Μήνυμα Σεβασμιωτάτου 
πρός τούς φιλελεήμονες Χριστιανούς

Ἀπό τό ἐπίσημο γεῦμα ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας 
κ. Νικολάου στό Ἑπισκοπεῖο Λαμίας.

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου
στήν Ριζάρειο Ἐκκλησιαστική Σχολή Ἀθηνῶν.

Ἡ χορωδία Ἱεροψαλτῶν Λαμίας κατά τήν Χριστουγεννιάτικη ἑορταστική 
ἐκδήλωση τῆς Μητροπόλεώς μας στό Μητροπολιτικό Ναό.



Πρός
τό χριστεπώνυμο πλήρωμα                       

τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ.

«Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, 
ὅς ἐστί Χριστός Κύριος».

Αὐτό τό χαρμόσυνο μήνυμα, πού ἔφεραν οἱ
Ἄγγελοι στούς ἀγραυλοῦντες ταπεινούς ποιμένες
τῆς Βηθλεέμ, διαγγέλει καί εὐαγγελίζεται σήμερα,
ἡμέρα τῆς κοσμοσωτηρίου Γεννήσεως τοῦ Υἱοῦ
καί Λόγου, ἡ ἁγία μας Μητέρα Ἐκκλησία. Μέσα
ἀπό τόν σκοτεινό ὁρίζοντα τῆς παρούσης περιό-
δου ἀναπηδοῦν οἱ ἀστραποβόλες ἀκτῖνες τοῦ
ἀνατέλλοντος Ἡλίου τῆς δικαιοσύνης καί μέσα
ἀπό τήν σύγχυση τῶν σημερινῶν κοινωνιῶν ὑψώ-

νεται ἡ φωνή τῆς ἐλπίδος: «Μή φοβεῖσθε, ὅτι
ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστός
Κύριος». Ὁ Σωτήρας εἶναι κοντά μας, εἶναι μαζί
μας, εἶναι παρών στή ζωή μας.

Ἔχει τόσα πολλά κατακτήσει ὁ ἄνθρωπος, ὥστε
νά εἶναι δυνατόν νά λέγει, ὅτι αἰσθάνεται αὐτάρ-
κης. Ἔχει δαμάσει τήν τρομακτική δύναμη τοῦ
ἀτόμου. Ἔχει ἐκμηδενίσει τίς ἀποστάσεις στή γῆ.
Ἔχει σχεδόν ἐξαφανίσει τίς φοβερές ἐπιδημίες,
πού ἄλλοτε ἐντός ἑβδομάδων ἐρήμωναν πόλεις
καί χωριά. Βγῆκε ἔξω ἀπό τόν πλανήτη μας καί
περιπλανᾶται στό διάστημα. Ἔχει τόση δύναμη
καί τόση αὐτοπεποίθηση πού οὐδέποτε μέχρι τώ-
ρα αἰσθάνθηκε. Καί ὅμως ἔρχονται στιγμές πού
αἰσθάνεται τόν ἑαυτό του ἐκμηδενισμένο. Ἐνώ-
πιον τῶν φυσικῶν δυνάμεων, τίς ὁποῖες ὅσο κι
ἄν φαίνεται, ὅτι ἔχει ὑποτάξει, ἔρχονται φορές
πού αὐτός ὁ δαμαστής εἶναι ἕνα ἀδύναμο σκουπί-

ἐκλογῶν, γιατί ἡ συμμετοχή στίς ἐθνικές ἐκλογές εἶναι συν-
ταγματικό δικαίωμα τοῦ Ἕλληνα πολίτη, ἀνεξαρτήτως ἰδιό-
τητος, ἀπολύτως σεβαστό.

Ἡ πολιτική ὡς λειτουργία τοῦ πολίτη στήν πόλη του
(χωριό, Δῆμο, Νομό, Ἐπικράτεια) ἀποτελεῖ ὕψιστο καθῆκον
τοῦ πολίτη. Ἄλλο ὅμως γιά τόν κληρικό πολιτική καί ἄλλο
κομματισμός.

Θά ἦταν καταστροφικά διχαστικό νά διακρίνουμε τίς
ἐνορίες σέ νεοδημοκρατικές, πασοκικές, κουκουεδικές
κ.λπ. Αὐτό ὅμως θά συμβεῖ, ἰδιαίτερα σέ μικρές κοινότητες,
ὅταν ὁ ἱερέας συμμετέχει ἐνεργά σέ κομματικές διαδικα-
σίες.

Γι᾽ αὐτό σωστά ἔπραξε ὁ Φθιώτιδος κ. Νικόλαος. Ἄν
σιωποῦσε θά ἦταν λάθος του. Ὅμως τό κρατικό ραδιόφω-
νο (ΝΕΤ) τόν ἐπέκρινε καί μάλιστα ὁ σχολιαστής του ζήτησε
τήν ἐπίπληξη τοῦ ἱεράρχη.... ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο!

Οἱ ἴδιοι πού ἀπαιτοῦν νά μήν ἀναμειγνύεται ἡ Ἐκκλησία
στή πολιτική, ἔρχονται συνήγοροι ἐκείνων πού θέλουν τόν
κομματισμό στήν Ἐκκλησία. Δηλαδή ὑποστηρίζουν: Ὄχι
στήν πολιτική, ἀλλά ναί στόν κομματισμό! Ὁ παραλογι-
σμός στήν ἀποθέωσή του! 

Ἐφημερίδα «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ», 10 Δεκεμβρίου 2009.
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Τ
ήν Ἱερά Μητρόπολή μας ἐπισκέφθηκε τήν Κυριακή
μετά τήν Χριστοῦ Γέννηση 27 Δεκεμβρίου ὁ Πανο-
σιολ. Ἀρχιμ. π. Γερβάσιος Ραπτόπουλος μέ 150 μέλη

τῆς ἀδελφότητος «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ - ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΠΟΦΥΛΑ-
ΚΙΣΕΩΣ ΑΠΟΡΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΓΟΠΟΙΝΩΝ».
Σκοπός τῆς ὀλιγόωρης παραμονῆς τους στή Φθιώτιδα
ἦταν ἡ ἐπίσκεψη τῶν
κρατουμένων στίς
φυλακές Δομοκοῦ,
ἡ ὁμιλία, ἐπικοινω-
νία καί διανομή δώ-
ρων στούς 650 περί-
που κρατουμένους.
Ἔτσι, μέ τήν εὐκαιρία
αὐτῆς τῆς ἐπισκέψε-
ως ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος ἱερούρ-
γησε καί μίλησε
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας
Παρασκευῆς Δομο-
κοῦ. 

Στό τέλος τῆς
Θείας Λειτουργίας, ὁ
Σεβασμιώτατος πα-
ρουσίασε στό
ἐκκλησίασμα τόν π.
Γερβάσιο, τόν ἄνθρωπο ἐκεῖνο πού ἔθεσε ὡς στόχο τῆς
ἱερατείας του μεταξύ ἄλλων καί τήν προστασία τῶν φυλα-
κισμένων καί ἀναφέρθηκε στό πολυσήμαντο ἔργο πού
ἐπιτελεῖ στίς φυλακές. Ἐξέφρασε τήν χαρά του πού τόν
ἐγνώρισε ἀπό κοντά, τόν συνεχάρη γιά τήν μεγάλη του
προσφορά καί ὑπογράμμισε, ὅτι τό ἔργο τό ὁποῖο διακο-
νεῖ ὁ π. Γερβάσιος ἔλαβε διαστάσεις πανχριστιανικές καί
διεθνεῖς. Τοῦ εὐχήθηκε ὁ Θεός νά τοῦ δίδει ὑγεία καί δύ-
ναμη ὥστε νά συνεχίσει τό δύσκολο καί εὐλογημένο ἔργο
του πρός δόξαν Θεοῦ καί νά μεταφέρει πάντοτε τό μήνυμα
τοῦ Χριστοῦ, τῆς μετανοίας καί τῆς ἀγάπης. Ἐν συνεχείᾳ,
εἰς ἔνδειξιν σεβασμοῦ καί ἀναγνωρίσεως τοῦ πρωτοπορια-
κοῦ ἔργου του, τοῦ ἀπένειμε τό μετάλλιο τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως.

Ὁ π. Γερβάσιος στήν ἀντιφώνησή του εὐχαρίστησε τόν
Σεβασμιώτατο γιά τήν τιμή καί τήν ἐγκαρδιότητα μέ τήν
ὁποία τόν ὑποδέχθηκε. Ἀκολούθως, ἀφοῦ παρεκάλεσε
τόν Σεβασμιώτατο καί τό ἐκκλησίασμα γιά τήν ἠθική συμ-
παράσταση στό φιλανθρωπικό καί κοινωνικό ἔργο του, μέ
λόγια πού ἄγγιξαν τίς ψυχές τῶν ἀκροατῶν, ἀναφέρθηκε
στίς ἐπισκέψεις καί ἐμπειρίες του στό χῶρο τῶν φυλακῶν,
ὄχι μόνο στήν Ἑλλάδα ἀλλά καί στό ἐξωτερικό. 

Στή συνέχεια, ὁ Δήμαρχος Δομοκοῦ κ. Δημήτριος
Τσόγκας καλωσόρισε τόν Σεβασμιώτατο καί τόν π. Γερβά-
σιο, συνεχάρη τόν π. Γερβάσιο γιά τό ἔργο πού ἐπιτελεῖ,
ὑποσχέθηκε ὅτι θά ἔχει καί τήν δική του ἀμέριστη συμπα-
ράσταση καί τοῦ εὐχήθηκε νά συνεχίσει αὐτό τό μεγάλο
ἔργο.

Μετά τή Θεία Λειτουργία τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο
παρέθεσε κέρασμα στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἐνορίας

καί ἐκεῖ τό ἐκκλησίασμα εἶχε τήν εὐκαιρία νά πάρει τήν
εὐχή τοῦ π. Γερβασίου, νά θέσει ἐρωτήματα καί νά ἀκού-
σει ἱστορίες ἀπό τήν διακονία του στίς φυλακές. 

Τό μεσημέρι ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ π. Γερβάσιος καί 150
μέλη τοῦ Συλλόγου πού ἀποτελοῦσαν τή συνοδεία του,
συνοδευόμενοι ἀπό τόν Διευθυντή τοῦ Σωφρονιστικοῦ

Καταστήματος Δο-
μοκοῦ ἐπισκέφθη-
καν τίς φυλακές. Στό
παρεκκλήσιο τῶν
φυλακῶν, ἀφοῦ
ἔψαλλαν ἐπίκαιρα
τροπάρια, ὁ Σεβα-
σμιώτατος εὐχαρί-
στησε τόν π. Γερβά-
σιο γιά τήν ἐπίσκεψή
του αὐτή, ἐπαίνεσε
τό ἔργο του καί
εὐχήθηκε σέ ὅλους
νά συνεχίσουν νά τό
ἐπιτελοῦν μέ τόν
ἴδιο ζῆλο. Ὁ π. Γερ-
βάσιος ἐπέδωσε στό
Σεβασμιώτατο, στόν
Διευθυντή τῶν φυ-
λακῶν καί στόν
Ἀρχιφύλακα ἀνα-

μνηστικά δῶρα.
Στή συνέχεια, γυναῖκες ἀπό τή συνοδεία τοῦ π. Γερβα-

σίου τραγούδησαν τά κάλαντα καί διάφορα χριστιανικά
τραγούδια μέ τή συνοδεία μουσικῶν ὀργάνων καί ἀκο-
λούθως ὁ π. Γερβάσιος μίλησε στούς κρατουμένους καί
τούς μετέφερε τό μήνυμα τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος ὡς εὐλογία προσέφερε στούς 150
ἀνθρώπους πού συνόδευαν τόν π. Γερβάσιο τό ἡμερολό-
γιο τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἀργά τό μεσημέρι ἔφυγαν ἀπό τίς φυλακές καί ἐπεσκέ-
φθησαν τήν Ἱερά Μονή Ἀγάθωνος γιά νά προσκυνήσουν
τό ἄφθαρτο σκήνωμα τοῦ π. Βησσαρίωνος.

Ἡ παρουσία τοῦ π. Γερβασίου καί τῶν μελῶν τοῦ Συλ-
λόγου ὑπῆρξε μιά εὐχάριστη καί πολύ διδακτική ἐμπειρία
γιά τούς κατοίκους τοῦ Δομοκοῦ καί ἀσφαλῶς μιά ἀκτίνα
ἐλπίδας καί ἐνισχύσεως γιά τούς ἐλαχίστους ἀδελφούς
μας κρατουμένους.

Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Τό  Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς  Ἱ. Μ. Ἀγάθωνος .....5.000.00
Ὁ κ. Ἄγγ. Ἀλιμπέρτης, εἰς μνήμην γονέων του......1.500.00
Ὁ κ. Ἰωάννης Ρηγινιώτης .......................................1.000.00
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Πετρόπουλος ............................500.00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου 
Ἀθανασίου Τυμφρηστοῦ ..........................................150.00
Ἡ κα Μαρία Γεωργίου ..............................................500.00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ  Ἱ. Ν. Ἁγ.  Σοφίας Λαμίας ..........200.00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ.  Γεωργίου Ἀρκίτσης, 
ἐκ παρεκκλησίου Ἁγίας Μαρίνης, ...........................600.00
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Θεόκλητος Μπρούζης ...................500.00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο  Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων
Ἀναργύρων Ἀταλάντης............................................500.00
Τό  Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ  Ἱ. Ν. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου 
Μώλου, διά παράστασην Σεβασμιωτάτου ...............300.00
Ὁ κ. Ἰωάννης Λουκίδης ............................................300.00
Ὁ κ. Γεώργιος Ἀνδροῦτσος ......................................500.00
Ὁ κ. Νικόλαος Βασιλάκης, Διοικητής Κ.Ε.Υ.Π. .........250.00

Διά ἑορτήν Σεβασμιωτάτου ὑπέρ Κέντρου Νεότητος 
Ὁ κ. Δημήτριος Τσατσᾶς.............................500.00 δολάρια 
Ὁ πανοσ. ἀρχιμ. π. Πορφύριος Παπαρούπας...........500.00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ.  Κων/νου Μαλεσίνας ..300.00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Τριάδος Μακρακώμης 150.00
Ὁ αἰδεσιμ. π. Νικόλαος Κατσαρέλης...........................50.00
Ὁ αἰδ. πρωτ. π. Κωνσταντῖνος Κόρδας .....................100.00
Ὁ αἰδ. πρωτ. π. Γεώργιος Γιαννοθανάσης...................50.00
Ὁ αἰδ. π. Χρῆστος Παναγιώτου...................................50.00 
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ  Ἱεροῦ Ναοῦ  Ἁγ. Γεωργίου 
Μακρακώμης ............................................................150.00
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Δαμιανός Κωνσταντίνου ................300.00
Ὁ κ. Ἄγγελος Καλίτσης .............................................100.00
Ὁ αἰδεσ. πρωτ. π. Φιλάρετος Βασιλάκος ..................150.00

Ὑπέρ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζας 
Ἀνώνυμος ..............................................................1.000.00
Ἀνώνυμος .................................................................100.00
Ὁ αἰδ. π. Κωνσταντῖνος Θεολογᾶς..............................50.00
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη ..............................................80.00
Ἡ Πανελλήνια   Ἕνωση Γυναικῶν Λαμίας, 
διά ἑορτήν Σεβασμιωτάτου .......................................120.00
Ἡ κα Εἰρήνη Φίτσιου .................................................500.00
Ὁ κ. Ἰωάννης Ψυχογιός .............................................150.00

Ὑπέρ Γενικοῦ Φιλόπτωχου Ταμείου
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς  Ἱ. Μ. Ἀγάθωνος ......5.000.00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς  Ἱεράς Μονῆς 
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Λιβανατῶν .............187.40

Ὑπέρ Φθιωτικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Φωνῆς
Ὁ παν. ἀρχιμ. π Γερμανός Γιαντσίδης ......................150.00
Ὁ κ. Ἰωάννης Παναγόπουλος .....................................30.00
Ὁ κ. Χαράλαμπος Παπαγεωργίου .............................20.00
Ὁ αἰδεσ. π. Νικόλαος Κόρμπος...................................15.00
Ὁ κ. Σπυρίδων Σιμωτᾶς...............................................30.00

Ὑπέρ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Γερμανός Γιαντσίδης .....................150.00

Δ Ω Ρ Ε Ε Σ
Σταυροπούλου προσέφερε ἕνα σημαντικό ἀριθμό βι-
βλίων ἀπό τήν βιβλιοθήκη τοῦ ἐκλιπόντος ἀδελφοῦ της
Δρ. Νικολάου Κοκοτάκη, Φυσικοῦ-Ἐρευνητή γιά τήν νεο-
σύστατη βιβλιοθήκη τῆς Μητροπόλεώς μας πού θά στε-
γασθεῖ στό Κέντρο Νεότητος τῆς Μητροπόλεως στή Λα-
μία. 

Τέλεση Γάμων.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τέλεσε
τήν Κυριακή 8 Νοεμβρίου τήν ἀκολουθία τοῦ γάμου τοῦ
κ. Σπύρου Ἀντεριώτη στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου
Μενδενίτσας. Ἐνῶ τό Σάββατο 21 Νοεμβρίου τέλεσε στόν
Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Λαμίας τήν ἀκολουθία τοῦ
Γάμου τῆς κόρης τῆς κας Κασσιοῦ, πρώην μέλος τοῦ Μη-
τροπολιτικοῦ Συμβουλίου.

Συνέντευξη στό Β.Β.C.
Στό μεγάλο βρετανικό Τηλεοπτικό δίκτυο τοῦ Β.Β.C. πα-
ραχώρησε τήν Παρασκευή 27 Νοεμβρίου συνέντευξη ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Ἡ συνέν-
τευξη εἶχε ὡς θέμα τήν ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπϊκοῦ Συμ-
βουλίου γιά τήν ἀπομάκρυνση τῶν χριστιανικῶν συμβό-
λων ἀπό τίς αἴθουσες τῶν σχολείων καί τούς δημόσιους
χώρους.

Συνεργασία γιά τήν  Ἐκκλησιαστική  Ἐκπαίδευση.
Τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο ἐπισκέ-
φθηκαν τό Σάββατο 28 Νοεμβρίου ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπί-
σκοπος Ρεντίνης κ. Σεραφείμ καί ὁ Διευθυντής τῆς Ἱερα-
τικῆς Σχολῆς Δευτέρας Εὐκαιρίας Κατερίνης κ. Ἀντώνης
Τριάντης γιά νά συζητήσουν γιά θέματα πού ἀφοροῦν
τήν Ἐκκλησιαστική Ἐκπαίδευση. Ὁ Σεβασμιώτατος μέ
ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Σύνοδου ἔχει ὁρισθεῖ ὑπεύθυνος γιά
τά θέματα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως καί τῆς Ἐπι-
μορφώσεως τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν στόν
Πρωθυπουργό.
Τήν Τρίτη 1 Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος συμμετεῖχε στήν ἔκτακτη συνεδρίαση τῆς

Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ὅπου συνεκλήθη ὑπό τήν προ-
εδρεία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί
πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου μέ κύριο θέμα τή φορολό-
γηση ἀπό τήν Πολιτεία τῆς ἀκίνητης περιουσίας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Γιά τό ἴδιο θέμα ὁ Σεβασμιώτα-
τος συνόδευσε μαζί μέ ἄλλους Συνοδικούς Ἀρχιερεῖς τόν
Ἀρχιεπίσκοπο στό Μέγαρο Μαξίμου, ὅπου εἶχε συνάντη-
ση μέ τόν Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου.

Ἁγιασμός σέ φιλανθρωπική ἐκδήλωση.
Τόν ἁγιασμό στήν Φιλανθρωπική ἐκδήλωση (Bazar) πού
διοργάνωσε τό Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτῶν στήν
αἴθουσα τοῦ Ξενοδοχείου ΣΑΜΑΡΑΣ στή Λαμία, τήν Πέμ-
πτη 3 Δεκεμβρίου, τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος ὁ Μητροπο-
λίτης μας κ. Νικόλαος παρουσία πολλῶν ἐπισήμων.

Ὀνομαστήρια Σεβασμιωτάτου.

Μέ λαμπρότητα καί ἐπισημότητα ἡ τοπική μας Ἐκκλησία
ἑόρτασε τήν Κυριακή 6 Δεκεμβρίου τή μνήμη τοῦ ἐν Ἁγί-
οις πατρός ἡμῶν Νικολάου Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς
Λυκίας καί τίμησε τά ὀνομαστήρια τοῦ Σεπτοῦ Ποιμενάρ-
χη της κ. Νικολάου. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα στόν Ἱερό
Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας
τελέσθηκε πανηγυρικό συλλείτουργο προεξάρχοντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας καί πολλῶν κλη-
ρικῶν καί διακόνων τῆς Μητροπόλεώς μας. Μεταξύ τῶν
κληρικῶν στήν Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος καί ὁ πα-
νοσ. ἀρχιμ. π. Τιμόθεος Ἄνθης, Ἐκπρόσωπος Τύπου τοῦ
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Γραμματεύς
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ ὁποῖος καί ἐκφώνησε Θεῖο λόγο
καί ὁ πανοσ. ἀρχιμ. π. Ἀγαθάγγελος Κόκλας, Διευθυντής
τοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδη-
μίας Ἀθηνῶν. Ἐπίσης παρέστησαν πολλοί ἐπίσημοι καί
πλῆθος κόσμου. Ὁ Σεβασμιώτατος δεξιώθηκε τούς ἐπι-
σήμους καί τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς πού θέλησαν νά
τοῦ εὐχηθοῦν στό ἀνακαινισμένο Μητροπολιτικό Μέγα-
ρο, ὅπου τό μεσημέρι παρέθεσε ἐπίσημο γεῦμα στό
ὁποῖο παρακάθησαν οἱ στρατιωτικές καί πολιτικές ἀρχές
τοῦ Νομοῦ καί τῆς πόλεως. Τόν Σεβασμιώτατο ἐπισκέ-
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ΜΕΓΑΛΗ  ΔΩΡΕΑ
τῆς κας Γεωργίας Καραπατάκη, 

ἡ ὁποία προσέφερε 
137 κιβώτια γραφικῆς ὕλης 

γιά τίς ἀνάγκες τῆς Μητροπόλεώς μας, 
ἀλλά καί τῆς ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

διά συγκατάβασιν Θεοῦ Μητροπολίτης 
τῆς Θεοφρουρήτου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος

Ὁ π. Γερβάσιος Ραπτόπουλος στίς Φυλακές Δομοκοῦ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΚΑΙ

ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχῆς 
στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Τηλ.: 2231050551 - 3

Ἀναμνηστική φωτογραφία στό προαύλιο χῶρο τῶν Φυλακῶν Δομοκοῦ.

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου καί Συνοδικῶν 
Ἀρχιερέων στόν Πρωθυπουργό κ. Παπανδρέου.

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Λαρίσης κ. Ἰγνατίου 
καί Θηβῶν & Λεβαδείας κ. Γεωργίου.



Ἐπίσκεψη Ἀρχιεπισκόπου Φιλανδίας στήν Ἑλλάδα.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τά μέλη τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Σύνο-
δου, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου ὑπεδέχθη τόν Μακαριώτατο
Ἀρχιεπίσκοπο Καρελίας & πάσης Φιλανδίας κ. Λέοντα
κατά τήν εἰρηνική ἐπίσκεψή του στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλά-
δος.

2η Πανελλήνια Διημερίδα  Ἱστορίας τῆς  Ἰατρικῆς.
Τό Σάββατο 7 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος τέλεσε ἁγιασμό ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν
ἐργασιῶν τῆς 2ης Πανελλήνιας Διημερίδας Ἱστορίας τῆς
Ἰατρικῆς, τήν ὁποία διοργάνωσε τό Ἐργαστήριο τῆς
Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν στό Δήμο Ἀμφίκλει-
ας. Ἡ διημερίδα ἡ ὁποία τελοῦσε καί ὑπό τήν αἰγίδα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας εἶχε ὡς κεντρικό θέμα: «Οἱ Με-

γάλοι Ἀνατόμοι τοῦ Παρνασσοῦ» καί ἦταν ἀφιερωμένη
στούς κορυφαίου Ἕλληνες ἀνατόμους Γεώργιο Σκλα-
βοῦνο καί Μιλτιάδη Παπαμιλτιάδη πού κατάγονταν ἀπό
τήν περιοχή τῆς Ἁμφίκλειας. Κατά τήν διάρκεια τοῦ Συνε-
δρίου σπουδαῖοι  Ἕλληνες Ἐπιστήμονες ἰατροί παρουσία-
σαν σημαντικές ἀνακοινώσεις. 

Τέλεση Μνημοσύνων.
Τήν Τετάρτη 11 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος τέλεσε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργί-
ου Λιανοκλαδίου τό μνημόσυνο τῆς Δήμητρας Καραγ-
κούνη, πενθερᾶς τοῦ Δημοσιογράφου καί Ἐκδότου κ.
Δημητρίου Κύρτσου. Τό Σάββατο 28 Νοεμβρίου ὁ Σεβα-
σμιώτατος τέλεσε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγε-
λισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας ἐπιμνημόσυνη δέηση πού
διοργάνωσε ὁ Σύλλογος Συνταξιούχων Δημοσίου Φθιώ-
τιδος. Τήν Κυριακή 29 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος λει-
τούργησε στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Γαυριώτισσας Δαδί-
ου, ὅπου καί τέλεσε τό μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ γέ-
ροντος τῆς μονῆς π. Ἀμβροσίου Λάζαρη. Τήν Τρίτη 8 Δε-
κεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στήν ἐξόδιο
ἀκολουθία τοῦ ἐκλειπόντος π. Βασιλείου Ἠλιάκη, Προ-
ϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίτσας Φαλήρου. 

Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου σέ  Ἱερατικό Συνέδριο στήν Φωκίδα.

Τήν Τρίτη 10 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου Φωκίδος κ. Ἀθηναγόρα παρέστη καί
ὡμίλησε στό Ἱερατικό Συνέδριο τῆς Μητροπόλεως Φωκί-
δος, πού πραγματοποιήθηκε στήν πόλη τῆς Ἰτέας. Ὁ Σε-
βασμιώτατος ἀναφέρθηκε σέ θέματα πού ἀφοροῦν τήν
ἐκπαίδευση καί κατάρτιση τοῦ ἱεροῦ Κλήρου.

Πανηγύρεις Ἱερῶν Ναῶν.
Τήν Κυριακή 8 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν πανη-
γυρίζοντα Ἱερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μαρτίνου.
Τήν Δευτέρα 9 Νοεμβρίου ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν
πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Νεκταρίου Λαμίας, ὅπου
ἐκτέθηκε πρός προσκύνηση τεμάχιο ἱεροῦ λειψάνου τοῦ
Ἁγίου Νεκταρίου πού φυλάσσεται στή Μητρόπολή μας.
Τήν Τρίτη 24 Νοεμβρίου παραμονή τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας
Αἰκατερίνης ὁ Σεβασμιώτατος συγχοροστάτησε μετά τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀργυροκάστρου κ. Δη-
μητρίου στόν πανηγυρικό ἑσπερινό στό μετόχιο τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Σινᾶ στήν περιοχή τῆς Τρα-
γάνας Λοκρίδος. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα ὁ Σεβασμιώτατος

ΣΥΝΑΞΗ ΜΟΝΑΖΟΥΣΩΝ 

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Τήν καθιερωμένη ἐτήσια Σύναξη γιά τίς Μοναχές ἀπό
τίς Γυναικεῖες Ἱερές Μονές της πραγματοποίησε τήν Τρίτη
17 Νοεμβρίου ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας στήν Ἱερά Μονή
Ἁγίας Παρασκευῆς Σπαρτιᾶς.

Τό πρωί τελέσθηκε στό Καθολικό τῆς Μονῆς Ὄρθρος
καί ἐν συνεχείᾳ Θεία Λειτουργία, στήν ὁποία χοροστάτησε
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καί ἔψαλε
χορωδία Μοναζουσῶν.

Ἀκολούθως, μετά τό πρωινό πού προσφέρθηκε στό
Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς, ἔγινε ὁμιλία ἀπό τόν Σεβασμιώτα-
το μέ θέμα: «Μοναχική ζωή καί ἐκκοσμίκευση». Ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἀναφέρθηκε στήν προσοχή πού πρέπει νά
ἔχουν οἱ Μοναχές, γιά νά μήν παρασυρθοῦν ἀπό τό κλῖμα
τῆς ἐποχῆς καί τίς ἀνέσεις πού προσφέρει ὁ σύγχρονος
τρόπος ζωῆς. Ὑπογράμμισε, ὅτι ἀπαραίτητη προϋπόθεση
γιά τή μοναχική ζωή εἶναι ἡ ἀκρίβεια τοῦ τυπικοῦ, ἡ τήρη-
ση τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ἡ προσοχή στήν ἐπικοινωνία μέ
τούς προσκυνητές καί κυρίως ἡ προσήλωσή τους στά ἰδε-
ώδη τοῦ μοναχικοῦ βίου.

Μετά τήν ὁμιλία ἀκολούθησε ἐποικοδομητικός διάλο-
γος.

Ἡ Σύναξη ὁλοκληρώθηκε μέ τήν παράθεση γεύματος
στήν τράπεζα τῆς Μονῆς ἀπό τήν Ἡγουμένη Χριστονύμφη,
ἡ ὁποία στό τέλος προσέφερε σέ ὅλους ἀναμνηστικά
δῶρα, ἐνῶ ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερε σέ ὅλες τίς Μονα-
χές ἀπό ἕνα θεολογικό βιβλίο.

Σελίδα 12 «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» Σελίδα 13

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» Σελίδα 5

ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό
Ἁγίας Αἰκατερίνης Στυλίδος, ὅπου καί χειροθέτησε σέ
ἀναγνώστη τόν ἱεροψάλτη Εὐθύμιο Κουγιουμτζῆ. Τήν
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, ἑορτή τοῦ ἁγίου Στυλιανοῦ, ὁ Σε-
βασμιώτατος χοροστάτησε καί ὡμίλησε στό ὁμώνυμο
παρεκκλήσιο τοῦ Γενικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου καί
Λυκείου Λαμίας. Κατά τήν ἑορτή τῆς ἁγίας Μεγαλομάρ-
τυρος Βαρβάρας, χοροστάτησε στόν ἑσπερινό καί τήν κυ-
ριώνυμο ἡμέρα ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρί-
ζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίας Βαρβάρας Λαμίας. Τήν Τρίτη 15 Δε-
κεμβρίου χοροστάτησε καί ὡμίλησε στό πανηγυρίζον πα-
ρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, τό ὁποῖο βρίσκεται
στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασί-
ου Λαμίας. Κατά τήν μεγάλη Δεσποτική Ἑορτή τῆς τοῦ
Χριστοῦ Γεννήσεως, ἱερούργησε στόν Ἱερό Μητροπολιτι-

κό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας. Στόν ἴδιο
ναό τήν παραμονή τελέσθηκε ὁ πανηγυρικός ἑσπερινός
τῆς ἑορτῆς χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου μας. Φέτος μετά τήν ὁλοκλήρωση τῶν ἔργων
ἀνακαινίσεως τοῦ Ἑπισκοπείου πραγματοποιήθηκε παρ-
ρησία τοῦ Ἀρχιερέως καί τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς πόλεως
τῆς Λαμίας ἀπό τό Ἐπισκοπεῖο στόν Μητροπολιτικό Ναό.
Τήν δεύτερη ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων, κατά τήν ὁποία
τιμᾶται ἡ Σύναξη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, πανηγυρίζει ὁ
ἱστορικός Ναός τῆς Παναγίας Δεσποίνης Λαμίας. Στήν πα-
νηγυρική Θεία Λειτουργία προέστη καί ὡμίλησε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος.    

Χειροτονία κληρικοῦ.
Τήν Κυριακή 15 Νοεμβρίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Βαρβά-
ρας Λαμίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικό-
λαος τέλεσε τήν εἰς πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ διακό-
νου π. Ἀναργύρου Πήττα. Ὁ π. Ἀνάργυρος εἶναι ἔγγαμος
καί ἀπόφοιτος τοῦ Ι.Ε.Κ. τῆς Ριζαρεῖου Ἐκκλησιαστικῆς
Σχολῆς καί ἐτοποθετήθη στήν ἐνορία Ἁγίου Γεωργίου
Φτέρης. Στήν χειροτονία παρέστη καί ὁ πνευματικός πα-
τήρ τοῦ νέου πρεσβυτέρου, πρωτοπρεσβ. π. Ἰωάννης
Κόλλιας ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Νέ-
ας Ζωῆς Περιστερίου. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ
Σεβασμιώτατος τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο

τοῦ αεἰμνήστου ἱερέως π. Δημητρίου Τσιαχρῆ, ὁ ὁποῖος
ἐπί εἴκοσι καί πλέον ἔτη ὑπηρέτησε ὡς ἐφημέριος τοῦ
ναοῦ.

Ἑπίσκεψη Κρίς Σπύρου Προέδρου Ὁμογενῶν Ἀμερικῆς.
Ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ὁμογενῶν Ἀμερικῆς κ. Κρίς
Σπύρου ἐπισκέφθηκε τήν Δευτέρα 16 Νοεμβρίου τόν Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο. Ὁ Σεβασμιώ-
τατος καί ὁ κ. Σπύρου εἶχαν μιά ἐγκάρδια συνάντηση καί
συζήτησαν γιά διάφορα θέματα πού ἀφοροῦν τήν Ἐκκλη-
σία καί τόν ἀπόδημο Ἑλληνισμό.

Ὁρκωμοσία στό ΚΕΥΠ.
Τήν τελετή ὁρκωμοσίας πού πραγματοποιήθηκε τήν Πα-
ρασκευή 20 Νοεμβρίου στό Κέντρο Ἐκπαιδεύσεως Ὑλι-
κοῦ Πολέμου Λαμίας τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Νικόλαος. Στήν τελετή παρέστησαν πολλοί
ἐπίσημοι. 

Δωρεά κας Ἑλένης Σταυροπούλου-Κοκοτάκη στή βιβλιο-
θήκη τῆς Μητροπόλεώς μας.
Μεγάλη δωρεά γιά τήν Βιβλιοθήκη τῆς Μητροπόλεώς
μας προσέφερε ἡ κα Ἑλένη Σταυροπούλου-Κοκοτάκη,
σύζυγος τοῦ γνωστοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπι-
στημίου Ἀθηνῶν κ. Ἀλέξανδρου Σταυρόπουλου. Ἡ κα

Λ
ίγοι μῆνες πέρασαν ἀπό τήν πρώτη ἐπίσκεψη τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λούμπλιν καί Χέλμ κ.
Ἄβελ στήν Ἱερά Μητρόπολή μας καί πάλι, κατόπιν

προσκλήσεως τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Ποιμενάρχου
μας κ. Νικολάου, ἐπισκέ-
φθηκε γιά δεύτερη φορά
τήν Μητρόπολή μας συ-
νοδευόμενος ἀπό τόν
Πρωτοσύγκελλό του
Ἀρχιμ. Ἀνδρέα, γιά νά
συμμετάσχει στίς πανηγυ-
ρικές ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ
ἑορτῇ τῶν Εἰσοδίων τῆς
Θεοτόκου.

Τήν Παρασκευή 20
Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώ-
τατος κ. Ἄβελ συνοδευό-
μενος ἀπό τόν Ποιμενάρ-
χη μας μετέβη στόν
Μῶλο, ὅπου χοροστάτη-
σε στόν πανηγυρικό
Ἑσπερινό, πού τελέσθηκε στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό τῶν
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Μώλου, παρουσία πολλῶν Ἱερέ-
ων, τῶν Δημάρχων Μώλου κ. Εὐάγγελος Τετριμίδας καί
Ἁγίου Κωνσταντίνου κ. Εὐάγγελος Ψαθᾶς, τῶν Βουλευτῶν
κας Τόνιας Ἀντωνίου καί κ. Χρήστου Σταϊκούρα καί πλή-
θους πιστῶν.

Στό τέλος τοῦ Ἑσπερι-
νοῦ ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας προσε-
φώνησε τόν φιλοξενού-
μενο καί μέ αἰσθήματα
χαρᾶς καί ἀγάπης τόν
καλοσώρισε. Ἐξέφρασε
τόν σεβασμό καί τήν
ἐκτίμηση πού τρέφει
πρός τό πρόσωπό του
καί ὁμολόγησε, ὅτι τόν
θεωρεῖ μεγάλο πνευματι-
κό κεφάλαιο τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας, διότι
ἐκεῖ ὅπου ἀρχιερατεύει
δίδει ἀγῶνες γιά τήν
ὀρθόδοξη πίστη καί ὑπο-
σχέθηκε νά ἐνισχύσει
οἰκονομικά τήν ἀνέγερση
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στήν ἐπαρχία του.

Στήν ἀντιφώνησή του ὁ κ. Ἄβελ εὐχαρίστησε ἐγκαρ-
δίως τόν Ποιμενάρχη μας γιά τά λόγια του καί τήν ἀδελφι-
κή του ἀγάπη καθῶς καί γιά τήν φιλοξενία τῶν παιδιῶν
ἀπό τήν Πολωνία στίς Κατασκηνώσεις τῆς Μητροπόλεώς
μας τό περασμένο καλοκαίρι. Ἐξέφρασε τήν χαρά του πού
γιά δεύτερη φορά ἐπισκέπτεται τήν Μητρόπολή μας καί
πού στό πρόσωπο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας
βρίσκει ἕναν ἐκλεκτό ἀρωγό.

Ἀκολούθως τόν κ. Ἄβελ προσεφώνησαν καί καλοσώ-
ρισαν ἐκ μέρους τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου ὁ Ἐφη-
μέριος π. Κωνσταντῖνος Βάγιας καί ὁ Δήμαρχος Μώλου κ.

Εὐάγγελος Τετριμίδας,
καί τοῦ προσέφεραν ἀνα-
μνηστικά δῶρα.

Μετά τόν Ἑσπερινό
ἔγινε ἡ λιτάνευση τῆς
Ἱερᾶς Εἰκόνος στούς δρό-
μους τοῦ Μώλου μέ τή
συνοδεία τῆς Φιλαρμο-
νικῆς τοῦ Δήμου Ἀταλάν-
της καί ἐν συνεχείᾳ ὁ Δή-
μαρχος Μώλου παρέθε-
σε δεῖπνο στούς ἐπισή-
μους πρός τιμήν τοῦ Σε-
βασμιωτάτου κ. Ἄβελ
στήν παραλία τοῦ Μώ-
λου.

Τό Σάββατο 21 Νοεμ-
βρίου τό πρωί ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος

Λούμπλιν καί Χέλμ κ. Ἄβελ προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεο-
τόκου Λαμίας. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Ποιμε-
νάρχης μας ἐξέφρασε καί πάλι τήν χαρά του γιά τήν πα-
ρουσία τοῦ κ. Ἄβελ στήν ἕδρα τῆς Μητροπόλεώς μας στή

Λαμία καί τοῦ προσέφερε
σάν ἔκφραση ἀγάπης καί
σεβασμοῦ μία δερματόδε-
τη Καινή Διαθήκη.

Στήν ἀντιφώνησή του
ὁ κ. Ἄβελ, εὐχαρίστησε
γιά τήν τιμή καί φιλοξενία
πού τοῦ ἐπεφύλαξε ὁ
Ποιμενάρχης μας καί ἀνα-
φέρθηκε στούς διωγμούς
πού ὑπέστη ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία τῆς Πολωνίας
καί ἡ Μητρόπολή του
ἀπό τούς Οὐνίτες. Κλεί-
νοντας τοῦ προσέφερε
ἕνα ἀρχιερατικό ἐγκόλπιο.

Ἀκολούθησε Δοξολο-
γία γιά τίς Ἔνοπλες Δυνά-
μεις, στήν ὁποία χοροστά-
τησε ὁ Σεβασμιώτατος

Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, παρουσία τῶν Ἀρχῶν τῆς
πόλεως καί τοῦ Νομοῦ, καθώς καί τῶν Στρατιωτικῶν καί
Ἀστυνομικῶν Ἀρχῶν. Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐξεφώ-
νησε ὁ Διευθυντής τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Μώλου κ.
Ἀθανάσιος Παπαχρήστου.

Τό μεσημέρι ἐπισκέφθηκαν τήν Ἱερά Μονή Δαμάστας,
ὅπου ἐκεῖ τούς ὑποδέχθηκε ἡ ἀδελφότητα τῆς Μονῆς καί
παρετέθη γεῦμα, μετά τό ὁποῖο ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἄβελ
καί ἡ συνοδεία του ἀνεχώρησαν γιά τήν Ἀθήνα.
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Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Φιλανδίας κ. Λέοντα.

Ὁ Σεβασμιώτατος άπευθύνει χαιρετισμό στή διημερίδα Ἱστορίας τῆς Ἰατρικῆς.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό Συνέδριο ἱερέων τῆς Μητροπόλεως Φωκίδος.

Ἀπό τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Παμμεγίστων
Ταξιαρχῶν Μαρτίνου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας.

Ἀναμνηστική φωτογραφία μετά τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν Ἱερό Ναό 
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Μώλου.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Λιούμπλιν & Χελμ κ. Ἄβελ καί ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης μας κατά τή Θεία Λειτουργία στό Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 
ΛΙΟΥΜΠΛΙΝ & ΧΕΛΜ κ. ΑΒΕΛ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

Περισσότερα ἀπό 1.500 δέματα 
μέ τρόφιμα διά τῶν Ἐνοριῶν 

σέ ἐνδεεῖς συνανθρώπους μας.
e

16.800 εἴδη ἔνδυσης καί ὑπόδυσης
ἀπό τό κατάστημα ρουχισμοῦ 
πού λειτούργησε στή Λαμία 

τήν περίοδο τῶν ἑορτῶν.
e

Προικοδοτήσεις 215 παλαιῶν 
καί ἄνοιγμα τραπεζικῶν 

λογαριασμῶν 3 νέων ἀπόρων 
& ὀρφανῶν κορασίδων.

e
Οἰκονομική ἐνίσχυση 
11 ἀγάμων μητέρων.

e
Βοηθήματα σέ φοιτητές καί 

ἀπόρους συνανθρώπους μας, 
ἀπό το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο.

e
Ἀποστολή 61 κιβωτίων 

(37 μέ γραφική ὕλη καί 24 
μέ λειτουργικά εἴδη) 

στή Μητρόπολη Μουάνζας 
Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας

e
Ἀποστολή 20 κιβωτίων 

γραφικῆς ὕλης 
στή Μητρόπολη Βερατίου 

τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀλβανίας.

Ἀπό τήν χειροτονία τοῦ π. Ἀναργύρου  Πήττα.

Ἁναμνηστική φωτογραφία ἀπό τήν ὁρκωμοσία στό Κ.Ε.Υ.Π. Λαμίας.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΑΠΗΣ 
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

Κάθε Σάββατο στίς 10 τό πρωΐ καί 
σέ ἐπανάληψη τήν Κυριακή 

μετά τήν Θεία Λειτουργία μεταδίδεται 
ἀπό τό «STAR Κεντρικῆς Ἑλλάδας». 

ἡ ἐκπομπή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος 

«Ἡ Ἐκκλησία κοντά 
στόν Ἄνθρωπο» 

Ἐπιμέλεια ἐκπομπῆς: 
Τριαντάφυλλος Μπολτέτσος, Θεολόγος



Ἐπίσκεψη Ἀρχιεπισκόπου Φιλανδίας στήν Ἑλλάδα.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τά μέλη τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Σύνο-
δου, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου ὑπεδέχθη τόν Μακαριώτατο
Ἀρχιεπίσκοπο Καρελίας & πάσης Φιλανδίας κ. Λέοντα
κατά τήν εἰρηνική ἐπίσκεψή του στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλά-
δος.

2η Πανελλήνια Διημερίδα  Ἱστορίας τῆς  Ἰατρικῆς.
Τό Σάββατο 7 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος τέλεσε ἁγιασμό ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν
ἐργασιῶν τῆς 2ης Πανελλήνιας Διημερίδας Ἱστορίας τῆς
Ἰατρικῆς, τήν ὁποία διοργάνωσε τό Ἐργαστήριο τῆς
Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν στό Δήμο Ἀμφίκλει-
ας. Ἡ διημερίδα ἡ ὁποία τελοῦσε καί ὑπό τήν αἰγίδα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας εἶχε ὡς κεντρικό θέμα: «Οἱ Με-

γάλοι Ἀνατόμοι τοῦ Παρνασσοῦ» καί ἦταν ἀφιερωμένη
στούς κορυφαίου Ἕλληνες ἀνατόμους Γεώργιο Σκλα-
βοῦνο καί Μιλτιάδη Παπαμιλτιάδη πού κατάγονταν ἀπό
τήν περιοχή τῆς Ἁμφίκλειας. Κατά τήν διάρκεια τοῦ Συνε-
δρίου σπουδαῖοι  Ἕλληνες Ἐπιστήμονες ἰατροί παρουσία-
σαν σημαντικές ἀνακοινώσεις. 

Τέλεση Μνημοσύνων.
Τήν Τετάρτη 11 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος τέλεσε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργί-
ου Λιανοκλαδίου τό μνημόσυνο τῆς Δήμητρας Καραγ-
κούνη, πενθερᾶς τοῦ Δημοσιογράφου καί Ἐκδότου κ.
Δημητρίου Κύρτσου. Τό Σάββατο 28 Νοεμβρίου ὁ Σεβα-
σμιώτατος τέλεσε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγε-
λισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας ἐπιμνημόσυνη δέηση πού
διοργάνωσε ὁ Σύλλογος Συνταξιούχων Δημοσίου Φθιώ-
τιδος. Τήν Κυριακή 29 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος λει-
τούργησε στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Γαυριώτισσας Δαδί-
ου, ὅπου καί τέλεσε τό μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ γέ-
ροντος τῆς μονῆς π. Ἀμβροσίου Λάζαρη. Τήν Τρίτη 8 Δε-
κεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στήν ἐξόδιο
ἀκολουθία τοῦ ἐκλειπόντος π. Βασιλείου Ἠλιάκη, Προ-
ϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίτσας Φαλήρου. 

Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου σέ  Ἱερατικό Συνέδριο στήν Φωκίδα.

Τήν Τρίτη 10 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου Φωκίδος κ. Ἀθηναγόρα παρέστη καί
ὡμίλησε στό Ἱερατικό Συνέδριο τῆς Μητροπόλεως Φωκί-
δος, πού πραγματοποιήθηκε στήν πόλη τῆς Ἰτέας. Ὁ Σε-
βασμιώτατος ἀναφέρθηκε σέ θέματα πού ἀφοροῦν τήν
ἐκπαίδευση καί κατάρτιση τοῦ ἱεροῦ Κλήρου.

Πανηγύρεις Ἱερῶν Ναῶν.
Τήν Κυριακή 8 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν πανη-
γυρίζοντα Ἱερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μαρτίνου.
Τήν Δευτέρα 9 Νοεμβρίου ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν
πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Νεκταρίου Λαμίας, ὅπου
ἐκτέθηκε πρός προσκύνηση τεμάχιο ἱεροῦ λειψάνου τοῦ
Ἁγίου Νεκταρίου πού φυλάσσεται στή Μητρόπολή μας.
Τήν Τρίτη 24 Νοεμβρίου παραμονή τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας
Αἰκατερίνης ὁ Σεβασμιώτατος συγχοροστάτησε μετά τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀργυροκάστρου κ. Δη-
μητρίου στόν πανηγυρικό ἑσπερινό στό μετόχιο τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Σινᾶ στήν περιοχή τῆς Τρα-
γάνας Λοκρίδος. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα ὁ Σεβασμιώτατος

ΣΥΝΑΞΗ ΜΟΝΑΖΟΥΣΩΝ 

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Τήν καθιερωμένη ἐτήσια Σύναξη γιά τίς Μοναχές ἀπό
τίς Γυναικεῖες Ἱερές Μονές της πραγματοποίησε τήν Τρίτη
17 Νοεμβρίου ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας στήν Ἱερά Μονή
Ἁγίας Παρασκευῆς Σπαρτιᾶς.

Τό πρωί τελέσθηκε στό Καθολικό τῆς Μονῆς Ὄρθρος
καί ἐν συνεχείᾳ Θεία Λειτουργία, στήν ὁποία χοροστάτησε
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καί ἔψαλε
χορωδία Μοναζουσῶν.

Ἀκολούθως, μετά τό πρωινό πού προσφέρθηκε στό
Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς, ἔγινε ὁμιλία ἀπό τόν Σεβασμιώτα-
το μέ θέμα: «Μοναχική ζωή καί ἐκκοσμίκευση». Ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἀναφέρθηκε στήν προσοχή πού πρέπει νά
ἔχουν οἱ Μοναχές, γιά νά μήν παρασυρθοῦν ἀπό τό κλῖμα
τῆς ἐποχῆς καί τίς ἀνέσεις πού προσφέρει ὁ σύγχρονος
τρόπος ζωῆς. Ὑπογράμμισε, ὅτι ἀπαραίτητη προϋπόθεση
γιά τή μοναχική ζωή εἶναι ἡ ἀκρίβεια τοῦ τυπικοῦ, ἡ τήρη-
ση τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ἡ προσοχή στήν ἐπικοινωνία μέ
τούς προσκυνητές καί κυρίως ἡ προσήλωσή τους στά ἰδε-
ώδη τοῦ μοναχικοῦ βίου.

Μετά τήν ὁμιλία ἀκολούθησε ἐποικοδομητικός διάλο-
γος.

Ἡ Σύναξη ὁλοκληρώθηκε μέ τήν παράθεση γεύματος
στήν τράπεζα τῆς Μονῆς ἀπό τήν Ἡγουμένη Χριστονύμφη,
ἡ ὁποία στό τέλος προσέφερε σέ ὅλους ἀναμνηστικά
δῶρα, ἐνῶ ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερε σέ ὅλες τίς Μονα-
χές ἀπό ἕνα θεολογικό βιβλίο.
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ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό
Ἁγίας Αἰκατερίνης Στυλίδος, ὅπου καί χειροθέτησε σέ
ἀναγνώστη τόν ἱεροψάλτη Εὐθύμιο Κουγιουμτζῆ. Τήν
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, ἑορτή τοῦ ἁγίου Στυλιανοῦ, ὁ Σε-
βασμιώτατος χοροστάτησε καί ὡμίλησε στό ὁμώνυμο
παρεκκλήσιο τοῦ Γενικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου καί
Λυκείου Λαμίας. Κατά τήν ἑορτή τῆς ἁγίας Μεγαλομάρ-
τυρος Βαρβάρας, χοροστάτησε στόν ἑσπερινό καί τήν κυ-
ριώνυμο ἡμέρα ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρί-
ζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίας Βαρβάρας Λαμίας. Τήν Τρίτη 15 Δε-
κεμβρίου χοροστάτησε καί ὡμίλησε στό πανηγυρίζον πα-
ρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, τό ὁποῖο βρίσκεται
στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασί-
ου Λαμίας. Κατά τήν μεγάλη Δεσποτική Ἑορτή τῆς τοῦ
Χριστοῦ Γεννήσεως, ἱερούργησε στόν Ἱερό Μητροπολιτι-

κό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας. Στόν ἴδιο
ναό τήν παραμονή τελέσθηκε ὁ πανηγυρικός ἑσπερινός
τῆς ἑορτῆς χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου μας. Φέτος μετά τήν ὁλοκλήρωση τῶν ἔργων
ἀνακαινίσεως τοῦ Ἑπισκοπείου πραγματοποιήθηκε παρ-
ρησία τοῦ Ἀρχιερέως καί τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς πόλεως
τῆς Λαμίας ἀπό τό Ἐπισκοπεῖο στόν Μητροπολιτικό Ναό.
Τήν δεύτερη ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων, κατά τήν ὁποία
τιμᾶται ἡ Σύναξη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, πανηγυρίζει ὁ
ἱστορικός Ναός τῆς Παναγίας Δεσποίνης Λαμίας. Στήν πα-
νηγυρική Θεία Λειτουργία προέστη καί ὡμίλησε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος.    

Χειροτονία κληρικοῦ.
Τήν Κυριακή 15 Νοεμβρίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Βαρβά-
ρας Λαμίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικό-
λαος τέλεσε τήν εἰς πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ διακό-
νου π. Ἀναργύρου Πήττα. Ὁ π. Ἀνάργυρος εἶναι ἔγγαμος
καί ἀπόφοιτος τοῦ Ι.Ε.Κ. τῆς Ριζαρεῖου Ἐκκλησιαστικῆς
Σχολῆς καί ἐτοποθετήθη στήν ἐνορία Ἁγίου Γεωργίου
Φτέρης. Στήν χειροτονία παρέστη καί ὁ πνευματικός πα-
τήρ τοῦ νέου πρεσβυτέρου, πρωτοπρεσβ. π. Ἰωάννης
Κόλλιας ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Νέ-
ας Ζωῆς Περιστερίου. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ
Σεβασμιώτατος τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο

τοῦ αεἰμνήστου ἱερέως π. Δημητρίου Τσιαχρῆ, ὁ ὁποῖος
ἐπί εἴκοσι καί πλέον ἔτη ὑπηρέτησε ὡς ἐφημέριος τοῦ
ναοῦ.

Ἑπίσκεψη Κρίς Σπύρου Προέδρου Ὁμογενῶν Ἀμερικῆς.
Ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ὁμογενῶν Ἀμερικῆς κ. Κρίς
Σπύρου ἐπισκέφθηκε τήν Δευτέρα 16 Νοεμβρίου τόν Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο. Ὁ Σεβασμιώ-
τατος καί ὁ κ. Σπύρου εἶχαν μιά ἐγκάρδια συνάντηση καί
συζήτησαν γιά διάφορα θέματα πού ἀφοροῦν τήν Ἐκκλη-
σία καί τόν ἀπόδημο Ἑλληνισμό.

Ὁρκωμοσία στό ΚΕΥΠ.
Τήν τελετή ὁρκωμοσίας πού πραγματοποιήθηκε τήν Πα-
ρασκευή 20 Νοεμβρίου στό Κέντρο Ἐκπαιδεύσεως Ὑλι-
κοῦ Πολέμου Λαμίας τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Νικόλαος. Στήν τελετή παρέστησαν πολλοί
ἐπίσημοι. 

Δωρεά κας Ἑλένης Σταυροπούλου-Κοκοτάκη στή βιβλιο-
θήκη τῆς Μητροπόλεώς μας.
Μεγάλη δωρεά γιά τήν Βιβλιοθήκη τῆς Μητροπόλεώς
μας προσέφερε ἡ κα Ἑλένη Σταυροπούλου-Κοκοτάκη,
σύζυγος τοῦ γνωστοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπι-
στημίου Ἀθηνῶν κ. Ἀλέξανδρου Σταυρόπουλου. Ἡ κα

Λ
ίγοι μῆνες πέρασαν ἀπό τήν πρώτη ἐπίσκεψη τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λούμπλιν καί Χέλμ κ.
Ἄβελ στήν Ἱερά Μητρόπολή μας καί πάλι, κατόπιν

προσκλήσεως τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Ποιμενάρχου
μας κ. Νικολάου, ἐπισκέ-
φθηκε γιά δεύτερη φορά
τήν Μητρόπολή μας συ-
νοδευόμενος ἀπό τόν
Πρωτοσύγκελλό του
Ἀρχιμ. Ἀνδρέα, γιά νά
συμμετάσχει στίς πανηγυ-
ρικές ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ
ἑορτῇ τῶν Εἰσοδίων τῆς
Θεοτόκου.

Τήν Παρασκευή 20
Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώ-
τατος κ. Ἄβελ συνοδευό-
μενος ἀπό τόν Ποιμενάρ-
χη μας μετέβη στόν
Μῶλο, ὅπου χοροστάτη-
σε στόν πανηγυρικό
Ἑσπερινό, πού τελέσθηκε στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό τῶν
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Μώλου, παρουσία πολλῶν Ἱερέ-
ων, τῶν Δημάρχων Μώλου κ. Εὐάγγελος Τετριμίδας καί
Ἁγίου Κωνσταντίνου κ. Εὐάγγελος Ψαθᾶς, τῶν Βουλευτῶν
κας Τόνιας Ἀντωνίου καί κ. Χρήστου Σταϊκούρα καί πλή-
θους πιστῶν.

Στό τέλος τοῦ Ἑσπερι-
νοῦ ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας προσε-
φώνησε τόν φιλοξενού-
μενο καί μέ αἰσθήματα
χαρᾶς καί ἀγάπης τόν
καλοσώρισε. Ἐξέφρασε
τόν σεβασμό καί τήν
ἐκτίμηση πού τρέφει
πρός τό πρόσωπό του
καί ὁμολόγησε, ὅτι τόν
θεωρεῖ μεγάλο πνευματι-
κό κεφάλαιο τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας, διότι
ἐκεῖ ὅπου ἀρχιερατεύει
δίδει ἀγῶνες γιά τήν
ὀρθόδοξη πίστη καί ὑπο-
σχέθηκε νά ἐνισχύσει
οἰκονομικά τήν ἀνέγερση
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στήν ἐπαρχία του.

Στήν ἀντιφώνησή του ὁ κ. Ἄβελ εὐχαρίστησε ἐγκαρ-
δίως τόν Ποιμενάρχη μας γιά τά λόγια του καί τήν ἀδελφι-
κή του ἀγάπη καθῶς καί γιά τήν φιλοξενία τῶν παιδιῶν
ἀπό τήν Πολωνία στίς Κατασκηνώσεις τῆς Μητροπόλεώς
μας τό περασμένο καλοκαίρι. Ἐξέφρασε τήν χαρά του πού
γιά δεύτερη φορά ἐπισκέπτεται τήν Μητρόπολή μας καί
πού στό πρόσωπο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας
βρίσκει ἕναν ἐκλεκτό ἀρωγό.

Ἀκολούθως τόν κ. Ἄβελ προσεφώνησαν καί καλοσώ-
ρισαν ἐκ μέρους τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου ὁ Ἐφη-
μέριος π. Κωνσταντῖνος Βάγιας καί ὁ Δήμαρχος Μώλου κ.

Εὐάγγελος Τετριμίδας,
καί τοῦ προσέφεραν ἀνα-
μνηστικά δῶρα.

Μετά τόν Ἑσπερινό
ἔγινε ἡ λιτάνευση τῆς
Ἱερᾶς Εἰκόνος στούς δρό-
μους τοῦ Μώλου μέ τή
συνοδεία τῆς Φιλαρμο-
νικῆς τοῦ Δήμου Ἀταλάν-
της καί ἐν συνεχείᾳ ὁ Δή-
μαρχος Μώλου παρέθε-
σε δεῖπνο στούς ἐπισή-
μους πρός τιμήν τοῦ Σε-
βασμιωτάτου κ. Ἄβελ
στήν παραλία τοῦ Μώ-
λου.

Τό Σάββατο 21 Νοεμ-
βρίου τό πρωί ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος

Λούμπλιν καί Χέλμ κ. Ἄβελ προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεο-
τόκου Λαμίας. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Ποιμε-
νάρχης μας ἐξέφρασε καί πάλι τήν χαρά του γιά τήν πα-
ρουσία τοῦ κ. Ἄβελ στήν ἕδρα τῆς Μητροπόλεώς μας στή

Λαμία καί τοῦ προσέφερε
σάν ἔκφραση ἀγάπης καί
σεβασμοῦ μία δερματόδε-
τη Καινή Διαθήκη.

Στήν ἀντιφώνησή του
ὁ κ. Ἄβελ, εὐχαρίστησε
γιά τήν τιμή καί φιλοξενία
πού τοῦ ἐπεφύλαξε ὁ
Ποιμενάρχης μας καί ἀνα-
φέρθηκε στούς διωγμούς
πού ὑπέστη ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία τῆς Πολωνίας
καί ἡ Μητρόπολή του
ἀπό τούς Οὐνίτες. Κλεί-
νοντας τοῦ προσέφερε
ἕνα ἀρχιερατικό ἐγκόλπιο.

Ἀκολούθησε Δοξολο-
γία γιά τίς Ἔνοπλες Δυνά-
μεις, στήν ὁποία χοροστά-
τησε ὁ Σεβασμιώτατος

Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, παρουσία τῶν Ἀρχῶν τῆς
πόλεως καί τοῦ Νομοῦ, καθώς καί τῶν Στρατιωτικῶν καί
Ἀστυνομικῶν Ἀρχῶν. Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐξεφώ-
νησε ὁ Διευθυντής τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Μώλου κ.
Ἀθανάσιος Παπαχρήστου.

Τό μεσημέρι ἐπισκέφθηκαν τήν Ἱερά Μονή Δαμάστας,
ὅπου ἐκεῖ τούς ὑποδέχθηκε ἡ ἀδελφότητα τῆς Μονῆς καί
παρετέθη γεῦμα, μετά τό ὁποῖο ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἄβελ
καί ἡ συνοδεία του ἀνεχώρησαν γιά τήν Ἀθήνα.
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Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Φιλανδίας κ. Λέοντα.

Ὁ Σεβασμιώτατος άπευθύνει χαιρετισμό στή διημερίδα Ἱστορίας τῆς Ἰατρικῆς.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό Συνέδριο ἱερέων τῆς Μητροπόλεως Φωκίδος.

Ἀπό τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Παμμεγίστων
Ταξιαρχῶν Μαρτίνου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας.

Ἀναμνηστική φωτογραφία μετά τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν Ἱερό Ναό 
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Μώλου.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Λιούμπλιν & Χελμ κ. Ἄβελ καί ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης μας κατά τή Θεία Λειτουργία στό Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 
ΛΙΟΥΜΠΛΙΝ & ΧΕΛΜ κ. ΑΒΕΛ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

Περισσότερα ἀπό 1.500 δέματα 
μέ τρόφιμα διά τῶν Ἐνοριῶν 

σέ ἐνδεεῖς συνανθρώπους μας.
e

16.800 εἴδη ἔνδυσης καί ὑπόδυσης
ἀπό τό κατάστημα ρουχισμοῦ 
πού λειτούργησε στή Λαμία 

τήν περίοδο τῶν ἑορτῶν.
e

Προικοδοτήσεις 215 παλαιῶν 
καί ἄνοιγμα τραπεζικῶν 

λογαριασμῶν 3 νέων ἀπόρων 
& ὀρφανῶν κορασίδων.

e
Οἰκονομική ἐνίσχυση 
11 ἀγάμων μητέρων.

e
Βοηθήματα σέ φοιτητές καί 

ἀπόρους συνανθρώπους μας, 
ἀπό το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο.

e
Ἀποστολή 61 κιβωτίων 

(37 μέ γραφική ὕλη καί 24 
μέ λειτουργικά εἴδη) 

στή Μητρόπολη Μουάνζας 
Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας

e
Ἀποστολή 20 κιβωτίων 

γραφικῆς ὕλης 
στή Μητρόπολη Βερατίου 

τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀλβανίας.

Ἀπό τήν χειροτονία τοῦ π. Ἀναργύρου  Πήττα.

Ἁναμνηστική φωτογραφία ἀπό τήν ὁρκωμοσία στό Κ.Ε.Υ.Π. Λαμίας.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΑΠΗΣ 
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

Κάθε Σάββατο στίς 10 τό πρωΐ καί 
σέ ἐπανάληψη τήν Κυριακή 

μετά τήν Θεία Λειτουργία μεταδίδεται 
ἀπό τό «STAR Κεντρικῆς Ἑλλάδας». 

ἡ ἐκπομπή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος 

«Ἡ Ἐκκλησία κοντά 
στόν Ἄνθρωπο» 

Ἐπιμέλεια ἐκπομπῆς: 
Τριαντάφυλλος Μπολτέτσος, Θεολόγος



Πρός
τό χριστεπώνυμο πλήρωμα                       

τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ.

«Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, 
ὅς ἐστί Χριστός Κύριος».

Αὐτό τό χαρμόσυνο μήνυμα, πού ἔφεραν οἱ
Ἄγγελοι στούς ἀγραυλοῦντες ταπεινούς ποιμένες
τῆς Βηθλεέμ, διαγγέλει καί εὐαγγελίζεται σήμερα,
ἡμέρα τῆς κοσμοσωτηρίου Γεννήσεως τοῦ Υἱοῦ
καί Λόγου, ἡ ἁγία μας Μητέρα Ἐκκλησία. Μέσα
ἀπό τόν σκοτεινό ὁρίζοντα τῆς παρούσης περιό-
δου ἀναπηδοῦν οἱ ἀστραποβόλες ἀκτῖνες τοῦ
ἀνατέλλοντος Ἡλίου τῆς δικαιοσύνης καί μέσα
ἀπό τήν σύγχυση τῶν σημερινῶν κοινωνιῶν ὑψώ-

νεται ἡ φωνή τῆς ἐλπίδος: «Μή φοβεῖσθε, ὅτι
ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστός
Κύριος». Ὁ Σωτήρας εἶναι κοντά μας, εἶναι μαζί
μας, εἶναι παρών στή ζωή μας.

Ἔχει τόσα πολλά κατακτήσει ὁ ἄνθρωπος, ὥστε
νά εἶναι δυνατόν νά λέγει, ὅτι αἰσθάνεται αὐτάρ-
κης. Ἔχει δαμάσει τήν τρομακτική δύναμη τοῦ
ἀτόμου. Ἔχει ἐκμηδενίσει τίς ἀποστάσεις στή γῆ.
Ἔχει σχεδόν ἐξαφανίσει τίς φοβερές ἐπιδημίες,
πού ἄλλοτε ἐντός ἑβδομάδων ἐρήμωναν πόλεις
καί χωριά. Βγῆκε ἔξω ἀπό τόν πλανήτη μας καί
περιπλανᾶται στό διάστημα. Ἔχει τόση δύναμη
καί τόση αὐτοπεποίθηση πού οὐδέποτε μέχρι τώ-
ρα αἰσθάνθηκε. Καί ὅμως ἔρχονται στιγμές πού
αἰσθάνεται τόν ἑαυτό του ἐκμηδενισμένο. Ἐνώ-
πιον τῶν φυσικῶν δυνάμεων, τίς ὁποῖες ὅσο κι
ἄν φαίνεται, ὅτι ἔχει ὑποτάξει, ἔρχονται φορές
πού αὐτός ὁ δαμαστής εἶναι ἕνα ἀδύναμο σκουπί-

ἐκλογῶν, γιατί ἡ συμμετοχή στίς ἐθνικές ἐκλογές εἶναι συν-
ταγματικό δικαίωμα τοῦ Ἕλληνα πολίτη, ἀνεξαρτήτως ἰδιό-
τητος, ἀπολύτως σεβαστό.

Ἡ πολιτική ὡς λειτουργία τοῦ πολίτη στήν πόλη του
(χωριό, Δῆμο, Νομό, Ἐπικράτεια) ἀποτελεῖ ὕψιστο καθῆκον
τοῦ πολίτη. Ἄλλο ὅμως γιά τόν κληρικό πολιτική καί ἄλλο
κομματισμός.

Θά ἦταν καταστροφικά διχαστικό νά διακρίνουμε τίς
ἐνορίες σέ νεοδημοκρατικές, πασοκικές, κουκουεδικές
κ.λπ. Αὐτό ὅμως θά συμβεῖ, ἰδιαίτερα σέ μικρές κοινότητες,
ὅταν ὁ ἱερέας συμμετέχει ἐνεργά σέ κομματικές διαδικα-
σίες.

Γι᾽ αὐτό σωστά ἔπραξε ὁ Φθιώτιδος κ. Νικόλαος. Ἄν
σιωποῦσε θά ἦταν λάθος του. Ὅμως τό κρατικό ραδιόφω-
νο (ΝΕΤ) τόν ἐπέκρινε καί μάλιστα ὁ σχολιαστής του ζήτησε
τήν ἐπίπληξη τοῦ ἱεράρχη.... ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο!

Οἱ ἴδιοι πού ἀπαιτοῦν νά μήν ἀναμειγνύεται ἡ Ἐκκλησία
στή πολιτική, ἔρχονται συνήγοροι ἐκείνων πού θέλουν τόν
κομματισμό στήν Ἐκκλησία. Δηλαδή ὑποστηρίζουν: Ὄχι
στήν πολιτική, ἀλλά ναί στόν κομματισμό! Ὁ παραλογι-
σμός στήν ἀποθέωσή του! 

Ἐφημερίδα «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ», 10 Δεκεμβρίου 2009.
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Τ
ήν Ἱερά Μητρόπολή μας ἐπισκέφθηκε τήν Κυριακή
μετά τήν Χριστοῦ Γέννηση 27 Δεκεμβρίου ὁ Πανο-
σιολ. Ἀρχιμ. π. Γερβάσιος Ραπτόπουλος μέ 150 μέλη

τῆς ἀδελφότητος «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ - ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΠΟΦΥΛΑ-
ΚΙΣΕΩΣ ΑΠΟΡΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΓΟΠΟΙΝΩΝ».
Σκοπός τῆς ὀλιγόωρης παραμονῆς τους στή Φθιώτιδα
ἦταν ἡ ἐπίσκεψη τῶν
κρατουμένων στίς
φυλακές Δομοκοῦ,
ἡ ὁμιλία, ἐπικοινω-
νία καί διανομή δώ-
ρων στούς 650 περί-
που κρατουμένους.
Ἔτσι, μέ τήν εὐκαιρία
αὐτῆς τῆς ἐπισκέψε-
ως ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος ἱερούρ-
γησε καί μίλησε
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας
Παρασκευῆς Δομο-
κοῦ. 

Στό τέλος τῆς
Θείας Λειτουργίας, ὁ
Σεβασμιώτατος πα-
ρουσίασε στό
ἐκκλησίασμα τόν π.
Γερβάσιο, τόν ἄνθρωπο ἐκεῖνο πού ἔθεσε ὡς στόχο τῆς
ἱερατείας του μεταξύ ἄλλων καί τήν προστασία τῶν φυλα-
κισμένων καί ἀναφέρθηκε στό πολυσήμαντο ἔργο πού
ἐπιτελεῖ στίς φυλακές. Ἐξέφρασε τήν χαρά του πού τόν
ἐγνώρισε ἀπό κοντά, τόν συνεχάρη γιά τήν μεγάλη του
προσφορά καί ὑπογράμμισε, ὅτι τό ἔργο τό ὁποῖο διακο-
νεῖ ὁ π. Γερβάσιος ἔλαβε διαστάσεις πανχριστιανικές καί
διεθνεῖς. Τοῦ εὐχήθηκε ὁ Θεός νά τοῦ δίδει ὑγεία καί δύ-
ναμη ὥστε νά συνεχίσει τό δύσκολο καί εὐλογημένο ἔργο
του πρός δόξαν Θεοῦ καί νά μεταφέρει πάντοτε τό μήνυμα
τοῦ Χριστοῦ, τῆς μετανοίας καί τῆς ἀγάπης. Ἐν συνεχείᾳ,
εἰς ἔνδειξιν σεβασμοῦ καί ἀναγνωρίσεως τοῦ πρωτοπορια-
κοῦ ἔργου του, τοῦ ἀπένειμε τό μετάλλιο τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως.

Ὁ π. Γερβάσιος στήν ἀντιφώνησή του εὐχαρίστησε τόν
Σεβασμιώτατο γιά τήν τιμή καί τήν ἐγκαρδιότητα μέ τήν
ὁποία τόν ὑποδέχθηκε. Ἀκολούθως, ἀφοῦ παρεκάλεσε
τόν Σεβασμιώτατο καί τό ἐκκλησίασμα γιά τήν ἠθική συμ-
παράσταση στό φιλανθρωπικό καί κοινωνικό ἔργο του, μέ
λόγια πού ἄγγιξαν τίς ψυχές τῶν ἀκροατῶν, ἀναφέρθηκε
στίς ἐπισκέψεις καί ἐμπειρίες του στό χῶρο τῶν φυλακῶν,
ὄχι μόνο στήν Ἑλλάδα ἀλλά καί στό ἐξωτερικό. 

Στή συνέχεια, ὁ Δήμαρχος Δομοκοῦ κ. Δημήτριος
Τσόγκας καλωσόρισε τόν Σεβασμιώτατο καί τόν π. Γερβά-
σιο, συνεχάρη τόν π. Γερβάσιο γιά τό ἔργο πού ἐπιτελεῖ,
ὑποσχέθηκε ὅτι θά ἔχει καί τήν δική του ἀμέριστη συμπα-
ράσταση καί τοῦ εὐχήθηκε νά συνεχίσει αὐτό τό μεγάλο
ἔργο.

Μετά τή Θεία Λειτουργία τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο
παρέθεσε κέρασμα στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἐνορίας

καί ἐκεῖ τό ἐκκλησίασμα εἶχε τήν εὐκαιρία νά πάρει τήν
εὐχή τοῦ π. Γερβασίου, νά θέσει ἐρωτήματα καί νά ἀκού-
σει ἱστορίες ἀπό τήν διακονία του στίς φυλακές. 

Τό μεσημέρι ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ π. Γερβάσιος καί 150
μέλη τοῦ Συλλόγου πού ἀποτελοῦσαν τή συνοδεία του,
συνοδευόμενοι ἀπό τόν Διευθυντή τοῦ Σωφρονιστικοῦ

Καταστήματος Δο-
μοκοῦ ἐπισκέφθη-
καν τίς φυλακές. Στό
παρεκκλήσιο τῶν
φυλακῶν, ἀφοῦ
ἔψαλλαν ἐπίκαιρα
τροπάρια, ὁ Σεβα-
σμιώτατος εὐχαρί-
στησε τόν π. Γερβά-
σιο γιά τήν ἐπίσκεψή
του αὐτή, ἐπαίνεσε
τό ἔργο του καί
εὐχήθηκε σέ ὅλους
νά συνεχίσουν νά τό
ἐπιτελοῦν μέ τόν
ἴδιο ζῆλο. Ὁ π. Γερ-
βάσιος ἐπέδωσε στό
Σεβασμιώτατο, στόν
Διευθυντή τῶν φυ-
λακῶν καί στόν
Ἀρχιφύλακα ἀνα-

μνηστικά δῶρα.
Στή συνέχεια, γυναῖκες ἀπό τή συνοδεία τοῦ π. Γερβα-

σίου τραγούδησαν τά κάλαντα καί διάφορα χριστιανικά
τραγούδια μέ τή συνοδεία μουσικῶν ὀργάνων καί ἀκο-
λούθως ὁ π. Γερβάσιος μίλησε στούς κρατουμένους καί
τούς μετέφερε τό μήνυμα τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος ὡς εὐλογία προσέφερε στούς 150
ἀνθρώπους πού συνόδευαν τόν π. Γερβάσιο τό ἡμερολό-
γιο τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἀργά τό μεσημέρι ἔφυγαν ἀπό τίς φυλακές καί ἐπεσκέ-
φθησαν τήν Ἱερά Μονή Ἀγάθωνος γιά νά προσκυνήσουν
τό ἄφθαρτο σκήνωμα τοῦ π. Βησσαρίωνος.

Ἡ παρουσία τοῦ π. Γερβασίου καί τῶν μελῶν τοῦ Συλ-
λόγου ὑπῆρξε μιά εὐχάριστη καί πολύ διδακτική ἐμπειρία
γιά τούς κατοίκους τοῦ Δομοκοῦ καί ἀσφαλῶς μιά ἀκτίνα
ἐλπίδας καί ἐνισχύσεως γιά τούς ἐλαχίστους ἀδελφούς
μας κρατουμένους.

Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Τό  Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς  Ἱ. Μ. Ἀγάθωνος .....5.000.00
Ὁ κ. Ἄγγ. Ἀλιμπέρτης, εἰς μνήμην γονέων του......1.500.00
Ὁ κ. Ἰωάννης Ρηγινιώτης .......................................1.000.00
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Πετρόπουλος ............................500.00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου 
Ἀθανασίου Τυμφρηστοῦ ..........................................150.00
Ἡ κα Μαρία Γεωργίου ..............................................500.00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ  Ἱ. Ν. Ἁγ.  Σοφίας Λαμίας ..........200.00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ.  Γεωργίου Ἀρκίτσης, 
ἐκ παρεκκλησίου Ἁγίας Μαρίνης, ...........................600.00
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Θεόκλητος Μπρούζης ...................500.00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο  Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων
Ἀναργύρων Ἀταλάντης............................................500.00
Τό  Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ  Ἱ. Ν. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου 
Μώλου, διά παράστασην Σεβασμιωτάτου ...............300.00
Ὁ κ. Ἰωάννης Λουκίδης ............................................300.00
Ὁ κ. Γεώργιος Ἀνδροῦτσος ......................................500.00
Ὁ κ. Νικόλαος Βασιλάκης, Διοικητής Κ.Ε.Υ.Π. .........250.00

Διά ἑορτήν Σεβασμιωτάτου ὑπέρ Κέντρου Νεότητος 
Ὁ κ. Δημήτριος Τσατσᾶς.............................500.00 δολάρια 
Ὁ πανοσ. ἀρχιμ. π. Πορφύριος Παπαρούπας...........500.00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ.  Κων/νου Μαλεσίνας ..300.00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Τριάδος Μακρακώμης 150.00
Ὁ αἰδεσιμ. π. Νικόλαος Κατσαρέλης...........................50.00
Ὁ αἰδ. πρωτ. π. Κωνσταντῖνος Κόρδας .....................100.00
Ὁ αἰδ. πρωτ. π. Γεώργιος Γιαννοθανάσης...................50.00
Ὁ αἰδ. π. Χρῆστος Παναγιώτου...................................50.00 
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ  Ἱεροῦ Ναοῦ  Ἁγ. Γεωργίου 
Μακρακώμης ............................................................150.00
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Δαμιανός Κωνσταντίνου ................300.00
Ὁ κ. Ἄγγελος Καλίτσης .............................................100.00
Ὁ αἰδεσ. πρωτ. π. Φιλάρετος Βασιλάκος ..................150.00

Ὑπέρ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζας 
Ἀνώνυμος ..............................................................1.000.00
Ἀνώνυμος .................................................................100.00
Ὁ αἰδ. π. Κωνσταντῖνος Θεολογᾶς..............................50.00
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη ..............................................80.00
Ἡ Πανελλήνια   Ἕνωση Γυναικῶν Λαμίας, 
διά ἑορτήν Σεβασμιωτάτου .......................................120.00
Ἡ κα Εἰρήνη Φίτσιου .................................................500.00
Ὁ κ. Ἰωάννης Ψυχογιός .............................................150.00

Ὑπέρ Γενικοῦ Φιλόπτωχου Ταμείου
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς  Ἱ. Μ. Ἀγάθωνος ......5.000.00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς  Ἱεράς Μονῆς 
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Λιβανατῶν .............187.40

Ὑπέρ Φθιωτικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Φωνῆς
Ὁ παν. ἀρχιμ. π Γερμανός Γιαντσίδης ......................150.00
Ὁ κ. Ἰωάννης Παναγόπουλος .....................................30.00
Ὁ κ. Χαράλαμπος Παπαγεωργίου .............................20.00
Ὁ αἰδεσ. π. Νικόλαος Κόρμπος...................................15.00
Ὁ κ. Σπυρίδων Σιμωτᾶς...............................................30.00

Ὑπέρ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Γερμανός Γιαντσίδης .....................150.00

Δ Ω Ρ Ε Ε Σ
Σταυροπούλου προσέφερε ἕνα σημαντικό ἀριθμό βι-
βλίων ἀπό τήν βιβλιοθήκη τοῦ ἐκλιπόντος ἀδελφοῦ της
Δρ. Νικολάου Κοκοτάκη, Φυσικοῦ-Ἐρευνητή γιά τήν νεο-
σύστατη βιβλιοθήκη τῆς Μητροπόλεώς μας πού θά στε-
γασθεῖ στό Κέντρο Νεότητος τῆς Μητροπόλεως στή Λα-
μία. 

Τέλεση Γάμων.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τέλεσε
τήν Κυριακή 8 Νοεμβρίου τήν ἀκολουθία τοῦ γάμου τοῦ
κ. Σπύρου Ἀντεριώτη στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου
Μενδενίτσας. Ἐνῶ τό Σάββατο 21 Νοεμβρίου τέλεσε στόν
Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Λαμίας τήν ἀκολουθία τοῦ
Γάμου τῆς κόρης τῆς κας Κασσιοῦ, πρώην μέλος τοῦ Μη-
τροπολιτικοῦ Συμβουλίου.

Συνέντευξη στό Β.Β.C.
Στό μεγάλο βρετανικό Τηλεοπτικό δίκτυο τοῦ Β.Β.C. πα-
ραχώρησε τήν Παρασκευή 27 Νοεμβρίου συνέντευξη ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Ἡ συνέν-
τευξη εἶχε ὡς θέμα τήν ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπϊκοῦ Συμ-
βουλίου γιά τήν ἀπομάκρυνση τῶν χριστιανικῶν συμβό-
λων ἀπό τίς αἴθουσες τῶν σχολείων καί τούς δημόσιους
χώρους.

Συνεργασία γιά τήν  Ἐκκλησιαστική  Ἐκπαίδευση.
Τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο ἐπισκέ-
φθηκαν τό Σάββατο 28 Νοεμβρίου ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπί-
σκοπος Ρεντίνης κ. Σεραφείμ καί ὁ Διευθυντής τῆς Ἱερα-
τικῆς Σχολῆς Δευτέρας Εὐκαιρίας Κατερίνης κ. Ἀντώνης
Τριάντης γιά νά συζητήσουν γιά θέματα πού ἀφοροῦν
τήν Ἐκκλησιαστική Ἐκπαίδευση. Ὁ Σεβασμιώτατος μέ
ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Σύνοδου ἔχει ὁρισθεῖ ὑπεύθυνος γιά
τά θέματα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως καί τῆς Ἐπι-
μορφώσεως τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν στόν
Πρωθυπουργό.
Τήν Τρίτη 1 Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος συμμετεῖχε στήν ἔκτακτη συνεδρίαση τῆς

Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ὅπου συνεκλήθη ὑπό τήν προ-
εδρεία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί
πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου μέ κύριο θέμα τή φορολό-
γηση ἀπό τήν Πολιτεία τῆς ἀκίνητης περιουσίας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Γιά τό ἴδιο θέμα ὁ Σεβασμιώτα-
τος συνόδευσε μαζί μέ ἄλλους Συνοδικούς Ἀρχιερεῖς τόν
Ἀρχιεπίσκοπο στό Μέγαρο Μαξίμου, ὅπου εἶχε συνάντη-
ση μέ τόν Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου.

Ἁγιασμός σέ φιλανθρωπική ἐκδήλωση.
Τόν ἁγιασμό στήν Φιλανθρωπική ἐκδήλωση (Bazar) πού
διοργάνωσε τό Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτῶν στήν
αἴθουσα τοῦ Ξενοδοχείου ΣΑΜΑΡΑΣ στή Λαμία, τήν Πέμ-
πτη 3 Δεκεμβρίου, τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος ὁ Μητροπο-
λίτης μας κ. Νικόλαος παρουσία πολλῶν ἐπισήμων.

Ὀνομαστήρια Σεβασμιωτάτου.

Μέ λαμπρότητα καί ἐπισημότητα ἡ τοπική μας Ἐκκλησία
ἑόρτασε τήν Κυριακή 6 Δεκεμβρίου τή μνήμη τοῦ ἐν Ἁγί-
οις πατρός ἡμῶν Νικολάου Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς
Λυκίας καί τίμησε τά ὀνομαστήρια τοῦ Σεπτοῦ Ποιμενάρ-
χη της κ. Νικολάου. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα στόν Ἱερό
Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας
τελέσθηκε πανηγυρικό συλλείτουργο προεξάρχοντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας καί πολλῶν κλη-
ρικῶν καί διακόνων τῆς Μητροπόλεώς μας. Μεταξύ τῶν
κληρικῶν στήν Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος καί ὁ πα-
νοσ. ἀρχιμ. π. Τιμόθεος Ἄνθης, Ἐκπρόσωπος Τύπου τοῦ
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Γραμματεύς
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ ὁποῖος καί ἐκφώνησε Θεῖο λόγο
καί ὁ πανοσ. ἀρχιμ. π. Ἀγαθάγγελος Κόκλας, Διευθυντής
τοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδη-
μίας Ἀθηνῶν. Ἐπίσης παρέστησαν πολλοί ἐπίσημοι καί
πλῆθος κόσμου. Ὁ Σεβασμιώτατος δεξιώθηκε τούς ἐπι-
σήμους καί τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς πού θέλησαν νά
τοῦ εὐχηθοῦν στό ἀνακαινισμένο Μητροπολιτικό Μέγα-
ρο, ὅπου τό μεσημέρι παρέθεσε ἐπίσημο γεῦμα στό
ὁποῖο παρακάθησαν οἱ στρατιωτικές καί πολιτικές ἀρχές
τοῦ Νομοῦ καί τῆς πόλεως. Τόν Σεβασμιώτατο ἐπισκέ-
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ΜΕΓΑΛΗ  ΔΩΡΕΑ
τῆς κας Γεωργίας Καραπατάκη, 

ἡ ὁποία προσέφερε 
137 κιβώτια γραφικῆς ὕλης 

γιά τίς ἀνάγκες τῆς Μητροπόλεώς μας, 
ἀλλά καί τῆς ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

διά συγκατάβασιν Θεοῦ Μητροπολίτης 
τῆς Θεοφρουρήτου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος

Ὁ π. Γερβάσιος Ραπτόπουλος στίς Φυλακές Δομοκοῦ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΚΑΙ

ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχῆς 
στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Τηλ.: 2231050551 - 3

Ἀναμνηστική φωτογραφία στό προαύλιο χῶρο τῶν Φυλακῶν Δομοκοῦ.

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου καί Συνοδικῶν 
Ἀρχιερέων στόν Πρωθυπουργό κ. Παπανδρέου.

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Λαρίσης κ. Ἰγνατίου 
καί Θηβῶν & Λεβαδείας κ. Γεωργίου.



Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.

Εἶναι σέ ὅλους γνωστή ἡ φιλανθρωπία, τήν ὁποία
ἀσκεῖ ἡ Ἐκκλησία μας καί ἰδιαιτέρως ἡ Ἱερά Μητρόπολή
μας. Προσφέρει ἀδιακρίτως εἰς τούς ἔχοντας ἀνάγκη
αὐτά, πού ἐσεῖς ἐμπιστεύε-
σθε στά χέρια της καί ἀνα-
κουφίζει ἑκατοντάδες ψυχές
ἀπό τήν περιπέτεια τῆς φτώ-
χειας, τῆς ἀρρώστιας, τῆς
κάθε δοκιμασίας. Ἡ ἀγκαλιά
της εἶναι πάντα ἀνοικτή γιά
κάθε πονεμένο ἀδελφό μας,
μικρό καί μεγάλο, Ἕλληνα
καί ξένο, χριστιανό καί
ἀλλόθρησκο. Τά Γηροκο-
μεῖα μας, τά Κέντρα Ἀγάπης,
ὅλα τά Ἱδρύματά μας φιλο-
ξενοῦν, περιθάλπουν καί
διακονοῦν ταλαιπωρημέ-
νους ἀνθρώπους, ἐγκαταλε-
λειμένες γιαγιάδες καί πα-
ποῦδες, μετανάστες, ἀνέρ-
γους, ἀστέγους, ἀσθενεῖς,
κάθε εἴδους πονεμένο
ἄνθρωπο. Καί τοῦτο πράττο-
με ἐν ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος μᾶς λέγει, ὅτι στό
πρόσωπο αὐτῶν τῶν ἐλαχίστων εἶναι Αὐτός ὁ  Ἴδιος.

Ἡ φιλανθρωπία, τήν ὁποία ἀσκεῖ ἡ Ἐκκλησία μας μέ
τρόπο ὀργανωμένο καί ἀνεπίληπτο, εἶναι μιά γνήσια
λειτουργία ἀγάπης. Οἱ προσφέροντες, οἱ διανέμοντες
καί οἱ λαμβάνοντες, ὅλοι μαζί κινοῦνται μέσα σ΄ ἕνα δια-
φορετικό κλῖμα ἀνθρωπίνων σχέσεων, τό ὁποῖο τούς
ἑνώνει μέ τόν ἀδιάσπαστο σύνδεσμο τῆς ἀγάπης. Ἄν
αὐτή ἡ σχέση ἁπλωθεῖ στήν κοινωνία μας, τότε δέν θά
ὑπάρχει φτώχεια, δέν θά ὑπάρχουν πεινασμένοι, δέν θά
νοιώθει κανείς τήν παγερότητα τῆς μοναξιᾶς, ὁ πόνος
θά μετριάζεται, ἡ χαρά θά πολλαπλασιάζεται καί ἡ εὐτυ-
χία θά ἑδραιώνεται στήν κοινωνία μας. Γι΄ αὐτό ὁ Κύριός
μας διεκήρυττε: «Μακάριον ἐστί διδόναι μᾶλλον ἤ λαμ-
βάνειν». Ἡ ἐλεημοσύνη ἀνασταίνει ἀνθρώπους, ὅπως
λέγει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος: «Ἡ δύναμις τῆς δαψιλοῦς
ἐλεημοσύνης καί αὐτόν τόν θάνατον φυγαδεύει ὡς ἐπί
τῆς Ταβιθᾶ».

Δέν ἀγνοοῦμε, ὅτι σήμερα διέρχεται ἡ κοινωνία μας
μιά μεγάλη οἰκονομική κρίση ἕνεκα τῆς ἀλογίστου χρη-
σιμοποιήσεως τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν. Ὅπως σέ κάθε ἐπο-
χή πείνας καί φτώχειας δέν ἔπαψαν νά ὑπάρχουν πλού-
σιοι, ἔτσι καί σήμερα ὑπάρχουν πολλοί πού ζοῦν μέσα
στά πλούτη καί στίς ἀπολαύσεις. Ἄς ρίξουν μιά ματιά
καί στόν φτωχό. Ἄς ἀνοίξουν τό πορτοφόλι τους νά ἐνι-
σχύσουν τό ἔργο τῆς φιλανθρωπίας. Θά νοιώσουν ἀνά-
σταση στήν ψυχή τους καί θά τούς εὐλογήσει ὁ Θεός.
Ἐκτός ἀπό τούς πλουσίους ὑπάρχουν καί ἐκεῖνοι, πού
ἔχουν λίγα, ἀλλά εἶναι πλούσιοι στή νοοτροπία. Εἶναι οἱ

τόσες χιλιάδες  Ἕλληνες, πού κάθε βράδυ ξενυχτοῦν
στά κέντρα διασκεδάσεων, σπαταλοῦν τίς οἰκονομίες
τους στίς ἀπολαύσεις καί ὅταν τούς κτυπήσεις τήν πόρτα
νά ἐνισχύσουν τόν  Ἔρανο τῆς Ἀγάπης, κωφεύουν.

Ὀλίγοι εἶναι οἱ «ἱλαροί δότες». Αὐτοί οἱ ὀλίγοι κά-
νουν τά μεγάλα ἔργα τῆς
ἀγάπης καί τῆς φιλανθρω-
πίας. Ἄν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι
εἶχαν τή δική τους ψυχή, τό-
τε δέν θά ὑπῆρχε φτώχεια,
οὔτε θά μᾶς προέκυπτε
οἰκονομική κρίση. Νά γνω-
ρίζετε, ἀδελφοί μου, ὅτι ὁ
Θεός εἶναι καλοπληρωτής.
Δίδει μισθόν ἑκατονταπλα-
σίονα εἰς τόν τίμιο ἐργάτη
τῆς ἀγάπης. «Μικρά δίδομεν
καί μεγάλων ἀξιούμεθα»
λέγει ὁ «χρυσοῦς τήν
γλῶτταν χρυσοῦς καί τήν
καρδίαν» ἅγιος Ἰωάννης
Χρυσόστομος. Τό σημαντι-
κότερο εἶναι, ὅτι ἡ ἐλεημο-
σύνη μᾶς χαρίζει ἄφεση
ἁμαρτιῶν. Αὐτή τή σημασία
ἔχει ἡ προτροπή τοῦ μεγά-

λου Πατρός: «Τάς ἁμαρτίας σου ἐν ἐλεημοσύναις λύ-
τρωσαι».

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.
Σᾶς ἀνέφερα ὅλα τά ἀνωτέρω, διά νά ἀντιληφθεῖτε,

ὅτι Χριστιανός πού δέν ἐλεεῖ, δέν εἶναι Χριστιανός. Τρό-
ποι ἐλεημοσύνης ὑπάρχουν πολλοί. Δέν εἶναι μόνο τῶν
χρημάτων. Εἶναι καί τῶν λόγων καί τῆς προσευχῆς.
Αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες ἀνοῖξτε τήν καρδιά σας. Σκεφθεῖτε
περισσότερο τόν συνάνθρωπό σας πού ὑποφέρει. 

Ἐνισχύσατε μέ ὅ,τι καί ὅσο δύνασθε τήν φιλανθρω-
πία τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ  Ἔρανος τῆς Ἀγάπης, πού θά
διενεργηθεῖ ἀπό 13 ἕως 15 Δεκεμβρίου εἶναι γιά τούς
ἀδελφούς πού ἔχουν ἀνάγκη ἀπό τή ζεστασιά τῆς ἀγά-
πης. Βοηθήσατε, γιά νά μποροῦμε κι΄ ἐμεῖς νά ἀνταπο-
κρινόμαστε στίς πολλές ἀνάγκες τῶν συνανθρώπων
μας.

Ὁ Οἰκτίρμων καί Ἐλεήμων Κύριός μας νά σᾶς εὐλο-
γεῖ διά παντός καί νά σᾶς σκεπάζει ἀπό κάθε κακό.

Ἡ «ἀκαταίσχυντη προστασία τῶν πιστῶν» Ὑπεραγία
Θεοτόκος νά εἶναι φρουρός τῆς ζωῆς σας.

Οἱ πάντες ἅγιοι νά πρεσβεύουν ἐκτενῶς ὑπέρ ὑμῶν.
Ἐκ βάθους ψυχῆς μου σᾶς εὔχομαι εὐλογημένα καί

ἁγιασμένα Χριστούγεννα.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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δι. Τί τόν ὠφελεῖ ὅτι ἠμπορεῖ νά παρακολουθεῖ
τήν κατεύθυνση τῶν καταιγίδων; Βλέπει νά ἐκρι-
ζώνονται πόλεις, δάση, ἐργοστάσια καί εἶναι ἀνί-
κανος νά ἀντισταθεῖ. Εἶναι ἀδύναμος ἐν τῇ παν-
τοδυναμίᾳ του. Ἐξάλειψε τίς μεγάλες ἐπιδημίες.
Εἶναι ὅμως ἀδύναμος ἐνώπιον ἄλλων ἀσθενειῶν,
γνωστῶν καί ἀγνώστων, οἱ ὁποῖες ἀπειλοῦν τήν
ζωή καί τήν ὑπόστασή του.

Ἡ ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου δέν φαίνεται μό-
νον ἐμπρός εἰς τό φυσικό κακό, ἀλλά καί ἐμπρός
εἰς τό ἠθικό κακό. Αἰσθάνεται νά τόν περιβάλλει
τό μῖσος, ἡ κακία, ὁ φθόνος, ἡ συκοφαντία. Βλέ-
πει νά κυριαρχεῖ στή ζωή ἡ ἀπάτη, τό ψεῦδος, ἡ
διαφθορά καί εἶναι ἀδύναμος νά ἀναστρέψει τήν
κατάσταση. Διαπιστώνει ἐπίσης, ὅτι καί ὁ δικός
του «ἔσω ἄνθρωπος» ρέπει πρός τό κακό καί πα-
ρά τόν ἀγῶνα, πάλι ἐπιστρέφει στήν λάσπη τῶν
ἀδυναμιῶν. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος περιγράφει τήν
ὑποδούλωση τοῦ ἀνθρώπου στίς παλαιές συνήθει-
ες μ΄ αὐτά τά χαρακτηριστικά λόγια: «ταλαίπωρος
ἐγώ ὁ ἄνθρωπος˙ τίς μέ ρύσεται ἐκ τοῦ σώματος
τοῦ θανάτου τούτου;» (Ρωμ. 7,15). Καί σήμερα
μετά τόσους αἰῶνες καί τόσες προόδους, ὁ ἄνθρω-
πος εὑρίσκεται στό ἴδιο σημεῖο.

Ἀδύναμος λοιπόν ὁ ἄνθρωπος πρό τῶν στοιχεί-
ων τῆς φύσεως, πρό τῶν ἀσθενειῶν καί πρό τοῦ
ἠθικοῦ κακοῦ, πού ὑπάρχει γύρω του καί μέσα
του. Ἀδύναμος νά διαλευκάνει μόνος του τό μυ-
στήριο τοῦ προορισμοῦ του. Ἀδύναμος ὁ ἄνθρω-
πος μέσα σ΄ ἕνα κόσμο ἀφιλόξενο, ἀπειλητικό καί
ἀπρόβλεπτο, πού τοῦ δημιουργεῖ πλήξη καί φό-
βο.

Ἐνόμισαν μερικοί, ὅτι μέ τήν ἰσχύ τῆς γνώσε-
ως, τή δύναμη τοῦ χρήματος, τήν ὑπεροχή τῆς
τεχνολογίας, τήν ἀνάπτυξη τοῦ πολιτισμοῦ, θά
καθιστοῦσαν τόν ἄνθρωπο παντοδύναμο καί
εὐτυχισμένο. Ἠπατήθησαν ὅμως, διότι δέν ἐξαλεί-
φθηκε ὁ φόβος τῆς ἀδυναμίας. Δυστυχῶς ἡ ὑπε-
ροχή καί ἡ ἀλλαζονεία ἐκτρέφει τήν ἐσωτερική
ἀδυναμία μέ ἀποτέλεσμα ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος
νά αἰσθάνεται μόνος ἀνάμεσα σέ πολλούς, «τρέ-
μων καί στένων» μέσα σέ πλούτη καί χλιδή, ἀνι-
κανοποίητος μέσα σέ ἀπολαύσεις, ἀνασφαλής μέ
πολλούς σωματοφύλακες, μόνιμα φοβισμένος,
ἀποπροσανατόλιστος καί δυστυχής.

Ἀδύναμος εἶναι ὁ ἄθρωπος χωρίς Θεό. Ἀνα-
σφαλής καί χαμένος εἶναι ἐκεῖνος, πού ἀκολουθεῖ
τήν διακήρυξη τοῦ Νίτσε, ὅτι «ὁ Θεός εἶναι ὁ με-
γαλύτερος κίνδυνος». Ὅσοι ἀκολουθοῦν αὐτή τή
θεωρία γίνονται δυστυχισμένοι καί τήν δυστυχία
τους διοχετεύουν στή ζωή τῶν λαῶν μέ τήν ἐπι-
βολή τῶν ἀθρήσκων θεωριῶν καί πρακτικῶν τους. 

Ἔτσι, ἐφθάσαμε σήμερα νά ὁμιλοῦμε γιά ἄθρη-
σκα συντάγματα, γιά ἄθρησκη παιδεία, γιά ἄθρη-
σκα κράτη καί ὑπό τό πρόσχημα τῆς προστασίας

τῶν μειονοτήτων νά ἰσοπεδώνουμε ἀξίες, πίστη,
παράδοση καί ἰδανικά αἰώνων, μέ τά ὁποῖα ἐστά-
θηκαν ὄρθια ἔθνη καί ἐμεγαλούργησαν.

Ἡ ἐποχή μας ἀντιμετωπίζει μιά ἀπό τίς μεγα-
λύτερες κρίσεις τῆς ἱστορίας τῆς ἀνθρωπότητος.
Ἐνῶ ὁ Θεός εἶναι μαζί μας, ἐμεῖς ζοῦμε «ὡς ἐλπί-
δα μή ἔχοντες καί ἄθεοι ἐν τῷ κόσμῳ» (Ἐφ.
Β΄,12). Ἐάν κατορθώναμε νά συνειδητοποιήσωμε
τήν συνεχῆ παρουσία τοῦ Θεοῦ, θά εἴμεθα πολύ
πιό διαφορετικοί. Θά εἴμεθα ἄνθρωποι ἤρεμοι,
ἰσορροπημένοι, εὐτυχισμένοι.

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ.

Εἶναι καιρός νά ὑπερβοῦμε τήν εἰκονική πραγ-
ματικότητα, πού παρουσιάζει τόν ἄνθρωπο ὡς
ὑπεράνθρωπο. Τά πράγματα εἶναι διαφορετικά.
Χωρίς τόν Σωτῆρα καί Λυτρωτή Χριστό ὁ ἄνθρω-
πος γίνεται ὑπάνθρωπος. Ὁ Χριστός μέ τήν σάρ-
κωσή Του διέσωσε τήν εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου καί
τήν ἀνεβίβασε στήν ἀξία τοῦ Θεοῦ. Διά τοῦ Χρι-
στοῦ καί μέ τόν Χριστό «ἀναιρεῖται ἡ ἀναίδεια
τῆς ἁμαρτίας» καί ἀνατέλλει ἡ χαρά στόν κόσμο.

Ἄς ἀποβάλλωμε, λοιπόν, τό βαρυκάρδιο νέφος
τῆς ἀπελπισίας κι΄ ἄς ὁδηγήσωμε τά βήματά μας
στήν νοητή Βηθλεέμ, στήν ἁγία μας Ἐκκλησία,
στήν ὁποία λάμπει τό ἀστέρι τῆς ἐλπίδος, ὁ Σω-
τήρ ἡμῶν.

«Ἡ ἀλήθεια ἦλθεν. Ἡ σκιά παρέδραμε καί Θε-
ός ἀνθρώποις ἐκ Παρθένου πεφανέρωται».

Τό χαρμόσυνο ἀγγελικό μήνυμα ἄς ζωογονήσει
τόν ἀπογοητευμένο καί ταλαιπωρημένο ἄνθρωπο,
ὅπου γῆς.

«Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, 
ὅς ἐστί Χριστός Κύριος».

«Σήμερον πᾶσα κτίσις ἀγάλλεται καί χαίρει,
ὅτι Χριστός ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου Κόρης».
«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, 

ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».

Τῷ δέ σαρκωθέντι Θεῷ δόξα, τιμή 
καί προσκύνησις εἰς τούς αἰῶνας.

Μετά πατρικῶν ἑορτίων εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ἡ ψῆφος τῶν Ἱερέων

Ἀνεγράφη στίς ἐφημερίδες ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Φθιώτιδος κ.κ. Νικόλαος παρατήρησε ἑπτά Ἱερεῖς
τῆς Μητροπόλεώς του ἐπειδή προσῆλθαν καί ψήφισαν στίς
ἐσωκομματικές ἐκλογές τῆς 29.11.2009 τῆς Νέας Δημοκρα-
τίας γιά τήν ἐκλογή τοῦ νέου
αὐτῆς προέδρου.

Τήν ἐνέργειά του αὐτή
ἔσπευσαν νά κατακεραυνώ-
σουν πλεῖστοι ὅσοι τηλεδικα-
στές ἀπό τά παράθυρα τῆς Τ.V.

Ἄλλος χαρακτήρισε τή στά-
ση τοῦ συγκεκριμένου Μητρο-
πολίτη ὡς ἀντιδημοκρατική
ἐνέργεια σκοποῦσα στή στέρη-
ση τοῦ δικαιώματος τῶν ἐν
λόγῳ ἱερέων νά ἐκφράζουν τίς
πολιτικές των πεποιθήσεις,
ἄλλος χαρακτήρισε αὐτήν ὡς
δεσποτισμόν καί ἄλλος πάλιν
ὡς ἐνέργειαν τρομοκρατήσεως
τούτων. Τά πράγματα ὅμως
δέν εἶναι ἔτσι. Ὁ Γράφων οὔτε
φίλος εἶναι ἀλλ΄ οὔτε καί κάν γνωστός τοῦ συγκεκριμένου
Ἱεράρχου, οὔτε καί αὐτόκλητος αὐτοῦ ὑπερασπιστής ἔχει
ταχθεῖ. Ἀλλ΄ ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε, φίλοι ἀναγνῶστες, τό
νόμισμα ἔχει πάντα δύο ὄψεις. Βεβαίως, τήν ἐποχή πού
ζοῦμε κανείς δέν ἔχει τό δικαίωμα νά στερήσει τόν οἱονδή-
ποτε τρίτον νά ἐκφράζει τίς πολιτικές του πεποιθήσεις. Ἄλλο
ὅμως πολιτικές πεποιθήσεις καί ἄλλο συμμετοχή σέ κομμα-
τικές διεργασίες.

Οἱ ἱερεῖς ἀπό τῆς χειροτονίας των καί μετέπειτα θεω-
ροῦνται ποιμένες ὅλου τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος
τῆς ἐνορίας των. Ὀφείλουν καί πρέπει νά ἀπολαμβάνουν
τοῦ σεβασμοῦ καί τῆς ἐκτιμήσεως ὅλων τῶν ἐνοριτῶν, ἀνε-
ξαρτήτως πολιτικῆς ἀποχρώσεως, ἰδία δέ ὅταν οὗτοι ἔχουν
καταστεῖ καί ἐξομολόγοι. Κάτω ἀπό τίς δύο αὐτές ἰδιότητές
των οἱ ἱερεῖς δέν πρέπει νά ἐκδηλώνουν δήμοσια τήν προτί-
μησή των σέ κάποια πολιτική παράταξη, βεβαίως εἶναι καί
αὐτοί  Ἕλληνες πολίτες καί θά πρέπει νά ψηφίζουν τόσον
στίς ἐθνικές ὅσον καί στίς δημοτικές ἐκλογές. Ἄλλο ὅμως
ἐθνικές καί δημοτικές ἐκλογές καί ἄλλο ἐσωκομματικές
διεργασίες γιά τήν ἀνάδειξη ἀρχηγοῦ σέ μιά πολιτική παρά-

ταξη.
Ἡ ψῆφος στίς ἐθνικές καί δημοτικές ἐκλογές, ὡς γνω-

στόν, εἶναι μυστική καί ἔτσι οἱ ἱερεῖς μποροῦν νά ἐκφράζον-
ται ἐλεύθερα, ὅπως ἐπιθυμοῦν. Δέν ἔχουν ὅμως τό δικαίω-
μα νά κομματικοποιοῦνται δημοσίως καί νά κατέχουν κομ-
ματική ταυτότητα, ἄν θέλουν νά ἀπολαμβάνουν τόν σεβα-
σμό ὅλων τῶν ἐνοριτῶν.

Ἀντιλαμβάνεται κανείς
τούς κινδύνους ἐκ τῆς δημο-
σιοποιήσεως τῆς κομματικῆς
ταυτότητας τῶν ἱερέων καί
ἴδια ἄν αὐτοί εἶναι καί ἐξομο-
λόγοι. Ἄν ὁ παπᾶς τῆς ἐνορίας
ἑνός χωριοῦ κομματικο-
ποιεῖται στόν χῶρο τῆς ἄκρας
ἀριστερᾶς, π.χ., εἶναι ποτέ δυ-
νατόν νά προσέλθει ἐνώπιον
αὐτοῦ ἕνας ἐνορίτης ἀκροδε-
ξιῶν πεποιθήσεων καί νά ἐξο-
μολογηθεῖ; Τό ἴδιο ἀκριβῶς
καί ἀντιστρόφως. Ἄνθρωπος
βεβαίως εἶναι καί ὁ παπᾶς καί
ἀσφαλῶς ἔχει καί πρέπει νά
ἔχει καί αὐτός πολιτικές πεποι-

θήσεις. Δέν πρέπει ὅμως νά ἀναμειγνύεται σέ κομματικά
ὄργανα καί ἐκδηλώσεις οἱ ὁποῖες μαρτυροῦν τήν κομματική
του ταυτότητα.

Οἱ ἐκλογές ἔγιναν στίς 4.10.2009 καί πολύ σωστά ἐκεῖ
ψήφισαν καί οἱ παπάδες ὅλων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων.
Κανείς δέν τούς ἤλεγξε καί κανείς δέν τούς κατηγόρησε. Στίς
29.11.2009 ὅμως δέν εἴχαμε ἐκλογές, ἀλλά ἐσωκομματικές
διεργασίες στό κόμμα τῆς Νέας Δημοκρατίας. Ἐκεῖ κλήθη-
καν νά ἐκφρασθοῦν μέ τήν ψῆφον τους μόνον οἱ νεοδημο-
κράτες ἐπί τοῦ ζητήματος ποιόν θέλουν ἀρχηγόν, καί τό γε-
γονός τοῦτο εἶναι ἐντελῶς διαφορετικό ἀπό δικαίωμα ψή-
φου τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν.

Καλόν εἶναι λοιπόν ὅπως οἱ ἱερεῖς, γιά νά ἀπολαμβά-
νουν τοῦ σεβασμοῦ ὁλοκλήρου τοῦ ποιμνίου τῆς ἐνορίας
των, νά μήν κομματικοποιοῦνται, ἀλλά νά ἐμφανίζονται
ὑπερκομματικοί χωρίς κομματικές ταυτότητες, προκειμένου
νά τούς ἐμπιστεύονται οἱ πάντες καί ἰδία κατά τήν ἱεράν
αὐτῶν ἐξομολόγηση. Οἱ δέ τηλεδικαστές ν΄ ἀποφεύγουν νά
καταδικάζουν μέ τόση εὐκολία τούς Μητροπολίτες, ἀφοῦ
τό νόμισμα ἔχει πάντα δύο ὅψεις.

Τάσος Νασόπουλος, Δικηγόρος Παρ᾽ Α.Π. καί Σ.τ.Ε.
Ἐφημερίδα «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ», 7.12.2009
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Ἀποθέωση τοῦ παραλογισμοῦ.

Τό ἐπιτίμιο τῆς ἐπιπλήξεως ἐπέβαλε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Νικόλαος σέ ὁρισμένους ἱερεῖς
τῆς Μητροπόλεώς του, γιατί συμμετεῖχαν στίς κομματικές
ἐκλογές τῆς Ν.Δ. γιά τήν ἀνάδειξη τοῦ νέου πρόεδρου της.

Ὑπογραμμίζουμε τόν κομματικό χαρακτήρα τῶν

φθηκαν καί τοῦ εὐχήθηκαν, ἐκτός τῶν λοιπῶν ἐπισήμων
καί τῶν πολλῶν ἁπλῶν χριστιανῶν, οἱ Σεβασμιώτατοι
Μητροπολίτες Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιος, Θηβῶν
καί Λεβαδείας κ. Γεώργιος καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκο-
πος Ρεντίνης κ. Σεραφείμ. Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ Σε-
βασμιώτατος χοροστάτησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό
Ἁγίου Νικολάου Λαμίας, παλαιό Μητροπολιτικό Ναό,
ὅπου τέλεσε καί τήν χειροθεσία εἰς ἀναγνώστην τοῦ μα-
θητοῦ τῆς 2ας τάξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Λα-
μίας Χρίστου Τσιρίγκα. Στόν Ἑσπερινό παρέστη ὁ καθη-
γούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Σεραφείμ καί Αὐγου-
στίνου Τρίκορφου Φωκίδος πανοσ. ἀρχιμ. π. Νεκτάριος
Μουλατσιώτης, ἐνῶ τόν Θεῖο λόγο ἐκφώνησε ὁ Ἱεροκή-
ρυκας τῆς Μητροπόλεώς μας πανοσ. ἀρχιμ. π. Ἄνθιμος
Νεραντζῆς. 

Εἰρηνική ἐπίσκεψη Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀλεξαν-
δρείας.
Τήν Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Νικόλαος, ὡς μέλος τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συ-
νόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, παρεβρέθη στήν ὑπο-
δοχή τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ. Θε-

οδώρου κατά τήν εἰρηνική ἐπίσκεψη του στήν Ἐκκλησία
τῆς Ἑλλάδος. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας μέ τόν
Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμο καί
ἄλλους ἀρχιερεῖς συνόδευσε τόν Μακαριώτατο Πατριάρ-
χη κατά τήν ἐπίσκεψή του στή Ριζάρειο Ἐκκλησιαστική
Σχολή Ἀθηνῶν, τής ὁποίας εἶναι ἀπόφοιτος.

Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση.
Τήν Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό
Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας τελέσθηκε ἡ
χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση τῆς Μητροπόλεώς μας. Ἡ
ἐκδήλωση περιελάμβανε ἐπίκαιρους χριστουγεννιάτικους
ὕμνους τούς ὁποίους ἀπέδωσε ὁ βυζαντινός χορός τῶν
ἱεροψαλτῶν Λαμίας ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλ-
του τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Λαμίας κ. Δημητρί-
ου Μαντέ. Τήν παρουσίαση τῆς ἐκδήλωσης ἔκανε ἡ πρε-

σβυτέρα Δήμητρα Σερέτη, θεολόγος. Στήν ἐκδήλωση πα-
ραβρέθηκε καί ἀπηύθυνε σύντομο χαιρετισμό ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος.

Ἑορτή Πυροσβεστικοῦ Σώματος.
Μέ ἐπισημότητα τιμήθηκαν τήν Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου,
οἱ Ἅγιοι Τρεῖς Παῖδες, ἐν καμίνῳ, προστάτες τοῦ Πυρο-
σβεστικοῦ Σώματος. Σέ ἐπίσημη δοξολογία πού τελέσθη-
κε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεο-
τόκου Λαμίας χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Νικόλαος καί παρέστησαν πολλοί ἐπίσημοι
τῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν τοῦ νομοῦ καί
τῶν σωμάτων ἀσφαλείας.

Ἐπίσκεψη μαθητῶν μέ δῶρα ἀγάπης.
Τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο ἐπισκέ-
φθηκαν τήν Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου στό γραφεῖο του
μαθητές τῶν Ἐκπαιδευτηρίων Μπούκαλη συνοδευόμενοι
ἀπό ἐκπαιδευτικούς καί προσέφεραν 21 κιβώτια μέ τρό-
φιμα γιά τίς ἀνάγκες τῶν ἐνδεῶν συνανθρώπων μας. Ὁ
Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τούς μαθητές γιά τήν ὡραία
τους αὐτή πράξη καί τούς εὐχήθηκε καλά Χριστούγεννα.
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Μήνυμα Σεβασμιωτάτου 
πρός τούς φιλελεήμονες Χριστιανούς

Ἀπό τό ἐπίσημο γεῦμα ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας 
κ. Νικολάου στό Ἑπισκοπεῖο Λαμίας.

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου
στήν Ριζάρειο Ἐκκλησιαστική Σχολή Ἀθηνῶν.

Ἡ χορωδία Ἱεροψαλτῶν Λαμίας κατά τήν Χριστουγεννιάτικη ἑορταστική 
ἐκδήλωση τῆς Μητροπόλεώς μας στό Μητροπολιτικό Ναό.



Ἐκδήλωση γιά τά παιδιά τῶν ἱερέων.
Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση μέ κάλαντα, ποιήματα καί
τραγούδια γιά τά παιδιά τῶν ἱερέων πραγματοποίησε ἡ
Ἱερά Μητρόπολή μας τήν Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου στό
Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς
Ν. Ἄμπλιανης Λαμίας. Ἡ ἐκδήλωση ἄρχισε μέ τό ἀπολυ-
τίκιο τῶν Χριστουγέννων, τό ὁποῖο ἔψαλλαν ὅλοι οἱ πα-
ρευρισκόμενοι καί ἐν συνεχείᾳ παιδιά τῶν ἱερέων ἀπήγ-
γειλαν ποιήματα, ἐνῶ ἡ Βυζαντινή Χορωδία τοῦ Μητρο-
πολιτικοῦ Ναοῦ Λαμίας «Μηνᾶς ὁ Καλλικέλαδος» καί ἡ
χορωδία τοῦ Συλλόγου Μικρασιατῶν Λαμίας ὑπό τήν δι-
εύθυνση τοῦ Λαμπαδαρίου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ κ.
Ἀνδρέα Ἰωακείμ καί τῇ συνοδείᾳ μουσικῶν ὀργάνων τρα-
γούδησαν παραδοσιακά κάλαντα ἀπό διάφορες περιοχές
τῆς Ἑλλάδος καί παραδοσιακά τραγούδια. Τήν ἐκδήλωση
ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλα-
ος, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ συνεχάρη τή χορωδία καί τούς ὀργα-
νοπαίχτες, ἀπευθυνόμενος πρός τά παιδιά τόνισε τό ἰδιαί-
τερο προνόμιο πού ἔχουν νά μεγαλώνουν μέσα σέ ἕνα
ἐκκλησιαστικό περιβάλλον μέ ἀρχές καί παραδόσεις,
ὑπενθύμισε τήν εὐθύνη τους νά ἀποτελοῦν πρότυπα γιά
τούς ἄλλους καί τούς εὐχήθηκε νά ἔχουν τόν Χριστό

πάντοτε στήν καρδιά τους, γιά νά εἶναι ἡ ζωή τους χα-
ρούμενη καί εὐτυχισμένη. Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος
μοίρασε δῶρα σέ ὅλα τά παιδιά καί τούς ὀργανοπαίχτες
καί ἔβγαλε μαζί τους ἀναμνηστική φωτογραφία. Στό τέ-
λος τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο παρέθεσε μικρή δεξίω-
ση σέ ὅλους.
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Ἕνα ἀκόμα Συνέδριο Νεολαίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως μας στέφτηκε μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχία. 

Τό Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2009, πραγματοποιήθη-
κε τό καθιερωμένο
ἀπό τήν ποιμαντι-
κή πρόνοια καί τό
ἀμέριστο ἐνδιαφέ-
ρον τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολί-
του Φθιώτιδος κ.κ.
Νικολάου, Συνέ-
δριο τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας, τό
ὁποῖο ἀπευθύνεται
κάθε φορά σέ Νέ-
ες καί Νέους τῆς
τοπικῆς Ἐκκλη-
σίας. Κεντρικό θέ-
μα τοῦ Συνεδρίου
ἦταν τό «Πῶς θέ-
λω τήν Ἐκκλησία».
Οἱ ἐκλεκτοί εἰση-
γητές, πού μέ πο-
λύ προθυμία εἶχαν
ἀποδεχθεῖ τήν
πρόσκληση τοῦ
Σεβασμιωτάτου καί μίλησαν στούς πολυάριθμους συνέ-
δρους, ἦταν ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος
π. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου, Διδάκτορας Θεολογίας
καί Κληρικός τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ὁ
ὁποῖος μίλησε μέ θέμα: «Τά ἱερά Μυστήρια τῆς Ἐκκλη-
σίας καί τί εἶναι ἡ Ἐξομολόγηση», ἡ Βουλευτής καί Δη-
μοσιογράφος κυρία Λιάνα Κανέλλη, μέ θέμα: «Ἐκκλη-
σία καί Κοινωνία» καί ὁ κύριος Ἀλέξανδρος Κατσιάρας,
Θεολόγος, Διευθυντής τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί Σύμβουλος τοῦ Μακαριωτά-
του Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.
Ἱερωνύμου, μέ θέμα: «Πῶς θέλω τήν Ἐκκλησία καί πῶς

εἶναι ἡ Ἐκκλησία». 
Τό Συνέδριο, τό ὁποῖο παρακολούθησαν ἀπό τό

πρωί μέχρι τό μεσημέρι πάνω ἀπό διακόσιοι νέοι, ξεκί-
νησε μέ προσευχή.
Στή συνέχεια ἀνα-
γνώσθηκε θερμό
Μήνυμα τοῦ Μα-
καριωτάτου Ἀρχιε-
πισκόπου Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος
κ.κ. Ἱερωνύμου Β΄
πρός τούς νέους
τοῦ Συνεδρίου.

Ἀκολούθησαν
οἱ χαιρετισμοί τοῦ
Δημάρχου Λαμι-
έων κ. Γεωργίου
Κοτρωνιᾶ, τοῦ
ἐκπροσώπου τοῦ
Νομάρχου Φθιώτι-
δος κ. Ἀθανασίου
Χειμάρα, κ. Δημη-
τρίου Ἀργυρίου,
ὑπευθύνου τοῦ το-
μέα Πολιτιστικῶν
Ἐκδηλώσεων τῆς

Νομαρχίας, καθώς καί τῆς ἐκπροσώπου τοῦ Περιφερει-
ακοῦ Διευθυντοῦ Α΄καί Β΄/βάθμιας Ἐκπαίδευσης κ. Ἀθα-
νασίου Μήνα, κας Χριστίνας Ἀτζουλῆ-Κουτκιᾶ, Προϊστα-
μένης Γραφείου Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης Νομοῦ
Φθιώτιδος. Διαβάστηκαν ἐπίσης οἱ χαιρετισμοί τῆς
Ὑπουργοῦ Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης καί Τροφίμων καί Βου-
λευτοῦ τοῦ Νομοῦ κας Κατερίνας Μπατζελῆ καθώς καί
τοῦ Βουλευτή κ. Χρήστου Σταϊκούρα. 

Στή συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώ-
τιδος κ Νικόλαος, κήρυξε τήν ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου,
ἐπισημαίνοντας τήν μεγάλη του χαρά γιά τήν ἰδιαίτερη
εὐκαιρία πού δίνεται μέ τό Συνέδριο αὐτό, νά βρεθεῖ

κοντά ὅλη ἡ Ἐκκλησία, μαζί ὁ Μητροπολίτης καί ὁ λαός
καί ἰδιαίτερα ἡ νεολαία, γιά τήν ὁποία ὅλοι τρέφουν τίς
καλύτερες ἐλπίδες.       

Ἀκολούθησαν οἱ πολύ ἐνδιαφέρουσες εἰσηγήσεις,
μετά ἀπό τήν καθεμία ἀκολουθοῦσε ζωντανός διάλογος
ἀνάμεσα στόν Σεβασμιώτατο τόν κάθε ὁμιλητή καί πολ-
λούς νέους. Ὁ κ. Κατσιάρας στήν εἰσήγησή του περι-
στράφηκε γύρω ἀπό τήν ἀνάγκη ἀνάληψης πρωτοβου-
λίας ἀπό τόν κάθε νέο στήν προσέγγιση τῆς Ἐκκλησίας
καί στήν ἐνσωμάτωσή του σέ αὐτήν ὡς βασική προϋπό-
θεση στήν ἀνάπτυξη δράσης γιά τήν διαμόρφωση τῆς
Ἐκκλησίας. Ἡ κα Κανέλλη τόνισε κυρίως τήν ἔννοια τῆς
ἀγάπης ὡς τήν βασική ἰδιότητα τῆς  Ἐκκλησίας. Μέ τρό-
πο γλαφυρό καί ἐξόχως ἐπικοινωνιακό ἔνυξε πολλές
πλευρές τίς σύγχρονης πραγματικότητας καί ἀποκάλυψε
ἄγνωστες πτυχές αὐτῆς. Τέλος στήν ὁμιλία του ὁ π. Θε-
μιστοκλῆς Χριστοδούλου ἀναφέρθηκε περιεκτικά στόν
σεβασμό ὅλων τῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας καί πρω-
τίστως στό μυστήριο τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως, πού
ἀποτελεῖ ἔκφραση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τόν
ἄνθρωπο -μιά ἀνοικτή ἀγκαλιά γιά ὅλους- καί θεραπευ-
τικό ἐργαλεῖο γιά τά ψυχικά νοσήματα τοῦ ἀνθρώπου.   

Ἡ μεγάλη αὐτή σύναξη τῆς Νεολαίας τῆς Φθιωτικῆς
Ἐκκλησίας ἔκλεισε μέ μικρή συναυλία, πού δόθηκε ἀπό
δύο μουσικά σχήματα τοῦ Ὠδείου Καραμπογιᾶ καθώς
καί μέ δεξίωση, πρός τιμήν ὅλων τῶν συμμετεχόντων
στό Συνέδριο.
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Π
άντοτε καί σέ ὅλα τά ἐπίπεδα ἡ Ἐκκλη-
σιαστική ζωή ἦταν ἡ συνεκτική δύναμη
τῶν ἀνθρώπων

καί γι’ αὐτό ἐξασφάλιζε
τήν κοινωνική γαλήνη
καί τήν εἰρήνη τῶν συ-
νειδήσεων. Ἦταν καί
εἶναι ὑπεράνω πάντων
τῶν κοσμικῶν καί ἐφή-
μερων, χωρίς συνάμα νά
ὑποτιμᾶ ἤ νά ἀγνοεῖ τήν
χρησιμότητά τους στήν
καθημερινή ζωή. Ὅσες
φορές ἀνεμείχθη καί ξε-
πέρασε τά ὅριά της, ἐζη-
μίωσε καί τόν ἑαυτό της,
ὡς Μυστικοῦ Σώματος
τοῦ Χριστοῦ καί τούς ἀνθρώπους. Γι΄αὐτό βασι-
κό σύνθημα καί ἀρχή της εἶναι αὐτό πού συχνά
διεκήρυττε ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν Σεραφείμ: «Ἡ Ἐκκλησία οὔτε συμπολι-
τεύεται, οὔτε ἀντιπολιτεύεται». Ἡ Ἐκκλησία
εἶναι Μητέρα ὅλων, ἀγαπᾶ ὅλους καί δέν διακρί-
νει κανένα. Ἀπό τή στιγμή πού κάποιος Ἱερωμέ-
νος ταχθεῖ καί διακριθεῖ πολιτικά, ἀπέτυχε νά
εἶναι σύμβολο ἑνότητος καί πατέρας ὅλων τῶν
πιστῶν ἀδιακρίτως. Ὡς πολίτης ἀσκεῖ τό δι-
καίωμα τῆς ψήφου στίς Βουλευτικές καί Δημοτι-
κές ἐκλογές χωρίς νά ἐκτίθεται. Αὐτή εἶναι ἡ
γραμμή τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὅσοι ἱερεῖς θέλουν
νά εἶναι πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί ὄχι κομματι-
κά νούμερα, πρέπει νά διαφυλάττουν τήν ἀξία
τῆς πατρότητας μέ τήν ὁποία διά τῆς χειροτο-

νίας τούς ἐτίμησε ἡ Ἐκκλησία.
Τί περίεργο ὅμως μέ μερικούς δημοσιογρά-

φους. Ἐνῶ κόπτονται γιά
τήν μή ἀνάμειξη τῆς
Ἐκκλησίας καί τῶν φορέ-
ων της στήν πολιτική,
μόλις ἐπαναφέραμε στήν
τάξη τούς ἀτακτίσαντες
κληρικούς πού ἀπεκάλυ-
ψαν τήν κομματική τους
προτίμηση, κατέκριναν
τήν πράξη μας καί μι-
λοῦσαν γιά ἀτομικά δι-
καιώματα καί τά τοιαῦτα.

Ἡ Ἐκκλησία δέν ἐπι-
τρέπεται νά ἄγεται καί
νά φέρεται. Εἶναι κυρίαρ-

χη πνευματική δύναμη πού ἐγγυᾶται τήν ἑνότητα
τοῦ λαοῦ μας καί ἔτσι πρέπει νά μείνει.

Πέφτουν πολύ χαμηλά οἱ Κληρικοί, ἐκεῖνοι
πού γίνονται ἐξαρτήματα πολιτικῶν κομμάτων.
«Ἡμῶν γάρ τό πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει».

Κάποτε σέ ἕνα χωριό ἐρωτοῦσαν οἱ ἐνορίτες
τόν Ἱερέα τους: «Πάτερ τί νά ψηφίσουμε;» Ὁ
Ἱερέας δέν ἀπαντοῦσε. Ἐκεῖνοι ὅμως ἦταν πολύ
φορτικοί. Τότε ὁ ἱερέας θέλοντας νά τούς ὑπο-
δείξει κατεύθυνση τούς λέγει: «Τί μέ ρωτᾶτε καί
μέ ξαναρωτᾶτε. Δέν μοῦ λέτε. Μέ ποιό χέρι κά-
νετε τό Σταυρό σας;» 

Οὔτε ἔμμεσα, οὔτε ἄμμεσα, οὔτε ἁγιογραφι-
κά, οὔτε συμβολικά. Καμμία ἀπολύτως ἀνάμειξη! 

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΟΥΤΕ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΥΕΤΑΙ, ΟΥΤΕ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΕΤΑΙ
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ΜΗΝΥΜΑ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Σεβασμιώτατε,
Μέ ἰδιαίτερη χαρά πλη-

ροφορήθηκα τήν Σύναξη Νέ-
ων, στίς 19 Δεκεμβρίου, ἀπό
τήν περιοχή τῆς Ἐκκλησίας
πού παροικεῖ στήν Ἐπαρχία
ὑμῶν καί λυποῦμαι πού τό
πρόγραμμά μου δέν ἐπιτρέ-
πει τήν παρουσία μου ἀνά-
μεσά σας.

Σεβασμιώτατε καί ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,
Γνωρίζετε ὅτι ἡ Ἐκκλησία πού ὁ Κύριος ἡμῶν

Ἰησοῦς Χριστός ἵδρυσε καί Αὐτός μόνον εἶναι κεφαλή
της, καλεῖται νά ἀνοίγεται διαρκῶς στόν κόσμο καί
στήν κοινωνία, μέ βάση τήν ἐντολή τοῦ Χριστοῦ
«πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη...». Ἑπο-
μένως ἡ σημερινή συνάντηση τόσων νέων ἀνθρώπων
ἐντάσσεται μέσα στό πνεῦμα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ
ὁποία εἶναι ἀνοικτή πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους.
Ὅμως ἡ Ἐκκλησία ἐνῶ ζεῖ καί κινεῖται μέσα στόν κό-
σμο, ἐν τοῦτοις, δέν εἶναι «ἐκ τοῦ κόσμου τούτου».
Εὔχομαι οἱ ἔγκριτοι εἰσηγητές τῆς ἡμερίδας αὐτῆς, νά
διευκρινίσουν τό θέμα τοῦ Συνεδρίου σας. «Πῶς θέλω
νά εἶναι ἡ Ἐκκλησία».

Ἀξίζει νά ἀκοῦμε τά σχόλια καί τίς παρατηρήσεις
τῶν νέων μέ προσοχή. Ἡ νεότητα πού χαρακτηρίζε-
ται ἀπό τόν ἐνθουσιασμό καί τήν ἀναζήτηση ἑνός
ἰδανικοῦ κόσμου, ἔχει νά πεῖ πολλά σέ ἐμᾶς τούς με-
γαλύτερους. Ἐξ΄ ἄλλου καί η Ἐκκλησία ἀναφέρεται
σέ ἕνα κόσμο πού θά ἔλθει, στόν ἐρχόμενο κόσμο,
τόν κόσμο τῆς Βασιλείας τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ πού
προγευόμαστε κάθε φορά πού τελοῦμε τήν Θεία
Εὐχαριστία.

Σεβασμιώτατε,
Σᾶς παρακαλῶ νά μεταφέρετε σέ ὅλους τούς πα-

ρευρισκόμενους, κυρίως πρός τούς νέους ἀνθρώπους,
τήν ἀγάπη μου καί τόν σεβασμό μου καί τίς πιό
θερμές μου εὐχές γιά τήν ἐπιτυχία τοῦ Συνεδρίου
σας. Θά ἀναμένω νά ἐνημερωθῶ γιά τά συμπερά-
σματά του. Εὔχομαι τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου νά
φθάσει καί στούς νέους μέ τόν πιό αὐθεντικό τρόπο
πού συμπυκνώνεται στήν ἀγάπη καί τόν σεβασμό
τῆς ἰδαιτερότητας τοῦ συνανθρώπου μας.

Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος 
Ἱερώνυμος Β΄

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας μέ τόν κ. Κατσιάρα, 
στό πάνελ τῶν ὁμιλητῶν.

Ἡ βουλευτής καί δημοσιογράφος κα Λιάνα Κανέλλη 
κατά τήν ὁμιλία της στό Συνέδριο Νεολαίας. Τό μουσικό σχῆμα τοῦ Ὠδείου Καραμπογιᾶ, πλαισίωσε μουσικά το Συνέδριο.

Στό βῆμα τῶν ὁμιλητῶν τοῦ Συνεδρίου ὁ αἰδεσ. πρωτοπρεσβύτερος
π. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου, διδάκτωρ Θεολογίας.

Ἄποψη τοῦ κατάμεστου ἀπό νέους καί νέες Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Λαμίας,
κατά τίς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου Νεολαίας τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἀναμνηστική φωτογραφία τοῦ Σεβασμιωτάτου μέ τά παιδιά τῶν ἱερέων.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τά παιδιά τῆς χορωδίας τοῦ Συλλόγου Εὐρυτάνων.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τή χορωδία τοῦ Κ.Ε.Υ.Π. Τά παιδιά τοῦ Ὀρφανοτροφείου Θηλέων Λαμίας μέ τόν Σεβασμιώτατο.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τά παιδιά τοῦ Λύκειου Ἐλληνίδων.

Ἀναμνηστικές φωτογραφίες τοῦ Σεβασμιωτάτου μέ χορωδίες καί παιδιά πού ἔψαλλαν 
τά Χριστουγεννιάτικα κάλαντα τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς στό Ἐπισκοπεῖο.



Ἐκδήλωση γιά τά παιδιά τῶν ἱερέων.
Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση μέ κάλαντα, ποιήματα καί
τραγούδια γιά τά παιδιά τῶν ἱερέων πραγματοποίησε ἡ
Ἱερά Μητρόπολή μας τήν Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου στό
Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς
Ν. Ἄμπλιανης Λαμίας. Ἡ ἐκδήλωση ἄρχισε μέ τό ἀπολυ-
τίκιο τῶν Χριστουγέννων, τό ὁποῖο ἔψαλλαν ὅλοι οἱ πα-
ρευρισκόμενοι καί ἐν συνεχείᾳ παιδιά τῶν ἱερέων ἀπήγ-
γειλαν ποιήματα, ἐνῶ ἡ Βυζαντινή Χορωδία τοῦ Μητρο-
πολιτικοῦ Ναοῦ Λαμίας «Μηνᾶς ὁ Καλλικέλαδος» καί ἡ
χορωδία τοῦ Συλλόγου Μικρασιατῶν Λαμίας ὑπό τήν δι-
εύθυνση τοῦ Λαμπαδαρίου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ κ.
Ἀνδρέα Ἰωακείμ καί τῇ συνοδείᾳ μουσικῶν ὀργάνων τρα-
γούδησαν παραδοσιακά κάλαντα ἀπό διάφορες περιοχές
τῆς Ἑλλάδος καί παραδοσιακά τραγούδια. Τήν ἐκδήλωση
ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλα-
ος, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ συνεχάρη τή χορωδία καί τούς ὀργα-
νοπαίχτες, ἀπευθυνόμενος πρός τά παιδιά τόνισε τό ἰδιαί-
τερο προνόμιο πού ἔχουν νά μεγαλώνουν μέσα σέ ἕνα
ἐκκλησιαστικό περιβάλλον μέ ἀρχές καί παραδόσεις,
ὑπενθύμισε τήν εὐθύνη τους νά ἀποτελοῦν πρότυπα γιά
τούς ἄλλους καί τούς εὐχήθηκε νά ἔχουν τόν Χριστό

πάντοτε στήν καρδιά τους, γιά νά εἶναι ἡ ζωή τους χα-
ρούμενη καί εὐτυχισμένη. Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος
μοίρασε δῶρα σέ ὅλα τά παιδιά καί τούς ὀργανοπαίχτες
καί ἔβγαλε μαζί τους ἀναμνηστική φωτογραφία. Στό τέ-
λος τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο παρέθεσε μικρή δεξίω-
ση σέ ὅλους.
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Ἕνα ἀκόμα Συνέδριο Νεολαίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως μας στέφτηκε μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχία. 

Τό Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2009, πραγματοποιήθη-
κε τό καθιερωμένο
ἀπό τήν ποιμαντι-
κή πρόνοια καί τό
ἀμέριστο ἐνδιαφέ-
ρον τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολί-
του Φθιώτιδος κ.κ.
Νικολάου, Συνέ-
δριο τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας, τό
ὁποῖο ἀπευθύνεται
κάθε φορά σέ Νέ-
ες καί Νέους τῆς
τοπικῆς Ἐκκλη-
σίας. Κεντρικό θέ-
μα τοῦ Συνεδρίου
ἦταν τό «Πῶς θέ-
λω τήν Ἐκκλησία».
Οἱ ἐκλεκτοί εἰση-
γητές, πού μέ πο-
λύ προθυμία εἶχαν
ἀποδεχθεῖ τήν
πρόσκληση τοῦ
Σεβασμιωτάτου καί μίλησαν στούς πολυάριθμους συνέ-
δρους, ἦταν ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος
π. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου, Διδάκτορας Θεολογίας
καί Κληρικός τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ὁ
ὁποῖος μίλησε μέ θέμα: «Τά ἱερά Μυστήρια τῆς Ἐκκλη-
σίας καί τί εἶναι ἡ Ἐξομολόγηση», ἡ Βουλευτής καί Δη-
μοσιογράφος κυρία Λιάνα Κανέλλη, μέ θέμα: «Ἐκκλη-
σία καί Κοινωνία» καί ὁ κύριος Ἀλέξανδρος Κατσιάρας,
Θεολόγος, Διευθυντής τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί Σύμβουλος τοῦ Μακαριωτά-
του Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.
Ἱερωνύμου, μέ θέμα: «Πῶς θέλω τήν Ἐκκλησία καί πῶς

εἶναι ἡ Ἐκκλησία». 
Τό Συνέδριο, τό ὁποῖο παρακολούθησαν ἀπό τό

πρωί μέχρι τό μεσημέρι πάνω ἀπό διακόσιοι νέοι, ξεκί-
νησε μέ προσευχή.
Στή συνέχεια ἀνα-
γνώσθηκε θερμό
Μήνυμα τοῦ Μα-
καριωτάτου Ἀρχιε-
πισκόπου Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος
κ.κ. Ἱερωνύμου Β΄
πρός τούς νέους
τοῦ Συνεδρίου.

Ἀκολούθησαν
οἱ χαιρετισμοί τοῦ
Δημάρχου Λαμι-
έων κ. Γεωργίου
Κοτρωνιᾶ, τοῦ
ἐκπροσώπου τοῦ
Νομάρχου Φθιώτι-
δος κ. Ἀθανασίου
Χειμάρα, κ. Δημη-
τρίου Ἀργυρίου,
ὑπευθύνου τοῦ το-
μέα Πολιτιστικῶν
Ἐκδηλώσεων τῆς

Νομαρχίας, καθώς καί τῆς ἐκπροσώπου τοῦ Περιφερει-
ακοῦ Διευθυντοῦ Α΄καί Β΄/βάθμιας Ἐκπαίδευσης κ. Ἀθα-
νασίου Μήνα, κας Χριστίνας Ἀτζουλῆ-Κουτκιᾶ, Προϊστα-
μένης Γραφείου Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης Νομοῦ
Φθιώτιδος. Διαβάστηκαν ἐπίσης οἱ χαιρετισμοί τῆς
Ὑπουργοῦ Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης καί Τροφίμων καί Βου-
λευτοῦ τοῦ Νομοῦ κας Κατερίνας Μπατζελῆ καθώς καί
τοῦ Βουλευτή κ. Χρήστου Σταϊκούρα. 

Στή συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώ-
τιδος κ Νικόλαος, κήρυξε τήν ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου,
ἐπισημαίνοντας τήν μεγάλη του χαρά γιά τήν ἰδιαίτερη
εὐκαιρία πού δίνεται μέ τό Συνέδριο αὐτό, νά βρεθεῖ

κοντά ὅλη ἡ Ἐκκλησία, μαζί ὁ Μητροπολίτης καί ὁ λαός
καί ἰδιαίτερα ἡ νεολαία, γιά τήν ὁποία ὅλοι τρέφουν τίς
καλύτερες ἐλπίδες.       

Ἀκολούθησαν οἱ πολύ ἐνδιαφέρουσες εἰσηγήσεις,
μετά ἀπό τήν καθεμία ἀκολουθοῦσε ζωντανός διάλογος
ἀνάμεσα στόν Σεβασμιώτατο τόν κάθε ὁμιλητή καί πολ-
λούς νέους. Ὁ κ. Κατσιάρας στήν εἰσήγησή του περι-
στράφηκε γύρω ἀπό τήν ἀνάγκη ἀνάληψης πρωτοβου-
λίας ἀπό τόν κάθε νέο στήν προσέγγιση τῆς Ἐκκλησίας
καί στήν ἐνσωμάτωσή του σέ αὐτήν ὡς βασική προϋπό-
θεση στήν ἀνάπτυξη δράσης γιά τήν διαμόρφωση τῆς
Ἐκκλησίας. Ἡ κα Κανέλλη τόνισε κυρίως τήν ἔννοια τῆς
ἀγάπης ὡς τήν βασική ἰδιότητα τῆς  Ἐκκλησίας. Μέ τρό-
πο γλαφυρό καί ἐξόχως ἐπικοινωνιακό ἔνυξε πολλές
πλευρές τίς σύγχρονης πραγματικότητας καί ἀποκάλυψε
ἄγνωστες πτυχές αὐτῆς. Τέλος στήν ὁμιλία του ὁ π. Θε-
μιστοκλῆς Χριστοδούλου ἀναφέρθηκε περιεκτικά στόν
σεβασμό ὅλων τῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας καί πρω-
τίστως στό μυστήριο τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως, πού
ἀποτελεῖ ἔκφραση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τόν
ἄνθρωπο -μιά ἀνοικτή ἀγκαλιά γιά ὅλους- καί θεραπευ-
τικό ἐργαλεῖο γιά τά ψυχικά νοσήματα τοῦ ἀνθρώπου.   

Ἡ μεγάλη αὐτή σύναξη τῆς Νεολαίας τῆς Φθιωτικῆς
Ἐκκλησίας ἔκλεισε μέ μικρή συναυλία, πού δόθηκε ἀπό
δύο μουσικά σχήματα τοῦ Ὠδείου Καραμπογιᾶ καθώς
καί μέ δεξίωση, πρός τιμήν ὅλων τῶν συμμετεχόντων
στό Συνέδριο.
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Π
άντοτε καί σέ ὅλα τά ἐπίπεδα ἡ Ἐκκλη-
σιαστική ζωή ἦταν ἡ συνεκτική δύναμη
τῶν ἀνθρώπων

καί γι’ αὐτό ἐξασφάλιζε
τήν κοινωνική γαλήνη
καί τήν εἰρήνη τῶν συ-
νειδήσεων. Ἦταν καί
εἶναι ὑπεράνω πάντων
τῶν κοσμικῶν καί ἐφή-
μερων, χωρίς συνάμα νά
ὑποτιμᾶ ἤ νά ἀγνοεῖ τήν
χρησιμότητά τους στήν
καθημερινή ζωή. Ὅσες
φορές ἀνεμείχθη καί ξε-
πέρασε τά ὅριά της, ἐζη-
μίωσε καί τόν ἑαυτό της,
ὡς Μυστικοῦ Σώματος
τοῦ Χριστοῦ καί τούς ἀνθρώπους. Γι΄αὐτό βασι-
κό σύνθημα καί ἀρχή της εἶναι αὐτό πού συχνά
διεκήρυττε ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν Σεραφείμ: «Ἡ Ἐκκλησία οὔτε συμπολι-
τεύεται, οὔτε ἀντιπολιτεύεται». Ἡ Ἐκκλησία
εἶναι Μητέρα ὅλων, ἀγαπᾶ ὅλους καί δέν διακρί-
νει κανένα. Ἀπό τή στιγμή πού κάποιος Ἱερωμέ-
νος ταχθεῖ καί διακριθεῖ πολιτικά, ἀπέτυχε νά
εἶναι σύμβολο ἑνότητος καί πατέρας ὅλων τῶν
πιστῶν ἀδιακρίτως. Ὡς πολίτης ἀσκεῖ τό δι-
καίωμα τῆς ψήφου στίς Βουλευτικές καί Δημοτι-
κές ἐκλογές χωρίς νά ἐκτίθεται. Αὐτή εἶναι ἡ
γραμμή τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὅσοι ἱερεῖς θέλουν
νά εἶναι πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί ὄχι κομματι-
κά νούμερα, πρέπει νά διαφυλάττουν τήν ἀξία
τῆς πατρότητας μέ τήν ὁποία διά τῆς χειροτο-

νίας τούς ἐτίμησε ἡ Ἐκκλησία.
Τί περίεργο ὅμως μέ μερικούς δημοσιογρά-

φους. Ἐνῶ κόπτονται γιά
τήν μή ἀνάμειξη τῆς
Ἐκκλησίας καί τῶν φορέ-
ων της στήν πολιτική,
μόλις ἐπαναφέραμε στήν
τάξη τούς ἀτακτίσαντες
κληρικούς πού ἀπεκάλυ-
ψαν τήν κομματική τους
προτίμηση, κατέκριναν
τήν πράξη μας καί μι-
λοῦσαν γιά ἀτομικά δι-
καιώματα καί τά τοιαῦτα.

Ἡ Ἐκκλησία δέν ἐπι-
τρέπεται νά ἄγεται καί
νά φέρεται. Εἶναι κυρίαρ-

χη πνευματική δύναμη πού ἐγγυᾶται τήν ἑνότητα
τοῦ λαοῦ μας καί ἔτσι πρέπει νά μείνει.

Πέφτουν πολύ χαμηλά οἱ Κληρικοί, ἐκεῖνοι
πού γίνονται ἐξαρτήματα πολιτικῶν κομμάτων.
«Ἡμῶν γάρ τό πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει».

Κάποτε σέ ἕνα χωριό ἐρωτοῦσαν οἱ ἐνορίτες
τόν Ἱερέα τους: «Πάτερ τί νά ψηφίσουμε;» Ὁ
Ἱερέας δέν ἀπαντοῦσε. Ἐκεῖνοι ὅμως ἦταν πολύ
φορτικοί. Τότε ὁ ἱερέας θέλοντας νά τούς ὑπο-
δείξει κατεύθυνση τούς λέγει: «Τί μέ ρωτᾶτε καί
μέ ξαναρωτᾶτε. Δέν μοῦ λέτε. Μέ ποιό χέρι κά-
νετε τό Σταυρό σας;» 

Οὔτε ἔμμεσα, οὔτε ἄμμεσα, οὔτε ἁγιογραφι-
κά, οὔτε συμβολικά. Καμμία ἀπολύτως ἀνάμειξη! 

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΟΥΤΕ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΥΕΤΑΙ, ΟΥΤΕ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΕΤΑΙ
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ΜΗΝΥΜΑ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Σεβασμιώτατε,
Μέ ἰδιαίτερη χαρά πλη-

ροφορήθηκα τήν Σύναξη Νέ-
ων, στίς 19 Δεκεμβρίου, ἀπό
τήν περιοχή τῆς Ἐκκλησίας
πού παροικεῖ στήν Ἐπαρχία
ὑμῶν καί λυποῦμαι πού τό
πρόγραμμά μου δέν ἐπιτρέ-
πει τήν παρουσία μου ἀνά-
μεσά σας.

Σεβασμιώτατε καί ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,
Γνωρίζετε ὅτι ἡ Ἐκκλησία πού ὁ Κύριος ἡμῶν

Ἰησοῦς Χριστός ἵδρυσε καί Αὐτός μόνον εἶναι κεφαλή
της, καλεῖται νά ἀνοίγεται διαρκῶς στόν κόσμο καί
στήν κοινωνία, μέ βάση τήν ἐντολή τοῦ Χριστοῦ
«πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη...». Ἑπο-
μένως ἡ σημερινή συνάντηση τόσων νέων ἀνθρώπων
ἐντάσσεται μέσα στό πνεῦμα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ
ὁποία εἶναι ἀνοικτή πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους.
Ὅμως ἡ Ἐκκλησία ἐνῶ ζεῖ καί κινεῖται μέσα στόν κό-
σμο, ἐν τοῦτοις, δέν εἶναι «ἐκ τοῦ κόσμου τούτου».
Εὔχομαι οἱ ἔγκριτοι εἰσηγητές τῆς ἡμερίδας αὐτῆς, νά
διευκρινίσουν τό θέμα τοῦ Συνεδρίου σας. «Πῶς θέλω
νά εἶναι ἡ Ἐκκλησία».

Ἀξίζει νά ἀκοῦμε τά σχόλια καί τίς παρατηρήσεις
τῶν νέων μέ προσοχή. Ἡ νεότητα πού χαρακτηρίζε-
ται ἀπό τόν ἐνθουσιασμό καί τήν ἀναζήτηση ἑνός
ἰδανικοῦ κόσμου, ἔχει νά πεῖ πολλά σέ ἐμᾶς τούς με-
γαλύτερους. Ἐξ΄ ἄλλου καί η Ἐκκλησία ἀναφέρεται
σέ ἕνα κόσμο πού θά ἔλθει, στόν ἐρχόμενο κόσμο,
τόν κόσμο τῆς Βασιλείας τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ πού
προγευόμαστε κάθε φορά πού τελοῦμε τήν Θεία
Εὐχαριστία.

Σεβασμιώτατε,
Σᾶς παρακαλῶ νά μεταφέρετε σέ ὅλους τούς πα-

ρευρισκόμενους, κυρίως πρός τούς νέους ἀνθρώπους,
τήν ἀγάπη μου καί τόν σεβασμό μου καί τίς πιό
θερμές μου εὐχές γιά τήν ἐπιτυχία τοῦ Συνεδρίου
σας. Θά ἀναμένω νά ἐνημερωθῶ γιά τά συμπερά-
σματά του. Εὔχομαι τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου νά
φθάσει καί στούς νέους μέ τόν πιό αὐθεντικό τρόπο
πού συμπυκνώνεται στήν ἀγάπη καί τόν σεβασμό
τῆς ἰδαιτερότητας τοῦ συνανθρώπου μας.

Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος 
Ἱερώνυμος Β΄

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας μέ τόν κ. Κατσιάρα, 
στό πάνελ τῶν ὁμιλητῶν.

Ἡ βουλευτής καί δημοσιογράφος κα Λιάνα Κανέλλη 
κατά τήν ὁμιλία της στό Συνέδριο Νεολαίας. Τό μουσικό σχῆμα τοῦ Ὠδείου Καραμπογιᾶ, πλαισίωσε μουσικά το Συνέδριο.

Στό βῆμα τῶν ὁμιλητῶν τοῦ Συνεδρίου ὁ αἰδεσ. πρωτοπρεσβύτερος
π. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου, διδάκτωρ Θεολογίας.

Ἄποψη τοῦ κατάμεστου ἀπό νέους καί νέες Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Λαμίας,
κατά τίς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου Νεολαίας τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἀναμνηστική φωτογραφία τοῦ Σεβασμιωτάτου μέ τά παιδιά τῶν ἱερέων.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τά παιδιά τῆς χορωδίας τοῦ Συλλόγου Εὐρυτάνων.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τή χορωδία τοῦ Κ.Ε.Υ.Π. Τά παιδιά τοῦ Ὀρφανοτροφείου Θηλέων Λαμίας μέ τόν Σεβασμιώτατο.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τά παιδιά τοῦ Λύκειου Ἐλληνίδων.

Ἀναμνηστικές φωτογραφίες τοῦ Σεβασμιωτάτου μέ χορωδίες καί παιδιά πού ἔψαλλαν 
τά Χριστουγεννιάτικα κάλαντα τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς στό Ἐπισκοπεῖο.



Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.

Εἶναι σέ ὅλους γνωστή ἡ φιλανθρωπία, τήν ὁποία
ἀσκεῖ ἡ Ἐκκλησία μας καί ἰδιαιτέρως ἡ Ἱερά Μητρόπολή
μας. Προσφέρει ἀδιακρίτως εἰς τούς ἔχοντας ἀνάγκη
αὐτά, πού ἐσεῖς ἐμπιστεύε-
σθε στά χέρια της καί ἀνα-
κουφίζει ἑκατοντάδες ψυχές
ἀπό τήν περιπέτεια τῆς φτώ-
χειας, τῆς ἀρρώστιας, τῆς
κάθε δοκιμασίας. Ἡ ἀγκαλιά
της εἶναι πάντα ἀνοικτή γιά
κάθε πονεμένο ἀδελφό μας,
μικρό καί μεγάλο, Ἕλληνα
καί ξένο, χριστιανό καί
ἀλλόθρησκο. Τά Γηροκο-
μεῖα μας, τά Κέντρα Ἀγάπης,
ὅλα τά Ἱδρύματά μας φιλο-
ξενοῦν, περιθάλπουν καί
διακονοῦν ταλαιπωρημέ-
νους ἀνθρώπους, ἐγκαταλε-
λειμένες γιαγιάδες καί πα-
ποῦδες, μετανάστες, ἀνέρ-
γους, ἀστέγους, ἀσθενεῖς,
κάθε εἴδους πονεμένο
ἄνθρωπο. Καί τοῦτο πράττο-
με ἐν ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος μᾶς λέγει, ὅτι στό
πρόσωπο αὐτῶν τῶν ἐλαχίστων εἶναι Αὐτός ὁ  Ἴδιος.

Ἡ φιλανθρωπία, τήν ὁποία ἀσκεῖ ἡ Ἐκκλησία μας μέ
τρόπο ὀργανωμένο καί ἀνεπίληπτο, εἶναι μιά γνήσια
λειτουργία ἀγάπης. Οἱ προσφέροντες, οἱ διανέμοντες
καί οἱ λαμβάνοντες, ὅλοι μαζί κινοῦνται μέσα σ΄ ἕνα δια-
φορετικό κλῖμα ἀνθρωπίνων σχέσεων, τό ὁποῖο τούς
ἑνώνει μέ τόν ἀδιάσπαστο σύνδεσμο τῆς ἀγάπης. Ἄν
αὐτή ἡ σχέση ἁπλωθεῖ στήν κοινωνία μας, τότε δέν θά
ὑπάρχει φτώχεια, δέν θά ὑπάρχουν πεινασμένοι, δέν θά
νοιώθει κανείς τήν παγερότητα τῆς μοναξιᾶς, ὁ πόνος
θά μετριάζεται, ἡ χαρά θά πολλαπλασιάζεται καί ἡ εὐτυ-
χία θά ἑδραιώνεται στήν κοινωνία μας. Γι΄ αὐτό ὁ Κύριός
μας διεκήρυττε: «Μακάριον ἐστί διδόναι μᾶλλον ἤ λαμ-
βάνειν». Ἡ ἐλεημοσύνη ἀνασταίνει ἀνθρώπους, ὅπως
λέγει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος: «Ἡ δύναμις τῆς δαψιλοῦς
ἐλεημοσύνης καί αὐτόν τόν θάνατον φυγαδεύει ὡς ἐπί
τῆς Ταβιθᾶ».

Δέν ἀγνοοῦμε, ὅτι σήμερα διέρχεται ἡ κοινωνία μας
μιά μεγάλη οἰκονομική κρίση ἕνεκα τῆς ἀλογίστου χρη-
σιμοποιήσεως τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν. Ὅπως σέ κάθε ἐπο-
χή πείνας καί φτώχειας δέν ἔπαψαν νά ὑπάρχουν πλού-
σιοι, ἔτσι καί σήμερα ὑπάρχουν πολλοί πού ζοῦν μέσα
στά πλούτη καί στίς ἀπολαύσεις. Ἄς ρίξουν μιά ματιά
καί στόν φτωχό. Ἄς ἀνοίξουν τό πορτοφόλι τους νά ἐνι-
σχύσουν τό ἔργο τῆς φιλανθρωπίας. Θά νοιώσουν ἀνά-
σταση στήν ψυχή τους καί θά τούς εὐλογήσει ὁ Θεός.
Ἐκτός ἀπό τούς πλουσίους ὑπάρχουν καί ἐκεῖνοι, πού
ἔχουν λίγα, ἀλλά εἶναι πλούσιοι στή νοοτροπία. Εἶναι οἱ

τόσες χιλιάδες  Ἕλληνες, πού κάθε βράδυ ξενυχτοῦν
στά κέντρα διασκεδάσεων, σπαταλοῦν τίς οἰκονομίες
τους στίς ἀπολαύσεις καί ὅταν τούς κτυπήσεις τήν πόρτα
νά ἐνισχύσουν τόν  Ἔρανο τῆς Ἀγάπης, κωφεύουν.

Ὀλίγοι εἶναι οἱ «ἱλαροί δότες». Αὐτοί οἱ ὀλίγοι κά-
νουν τά μεγάλα ἔργα τῆς
ἀγάπης καί τῆς φιλανθρω-
πίας. Ἄν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι
εἶχαν τή δική τους ψυχή, τό-
τε δέν θά ὑπῆρχε φτώχεια,
οὔτε θά μᾶς προέκυπτε
οἰκονομική κρίση. Νά γνω-
ρίζετε, ἀδελφοί μου, ὅτι ὁ
Θεός εἶναι καλοπληρωτής.
Δίδει μισθόν ἑκατονταπλα-
σίονα εἰς τόν τίμιο ἐργάτη
τῆς ἀγάπης. «Μικρά δίδομεν
καί μεγάλων ἀξιούμεθα»
λέγει ὁ «χρυσοῦς τήν
γλῶτταν χρυσοῦς καί τήν
καρδίαν» ἅγιος Ἰωάννης
Χρυσόστομος. Τό σημαντι-
κότερο εἶναι, ὅτι ἡ ἐλεημο-
σύνη μᾶς χαρίζει ἄφεση
ἁμαρτιῶν. Αὐτή τή σημασία
ἔχει ἡ προτροπή τοῦ μεγά-

λου Πατρός: «Τάς ἁμαρτίας σου ἐν ἐλεημοσύναις λύ-
τρωσαι».

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.
Σᾶς ἀνέφερα ὅλα τά ἀνωτέρω, διά νά ἀντιληφθεῖτε,

ὅτι Χριστιανός πού δέν ἐλεεῖ, δέν εἶναι Χριστιανός. Τρό-
ποι ἐλεημοσύνης ὑπάρχουν πολλοί. Δέν εἶναι μόνο τῶν
χρημάτων. Εἶναι καί τῶν λόγων καί τῆς προσευχῆς.
Αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες ἀνοῖξτε τήν καρδιά σας. Σκεφθεῖτε
περισσότερο τόν συνάνθρωπό σας πού ὑποφέρει. 

Ἐνισχύσατε μέ ὅ,τι καί ὅσο δύνασθε τήν φιλανθρω-
πία τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ  Ἔρανος τῆς Ἀγάπης, πού θά
διενεργηθεῖ ἀπό 13 ἕως 15 Δεκεμβρίου εἶναι γιά τούς
ἀδελφούς πού ἔχουν ἀνάγκη ἀπό τή ζεστασιά τῆς ἀγά-
πης. Βοηθήσατε, γιά νά μποροῦμε κι΄ ἐμεῖς νά ἀνταπο-
κρινόμαστε στίς πολλές ἀνάγκες τῶν συνανθρώπων
μας.

Ὁ Οἰκτίρμων καί Ἐλεήμων Κύριός μας νά σᾶς εὐλο-
γεῖ διά παντός καί νά σᾶς σκεπάζει ἀπό κάθε κακό.

Ἡ «ἀκαταίσχυντη προστασία τῶν πιστῶν» Ὑπεραγία
Θεοτόκος νά εἶναι φρουρός τῆς ζωῆς σας.

Οἱ πάντες ἅγιοι νά πρεσβεύουν ἐκτενῶς ὑπέρ ὑμῶν.
Ἐκ βάθους ψυχῆς μου σᾶς εὔχομαι εὐλογημένα καί

ἁγιασμένα Χριστούγεννα.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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δι. Τί τόν ὠφελεῖ ὅτι ἠμπορεῖ νά παρακολουθεῖ
τήν κατεύθυνση τῶν καταιγίδων; Βλέπει νά ἐκρι-
ζώνονται πόλεις, δάση, ἐργοστάσια καί εἶναι ἀνί-
κανος νά ἀντισταθεῖ. Εἶναι ἀδύναμος ἐν τῇ παν-
τοδυναμίᾳ του. Ἐξάλειψε τίς μεγάλες ἐπιδημίες.
Εἶναι ὅμως ἀδύναμος ἐνώπιον ἄλλων ἀσθενειῶν,
γνωστῶν καί ἀγνώστων, οἱ ὁποῖες ἀπειλοῦν τήν
ζωή καί τήν ὑπόστασή του.

Ἡ ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου δέν φαίνεται μό-
νον ἐμπρός εἰς τό φυσικό κακό, ἀλλά καί ἐμπρός
εἰς τό ἠθικό κακό. Αἰσθάνεται νά τόν περιβάλλει
τό μῖσος, ἡ κακία, ὁ φθόνος, ἡ συκοφαντία. Βλέ-
πει νά κυριαρχεῖ στή ζωή ἡ ἀπάτη, τό ψεῦδος, ἡ
διαφθορά καί εἶναι ἀδύναμος νά ἀναστρέψει τήν
κατάσταση. Διαπιστώνει ἐπίσης, ὅτι καί ὁ δικός
του «ἔσω ἄνθρωπος» ρέπει πρός τό κακό καί πα-
ρά τόν ἀγῶνα, πάλι ἐπιστρέφει στήν λάσπη τῶν
ἀδυναμιῶν. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος περιγράφει τήν
ὑποδούλωση τοῦ ἀνθρώπου στίς παλαιές συνήθει-
ες μ΄ αὐτά τά χαρακτηριστικά λόγια: «ταλαίπωρος
ἐγώ ὁ ἄνθρωπος˙ τίς μέ ρύσεται ἐκ τοῦ σώματος
τοῦ θανάτου τούτου;» (Ρωμ. 7,15). Καί σήμερα
μετά τόσους αἰῶνες καί τόσες προόδους, ὁ ἄνθρω-
πος εὑρίσκεται στό ἴδιο σημεῖο.

Ἀδύναμος λοιπόν ὁ ἄνθρωπος πρό τῶν στοιχεί-
ων τῆς φύσεως, πρό τῶν ἀσθενειῶν καί πρό τοῦ
ἠθικοῦ κακοῦ, πού ὑπάρχει γύρω του καί μέσα
του. Ἀδύναμος νά διαλευκάνει μόνος του τό μυ-
στήριο τοῦ προορισμοῦ του. Ἀδύναμος ὁ ἄνθρω-
πος μέσα σ΄ ἕνα κόσμο ἀφιλόξενο, ἀπειλητικό καί
ἀπρόβλεπτο, πού τοῦ δημιουργεῖ πλήξη καί φό-
βο.

Ἐνόμισαν μερικοί, ὅτι μέ τήν ἰσχύ τῆς γνώσε-
ως, τή δύναμη τοῦ χρήματος, τήν ὑπεροχή τῆς
τεχνολογίας, τήν ἀνάπτυξη τοῦ πολιτισμοῦ, θά
καθιστοῦσαν τόν ἄνθρωπο παντοδύναμο καί
εὐτυχισμένο. Ἠπατήθησαν ὅμως, διότι δέν ἐξαλεί-
φθηκε ὁ φόβος τῆς ἀδυναμίας. Δυστυχῶς ἡ ὑπε-
ροχή καί ἡ ἀλλαζονεία ἐκτρέφει τήν ἐσωτερική
ἀδυναμία μέ ἀποτέλεσμα ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος
νά αἰσθάνεται μόνος ἀνάμεσα σέ πολλούς, «τρέ-
μων καί στένων» μέσα σέ πλούτη καί χλιδή, ἀνι-
κανοποίητος μέσα σέ ἀπολαύσεις, ἀνασφαλής μέ
πολλούς σωματοφύλακες, μόνιμα φοβισμένος,
ἀποπροσανατόλιστος καί δυστυχής.

Ἀδύναμος εἶναι ὁ ἄθρωπος χωρίς Θεό. Ἀνα-
σφαλής καί χαμένος εἶναι ἐκεῖνος, πού ἀκολουθεῖ
τήν διακήρυξη τοῦ Νίτσε, ὅτι «ὁ Θεός εἶναι ὁ με-
γαλύτερος κίνδυνος». Ὅσοι ἀκολουθοῦν αὐτή τή
θεωρία γίνονται δυστυχισμένοι καί τήν δυστυχία
τους διοχετεύουν στή ζωή τῶν λαῶν μέ τήν ἐπι-
βολή τῶν ἀθρήσκων θεωριῶν καί πρακτικῶν τους. 

Ἔτσι, ἐφθάσαμε σήμερα νά ὁμιλοῦμε γιά ἄθρη-
σκα συντάγματα, γιά ἄθρησκη παιδεία, γιά ἄθρη-
σκα κράτη καί ὑπό τό πρόσχημα τῆς προστασίας

τῶν μειονοτήτων νά ἰσοπεδώνουμε ἀξίες, πίστη,
παράδοση καί ἰδανικά αἰώνων, μέ τά ὁποῖα ἐστά-
θηκαν ὄρθια ἔθνη καί ἐμεγαλούργησαν.

Ἡ ἐποχή μας ἀντιμετωπίζει μιά ἀπό τίς μεγα-
λύτερες κρίσεις τῆς ἱστορίας τῆς ἀνθρωπότητος.
Ἐνῶ ὁ Θεός εἶναι μαζί μας, ἐμεῖς ζοῦμε «ὡς ἐλπί-
δα μή ἔχοντες καί ἄθεοι ἐν τῷ κόσμῳ» (Ἐφ.
Β΄,12). Ἐάν κατορθώναμε νά συνειδητοποιήσωμε
τήν συνεχῆ παρουσία τοῦ Θεοῦ, θά εἴμεθα πολύ
πιό διαφορετικοί. Θά εἴμεθα ἄνθρωποι ἤρεμοι,
ἰσορροπημένοι, εὐτυχισμένοι.

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ.

Εἶναι καιρός νά ὑπερβοῦμε τήν εἰκονική πραγ-
ματικότητα, πού παρουσιάζει τόν ἄνθρωπο ὡς
ὑπεράνθρωπο. Τά πράγματα εἶναι διαφορετικά.
Χωρίς τόν Σωτῆρα καί Λυτρωτή Χριστό ὁ ἄνθρω-
πος γίνεται ὑπάνθρωπος. Ὁ Χριστός μέ τήν σάρ-
κωσή Του διέσωσε τήν εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου καί
τήν ἀνεβίβασε στήν ἀξία τοῦ Θεοῦ. Διά τοῦ Χρι-
στοῦ καί μέ τόν Χριστό «ἀναιρεῖται ἡ ἀναίδεια
τῆς ἁμαρτίας» καί ἀνατέλλει ἡ χαρά στόν κόσμο.

Ἄς ἀποβάλλωμε, λοιπόν, τό βαρυκάρδιο νέφος
τῆς ἀπελπισίας κι΄ ἄς ὁδηγήσωμε τά βήματά μας
στήν νοητή Βηθλεέμ, στήν ἁγία μας Ἐκκλησία,
στήν ὁποία λάμπει τό ἀστέρι τῆς ἐλπίδος, ὁ Σω-
τήρ ἡμῶν.

«Ἡ ἀλήθεια ἦλθεν. Ἡ σκιά παρέδραμε καί Θε-
ός ἀνθρώποις ἐκ Παρθένου πεφανέρωται».

Τό χαρμόσυνο ἀγγελικό μήνυμα ἄς ζωογονήσει
τόν ἀπογοητευμένο καί ταλαιπωρημένο ἄνθρωπο,
ὅπου γῆς.

«Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, 
ὅς ἐστί Χριστός Κύριος».

«Σήμερον πᾶσα κτίσις ἀγάλλεται καί χαίρει,
ὅτι Χριστός ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου Κόρης».
«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, 

ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».

Τῷ δέ σαρκωθέντι Θεῷ δόξα, τιμή 
καί προσκύνησις εἰς τούς αἰῶνας.

Μετά πατρικῶν ἑορτίων εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ἡ ψῆφος τῶν Ἱερέων

Ἀνεγράφη στίς ἐφημερίδες ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Φθιώτιδος κ.κ. Νικόλαος παρατήρησε ἑπτά Ἱερεῖς
τῆς Μητροπόλεώς του ἐπειδή προσῆλθαν καί ψήφισαν στίς
ἐσωκομματικές ἐκλογές τῆς 29.11.2009 τῆς Νέας Δημοκρα-
τίας γιά τήν ἐκλογή τοῦ νέου
αὐτῆς προέδρου.

Τήν ἐνέργειά του αὐτή
ἔσπευσαν νά κατακεραυνώ-
σουν πλεῖστοι ὅσοι τηλεδικα-
στές ἀπό τά παράθυρα τῆς Τ.V.

Ἄλλος χαρακτήρισε τή στά-
ση τοῦ συγκεκριμένου Μητρο-
πολίτη ὡς ἀντιδημοκρατική
ἐνέργεια σκοποῦσα στή στέρη-
ση τοῦ δικαιώματος τῶν ἐν
λόγῳ ἱερέων νά ἐκφράζουν τίς
πολιτικές των πεποιθήσεις,
ἄλλος χαρακτήρισε αὐτήν ὡς
δεσποτισμόν καί ἄλλος πάλιν
ὡς ἐνέργειαν τρομοκρατήσεως
τούτων. Τά πράγματα ὅμως
δέν εἶναι ἔτσι. Ὁ Γράφων οὔτε
φίλος εἶναι ἀλλ΄ οὔτε καί κάν γνωστός τοῦ συγκεκριμένου
Ἱεράρχου, οὔτε καί αὐτόκλητος αὐτοῦ ὑπερασπιστής ἔχει
ταχθεῖ. Ἀλλ΄ ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε, φίλοι ἀναγνῶστες, τό
νόμισμα ἔχει πάντα δύο ὄψεις. Βεβαίως, τήν ἐποχή πού
ζοῦμε κανείς δέν ἔχει τό δικαίωμα νά στερήσει τόν οἱονδή-
ποτε τρίτον νά ἐκφράζει τίς πολιτικές του πεποιθήσεις. Ἄλλο
ὅμως πολιτικές πεποιθήσεις καί ἄλλο συμμετοχή σέ κομμα-
τικές διεργασίες.

Οἱ ἱερεῖς ἀπό τῆς χειροτονίας των καί μετέπειτα θεω-
ροῦνται ποιμένες ὅλου τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος
τῆς ἐνορίας των. Ὀφείλουν καί πρέπει νά ἀπολαμβάνουν
τοῦ σεβασμοῦ καί τῆς ἐκτιμήσεως ὅλων τῶν ἐνοριτῶν, ἀνε-
ξαρτήτως πολιτικῆς ἀποχρώσεως, ἰδία δέ ὅταν οὗτοι ἔχουν
καταστεῖ καί ἐξομολόγοι. Κάτω ἀπό τίς δύο αὐτές ἰδιότητές
των οἱ ἱερεῖς δέν πρέπει νά ἐκδηλώνουν δήμοσια τήν προτί-
μησή των σέ κάποια πολιτική παράταξη, βεβαίως εἶναι καί
αὐτοί  Ἕλληνες πολίτες καί θά πρέπει νά ψηφίζουν τόσον
στίς ἐθνικές ὅσον καί στίς δημοτικές ἐκλογές. Ἄλλο ὅμως
ἐθνικές καί δημοτικές ἐκλογές καί ἄλλο ἐσωκομματικές
διεργασίες γιά τήν ἀνάδειξη ἀρχηγοῦ σέ μιά πολιτική παρά-

ταξη.
Ἡ ψῆφος στίς ἐθνικές καί δημοτικές ἐκλογές, ὡς γνω-

στόν, εἶναι μυστική καί ἔτσι οἱ ἱερεῖς μποροῦν νά ἐκφράζον-
ται ἐλεύθερα, ὅπως ἐπιθυμοῦν. Δέν ἔχουν ὅμως τό δικαίω-
μα νά κομματικοποιοῦνται δημοσίως καί νά κατέχουν κομ-
ματική ταυτότητα, ἄν θέλουν νά ἀπολαμβάνουν τόν σεβα-
σμό ὅλων τῶν ἐνοριτῶν.

Ἀντιλαμβάνεται κανείς
τούς κινδύνους ἐκ τῆς δημο-
σιοποιήσεως τῆς κομματικῆς
ταυτότητας τῶν ἱερέων καί
ἴδια ἄν αὐτοί εἶναι καί ἐξομο-
λόγοι. Ἄν ὁ παπᾶς τῆς ἐνορίας
ἑνός χωριοῦ κομματικο-
ποιεῖται στόν χῶρο τῆς ἄκρας
ἀριστερᾶς, π.χ., εἶναι ποτέ δυ-
νατόν νά προσέλθει ἐνώπιον
αὐτοῦ ἕνας ἐνορίτης ἀκροδε-
ξιῶν πεποιθήσεων καί νά ἐξο-
μολογηθεῖ; Τό ἴδιο ἀκριβῶς
καί ἀντιστρόφως. Ἄνθρωπος
βεβαίως εἶναι καί ὁ παπᾶς καί
ἀσφαλῶς ἔχει καί πρέπει νά
ἔχει καί αὐτός πολιτικές πεποι-

θήσεις. Δέν πρέπει ὅμως νά ἀναμειγνύεται σέ κομματικά
ὄργανα καί ἐκδηλώσεις οἱ ὁποῖες μαρτυροῦν τήν κομματική
του ταυτότητα.

Οἱ ἐκλογές ἔγιναν στίς 4.10.2009 καί πολύ σωστά ἐκεῖ
ψήφισαν καί οἱ παπάδες ὅλων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων.
Κανείς δέν τούς ἤλεγξε καί κανείς δέν τούς κατηγόρησε. Στίς
29.11.2009 ὅμως δέν εἴχαμε ἐκλογές, ἀλλά ἐσωκομματικές
διεργασίες στό κόμμα τῆς Νέας Δημοκρατίας. Ἐκεῖ κλήθη-
καν νά ἐκφρασθοῦν μέ τήν ψῆφον τους μόνον οἱ νεοδημο-
κράτες ἐπί τοῦ ζητήματος ποιόν θέλουν ἀρχηγόν, καί τό γε-
γονός τοῦτο εἶναι ἐντελῶς διαφορετικό ἀπό δικαίωμα ψή-
φου τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν.

Καλόν εἶναι λοιπόν ὅπως οἱ ἱερεῖς, γιά νά ἀπολαμβά-
νουν τοῦ σεβασμοῦ ὁλοκλήρου τοῦ ποιμνίου τῆς ἐνορίας
των, νά μήν κομματικοποιοῦνται, ἀλλά νά ἐμφανίζονται
ὑπερκομματικοί χωρίς κομματικές ταυτότητες, προκειμένου
νά τούς ἐμπιστεύονται οἱ πάντες καί ἰδία κατά τήν ἱεράν
αὐτῶν ἐξομολόγηση. Οἱ δέ τηλεδικαστές ν΄ ἀποφεύγουν νά
καταδικάζουν μέ τόση εὐκολία τούς Μητροπολίτες, ἀφοῦ
τό νόμισμα ἔχει πάντα δύο ὅψεις.

Τάσος Νασόπουλος, Δικηγόρος Παρ᾽ Α.Π. καί Σ.τ.Ε.
Ἐφημερίδα «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ», 7.12.2009
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Ἀποθέωση τοῦ παραλογισμοῦ.

Τό ἐπιτίμιο τῆς ἐπιπλήξεως ἐπέβαλε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Νικόλαος σέ ὁρισμένους ἱερεῖς
τῆς Μητροπόλεώς του, γιατί συμμετεῖχαν στίς κομματικές
ἐκλογές τῆς Ν.Δ. γιά τήν ἀνάδειξη τοῦ νέου πρόεδρου της.

Ὑπογραμμίζουμε τόν κομματικό χαρακτήρα τῶν

φθηκαν καί τοῦ εὐχήθηκαν, ἐκτός τῶν λοιπῶν ἐπισήμων
καί τῶν πολλῶν ἁπλῶν χριστιανῶν, οἱ Σεβασμιώτατοι
Μητροπολίτες Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιος, Θηβῶν
καί Λεβαδείας κ. Γεώργιος καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκο-
πος Ρεντίνης κ. Σεραφείμ. Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ Σε-
βασμιώτατος χοροστάτησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό
Ἁγίου Νικολάου Λαμίας, παλαιό Μητροπολιτικό Ναό,
ὅπου τέλεσε καί τήν χειροθεσία εἰς ἀναγνώστην τοῦ μα-
θητοῦ τῆς 2ας τάξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Λα-
μίας Χρίστου Τσιρίγκα. Στόν Ἑσπερινό παρέστη ὁ καθη-
γούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Σεραφείμ καί Αὐγου-
στίνου Τρίκορφου Φωκίδος πανοσ. ἀρχιμ. π. Νεκτάριος
Μουλατσιώτης, ἐνῶ τόν Θεῖο λόγο ἐκφώνησε ὁ Ἱεροκή-
ρυκας τῆς Μητροπόλεώς μας πανοσ. ἀρχιμ. π. Ἄνθιμος
Νεραντζῆς. 

Εἰρηνική ἐπίσκεψη Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀλεξαν-
δρείας.
Τήν Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Νικόλαος, ὡς μέλος τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συ-
νόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, παρεβρέθη στήν ὑπο-
δοχή τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ. Θε-

οδώρου κατά τήν εἰρηνική ἐπίσκεψη του στήν Ἐκκλησία
τῆς Ἑλλάδος. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας μέ τόν
Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμο καί
ἄλλους ἀρχιερεῖς συνόδευσε τόν Μακαριώτατο Πατριάρ-
χη κατά τήν ἐπίσκεψή του στή Ριζάρειο Ἐκκλησιαστική
Σχολή Ἀθηνῶν, τής ὁποίας εἶναι ἀπόφοιτος.

Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση.
Τήν Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό
Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας τελέσθηκε ἡ
χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση τῆς Μητροπόλεώς μας. Ἡ
ἐκδήλωση περιελάμβανε ἐπίκαιρους χριστουγεννιάτικους
ὕμνους τούς ὁποίους ἀπέδωσε ὁ βυζαντινός χορός τῶν
ἱεροψαλτῶν Λαμίας ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλ-
του τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Λαμίας κ. Δημητρί-
ου Μαντέ. Τήν παρουσίαση τῆς ἐκδήλωσης ἔκανε ἡ πρε-

σβυτέρα Δήμητρα Σερέτη, θεολόγος. Στήν ἐκδήλωση πα-
ραβρέθηκε καί ἀπηύθυνε σύντομο χαιρετισμό ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος.

Ἑορτή Πυροσβεστικοῦ Σώματος.
Μέ ἐπισημότητα τιμήθηκαν τήν Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου,
οἱ Ἅγιοι Τρεῖς Παῖδες, ἐν καμίνῳ, προστάτες τοῦ Πυρο-
σβεστικοῦ Σώματος. Σέ ἐπίσημη δοξολογία πού τελέσθη-
κε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεο-
τόκου Λαμίας χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Νικόλαος καί παρέστησαν πολλοί ἐπίσημοι
τῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν τοῦ νομοῦ καί
τῶν σωμάτων ἀσφαλείας.

Ἐπίσκεψη μαθητῶν μέ δῶρα ἀγάπης.
Τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο ἐπισκέ-
φθηκαν τήν Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου στό γραφεῖο του
μαθητές τῶν Ἐκπαιδευτηρίων Μπούκαλη συνοδευόμενοι
ἀπό ἐκπαιδευτικούς καί προσέφεραν 21 κιβώτια μέ τρό-
φιμα γιά τίς ἀνάγκες τῶν ἐνδεῶν συνανθρώπων μας. Ὁ
Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τούς μαθητές γιά τήν ὡραία
τους αὐτή πράξη καί τούς εὐχήθηκε καλά Χριστούγεννα.
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Διμηνιαία ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος
Ἰδιοκτησία: Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος
Ἐκδότης: Σεβ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ.κ. ΝΙ ΚΟ ΛΑ ΟΣ
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Ἐπιστολές καί ἐμβάσματα: 
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Μήνυμα Σεβασμιωτάτου 
πρός τούς φιλελεήμονες Χριστιανούς

Ἀπό τό ἐπίσημο γεῦμα ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας 
κ. Νικολάου στό Ἑπισκοπεῖο Λαμίας.

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου
στήν Ριζάρειο Ἐκκλησιαστική Σχολή Ἀθηνῶν.

Ἡ χορωδία Ἱεροψαλτῶν Λαμίας κατά τήν Χριστουγεννιάτικη ἑορταστική 
ἐκδήλωση τῆς Μητροπόλεώς μας στό Μητροπολιτικό Ναό.



Πρός
τό χριστεπώνυμο πλήρωμα                       

τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ.

«Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, 
ὅς ἐστί Χριστός Κύριος».

Αὐτό τό χαρμόσυνο μήνυμα, πού ἔφεραν οἱ
Ἄγγελοι στούς ἀγραυλοῦντες ταπεινούς ποιμένες
τῆς Βηθλεέμ, διαγγέλει καί εὐαγγελίζεται σήμερα,
ἡμέρα τῆς κοσμοσωτηρίου Γεννήσεως τοῦ Υἱοῦ
καί Λόγου, ἡ ἁγία μας Μητέρα Ἐκκλησία. Μέσα
ἀπό τόν σκοτεινό ὁρίζοντα τῆς παρούσης περιό-
δου ἀναπηδοῦν οἱ ἀστραποβόλες ἀκτῖνες τοῦ
ἀνατέλλοντος Ἡλίου τῆς δικαιοσύνης καί μέσα
ἀπό τήν σύγχυση τῶν σημερινῶν κοινωνιῶν ὑψώ-

νεται ἡ φωνή τῆς ἐλπίδος: «Μή φοβεῖσθε, ὅτι
ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστός
Κύριος». Ὁ Σωτήρας εἶναι κοντά μας, εἶναι μαζί
μας, εἶναι παρών στή ζωή μας.

Ἔχει τόσα πολλά κατακτήσει ὁ ἄνθρωπος, ὥστε
νά εἶναι δυνατόν νά λέγει, ὅτι αἰσθάνεται αὐτάρ-
κης. Ἔχει δαμάσει τήν τρομακτική δύναμη τοῦ
ἀτόμου. Ἔχει ἐκμηδενίσει τίς ἀποστάσεις στή γῆ.
Ἔχει σχεδόν ἐξαφανίσει τίς φοβερές ἐπιδημίες,
πού ἄλλοτε ἐντός ἑβδομάδων ἐρήμωναν πόλεις
καί χωριά. Βγῆκε ἔξω ἀπό τόν πλανήτη μας καί
περιπλανᾶται στό διάστημα. Ἔχει τόση δύναμη
καί τόση αὐτοπεποίθηση πού οὐδέποτε μέχρι τώ-
ρα αἰσθάνθηκε. Καί ὅμως ἔρχονται στιγμές πού
αἰσθάνεται τόν ἑαυτό του ἐκμηδενισμένο. Ἐνώ-
πιον τῶν φυσικῶν δυνάμεων, τίς ὁποῖες ὅσο κι
ἄν φαίνεται, ὅτι ἔχει ὑποτάξει, ἔρχονται φορές
πού αὐτός ὁ δαμαστής εἶναι ἕνα ἀδύναμο σκουπί-

ἐκλογῶν, γιατί ἡ συμμετοχή στίς ἐθνικές ἐκλογές εἶναι συν-
ταγματικό δικαίωμα τοῦ Ἕλληνα πολίτη, ἀνεξαρτήτως ἰδιό-
τητος, ἀπολύτως σεβαστό.

Ἡ πολιτική ὡς λειτουργία τοῦ πολίτη στήν πόλη του
(χωριό, Δῆμο, Νομό, Ἐπικράτεια) ἀποτελεῖ ὕψιστο καθῆκον
τοῦ πολίτη. Ἄλλο ὅμως γιά τόν κληρικό πολιτική καί ἄλλο
κομματισμός.

Θά ἦταν καταστροφικά διχαστικό νά διακρίνουμε τίς
ἐνορίες σέ νεοδημοκρατικές, πασοκικές, κουκουεδικές
κ.λπ. Αὐτό ὅμως θά συμβεῖ, ἰδιαίτερα σέ μικρές κοινότητες,
ὅταν ὁ ἱερέας συμμετέχει ἐνεργά σέ κομματικές διαδικα-
σίες.

Γι᾽ αὐτό σωστά ἔπραξε ὁ Φθιώτιδος κ. Νικόλαος. Ἄν
σιωποῦσε θά ἦταν λάθος του. Ὅμως τό κρατικό ραδιόφω-
νο (ΝΕΤ) τόν ἐπέκρινε καί μάλιστα ὁ σχολιαστής του ζήτησε
τήν ἐπίπληξη τοῦ ἱεράρχη.... ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο!

Οἱ ἴδιοι πού ἀπαιτοῦν νά μήν ἀναμειγνύεται ἡ Ἐκκλησία
στή πολιτική, ἔρχονται συνήγοροι ἐκείνων πού θέλουν τόν
κομματισμό στήν Ἐκκλησία. Δηλαδή ὑποστηρίζουν: Ὄχι
στήν πολιτική, ἀλλά ναί στόν κομματισμό! Ὁ παραλογι-
σμός στήν ἀποθέωσή του! 

Ἐφημερίδα «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ», 10 Δεκεμβρίου 2009.
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Τ
ήν Ἱερά Μητρόπολή μας ἐπισκέφθηκε τήν Κυριακή
μετά τήν Χριστοῦ Γέννηση 27 Δεκεμβρίου ὁ Πανο-
σιολ. Ἀρχιμ. π. Γερβάσιος Ραπτόπουλος μέ 150 μέλη

τῆς ἀδελφότητος «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ - ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΠΟΦΥΛΑ-
ΚΙΣΕΩΣ ΑΠΟΡΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΓΟΠΟΙΝΩΝ».
Σκοπός τῆς ὀλιγόωρης παραμονῆς τους στή Φθιώτιδα
ἦταν ἡ ἐπίσκεψη τῶν
κρατουμένων στίς
φυλακές Δομοκοῦ,
ἡ ὁμιλία, ἐπικοινω-
νία καί διανομή δώ-
ρων στούς 650 περί-
που κρατουμένους.
Ἔτσι, μέ τήν εὐκαιρία
αὐτῆς τῆς ἐπισκέψε-
ως ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος ἱερούρ-
γησε καί μίλησε
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας
Παρασκευῆς Δομο-
κοῦ. 

Στό τέλος τῆς
Θείας Λειτουργίας, ὁ
Σεβασμιώτατος πα-
ρουσίασε στό
ἐκκλησίασμα τόν π.
Γερβάσιο, τόν ἄνθρωπο ἐκεῖνο πού ἔθεσε ὡς στόχο τῆς
ἱερατείας του μεταξύ ἄλλων καί τήν προστασία τῶν φυλα-
κισμένων καί ἀναφέρθηκε στό πολυσήμαντο ἔργο πού
ἐπιτελεῖ στίς φυλακές. Ἐξέφρασε τήν χαρά του πού τόν
ἐγνώρισε ἀπό κοντά, τόν συνεχάρη γιά τήν μεγάλη του
προσφορά καί ὑπογράμμισε, ὅτι τό ἔργο τό ὁποῖο διακο-
νεῖ ὁ π. Γερβάσιος ἔλαβε διαστάσεις πανχριστιανικές καί
διεθνεῖς. Τοῦ εὐχήθηκε ὁ Θεός νά τοῦ δίδει ὑγεία καί δύ-
ναμη ὥστε νά συνεχίσει τό δύσκολο καί εὐλογημένο ἔργο
του πρός δόξαν Θεοῦ καί νά μεταφέρει πάντοτε τό μήνυμα
τοῦ Χριστοῦ, τῆς μετανοίας καί τῆς ἀγάπης. Ἐν συνεχείᾳ,
εἰς ἔνδειξιν σεβασμοῦ καί ἀναγνωρίσεως τοῦ πρωτοπορια-
κοῦ ἔργου του, τοῦ ἀπένειμε τό μετάλλιο τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως.

Ὁ π. Γερβάσιος στήν ἀντιφώνησή του εὐχαρίστησε τόν
Σεβασμιώτατο γιά τήν τιμή καί τήν ἐγκαρδιότητα μέ τήν
ὁποία τόν ὑποδέχθηκε. Ἀκολούθως, ἀφοῦ παρεκάλεσε
τόν Σεβασμιώτατο καί τό ἐκκλησίασμα γιά τήν ἠθική συμ-
παράσταση στό φιλανθρωπικό καί κοινωνικό ἔργο του, μέ
λόγια πού ἄγγιξαν τίς ψυχές τῶν ἀκροατῶν, ἀναφέρθηκε
στίς ἐπισκέψεις καί ἐμπειρίες του στό χῶρο τῶν φυλακῶν,
ὄχι μόνο στήν Ἑλλάδα ἀλλά καί στό ἐξωτερικό. 

Στή συνέχεια, ὁ Δήμαρχος Δομοκοῦ κ. Δημήτριος
Τσόγκας καλωσόρισε τόν Σεβασμιώτατο καί τόν π. Γερβά-
σιο, συνεχάρη τόν π. Γερβάσιο γιά τό ἔργο πού ἐπιτελεῖ,
ὑποσχέθηκε ὅτι θά ἔχει καί τήν δική του ἀμέριστη συμπα-
ράσταση καί τοῦ εὐχήθηκε νά συνεχίσει αὐτό τό μεγάλο
ἔργο.

Μετά τή Θεία Λειτουργία τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο
παρέθεσε κέρασμα στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἐνορίας

καί ἐκεῖ τό ἐκκλησίασμα εἶχε τήν εὐκαιρία νά πάρει τήν
εὐχή τοῦ π. Γερβασίου, νά θέσει ἐρωτήματα καί νά ἀκού-
σει ἱστορίες ἀπό τήν διακονία του στίς φυλακές. 

Τό μεσημέρι ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ π. Γερβάσιος καί 150
μέλη τοῦ Συλλόγου πού ἀποτελοῦσαν τή συνοδεία του,
συνοδευόμενοι ἀπό τόν Διευθυντή τοῦ Σωφρονιστικοῦ

Καταστήματος Δο-
μοκοῦ ἐπισκέφθη-
καν τίς φυλακές. Στό
παρεκκλήσιο τῶν
φυλακῶν, ἀφοῦ
ἔψαλλαν ἐπίκαιρα
τροπάρια, ὁ Σεβα-
σμιώτατος εὐχαρί-
στησε τόν π. Γερβά-
σιο γιά τήν ἐπίσκεψή
του αὐτή, ἐπαίνεσε
τό ἔργο του καί
εὐχήθηκε σέ ὅλους
νά συνεχίσουν νά τό
ἐπιτελοῦν μέ τόν
ἴδιο ζῆλο. Ὁ π. Γερ-
βάσιος ἐπέδωσε στό
Σεβασμιώτατο, στόν
Διευθυντή τῶν φυ-
λακῶν καί στόν
Ἀρχιφύλακα ἀνα-

μνηστικά δῶρα.
Στή συνέχεια, γυναῖκες ἀπό τή συνοδεία τοῦ π. Γερβα-

σίου τραγούδησαν τά κάλαντα καί διάφορα χριστιανικά
τραγούδια μέ τή συνοδεία μουσικῶν ὀργάνων καί ἀκο-
λούθως ὁ π. Γερβάσιος μίλησε στούς κρατουμένους καί
τούς μετέφερε τό μήνυμα τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος ὡς εὐλογία προσέφερε στούς 150
ἀνθρώπους πού συνόδευαν τόν π. Γερβάσιο τό ἡμερολό-
γιο τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἀργά τό μεσημέρι ἔφυγαν ἀπό τίς φυλακές καί ἐπεσκέ-
φθησαν τήν Ἱερά Μονή Ἀγάθωνος γιά νά προσκυνήσουν
τό ἄφθαρτο σκήνωμα τοῦ π. Βησσαρίωνος.

Ἡ παρουσία τοῦ π. Γερβασίου καί τῶν μελῶν τοῦ Συλ-
λόγου ὑπῆρξε μιά εὐχάριστη καί πολύ διδακτική ἐμπειρία
γιά τούς κατοίκους τοῦ Δομοκοῦ καί ἀσφαλῶς μιά ἀκτίνα
ἐλπίδας καί ἐνισχύσεως γιά τούς ἐλαχίστους ἀδελφούς
μας κρατουμένους.

Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Τό  Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς  Ἱ. Μ. Ἀγάθωνος .....5.000.00
Ὁ κ. Ἄγγ. Ἀλιμπέρτης, εἰς μνήμην γονέων του......1.500.00
Ὁ κ. Ἰωάννης Ρηγινιώτης .......................................1.000.00
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Πετρόπουλος ............................500.00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου 
Ἀθανασίου Τυμφρηστοῦ ..........................................150.00
Ἡ κα Μαρία Γεωργίου ..............................................500.00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ  Ἱ. Ν. Ἁγ.  Σοφίας Λαμίας ..........200.00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ.  Γεωργίου Ἀρκίτσης, 
ἐκ παρεκκλησίου Ἁγίας Μαρίνης, ...........................600.00
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Θεόκλητος Μπρούζης ...................500.00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο  Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων
Ἀναργύρων Ἀταλάντης............................................500.00
Τό  Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ  Ἱ. Ν. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου 
Μώλου, διά παράστασην Σεβασμιωτάτου ...............300.00
Ὁ κ. Ἰωάννης Λουκίδης ............................................300.00
Ὁ κ. Γεώργιος Ἀνδροῦτσος ......................................500.00
Ὁ κ. Νικόλαος Βασιλάκης, Διοικητής Κ.Ε.Υ.Π. .........250.00

Διά ἑορτήν Σεβασμιωτάτου ὑπέρ Κέντρου Νεότητος 
Ὁ κ. Δημήτριος Τσατσᾶς.............................500.00 δολάρια 
Ὁ πανοσ. ἀρχιμ. π. Πορφύριος Παπαρούπας...........500.00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ.  Κων/νου Μαλεσίνας ..300.00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Τριάδος Μακρακώμης 150.00
Ὁ αἰδεσιμ. π. Νικόλαος Κατσαρέλης...........................50.00
Ὁ αἰδ. πρωτ. π. Κωνσταντῖνος Κόρδας .....................100.00
Ὁ αἰδ. πρωτ. π. Γεώργιος Γιαννοθανάσης...................50.00
Ὁ αἰδ. π. Χρῆστος Παναγιώτου...................................50.00 
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ  Ἱεροῦ Ναοῦ  Ἁγ. Γεωργίου 
Μακρακώμης ............................................................150.00
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Δαμιανός Κωνσταντίνου ................300.00
Ὁ κ. Ἄγγελος Καλίτσης .............................................100.00
Ὁ αἰδεσ. πρωτ. π. Φιλάρετος Βασιλάκος ..................150.00

Ὑπέρ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζας 
Ἀνώνυμος ..............................................................1.000.00
Ἀνώνυμος .................................................................100.00
Ὁ αἰδ. π. Κωνσταντῖνος Θεολογᾶς..............................50.00
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη ..............................................80.00
Ἡ Πανελλήνια   Ἕνωση Γυναικῶν Λαμίας, 
διά ἑορτήν Σεβασμιωτάτου .......................................120.00
Ἡ κα Εἰρήνη Φίτσιου .................................................500.00
Ὁ κ. Ἰωάννης Ψυχογιός .............................................150.00

Ὑπέρ Γενικοῦ Φιλόπτωχου Ταμείου
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς  Ἱ. Μ. Ἀγάθωνος ......5.000.00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς  Ἱεράς Μονῆς 
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Λιβανατῶν .............187.40

Ὑπέρ Φθιωτικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Φωνῆς
Ὁ παν. ἀρχιμ. π Γερμανός Γιαντσίδης ......................150.00
Ὁ κ. Ἰωάννης Παναγόπουλος .....................................30.00
Ὁ κ. Χαράλαμπος Παπαγεωργίου .............................20.00
Ὁ αἰδεσ. π. Νικόλαος Κόρμπος...................................15.00
Ὁ κ. Σπυρίδων Σιμωτᾶς...............................................30.00

Ὑπέρ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Γερμανός Γιαντσίδης .....................150.00

Δ Ω Ρ Ε Ε Σ
Σταυροπούλου προσέφερε ἕνα σημαντικό ἀριθμό βι-
βλίων ἀπό τήν βιβλιοθήκη τοῦ ἐκλιπόντος ἀδελφοῦ της
Δρ. Νικολάου Κοκοτάκη, Φυσικοῦ-Ἐρευνητή γιά τήν νεο-
σύστατη βιβλιοθήκη τῆς Μητροπόλεώς μας πού θά στε-
γασθεῖ στό Κέντρο Νεότητος τῆς Μητροπόλεως στή Λα-
μία. 

Τέλεση Γάμων.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τέλεσε
τήν Κυριακή 8 Νοεμβρίου τήν ἀκολουθία τοῦ γάμου τοῦ
κ. Σπύρου Ἀντεριώτη στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου
Μενδενίτσας. Ἐνῶ τό Σάββατο 21 Νοεμβρίου τέλεσε στόν
Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Λαμίας τήν ἀκολουθία τοῦ
Γάμου τῆς κόρης τῆς κας Κασσιοῦ, πρώην μέλος τοῦ Μη-
τροπολιτικοῦ Συμβουλίου.

Συνέντευξη στό Β.Β.C.
Στό μεγάλο βρετανικό Τηλεοπτικό δίκτυο τοῦ Β.Β.C. πα-
ραχώρησε τήν Παρασκευή 27 Νοεμβρίου συνέντευξη ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Ἡ συνέν-
τευξη εἶχε ὡς θέμα τήν ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπϊκοῦ Συμ-
βουλίου γιά τήν ἀπομάκρυνση τῶν χριστιανικῶν συμβό-
λων ἀπό τίς αἴθουσες τῶν σχολείων καί τούς δημόσιους
χώρους.

Συνεργασία γιά τήν  Ἐκκλησιαστική  Ἐκπαίδευση.
Τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο ἐπισκέ-
φθηκαν τό Σάββατο 28 Νοεμβρίου ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπί-
σκοπος Ρεντίνης κ. Σεραφείμ καί ὁ Διευθυντής τῆς Ἱερα-
τικῆς Σχολῆς Δευτέρας Εὐκαιρίας Κατερίνης κ. Ἀντώνης
Τριάντης γιά νά συζητήσουν γιά θέματα πού ἀφοροῦν
τήν Ἐκκλησιαστική Ἐκπαίδευση. Ὁ Σεβασμιώτατος μέ
ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Σύνοδου ἔχει ὁρισθεῖ ὑπεύθυνος γιά
τά θέματα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως καί τῆς Ἐπι-
μορφώσεως τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν στόν
Πρωθυπουργό.
Τήν Τρίτη 1 Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος συμμετεῖχε στήν ἔκτακτη συνεδρίαση τῆς

Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ὅπου συνεκλήθη ὑπό τήν προ-
εδρεία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί
πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου μέ κύριο θέμα τή φορολό-
γηση ἀπό τήν Πολιτεία τῆς ἀκίνητης περιουσίας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Γιά τό ἴδιο θέμα ὁ Σεβασμιώτα-
τος συνόδευσε μαζί μέ ἄλλους Συνοδικούς Ἀρχιερεῖς τόν
Ἀρχιεπίσκοπο στό Μέγαρο Μαξίμου, ὅπου εἶχε συνάντη-
ση μέ τόν Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου.

Ἁγιασμός σέ φιλανθρωπική ἐκδήλωση.
Τόν ἁγιασμό στήν Φιλανθρωπική ἐκδήλωση (Bazar) πού
διοργάνωσε τό Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτῶν στήν
αἴθουσα τοῦ Ξενοδοχείου ΣΑΜΑΡΑΣ στή Λαμία, τήν Πέμ-
πτη 3 Δεκεμβρίου, τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος ὁ Μητροπο-
λίτης μας κ. Νικόλαος παρουσία πολλῶν ἐπισήμων.

Ὀνομαστήρια Σεβασμιωτάτου.

Μέ λαμπρότητα καί ἐπισημότητα ἡ τοπική μας Ἐκκλησία
ἑόρτασε τήν Κυριακή 6 Δεκεμβρίου τή μνήμη τοῦ ἐν Ἁγί-
οις πατρός ἡμῶν Νικολάου Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς
Λυκίας καί τίμησε τά ὀνομαστήρια τοῦ Σεπτοῦ Ποιμενάρ-
χη της κ. Νικολάου. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα στόν Ἱερό
Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας
τελέσθηκε πανηγυρικό συλλείτουργο προεξάρχοντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας καί πολλῶν κλη-
ρικῶν καί διακόνων τῆς Μητροπόλεώς μας. Μεταξύ τῶν
κληρικῶν στήν Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος καί ὁ πα-
νοσ. ἀρχιμ. π. Τιμόθεος Ἄνθης, Ἐκπρόσωπος Τύπου τοῦ
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Γραμματεύς
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ ὁποῖος καί ἐκφώνησε Θεῖο λόγο
καί ὁ πανοσ. ἀρχιμ. π. Ἀγαθάγγελος Κόκλας, Διευθυντής
τοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδη-
μίας Ἀθηνῶν. Ἐπίσης παρέστησαν πολλοί ἐπίσημοι καί
πλῆθος κόσμου. Ὁ Σεβασμιώτατος δεξιώθηκε τούς ἐπι-
σήμους καί τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς πού θέλησαν νά
τοῦ εὐχηθοῦν στό ἀνακαινισμένο Μητροπολιτικό Μέγα-
ρο, ὅπου τό μεσημέρι παρέθεσε ἐπίσημο γεῦμα στό
ὁποῖο παρακάθησαν οἱ στρατιωτικές καί πολιτικές ἀρχές
τοῦ Νομοῦ καί τῆς πόλεως. Τόν Σεβασμιώτατο ἐπισκέ-
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ΜΕΓΑΛΗ  ΔΩΡΕΑ
τῆς κας Γεωργίας Καραπατάκη, 

ἡ ὁποία προσέφερε 
137 κιβώτια γραφικῆς ὕλης 

γιά τίς ἀνάγκες τῆς Μητροπόλεώς μας, 
ἀλλά καί τῆς ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

διά συγκατάβασιν Θεοῦ Μητροπολίτης 
τῆς Θεοφρουρήτου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος

Ὁ π. Γερβάσιος Ραπτόπουλος στίς Φυλακές Δομοκοῦ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΚΑΙ

ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχῆς 
στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Τηλ.: 2231050551 - 3

Ἀναμνηστική φωτογραφία στό προαύλιο χῶρο τῶν Φυλακῶν Δομοκοῦ.

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου καί Συνοδικῶν 
Ἀρχιερέων στόν Πρωθυπουργό κ. Παπανδρέου.

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Λαρίσης κ. Ἰγνατίου 
καί Θηβῶν & Λεβαδείας κ. Γεωργίου.



Ἐπίσκεψη Ἀρχιεπισκόπου Φιλανδίας στήν Ἑλλάδα.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τά μέλη τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Σύνο-
δου, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου ὑπεδέχθη τόν Μακαριώτατο
Ἀρχιεπίσκοπο Καρελίας & πάσης Φιλανδίας κ. Λέοντα
κατά τήν εἰρηνική ἐπίσκεψή του στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλά-
δος.

2η Πανελλήνια Διημερίδα  Ἱστορίας τῆς  Ἰατρικῆς.
Τό Σάββατο 7 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος τέλεσε ἁγιασμό ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν
ἐργασιῶν τῆς 2ης Πανελλήνιας Διημερίδας Ἱστορίας τῆς
Ἰατρικῆς, τήν ὁποία διοργάνωσε τό Ἐργαστήριο τῆς
Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν στό Δήμο Ἀμφίκλει-
ας. Ἡ διημερίδα ἡ ὁποία τελοῦσε καί ὑπό τήν αἰγίδα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας εἶχε ὡς κεντρικό θέμα: «Οἱ Με-

γάλοι Ἀνατόμοι τοῦ Παρνασσοῦ» καί ἦταν ἀφιερωμένη
στούς κορυφαίου Ἕλληνες ἀνατόμους Γεώργιο Σκλα-
βοῦνο καί Μιλτιάδη Παπαμιλτιάδη πού κατάγονταν ἀπό
τήν περιοχή τῆς Ἁμφίκλειας. Κατά τήν διάρκεια τοῦ Συνε-
δρίου σπουδαῖοι  Ἕλληνες Ἐπιστήμονες ἰατροί παρουσία-
σαν σημαντικές ἀνακοινώσεις. 

Τέλεση Μνημοσύνων.
Τήν Τετάρτη 11 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος τέλεσε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργί-
ου Λιανοκλαδίου τό μνημόσυνο τῆς Δήμητρας Καραγ-
κούνη, πενθερᾶς τοῦ Δημοσιογράφου καί Ἐκδότου κ.
Δημητρίου Κύρτσου. Τό Σάββατο 28 Νοεμβρίου ὁ Σεβα-
σμιώτατος τέλεσε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγε-
λισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας ἐπιμνημόσυνη δέηση πού
διοργάνωσε ὁ Σύλλογος Συνταξιούχων Δημοσίου Φθιώ-
τιδος. Τήν Κυριακή 29 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος λει-
τούργησε στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Γαυριώτισσας Δαδί-
ου, ὅπου καί τέλεσε τό μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ γέ-
ροντος τῆς μονῆς π. Ἀμβροσίου Λάζαρη. Τήν Τρίτη 8 Δε-
κεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στήν ἐξόδιο
ἀκολουθία τοῦ ἐκλειπόντος π. Βασιλείου Ἠλιάκη, Προ-
ϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίτσας Φαλήρου. 

Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου σέ  Ἱερατικό Συνέδριο στήν Φωκίδα.

Τήν Τρίτη 10 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου Φωκίδος κ. Ἀθηναγόρα παρέστη καί
ὡμίλησε στό Ἱερατικό Συνέδριο τῆς Μητροπόλεως Φωκί-
δος, πού πραγματοποιήθηκε στήν πόλη τῆς Ἰτέας. Ὁ Σε-
βασμιώτατος ἀναφέρθηκε σέ θέματα πού ἀφοροῦν τήν
ἐκπαίδευση καί κατάρτιση τοῦ ἱεροῦ Κλήρου.

Πανηγύρεις Ἱερῶν Ναῶν.
Τήν Κυριακή 8 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν πανη-
γυρίζοντα Ἱερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μαρτίνου.
Τήν Δευτέρα 9 Νοεμβρίου ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν
πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Νεκταρίου Λαμίας, ὅπου
ἐκτέθηκε πρός προσκύνηση τεμάχιο ἱεροῦ λειψάνου τοῦ
Ἁγίου Νεκταρίου πού φυλάσσεται στή Μητρόπολή μας.
Τήν Τρίτη 24 Νοεμβρίου παραμονή τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας
Αἰκατερίνης ὁ Σεβασμιώτατος συγχοροστάτησε μετά τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀργυροκάστρου κ. Δη-
μητρίου στόν πανηγυρικό ἑσπερινό στό μετόχιο τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Σινᾶ στήν περιοχή τῆς Τρα-
γάνας Λοκρίδος. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα ὁ Σεβασμιώτατος

ΣΥΝΑΞΗ ΜΟΝΑΖΟΥΣΩΝ 

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Τήν καθιερωμένη ἐτήσια Σύναξη γιά τίς Μοναχές ἀπό
τίς Γυναικεῖες Ἱερές Μονές της πραγματοποίησε τήν Τρίτη
17 Νοεμβρίου ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας στήν Ἱερά Μονή
Ἁγίας Παρασκευῆς Σπαρτιᾶς.

Τό πρωί τελέσθηκε στό Καθολικό τῆς Μονῆς Ὄρθρος
καί ἐν συνεχείᾳ Θεία Λειτουργία, στήν ὁποία χοροστάτησε
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καί ἔψαλε
χορωδία Μοναζουσῶν.

Ἀκολούθως, μετά τό πρωινό πού προσφέρθηκε στό
Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς, ἔγινε ὁμιλία ἀπό τόν Σεβασμιώτα-
το μέ θέμα: «Μοναχική ζωή καί ἐκκοσμίκευση». Ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἀναφέρθηκε στήν προσοχή πού πρέπει νά
ἔχουν οἱ Μοναχές, γιά νά μήν παρασυρθοῦν ἀπό τό κλῖμα
τῆς ἐποχῆς καί τίς ἀνέσεις πού προσφέρει ὁ σύγχρονος
τρόπος ζωῆς. Ὑπογράμμισε, ὅτι ἀπαραίτητη προϋπόθεση
γιά τή μοναχική ζωή εἶναι ἡ ἀκρίβεια τοῦ τυπικοῦ, ἡ τήρη-
ση τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ἡ προσοχή στήν ἐπικοινωνία μέ
τούς προσκυνητές καί κυρίως ἡ προσήλωσή τους στά ἰδε-
ώδη τοῦ μοναχικοῦ βίου.

Μετά τήν ὁμιλία ἀκολούθησε ἐποικοδομητικός διάλο-
γος.

Ἡ Σύναξη ὁλοκληρώθηκε μέ τήν παράθεση γεύματος
στήν τράπεζα τῆς Μονῆς ἀπό τήν Ἡγουμένη Χριστονύμφη,
ἡ ὁποία στό τέλος προσέφερε σέ ὅλους ἀναμνηστικά
δῶρα, ἐνῶ ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερε σέ ὅλες τίς Μονα-
χές ἀπό ἕνα θεολογικό βιβλίο.
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ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό
Ἁγίας Αἰκατερίνης Στυλίδος, ὅπου καί χειροθέτησε σέ
ἀναγνώστη τόν ἱεροψάλτη Εὐθύμιο Κουγιουμτζῆ. Τήν
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, ἑορτή τοῦ ἁγίου Στυλιανοῦ, ὁ Σε-
βασμιώτατος χοροστάτησε καί ὡμίλησε στό ὁμώνυμο
παρεκκλήσιο τοῦ Γενικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου καί
Λυκείου Λαμίας. Κατά τήν ἑορτή τῆς ἁγίας Μεγαλομάρ-
τυρος Βαρβάρας, χοροστάτησε στόν ἑσπερινό καί τήν κυ-
ριώνυμο ἡμέρα ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρί-
ζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίας Βαρβάρας Λαμίας. Τήν Τρίτη 15 Δε-
κεμβρίου χοροστάτησε καί ὡμίλησε στό πανηγυρίζον πα-
ρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, τό ὁποῖο βρίσκεται
στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασί-
ου Λαμίας. Κατά τήν μεγάλη Δεσποτική Ἑορτή τῆς τοῦ
Χριστοῦ Γεννήσεως, ἱερούργησε στόν Ἱερό Μητροπολιτι-

κό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας. Στόν ἴδιο
ναό τήν παραμονή τελέσθηκε ὁ πανηγυρικός ἑσπερινός
τῆς ἑορτῆς χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου μας. Φέτος μετά τήν ὁλοκλήρωση τῶν ἔργων
ἀνακαινίσεως τοῦ Ἑπισκοπείου πραγματοποιήθηκε παρ-
ρησία τοῦ Ἀρχιερέως καί τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς πόλεως
τῆς Λαμίας ἀπό τό Ἐπισκοπεῖο στόν Μητροπολιτικό Ναό.
Τήν δεύτερη ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων, κατά τήν ὁποία
τιμᾶται ἡ Σύναξη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, πανηγυρίζει ὁ
ἱστορικός Ναός τῆς Παναγίας Δεσποίνης Λαμίας. Στήν πα-
νηγυρική Θεία Λειτουργία προέστη καί ὡμίλησε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος.    

Χειροτονία κληρικοῦ.
Τήν Κυριακή 15 Νοεμβρίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Βαρβά-
ρας Λαμίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικό-
λαος τέλεσε τήν εἰς πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ διακό-
νου π. Ἀναργύρου Πήττα. Ὁ π. Ἀνάργυρος εἶναι ἔγγαμος
καί ἀπόφοιτος τοῦ Ι.Ε.Κ. τῆς Ριζαρεῖου Ἐκκλησιαστικῆς
Σχολῆς καί ἐτοποθετήθη στήν ἐνορία Ἁγίου Γεωργίου
Φτέρης. Στήν χειροτονία παρέστη καί ὁ πνευματικός πα-
τήρ τοῦ νέου πρεσβυτέρου, πρωτοπρεσβ. π. Ἰωάννης
Κόλλιας ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Νέ-
ας Ζωῆς Περιστερίου. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ
Σεβασμιώτατος τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο

τοῦ αεἰμνήστου ἱερέως π. Δημητρίου Τσιαχρῆ, ὁ ὁποῖος
ἐπί εἴκοσι καί πλέον ἔτη ὑπηρέτησε ὡς ἐφημέριος τοῦ
ναοῦ.

Ἑπίσκεψη Κρίς Σπύρου Προέδρου Ὁμογενῶν Ἀμερικῆς.
Ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ὁμογενῶν Ἀμερικῆς κ. Κρίς
Σπύρου ἐπισκέφθηκε τήν Δευτέρα 16 Νοεμβρίου τόν Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο. Ὁ Σεβασμιώ-
τατος καί ὁ κ. Σπύρου εἶχαν μιά ἐγκάρδια συνάντηση καί
συζήτησαν γιά διάφορα θέματα πού ἀφοροῦν τήν Ἐκκλη-
σία καί τόν ἀπόδημο Ἑλληνισμό.

Ὁρκωμοσία στό ΚΕΥΠ.
Τήν τελετή ὁρκωμοσίας πού πραγματοποιήθηκε τήν Πα-
ρασκευή 20 Νοεμβρίου στό Κέντρο Ἐκπαιδεύσεως Ὑλι-
κοῦ Πολέμου Λαμίας τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Νικόλαος. Στήν τελετή παρέστησαν πολλοί
ἐπίσημοι. 

Δωρεά κας Ἑλένης Σταυροπούλου-Κοκοτάκη στή βιβλιο-
θήκη τῆς Μητροπόλεώς μας.
Μεγάλη δωρεά γιά τήν Βιβλιοθήκη τῆς Μητροπόλεώς
μας προσέφερε ἡ κα Ἑλένη Σταυροπούλου-Κοκοτάκη,
σύζυγος τοῦ γνωστοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπι-
στημίου Ἀθηνῶν κ. Ἀλέξανδρου Σταυρόπουλου. Ἡ κα

Λ
ίγοι μῆνες πέρασαν ἀπό τήν πρώτη ἐπίσκεψη τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λούμπλιν καί Χέλμ κ.
Ἄβελ στήν Ἱερά Μητρόπολή μας καί πάλι, κατόπιν

προσκλήσεως τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Ποιμενάρχου
μας κ. Νικολάου, ἐπισκέ-
φθηκε γιά δεύτερη φορά
τήν Μητρόπολή μας συ-
νοδευόμενος ἀπό τόν
Πρωτοσύγκελλό του
Ἀρχιμ. Ἀνδρέα, γιά νά
συμμετάσχει στίς πανηγυ-
ρικές ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ
ἑορτῇ τῶν Εἰσοδίων τῆς
Θεοτόκου.

Τήν Παρασκευή 20
Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώ-
τατος κ. Ἄβελ συνοδευό-
μενος ἀπό τόν Ποιμενάρ-
χη μας μετέβη στόν
Μῶλο, ὅπου χοροστάτη-
σε στόν πανηγυρικό
Ἑσπερινό, πού τελέσθηκε στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό τῶν
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Μώλου, παρουσία πολλῶν Ἱερέ-
ων, τῶν Δημάρχων Μώλου κ. Εὐάγγελος Τετριμίδας καί
Ἁγίου Κωνσταντίνου κ. Εὐάγγελος Ψαθᾶς, τῶν Βουλευτῶν
κας Τόνιας Ἀντωνίου καί κ. Χρήστου Σταϊκούρα καί πλή-
θους πιστῶν.

Στό τέλος τοῦ Ἑσπερι-
νοῦ ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας προσε-
φώνησε τόν φιλοξενού-
μενο καί μέ αἰσθήματα
χαρᾶς καί ἀγάπης τόν
καλοσώρισε. Ἐξέφρασε
τόν σεβασμό καί τήν
ἐκτίμηση πού τρέφει
πρός τό πρόσωπό του
καί ὁμολόγησε, ὅτι τόν
θεωρεῖ μεγάλο πνευματι-
κό κεφάλαιο τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας, διότι
ἐκεῖ ὅπου ἀρχιερατεύει
δίδει ἀγῶνες γιά τήν
ὀρθόδοξη πίστη καί ὑπο-
σχέθηκε νά ἐνισχύσει
οἰκονομικά τήν ἀνέγερση
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στήν ἐπαρχία του.

Στήν ἀντιφώνησή του ὁ κ. Ἄβελ εὐχαρίστησε ἐγκαρ-
δίως τόν Ποιμενάρχη μας γιά τά λόγια του καί τήν ἀδελφι-
κή του ἀγάπη καθῶς καί γιά τήν φιλοξενία τῶν παιδιῶν
ἀπό τήν Πολωνία στίς Κατασκηνώσεις τῆς Μητροπόλεώς
μας τό περασμένο καλοκαίρι. Ἐξέφρασε τήν χαρά του πού
γιά δεύτερη φορά ἐπισκέπτεται τήν Μητρόπολή μας καί
πού στό πρόσωπο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας
βρίσκει ἕναν ἐκλεκτό ἀρωγό.

Ἀκολούθως τόν κ. Ἄβελ προσεφώνησαν καί καλοσώ-
ρισαν ἐκ μέρους τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου ὁ Ἐφη-
μέριος π. Κωνσταντῖνος Βάγιας καί ὁ Δήμαρχος Μώλου κ.

Εὐάγγελος Τετριμίδας,
καί τοῦ προσέφεραν ἀνα-
μνηστικά δῶρα.

Μετά τόν Ἑσπερινό
ἔγινε ἡ λιτάνευση τῆς
Ἱερᾶς Εἰκόνος στούς δρό-
μους τοῦ Μώλου μέ τή
συνοδεία τῆς Φιλαρμο-
νικῆς τοῦ Δήμου Ἀταλάν-
της καί ἐν συνεχείᾳ ὁ Δή-
μαρχος Μώλου παρέθε-
σε δεῖπνο στούς ἐπισή-
μους πρός τιμήν τοῦ Σε-
βασμιωτάτου κ. Ἄβελ
στήν παραλία τοῦ Μώ-
λου.

Τό Σάββατο 21 Νοεμ-
βρίου τό πρωί ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος

Λούμπλιν καί Χέλμ κ. Ἄβελ προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεο-
τόκου Λαμίας. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Ποιμε-
νάρχης μας ἐξέφρασε καί πάλι τήν χαρά του γιά τήν πα-
ρουσία τοῦ κ. Ἄβελ στήν ἕδρα τῆς Μητροπόλεώς μας στή

Λαμία καί τοῦ προσέφερε
σάν ἔκφραση ἀγάπης καί
σεβασμοῦ μία δερματόδε-
τη Καινή Διαθήκη.

Στήν ἀντιφώνησή του
ὁ κ. Ἄβελ, εὐχαρίστησε
γιά τήν τιμή καί φιλοξενία
πού τοῦ ἐπεφύλαξε ὁ
Ποιμενάρχης μας καί ἀνα-
φέρθηκε στούς διωγμούς
πού ὑπέστη ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία τῆς Πολωνίας
καί ἡ Μητρόπολή του
ἀπό τούς Οὐνίτες. Κλεί-
νοντας τοῦ προσέφερε
ἕνα ἀρχιερατικό ἐγκόλπιο.

Ἀκολούθησε Δοξολο-
γία γιά τίς Ἔνοπλες Δυνά-
μεις, στήν ὁποία χοροστά-
τησε ὁ Σεβασμιώτατος

Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, παρουσία τῶν Ἀρχῶν τῆς
πόλεως καί τοῦ Νομοῦ, καθώς καί τῶν Στρατιωτικῶν καί
Ἀστυνομικῶν Ἀρχῶν. Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐξεφώ-
νησε ὁ Διευθυντής τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Μώλου κ.
Ἀθανάσιος Παπαχρήστου.

Τό μεσημέρι ἐπισκέφθηκαν τήν Ἱερά Μονή Δαμάστας,
ὅπου ἐκεῖ τούς ὑποδέχθηκε ἡ ἀδελφότητα τῆς Μονῆς καί
παρετέθη γεῦμα, μετά τό ὁποῖο ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἄβελ
καί ἡ συνοδεία του ἀνεχώρησαν γιά τήν Ἀθήνα.
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Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Φιλανδίας κ. Λέοντα.

Ὁ Σεβασμιώτατος άπευθύνει χαιρετισμό στή διημερίδα Ἱστορίας τῆς Ἰατρικῆς.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό Συνέδριο ἱερέων τῆς Μητροπόλεως Φωκίδος.

Ἀπό τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Παμμεγίστων
Ταξιαρχῶν Μαρτίνου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας.

Ἀναμνηστική φωτογραφία μετά τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν Ἱερό Ναό 
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Μώλου.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Λιούμπλιν & Χελμ κ. Ἄβελ καί ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης μας κατά τή Θεία Λειτουργία στό Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 
ΛΙΟΥΜΠΛΙΝ & ΧΕΛΜ κ. ΑΒΕΛ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

Περισσότερα ἀπό 1.500 δέματα 
μέ τρόφιμα διά τῶν Ἐνοριῶν 

σέ ἐνδεεῖς συνανθρώπους μας.
e

16.800 εἴδη ἔνδυσης καί ὑπόδυσης
ἀπό τό κατάστημα ρουχισμοῦ 
πού λειτούργησε στή Λαμία 

τήν περίοδο τῶν ἑορτῶν.
e

Προικοδοτήσεις 215 παλαιῶν 
καί ἄνοιγμα τραπεζικῶν 

λογαριασμῶν 3 νέων ἀπόρων 
& ὀρφανῶν κορασίδων.

e
Οἰκονομική ἐνίσχυση 
11 ἀγάμων μητέρων.

e
Βοηθήματα σέ φοιτητές καί 

ἀπόρους συνανθρώπους μας, 
ἀπό το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο.

e
Ἀποστολή 61 κιβωτίων 

(37 μέ γραφική ὕλη καί 24 
μέ λειτουργικά εἴδη) 

στή Μητρόπολη Μουάνζας 
Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας

e
Ἀποστολή 20 κιβωτίων 

γραφικῆς ὕλης 
στή Μητρόπολη Βερατίου 

τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀλβανίας.

Ἀπό τήν χειροτονία τοῦ π. Ἀναργύρου  Πήττα.

Ἁναμνηστική φωτογραφία ἀπό τήν ὁρκωμοσία στό Κ.Ε.Υ.Π. Λαμίας.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΑΠΗΣ 
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

Κάθε Σάββατο στίς 10 τό πρωΐ καί 
σέ ἐπανάληψη τήν Κυριακή 

μετά τήν Θεία Λειτουργία μεταδίδεται 
ἀπό τό «STAR Κεντρικῆς Ἑλλάδας». 

ἡ ἐκπομπή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος 

«Ἡ Ἐκκλησία κοντά 
στόν Ἄνθρωπο» 

Ἐπιμέλεια ἐκπομπῆς: 
Τριαντάφυλλος Μπολτέτσος, Θεολόγος



Ἐπίσκεψη Ἀρχιεπισκόπου Φιλανδίας στήν Ἑλλάδα.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τά μέλη τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Σύνο-
δου, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου ὑπεδέχθη τόν Μακαριώτατο
Ἀρχιεπίσκοπο Καρελίας & πάσης Φιλανδίας κ. Λέοντα
κατά τήν εἰρηνική ἐπίσκεψή του στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλά-
δος.

2η Πανελλήνια Διημερίδα  Ἱστορίας τῆς  Ἰατρικῆς.
Τό Σάββατο 7 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος τέλεσε ἁγιασμό ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν
ἐργασιῶν τῆς 2ης Πανελλήνιας Διημερίδας Ἱστορίας τῆς
Ἰατρικῆς, τήν ὁποία διοργάνωσε τό Ἐργαστήριο τῆς
Ἰατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν στό Δήμο Ἀμφίκλει-
ας. Ἡ διημερίδα ἡ ὁποία τελοῦσε καί ὑπό τήν αἰγίδα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας εἶχε ὡς κεντρικό θέμα: «Οἱ Με-

γάλοι Ἀνατόμοι τοῦ Παρνασσοῦ» καί ἦταν ἀφιερωμένη
στούς κορυφαίου Ἕλληνες ἀνατόμους Γεώργιο Σκλα-
βοῦνο καί Μιλτιάδη Παπαμιλτιάδη πού κατάγονταν ἀπό
τήν περιοχή τῆς Ἁμφίκλειας. Κατά τήν διάρκεια τοῦ Συνε-
δρίου σπουδαῖοι  Ἕλληνες Ἐπιστήμονες ἰατροί παρουσία-
σαν σημαντικές ἀνακοινώσεις. 

Τέλεση Μνημοσύνων.
Τήν Τετάρτη 11 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος τέλεσε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργί-
ου Λιανοκλαδίου τό μνημόσυνο τῆς Δήμητρας Καραγ-
κούνη, πενθερᾶς τοῦ Δημοσιογράφου καί Ἐκδότου κ.
Δημητρίου Κύρτσου. Τό Σάββατο 28 Νοεμβρίου ὁ Σεβα-
σμιώτατος τέλεσε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγε-
λισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας ἐπιμνημόσυνη δέηση πού
διοργάνωσε ὁ Σύλλογος Συνταξιούχων Δημοσίου Φθιώ-
τιδος. Τήν Κυριακή 29 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος λει-
τούργησε στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Γαυριώτισσας Δαδί-
ου, ὅπου καί τέλεσε τό μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ γέ-
ροντος τῆς μονῆς π. Ἀμβροσίου Λάζαρη. Τήν Τρίτη 8 Δε-
κεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στήν ἐξόδιο
ἀκολουθία τοῦ ἐκλειπόντος π. Βασιλείου Ἠλιάκη, Προ-
ϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίτσας Φαλήρου. 

Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου σέ  Ἱερατικό Συνέδριο στήν Φωκίδα.

Τήν Τρίτη 10 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου Φωκίδος κ. Ἀθηναγόρα παρέστη καί
ὡμίλησε στό Ἱερατικό Συνέδριο τῆς Μητροπόλεως Φωκί-
δος, πού πραγματοποιήθηκε στήν πόλη τῆς Ἰτέας. Ὁ Σε-
βασμιώτατος ἀναφέρθηκε σέ θέματα πού ἀφοροῦν τήν
ἐκπαίδευση καί κατάρτιση τοῦ ἱεροῦ Κλήρου.

Πανηγύρεις Ἱερῶν Ναῶν.
Τήν Κυριακή 8 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν πανη-
γυρίζοντα Ἱερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μαρτίνου.
Τήν Δευτέρα 9 Νοεμβρίου ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν
πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου Νεκταρίου Λαμίας, ὅπου
ἐκτέθηκε πρός προσκύνηση τεμάχιο ἱεροῦ λειψάνου τοῦ
Ἁγίου Νεκταρίου πού φυλάσσεται στή Μητρόπολή μας.
Τήν Τρίτη 24 Νοεμβρίου παραμονή τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας
Αἰκατερίνης ὁ Σεβασμιώτατος συγχοροστάτησε μετά τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀργυροκάστρου κ. Δη-
μητρίου στόν πανηγυρικό ἑσπερινό στό μετόχιο τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Σινᾶ στήν περιοχή τῆς Τρα-
γάνας Λοκρίδος. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα ὁ Σεβασμιώτατος

ΣΥΝΑΞΗ ΜΟΝΑΖΟΥΣΩΝ 

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Τήν καθιερωμένη ἐτήσια Σύναξη γιά τίς Μοναχές ἀπό
τίς Γυναικεῖες Ἱερές Μονές της πραγματοποίησε τήν Τρίτη
17 Νοεμβρίου ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας στήν Ἱερά Μονή
Ἁγίας Παρασκευῆς Σπαρτιᾶς.

Τό πρωί τελέσθηκε στό Καθολικό τῆς Μονῆς Ὄρθρος
καί ἐν συνεχείᾳ Θεία Λειτουργία, στήν ὁποία χοροστάτησε
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καί ἔψαλε
χορωδία Μοναζουσῶν.

Ἀκολούθως, μετά τό πρωινό πού προσφέρθηκε στό
Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς, ἔγινε ὁμιλία ἀπό τόν Σεβασμιώτα-
το μέ θέμα: «Μοναχική ζωή καί ἐκκοσμίκευση». Ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἀναφέρθηκε στήν προσοχή πού πρέπει νά
ἔχουν οἱ Μοναχές, γιά νά μήν παρασυρθοῦν ἀπό τό κλῖμα
τῆς ἐποχῆς καί τίς ἀνέσεις πού προσφέρει ὁ σύγχρονος
τρόπος ζωῆς. Ὑπογράμμισε, ὅτι ἀπαραίτητη προϋπόθεση
γιά τή μοναχική ζωή εἶναι ἡ ἀκρίβεια τοῦ τυπικοῦ, ἡ τήρη-
ση τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ἡ προσοχή στήν ἐπικοινωνία μέ
τούς προσκυνητές καί κυρίως ἡ προσήλωσή τους στά ἰδε-
ώδη τοῦ μοναχικοῦ βίου.

Μετά τήν ὁμιλία ἀκολούθησε ἐποικοδομητικός διάλο-
γος.

Ἡ Σύναξη ὁλοκληρώθηκε μέ τήν παράθεση γεύματος
στήν τράπεζα τῆς Μονῆς ἀπό τήν Ἡγουμένη Χριστονύμφη,
ἡ ὁποία στό τέλος προσέφερε σέ ὅλους ἀναμνηστικά
δῶρα, ἐνῶ ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερε σέ ὅλες τίς Μονα-
χές ἀπό ἕνα θεολογικό βιβλίο.
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ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό
Ἁγίας Αἰκατερίνης Στυλίδος, ὅπου καί χειροθέτησε σέ
ἀναγνώστη τόν ἱεροψάλτη Εὐθύμιο Κουγιουμτζῆ. Τήν
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, ἑορτή τοῦ ἁγίου Στυλιανοῦ, ὁ Σε-
βασμιώτατος χοροστάτησε καί ὡμίλησε στό ὁμώνυμο
παρεκκλήσιο τοῦ Γενικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου καί
Λυκείου Λαμίας. Κατά τήν ἑορτή τῆς ἁγίας Μεγαλομάρ-
τυρος Βαρβάρας, χοροστάτησε στόν ἑσπερινό καί τήν κυ-
ριώνυμο ἡμέρα ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρί-
ζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίας Βαρβάρας Λαμίας. Τήν Τρίτη 15 Δε-
κεμβρίου χοροστάτησε καί ὡμίλησε στό πανηγυρίζον πα-
ρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, τό ὁποῖο βρίσκεται
στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασί-
ου Λαμίας. Κατά τήν μεγάλη Δεσποτική Ἑορτή τῆς τοῦ
Χριστοῦ Γεννήσεως, ἱερούργησε στόν Ἱερό Μητροπολιτι-

κό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας. Στόν ἴδιο
ναό τήν παραμονή τελέσθηκε ὁ πανηγυρικός ἑσπερινός
τῆς ἑορτῆς χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου μας. Φέτος μετά τήν ὁλοκλήρωση τῶν ἔργων
ἀνακαινίσεως τοῦ Ἑπισκοπείου πραγματοποιήθηκε παρ-
ρησία τοῦ Ἀρχιερέως καί τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς πόλεως
τῆς Λαμίας ἀπό τό Ἐπισκοπεῖο στόν Μητροπολιτικό Ναό.
Τήν δεύτερη ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων, κατά τήν ὁποία
τιμᾶται ἡ Σύναξη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, πανηγυρίζει ὁ
ἱστορικός Ναός τῆς Παναγίας Δεσποίνης Λαμίας. Στήν πα-
νηγυρική Θεία Λειτουργία προέστη καί ὡμίλησε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος.    

Χειροτονία κληρικοῦ.
Τήν Κυριακή 15 Νοεμβρίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Βαρβά-
ρας Λαμίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικό-
λαος τέλεσε τήν εἰς πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ διακό-
νου π. Ἀναργύρου Πήττα. Ὁ π. Ἀνάργυρος εἶναι ἔγγαμος
καί ἀπόφοιτος τοῦ Ι.Ε.Κ. τῆς Ριζαρεῖου Ἐκκλησιαστικῆς
Σχολῆς καί ἐτοποθετήθη στήν ἐνορία Ἁγίου Γεωργίου
Φτέρης. Στήν χειροτονία παρέστη καί ὁ πνευματικός πα-
τήρ τοῦ νέου πρεσβυτέρου, πρωτοπρεσβ. π. Ἰωάννης
Κόλλιας ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Νέ-
ας Ζωῆς Περιστερίου. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ
Σεβασμιώτατος τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο

τοῦ αεἰμνήστου ἱερέως π. Δημητρίου Τσιαχρῆ, ὁ ὁποῖος
ἐπί εἴκοσι καί πλέον ἔτη ὑπηρέτησε ὡς ἐφημέριος τοῦ
ναοῦ.

Ἑπίσκεψη Κρίς Σπύρου Προέδρου Ὁμογενῶν Ἀμερικῆς.
Ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ὁμογενῶν Ἀμερικῆς κ. Κρίς
Σπύρου ἐπισκέφθηκε τήν Δευτέρα 16 Νοεμβρίου τόν Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο. Ὁ Σεβασμιώ-
τατος καί ὁ κ. Σπύρου εἶχαν μιά ἐγκάρδια συνάντηση καί
συζήτησαν γιά διάφορα θέματα πού ἀφοροῦν τήν Ἐκκλη-
σία καί τόν ἀπόδημο Ἑλληνισμό.

Ὁρκωμοσία στό ΚΕΥΠ.
Τήν τελετή ὁρκωμοσίας πού πραγματοποιήθηκε τήν Πα-
ρασκευή 20 Νοεμβρίου στό Κέντρο Ἐκπαιδεύσεως Ὑλι-
κοῦ Πολέμου Λαμίας τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Νικόλαος. Στήν τελετή παρέστησαν πολλοί
ἐπίσημοι. 

Δωρεά κας Ἑλένης Σταυροπούλου-Κοκοτάκη στή βιβλιο-
θήκη τῆς Μητροπόλεώς μας.
Μεγάλη δωρεά γιά τήν Βιβλιοθήκη τῆς Μητροπόλεώς
μας προσέφερε ἡ κα Ἑλένη Σταυροπούλου-Κοκοτάκη,
σύζυγος τοῦ γνωστοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπι-
στημίου Ἀθηνῶν κ. Ἀλέξανδρου Σταυρόπουλου. Ἡ κα

Λ
ίγοι μῆνες πέρασαν ἀπό τήν πρώτη ἐπίσκεψη τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λούμπλιν καί Χέλμ κ.
Ἄβελ στήν Ἱερά Μητρόπολή μας καί πάλι, κατόπιν

προσκλήσεως τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Ποιμενάρχου
μας κ. Νικολάου, ἐπισκέ-
φθηκε γιά δεύτερη φορά
τήν Μητρόπολή μας συ-
νοδευόμενος ἀπό τόν
Πρωτοσύγκελλό του
Ἀρχιμ. Ἀνδρέα, γιά νά
συμμετάσχει στίς πανηγυ-
ρικές ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ
ἑορτῇ τῶν Εἰσοδίων τῆς
Θεοτόκου.

Τήν Παρασκευή 20
Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώ-
τατος κ. Ἄβελ συνοδευό-
μενος ἀπό τόν Ποιμενάρ-
χη μας μετέβη στόν
Μῶλο, ὅπου χοροστάτη-
σε στόν πανηγυρικό
Ἑσπερινό, πού τελέσθηκε στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό τῶν
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Μώλου, παρουσία πολλῶν Ἱερέ-
ων, τῶν Δημάρχων Μώλου κ. Εὐάγγελος Τετριμίδας καί
Ἁγίου Κωνσταντίνου κ. Εὐάγγελος Ψαθᾶς, τῶν Βουλευτῶν
κας Τόνιας Ἀντωνίου καί κ. Χρήστου Σταϊκούρα καί πλή-
θους πιστῶν.

Στό τέλος τοῦ Ἑσπερι-
νοῦ ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας προσε-
φώνησε τόν φιλοξενού-
μενο καί μέ αἰσθήματα
χαρᾶς καί ἀγάπης τόν
καλοσώρισε. Ἐξέφρασε
τόν σεβασμό καί τήν
ἐκτίμηση πού τρέφει
πρός τό πρόσωπό του
καί ὁμολόγησε, ὅτι τόν
θεωρεῖ μεγάλο πνευματι-
κό κεφάλαιο τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας, διότι
ἐκεῖ ὅπου ἀρχιερατεύει
δίδει ἀγῶνες γιά τήν
ὀρθόδοξη πίστη καί ὑπο-
σχέθηκε νά ἐνισχύσει
οἰκονομικά τήν ἀνέγερση
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στήν ἐπαρχία του.

Στήν ἀντιφώνησή του ὁ κ. Ἄβελ εὐχαρίστησε ἐγκαρ-
δίως τόν Ποιμενάρχη μας γιά τά λόγια του καί τήν ἀδελφι-
κή του ἀγάπη καθῶς καί γιά τήν φιλοξενία τῶν παιδιῶν
ἀπό τήν Πολωνία στίς Κατασκηνώσεις τῆς Μητροπόλεώς
μας τό περασμένο καλοκαίρι. Ἐξέφρασε τήν χαρά του πού
γιά δεύτερη φορά ἐπισκέπτεται τήν Μητρόπολή μας καί
πού στό πρόσωπο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας
βρίσκει ἕναν ἐκλεκτό ἀρωγό.

Ἀκολούθως τόν κ. Ἄβελ προσεφώνησαν καί καλοσώ-
ρισαν ἐκ μέρους τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου ὁ Ἐφη-
μέριος π. Κωνσταντῖνος Βάγιας καί ὁ Δήμαρχος Μώλου κ.

Εὐάγγελος Τετριμίδας,
καί τοῦ προσέφεραν ἀνα-
μνηστικά δῶρα.

Μετά τόν Ἑσπερινό
ἔγινε ἡ λιτάνευση τῆς
Ἱερᾶς Εἰκόνος στούς δρό-
μους τοῦ Μώλου μέ τή
συνοδεία τῆς Φιλαρμο-
νικῆς τοῦ Δήμου Ἀταλάν-
της καί ἐν συνεχείᾳ ὁ Δή-
μαρχος Μώλου παρέθε-
σε δεῖπνο στούς ἐπισή-
μους πρός τιμήν τοῦ Σε-
βασμιωτάτου κ. Ἄβελ
στήν παραλία τοῦ Μώ-
λου.

Τό Σάββατο 21 Νοεμ-
βρίου τό πρωί ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος

Λούμπλιν καί Χέλμ κ. Ἄβελ προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεο-
τόκου Λαμίας. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Ποιμε-
νάρχης μας ἐξέφρασε καί πάλι τήν χαρά του γιά τήν πα-
ρουσία τοῦ κ. Ἄβελ στήν ἕδρα τῆς Μητροπόλεώς μας στή

Λαμία καί τοῦ προσέφερε
σάν ἔκφραση ἀγάπης καί
σεβασμοῦ μία δερματόδε-
τη Καινή Διαθήκη.

Στήν ἀντιφώνησή του
ὁ κ. Ἄβελ, εὐχαρίστησε
γιά τήν τιμή καί φιλοξενία
πού τοῦ ἐπεφύλαξε ὁ
Ποιμενάρχης μας καί ἀνα-
φέρθηκε στούς διωγμούς
πού ὑπέστη ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία τῆς Πολωνίας
καί ἡ Μητρόπολή του
ἀπό τούς Οὐνίτες. Κλεί-
νοντας τοῦ προσέφερε
ἕνα ἀρχιερατικό ἐγκόλπιο.

Ἀκολούθησε Δοξολο-
γία γιά τίς Ἔνοπλες Δυνά-
μεις, στήν ὁποία χοροστά-
τησε ὁ Σεβασμιώτατος

Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, παρουσία τῶν Ἀρχῶν τῆς
πόλεως καί τοῦ Νομοῦ, καθώς καί τῶν Στρατιωτικῶν καί
Ἀστυνομικῶν Ἀρχῶν. Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐξεφώ-
νησε ὁ Διευθυντής τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Μώλου κ.
Ἀθανάσιος Παπαχρήστου.

Τό μεσημέρι ἐπισκέφθηκαν τήν Ἱερά Μονή Δαμάστας,
ὅπου ἐκεῖ τούς ὑποδέχθηκε ἡ ἀδελφότητα τῆς Μονῆς καί
παρετέθη γεῦμα, μετά τό ὁποῖο ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἄβελ
καί ἡ συνοδεία του ἀνεχώρησαν γιά τήν Ἀθήνα.
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Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Φιλανδίας κ. Λέοντα.

Ὁ Σεβασμιώτατος άπευθύνει χαιρετισμό στή διημερίδα Ἱστορίας τῆς Ἰατρικῆς.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό Συνέδριο ἱερέων τῆς Μητροπόλεως Φωκίδος.

Ἀπό τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Παμμεγίστων
Ταξιαρχῶν Μαρτίνου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας.

Ἀναμνηστική φωτογραφία μετά τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν Ἱερό Ναό 
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Μώλου.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Λιούμπλιν & Χελμ κ. Ἄβελ καί ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης μας κατά τή Θεία Λειτουργία στό Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 
ΛΙΟΥΜΠΛΙΝ & ΧΕΛΜ κ. ΑΒΕΛ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

Περισσότερα ἀπό 1.500 δέματα 
μέ τρόφιμα διά τῶν Ἐνοριῶν 

σέ ἐνδεεῖς συνανθρώπους μας.
e

16.800 εἴδη ἔνδυσης καί ὑπόδυσης
ἀπό τό κατάστημα ρουχισμοῦ 
πού λειτούργησε στή Λαμία 

τήν περίοδο τῶν ἑορτῶν.
e

Προικοδοτήσεις 215 παλαιῶν 
καί ἄνοιγμα τραπεζικῶν 

λογαριασμῶν 3 νέων ἀπόρων 
& ὀρφανῶν κορασίδων.

e
Οἰκονομική ἐνίσχυση 
11 ἀγάμων μητέρων.

e
Βοηθήματα σέ φοιτητές καί 

ἀπόρους συνανθρώπους μας, 
ἀπό το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο.

e
Ἀποστολή 61 κιβωτίων 

(37 μέ γραφική ὕλη καί 24 
μέ λειτουργικά εἴδη) 

στή Μητρόπολη Μουάνζας 
Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας

e
Ἀποστολή 20 κιβωτίων 

γραφικῆς ὕλης 
στή Μητρόπολη Βερατίου 

τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀλβανίας.

Ἀπό τήν χειροτονία τοῦ π. Ἀναργύρου  Πήττα.

Ἁναμνηστική φωτογραφία ἀπό τήν ὁρκωμοσία στό Κ.Ε.Υ.Π. Λαμίας.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΑΠΗΣ 
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

Κάθε Σάββατο στίς 10 τό πρωΐ καί 
σέ ἐπανάληψη τήν Κυριακή 

μετά τήν Θεία Λειτουργία μεταδίδεται 
ἀπό τό «STAR Κεντρικῆς Ἑλλάδας». 

ἡ ἐκπομπή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος 

«Ἡ Ἐκκλησία κοντά 
στόν Ἄνθρωπο» 

Ἐπιμέλεια ἐκπομπῆς: 
Τριαντάφυλλος Μπολτέτσος, Θεολόγος



Πρός
τό χριστεπώνυμο πλήρωμα                       

τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ.

«Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, 
ὅς ἐστί Χριστός Κύριος».

Αὐτό τό χαρμόσυνο μήνυμα, πού ἔφεραν οἱ
Ἄγγελοι στούς ἀγραυλοῦντες ταπεινούς ποιμένες
τῆς Βηθλεέμ, διαγγέλει καί εὐαγγελίζεται σήμερα,
ἡμέρα τῆς κοσμοσωτηρίου Γεννήσεως τοῦ Υἱοῦ
καί Λόγου, ἡ ἁγία μας Μητέρα Ἐκκλησία. Μέσα
ἀπό τόν σκοτεινό ὁρίζοντα τῆς παρούσης περιό-
δου ἀναπηδοῦν οἱ ἀστραποβόλες ἀκτῖνες τοῦ
ἀνατέλλοντος Ἡλίου τῆς δικαιοσύνης καί μέσα
ἀπό τήν σύγχυση τῶν σημερινῶν κοινωνιῶν ὑψώ-

νεται ἡ φωνή τῆς ἐλπίδος: «Μή φοβεῖσθε, ὅτι
ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστός
Κύριος». Ὁ Σωτήρας εἶναι κοντά μας, εἶναι μαζί
μας, εἶναι παρών στή ζωή μας.

Ἔχει τόσα πολλά κατακτήσει ὁ ἄνθρωπος, ὥστε
νά εἶναι δυνατόν νά λέγει, ὅτι αἰσθάνεται αὐτάρ-
κης. Ἔχει δαμάσει τήν τρομακτική δύναμη τοῦ
ἀτόμου. Ἔχει ἐκμηδενίσει τίς ἀποστάσεις στή γῆ.
Ἔχει σχεδόν ἐξαφανίσει τίς φοβερές ἐπιδημίες,
πού ἄλλοτε ἐντός ἑβδομάδων ἐρήμωναν πόλεις
καί χωριά. Βγῆκε ἔξω ἀπό τόν πλανήτη μας καί
περιπλανᾶται στό διάστημα. Ἔχει τόση δύναμη
καί τόση αὐτοπεποίθηση πού οὐδέποτε μέχρι τώ-
ρα αἰσθάνθηκε. Καί ὅμως ἔρχονται στιγμές πού
αἰσθάνεται τόν ἑαυτό του ἐκμηδενισμένο. Ἐνώ-
πιον τῶν φυσικῶν δυνάμεων, τίς ὁποῖες ὅσο κι
ἄν φαίνεται, ὅτι ἔχει ὑποτάξει, ἔρχονται φορές
πού αὐτός ὁ δαμαστής εἶναι ἕνα ἀδύναμο σκουπί-

ἐκλογῶν, γιατί ἡ συμμετοχή στίς ἐθνικές ἐκλογές εἶναι συν-
ταγματικό δικαίωμα τοῦ Ἕλληνα πολίτη, ἀνεξαρτήτως ἰδιό-
τητος, ἀπολύτως σεβαστό.

Ἡ πολιτική ὡς λειτουργία τοῦ πολίτη στήν πόλη του
(χωριό, Δῆμο, Νομό, Ἐπικράτεια) ἀποτελεῖ ὕψιστο καθῆκον
τοῦ πολίτη. Ἄλλο ὅμως γιά τόν κληρικό πολιτική καί ἄλλο
κομματισμός.

Θά ἦταν καταστροφικά διχαστικό νά διακρίνουμε τίς
ἐνορίες σέ νεοδημοκρατικές, πασοκικές, κουκουεδικές
κ.λπ. Αὐτό ὅμως θά συμβεῖ, ἰδιαίτερα σέ μικρές κοινότητες,
ὅταν ὁ ἱερέας συμμετέχει ἐνεργά σέ κομματικές διαδικα-
σίες.

Γι᾽ αὐτό σωστά ἔπραξε ὁ Φθιώτιδος κ. Νικόλαος. Ἄν
σιωποῦσε θά ἦταν λάθος του. Ὅμως τό κρατικό ραδιόφω-
νο (ΝΕΤ) τόν ἐπέκρινε καί μάλιστα ὁ σχολιαστής του ζήτησε
τήν ἐπίπληξη τοῦ ἱεράρχη.... ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο!

Οἱ ἴδιοι πού ἀπαιτοῦν νά μήν ἀναμειγνύεται ἡ Ἐκκλησία
στή πολιτική, ἔρχονται συνήγοροι ἐκείνων πού θέλουν τόν
κομματισμό στήν Ἐκκλησία. Δηλαδή ὑποστηρίζουν: Ὄχι
στήν πολιτική, ἀλλά ναί στόν κομματισμό! Ὁ παραλογι-
σμός στήν ἀποθέωσή του! 

Ἐφημερίδα «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ», 10 Δεκεμβρίου 2009.

Σελίδα 14 «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» Σελίδα 11

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» Σελίδα 3

Σελίδα 6 «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Τ
ήν Ἱερά Μητρόπολή μας ἐπισκέφθηκε τήν Κυριακή
μετά τήν Χριστοῦ Γέννηση 27 Δεκεμβρίου ὁ Πανο-
σιολ. Ἀρχιμ. π. Γερβάσιος Ραπτόπουλος μέ 150 μέλη

τῆς ἀδελφότητος «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ - ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΠΟΦΥΛΑ-
ΚΙΣΕΩΣ ΑΠΟΡΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΓΟΠΟΙΝΩΝ».
Σκοπός τῆς ὀλιγόωρης παραμονῆς τους στή Φθιώτιδα
ἦταν ἡ ἐπίσκεψη τῶν
κρατουμένων στίς
φυλακές Δομοκοῦ,
ἡ ὁμιλία, ἐπικοινω-
νία καί διανομή δώ-
ρων στούς 650 περί-
που κρατουμένους.
Ἔτσι, μέ τήν εὐκαιρία
αὐτῆς τῆς ἐπισκέψε-
ως ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος ἱερούρ-
γησε καί μίλησε
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας
Παρασκευῆς Δομο-
κοῦ. 

Στό τέλος τῆς
Θείας Λειτουργίας, ὁ
Σεβασμιώτατος πα-
ρουσίασε στό
ἐκκλησίασμα τόν π.
Γερβάσιο, τόν ἄνθρωπο ἐκεῖνο πού ἔθεσε ὡς στόχο τῆς
ἱερατείας του μεταξύ ἄλλων καί τήν προστασία τῶν φυλα-
κισμένων καί ἀναφέρθηκε στό πολυσήμαντο ἔργο πού
ἐπιτελεῖ στίς φυλακές. Ἐξέφρασε τήν χαρά του πού τόν
ἐγνώρισε ἀπό κοντά, τόν συνεχάρη γιά τήν μεγάλη του
προσφορά καί ὑπογράμμισε, ὅτι τό ἔργο τό ὁποῖο διακο-
νεῖ ὁ π. Γερβάσιος ἔλαβε διαστάσεις πανχριστιανικές καί
διεθνεῖς. Τοῦ εὐχήθηκε ὁ Θεός νά τοῦ δίδει ὑγεία καί δύ-
ναμη ὥστε νά συνεχίσει τό δύσκολο καί εὐλογημένο ἔργο
του πρός δόξαν Θεοῦ καί νά μεταφέρει πάντοτε τό μήνυμα
τοῦ Χριστοῦ, τῆς μετανοίας καί τῆς ἀγάπης. Ἐν συνεχείᾳ,
εἰς ἔνδειξιν σεβασμοῦ καί ἀναγνωρίσεως τοῦ πρωτοπορια-
κοῦ ἔργου του, τοῦ ἀπένειμε τό μετάλλιο τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως.

Ὁ π. Γερβάσιος στήν ἀντιφώνησή του εὐχαρίστησε τόν
Σεβασμιώτατο γιά τήν τιμή καί τήν ἐγκαρδιότητα μέ τήν
ὁποία τόν ὑποδέχθηκε. Ἀκολούθως, ἀφοῦ παρεκάλεσε
τόν Σεβασμιώτατο καί τό ἐκκλησίασμα γιά τήν ἠθική συμ-
παράσταση στό φιλανθρωπικό καί κοινωνικό ἔργο του, μέ
λόγια πού ἄγγιξαν τίς ψυχές τῶν ἀκροατῶν, ἀναφέρθηκε
στίς ἐπισκέψεις καί ἐμπειρίες του στό χῶρο τῶν φυλακῶν,
ὄχι μόνο στήν Ἑλλάδα ἀλλά καί στό ἐξωτερικό. 

Στή συνέχεια, ὁ Δήμαρχος Δομοκοῦ κ. Δημήτριος
Τσόγκας καλωσόρισε τόν Σεβασμιώτατο καί τόν π. Γερβά-
σιο, συνεχάρη τόν π. Γερβάσιο γιά τό ἔργο πού ἐπιτελεῖ,
ὑποσχέθηκε ὅτι θά ἔχει καί τήν δική του ἀμέριστη συμπα-
ράσταση καί τοῦ εὐχήθηκε νά συνεχίσει αὐτό τό μεγάλο
ἔργο.

Μετά τή Θεία Λειτουργία τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο
παρέθεσε κέρασμα στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἐνορίας

καί ἐκεῖ τό ἐκκλησίασμα εἶχε τήν εὐκαιρία νά πάρει τήν
εὐχή τοῦ π. Γερβασίου, νά θέσει ἐρωτήματα καί νά ἀκού-
σει ἱστορίες ἀπό τήν διακονία του στίς φυλακές. 

Τό μεσημέρι ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ π. Γερβάσιος καί 150
μέλη τοῦ Συλλόγου πού ἀποτελοῦσαν τή συνοδεία του,
συνοδευόμενοι ἀπό τόν Διευθυντή τοῦ Σωφρονιστικοῦ

Καταστήματος Δο-
μοκοῦ ἐπισκέφθη-
καν τίς φυλακές. Στό
παρεκκλήσιο τῶν
φυλακῶν, ἀφοῦ
ἔψαλλαν ἐπίκαιρα
τροπάρια, ὁ Σεβα-
σμιώτατος εὐχαρί-
στησε τόν π. Γερβά-
σιο γιά τήν ἐπίσκεψή
του αὐτή, ἐπαίνεσε
τό ἔργο του καί
εὐχήθηκε σέ ὅλους
νά συνεχίσουν νά τό
ἐπιτελοῦν μέ τόν
ἴδιο ζῆλο. Ὁ π. Γερ-
βάσιος ἐπέδωσε στό
Σεβασμιώτατο, στόν
Διευθυντή τῶν φυ-
λακῶν καί στόν
Ἀρχιφύλακα ἀνα-

μνηστικά δῶρα.
Στή συνέχεια, γυναῖκες ἀπό τή συνοδεία τοῦ π. Γερβα-

σίου τραγούδησαν τά κάλαντα καί διάφορα χριστιανικά
τραγούδια μέ τή συνοδεία μουσικῶν ὀργάνων καί ἀκο-
λούθως ὁ π. Γερβάσιος μίλησε στούς κρατουμένους καί
τούς μετέφερε τό μήνυμα τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος ὡς εὐλογία προσέφερε στούς 150
ἀνθρώπους πού συνόδευαν τόν π. Γερβάσιο τό ἡμερολό-
γιο τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἀργά τό μεσημέρι ἔφυγαν ἀπό τίς φυλακές καί ἐπεσκέ-
φθησαν τήν Ἱερά Μονή Ἀγάθωνος γιά νά προσκυνήσουν
τό ἄφθαρτο σκήνωμα τοῦ π. Βησσαρίωνος.

Ἡ παρουσία τοῦ π. Γερβασίου καί τῶν μελῶν τοῦ Συλ-
λόγου ὑπῆρξε μιά εὐχάριστη καί πολύ διδακτική ἐμπειρία
γιά τούς κατοίκους τοῦ Δομοκοῦ καί ἀσφαλῶς μιά ἀκτίνα
ἐλπίδας καί ἐνισχύσεως γιά τούς ἐλαχίστους ἀδελφούς
μας κρατουμένους.

Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Τό  Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς  Ἱ. Μ. Ἀγάθωνος .....5.000.00
Ὁ κ. Ἄγγ. Ἀλιμπέρτης, εἰς μνήμην γονέων του......1.500.00
Ὁ κ. Ἰωάννης Ρηγινιώτης .......................................1.000.00
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Πετρόπουλος ............................500.00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου 
Ἀθανασίου Τυμφρηστοῦ ..........................................150.00
Ἡ κα Μαρία Γεωργίου ..............................................500.00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ  Ἱ. Ν. Ἁγ.  Σοφίας Λαμίας ..........200.00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ.  Γεωργίου Ἀρκίτσης, 
ἐκ παρεκκλησίου Ἁγίας Μαρίνης, ...........................600.00
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Θεόκλητος Μπρούζης ...................500.00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο  Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων
Ἀναργύρων Ἀταλάντης............................................500.00
Τό  Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ  Ἱ. Ν. Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου 
Μώλου, διά παράστασην Σεβασμιωτάτου ...............300.00
Ὁ κ. Ἰωάννης Λουκίδης ............................................300.00
Ὁ κ. Γεώργιος Ἀνδροῦτσος ......................................500.00
Ὁ κ. Νικόλαος Βασιλάκης, Διοικητής Κ.Ε.Υ.Π. .........250.00

Διά ἑορτήν Σεβασμιωτάτου ὑπέρ Κέντρου Νεότητος 
Ὁ κ. Δημήτριος Τσατσᾶς.............................500.00 δολάρια 
Ὁ πανοσ. ἀρχιμ. π. Πορφύριος Παπαρούπας...........500.00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ.  Κων/νου Μαλεσίνας ..300.00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Τριάδος Μακρακώμης 150.00
Ὁ αἰδεσιμ. π. Νικόλαος Κατσαρέλης...........................50.00
Ὁ αἰδ. πρωτ. π. Κωνσταντῖνος Κόρδας .....................100.00
Ὁ αἰδ. πρωτ. π. Γεώργιος Γιαννοθανάσης...................50.00
Ὁ αἰδ. π. Χρῆστος Παναγιώτου...................................50.00 
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ  Ἱεροῦ Ναοῦ  Ἁγ. Γεωργίου 
Μακρακώμης ............................................................150.00
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Δαμιανός Κωνσταντίνου ................300.00
Ὁ κ. Ἄγγελος Καλίτσης .............................................100.00
Ὁ αἰδεσ. πρωτ. π. Φιλάρετος Βασιλάκος ..................150.00

Ὑπέρ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζας 
Ἀνώνυμος ..............................................................1.000.00
Ἀνώνυμος .................................................................100.00
Ὁ αἰδ. π. Κωνσταντῖνος Θεολογᾶς..............................50.00
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη ..............................................80.00
Ἡ Πανελλήνια   Ἕνωση Γυναικῶν Λαμίας, 
διά ἑορτήν Σεβασμιωτάτου .......................................120.00
Ἡ κα Εἰρήνη Φίτσιου .................................................500.00
Ὁ κ. Ἰωάννης Ψυχογιός .............................................150.00

Ὑπέρ Γενικοῦ Φιλόπτωχου Ταμείου
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς  Ἱ. Μ. Ἀγάθωνος ......5.000.00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς  Ἱεράς Μονῆς 
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Λιβανατῶν .............187.40

Ὑπέρ Φθιωτικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Φωνῆς
Ὁ παν. ἀρχιμ. π Γερμανός Γιαντσίδης ......................150.00
Ὁ κ. Ἰωάννης Παναγόπουλος .....................................30.00
Ὁ κ. Χαράλαμπος Παπαγεωργίου .............................20.00
Ὁ αἰδεσ. π. Νικόλαος Κόρμπος...................................15.00
Ὁ κ. Σπυρίδων Σιμωτᾶς...............................................30.00

Ὑπέρ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Γερμανός Γιαντσίδης .....................150.00

Δ Ω Ρ Ε Ε Σ
Σταυροπούλου προσέφερε ἕνα σημαντικό ἀριθμό βι-
βλίων ἀπό τήν βιβλιοθήκη τοῦ ἐκλιπόντος ἀδελφοῦ της
Δρ. Νικολάου Κοκοτάκη, Φυσικοῦ-Ἐρευνητή γιά τήν νεο-
σύστατη βιβλιοθήκη τῆς Μητροπόλεώς μας πού θά στε-
γασθεῖ στό Κέντρο Νεότητος τῆς Μητροπόλεως στή Λα-
μία. 

Τέλεση Γάμων.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τέλεσε
τήν Κυριακή 8 Νοεμβρίου τήν ἀκολουθία τοῦ γάμου τοῦ
κ. Σπύρου Ἀντεριώτη στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου
Μενδενίτσας. Ἐνῶ τό Σάββατο 21 Νοεμβρίου τέλεσε στόν
Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Λαμίας τήν ἀκολουθία τοῦ
Γάμου τῆς κόρης τῆς κας Κασσιοῦ, πρώην μέλος τοῦ Μη-
τροπολιτικοῦ Συμβουλίου.

Συνέντευξη στό Β.Β.C.
Στό μεγάλο βρετανικό Τηλεοπτικό δίκτυο τοῦ Β.Β.C. πα-
ραχώρησε τήν Παρασκευή 27 Νοεμβρίου συνέντευξη ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Ἡ συνέν-
τευξη εἶχε ὡς θέμα τήν ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπϊκοῦ Συμ-
βουλίου γιά τήν ἀπομάκρυνση τῶν χριστιανικῶν συμβό-
λων ἀπό τίς αἴθουσες τῶν σχολείων καί τούς δημόσιους
χώρους.

Συνεργασία γιά τήν  Ἐκκλησιαστική  Ἐκπαίδευση.
Τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο ἐπισκέ-
φθηκαν τό Σάββατο 28 Νοεμβρίου ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπί-
σκοπος Ρεντίνης κ. Σεραφείμ καί ὁ Διευθυντής τῆς Ἱερα-
τικῆς Σχολῆς Δευτέρας Εὐκαιρίας Κατερίνης κ. Ἀντώνης
Τριάντης γιά νά συζητήσουν γιά θέματα πού ἀφοροῦν
τήν Ἐκκλησιαστική Ἐκπαίδευση. Ὁ Σεβασμιώτατος μέ
ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Σύνοδου ἔχει ὁρισθεῖ ὑπεύθυνος γιά
τά θέματα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως καί τῆς Ἐπι-
μορφώσεως τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν στόν
Πρωθυπουργό.
Τήν Τρίτη 1 Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος συμμετεῖχε στήν ἔκτακτη συνεδρίαση τῆς

Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ὅπου συνεκλήθη ὑπό τήν προ-
εδρεία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί
πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου μέ κύριο θέμα τή φορολό-
γηση ἀπό τήν Πολιτεία τῆς ἀκίνητης περιουσίας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Γιά τό ἴδιο θέμα ὁ Σεβασμιώτα-
τος συνόδευσε μαζί μέ ἄλλους Συνοδικούς Ἀρχιερεῖς τόν
Ἀρχιεπίσκοπο στό Μέγαρο Μαξίμου, ὅπου εἶχε συνάντη-
ση μέ τόν Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου.

Ἁγιασμός σέ φιλανθρωπική ἐκδήλωση.
Τόν ἁγιασμό στήν Φιλανθρωπική ἐκδήλωση (Bazar) πού
διοργάνωσε τό Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτῶν στήν
αἴθουσα τοῦ Ξενοδοχείου ΣΑΜΑΡΑΣ στή Λαμία, τήν Πέμ-
πτη 3 Δεκεμβρίου, τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος ὁ Μητροπο-
λίτης μας κ. Νικόλαος παρουσία πολλῶν ἐπισήμων.

Ὀνομαστήρια Σεβασμιωτάτου.

Μέ λαμπρότητα καί ἐπισημότητα ἡ τοπική μας Ἐκκλησία
ἑόρτασε τήν Κυριακή 6 Δεκεμβρίου τή μνήμη τοῦ ἐν Ἁγί-
οις πατρός ἡμῶν Νικολάου Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς
Λυκίας καί τίμησε τά ὀνομαστήρια τοῦ Σεπτοῦ Ποιμενάρ-
χη της κ. Νικολάου. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα στόν Ἱερό
Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας
τελέσθηκε πανηγυρικό συλλείτουργο προεξάρχοντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας καί πολλῶν κλη-
ρικῶν καί διακόνων τῆς Μητροπόλεώς μας. Μεταξύ τῶν
κληρικῶν στήν Θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος καί ὁ πα-
νοσ. ἀρχιμ. π. Τιμόθεος Ἄνθης, Ἐκπρόσωπος Τύπου τοῦ
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Γραμματεύς
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ ὁποῖος καί ἐκφώνησε Θεῖο λόγο
καί ὁ πανοσ. ἀρχιμ. π. Ἀγαθάγγελος Κόκλας, Διευθυντής
τοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδη-
μίας Ἀθηνῶν. Ἐπίσης παρέστησαν πολλοί ἐπίσημοι καί
πλῆθος κόσμου. Ὁ Σεβασμιώτατος δεξιώθηκε τούς ἐπι-
σήμους καί τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς πού θέλησαν νά
τοῦ εὐχηθοῦν στό ἀνακαινισμένο Μητροπολιτικό Μέγα-
ρο, ὅπου τό μεσημέρι παρέθεσε ἐπίσημο γεῦμα στό
ὁποῖο παρακάθησαν οἱ στρατιωτικές καί πολιτικές ἀρχές
τοῦ Νομοῦ καί τῆς πόλεως. Τόν Σεβασμιώτατο ἐπισκέ-
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Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.

Εἶναι σέ ὅλους γνωστή ἡ φιλανθρωπία, τήν ὁποία
ἀσκεῖ ἡ Ἐκκλησία μας καί ἰδιαιτέρως ἡ Ἱερά Μητρόπολή
μας. Προσφέρει ἀδιακρίτως εἰς τούς ἔχοντας ἀνάγκη
αὐτά, πού ἐσεῖς ἐμπιστεύε-
σθε στά χέρια της καί ἀνα-
κουφίζει ἑκατοντάδες ψυχές
ἀπό τήν περιπέτεια τῆς φτώ-
χειας, τῆς ἀρρώστιας, τῆς
κάθε δοκιμασίας. Ἡ ἀγκαλιά
της εἶναι πάντα ἀνοικτή γιά
κάθε πονεμένο ἀδελφό μας,
μικρό καί μεγάλο, Ἕλληνα
καί ξένο, χριστιανό καί
ἀλλόθρησκο. Τά Γηροκο-
μεῖα μας, τά Κέντρα Ἀγάπης,
ὅλα τά Ἱδρύματά μας φιλο-
ξενοῦν, περιθάλπουν καί
διακονοῦν ταλαιπωρημέ-
νους ἀνθρώπους, ἐγκαταλε-
λειμένες γιαγιάδες καί πα-
ποῦδες, μετανάστες, ἀνέρ-
γους, ἀστέγους, ἀσθενεῖς,
κάθε εἴδους πονεμένο
ἄνθρωπο. Καί τοῦτο πράττο-
με ἐν ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος μᾶς λέγει, ὅτι στό
πρόσωπο αὐτῶν τῶν ἐλαχίστων εἶναι Αὐτός ὁ  Ἴδιος.

Ἡ φιλανθρωπία, τήν ὁποία ἀσκεῖ ἡ Ἐκκλησία μας μέ
τρόπο ὀργανωμένο καί ἀνεπίληπτο, εἶναι μιά γνήσια
λειτουργία ἀγάπης. Οἱ προσφέροντες, οἱ διανέμοντες
καί οἱ λαμβάνοντες, ὅλοι μαζί κινοῦνται μέσα σ΄ ἕνα δια-
φορετικό κλῖμα ἀνθρωπίνων σχέσεων, τό ὁποῖο τούς
ἑνώνει μέ τόν ἀδιάσπαστο σύνδεσμο τῆς ἀγάπης. Ἄν
αὐτή ἡ σχέση ἁπλωθεῖ στήν κοινωνία μας, τότε δέν θά
ὑπάρχει φτώχεια, δέν θά ὑπάρχουν πεινασμένοι, δέν θά
νοιώθει κανείς τήν παγερότητα τῆς μοναξιᾶς, ὁ πόνος
θά μετριάζεται, ἡ χαρά θά πολλαπλασιάζεται καί ἡ εὐτυ-
χία θά ἑδραιώνεται στήν κοινωνία μας. Γι΄ αὐτό ὁ Κύριός
μας διεκήρυττε: «Μακάριον ἐστί διδόναι μᾶλλον ἤ λαμ-
βάνειν». Ἡ ἐλεημοσύνη ἀνασταίνει ἀνθρώπους, ὅπως
λέγει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος: «Ἡ δύναμις τῆς δαψιλοῦς
ἐλεημοσύνης καί αὐτόν τόν θάνατον φυγαδεύει ὡς ἐπί
τῆς Ταβιθᾶ».

Δέν ἀγνοοῦμε, ὅτι σήμερα διέρχεται ἡ κοινωνία μας
μιά μεγάλη οἰκονομική κρίση ἕνεκα τῆς ἀλογίστου χρη-
σιμοποιήσεως τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν. Ὅπως σέ κάθε ἐπο-
χή πείνας καί φτώχειας δέν ἔπαψαν νά ὑπάρχουν πλού-
σιοι, ἔτσι καί σήμερα ὑπάρχουν πολλοί πού ζοῦν μέσα
στά πλούτη καί στίς ἀπολαύσεις. Ἄς ρίξουν μιά ματιά
καί στόν φτωχό. Ἄς ἀνοίξουν τό πορτοφόλι τους νά ἐνι-
σχύσουν τό ἔργο τῆς φιλανθρωπίας. Θά νοιώσουν ἀνά-
σταση στήν ψυχή τους καί θά τούς εὐλογήσει ὁ Θεός.
Ἐκτός ἀπό τούς πλουσίους ὑπάρχουν καί ἐκεῖνοι, πού
ἔχουν λίγα, ἀλλά εἶναι πλούσιοι στή νοοτροπία. Εἶναι οἱ

τόσες χιλιάδες  Ἕλληνες, πού κάθε βράδυ ξενυχτοῦν
στά κέντρα διασκεδάσεων, σπαταλοῦν τίς οἰκονομίες
τους στίς ἀπολαύσεις καί ὅταν τούς κτυπήσεις τήν πόρτα
νά ἐνισχύσουν τόν  Ἔρανο τῆς Ἀγάπης, κωφεύουν.

Ὀλίγοι εἶναι οἱ «ἱλαροί δότες». Αὐτοί οἱ ὀλίγοι κά-
νουν τά μεγάλα ἔργα τῆς
ἀγάπης καί τῆς φιλανθρω-
πίας. Ἄν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι
εἶχαν τή δική τους ψυχή, τό-
τε δέν θά ὑπῆρχε φτώχεια,
οὔτε θά μᾶς προέκυπτε
οἰκονομική κρίση. Νά γνω-
ρίζετε, ἀδελφοί μου, ὅτι ὁ
Θεός εἶναι καλοπληρωτής.
Δίδει μισθόν ἑκατονταπλα-
σίονα εἰς τόν τίμιο ἐργάτη
τῆς ἀγάπης. «Μικρά δίδομεν
καί μεγάλων ἀξιούμεθα»
λέγει ὁ «χρυσοῦς τήν
γλῶτταν χρυσοῦς καί τήν
καρδίαν» ἅγιος Ἰωάννης
Χρυσόστομος. Τό σημαντι-
κότερο εἶναι, ὅτι ἡ ἐλεημο-
σύνη μᾶς χαρίζει ἄφεση
ἁμαρτιῶν. Αὐτή τή σημασία
ἔχει ἡ προτροπή τοῦ μεγά-

λου Πατρός: «Τάς ἁμαρτίας σου ἐν ἐλεημοσύναις λύ-
τρωσαι».

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.
Σᾶς ἀνέφερα ὅλα τά ἀνωτέρω, διά νά ἀντιληφθεῖτε,

ὅτι Χριστιανός πού δέν ἐλεεῖ, δέν εἶναι Χριστιανός. Τρό-
ποι ἐλεημοσύνης ὑπάρχουν πολλοί. Δέν εἶναι μόνο τῶν
χρημάτων. Εἶναι καί τῶν λόγων καί τῆς προσευχῆς.
Αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες ἀνοῖξτε τήν καρδιά σας. Σκεφθεῖτε
περισσότερο τόν συνάνθρωπό σας πού ὑποφέρει. 

Ἐνισχύσατε μέ ὅ,τι καί ὅσο δύνασθε τήν φιλανθρω-
πία τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ  Ἔρανος τῆς Ἀγάπης, πού θά
διενεργηθεῖ ἀπό 13 ἕως 15 Δεκεμβρίου εἶναι γιά τούς
ἀδελφούς πού ἔχουν ἀνάγκη ἀπό τή ζεστασιά τῆς ἀγά-
πης. Βοηθήσατε, γιά νά μποροῦμε κι΄ ἐμεῖς νά ἀνταπο-
κρινόμαστε στίς πολλές ἀνάγκες τῶν συνανθρώπων
μας.

Ὁ Οἰκτίρμων καί Ἐλεήμων Κύριός μας νά σᾶς εὐλο-
γεῖ διά παντός καί νά σᾶς σκεπάζει ἀπό κάθε κακό.

Ἡ «ἀκαταίσχυντη προστασία τῶν πιστῶν» Ὑπεραγία
Θεοτόκος νά εἶναι φρουρός τῆς ζωῆς σας.

Οἱ πάντες ἅγιοι νά πρεσβεύουν ἐκτενῶς ὑπέρ ὑμῶν.
Ἐκ βάθους ψυχῆς μου σᾶς εὔχομαι εὐλογημένα καί

ἁγιασμένα Χριστούγεννα.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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δι. Τί τόν ὠφελεῖ ὅτι ἠμπορεῖ νά παρακολουθεῖ
τήν κατεύθυνση τῶν καταιγίδων; Βλέπει νά ἐκρι-
ζώνονται πόλεις, δάση, ἐργοστάσια καί εἶναι ἀνί-
κανος νά ἀντισταθεῖ. Εἶναι ἀδύναμος ἐν τῇ παν-
τοδυναμίᾳ του. Ἐξάλειψε τίς μεγάλες ἐπιδημίες.
Εἶναι ὅμως ἀδύναμος ἐνώπιον ἄλλων ἀσθενειῶν,
γνωστῶν καί ἀγνώστων, οἱ ὁποῖες ἀπειλοῦν τήν
ζωή καί τήν ὑπόστασή του.

Ἡ ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου δέν φαίνεται μό-
νον ἐμπρός εἰς τό φυσικό κακό, ἀλλά καί ἐμπρός
εἰς τό ἠθικό κακό. Αἰσθάνεται νά τόν περιβάλλει
τό μῖσος, ἡ κακία, ὁ φθόνος, ἡ συκοφαντία. Βλέ-
πει νά κυριαρχεῖ στή ζωή ἡ ἀπάτη, τό ψεῦδος, ἡ
διαφθορά καί εἶναι ἀδύναμος νά ἀναστρέψει τήν
κατάσταση. Διαπιστώνει ἐπίσης, ὅτι καί ὁ δικός
του «ἔσω ἄνθρωπος» ρέπει πρός τό κακό καί πα-
ρά τόν ἀγῶνα, πάλι ἐπιστρέφει στήν λάσπη τῶν
ἀδυναμιῶν. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος περιγράφει τήν
ὑποδούλωση τοῦ ἀνθρώπου στίς παλαιές συνήθει-
ες μ΄ αὐτά τά χαρακτηριστικά λόγια: «ταλαίπωρος
ἐγώ ὁ ἄνθρωπος˙ τίς μέ ρύσεται ἐκ τοῦ σώματος
τοῦ θανάτου τούτου;» (Ρωμ. 7,15). Καί σήμερα
μετά τόσους αἰῶνες καί τόσες προόδους, ὁ ἄνθρω-
πος εὑρίσκεται στό ἴδιο σημεῖο.

Ἀδύναμος λοιπόν ὁ ἄνθρωπος πρό τῶν στοιχεί-
ων τῆς φύσεως, πρό τῶν ἀσθενειῶν καί πρό τοῦ
ἠθικοῦ κακοῦ, πού ὑπάρχει γύρω του καί μέσα
του. Ἀδύναμος νά διαλευκάνει μόνος του τό μυ-
στήριο τοῦ προορισμοῦ του. Ἀδύναμος ὁ ἄνθρω-
πος μέσα σ΄ ἕνα κόσμο ἀφιλόξενο, ἀπειλητικό καί
ἀπρόβλεπτο, πού τοῦ δημιουργεῖ πλήξη καί φό-
βο.

Ἐνόμισαν μερικοί, ὅτι μέ τήν ἰσχύ τῆς γνώσε-
ως, τή δύναμη τοῦ χρήματος, τήν ὑπεροχή τῆς
τεχνολογίας, τήν ἀνάπτυξη τοῦ πολιτισμοῦ, θά
καθιστοῦσαν τόν ἄνθρωπο παντοδύναμο καί
εὐτυχισμένο. Ἠπατήθησαν ὅμως, διότι δέν ἐξαλεί-
φθηκε ὁ φόβος τῆς ἀδυναμίας. Δυστυχῶς ἡ ὑπε-
ροχή καί ἡ ἀλλαζονεία ἐκτρέφει τήν ἐσωτερική
ἀδυναμία μέ ἀποτέλεσμα ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος
νά αἰσθάνεται μόνος ἀνάμεσα σέ πολλούς, «τρέ-
μων καί στένων» μέσα σέ πλούτη καί χλιδή, ἀνι-
κανοποίητος μέσα σέ ἀπολαύσεις, ἀνασφαλής μέ
πολλούς σωματοφύλακες, μόνιμα φοβισμένος,
ἀποπροσανατόλιστος καί δυστυχής.

Ἀδύναμος εἶναι ὁ ἄθρωπος χωρίς Θεό. Ἀνα-
σφαλής καί χαμένος εἶναι ἐκεῖνος, πού ἀκολουθεῖ
τήν διακήρυξη τοῦ Νίτσε, ὅτι «ὁ Θεός εἶναι ὁ με-
γαλύτερος κίνδυνος». Ὅσοι ἀκολουθοῦν αὐτή τή
θεωρία γίνονται δυστυχισμένοι καί τήν δυστυχία
τους διοχετεύουν στή ζωή τῶν λαῶν μέ τήν ἐπι-
βολή τῶν ἀθρήσκων θεωριῶν καί πρακτικῶν τους. 

Ἔτσι, ἐφθάσαμε σήμερα νά ὁμιλοῦμε γιά ἄθρη-
σκα συντάγματα, γιά ἄθρησκη παιδεία, γιά ἄθρη-
σκα κράτη καί ὑπό τό πρόσχημα τῆς προστασίας

τῶν μειονοτήτων νά ἰσοπεδώνουμε ἀξίες, πίστη,
παράδοση καί ἰδανικά αἰώνων, μέ τά ὁποῖα ἐστά-
θηκαν ὄρθια ἔθνη καί ἐμεγαλούργησαν.

Ἡ ἐποχή μας ἀντιμετωπίζει μιά ἀπό τίς μεγα-
λύτερες κρίσεις τῆς ἱστορίας τῆς ἀνθρωπότητος.
Ἐνῶ ὁ Θεός εἶναι μαζί μας, ἐμεῖς ζοῦμε «ὡς ἐλπί-
δα μή ἔχοντες καί ἄθεοι ἐν τῷ κόσμῳ» (Ἐφ.
Β΄,12). Ἐάν κατορθώναμε νά συνειδητοποιήσωμε
τήν συνεχῆ παρουσία τοῦ Θεοῦ, θά εἴμεθα πολύ
πιό διαφορετικοί. Θά εἴμεθα ἄνθρωποι ἤρεμοι,
ἰσορροπημένοι, εὐτυχισμένοι.

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ.

Εἶναι καιρός νά ὑπερβοῦμε τήν εἰκονική πραγ-
ματικότητα, πού παρουσιάζει τόν ἄνθρωπο ὡς
ὑπεράνθρωπο. Τά πράγματα εἶναι διαφορετικά.
Χωρίς τόν Σωτῆρα καί Λυτρωτή Χριστό ὁ ἄνθρω-
πος γίνεται ὑπάνθρωπος. Ὁ Χριστός μέ τήν σάρ-
κωσή Του διέσωσε τήν εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου καί
τήν ἀνεβίβασε στήν ἀξία τοῦ Θεοῦ. Διά τοῦ Χρι-
στοῦ καί μέ τόν Χριστό «ἀναιρεῖται ἡ ἀναίδεια
τῆς ἁμαρτίας» καί ἀνατέλλει ἡ χαρά στόν κόσμο.

Ἄς ἀποβάλλωμε, λοιπόν, τό βαρυκάρδιο νέφος
τῆς ἀπελπισίας κι΄ ἄς ὁδηγήσωμε τά βήματά μας
στήν νοητή Βηθλεέμ, στήν ἁγία μας Ἐκκλησία,
στήν ὁποία λάμπει τό ἀστέρι τῆς ἐλπίδος, ὁ Σω-
τήρ ἡμῶν.

«Ἡ ἀλήθεια ἦλθεν. Ἡ σκιά παρέδραμε καί Θε-
ός ἀνθρώποις ἐκ Παρθένου πεφανέρωται».

Τό χαρμόσυνο ἀγγελικό μήνυμα ἄς ζωογονήσει
τόν ἀπογοητευμένο καί ταλαιπωρημένο ἄνθρωπο,
ὅπου γῆς.

«Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, 
ὅς ἐστί Χριστός Κύριος».

«Σήμερον πᾶσα κτίσις ἀγάλλεται καί χαίρει,
ὅτι Χριστός ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου Κόρης».
«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, 

ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».

Τῷ δέ σαρκωθέντι Θεῷ δόξα, τιμή 
καί προσκύνησις εἰς τούς αἰῶνας.

Μετά πατρικῶν ἑορτίων εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ἡ ψῆφος τῶν Ἱερέων

Ἀνεγράφη στίς ἐφημερίδες ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Φθιώτιδος κ.κ. Νικόλαος παρατήρησε ἑπτά Ἱερεῖς
τῆς Μητροπόλεώς του ἐπειδή προσῆλθαν καί ψήφισαν στίς
ἐσωκομματικές ἐκλογές τῆς 29.11.2009 τῆς Νέας Δημοκρα-
τίας γιά τήν ἐκλογή τοῦ νέου
αὐτῆς προέδρου.

Τήν ἐνέργειά του αὐτή
ἔσπευσαν νά κατακεραυνώ-
σουν πλεῖστοι ὅσοι τηλεδικα-
στές ἀπό τά παράθυρα τῆς Τ.V.

Ἄλλος χαρακτήρισε τή στά-
ση τοῦ συγκεκριμένου Μητρο-
πολίτη ὡς ἀντιδημοκρατική
ἐνέργεια σκοποῦσα στή στέρη-
ση τοῦ δικαιώματος τῶν ἐν
λόγῳ ἱερέων νά ἐκφράζουν τίς
πολιτικές των πεποιθήσεις,
ἄλλος χαρακτήρισε αὐτήν ὡς
δεσποτισμόν καί ἄλλος πάλιν
ὡς ἐνέργειαν τρομοκρατήσεως
τούτων. Τά πράγματα ὅμως
δέν εἶναι ἔτσι. Ὁ Γράφων οὔτε
φίλος εἶναι ἀλλ΄ οὔτε καί κάν γνωστός τοῦ συγκεκριμένου
Ἱεράρχου, οὔτε καί αὐτόκλητος αὐτοῦ ὑπερασπιστής ἔχει
ταχθεῖ. Ἀλλ΄ ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε, φίλοι ἀναγνῶστες, τό
νόμισμα ἔχει πάντα δύο ὄψεις. Βεβαίως, τήν ἐποχή πού
ζοῦμε κανείς δέν ἔχει τό δικαίωμα νά στερήσει τόν οἱονδή-
ποτε τρίτον νά ἐκφράζει τίς πολιτικές του πεποιθήσεις. Ἄλλο
ὅμως πολιτικές πεποιθήσεις καί ἄλλο συμμετοχή σέ κομμα-
τικές διεργασίες.

Οἱ ἱερεῖς ἀπό τῆς χειροτονίας των καί μετέπειτα θεω-
ροῦνται ποιμένες ὅλου τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος
τῆς ἐνορίας των. Ὀφείλουν καί πρέπει νά ἀπολαμβάνουν
τοῦ σεβασμοῦ καί τῆς ἐκτιμήσεως ὅλων τῶν ἐνοριτῶν, ἀνε-
ξαρτήτως πολιτικῆς ἀποχρώσεως, ἰδία δέ ὅταν οὗτοι ἔχουν
καταστεῖ καί ἐξομολόγοι. Κάτω ἀπό τίς δύο αὐτές ἰδιότητές
των οἱ ἱερεῖς δέν πρέπει νά ἐκδηλώνουν δήμοσια τήν προτί-
μησή των σέ κάποια πολιτική παράταξη, βεβαίως εἶναι καί
αὐτοί  Ἕλληνες πολίτες καί θά πρέπει νά ψηφίζουν τόσον
στίς ἐθνικές ὅσον καί στίς δημοτικές ἐκλογές. Ἄλλο ὅμως
ἐθνικές καί δημοτικές ἐκλογές καί ἄλλο ἐσωκομματικές
διεργασίες γιά τήν ἀνάδειξη ἀρχηγοῦ σέ μιά πολιτική παρά-

ταξη.
Ἡ ψῆφος στίς ἐθνικές καί δημοτικές ἐκλογές, ὡς γνω-

στόν, εἶναι μυστική καί ἔτσι οἱ ἱερεῖς μποροῦν νά ἐκφράζον-
ται ἐλεύθερα, ὅπως ἐπιθυμοῦν. Δέν ἔχουν ὅμως τό δικαίω-
μα νά κομματικοποιοῦνται δημοσίως καί νά κατέχουν κομ-
ματική ταυτότητα, ἄν θέλουν νά ἀπολαμβάνουν τόν σεβα-
σμό ὅλων τῶν ἐνοριτῶν.

Ἀντιλαμβάνεται κανείς
τούς κινδύνους ἐκ τῆς δημο-
σιοποιήσεως τῆς κομματικῆς
ταυτότητας τῶν ἱερέων καί
ἴδια ἄν αὐτοί εἶναι καί ἐξομο-
λόγοι. Ἄν ὁ παπᾶς τῆς ἐνορίας
ἑνός χωριοῦ κομματικο-
ποιεῖται στόν χῶρο τῆς ἄκρας
ἀριστερᾶς, π.χ., εἶναι ποτέ δυ-
νατόν νά προσέλθει ἐνώπιον
αὐτοῦ ἕνας ἐνορίτης ἀκροδε-
ξιῶν πεποιθήσεων καί νά ἐξο-
μολογηθεῖ; Τό ἴδιο ἀκριβῶς
καί ἀντιστρόφως. Ἄνθρωπος
βεβαίως εἶναι καί ὁ παπᾶς καί
ἀσφαλῶς ἔχει καί πρέπει νά
ἔχει καί αὐτός πολιτικές πεποι-

θήσεις. Δέν πρέπει ὅμως νά ἀναμειγνύεται σέ κομματικά
ὄργανα καί ἐκδηλώσεις οἱ ὁποῖες μαρτυροῦν τήν κομματική
του ταυτότητα.

Οἱ ἐκλογές ἔγιναν στίς 4.10.2009 καί πολύ σωστά ἐκεῖ
ψήφισαν καί οἱ παπάδες ὅλων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων.
Κανείς δέν τούς ἤλεγξε καί κανείς δέν τούς κατηγόρησε. Στίς
29.11.2009 ὅμως δέν εἴχαμε ἐκλογές, ἀλλά ἐσωκομματικές
διεργασίες στό κόμμα τῆς Νέας Δημοκρατίας. Ἐκεῖ κλήθη-
καν νά ἐκφρασθοῦν μέ τήν ψῆφον τους μόνον οἱ νεοδημο-
κράτες ἐπί τοῦ ζητήματος ποιόν θέλουν ἀρχηγόν, καί τό γε-
γονός τοῦτο εἶναι ἐντελῶς διαφορετικό ἀπό δικαίωμα ψή-
φου τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν.

Καλόν εἶναι λοιπόν ὅπως οἱ ἱερεῖς, γιά νά ἀπολαμβά-
νουν τοῦ σεβασμοῦ ὁλοκλήρου τοῦ ποιμνίου τῆς ἐνορίας
των, νά μήν κομματικοποιοῦνται, ἀλλά νά ἐμφανίζονται
ὑπερκομματικοί χωρίς κομματικές ταυτότητες, προκειμένου
νά τούς ἐμπιστεύονται οἱ πάντες καί ἰδία κατά τήν ἱεράν
αὐτῶν ἐξομολόγηση. Οἱ δέ τηλεδικαστές ν΄ ἀποφεύγουν νά
καταδικάζουν μέ τόση εὐκολία τούς Μητροπολίτες, ἀφοῦ
τό νόμισμα ἔχει πάντα δύο ὅψεις.

Τάσος Νασόπουλος, Δικηγόρος Παρ᾽ Α.Π. καί Σ.τ.Ε.
Ἐφημερίδα «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ», 7.12.2009
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Ἀποθέωση τοῦ παραλογισμοῦ.

Τό ἐπιτίμιο τῆς ἐπιπλήξεως ἐπέβαλε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Νικόλαος σέ ὁρισμένους ἱερεῖς
τῆς Μητροπόλεώς του, γιατί συμμετεῖχαν στίς κομματικές
ἐκλογές τῆς Ν.Δ. γιά τήν ἀνάδειξη τοῦ νέου πρόεδρου της.

Ὑπογραμμίζουμε τόν κομματικό χαρακτήρα τῶν

φθηκαν καί τοῦ εὐχήθηκαν, ἐκτός τῶν λοιπῶν ἐπισήμων
καί τῶν πολλῶν ἁπλῶν χριστιανῶν, οἱ Σεβασμιώτατοι
Μητροπολίτες Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιος, Θηβῶν
καί Λεβαδείας κ. Γεώργιος καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκο-
πος Ρεντίνης κ. Σεραφείμ. Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ Σε-
βασμιώτατος χοροστάτησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό
Ἁγίου Νικολάου Λαμίας, παλαιό Μητροπολιτικό Ναό,
ὅπου τέλεσε καί τήν χειροθεσία εἰς ἀναγνώστην τοῦ μα-
θητοῦ τῆς 2ας τάξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Λα-
μίας Χρίστου Τσιρίγκα. Στόν Ἑσπερινό παρέστη ὁ καθη-
γούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Σεραφείμ καί Αὐγου-
στίνου Τρίκορφου Φωκίδος πανοσ. ἀρχιμ. π. Νεκτάριος
Μουλατσιώτης, ἐνῶ τόν Θεῖο λόγο ἐκφώνησε ὁ Ἱεροκή-
ρυκας τῆς Μητροπόλεώς μας πανοσ. ἀρχιμ. π. Ἄνθιμος
Νεραντζῆς. 

Εἰρηνική ἐπίσκεψη Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀλεξαν-
δρείας.
Τήν Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Νικόλαος, ὡς μέλος τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συ-
νόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, παρεβρέθη στήν ὑπο-
δοχή τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ. Θε-

οδώρου κατά τήν εἰρηνική ἐπίσκεψη του στήν Ἐκκλησία
τῆς Ἑλλάδος. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας μέ τόν
Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμο καί
ἄλλους ἀρχιερεῖς συνόδευσε τόν Μακαριώτατο Πατριάρ-
χη κατά τήν ἐπίσκεψή του στή Ριζάρειο Ἐκκλησιαστική
Σχολή Ἀθηνῶν, τής ὁποίας εἶναι ἀπόφοιτος.

Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση.
Τήν Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό
Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας τελέσθηκε ἡ
χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση τῆς Μητροπόλεώς μας. Ἡ
ἐκδήλωση περιελάμβανε ἐπίκαιρους χριστουγεννιάτικους
ὕμνους τούς ὁποίους ἀπέδωσε ὁ βυζαντινός χορός τῶν
ἱεροψαλτῶν Λαμίας ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλ-
του τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Λαμίας κ. Δημητρί-
ου Μαντέ. Τήν παρουσίαση τῆς ἐκδήλωσης ἔκανε ἡ πρε-

σβυτέρα Δήμητρα Σερέτη, θεολόγος. Στήν ἐκδήλωση πα-
ραβρέθηκε καί ἀπηύθυνε σύντομο χαιρετισμό ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος.

Ἑορτή Πυροσβεστικοῦ Σώματος.
Μέ ἐπισημότητα τιμήθηκαν τήν Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου,
οἱ Ἅγιοι Τρεῖς Παῖδες, ἐν καμίνῳ, προστάτες τοῦ Πυρο-
σβεστικοῦ Σώματος. Σέ ἐπίσημη δοξολογία πού τελέσθη-
κε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεο-
τόκου Λαμίας χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Νικόλαος καί παρέστησαν πολλοί ἐπίσημοι
τῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν τοῦ νομοῦ καί
τῶν σωμάτων ἀσφαλείας.

Ἐπίσκεψη μαθητῶν μέ δῶρα ἀγάπης.
Τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο ἐπισκέ-
φθηκαν τήν Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου στό γραφεῖο του
μαθητές τῶν Ἐκπαιδευτηρίων Μπούκαλη συνοδευόμενοι
ἀπό ἐκπαιδευτικούς καί προσέφεραν 21 κιβώτια μέ τρό-
φιμα γιά τίς ἀνάγκες τῶν ἐνδεῶν συνανθρώπων μας. Ὁ
Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τούς μαθητές γιά τήν ὡραία
τους αὐτή πράξη καί τούς εὐχήθηκε καλά Χριστούγεννα.
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Μήνυμα Σεβασμιωτάτου 
πρός τούς φιλελεήμονες Χριστιανούς

Ἀπό τό ἐπίσημο γεῦμα ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας 
κ. Νικολάου στό Ἑπισκοπεῖο Λαμίας.

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου
στήν Ριζάρειο Ἐκκλησιαστική Σχολή Ἀθηνῶν.

Ἡ χορωδία Ἱεροψαλτῶν Λαμίας κατά τήν Χριστουγεννιάτικη ἑορταστική 
ἐκδήλωση τῆς Μητροπόλεώς μας στό Μητροπολιτικό Ναό.



Ἐκδήλωση γιά τά παιδιά τῶν ἱερέων.
Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση μέ κάλαντα, ποιήματα καί
τραγούδια γιά τά παιδιά τῶν ἱερέων πραγματοποίησε ἡ
Ἱερά Μητρόπολή μας τήν Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου στό
Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς
Ν. Ἄμπλιανης Λαμίας. Ἡ ἐκδήλωση ἄρχισε μέ τό ἀπολυ-
τίκιο τῶν Χριστουγέννων, τό ὁποῖο ἔψαλλαν ὅλοι οἱ πα-
ρευρισκόμενοι καί ἐν συνεχείᾳ παιδιά τῶν ἱερέων ἀπήγ-
γειλαν ποιήματα, ἐνῶ ἡ Βυζαντινή Χορωδία τοῦ Μητρο-
πολιτικοῦ Ναοῦ Λαμίας «Μηνᾶς ὁ Καλλικέλαδος» καί ἡ
χορωδία τοῦ Συλλόγου Μικρασιατῶν Λαμίας ὑπό τήν δι-
εύθυνση τοῦ Λαμπαδαρίου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ κ.
Ἀνδρέα Ἰωακείμ καί τῇ συνοδείᾳ μουσικῶν ὀργάνων τρα-
γούδησαν παραδοσιακά κάλαντα ἀπό διάφορες περιοχές
τῆς Ἑλλάδος καί παραδοσιακά τραγούδια. Τήν ἐκδήλωση
ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλα-
ος, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ συνεχάρη τή χορωδία καί τούς ὀργα-
νοπαίχτες, ἀπευθυνόμενος πρός τά παιδιά τόνισε τό ἰδιαί-
τερο προνόμιο πού ἔχουν νά μεγαλώνουν μέσα σέ ἕνα
ἐκκλησιαστικό περιβάλλον μέ ἀρχές καί παραδόσεις,
ὑπενθύμισε τήν εὐθύνη τους νά ἀποτελοῦν πρότυπα γιά
τούς ἄλλους καί τούς εὐχήθηκε νά ἔχουν τόν Χριστό

πάντοτε στήν καρδιά τους, γιά νά εἶναι ἡ ζωή τους χα-
ρούμενη καί εὐτυχισμένη. Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος
μοίρασε δῶρα σέ ὅλα τά παιδιά καί τούς ὀργανοπαίχτες
καί ἔβγαλε μαζί τους ἀναμνηστική φωτογραφία. Στό τέ-
λος τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο παρέθεσε μικρή δεξίω-
ση σέ ὅλους.
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Ἕνα ἀκόμα Συνέδριο Νεολαίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως μας στέφτηκε μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχία. 

Τό Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2009, πραγματοποιήθη-
κε τό καθιερωμένο
ἀπό τήν ποιμαντι-
κή πρόνοια καί τό
ἀμέριστο ἐνδιαφέ-
ρον τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολί-
του Φθιώτιδος κ.κ.
Νικολάου, Συνέ-
δριο τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας, τό
ὁποῖο ἀπευθύνεται
κάθε φορά σέ Νέ-
ες καί Νέους τῆς
τοπικῆς Ἐκκλη-
σίας. Κεντρικό θέ-
μα τοῦ Συνεδρίου
ἦταν τό «Πῶς θέ-
λω τήν Ἐκκλησία».
Οἱ ἐκλεκτοί εἰση-
γητές, πού μέ πο-
λύ προθυμία εἶχαν
ἀποδεχθεῖ τήν
πρόσκληση τοῦ
Σεβασμιωτάτου καί μίλησαν στούς πολυάριθμους συνέ-
δρους, ἦταν ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος
π. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου, Διδάκτορας Θεολογίας
καί Κληρικός τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ὁ
ὁποῖος μίλησε μέ θέμα: «Τά ἱερά Μυστήρια τῆς Ἐκκλη-
σίας καί τί εἶναι ἡ Ἐξομολόγηση», ἡ Βουλευτής καί Δη-
μοσιογράφος κυρία Λιάνα Κανέλλη, μέ θέμα: «Ἐκκλη-
σία καί Κοινωνία» καί ὁ κύριος Ἀλέξανδρος Κατσιάρας,
Θεολόγος, Διευθυντής τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί Σύμβουλος τοῦ Μακαριωτά-
του Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.
Ἱερωνύμου, μέ θέμα: «Πῶς θέλω τήν Ἐκκλησία καί πῶς

εἶναι ἡ Ἐκκλησία». 
Τό Συνέδριο, τό ὁποῖο παρακολούθησαν ἀπό τό

πρωί μέχρι τό μεσημέρι πάνω ἀπό διακόσιοι νέοι, ξεκί-
νησε μέ προσευχή.
Στή συνέχεια ἀνα-
γνώσθηκε θερμό
Μήνυμα τοῦ Μα-
καριωτάτου Ἀρχιε-
πισκόπου Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος
κ.κ. Ἱερωνύμου Β΄
πρός τούς νέους
τοῦ Συνεδρίου.

Ἀκολούθησαν
οἱ χαιρετισμοί τοῦ
Δημάρχου Λαμι-
έων κ. Γεωργίου
Κοτρωνιᾶ, τοῦ
ἐκπροσώπου τοῦ
Νομάρχου Φθιώτι-
δος κ. Ἀθανασίου
Χειμάρα, κ. Δημη-
τρίου Ἀργυρίου,
ὑπευθύνου τοῦ το-
μέα Πολιτιστικῶν
Ἐκδηλώσεων τῆς

Νομαρχίας, καθώς καί τῆς ἐκπροσώπου τοῦ Περιφερει-
ακοῦ Διευθυντοῦ Α΄καί Β΄/βάθμιας Ἐκπαίδευσης κ. Ἀθα-
νασίου Μήνα, κας Χριστίνας Ἀτζουλῆ-Κουτκιᾶ, Προϊστα-
μένης Γραφείου Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης Νομοῦ
Φθιώτιδος. Διαβάστηκαν ἐπίσης οἱ χαιρετισμοί τῆς
Ὑπουργοῦ Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης καί Τροφίμων καί Βου-
λευτοῦ τοῦ Νομοῦ κας Κατερίνας Μπατζελῆ καθώς καί
τοῦ Βουλευτή κ. Χρήστου Σταϊκούρα. 

Στή συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώ-
τιδος κ Νικόλαος, κήρυξε τήν ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου,
ἐπισημαίνοντας τήν μεγάλη του χαρά γιά τήν ἰδιαίτερη
εὐκαιρία πού δίνεται μέ τό Συνέδριο αὐτό, νά βρεθεῖ

κοντά ὅλη ἡ Ἐκκλησία, μαζί ὁ Μητροπολίτης καί ὁ λαός
καί ἰδιαίτερα ἡ νεολαία, γιά τήν ὁποία ὅλοι τρέφουν τίς
καλύτερες ἐλπίδες.       

Ἀκολούθησαν οἱ πολύ ἐνδιαφέρουσες εἰσηγήσεις,
μετά ἀπό τήν καθεμία ἀκολουθοῦσε ζωντανός διάλογος
ἀνάμεσα στόν Σεβασμιώτατο τόν κάθε ὁμιλητή καί πολ-
λούς νέους. Ὁ κ. Κατσιάρας στήν εἰσήγησή του περι-
στράφηκε γύρω ἀπό τήν ἀνάγκη ἀνάληψης πρωτοβου-
λίας ἀπό τόν κάθε νέο στήν προσέγγιση τῆς Ἐκκλησίας
καί στήν ἐνσωμάτωσή του σέ αὐτήν ὡς βασική προϋπό-
θεση στήν ἀνάπτυξη δράσης γιά τήν διαμόρφωση τῆς
Ἐκκλησίας. Ἡ κα Κανέλλη τόνισε κυρίως τήν ἔννοια τῆς
ἀγάπης ὡς τήν βασική ἰδιότητα τῆς  Ἐκκλησίας. Μέ τρό-
πο γλαφυρό καί ἐξόχως ἐπικοινωνιακό ἔνυξε πολλές
πλευρές τίς σύγχρονης πραγματικότητας καί ἀποκάλυψε
ἄγνωστες πτυχές αὐτῆς. Τέλος στήν ὁμιλία του ὁ π. Θε-
μιστοκλῆς Χριστοδούλου ἀναφέρθηκε περιεκτικά στόν
σεβασμό ὅλων τῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας καί πρω-
τίστως στό μυστήριο τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως, πού
ἀποτελεῖ ἔκφραση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τόν
ἄνθρωπο -μιά ἀνοικτή ἀγκαλιά γιά ὅλους- καί θεραπευ-
τικό ἐργαλεῖο γιά τά ψυχικά νοσήματα τοῦ ἀνθρώπου.   

Ἡ μεγάλη αὐτή σύναξη τῆς Νεολαίας τῆς Φθιωτικῆς
Ἐκκλησίας ἔκλεισε μέ μικρή συναυλία, πού δόθηκε ἀπό
δύο μουσικά σχήματα τοῦ Ὠδείου Καραμπογιᾶ καθώς
καί μέ δεξίωση, πρός τιμήν ὅλων τῶν συμμετεχόντων
στό Συνέδριο.
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Π
άντοτε καί σέ ὅλα τά ἐπίπεδα ἡ Ἐκκλη-
σιαστική ζωή ἦταν ἡ συνεκτική δύναμη
τῶν ἀνθρώπων

καί γι’ αὐτό ἐξασφάλιζε
τήν κοινωνική γαλήνη
καί τήν εἰρήνη τῶν συ-
νειδήσεων. Ἦταν καί
εἶναι ὑπεράνω πάντων
τῶν κοσμικῶν καί ἐφή-
μερων, χωρίς συνάμα νά
ὑποτιμᾶ ἤ νά ἀγνοεῖ τήν
χρησιμότητά τους στήν
καθημερινή ζωή. Ὅσες
φορές ἀνεμείχθη καί ξε-
πέρασε τά ὅριά της, ἐζη-
μίωσε καί τόν ἑαυτό της,
ὡς Μυστικοῦ Σώματος
τοῦ Χριστοῦ καί τούς ἀνθρώπους. Γι΄αὐτό βασι-
κό σύνθημα καί ἀρχή της εἶναι αὐτό πού συχνά
διεκήρυττε ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν Σεραφείμ: «Ἡ Ἐκκλησία οὔτε συμπολι-
τεύεται, οὔτε ἀντιπολιτεύεται». Ἡ Ἐκκλησία
εἶναι Μητέρα ὅλων, ἀγαπᾶ ὅλους καί δέν διακρί-
νει κανένα. Ἀπό τή στιγμή πού κάποιος Ἱερωμέ-
νος ταχθεῖ καί διακριθεῖ πολιτικά, ἀπέτυχε νά
εἶναι σύμβολο ἑνότητος καί πατέρας ὅλων τῶν
πιστῶν ἀδιακρίτως. Ὡς πολίτης ἀσκεῖ τό δι-
καίωμα τῆς ψήφου στίς Βουλευτικές καί Δημοτι-
κές ἐκλογές χωρίς νά ἐκτίθεται. Αὐτή εἶναι ἡ
γραμμή τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὅσοι ἱερεῖς θέλουν
νά εἶναι πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί ὄχι κομματι-
κά νούμερα, πρέπει νά διαφυλάττουν τήν ἀξία
τῆς πατρότητας μέ τήν ὁποία διά τῆς χειροτο-

νίας τούς ἐτίμησε ἡ Ἐκκλησία.
Τί περίεργο ὅμως μέ μερικούς δημοσιογρά-

φους. Ἐνῶ κόπτονται γιά
τήν μή ἀνάμειξη τῆς
Ἐκκλησίας καί τῶν φορέ-
ων της στήν πολιτική,
μόλις ἐπαναφέραμε στήν
τάξη τούς ἀτακτίσαντες
κληρικούς πού ἀπεκάλυ-
ψαν τήν κομματική τους
προτίμηση, κατέκριναν
τήν πράξη μας καί μι-
λοῦσαν γιά ἀτομικά δι-
καιώματα καί τά τοιαῦτα.

Ἡ Ἐκκλησία δέν ἐπι-
τρέπεται νά ἄγεται καί
νά φέρεται. Εἶναι κυρίαρ-

χη πνευματική δύναμη πού ἐγγυᾶται τήν ἑνότητα
τοῦ λαοῦ μας καί ἔτσι πρέπει νά μείνει.

Πέφτουν πολύ χαμηλά οἱ Κληρικοί, ἐκεῖνοι
πού γίνονται ἐξαρτήματα πολιτικῶν κομμάτων.
«Ἡμῶν γάρ τό πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει».

Κάποτε σέ ἕνα χωριό ἐρωτοῦσαν οἱ ἐνορίτες
τόν Ἱερέα τους: «Πάτερ τί νά ψηφίσουμε;» Ὁ
Ἱερέας δέν ἀπαντοῦσε. Ἐκεῖνοι ὅμως ἦταν πολύ
φορτικοί. Τότε ὁ ἱερέας θέλοντας νά τούς ὑπο-
δείξει κατεύθυνση τούς λέγει: «Τί μέ ρωτᾶτε καί
μέ ξαναρωτᾶτε. Δέν μοῦ λέτε. Μέ ποιό χέρι κά-
νετε τό Σταυρό σας;» 

Οὔτε ἔμμεσα, οὔτε ἄμμεσα, οὔτε ἁγιογραφι-
κά, οὔτε συμβολικά. Καμμία ἀπολύτως ἀνάμειξη! 

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΟΥΤΕ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΥΕΤΑΙ, ΟΥΤΕ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΕΤΑΙ
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ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Σεβασμιώτατε,
Μέ ἰδιαίτερη χαρά πλη-

ροφορήθηκα τήν Σύναξη Νέ-
ων, στίς 19 Δεκεμβρίου, ἀπό
τήν περιοχή τῆς Ἐκκλησίας
πού παροικεῖ στήν Ἐπαρχία
ὑμῶν καί λυποῦμαι πού τό
πρόγραμμά μου δέν ἐπιτρέ-
πει τήν παρουσία μου ἀνά-
μεσά σας.

Σεβασμιώτατε καί ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,
Γνωρίζετε ὅτι ἡ Ἐκκλησία πού ὁ Κύριος ἡμῶν

Ἰησοῦς Χριστός ἵδρυσε καί Αὐτός μόνον εἶναι κεφαλή
της, καλεῖται νά ἀνοίγεται διαρκῶς στόν κόσμο καί
στήν κοινωνία, μέ βάση τήν ἐντολή τοῦ Χριστοῦ
«πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη...». Ἑπο-
μένως ἡ σημερινή συνάντηση τόσων νέων ἀνθρώπων
ἐντάσσεται μέσα στό πνεῦμα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ
ὁποία εἶναι ἀνοικτή πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους.
Ὅμως ἡ Ἐκκλησία ἐνῶ ζεῖ καί κινεῖται μέσα στόν κό-
σμο, ἐν τοῦτοις, δέν εἶναι «ἐκ τοῦ κόσμου τούτου».
Εὔχομαι οἱ ἔγκριτοι εἰσηγητές τῆς ἡμερίδας αὐτῆς, νά
διευκρινίσουν τό θέμα τοῦ Συνεδρίου σας. «Πῶς θέλω
νά εἶναι ἡ Ἐκκλησία».

Ἀξίζει νά ἀκοῦμε τά σχόλια καί τίς παρατηρήσεις
τῶν νέων μέ προσοχή. Ἡ νεότητα πού χαρακτηρίζε-
ται ἀπό τόν ἐνθουσιασμό καί τήν ἀναζήτηση ἑνός
ἰδανικοῦ κόσμου, ἔχει νά πεῖ πολλά σέ ἐμᾶς τούς με-
γαλύτερους. Ἐξ΄ ἄλλου καί η Ἐκκλησία ἀναφέρεται
σέ ἕνα κόσμο πού θά ἔλθει, στόν ἐρχόμενο κόσμο,
τόν κόσμο τῆς Βασιλείας τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ πού
προγευόμαστε κάθε φορά πού τελοῦμε τήν Θεία
Εὐχαριστία.

Σεβασμιώτατε,
Σᾶς παρακαλῶ νά μεταφέρετε σέ ὅλους τούς πα-

ρευρισκόμενους, κυρίως πρός τούς νέους ἀνθρώπους,
τήν ἀγάπη μου καί τόν σεβασμό μου καί τίς πιό
θερμές μου εὐχές γιά τήν ἐπιτυχία τοῦ Συνεδρίου
σας. Θά ἀναμένω νά ἐνημερωθῶ γιά τά συμπερά-
σματά του. Εὔχομαι τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου νά
φθάσει καί στούς νέους μέ τόν πιό αὐθεντικό τρόπο
πού συμπυκνώνεται στήν ἀγάπη καί τόν σεβασμό
τῆς ἰδαιτερότητας τοῦ συνανθρώπου μας.

Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος 
Ἱερώνυμος Β΄

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας μέ τόν κ. Κατσιάρα, 
στό πάνελ τῶν ὁμιλητῶν.

Ἡ βουλευτής καί δημοσιογράφος κα Λιάνα Κανέλλη 
κατά τήν ὁμιλία της στό Συνέδριο Νεολαίας. Τό μουσικό σχῆμα τοῦ Ὠδείου Καραμπογιᾶ, πλαισίωσε μουσικά το Συνέδριο.

Στό βῆμα τῶν ὁμιλητῶν τοῦ Συνεδρίου ὁ αἰδεσ. πρωτοπρεσβύτερος
π. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου, διδάκτωρ Θεολογίας.

Ἄποψη τοῦ κατάμεστου ἀπό νέους καί νέες Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Λαμίας,
κατά τίς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου Νεολαίας τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἀναμνηστική φωτογραφία τοῦ Σεβασμιωτάτου μέ τά παιδιά τῶν ἱερέων.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τά παιδιά τῆς χορωδίας τοῦ Συλλόγου Εὐρυτάνων.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τή χορωδία τοῦ Κ.Ε.Υ.Π. Τά παιδιά τοῦ Ὀρφανοτροφείου Θηλέων Λαμίας μέ τόν Σεβασμιώτατο.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τά παιδιά τοῦ Λύκειου Ἐλληνίδων.

Ἀναμνηστικές φωτογραφίες τοῦ Σεβασμιωτάτου μέ χορωδίες καί παιδιά πού ἔψαλλαν 
τά Χριστουγεννιάτικα κάλαντα τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς στό Ἐπισκοπεῖο.


