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Παρά τίς διαβεβαιώσεις πού εἴχαμε
λάβει, ὅτι τά περί παύσεως τῶν
χειροτονιῶν ἀπό 1ης Ἰανουαρίου

τοῦ 2011 ἦταν ἀνυπόστατες φῆμες, δυ-
στυχῶς ἐνεπαίχθημεν καί κατεφέρθη κατά
τῆς Ἐκκλησίας τό
μεγαλύτερο πλῆγ-
μα μέ τήν ἀπαγό-
ρευση διορισμῶν
νέων ἱερέων. Ὁ ἤδη
μειωμένος ἀριθμός
ἱερέων μειώνεται
δραματικά. Ἡ
ἀστική ἐνορία μένει
ἀποίμαντη καί τό
Ἑλληνικό χωριό
ἐγκαταλείπεται. Ἡ
Μητρόπολη Φθιώ-
τιδος ἔχει 280
ὀργανικές θέσεις
ἀπό τίς ὁποῖες
συμπληρωμένες εἶ-
ναι οἱ 190. Μέ τήν
συνταξιοδότηση κάθε χρόνο 15 ἐφημερίων,
σέ 3 χρόνια θά μείνει μέ τό 1/2� τῶν Ἱερέ-
ων της. Τί θά γίνουν τά χωριά μας; Πῶς
θά ποιμανθεῖ ὁ λαός τῆς ὑπαίθρου; Ποιοί
θά συντηρήσουν τούς Ναούς καί ποιοί θά
φυλάξουν τά κειμήλιά τους; Γνωρίζουν οἱ
ἀποφασίζοντες ποιά ἀποστολή ἐπιτελεῖ ὁ
παπάς τοῦ χωριοῦ; Δέν εἶναι μόνο λειτουρ-
γός, εἶναι κοινωνικός ἐργάτης, εἶναι φύλα-

κας τοῦ πολιτισμοῦ, εἶναι φρουρός τῆς πα-
τρίδος καί ὁ ἐναπομείνας τελευταῖος
ἐκπρόσωπος τῆς ἀρχῆς.

Ὅπως φαίνονται τά πράγματα θά ἀνε-
βοῦμε μεγάλο Γολγοθᾶ. Οἱ ὑποσχέσεις τῆς

πολιτείας ἀνανεώ-
νονται ἀπό μῆνα σέ
μῆνα.  Πρέπει ὡς
Ἐκκλησία νά ἐνσκύ-
ψουμε στό πρόβλη-
μα καί νά ἰδοῦμε
πῶς θά ἀντιμετωπί-
σουμε τήν παρούσα
κατάσταση, ἡ ὁποία
ὡς φαίνεται θά πα-
γιωθεῖ. Γιατί οἱ
μουφτῆδες τῆς Θρά-
κης ἔχουν προτεραι-
ότητα καί ὁ Ἕλλη-
νας παπάς, πού
στήριξε καί στηρίζει
τό Γένος ὑπο-
τιμᾶται;

Ἡ πολιτεία ἔτσι ἀντιλαμβάνεται τά
πράγματα καί αὐτή ἀποφασίζει. Ἡ
Ἐκκλησία ὅμως θά χάσει τή λαλιά της
ἀπό τήν προσβολή πού δέχεται ἤ θά ὑψώ-
σει τή φωνή της γιά τά δικαιώματα τοῦ
λαοῦ της; 
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Εἶναι κάποιες δραστηριότητες στίς ὁποῖες τά χαρίσματα τῆς
γυναίκας μπορεῖ νά ἀξιοποιηθοῦν μέ δραστηριότητες, οἱ ὁποῖες
μπορεῖ νά βοηθήσουν τήν οἰκογένεια των, συμπληρώνοντας
μέ τόν τρόπο αὐτό τό εἰσόδημα τῆς οἰκογένειάς των.

Ἕνα παράδειγμα εἶναι κάποιοι συνεταιρισμοί τούς ὁποίους
συναντᾶ κανείς ὅταν ταξιδεύει στή χώρα μας, ὅπου λειτουρ-
γοῦν καταστήματα μικρῶν συνεργατικῶν γυναικῶν διαφόρων
ἐπαρχιῶν, οἱ ὁποῖες συνεργαζόμενες ἤ καί ἀτομικά, κατορθώ-
νουν νά λειτουργοῦν κάποια -ἔστω μικρά- καταστήματα στά
ὁποῖα προσφέρονται πρός πώ-
ληση προϊόντα δικῆς τους κατα-
σκευῆς, π.χ. γλυκά τοῦ κουτα-
λιοῦ καί ἄλλα τοπικά γλυκά
ἀμυγδαλωτά κλπ., χυλοπῖττες,
τραχανάς, φακές, μέλι κ.ἄ. τοπι-
κά προϊόντα, τά ὁποῖα συσκευά-
ζουν οἱ ἴδιες. Ἔχω προσωπικῶς
ἐπισκεφθεῖ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τά
καταστήματα στήν Ἀλόνησσο,
Λευκάδα κ.ἄ. Ὁρισμένες κυρίες
συλλέγουν βότανα, ὅπως τσάι
τοῦ βουνοῦ, φασκόμηλο, βάλ-
σαμο καί τά διαθέτουν οἱ ἴδιες
στούς ἐνδιαφερόμενους –παρά-
δειγμα στήν περιοχή Καρδαμύ-
λης Μεσσηνίας.

Μιά ἀξιόλογη ἐπίσης χειροτεχνία, ἡ ὁποία εἶναι γνωστή
ἀπό τά πολύ παλιά χρόνια εἶναι τό κέντημα. Αὐτή ἀναφέρεται
ἀκόμη καί στήν Ὁδύσσεια τοῦ Ὁμήρου.

Τά κεντήματα αὐτά μπορεῖ νά εἶναι λευκά ὅπως σεντόνια,
μαξιλαροθῆκες, ἐσώρουχα, ἤ μπορεῖ νά εἶναι μέ ἔγχρωμες
κλωστές, ὅπως καλύμματα ἐπίπλων ἤ ἑορταστικά ἐνδύματα.
Ὁρισμένα μπορεῖ νά εἶναι χρυσοκέντητα καί στολίζουν γιλεκά-
κια, πιρπιρί, κοντογούνια, ποδόγυρους, πουκαμίσες, μαξιλαρά-
κια καί πολλά ἄλλα, ἀκόμη καί ἄμφια ἤ κεντήματα γιά ἐκκλη-
σίες.

Σίγουρα κάποιες κυρίες ἤ δεσποινίδες θά χρειασθεῖ νά
κλείσουν τίς τηλεοράσεις γιά ἀρκετές ὧρες κάθε μέρα, ὥστε νά
βροῦνε χρόνο νά ἀσχοληθοῦν μέ μιά τόσο δημιουργική ἀπα-
σχόληση, ἡ ὁποία μαζί μέ τήν ἱκανοποίηση τῆς δημιουργίας
πού θά τούς δώσει, πιθανόν νά τούς ἀποφέρει καί κάποιο συμ-
πληρωματικό εἰσόδημα, ἰδίως ἄν βροῦν κάποιο τρόπο νά τά
ἐκθέτουν σέ περιοχές, τίς ὁποῖες ἐπισκέπτονται οἱ τουρίστες, οἱ
ὁποῖοι ψάχνουν νά βροῦν κάτι αὐθεντικό γιά ἐνθύμιο.

Ἕνα πολύ ἀνεπτυγμένο ἐντυπωσιακό παράδειγμα ὀργανω-
μένης συσκευασίας καί ἐξαγωγῆς τοπικῶν προϊόντων εἶναι τῆς
κας Γυφτέας στήν Καλαμάτα. Ἡ κυρία αὐτή σπούδασε ἀρχιτε-
κτονική καί διοίκηση ἐπιχειρήσεων στό Παρίσι. Γυρίζοντας στήν
Ἑλλάδα ἀνέλαβε μέ τόν ἀδελφό της τήν ἐλαιουργία τοῦ πατέ-
ρα της, τήν ἐπεξέτειναν 6.000 τ.μ. ἐγκατέστησαν αὐτόματα μη-
χανήματα συσκευασίας, ὥστε σήμερα ἐξάγουν σέ 3 ἡπείρους
ὄχι μόνο λάδι, ἐλιές καί πάστα ἐλιᾶς, ἀλλά 600, περίπου, διά-
φορα εἴδη διατροφῆς ἀκόμα καί τσατζίκι. Κάτι τέτοιο ἀπαιτεῖ

σύγχρονη καί καλά ἐξειδικευ-
μένη διοίκηση καί ὀργάνωση,
μαζί καί τήν ἐπένδυση κάποιου
κεφαλαίου.

Πρόσφατα στήν ἔκθεση
προϊόντων Λακωνίας πού ἔγινε
στήν μεγάλη ἐκθεσιακή αἴθου-
σα τοῦ Μετρό στό Σύνταγμα,
ἐκτέθηκαν πολλά ὡραῖα συ-
σκευασμένα προϊόντα ἰδίως
ἀμυγδαλωτά, σιροπιαστά γλυ-
κά, μέλι, χυλοπῖττες, τραχανάς
κ.ἄ. Ἀρκετά ἀπό τά προϊόντα
αὐτά ἐπροσφέροντο ἀπό κυρίες
καί δεσποινίδες.

Ἕνα προϊόν σάν ἀμυγδαλω-
τό μέ θαυμάσια συσκευασία καί

πολύ καλή γεύση ἦταν ἀπό τήν Μονεμβάσια καί τό προ-
ωθοῦσε μία κυρία, ἡ ὁποία φαινόταν ὅτι ἦταν ἡ κυρία ἀντιπρό-
σωπος τῆς παραγωγῆς αὐτῆς.

Χωρίς ἀμφιβολία οἱ γυναῖκες μποροῦν πολλά νά προσφέ-
ρουν αὐξάνοντας τήν παραγωγή ὁρισμένων τοπικῶν προϊόν-
των, συμπληρώνοντας μέ τόν τρόπο αὐτό τό εἰσόδημα τῆς
οἰκογενείας των καί δίνοντας τό παράδειγμα καί στούς ἄλλους,
διότι χωρίς μόχθο καί ἀγώνα εἶναι ἀδύνατον νά αὐξηθεῖ ἡ πα-
ραγωγή μας, πού εἶναι ὁ μόνος τρόπος νά ἀντιμετωπισθοῦν τά
χρέη τῆς χώρας μας.

Ἐπί πλέον ἡ Ἑλληνίδα μητέρα δείχνει τό δρόμο γιά τό ξεπέ-
ρασμα τῆς κρίσης μέ τήν ἀξιοποίηση τῶν θησαυρῶν, οἱ ὁποῖοι
κρύβονται στίς ρίζες μας καί μεταξύ αὐτῶν εἶναι καί ἡ ἐργατικό-
τητα, ἡ καλλιτεχνία, ἡ συνεργασία, ἡ ἐντιμότης, ἡ ἀξιοπρέπεια,
ἡ ἀποφυγή καταχρήσεων καί ὁ σεβασμός τῶν συνανθρώπων
μας καθώς καί τῆς δημόσιας περιουσίας πού ἀνήκει στό λαό
καί τή χώρα μας.

Δ. Μποτσέα, Ἰατροῦ. 
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Ἐπίκαιροι στίχοι τοῦ Γ.  Σουρῆ
Ποιός εἶδε κράτος λιγοστό,

σ΄ ὅλη τή γῆ μοναδικό,
ἑκατό νά ἐξοδεύῃ

καί πενῆντα νά μαζεύῃ;

Νά τρέφῃ ὅλους τούς ἀργούς
νά ΄χη ἑπτά Πρωθυπουργούς,

ταμεῖο δίχως χρήματα
καί δόξας τόσα μνήματα;

Νά ΄χῃ κλητῆρες γιά φρουρά
καί νά σέ κλέβουν φανερά.
Κι ἐνῶ αὐτοί σέ κλέβουνε,
τόν κλέφτη νά γυρεύουνε;

Ὅλα σ΄ αὐτή τή γῆ μασκαρευτῆκαν
ὀνείρατα, ἐλπίδες καί σκοποί,

οἱ μοῦρες μας μουτσοῦνες ἐγινῆκαν,
δέ ξέρουμε τί λέγεται ντροπή.

Σπαθί ἀντίληψη, μυαλό ξεφτέρι,
κάτι μισόμαθε κι ὅλα τά ξέρει. 

Κι ἀπό προσπάπου και ἀπό παπποῦ
συγχρόνως μποῦφος καί ἀλεποῦ.

Θέλει ἀκόμα –κι αὐτό εἶναι ὡραῖο-
νά παριστάνῃ τόν Εὐρωπαῖο.

Στά δυό φορώνας τά πόδια που ΄χει
στό  ΄να λουστρίνι, στ΄ ἄλλο τσαρούχι.

Δυστυχία σου, Ἑλλάς,
μέ τά τέκνα πού γεννᾶς! 

Ὦ Ἑλλάς, ἡρώων χώρα,
τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα;    

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» Σελίδα 3

Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Παρασκευῆς 
Σφαγείων  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300,00
Ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβ. Σπυρίδων Κουρέλης  . . . . . . . .250,00
Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Ἀρκίτσης  .400,00

Ὑπέρ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζα
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Δαμασκηνός Ζαχαράκης  . . . . . . .500,00
Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο Ἱ. Ν. Ἁγ. Τριάδος Μαλεσίνας 220,00
Ὁ αἰδεσ. Πρεσβ. π. Κωνσταντῖνος Θεολογᾶς  . . . .100,00
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60,00

Ὑπέρ Γηροκομείου Στυλίδος
Ὁ κ. Γεώργιος Μπουρδάκος  . . . . . . . . . . . . . . . .1000,00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Στυλίδος  . . . .700,00
Ὁ κ. Ἄγγελος Ἀλιμπέρτης  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600,00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Στυλίδος  . . . .438,31

Ὑπέρ Φθιωτικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Φωνῆς
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Δαμασκηνός Ζαχαράκης  . . . . . . .500,00

Ὑπέρ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο Ἱ. Μονῆς Δαμάστας  . . .1000,00

Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μονῆς 
Ἁγ. Ἀναργύρων Ἀταλάντης  . . . . . . . . . . . . . . . . . .500,00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Ἀμαλώτας  . . . .300,00
Οἱ αἰδεσ. πρεσβύτεροι Δημήτριος & Νικόλαος 
Τσάμης  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200,00 

Ὑπέρ Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων
Ὁ κ. Δημήτριος Καραγκούνης  . . . . . . . . . . . . .10.000,00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο Ἱ. Μονῆς Δαμάστας  . . .1.000,00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο Ἱ. Μονῆς Ξυνιάδος  . . . . .500,00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Βαρδατῶν  . . .300,00
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Γερμανός Γιαντσίδης  . . . . . . . . . .300,00

Ὑπέρ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Δαμασκηνός Ζαχαράκης  . . . . . . .500,00

Δ Ω Ρ Ε Ε Σ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ�ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ�ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ἡ�Ὑπάτη�στήν�ἐκκλησιαστική�ἱστορία,

τήν�ἐκκλησιαστική�τέχνη�καί�τόν�ἑλλαδικό�μοναχισμό�
Ἀπό τίς Ἐκδόσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος κυκλοφόρησαν
τά Πρακτικά τοῦ Πανελληνίου Συνεδρίου πού διοργάνωσε ἡ Ἱερά Μη-
τρόπολή μας σέ συνεργασία μέ τόν Δήμο Ὑπάτης, 8 - 10 Μαΐου 2009
στήν ἱστορική πόλη τῆς Ὑπάτης. Περιλαμβάνει τίς εἰσηγήσεις σημαν-
τικῶν ἐπιστημόνων πού ἔλαβαν μέρος στό συνέδριο καί ἀνἐδειξαν
σπάνιες πτυχές τῆς Ὑπάτης στήν ἐκκλησιαστική ἱστορία, τήν ἐκκλησια-
στική τέχνη καί στόν ἑλλαδικό μοναχισμό.



Ἐπιτελοῦντες σήμερον τήν ἱεράν ταύτην λατρευτικήν σύνα-
ξιν καί Θείαν Λειτουργίαν μετά τοῦ Ἱεροῦ Μνημοσύνου τοῦ μα-
καριστοῦ μου πνευματικοῦ Πατρός καί Γέροντος Μητροπολί-
του Φθιώτιδος κυροῦ Δαμασκηνοῦ, ἀναπέμπομεν ἐκ βάθους
ψυχῆς καί ἐν συντριβῇ καρδίας ἱκετηρίους προσευχάς καί ἱλα-
στηρίους δεήσεις πρός τόν Ἅγιον Θεόν διά τήν ὤνησιν αὐτοῦ
ὡς λειτουργοῦ καί οἰκονόμου τῆς Θείας Αὐτοῦ Χάριτος.

Βαθυτάτη καί ὁλόθυμος ὑποχρέω-
σις καί ἱερόν αὐτοπροαίρετον χρέος καί
καθῆκον συνήγαγον ὑμᾶς ἐπί τῷ αὐτῷ,
ἵνα ἐκφράσωμεν τήν αὐθόρμητον διη-
νεκῆ εὐγνωμοσύνην ἡμῶν καί εὐχαρι-
στίαν ἀνυπόκριτον, διότι ὁ Παντεπόπτης
Κύριος καί Θεός πάντων ἡμῶν ηὐδόκη-
σε νά τεθῶμεν ὅλοι, κληρικοί τε λαϊκοί,
παρόντες τε ἀλλά καί μέγιστος ἄλλος
ἀριθμός ἀπόντων μέν τοῖς σώμασι πα-
ρόντων δέ τῷ πνεύματι, ἀδελφῶν ὑπό
τάς πτέρυγας Αὐτοῦ καί νά εὐεργε-
τηθῶμεν πλουσίως, πολλαπλῶς καί
ποικιλοτρόπως ὑπ’ Αὐτοῦ.

Εὐεργεσίαι, αἱ ὁποῖαι ὡς μέλισσαι
περιΐπτανται πᾶσιν ἡμῖν καθημερινῶς
καί καθιστοῦν τήν παρουσίαν Αὐτοῦ
ἔντονον καί συγκινητικήν, ἀλλά καί τήν
μνήμην καί τήν πηγαίαν καί ἀστείρευ-
τον αἴσθησιν εὐγνωμοσύνης ἑνός ἑκά-
στου ἐξ ἡμῶν διαρκῆ καί ἀδιάπτωτον.

Ἡ παροῦσα ἐπιμνημόσυνος ἀκο-
λουθία φρονῶ ὅτι δέν εἶναι ἡ πλέον κατάλληλος εὐκαιρία ἵνα
ἀναφερθῶμεν λεπτομερῶς εἰς τήν ἀρτίως συγκεκροτημένη
ἐκκλησιαστική προσωπικότητα τοῦ Γέροντος ἡμῶν. Ἐξ ἄλλου
ἔντονος ἦτο καί  Ἐκείνου ἡ διακριτική ὑπόδειξις καί συμβουλή
πρός ὄλους τούς κληρικούς νά μήν ἀναφερώμεθα διά
πολλῶν, εἰς τοιαύτας τελετάς καί περιπτώσεις, περί τῶν κεκοι-
μημένων. Διά τοῦτο κἀγώ ὑποχρεοῦμαι, σεβόμενος τήν Ἐκεί-
νου ἐντολήν καί ἐπιθυμίαν, νά παρακάμψω τόν πλοῦτον τῶν
προτερημάτων Αὐτοῦ, ἅτινα ὡς ἀδαμάντινον περιδέραιον καί
χρυσςῆ κορώνα περιέβαλλον καί ἠγλάϊζον τόν Ἐκείνου χα-
ρακτῆρα καί Τόν καθιστοῦσαν ἰδιαζόντως ἀγαπητόν εἰς τόν λα-
όν τοῦ Θεοῦ· καί δή εἰς τά πνευματικά Αὐτοῦ τέκνα ἀλλά καί
εἰς τούς λοιπούς Ἀρχιερεῖς, μέ ἐλαχίστους φθονερούς ἀνθρώ-
πους, οἱ ὁποῖοι δέν ἠνείχοντο τό εὖρος τῆς μεγαλωσύνης καί
τῆς ἐπιεικείας τῆς ψυχῆς του.

Δέν μπορῶ ὅμως νά μήν ἀναμνησθῶ, ἔστω ἀκροθιγῶς μέν
πλήν εὐγνωμόνως, ὅτι ηὐτύχησα, ὅπως καί πολλοί ἄλλοι κλη-
ρικοί, ὄχι μόνο νά δεχθῶ διά τῶν θεοτιμήτων Αὐτοῦ χειρῶν τό
τῆς ἱερωσύνης ἀξίωμα καί κάθε ἐκκλησιαστικόν ὀφφίκιον
ἀλλά καί ν΄ ἀναπαύωμαι πολλάκις μέ τάς πνευματικάς, ἐκκλη-
σιαστικάς, βαθυστοχάστους καί ταυτοχρόνως λίαν ἀνθρωπί-
νους σκέψεις καί θέσεις Του.

Αἱ φωτισμέναι συμβουλαί Του καί ὑποδείξεις, τό ὑποδειγ-
ματικόν ἐκκλησιαστικόν παράστημά Του καί τό ἀδιατάρακτον
τοῦ τελετουργικοῦ Του· τό ἰδιόμορφον, σύντομον, μεστόν, κα-

τανοητόν καί πνευματοφόρον κήρυγά Του, τό μνημειῶδες μα-
κρόθυμον τῆς καρδίας Του, τό πέλαγος τῆς ἐπιεικείας ὡς καί τό
ταπεινόν Αὐτοῦ φρόνημα, ὥστε νά μή διστάζῃ νά ζητᾷ συγ-
γνώμη ἀπ΄ ὅποιον τυχόν ἠσθάνετο ὅτι τόν ἐστενοχώρησεν,
εἶναι μερικά στοιχεῖα τῆς ἀγαθῆς Ἀρχιερατικῆς Του καρδίας, τά
ὁποῖα θέλω νά εἶμαι βέβαιος ὅτι δι΄ ὅλους ἡμᾶς ἀποτελοῦν τήν
πλέον σπουδαίαν πνευματικήν Αὐτοῦ διαθήκην. Οἱ λόγοι Του

ἠχοῦν ἀκαταπαύστως εἰς τά ὦτα καί ἡ
μορφή καί τό μεγάθυμον Αὐτοῦ παρί-
στανται πρό ὀφθαλμῶν ἡμῶν διαρκῶς,
καθιστάμενα ὁδοδεῖκται ἀταλάντευτοι
πνευματικῶν ἐπιδιώξεων καί ἀνατάσε-
ων καί φιλαδέλφου συμπεριφορᾶς
πάντων μέν τῶν αὐτοῦ πνευματικῶν τέ-
κων καί δή καί μάλιστα τῶν κληρικῶν,
φωτεινόν δέ ὑπόδειγμα θυσίας καί
προσφορᾶς.

Ὁ ἀκλινῶς καί ἀσαλεύτως ἱστάμε-
νος ἐπί τριάκοντα καί ἕξ ἔτη ἐπί τῆς θέ-
σεως τοῦ κυβερνήτου τοῦ πηδαλίου
τῆς Ἱερᾶς κατά Φθιώτιδα Ἁγιωτάτης
ὁλκάδος τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ὁ
ἐνθαρρύνων τούς ὀλιγοψύχους καί ἐπί
τόν Κύριον κατευθύνων πᾶσαν περί κα-
ταπαύσεως παντός μικροῦ τε καί μεγά-
λου κλύδωνος ἐλπίδα, ἡ μεγαλοπρε-
πής προσωπικότης ἡ φροντίζουσα περί
τοῦ φιλοχρίστου αὐτῆς ποιμνίου καί
λαοῦ, ὅν καί ἠγάπησεν ἀδιακρίτως

ἀλλά καί περιποθήτως, ἔπαυσεν, ἐν τοῖς ἀνεξερευνήτοις κρίμα-
σιν τοῦ τῆς δικαιοσύνης Κριτοῦ καί Κυρίου πάντων ἡμῶν, πρό
δεκαπέντε ἀκριβῶς ἐτῶν τήν μεθ΄ ἡμῶν ἀναστροφήν καί κοι-
νωνίαν. Ὁ μέχρι τότε συνετός κυβερνήτης τῶν ψυχῶν ἡμῶν δι-
φρηλατήσας ἔδυσε καί κατεσβέσθη, πορευθείς πρός τήν
αἰωνιότητα. Ἡ πανσέβαστος Αὐτοῦ μορφή, ἄν δέν γίνεται
ἀφορμή ν΄ ἀνανεώσωμεν ὅλα ὅσα ἡ ἀπέριτττος ἀλλά ἐκ πα-
ραλλήλου λίαν αἰσθητή Αὐτοῦ παρουσία καί τό φρόνημά Του
μᾶς ἐνεστάλαξαν εἰς τό βάθος τῆς ψυχῆς ἡμῶν, τότε ὄχι μόνον
εἴμεθα ἀμνήμονες, ἀλλά καί κενοί ἐφέσεως καί ἀγάπης Χρι-
στοῦ. Διότι, τῷ ὄντι, ὁ ἀοίδημος ἡμῶν  πνευματικός Πατήρ ἦτο
τύπος Χριστοῦ ἀληθής.

Ὁ Δεσπότης τῆς ἀγάπης καί τῆς ἐπιεικείας ἐδῶ καί 15 χρό-
νια ἐκλήθη ἀπό τόν Ἅγιον Θεόν καί ἐστερήθημεν τῆς ἁγίας
Αὐτοῦ παρουσίας καί τοῦ στηριγμοῦ Του εἰς ἑκάστην ἡμῶν δυ-
σκολίαν ἤ πρόβλημα.

Ὁ Δεσπότης τῆς ἀνοχῆς καί τῆς συγγνώμης, ὅστις ἔδωκεν
ἡμῖν ὑπόδειγμα ἵνα πορευώμεθα ὡς ὁ γλυκύς Ναζωραῖος,
ἀνηρπάγη ἀφ΄ ἡμῶν σωματικῶς, ἀλλ΄ οὐχί πνευματικῶς.

Ὁ Δεσπότης τῆς ἐκκλησιαστικῆς οἰκονομίας καί τοῦ γνησί-
ου ὀρθοδόξου φρονήματος τῆς Ἀνατολικῆς Μεγάλης τοῦ Χρι-
στοῦ Ἐκκλησίας, ἄνευ εὐσεβισμῶν τῆς δύσεως καί τῶν φαρι-
σαϊκῶν ὑποκρισιῶν, ὅστις ἔθεσεν τά θεμέλια ἵνα οἰκοδο-
μηθῶμεν εἰς τό κατοικητήριον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀνῆλθεν
εἰς τούς οὐρανούς.
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Ὁμιλία εἰς μνήμην τοῦ  Μητροπολίτου Φθιώτιδος 
κυροῦ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ

(εἰς τό τελεσθέν μνημόσυνον Αὐτοῦ τήν 22.5.2011 ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Καμένων Βούρλων)
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Ἐπιτελοῦντες σήμερον τήν ἱεράν ταύτην λατρευτικήν σύνα-
ξιν καί Θείαν Λειτουργίαν μετά τοῦ Ἱεροῦ Μνημοσύνου τοῦ μα-
καριστοῦ μου πνευματικοῦ Πατρός καί Γέροντος Μητροπολί-
του Φθιώτιδος κυροῦ Δαμασκηνοῦ, ἀναπέμπομεν ἐκ βάθους
ψυχῆς καί ἐν συντριβῇ καρδίας ἱκετηρίους προσευχάς καί ἱλα-
στηρίους δεήσεις πρός τόν Ἅγιον Θεόν διά τήν ὤνησιν αὐτοῦ
ὡς λειτουργοῦ καί οἰκονόμου τῆς Θείας Αὐτοῦ Χάριτος.

Βαθυτάτη καί ὁλόθυμος ὑποχρέωσις καί ἱερόν αὐτοπροαί-
ρετον χρέος καί καθῆκον συνήγαγον ὑμᾶς ἐπί τῷ αὐτῷ, ἵνα
ἐκφράσωμεν τήν αὐθόρμητον διηνεκῆ εὐγνωμοσύνην ἡμῶν
καί εὐχαριστίαν ἀνυπόκριτον, διότι ὁ Παντεπόπτης Κύριος καί
Θεός πάντων ἡμῶν ηὐδόκησε νά τεθῶμεν ὅλοι, κληρικοί τε
λαϊκοί, παρόντες τε ἀλλά καί μέγιστος ἄλλος ἀριθμός ἀπόντων
μέν τοῖς σώμασι παρόντων δέ τῷ πνεύματι, ἀδελφῶν ὑπό τάς
πτέρυγας Αὐτοῦ καί νά εὐεργετηθῶμεν πλουσίως, πολλαπλῶς
καί ποικιλοτρόπως ὑπ’ Αὐτοῦ.

Εὐεργεσίαι, αἱ ὁποῖαι ὡς μέλισσαι περιΐπτανται πᾶσιν ἡμῖν
καθημερινῶς καί καθιστοῦν τήν παρουσίαν Αὐτοῦ ἔντονον καί
συγκινητικήν, ἀλλά καί τήν μνήμην καί τήν πηγαίαν καί ἀστεί-
ρευτον αἴσθησιν εὐγνωμοσύνης ἑνός ἑκάστου ἐξ ἡμῶν διαρκῆ
καί ἀδιάπτωτον.

Ἡ παροῦσα ἐπιμνημόσυνος ἀκολουθία φρονῶ ὅτι δέν εἶναι
ἡ πλέον κατάλληλος εὐκαιρία ἵνα ἀναφερθῶμεν λεπτομερῶς
εἰς τήν ἀρτίως συγκεκροτημένη ἐκκλησιαστική προσωπικότητα
τοῦ Γέροντος ἡμῶν. Ἐξ ἄλλου ἔντονος ἦτο καί  Ἐκείνου ἡ δια-
κριτική ὑπόδειξις καί συμβουλή πρός ὄλους τούς κληρικούς
νά μήν ἀναφερώμεθα διά πολλῶν, εἰς τοιαύτας τελετάς καί πε-
ριπτώσεις, περί τῶν κεκοιμημένων. Διά τοῦτο κἀγώ ὑπο-
χρεοῦμαι, σεβόμενος τήν Ἐκείνου ἐντολήν καί ἐπιθυμίαν, νά
παρακάμψω τόν πλοῦτον τῶν προτερημάτων Αὐτοῦ, ἅτινα ὡς
ἀδαμάντινον περιδέραιον καί χρυσςῆ κορώνα περιέβαλλον καί
ἠγλάϊζον τόν Ἐκείνου χαρακτῆρα καί Τόν καθιστοῦσαν ἰδιαζόν-
τως ἀγαπητόν εἰς τόν λαόν τοῦ Θεοῦ· καί δή εἰς τά πνευματικά
Αὐτοῦ τέκνα ἀλλά καί εἰς τούς λοιπούς Ἀρχιερεῖς, μέ ἐλαχί-
στους φθονερούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι δέν ἠνείχοντο τό
εὖρος τῆς μεγαλωσύνης καί τῆς ἐπιεικείας τῆς ψυχῆς του.

Δέν μπορῶ ὅμως νά μήν ἀναμνησθῶ, ἔστω ἀκροθιγῶς μέν
πλήν εὐγνωμόνως, ὅτι ηὐτύχησα, ὅπως καί πολλοί ἄλλοι κλη-
ρικοί, ὄχι μόνο νά δεχθῶ διά τῶν θεοτιμήτων Αὐτοῦ χειρῶν τό
τῆς ἱερωσύνης ἀξίωμα καί κάθε ἐκκλησιαστικόν ὀφφίκιον
ἀλλά καί ν΄ ἀναπαύωμαι πολλάκις μέ τάς πνευματικάς, ἐκκλη-
σιαστικάς, βαθυστοχάστους καί ταυτοχρόνως λίαν ἀνθρωπί-
νους σκέψεις καί θέσεις Του.

Αἱ φωτισμέναι συμβουλαί Του καί ὑποδείξεις, τό ὑποδειγ-
ματικόν ἐκκλησιαστικόν παράστημά Του καί τό ἀδιατάρακτον
τοῦ τελετουργικοῦ Του· τό ἰδιόμορφον, σύντομον, μεστόν, κα-
τανοητόν καί πνευματοφόρον κήρυγά Του, τό μνημειῶδες μα-
κρόθυμον τῆς καρδίας Του, τό πέλαγος τῆς ἐπιεικείας ὡς καί τό
ταπεινόν Αὐτοῦ φρόνημα, ὥστε νά μή διστάζῃ νά ζητᾷ συγ-
γνώμη ἀπ΄ ὅποιον τυχόν ἠσθάνετο ὅτι τόν ἐστενοχώρησεν,
εἶναι μερικά στοιχεῖα τῆς ἀγαθῆς Ἀρχιερατικῆς Του καρδίας, τά
ὁποῖα θέλω νά εἶμαι βέβαιος ὅτι δι΄ ὅλους ἡμᾶς ἀποτελοῦν τήν
πλέον σπουδαίαν πνευματικήν Αὐτοῦ διαθήκην. Οἱ λόγοι Του
ἠχοῦν ἀκαταπαύστως εἰς τά ὦτα καί ἡ μορφή καί τό μεγάθυ-
μον Αὐτοῦ παρίστανται πρό ὀφθαλμῶν ἡμῶν διαρκῶς, καθι-
στάμενα ὁδοδεῖκται ἀταλάντευτοι πνευματικῶν ἐπιδιώξεων καί
ἀνατάσεων καί φιλαδέλφου συμπεριφορᾶς πάντων μέν τῶν
αὐτοῦ πνευματικῶν τέκων καί δή καί μάλιστα τῶν κληρικῶν,
φωτεινόν δέ ὑπόδειγμα θυσίας καί προσφορᾶς.

Ὁ ἀκλινῶς καί ἀσαλεύτως ἱστάμενος ἐπί τριάκοντα καί ἕξ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

Μέ τήν εὐκαιρία συμπληρώσεως 15 ἐτῶν ἀπό τήν εἰς
Κύριον ἐκδημία τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Φθιώτι-
δος κυροῦ Δαμασκηνοῦ στήν Ἱερά Μονή Μεταμορφώ-
σεως τοῦ Σωτῆρος Καμένων Βούρλων τελέσθηκε Ἀρχιε-
ρατική Θεία Λειτουργία τήν Κυριακή 22 Μαΐου Ἱερουρ-
γοῦντος  τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ Νικο-
λάου. Μετά τήν Θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας τέλεσε μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως
τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Φθιώτιδος
κυροῦ Δαμασκηνοῦ καί μέ λόγια ἀγάπης ἀναφέρθηκε
στό πρόσωπό του μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἱεροῦ μνημοσύ-
νου παρουσιάστηκε καί ὁ ἀναμνηστικός  τόμος, ὁ
ὁποῖος ἀποτελεῖται ἀπό 830 σελίδες, τοῦ Ἡγουμένου τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτου π. Χριστοφόρου Κολοκυθᾶ
ὁ ὁποῖος ἀναφέρεται στόν μακαριστό ἱεράρχη κυρό Δα-
μασκηνό καί περιέχει πολλά κείμενα τοῦ ἀειμνήστου
ἱεράρχου, ποικίλου πνευματικοῦ περιεχομένου. Ὁ τόμος
διατίθεται ἀπό τήν Ἱ. Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ
Σωτῆρος Καμένων Βούρλων στήν τιμή τῶν 20 εὐρώ.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘ ΜΟΣ

Ι.Μ. ΦΘΙ Ω ΤΙ ΔΟΣ

Ἡ φω νή τῆς το πικῆς μας Ἐκ κλη σί ας

89,4 & 89,7 �� 

ἐνη με ρώ νει -  ξε κου ρά ζει - ψυ χα γω γεῖ

Τηλ. 2231 067570 - Φαξ: 2231 067848

Δελτίο τοπικῶν Ἐκκλησιαστικῶν 
Εἰδήσεων καθημερινά 12 μ. καί 5 μ.μ.



Γιά μία ἀκόμη χρονιά μέ τή χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί τίς
εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου μας κ.
Νικολάου, ἡ Ἱερά Μητρό-
πολή μας, μέ τήν εὐκαιρία
τῆς λήξεως τῶν κύκλων με-
λέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς,
πραγματοποίησε τήν Δευτέ-
ρα 30 Μαΐου μονοήμερη
προσκυνηματική ἐκδρομή
στήν  Ἱερά Μητρόπολη
Θεσσαλονίκης καί στήν
Ἱερά Μητρόπολη Κασσαν-
δρείας καί συγκεκριμένα
στόν Ἱερό Ναό τοῦ πολιού-
χου τῆς πόλεως Θεσσαλο-
νίκης Ἁγίου Δημητρίου,
στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Σουρωτῆς  καθώς καί στήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Πανο-
ράματος.

Ἀπό νωρίς τό πρωί 9 λεωφορεῖα μέ περίπου 400 προσκυνητές
καί 35 Ἱερεῖς ξεκίνησαν μέ προορισμό τήν Θεσσαλονίκη καί τήν
Χαλκιδική. Μέ μία σύντομη ἐνδιάμεση στάση στήν Κατε-
ρίνη, οἱ προσκυνητές ἔφθασαν πρίν τό μεσημέρι στόν πε-
ρίλαμπρο Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης,
ὅπου προσκύνησαν τά χαριτόβρυτα λείψανα τοῦ Ἁγίου.
Ἐπίσης, εἶχαν τήν εὐκαιρία νά προσκυνήσουν τά ἱερά λεί-
ψανά τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Καλλίδη, Ἀρχιεπισκόπου
Θεσσαλονίκης καί τῆς Ὁσίας Ἀνυσίας, καθώς καί τόν τά-
φο τοῦ Ἁγίου στήν κρύπτη, κάτω ἀπό τόν Ἱερό Ναό. Ἐκεῖ
ὅλοι μαζί, κληρικοί καί λαϊκοί ἔψαλαν τό ‘’Χριστός Ἀνέ-
στη’’ καί ἔπειτα οἱ ἐφημέριοι τοῦ Ναοῦ, ἀφοῦ καλοσώρι-
σαν τούς πιστούς τούς ὁμίλησαν γιά τήν ἱστορία τοῦ
Ναοῦ.

Ἑπόμενος προορισμός ἦταν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάν-
νου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς, ὅπου εὑρίσκεται ὁ τάφος
τοῦ μακαριστοῦ γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου. Ἡ
ἀδελφότητα ὑποδέχθηκε μέ  ἐκκλησιαστική λαμπρότητα

τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας, ὁ ὁποῖος χοροστά-
τησε σέ ἐπίσημη δοξολογία καί ἐν συνεχείᾳ εὐχαρίστησε
τήν Καθηγουμένη καί τίς Μοναχές γιά τήν θερμή ὑποδο-
χή. Ὁ ποιμενάρχης μας ἀναφέρθηκε στό σπουδαῖο πνευ-
ματικό καί  Ἱεραποστολικό ἔργο, πού ἐπιτελεῖ ἡ Ἀδελφό-
τητα καί εὐχήθηκε ὁ Θεός νά τίς ἐνισχύει στήν διακονία
τους. Τέλος ἀναφέρθηκε στήν ὠφέλεια πού προκύπτει
ἀπό τήν συμμετοχή μας στίς προσκυνηματικές ἐκδρομές
καί τόνισε τήν ἀναγκαιότητα συμμετοχῆς τῶν πιστῶν στή
μυστηριακή καί λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας. Στή
συνέχεια ἐν πομπῇ κατευθύνθηκαν στόν τάφο τοῦ γέρον-
τος Παϊσίου, ὅπου τελέσθηκε τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως
τῆς ψυχῆς του. Τό μεσημέρι οἱ προσκυνητές, ἀφοῦ γευμά-
τησαν στούς χώρους τῆς Μονῆς, ἀναχώρησαν γιά τόν τε-
λευταῖο προορισμό καί ἐπισκέφθηκαν τήν Ἱερά Μονή Κοι-
μήσεως Θεοτόκου Πανοράματος.

Ἐκεῖ οἱ πιστοί ἔγιναν δέκτες τῆς ἀγάπης καί τῆς φιλοξε-
νίας τῆς Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Πανοράμα-

τος Μελάνης μοναχῆς καί τῆς ἀδελφότητας καί ξεναγήθηκαν στήν
Μονή, προσκύνησαν τήν
θαυματουργό εἰκόνα τῆς
Παναγίας τῆς Ἐλευθερώ-
τριας καί ἐθαύμασαν τήν
ἐξαιρετική τέχνη ἐπενδύ-
σεως τοῦ καθολικοῦ, τίς
ἁγιογραφίες, τό βιβλιοδε-
τεῖο καί τά ὑφαντά ὑφά-
σματα. Κατά τή διάρκεια
τῆς παραμονῆς τῶν προ-
σκυνητῶν ἔγινε ἀναφορά
στήν ἱστορία, στήν ἀνοικο-
δόμηση καί στήν ἀνακαίνι-
ση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ὥστε
σήμερα νά ἀποτελεῖ ἕνα
ἀπό τά σπουδαιότερα μο-
ναστήρια στήν εὐρύτερη
περιοχή τῆς Θεσσαλονί-

κης.
Ἐνισχυμένοι καί ἀναγεννημένοι πνευματικά οἱ προσκυνητές ἀπό

ὅσα ἔζησαν, ἀργά τό βράδυ τῆς ἴδιας ἡμέρας ἐπέστρεψαν στήν
Φθιώτιδα.
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ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΥΚΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

Ἀναμνηστική φωτογραφία στήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πανοράματος.

Τρισάγιο στόν τάφο τοῦ γέροντος π. Παϊσίου.

Οἱ ἐκδρομεῖς στόν  Ἅγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης



ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ι. Ν. ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΟΣ 
ΣΤΑ ΚΟΥΡΕΛΕΪΚΑ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ

Τά ἐγκαίνια τοῦ 45ου Ἱεροῦ Ναοῦ ἀπό τῆς ἐλεύσεώς του
στήν Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος, ἐτέλεσε τήν Κυριακή τῶν
Ἁγίων Πατέρων 5 Ἰουνίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος. Πρόκειται γιά τόν Ἱερό Ναό τοῦ ἁγίου Τρύ-
φωνος στά Κουρελέϊκα Σπερχειάδος, ὁ ὁποῖος εἶναι παρεκ-
κλήσιο τῆς ἐνορίας Γαρδικίου.

Τήν κατάθεση τῶν ἱερῶν λειψάνων ἔκανε ἀφ΄ ἑσπέρας ὁ
Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Ἄνθιμος Νε-
ραντζῆς, ἐνῶ τήν κυριώνυμο ἡμέρα ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας, μέ τήν συμπαράσταση τῶν ἐφημερίων τῶν ὁμό-
ρων Ἐνοριῶν καί μέ τήν παρουσία τοῦ Δημάρχου Μακρακώ-
μης κ. Εὐθυμίου Παπαευθυμίου, τοῦ Προέδρου τοῦ χωριοῦ
καί πλήθους κόσμου, μέ τήν ἁρμόζουσα ἐκκλησιαστική τάξη
καί κατάνυξη τέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ περικαλλοῦς Ναοῦ.

Ὁ Ναός δεσπόζει στό λόφο τῶν Κουρελέϊκων καί ἀποτελεῖ
κόσμημα γιά τήν περιοχή. Χτίστηκε μέ τίς ἄοκνες προσπάθειες
τοῦ π. Σπυρίδωνος Κουρέλη, ἐφημερίου Γαρδικίου καί τήν
συμπαράσταση καί προσφορά ὅλων τῶν κατοίκων τῆς πε-
ριοχῆς.

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ π. Σπυρίδων εὐχαρίστη-
σε τόν Σεβασμιώτατο καί ὅλους τούς δωρητές καί τούς εὐχή-
θηκε νά ἔχουν ἀκοίμητες τίς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου.

Ἀκολούθως ὁ
Σεβασμιώτατος ἀπέ-
νειμε τό ὀφφίκιο τοῦ
Πρωτοπρεσβυτέρου
στόν π. Σπυρίδωνα
καί τοῦ εὐχήθηκε ὁ
Θεός νά τοῦ δίδει
δύναμη καί ὑγεία,
γιά νά συνεχίσει νά
διακονεῖ τήν ἐνορία
τοῦ Γαρδικίου.

Μετά τήν Θεία
Λειτουργία ὁ Σεβα-
σμιώτατος διένειμε
τήν εὐλογία τῶν
ἐγκαινίων, τό δέ
Ἐκκλησιαστικό Συμ-
βούλιο παρέθεσε
γεῦμα στόν αὔλειο
χῶρο τοῦ Ναοῦ.

ΕΓκαίνια ΠνευματικοΥ Κέντρου 
Αγ. Γεωργίου Αμαλώτας Υπάτης

Μέ ἐπισημότητα τελέσθηκαν τό Σάββατο 7 Μαΐου ἀπό τόν
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο, τά ἐγκαίνια ἑνός
ἀκόμα Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Μητροπόλεώς μας. Πρόκει-
ται γιά τό Πνευματικό Κέντρο τῆς ἐνορίας Ἁγίου Γεωργίου
Ἀμαλώτας τῆς Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Ὑπάτης.

Τῶν ἐγκαινίων προηγήθηκε Θεία Λειτουργία χοροστα-
τοῦντος τοῦ Ποιμενάρχου μας,  παρουσία ἱερέων τῆς πε-
ριοχῆς καί πλήθους πιστῶν. Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμα
του, ἀφοῦ ἀναφέρθηκε στό χαρμόσυνο καί κοσμοσωτήριο
γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἀκολούθως τόνισε τήν
ἀναγκαιότητα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου στή ζωή κάθε ἐνο-
ρίας, ἰδιαιτέρως στήν σύγχρονη ἐποχή. Ἐν συνεχείᾳ συνεχάρη
τόν ἐφημέριο π. Ἠλία Σπυρόπουλο, τό Ἐκκλησιαστικό Συμ-
βούλιο καί ὅλους ὅσοι συνέβαλαν στήν κατασκευή τοῦ κτιρί-
ου, τό ὁποῖο θά κοσμεῖ τόν προαύλιο χώρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
Προέτρεψε δέ ὅλους τούς ἱερεῖς, τά ἐκκλησιαστικά συμβού-
λια, ἀλλά καί τούς πιστούς χριστιανούς νά ἀγκαλιάσουν τό
ὅραμα τῶν Πνευματικῶν Κέντρων καί νά τό ὑλοποιήσουν,
ὥστε κάθε ἐνορία νά ἀποκτήσει τό δικό της.

Στήν ἀντιφώνησή του ὁ ἐφημέριος μέ συγκίνηση καλο-
σώρισε καί εὐχαρί-
στησε τόν Ποιμε-
νάρχη μας γιά τήν
χαρά πού ἔδωσε
στήν ἐνορία μέ τήν
τέλεση τῶν ἐγκαι-
νίων καί τοῦ εὐχή-
θηκε ὁ Θεός νά
τοῦ χαρίζει ὑγεία
καί δύναμη, ὥστε
νά συνεχίσει τό
ποιμαντικό του
ἔργο πρός δόξαν
Θεοῦ.

Ἡ ἐκδήλωση
ὁλοκληρώθηκε μέ
πλούσια δεξίωση
πού παρέθεσε τό
Ἐκκλησιαστικό Συμ-
βούλιο στό Πνευμα-
τικό Κέντρο.
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Τριήμερη ἐπίσκεψη στήν Ἱερά Μητρόπολή μας πραγματοποί-
ησε ἀπό τήν Παρασκευή 20 ἕως τήν Κυριακή 22 Μαΐου, ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης Μουάνζα καί ἔξαρχος Δυτικῆς Τανζα-
νίας κ. Ἱερώνυμος. Σκοπός τῆς ἐπισκέψεώς του ἦταν ἡ ἐνη-
μέρωση γιά τήν πορεία τῶν ἐργασιῶν ἀνεγέρσεως τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στή
Μουάνζα, πού ἔχει ἀναλάβει ἡ Μητρόπολή μας.

Κατά τό τριήμερο τῆς παραμονῆς του ὁ Σεβασμιώτατος
κ. Ἱερώνυμος ἐχοροστάτησε μαζί μέ τόν Ποιμενάρχη μας
τήν Παρασκευή τό ἀπόγευμα στόν Ἑσπερινό, στόν ἑορτά-
ζοντα Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης στή
Νέα Μαγνησία καί τό Σάββατο τό πρωί συνιερούργησαν
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης στόν ὁμώ-
νυμο Δῆμο τῆς Λοκρίδος.

Ὁ Ποιμενάρχης μας κ. Νικόλαος, ἀφοῦ καλωσόρισε
τόν ἐπισκέπτη, ἐξέφρασε τήν χαρά του γιά τήν παρουσία
τοῦ Μητροπολίτου Μουάνζα, ἀναφέρθηκε ἐκτενῶς στό
πρόσωπό του καί τό ἔργο, πού ἐπιτελεῖ στήν Ἀφρικανική
Ἤπειρο καί τόν διαβεβαίωσε, ὅτι ἡ Μητρόπολή μας καί ὁ
ἴδιος προσωπικά θά εἶναι ἀρωγός στήν ἱεραποστολική
του πορεία. Ἐνημέρωσε τόν λαό, ὅτι τά χρήματα πού
συγκεντρώθηκαν γιά τήν ἀνέγερση τοῦ Μητροπολιτκοῦ
Ναοῦ στή Μουάνζα ἀπεστάλησαν, γιά νά ξεκινήσουν οἱ ἐργασίες

ἀνεγέρσεως.
Ὁ κ. Ἱερώνυμος εὐχαρίστησε τόν Ποιμενάρχη μας, τόν

Ἱερό Κλῆρο καί τόν φιλόχριστο λαό τῆς Μητροπόλεώς μας
γιά τήν συμπαράσταση στό δύκολο ἔργο του καί ἐνημέρω-
σε, ὅτι τό οἰκόπεδο γιά τήν ἀνέγερση τοῦ Ναοῦ, μετά ἀπό
πολλούς κόπους καί ἀγῶνες ἀγοράσθηκε καί ἤδη τέθηκε
ὁ θεμέλιος λίθος. Τόν ἑπόμενο μῆνα θά ἀρχίσουν οἱ ἐργα-
σίες ἀνοικοδομήσεως τοῦ Ναοῦ καί σύντομα θά ὁλοκλη-
ρωθεῖ, γιά νά τελεσθοῦν ἀκολούθως τά ἐγκαίνια καί ὁ λα-
ός τῆς Μουάνζα νά μπορεῖ ἀξιοπρεπῶς νά λατρεύει τό
Θεό.

Μετά τήν Θεία Λειτουργία ὁ Δήμαρχος Μώλου καί
Ἁγίου Κωνσταντίνου κ. Εὐάγγελος Τετριμίδας, παρουσία
τοῦ Περιφερειάρχου κ. Κλέαρχου Περγαντᾶ, τῶν κ. Βου-
λευτῶν Κατερίνας Μπατζελῆ, Τόνιας Ἀντωνίου, Νικολάου
Τσώνου καί Χρήστου Σταϊκούρα, τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ
Ἀστυνομίας Περιφέρειας Στερεᾶς κ. Ἀποστόλου Κασκάνη,
τοῦ Διοικητοῦ τῆς Πυροσβεστικῆς κ. Νικολάου Λαθύρη,

τῆς Λιμενάρχη Ἁγίου Κωνσταντίνου κας Μαρίας Πάλλα καί πλή-
θους κόσμου,  ἀφοῦ καλωσόρισε καί εὐχαρίστησε τούς Ἀρχιε-

ρεῖς γιά τήν παρουσία τους, τούς προσέφερε ἀναμνηστικές πλα-
κέτες, εἰς ἀναγνώρισιν τοῦ ἔργου πού ἐπιτελοῦν καί παρέ-
θεσε γεῦμα πρός ὅλους τούς ἐπισήμους.

Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου οἱ Ἀρχιερεῖς ἐπισκέφθη-
καν τήν Ἱερά Μονή Ἀγάθωνος, ὅπου προσκύνησαν τήν
θαυματουργό εἰκόνα τῆς Παναγίας καί τό σκήνωμα τοῦ π.
Βησσαρίωνος καί δέχθηκαν τήν φιλοξενία τοῦ Ἡγουμένου
καί τῆς ἀδελφότητος.

Τήν Κυριακή ὁ ἅγιος Μουάνζα λειτούργησε καί ὁμίλη-
σε στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς
Θεοτόκου Λαμίας καί προεξῆρχε τῆς Δοξολογίας πού τε-
λέσθηκε γιά τήν γενοκτονία τοῦ ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Συγκινητική ἦταν ἡ συμπαράσταση τοῦ λαοῦ καί ἡ
διαβεβαίωσή του γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ ἱεραποστολικοῦ
ἔργου τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Ἱερωνύμου.

Τό μεσημέρι παρεκάθησε σέ γεῦμα στό Ἐπισκοπεῖο καί
ἀνεχώρησε, γιά νά συνεχίσει τήν περιοδεία του καί νά
ἐπιστρέψει τήν Τετάρτη στή Μητρόπολή του.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΟΥΑΝΖΑ

Στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Κωνσταντίνου Ν. Μαγνησίας Λαμίας.

Στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Κωνσταντίνου Λοκρίδος.

Στήν Ἱερά Μονή Ἀγάθωνος.



Τό Σάββατο 14 Μαΐου μέσα σέ κλῖμα πνευμα-
τικῆς ἀνατάσεως καί ἐκκλησιαστικῆς λαμπρότητος ὁ
ἅγιος Νεκτάριος ἐπέστρεψε στήν Στυλίδα, σχεδόν
ἑκατόν ὀγδόντα χρόνια μετά τήν ἀποχώρησή του
ἀπό τό λιμάνι τῆς πόλεως.

Τό ἀπότμημα τοῦ ἱεροῦ του λειψάνου, τό ὁποῖο
πρίν ἀπό λίγο καιρό παρέδωσε στόν Μητροπολίτη
μας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ὕδρας,
Σπετσῶν καί Αἰγίνης κ.κ. Ἐφραίμ, μετέφερε μετά ἀπό
ἔντονη ἐπιθυμία τῶν ἐφημερίων, ἀλλά καί τῶν
πιστῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς Στυλίδος, ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Νικόλαος. Ἡ ὑπο-
δοχή τοῦ ἱεροῦ λειψάνου ἔγινε στό παρεκκλήσιο
τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί ἀκολούθως μεταφέρθηκε
ἐν πομπῇ στόν Ἱερό Ναό τοῦ  Ἁγίου Ἀθανασίου. Πα-
ρόντες ἦταν ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδος κ.
Θωμᾶς Στάϊκος, ὁ Δήμαρχος Στυλίδος κ. Ἀπόστολος
Γκλέτσος, ὁ Στρατηγός Διοικητής τῆς ΜΕΡ.ΥΠ. Ἐλευ-
θέριος Συναδινός, ὁ Λιμενάρχης Στυλίδος κ. Κυριά-
κος Λιάκος, πολλοί Ἱερεῖς ἀπό τίς γύρω Ἐνορίες, μαθητές

καί μαθήτριες μέ παραδοσιακές στολές, πολλοί πιστοί καί
στρατιωτικό ὄχημα πού μετέφερε τήν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου.

Στόν Ἅγιο Ἀθανάσιο τελέστηκε δέηση ἐπί τῇ μεταφορᾷ
τοῦ Ἱεροῦ λειψάνου, καί ὁ Σεβασμιώτατος, ἀφοῦ ἐπαίνεσε
τούς παρευρισκομένους γιά τήν εὐλάβειά τους πρός τόν
Ἅγιο καί τήν Ἐκκλησία, ἀναφέρθηκε στόν σκοπό αὐτῆς τῆς
ἱερῆς μεταφορᾶς, πού ἐκτός τῶν ἄλλων βοηθᾶ στήν τόνω-
ση τῆς πίστεως καί τήν ἐνδυνάμωση τῶν πιστῶν, ἰδιαιτέ-
ρως στή δύσκολη ἐποχή πού διανύουμε. Κατά τήν διάρ-
κεια τοῦ  κηρύγματός του ὁ Σεβασμιώτατος ἔκανε γνωστή
σέ ὅλους τήν δράση, πού εἶχε ὁ Ἅγιος ὡς ἱεροκήρυκας
Φθιωτιδοφωκίδος καί γιά τήν ἀγάπη πού ἔδειξε τότε ὁ λα-
ός μας, πού ἐνῶ ὅλοι τόν περιφρονοῦσαν καί τόν χλεύα-
ζαν, ὁ τόπος μας τόν ἀγκάλιασε καί τόν δέχθηκε μέ θέρμη.
Ὑπεγράμμισε ἐπίσης τήν ἀναχώρησή του ἀπό τό λιμάνι τῆς
Στυλίδος, συνοδεία πιστῶν ἀπό τήν Λαμία καί τήν Στυλί-
δα, ὥστε νά μεταβεῖ στήν Ἀθήνα καί ἀναλάβει καθήκοντα
Διευθυντοῦ στήν Ριζάρειο Ἐκκλησιαστική Σχολή.

Ἀκολούθως τελέστηκε Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, χορο-

στατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ.
Νικολάου. Καθ΄ὅλη τή διάρκεια τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἀλλά καί

μετά ὁ πιστός λαός, μικροί καί μεγάλοι, γυναῖκες
καί ἄνδρες, προσέρχονταν ἀδιαλείπτως καί προ-
σκυνοῦσαν μέ ἀπόλυτη τάξη, ἡσυχία καί εὐλάβεια
τόν ἅγιο τοῦ αἰῶνα μας.

Ἀποκορύφωμα τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων
ὑπῆρξε ἡ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, πού τελέ-
σθηκε τήν Κυριακή τό πρωί στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγί-
ου Ἀθανασίου. Ὅπως στόν Ἑσπερινό, ἔτσι καί στήν
Θεία Λειτουργία πλῆθος πιστῶν συμμετεῖχαν μέ
εὐλάβεια καί τάξη.

Μετά τήν Θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος πα-
ρέλαβε καί πάλι τό λείψανο τοῦ ἁγίου Νεκταρίου,
γιά νά τό μεταφέρει στόν τόπο ὅπου φυλάσσεται.

Γεγονός εἶναι, ὃτι μέ τήν μεταφορά τοῦ ἱεροῦ
λειψάνου τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στήν Στυλίδα,
ὑπῆρξε ἔξαρση τῆς πίστεως καί πολλαπλῆ ὠφέλεια
τῶν πιστῶν τῆς περιοχῆς, πού συνέρρευσαν, γιά νά
πάρουν τήν εὐλογία τοῦ Ἁγίου.
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ΥΠΟΔΟΧΗ ΙΕΡΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΣΤΗ ΣΤΥΛΙΔΑ

Ἑορταστικές Ἐκδηλώσεις
Ἡ Μητρόπολή μας τιμᾶ τόν

Ταλαντίου Νεόφυτο Μεταξᾶ
Α´ Μητροπολίτη Ἀθηνῶν

Πλῆρες πρόγραμμα στά ἑπόμενα φύλλα.

150 χρόνια ἀπό τόν θάνατό του
καί 250 ἀπό τή γέννησή του
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ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ

Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 26 Ἰουνίου 2011 στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίου Ἀθανασίου Τυμφρηστοῦ Φθιώτιδος ἔλαβε χώρα ἡ ἀπό
καιρό προετοιμασθεῖσα καί ἀναγγελθεῖσα Ἱστορική καί Θεολο-
γική Ἑσπερίδα μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του Φθιώτιδος κ. Νικολάου καί τήν εὐθύνη τοῦ Προέδρου
Αἰδεσιμωτάτου Ἱερέως – Ἐφημερίου π. Βασιλείου Συλεούνη
καί τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τῆς ὁμωνύμου Ἐνορίας.
Στό εὐτρεπισμένο καί πλῆρες κόσμου προαύλιο τοῦ Ἱερού
Ναοῦ στίς 7 τό ἀπόγευμα ἄρχισε ἡ ἐν λόγῳ Ἑσπερίδα. Χαιρέτι-
σε καί προλόγισε ὁ Δημοτικός Σύμβουλος καί ἐπίτροπος τοῦ
Ναοῦ, κ. Δημήτριος Φύκας, Διπλωματοῦχος Ἠλεκτρολόγος,
μέ λίγα μεστά περιεχομένου λόγια καί ἀμέσως μετά ἀκολού-
θησαν οἱ ἐμπεριστατωμένες καί πλήρεις ἀπό τούς ἐκλεκτούς
ἐπιστήμονες – εἰσηγητές Εἰσηγήσεις καί ἀναφορές.
Περί τῆς ἁγιότητος, τοῦ βίου καί τῆς Διδασκαλίας τοῦ Μεγά-
λου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας ἁγίου Ἀθανασίου ὁμίλησε θε-
ολογικότατα ὁ κ. Δημήτριος Φύκας, θεολόγος – Καθηγητής
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου καί Λυκείου τῆς Λαμίας καί Δι-
δάκτωρ τῆς Ἱστορικής Θεολογίας, καταγόμενος ἀπό τόν Τυμ-
φρηστό, καί συνεργάτης ἀπό ἐτῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Γιά τήν ἱστορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τά ἤθη καί τά ἔθιμα τῆς το-
πικῆς Κοινωνίας, τά ζυμωμένα μέ τόν Ἅγιο Ἀθανάσιο καί τήν
Ἐνορία τοῦ Τυμφρηστοῦ ὁμίλησε παραστατικότατα ὁ θεολό-
γος Καθηγητής κ. Ἀντώνιος Κωστορρίζος, ὁ ὁποῖος μάλιστα
ὁμίλησε γιά τήν Ναοδομία – Ἀρχιτεκτονική καί Ἁγιογραφία
τοῦ Ναοῦ.
Οἱ εἰσηγήσεις τῶν ἐκλεκτῶν ὁμιλητών δημιούργησαν μεγάλο
ἐνδιαφέρον, διότι ἀκούσθηκαν πρωτόγνωρα θέματα – ὀνόμα-
τα, πρόσωπα, τοπωνύμια, περιστατικά, ἱστορία καί προϊστορία
τοῦ Ναοῦ καί τοῦ χωριοῦ – καί ἐπανῆλθε στό προσκήνιο ἕνας
ὁλόκληρος κόσμος ἀπό τά περασμένα μέ κεντρικό ἄξονα τήν
πνευματική ζωή, τήν ἑλληνορθόδοξη παράδοση καί τήν
ἐκκλησιαστική ζωή τοῦ τόπου.
Σημειωτέον ὅτι ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου Τυμφρηστοῦ
κτίσθηκε γύρω στό 1857, ἐνῶ ἡ ζωή τῆς Κοινότητας Τυμφρη-
στοῦ ἀρχίζει τό 1821, ὅταν πληθυσμοί ἀπό τήν Ἤπειρο μή
ἀντέχοντας τήν δυναστεία τοῦ Ἀλῆ-Παςᾶ κατέβηκαν πιό κάτω
ἀναζητώντας εἰρηνικότερο βίο.
Ἀκολούθησαν Βυζαντινοί Ὕμνοι ἀπό τήν ἐκκλησιαστική Χορω-
δία τοῦ Πρωτοψάλτου Καθηγητοῦ Βυζ. Μουσικῆς – Γυμνα-
στοῦ κ. Εὐθυμίου Βασ. Τσούμα ἀπό τήν Ἑορτή καί Πανήγυρη
τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου, χαιρετισμός καί λίγες καταληκτικές σκέ-
ψεις ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο ἐκπρόσωπο τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου κ. Νικολάου Ἀρχιμανδρίτη καί Ἱεροκήρυκα
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως π. Σεραφείμ Ζαφείρη, ὁ ὁποῖος μετέφερε
καί τίς εὐχές τοῦ Ἐπισκόπου στό χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς
τοπικῆς Ἐνορίας. Τήν ὅλη ἐκδήλωση παρουσίασε μέ ἐπιτυχία
ὁ Δημοτικός Σύμβουλος καί ἐπίτροπος τοῦ Ναοῦ, κ. Δημή-
τριος Φύκας, Διπλωματοῦχος Ἠλεκτρολόγος.
Παρέστησαν οἱ Πανοσιολογιώτατοι Ἀρχιμανδρῖτες, π. Θεόκτι-
στος Κόρακας, π. Πορφύριος Παπαρούπας, καταγόμενος ἀπό
τόν Τυμφρηστό, ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἀρχιερατικῆς
Περιφερείας Μακρακώμης καί Σπερχειάδος Αἰδεσιμώτατος π.
Ἠλίας Σκαρλάτος, ἀρκετοί ὅμοροι καί ἄλλοι Ἱερείς, ὁ τ. Δή-
μαρχος Σπερχειάδος κ. Τζιβελέκας, οἱ Αντιδήμαρχοι κ.κ. Πα-

παηρακλῆς καί Μπίτος, ὁ Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κάτσι-
κας, Δημοτικοί Σύμβουλοι, ἄλλοι ἐπίσημοι καί ἐκπρόσωποι
Συλλόγων καί φορέων καί πλῆθος κόσμου.
Στό τέλος ἐψάλη ἡ Φήμη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
καί ἀκολούθησε δεξίωση γιά ὅλους στό προαύλιο τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ.

h
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΒΡΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

Μέσα στό ἑορταστικό κλῖμα ἐπί τῇ ἀναμνήσει θαύματος
τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ Ἐπισκόπου Φαναρίου καί Νεοχωρίου,
ὅπου ἑόρταζε τό ὁμώνυμο Ἐξωκκλήσιο στήν Ἀνάβρα Ἀλμυ-
ροῦ, πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακή 29 Μαΐου καί ἡ Θεολο-
γικο-ϊστορική Ἑσπερίδα, στήν αἴθουσα πολλαπλῶν χρήσεων
«π. Ἀθανάσιος Μηλιώνης» τοῦ Δήμου.

Ἡ Ἑσπερίδα, τήν ὁποία διοργάνωσε τό Ἐκκλησιαστικό Συμ-
βούλιο Ἀνάβρας Ἀλμυροῦ καί παρουσίασε ἡ Γραμματέας τῆς
Τοπικῆς Κοινότητας κα Ὄλγα Λιάλιου, ἄρχισε μέ χαιρετισμό
τοῦ ἐφημερίου π. Θεοδώρου Γκλατζούνη καί συνέχισε μέ
τρεῖς εἰσηγήσεις καί ὕμνους ἀπό τήν Ἀσματική Ἀκολουθία τοῦ
Ἁγίου Δημητρίου. Οἱ εἰσηγήσεις ἔγιναν ἀπό τόν κ. Δημήτριο
Μακρονάσιο, θεολόγο καί Προϊστάμενο Α’ Γραφείου Πρωτο-
βάθμιας Ἐκπαιδεύσεως, τόν κ. Δημήτριο Τσουκαλά, τ. Λυ-
κειάρχη καί τόν κ. Γεώργιο Κίτσιο, Διευθυντή τοῦ Δημοτικοῦ
Σχολείου Ἀνάβρας, οἱ ὁποῖοι ἀναφέρθηκαν στόν Βίο καί τό
μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου ὁ πρῶτος, τήν ἱστορία τοῦ
Ἐνοριακοῦ Ναοῦ, ὁ δεύτερος καί τόν Ἅγιο Δημήτριο στή Λαο-
γραφία, τά ἤθη καί τά ἔθιμα, ὁ τρίτος. Τούς εἰσηγητές πλαισίω-
σαν οἱ Ἱεροψάλτες κ. Νικόλαος Περιστερᾶς καί κ. Ἀθανάσιος
Ἀρίδης, οἱ ὁποῖοι ἔψαλαν τούς ὕμνους.

Τήν Ἑσπερίδα χαιρέτησε καί ἔκλεισε ὁ Πρωτοσύγκελλος
τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Ραφαήλ Γρίβας, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ
μετέφερε τίς ἀναστάσιμες πατρικές εὐχές καί εὐλογίες τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου καί συνεχάρη
ὅλους ὅσοι συμμετεῖχαν ἐνεργά στήν Ἑσπερίδα, ἀναφέρθηκε
στήν ὠφέλεια πού προκύπτει ἀπό τίς ἐκδηλώσεις αὐτές, οἱ
ὁποῖες δίνουν τήν εὐκαιρία νά θυμηθοῦν οἱ παλαιότεροι καί
νά πληροφορηθοῦν οἱ νεώτεροι γιά τήν ἱστορία τοῦ Ναοῦ
τους καί τή ζωή τοῦ προστάτου τῆς ἐνορίας τους. Ἰδιαιτέρως δέ
στίς ἡμέρες μας, πού ἡ πατρίδα μας καί ὁ λαός περνάει δύ-
σκολες στιγμές, μοναδική ἐλπίδα τοῦ κάθε ἀνθρώπου εἶναι ὁ
Χριστός καί ἡ ᾿Εκκλησία Του. Αἰώνια δέ πρότυπα πρός μίμη-
σιν εἶναι οἱ Ἅγιοι, οἱ ὁποῖοι διά μέσου τῶν αἰώνων μᾶς δεί-
χνουν «τήν στενή καί τεθλιμμένη ὁδό, τήν ἀπάγουσα εἰς τήν
ζωήν», τήν ὁποία καί ἐμεῖς πρέπει νά ἀκολουθήσουμε, γιά νά
γίνουμε «συμπολίτες τῶν Ἁγίων καί οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ».

Στό τέλος τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο παρέθεσε μικρή
δεξίωση.

Στήν Ἑσπερίδα παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Ἀλμυροῦ, Ἀντι-
δήμαρχοι, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἁνάβρας, Ἱερεῖς ἀπό τά γύρω χω-
ριά καί πολλοί κάτοικοι τῆς περιοχῆς.

g

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ-ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
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ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 
2ος Κύκλος

Μέ ἁγιασμό πού ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος, τό Σάββατο 4 Ἰουνίου, στό Πνευματικό Κέντρο
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Ἄμπλιανης Λαμίας,
ἄρχισε ὁ 2ος κύκλος μαθημάτων τοῦ Ἱδρύματος Ποιμαντικῆς
Ἐπιμορφώσεως τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Μητροπόλεώς μας.

Τά μαθήματα, παρακολούθησαν ἱερεῖς χειροτονηθέντες ἀπό
τό 1990 καί ἐφεξῆς, καθώς καί ὑποψήφιοι  Ἱερεῖς καί ὁλοκλη-
ρώθηκαν στίς 16  Ἰουλίου.

Μετά τόν ἁγιασμό ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε τήν ἀνάγκη ἐπι-
μορφώσεως τῶν κληρικῶν, ὥστε νά μποροῦν νά δώσουν λόγο
στό ποίμνιό τους καί νά ποιμαίνουν μέ ὑπευθυνότητα τό λαό
τοῦ Θεοῦ καί παρεκάλεσε τούς Ἱερεῖς, ὅσα ἀκούσουν νά τά
ἐφαρμόσουν στήν ἐνορία τους.

Ἀκολούθως, ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἀρχιμ. Ραφαήλ Γρίβας ὁμίλησε μέ θέμα: «Τελετουργικό καί τυ-
πικό τῆς Κυριακῆς». Τό πρόγραμμα τοῦ Σεμιναρίου Ἐπιμορφώ-
σεως περιελάμβανε ἀκόμα καί τίς ἑξῆς ὁμιλίες: τό Σάββατο 18
Ἰουνίου, «Χρήση τοῦ Μικροῦ καί Μεγάλου Εὐχολογίου» ὁμι-
λητής Πρωτοπρ. Παναγιώτης Σερέτης, τό Σάββατο, 25 Ἰουνίου,
«Τά Ἱερά Μυστήρια καί οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες (οὐσία καί τύπος)»
ὁμιλητές: Πρωτοπρ. Νεόφυτος Ραφαηλίδης (Θεολογία τοῦ Μυ-
στηρίου) & Ἀρχιμ. Ραφαήλ Γρίβας (Τελετουργική τῆς Ἀκολου-
θίας), τό Σάββατο 9 Ἰουλίου. «Διοίκηση καί διαχείριση τῆς Ἐνο-
ρίας», ὁμιλητές Ἱεροδ. Ἀθανάσιος Κυρίτσης (Γραμματειακά θέ-
ματα), Θεολόγος Μιχαήλ Παναγιώτου (Οἰκονομικά θέματα), τό
Σάββατο 16 Ἰουλίου, «Προετοιμασία τοῦ Ἱερέως διά τήν τέλεση
τῆς Θείας Λειτουργίας» ὁμιλητής, Ἀρχιμ. Σεραφείμ Ζαφείρης,
Ἱεροκήρυξ. 

Τήν Παρασκευή 1 Ἰουλίου ἄνοιξαν καί πάλι οἱ πύλες
τῶν Κατασκηνώσεων τῆς Μητροπόλεώς μας, γιά νά φι-
λοξενήσουν καί τό φετεινό καλοκαῖρι τά παιδιά μας. 160
ἀγόρια ἀπ΄ ὅλη τή Φθιώτιδα κατέκλησαν τούς χώρους
τῶν Κατασκηνώσεων στήν Παραλία Καινουρίου Λοκρί-
δος καί γέμισαν τό χῶρο μέ τίς χαρούμενες φωνές τους. 

Τήν Κυριακή 3 Ἰουλίου τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἐτέλεσε τόν καθιερω-
μένο Ἁγιασμό ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς νέας κατασκηνωτικῆς
περιόδου, παρουσίᾳ τοῦ Δημάρχου Μώλου καί Ἁγίου
Κωνσταντίνου κ. Εὐαγγέλου Τετριμίδα, τοῦ Ἐκτελεστικοῦ
Γραμματέα Περιφέρειας Στερεᾶς Ἑλλάδος κ. Εὐαγγέλου
Ψαθᾶ, τῶν Ἱερέων τῆς περιοχῆς, τῶν γονέων, τῶν στε-
λεχῶν καί τῶν κατασκηνωτῶν. 

Μετά τόν Ἁγιασμό, ὁ Σεβασμιώτατος ἀπηύθυνε πα-
τρικές συμβουλές στά παιδιά, προκειμένου νά περάσουν
εὐχάριστα στήν Κατασκήνωση. Εὐχαρίστησε τούς γονεῖς,
πού ἐμπιστεύθηκαν τά παιδιά τους στά χέρια τῆς Ἐκκλη-
σίας καί ὅλους, ὅσοι ποικιλοτρόπως συμπαρίστανται στό
ἔργο τῆς Κατασκηνώσεως. Κλείνοντας, εὐχήθηκε στά
παιδιά νά ἔχουν καλή κατασκήνωση, πλουσία τήν εὐλο-
γία καί τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἀκοίμητη τήν προστασία
τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης. Ἀκολούθως, ὅλες οἱ ὁμάδες τρα-
γούδησαν, ἐνῶ προσφέρθηκε κέρασμα σέ ὅλους τούς
παρισταμένους.

Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις 



Ποιμαντικό Πρόγραμμα Σεβασμιώτατου
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος κατά τό πα-
ρελθόν δίμηνο μεταξύ τῶν ἄλλων ἀνέπτυξε τό ἑξῆς ποιμαντι-
κό ἔργο: Τήν Κυριακή 1 Μαΐου ἱερούργησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου
Γεωργίου Λαμίας. Τήν Δευτέρα 2 Μαΐου, ἑορτή τῆς Ἀνακο-
μιδῆς τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, χοροστάτη-
σε καί ὡμίλησε στό πανηγύριζον Ἱ. Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ. Ἀθα-

νασίου στό Ἐκκλησιαστικό  Ἵδρυμα «Μέριμνα Γήρατος Ἀθανά-
σιος καί Μαίρη Ἀκρίδα» Σπερχειάδος. Τό Σάββατο 7 Μαΐου τέ-
λεσε στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Δημητρίου Σπερχειάδος μαζί μέ τόν
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. Νικολάου τό γά-
μο τοῦ κ. Κωνσταντίνου Μέρα, Ἀστυνομικοῦ, πού ὑπηρετεῖ
στήν συνοδεία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ.
Ἱερωνύμου. Τήν Κυριακή ἱερούργησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Νικολά-
ου τοῦ Νέου Ἀνθήλης. Τήν Δευτέρα 9 Μαΐου χοροστάτησε καί
ὡμίλησε στή Θεία Λειτουργία στό πανηγυρίζον Ἱ. Ναό Ἁγ. Νι-
κολάου τοῦ ἐν Βουνένοις Γραμμένης. Τήν Πέμπτη 19 Μαΐου,
παραμονή τῆς ἑορτῆς τῆς ἀνακομιδῆς τῶν ἱερῶν λειψάνων
τοῦ Ἁγίου Νικολάου, χοροστάτησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυ-

ρικό Ἑσπερινό στήν Ἱ. Μονή Ἁγ. Νικολάου Δίβρης. Τήν Παρα-
σκευή 20 Μαΐου στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας τέλεσε
τήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου τοῦ
Ναοῦ καί συνεργάτου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας Ἠλία Κούτρα.

Τό Σάββατο 21 Μαΐου τέλεσε τήν ἐξόδιο ἀκολουθία τῆς Μο-
ναχῆς Θεοκτίστης, ἀδελφῆς τῆς  Ἱ. Μονῆς Παναγίας Δαμάστας,
ἡ ὁποία ἐπί 52 ἔτη ἐμόνασε στήν ἱστορική μονή τῆς Μητροπό-
λεώς μας. Στήν ἀκολουθία παρέστησαν ἀντιπροσωπεῖες ἀπό
ὅλες τίς γυναικεῖες μοναστικές ἀδελφότητες τῆς Μητροπόλεώς

μας. Τήν Πέμπτη 2 Ἱουνίου,ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου,
χοροστάτησε καί ὡμίλησε στό Ἱ. Ἐξωκκλήσιο τῆς Ἀναλήψεως
στό χωριό Τσούκα Μακρακώμης. Τήν Κυριακή 19 Ἰουνίου,
ἑορτή τῶς Ἁγίων Πάντων,  ἱερούργησε στόν  Ἱ. Μητροπολιτικό
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Ἀπό τή Θεία Λειτουργία στό παρεκκλήσιο τοῦ Γηροκομείου Σπερχειάδος.

Ἀπό τή ἐπίσκεψη τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Καρπενησίου 
καί Φθιώτιδος στό Γηροκομεῖο Σπερχειάδος.

Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Ἀνθήλης.

Ἀπό τήν ταφή τῆς μακαριστῆς μοναχῆς Θεοκτίστης.

Ἀναμνηστική φωτογραφία ἀπό τό παρεκκλήσιο τῆς Ἀναλήψεως Τσούκας.
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Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, ὅπου μετά τό τέλος
τῆς θ. Λειτουργίας τέλεσε ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπέρ τῶν προ-
κατόχων του Ἀρχιερέων, τῶν ἀρχιερατευσάντων στήν Ἱ. Μη-
τρόπολη Φθιώτιδος καί χοροστάτησε σέ δέηση ὑπέρ τῶν ἀπο-
στρατευθέντων Ἑλλήνων Ἁστυνομικῶν. Τήν Δευτέρα 20 Ἰουνί-
ου χοροστάτησε στόν πανηγυρικό ἑσπερινό στήν Ἱ. Μονή Πα-
ναγίας Φανερωμένης Ξυνιάδος, ἑπί τῇ ἐπετείω τῆς εὑρέσεως
τῆς θαυματουργῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας πού βρίσκεται ἀποτε-
θησαυρισμένη στή Μονή. Τό Σάββατο 24 Ίουνίου τέλεσε Θεία
Λειτουργία στήν Ἱ. Μονή Παναγίας Δαμάστας ὑπέρ ὑγείας τοῦ

μεγάλου Εὐργέτου τῆς Μονῆς κ. Δημ. Καραγκούνη. Τήν Κυ-
ριακή 26 Ἰουνίου, ἱερούργησε στήν Ἱ. Μονή Παναγίας Δαμά-
στας, ὅπου τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τῆς μα-
καριστῆς μοναχῆς Θεοκτίστης. Τήν Τετάρτη 29 Ἰουνίου ἑορτή
τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου
ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν ὁμώνυμο Ἱ. Ναό Παγκρατίου
Λαμίας.

Πανήγυρις  Ἱ. Παρεκκλησίου Ἁγίου Ἐφραίμ.
Μέ ἐκκλησιαστική λαμπρότητα καί μέ τήν συμμετοχή τοῦ
Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Λαμίας καί πλήθους πιστῶν ἑορτάσθηκε
στίς 5 Μαΐου ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Ἐφραίμ τοῦ
Θαυματουργοῦ στό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο τοῦ Πνευ-
ματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στή Λαμία. Ἡ φετινή
ἑορτή λόγῳ τῆς ἐπισήμου Ἁγιοκατατάξεως τοῦ Ὁσίου Ἐφραίμ
ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, εἶχε ἰδιαίτερη μεγαλοπρέ-

πεια καί χάρη. Σέ ὅλες τίς ἱερές Ἀκολουθίες χοροστάτησε καί
μίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος,
Στούς πιστούς ἐτέθη πρός προσκύνηση ἀπότμημα ἱεροῦ λει-
ψάνου τοῦ ἁγίου Ἐφραίμ, τό ὁποῖο ἐδώρησε στό Σεβασμιώτα-
το ἡ μακαριστή Ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Ἐφραίμ
Μακαρία Δεσύπρη. Μετά τήν Θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτα-

τος διένειμε στούς πιστούς κόκκινα αὐγά καί ἡ Ἐπιτροπή τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Παρεκκλησίου στήν Τραπεζαρία τοῦ Πνευμα-
τικοῦ Κέντρου προσέφερε πασχαλινά γλυκίσματα.

Παράκληση γιά τούς ὑποψηφίους τῶν Πανελληνίων Ἐξετά-
σεων.
Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία  συμμεριζόμενη τήν ἀγωνία τῶν χιλιά-
δων μαθητῶν πού συμμετεῖχαν στίς Πανελλήνιες εἰσαγωγικές
Ἐξετάσεις τέλεσε σέ πολλές πόλεις καί κωμοπόλεις Ἱερά Παρά-
κληση γιά τήν ἐνίσχυση τους. Στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας ἡ Παράκληση τελέσθηκε
τήν Παρασκευή 6 Μαΐου καί πολλοί μαθητές καί γονεῖς, συμ-
μετεῖχαν καί ἔλαβαν χάρη καί εὐλογία. Τήν ἀκολουθία τέλεσε
ἐκπροσωπώντας τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικό-
λαο ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πανοσ. Ἀρχιμ. π.
Ραφαήλ Γρίβας, ὁ ὁποῖος μετέφερε τίς εὐλογίες καί τίς εὐχές
τοῦ Σεπτοῦ Ποιμενάρχου μας.

Ἐκδημία ἱερέως Νικολάου Μπαλῆ.
Ἐκοιμήθη τήν Παρασκευή 6 Μαΐου ὁ κληρικός τῆς Μητροπό-
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Ὁ Σεβασμιώτατος μέ ἐκδρομεῖς νέους ἀπό τήν Τῆνο, στήν Ἱερᾶ Μονή Ἀγάθωνος.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν κ. και τήν κα Καραγκούνη στήν Ἱερά Μονή Δαμάστας.

Ἀπό τήν πανήγυρη στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ.

Ἀπό τήν ταφή τοῦ π. Νικολάου Μπαλῆ.
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λεώς μας π. Νικόλαος Μπαλῆς, ἐφημέριος τῆς ἐνορίας Ἁγ. Γε-
ωργίου Κάτω Καλλιθέας Σπερχειάδος. Ὁ π. Νικόλαος καταγό-
ταν ἀπό τό χωριό Μεσοχώρι. Χειροτονήθηκε διάκονος τό Δε-
κέμβριο τοῦ 1976 και πρεσβύτερος τόν Ἰανουάριο τοῦ 1977
ἀπό τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Φθιώτιδος Δαμασκηνό. Διο-
ρίσθηκε τακτικός ἐφημέριος στήν ἐνορία τῆς Κάτω Καλλιθέας,
ὅπου καί διηκόνησε εὐδοκίμως μέχρι τήν τελευταία του ἀνα-
πνοή τό χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς ἐνορίας. Ἡ ἐξόδιος ἀκο-
λουθία τοῦ ἐκδημήσαντος ἱερέως τελέσθηκε τό Σαββάτο 7
Μαΐου χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
μας κ. Νικολάου, συμπαραστατουμένου ἀπό πολλούς κληρι-
κούς καί παρουσία πολλῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν στόν ἐνορια-
κό Ναό Ἁγ. Γεωργίου Κάτω Καλλιθέας.

Ἑσπερινός στόν  Ἅγιο Νικόλαο Γλύφας

Προσκεκλημένος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καί τοῦ κ.
Λιμενάρχου Γλύφας, μετέβη ὁ Σεβασμιώτατος στή Γλύφα τήν
Κυριακή τό ἀπόγευμα 8 Μαΐου καί προεξῆρχε στόν πανηγυρι-
κό Ἑσπερινό πού τελέσθηκε στό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Νικολά-
ου τοῦ Νέου στό νησάκι τῆς Γλύφας. Μέ εὐθύνη τοῦ Λιμεναρ-
χείου ἀπό τό πορθμεῖο Γλύφας ἔγινε μέ τό φέρυ-μπότ
«Κλειώ» ἡ μεταφορά τοῦ Σεβασμιωτάτου, τῶν ἐπισήμων καί
τῶν προσκυνητῶν στό νησάκι, τό ὁποῖο γέμισε μέ κόσμο. Ἡ
παρουσία ἑκατοντάδων προσκυνητῶν ἔδωσε ἰδιαίτερη χάρη
στό πανηγύρι πράγμα πού ἰδιαιτέρως ἐπήνεσε ὁ Σεβασμιώτα-

τος καί προέτρεψε ὅλοι νά συνεχίσουν νά τηροῦν τήν παράδο-
ση τῶν ἑορτῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἡ θαλάσσια διαδρομή καί
τό γραφικό περιβάλλον τοῦ μικροῦ νησιοῦ γοήτευσαν τούς
προσκυνητές, οἱ ὁποῖοι παρηκολούθησαν τόν ὑπαίθριο ἑσπε-
ρινό καί τήν ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου μέ ἡσυχία καί εὐλά-
βεια. Μετά τό πέρας τοῦ ἑσπερινοῦ καί τήν ἐπιστροφή στήν
πόλη τῆς Γλύφας χορευτικές ὁμάδες ἀπό τόν χορευτικό ὅμιλο
Ἀλμυροῦ, τόν μορφωτικό σύλλογο Πτελεοῦ καί τόν Ἀθλητικό
μορφωτικό σύλλογο «Ἡρακλῆς» Ἁγίων Θεοδώρων παρου-
σίασαν παραδοσιακούς χορούς. Στόν ἑσπερινό καί στίς ἐκδη-
λώσεις συμμετεῖχαν μεταξύ ἄλλων ἡ τ. Ὑπουργός καί  Βου-
λευτής Φθιώτιδος κ. Αἰκατερίνη Μπατζελῆ, ὁ Ἀντιπεριφερει-
άρχης Φθιώτιδος κ. Θωμᾶς Στάϊκος, ὁ Δήμαρχος Στυλίδος κ.
Ἀπόστολος Γκλέτσος, ὁ Πρόεδρος τοῦ Τοπικοῦ Διαμερίσματος
Γλύφας κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, ὁ Λιμενάρχης Γλύφας
κ. Στέφανος Καλαμίδας καί ὁ Λιμενάρχης Στυλίδος κ. Κυριά-
κος Λιάκος καθώς ἐπίσης καί πολλοί προσκυνητές ἀπό τήν
γύρω περιοχή.

Συμμετοχή τῆς Χορωδίας τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς
στό Φεστιβάλ Χορωδιῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.
Τήν Κυριακή 8 Μαΐου στό πολιτιστικό κέντρο τοῦ Δήμου Κη-
φισίας πραγματοποιήθηκε Φεστιβάλ Χορωδιῶν καί χορευ-
τικῶν συγκροτημάτων. Τήν διοργάνωση τοῦ Φεστιβάλ εἶχε
ἀναλάβει ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεό-
τητος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στά
πλαίσια πολιτιστικοῦ προγράμματος γιά ἐφήβους καί νέους.
Μέ τήν εὐχή τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικο-
λάου καί μέ τή συνοδεία τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητροπό-
λεώς μας Ἀρχιμ. Ραφαήλ Γρίβα στό Φεστιβάλ συμμετεῖχε ἡ χο-
ρωδία καί ἡ παραδοσιακή ὀρχήστρα τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς
Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος «Γερμανός ὁ
Μελωδός». Ἡ 30μελής μικτή παραδοσιακή χορωδία καί ἡ
8μελής παραδοσιακή ὀρχήστρα συγκροτήθηκαν ἀπό μαθητές
τῆς Σχολῆς ἡλικίας 12 – 25 ἐτῶν. Ἡ χορωδία μας ὑπό τή Διεύ-
θυνση τοῦ κ. Ἀνδρέα Ἰωακείμ, Δ/ντοῦ τῆς Σχολῆς, καί ἡ παρα-
δοσιακή ὀρχήστρα μας ὑπό τή διδασκαλία τοῦ κ. Δημήτρη
Λόζου, ἀπέδωσαν μέ ἄριστο συντονισμό καί ἡγεμονική πα-
ρουσία τρία παραδοσιακά τραγούδια πού χειροκροτήθηκαν
ἐνθέρμως ἀπό τό κατάμεστο πολιτιστικό κέντρο. Οἱ ὑπεύθυνοι
τῆς διοργάνωσης, μεταξύ τῶν ὁποίων ἦταν ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Σάμου καί Ἰκαρίας κ. Εὐσέβιος, ὁ Γραμματέας
τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος Ἀρχιμ. Πολύκαρπος Μπό-
γρης, ὁ κ. Ἠλίας Λιαμής καί ὁ κ. Βασίλειος Κατσουρός, στό τέ-
λος τῆς ἐκδηλώσεως μίλησαν ἰδιαιτέρως στή χορωδία μας
ἐκφράζοντας τήν ἐκτίμησή τους πρός τόν Σεβασμιώτατο Μη-
τροπολίτη μας καθώς καί τήν ἱκανοποίησή τους γιά τήν σοβα-
ρή καί ἐπιμελημένη ἐμφάνιση τῆς χορωδίας, ἡ ὁποία κέρδισε
τίς ἐντυπώσεις. Ἐπίσης ἐξέφρασαν τήν ἐπιθυμία τους γιά τή
συμμετοχή τῆς χορωδίας καί σέ ἄλλες ἐκδηλώσεις τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου. Στό Φεστιβάλ συμμετεῖχε καί ἀντιπροσωπεία τῶν
χορευτικῶν συγκροτημάτων τῆς Μητροπόλεώς μας ὑπό τή δι-
δασκαλία τῶν κ. Κων/νου Φλώρου, Ἄρη Φυτιλῆ καί Ἀργυ-
ρούλας Τσιριγκούλη, ἡ ὁποία ἐνθουσίασε μέ τή λεβέντικη
Ρουμελιώτικη παρουσία της.

Ἑορτή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου.
Ὀλιγοήμερη ἐπίσκεψη στήν ἰδιαίτερη πατρίδα του τήν Τῆνο
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Ἑσπερινός στό ἐξωκκλήσι τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Νέου στή Γλύφα.

Ἀναμνηστική φωτογραφία στό φέρυ-μπότ γιά τό νησάκι τῆς Γλύφας.



ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» Σελίδα 15

πραγματοποίησε τίς τελευταῖες ἡμέρες τοῦ Μαΐου ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Κύριος σκοπός τῆς ἐπι-
σκέψεως ἦταν ὁ ἑορτασμός τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Ρώσου, ἐπ΄ ὀνόματι τοῦ ὁποίου τιμᾶται τὀ Ἱ. Ἡσυχαστήριο
τοῦ Σεπτοῦ μας Ποιμενάρχου. Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ

Ἁγίου Ἰωάννου τελέσθηκε Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός στό
Ἱ. Ἡσυχαστήριο, ἐνῶ τήν κυριώνυμο, Παρασκευή 27 Μαίου,
ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία. Τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν προ-
έστηὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας καί συμμετεῖχαν κλη-
ρικοί τόσο τῆς νήσου Τήνου, ὅσο καί τῆς Μητροπολέώς μας,
οἱ ὁποῖοι μέ τή συνοδεία ἐκδρομέων βρέθηκαν στό νησί γιά
νά τιμήσουν τόν Ἅγιο καί νά λάβουν τήν εὐλογία του.

Ἐκδήλωση γιά τόν  Ἅγιο Λουκᾶ Συμφερουπόλεως.
Ἐκδήλωση γιά τόν Ἅγιο Λουκᾶ, Ἀρχιεπίσκοπο Συμφερουπό-
λεως καί Κριμαίας, τόν ἰατρό, πραγματοποίησε τήν Κυριακή 5
Ἰουνίου τό ἀπόγευμα, ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, στόν Ἱερό Ναό
ἁγίου Νεκταρίου Νεαπόλεως Λαμίας, ἐν ὄψει τῆς ἑορτῆς τοῦ
ἁγίου καί τῆς συμπληρώσεως 50 χρόνων ἀπό τήν κοίμησή

του. Κατά τήν ἐκδήλωση, τήν ὁποία παρουσίασε ὁ κ. Δημή-
τριος Καρτέρης, ἀπόφοιτος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Λα-
μίας, ὁμίλησε ὁ κ. Μάριος Κουτσελόπουλος, δικηγόρος καί
συνεργάτης τῆς Μητροπόλεώς μας, ἐνῶ κατά τήν διάρκεια τῆς
ὁμιλίας ὁ ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου π. Γε-

ώργιος Κάλλος, προέβαλε εἰκόνες καί βίντεο ἀπό τή ζωή τοῦ
ἁγίου. Μετά τήν ὁμιλία ἡ χορωδία νέων τοῦ Ναοῦ ἔψαλε τό
ἀπολυτίκιο καί τό μεγαλυνάριο τοῦ ἁγίου. Τήν ὡραία ἐκδή-
λωση παρακολούθησε πλῆθος κόσμου καί ἔκλεισε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε

τήν χαρά καί τήν ἱκανοποίησή του καί συνεχάρη ὅλους τούς
συντελεστές. Ἀκολούθως, ἀναφέρθηκε στήν μαρτυρική ζωή
τοῦ Ἁγίου καί τίς ἐξορίες καί τίς ταλαιπωρίες, πού ὑπέστη γιά
χάρη τοῦ Χριστοῦ, στήν περίοδο τῶν φοβερῶν διωγμῶν τῶν
ἀθέων κατά τῆς Ἐκκλησίας. Ὑπενθύμησε τήν ἐπίσκεψη πρό
ὀλίγων ἐτῶν στή Μητρόπολή μας τῆς δισέγγονης τοῦ Ἁγίου
καί τοῦ π. Νεκταρίου Ἀντωνοπούλου, ὁ ὁποῖος καί μετέφερε
ἀπότμημα τοῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου καί τόνισε ἰδιαιτέρως, πόσο
ὁ Ρῶσος αὐτός ἅγιος ἔγινε γνωστός στήν Ἑλλάδα, γεγονός
πού φαίνεται ἀπό τίς Ἐκκλησίες πού χτίζονται στό ὄνομά του.
Μετά τήν ἐκδήλωση τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο πρόσθεσε
κέρασμα σέ ὅλους τούς παρισταμένους.

Ἑορτή Πεντηκοστῆς καί Ἁγίου Πνεύματος.

Τό Σάββατο 11 Ἰουνίου, παραμονή τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντη-
κοστῆς, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος χο-
ροστάτησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρικό ἑσπερινό στό Ἱ. Ναό
Ἁγίας Σοφίας Φραντζῆ. Στήν ἀκολουθία παρέστησαν ὁ Πρό-
εδρος τῆς Παγκόσμιας Ἐνορίας Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπό-
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Ἀπό τήν ἐκδήλωση γιά τόν Ἀρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως  Ἅγιο Λουκᾶ.

Ἡ χορωδία νέων τοῦ  Ἁγίου Νεκταρίου Λαμίας.

Ἑσπερινός στήν Ἁγία Σοφία στό Φραντζή.

Ἑσπερινός στό ἡσυχαστήριο τοῦ Ἁγίου Ἱωάννη τοῦ Ρώσου στήν Τῆνο.



λεως κ. Κρίς Σπύρου καί ὁ Ἀντιπρόεδρος κ. Σουρτζῆς καί πολ-
λοί χριστιανοί. Στόν σύντομο χαιρετισμό του ὁ κ. Σπύρου με-
ταξύ τῶν ἄλλων ἀναφέρθηκε στίς προσπάθειες πού γίνονται
προκειμένου νά τελεστεῖ ξανά ἡ Ὀρθόδοξη θεία Λειτουργία
στόν Ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τόν
Ἕλληνα Οἰκουμενικό Πατριάρχη. Μάλιστα ἐνεχείρισε στόν Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη μας ἀντίγραφο τῆς πολυσέλιδης
προσφυγῆς στό Διεθνές Δικαστήριο τῆς Χάγης πού ἔκανε τό
Συμβούλιο τῆς Παγκόσμιας Ἐνορίας κατά τοῦ Τουρκικοῦ κρά-
τους γιά τήν ἄρνησή του νά ἐπιτρέψει τήν τέλεση θείας Λει-
τουργίας. Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε θερμά τόν κ. Σπύρου
γιά τήν ἐνέργειά του καί τόνισε τήν πεποίθησή του ὅτι ἡ δυνα-
μική ἐπιμονή καί οἱ ἱκανότητες τοῦ κ. Σπύρου θά φέρουν καρ-
πούς καί σύντομα θά γίνει πραγματικότητα τό ὄνειρο ἑκατομ-
μυρίων χριστιανῶν νά τελεσθεῖ θεία Λειτουργία στήν Ἁγιά Σο-
φιά. Τήν Κυριακή 12 Ἰουνίου, ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς, ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἱερούργησε στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελι-
σμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, ὅπου καί χοροστάτησε στόν
Ἑσπερινό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί διάβασε τίς εἰδικές εὐχές
τῆς Γονυκλισίας. Τή Δευτέρα 13 Ἰουνίου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε καί ὡμίλησε στή πα-
νηγυρίζουσα Ἱ. Μονή Ἁγίας Τριάδος Τραγάνας.

Ἐθιμοτυπικές ἐπισκέψεις Σεβασμιωτάτου.
Ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψη στόν Διοικητή τῆς Μεραρχίας Ὑποστη-
ρίξεως Στρατηγό Ἐλευθέριο Συναδινό πραγματοποίησε σήμε-
ρα τό πρωί, Παρασκευή 24 Ἰουνίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας κ.κ. Νικόλαος, ἀνταποδίδοντας τήν ἐπίσημη ἐπί-
σκεψη τοῦ Στρατηγοῦ κατά τήν ἀνάληψη τῶν νέων καθηκόν-

των του στή ΜΕΡ. ΥΠ. Λαμίας. Ὁ Στρατηγός μαζί μέ τόν Ὑποδι-
οικητή, ὑποδέχθηκαν μέ ἐγκαρδιότητα τόν Σεβασμιώτατο, πού
συνοδευόταν άπό τόν Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο
π. Νεόφυτο Ραφαηλίδη, Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Λαμίας καί συ-
ζήτησαν μαζί διάφορα θέματα γιά ἀρκετή ὥρα. Ὁ Ποιμενάρχης
μας μαζί μέ τίς εὐλογίες καί τίς εὐχές του γιά καλή δύναμη καί
ἐπιτυχία στό πολυσήμαντο ἔργο τοῦ Στρατηγοῦ, τοῦ προσέφε-

ρε εἰς ἔνδειξη τιμῆς τό ἀγαλματίδιο τοῦ Ἀθανασίου Διάκου κα-
θώς καί σειρά βιβλίων ἐκδόσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος πραγματοποίησε ἐθιμοτυπικές ἐπι-
σκέψεις στόν Ἀστυνομικό Διευθυντή Περιφέρειας Στερεᾶς
Ἑλλάδος, Ταξίαρχο κ. Ἀπόστολο Κασκάνη στό γραφεῖο του
στήν Ἀστυνομική Διεύθυνση Λαμίας καί στό Λιμενάρχη Στυλί-
δος κ. Κυριάκο Λιάκο.  Ὁ Σεβασμιώτατος τήν Πέμπτη 9 Ἰουνί-
ου ἐπισκέφθηκε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλιώτι-
δος καί Φαναριοφερσάλων κ. Κύριλλο στό Ἐπισκοπεῖο Καρδί-
τσης καί τοῦ εὐχήθηκε γιά τήν ὀνομαστική του ἑορτή.

Τιμητικές διακρίσεις ἱερέων μας
Ὁ παν. Ἀρχιμ. π. Δωρόθεος Ἀγγέλης, Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων Λαμίας καί Ἱεροκήρυξ τῆς Μητροπό-
λεώς μας ἀνακηρύχθηκε Διδάκτωρ Φυσικῆς τοῦ Πανεπιστημί-
ου Ἀθηνῶν. Ἐπίσης ὁ παν. Ἀρχιμ. π. Θεόκλητος Μπρούζης,
Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Νικολάου Σπερχειάδος τιμή-
θηκε μέ τό 2ο Βραβεῖο μικρῆς ποιητικῆς συλλογῆς σέ Πανευ-
ρωπαϊκό Διαγωνισμό καί ἀνακηρύχθηκε μέλος τοῦ Παγκοσμί-
ου Κογκρέσου Τιμημένων Ποιητῶν τῆς ΟΥΝΕΣΚΟ.
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Ἀπό τήν πανήγυρη στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος Τραγάνας. Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν Ἀστυνομικό Διευθυντή Περιφέρειας Στερεᾶς Ἑλλάδος
Ταξίαρχο κ. Ἀπόστολο Κασκάνη.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν Διοικητή τῆς ΜΕΡ.ΥΠ. Στρατηγό  Ἐλευθέριο Συναδινό.

῾Ο Σεβασμιώτατος μέ τόν Λιμενάρχη Στυλίδος κ. Κυριάκο Λιάκο.




