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H
δήλωση αὐτὴ τοῦ Μα-
καριωτάτου Ἀρχιεπι-
σκόπου κ. Ἱερωνύμου,

τὴν ὁποία ἔκαμε εἰς τὰ Μέσα
Ἐνημερώσεως μετὰ τὴν λήξη τῆς
πρώτης συνεδρίας τῆς Διαρκοῦς
Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Νοεμβρίου
τ.ἔ. ἐκφράζει τὴν ἀπορία ὁλοκλή-
ρου τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ μας.
Θέλουμε ὅλοι νὰ ἀκούσωμε ἀπὸ
τὰ χείλη τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ τί
ἐννοεῖ μὲ τὴν φράση «οὐδετερό-
θρησκο κράτος».

Πῶς εἶναι δυνατὸν ἕνας κράτος ζυμωμένο ἀπὸ τὴν
ἵδρυσή του μὲ τὴν ἔννοια τῆς θρησκείας καὶ ποὺ στὸ
πρῶτο ἄρθρο τοῦ Συντάγματός του ἔχει ὡς ἐπικε-
φαλίδα τὴν ἐπίκληση τῆς Ἁγίας Τριάδος, ξαφνικὰ
νὰ ἀπογυμνώνεται ἀπὸ τὴν πίστη καὶ νὰ ἀποκόπτε-
ται ἀπὸ τὴν ἱστορία του, στὴ διαδρομὴ τῆς ὁποίας ἡ
σύζευξη Κράτους καὶ Ἐκκλησίας ἦταν κάτι τὸ φυ-
σικὸ καὶ αὐτονόητο; 

Ἂν μία δρὰξ ἀθέων ἐπιδιώκει τὴν περιθωριοποί-
ηση τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι λογικὸ καὶ δημοκρατικὸ
ἕνας θρησκευόμενος λαός, ὅπως εἶναι ὁ Ἑλληνικὸς
λαός, νὰ ἀπεμπολήσει τὴν παράδοση αἰώνων καὶ νὰ
ἀλλάξει ταυτότητα; Μία Ἑλλάδα γεμάτη Ἐκκλη-
σίες, Μοναστήρια, προσκυνητάρια, εἰκόνες, ἱερεῖς,
μοναχοὺς καὶ μοναχές, μία Ἑλλάδα μὲ καθημερινὸ
βίωμα τὶς ἑορτὲς καὶ τὰ γεγονότα τῆς Ἐκκλησίας,
πὼς θὰ ἀλλάξει φρόνημα καὶ ὄψη; Καὶ ποιοὶ εἶναι

αὐτοὶ ποὺ θὰ τῆς ἐπιβάλλουν τὴν παραμόρφωση καὶ
τὴν μετάλλαξη τῆς ψυχῆς; Ποιοὶ καὶ πῶς θὰ ἐπιχει-
ρήσουν τὴν τροποποίηση τῆς κληρονομικῆς συστά-
σεως τοῦ κυττάρου τῆς πίστεώς της; 

Τὸ πλαίσιο τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας και Πολιτείας
στὸ Σύνταγμα ποὺ ἰσχύει, εἶναι ἰδανικὸ μὲ τοὺς δια-
κριτοὺς ρόλους. Οἱ ἀριστερόφρονες ἂς βελτιώσουν
τὴν κρατικὴ μηχανή, τὴν κοινωνικὴ πρόνοια, τὴν
ἐθνικὴ παιδεία καὶ ὅσα χρειάζεται ὁ πολίτης τοῦ
κράτους γιὰ νὰ ζήσει καὶ νὰ εὐημερήσει καὶ ἂς ἀφή-
σουν τὴν Ἐκκλησία νὰ πορεύεται, ὡς Μητέρα καὶ
Τροφὸς τοῦ λαοῦ καὶ θεματοφύλαξ τῶν ἱερῶν θε-
σμῶν τοῦ Ἔθνους. 

Ἡ Ἑλλάδα χωρὶς τὴν Ἐκκλησία θὰ διαλυθεῖ. Ἂς
προσέξουμε ὅλοι, νὰ μὴ συνεργήσουμε στὸν θρη-
σκευτικὸ ἀποχρωματισμό τῆς ἐνδόξου Πατρίδος
μας. 

† ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος

Οὐδετερόθρησκο κράτος τί θὰ πεῖ;
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Μᾶς προξένησε με-
γάλη λύπη ἡ ἀνα-
χώρηση ἐκ τοῦ

κόσμου τούτου τοῦ ἀγαπη-
τοῦ μας ἀειμνήστου π.
Κων/νου Στρατηγοπούλου.
Ἡ Ἐκκλησία μας ἔχασε
ἕναν τίμιο Λειτουργό, ἕναν
ἀφοσιωμένο ἱεραπόστολο,
ἕναν ἀφανῆ καὶ ταπεινὸ
ἐργάτη τῆς σωτηρίας πολ-
λῶν ψυχῶν.

Τὸν ἐγνώρισα τὸ 1984, ὡς
ὑπάλληλο εἰς τὸν τομέα
τῆς Ἱεραποστολῆς τῆς
Ἀποστολικῆς Διακονίας
καὶ ὑπεύθυνο τοῦ Φροντιστηρίου Ὑποψηφίων Κατη-
χητῶν. Ἀργότερα συνεργασθήκαμε εἰς τὸν Ραδιοφωνικὸ
Σταθμὸ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅταν ἔκανε τὴν
ἐκπομπὴ «Ραδιοπαράγκα» μὲ ἐπίκαιρα θέματα, τὰ
ὁποῖα ἀνέβαζαν κατακόρυφα τὴν ἀκροαματικότητα
τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας καὶ πα-
ράλληλα ἄναβαν ἡφαίστεια σὲ μερικοὺς ἐκκλησιαστι-
κούς, οἱ ὁποῖοι ζητοῦσαν τὴν κεφαλὴν του «ἐπὶ
πίνακι». Κανένας ἀπὸ τὴν Κεντρικὴ Διοίκηση τῆς
Ἐκκλησίας δὲν ἔθεσε θέμα διακοπῆς τῶν ἐκπομπῶν
του, οὔτε αὐτὸς ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Σερα-
φείμ, ὅταν σὲ μιὰ Ραδιοπαράγκα ἐπέκρινε κάποιες
ἐνέργειές του. Μοῦ εἶχε πεῖ τότε ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιε-
πίσκοπος Σεραφείμ: «Ἄστον νὰ γαυγίζει. Καὶ τὰ μα-
ντρόσκυλα χρειάζονται».

Ὁ π. Κων/νος ἦταν ἀπόλυτος στὰ πιστεύω του καὶ
στὴ ζωή του. Ἀναλώθηκε στὴν προσφορὰ πρὸς τὴν νε-
ολαία. Ἔφερε κοντὰ στὴν Ἐκκλησία νέους περιθωρια-
κούς, προβληματικούς, μὲ μύρια προβλήματα, τοὺς
ὁποίους μετέβαλε σὲ ἀρνία τοῦ Θεοῦ. Εἶχαν ἀπόλυτη
ἐφαρμογὴ στὴν ποιμαντική του οἱ λόγοι τοῦ Οἰκοδε-
σπότου τῆς παραβολῆς: «Ἔξελθε εἰς τὰς πλατείας καὶ
ρύμας τῆς πόλεως καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους
καὶ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς εἰσάγαγε ὧδε...» (Λουκ. 14,
21). Γιὰ πολλὰ παιδιά, πού εἶχαν ξεφύγει καὶ ἀκολου-
θήσει μιὰ καταστροφικὴ πορεία, ἦταν ὁ παπὰ-
Κων/νος, τὸ γαλήνιο λιμάνι καὶ τὸ καταφύγιο τῶν

ψυχῶν τους.
Ὅπου ὑπηρέτησε ἐργά-

σθηκε ταπεινὰ καὶ ἤρεμα
στὸν τομέα τῆς παραστρα-
τημένης νεολαίας. Ἦταν
καινοτόμος στὴν μέθοδο
προσεγγίσεως τῶν ψυχῶν.
Ἄνοιγε νέους δρόμους, πού
ξεκινοῦσαν ἀπὸ τὴν γνήσια
λειτουργικὴ παράδοση καὶ
πατερικὴ διδασκαλία τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Ἔδιδε τὴν ἐντύπωση τοῦ
κατὰ Χριστὸν σαλοῦ.
Ἦταν, ὅμως, ἕνα τέλειο
πρότυπο ποιμένος καὶ ἐξο-

μολόγου. Τὸ κίνημά του δὲν αὐτοπροσδιορίσθηκε. Τὸ
ἐνέταξε στὴν Ἐνορία καὶ στὴν Μητρόπολη, πού δια-
κονοῦσε. Κύριο χαρακτηριστικό του ἡ ἀπόλυτη ὑπα-
κοὴ εἰς τὸν Ἐπίσκοπό του.

Ὁ π. Κων/νος Στρατηγόπουλος διέθετε μόρφωση. Γιὰ
ἐκεῖνον ὅμως τὸ ἀποτελεσματικότερο μέσο γιὰ τὴν ἐπι-
τυχία τοῦ ἔργου του ἦταν ἡ λειτουργικὴ ζωὴ καὶ οἱ
ἐμπειρίες ἀπὸ τὴν συμμετοχή του στὴ ζωὴ καὶ στὸ
πνεῦμα τῶν Ἁγίων.

Θὰ μείνει στὴν ἱστορία, ὡς ὁ ἱερέας ἐκεῖνος, πού κα-
τώρθωσε νὰ σπάσει τὰ ὅρια τῆς σεμνοπρέπειας καὶ
νὰ ἀνοίξει τὴν ἀγκαλιὰ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας μας
«στοὺς ἀναπήρους, πτωχοὺς καὶ χωλοὺς» κατὰ
πνεῦμα. Ὄντως ὑπῆρξε μιὰ ἐμβληματικὴ παρουσία
στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἂς εἶναι ἡ μνήμη του αἰωνία!  

† Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Διμηνιαία ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος
Ἰδιοκτησία: Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος
Ἐκδότης: Σεβ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ.κ. ΝΙ ΚΟ ΛΑ ΟΣ
Ὑ πεύ θυ νος συ ντά ξε ως: Ἀρχιμ. Ἀμβρόσιος Ἀναστασίου.
Ἐπιστολές καί ἐμβάσματα: 
Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος, Σκληβανιώτου 5

Τ.Κ. 35131 Λαμία Τηλ. 2231 050552 FAX: 2231 050554
Ἐκτύπωση: «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» ἀ.ἑ.

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

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Κυκλοφόρησε 
τὸ νέο Ἡμερολόγιο

τσέπης 
τῆς Ἱερᾶς 

Μητροπόλεως
Φθιώτιδος 

γιὰ τὸ ἔτος 2019,
ἀφιερωμένο 

«στὴν Πατρίδα μας
Ἑλλάδα». 

Διατίθεται σὲ ὅλους τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς 
τῆς Μητροπόλεώς μας, τὶς Ἱερὲς Μονὲς 

καὶ τὸ βιβλιοπωλεῖο «Ἔνθεον» 
στὴν πλατεία Πάρκου στὴ Λαμία. 
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Νέα Κυκλοφορία Δίτομου ἔργου 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου

Κυκλοφορήθηκε ἀπὸ τὶς
Ἐκδόσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως Φθιώτιδος τὸ δίτομο ἔργο
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου μας κ. Νικολάου μὲ τίτλο
«Ποίμαινε τὰ πρόβατά μου»,
τὸ ὁποῖο ἀφορᾶ τὴν τέταρτη
πενταετία τῆς Ἀρχιερατικῆς
Ποιμαντορίας τοῦ Ποιμενάρ-
χου μας στὴν Φθιωτικὴ Ἐκκλη-
σία.

Τὸ ἔργο αὐτὸ χωρίζεται σὲ
δύο τόμους, γεγονὸς τὸ ὁποῖο
ὑποδηλώνει τὴν μεγάλη Ποιμα-

ντικὴ δραστηριότητα ποὺ ἀνέπτυξε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή
μας τὰ τελευταία πέντε χρόνια (2012-2016).

Στὸ δίτομο αὐτὸ ἔργο δημοσιεύονται οἱ Ἐγκύκλιοι, τὰ
Ἐγκύλια Σημειώματα, τὰ Δελτία τύπου καὶ τὰ Μηνύματα
τοῦ Σεβασμιωτάτου πρὸς τοὺς Ἱερεῖς καὶ τὸ χριστεπώ-
νυμο πλήρωμα καὶ μέσα ἀπὸ αὐτὰ ὁ ἀναγνώστης μπορεῖ
νὰ διακρίνει τὴν διαποίμανση τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας
πάνω σὲ ποιμαντικὰ καὶ πνευματικὰ ζητήματα, ἡ ὁποία
στηρίζεται στὴν Ὀρθόδοξη παράδοση καὶ στὸ Ὀρθόδοξο
ἦθος τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων,
ἀντιμετωπίζοντας πρακτικὰ τὶς ἰδεολογικὲς ἀλλαγὲς καὶ
τὶς κοινωνικὲς διακυμάνσεις τῆς κοινωνίας μας.

Εἶναι ἕνα σπουδαῖο βοήθημα καὶ ἐργαλεῖο γιὰ τοὺς ἱε-
ρεῖς καθὼς καὶ γιὰ ὅλο τὸν πιστὸ λαό. 
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ΥΠΕΡ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ
Ἡ κα Ἀνδριανὴ Γιαννακοῦ - Ὑφαντῆ 1000
Τὸ Ἡγ/συμβούλιο τῆς Ἱ.Μ. Δαμάστας 500
Ὁ κ. Δημήτριος Γιαννόπουλος. . . . . . . 500
Ἡ κα Χρυσταλένη Γιαννακοῦ . . . . . . . 500
Ὁ κ. Ἰωάννης Ρηγινιώτης . . . . . . . . . . 250
Ἡ κα Σοφία Ἀγγελάκη . . . . . . . . . . . . 200
Ὁ Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Κων/νος Ζάχος . . 150 
Ὁ κ. Ἀπόστολος Ἀναγνώστου . . . . . . . 100
Ἡ Οἰκογένεια Χαρ. & Χρύσ. Μάκκα . . . 50
Ὁ κ. Νικόλαος Κοντοδήμας . . . . . . . . . . 50
Ἡ κα Καλλιόπη Παπακώστα . . . . . . . . 50
Ἡ κ. Εὐανθία Κολώνια . . . . . . . . . . . . . . 50
Ἡ κα Καραΐσκου Λαμπρινὴ . . . . . . . . . . 50
Ὁ κ. Ἰωάννης Μπαρτσιώκας . . . . . . . . . 50
Ὁ κ. Γεώργιος Δημόπουλος . . . . . . . . . 20
Ἡ κa Λελούδα Βουλγαροπούλου   . . . 20
Ὁ κ. Σεραφεὶμ Γιαννέλης . . . . . . . . . . . . 20
Ἡ κα Ἑλένη Γιαννακοπούλου. . . . . . . . . 20
Ἡ κα Ρίζου Στυλιανὴ . . . . . . . . . . . . . . . 20
ΑΝΩΝΥΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000
ΑΝΩΝΥΜΟΣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
ΑΝΩΝΥΜΟΣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
ΑΝΩΝΥΜΟΣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
ΑΝΩΝΥΜΟΣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

ΑΝΩΝΥΜΟΣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ΑΝΩΝΥΜΟΣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

ΥΠΕΡ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 

Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ.  
π. Λουκᾶς Κηπουρὸς. . . . . . . . . . . . . . 200
ΑΝΩΝΥΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . 2217, 52

ΥΠΕΡ Ι.Μ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΝΕΡΑΪΔΟΣ
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας 300
Τὸ Ἡγ/συμβούλιο τῆς Ἱ.Μ. Δαμάστας 500
Ὁ κ. Ἀθανάσιος Χονδρὸς . . . . . . . . . . . . 30
ΑΝΩΝΥΜΟΣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

ΥΠΕΡ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΥΑΝΖΑΣ
Ἡ κα Θωμαὴ Παπαθεοδώρου . . . . . . 150
Ὁ Αἰδεσ Πρεσβ. π. Κων/νος Θεολογᾶς. 50
Ἡ Κα Ἀρτεμησία Σάλτα . . . . . . . . . . . . . 50
ΑΝΩΝΥΜΟΣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

ΥΠΕΡ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Ἡ κα Ἀραπίτσα Μαριάνθη. . . . . . . . . . 100

ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΦΗΜ. ΚΛΗΡΟΥ
Τὸ Ἡγ/συμβούλιο τῆς Ἱ.Μ. Δαμάστας 500
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ.  π. Δαμιανὸς 
Κωνσταντίνου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Ὁ Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Κων/νος Μακρῆς 300

Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ.  
π. Λουκᾶς Κηπουρὸς. . . . . . . . . . . . . . 140
ΑΝΩΝΥΜΟΣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

ΥΠΕΡ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ.  π. Δαμιανὸς 
Κωνσταντίνου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Ἡ κα Συμέλα Πατσινακίδου . . . . . . . . . 25

ΥΠΕΡ ΦΘΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΦΩΝΗΣ

Ὁ κ. Κούκουρας Ἰωάννης . . . . . . . . . . . 50 

ΥΠΕΡ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΕΡΜΙΟΝΗΣ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΤΥΛΙΔΟΣ

Ὁ Σέβ. Μητροπολίτης μας . . . . . . . 400,00
Τὸ Ἡγ/συμβούλιο τῆς Ἱ.Μ. Δαμάστας 500
Ὁ κ. Ἰωάννης Ρηγινιώτης . . . . . . . . . . 250
Ὁ κ. Κων/νος Μπαλάφας . . . . . . . . . . . 50

ΥΠΕΡ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΤΥΛΙΔΟΣ
Ὁ κ. Γεώργιος Λάζος . . . . . . . . . . . . . 100
Ὁ κ. Ἀντώνιος Μαξούρης . . . . . . . . . . . 50
Ἡ κα Ἀσπασία Μαραγκοπούλου . . . . . 45
Ἡ κα Μαρία Αὐγερινάκου . . . . . . . . . . . 40
Ἡ κα Δήμητρα Τράντα . . . . . . . . . . . . . 15
ΑΝΩΝΥΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779
ΑΝΩΝΥΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Δ Ω Ρ Ε Ε Σ

«Ποίμαινε τὰ πρόβατά μου» Κυκλοφορήθηκε ὁ Τόμος 
τῶν Πρακτικῶν τῆς Ἡμερίδος 
πρὸς τιμὴν τοῦ Ἐθνομάρτυρος 

Ἀθανασίου Διάκου
Μόλις κυκλοφορήθηκε

ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Φθιώτιδος ὁ Τόμος τῶν
Πρακτικῶν τῆς Ἐπιστη-
μονικῆς Ἡμερίδος «Ὁ
Ἐθνομάρτυρας Ἀθανά-
σιος Διάκος», τὴν ὁποία
διοργάνωσε ἡ Ἱερὰ Μη-
τρόπολη Φθιώτιδος στὸ
Ἀμφιθέατρο τοῦ Πνευ-
ματικοῦ - Διοικητικοῦ
Κέντρου της,  στὶς 21
Ὀκτωβρίου τοῦ 2017.

Ἀξιόλογοι ἐπιστήμονες καὶ ὁμιλητὲς διαφώτισαν
ἐπιστημονικῶς πολλὰ σημεῖα, πού ἔχουν σχέση μὲ τὴ
ζωή, τὴ δράση καὶ τὴν ἱστορία ἑνὸς ἐκ τῶν πρωτα-
γωνιστῶν ἡρώων - ὁπλαρχηγῶν τοῦ πρώτου ἔτους τῆς
Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, τοῦ Ἀθανασίου Διάκου. 

Ὁ Τόμος τῶν πρακτικῶν διατίθεται στὸ βιβλιοπω-
λεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «ΕΝΘΕΟΝ» στὴν Πλα-
τεία Πάρκου στὴν Λαμία.

Τηλ. Ἐπικοινωνίας : 2231 0 36204
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Π
νευματικὸ τέκνο καὶ ἀνάστημα τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου εἶναι ὁ
νέος Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Τυρνάβου κ.

Ἱερώνυμος.
Ὁ Ἐψηφισμένος Μητροπολίτης κ. Ἱερώνυμος (κατὰ

κόσμον Παναγιώτης) Νικολόπουλος τοῦ Χρήστου καὶ
τῆς Μαρίας, γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα τὸ 1971. Ἀπὸ τὴν
παιδική του ἡλικία ἐγνώρισε εἰς τὴν Ἐνορία του, τὸν
Ἅγιο Ἐλευθέριο Ἄρεως, τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπο-
λίτη μας κ. Νικόλαο ὡς Ἀρχιμανδρίτη, Ἱεροκήρυκα καὶ
Προϊστάμενο τῆς Ἐνορίας, ὁ ὁποῖος καὶ τοῦ ἐνέπνευσε
τὴν ἀγάπη καὶ τὸν ζῆλο γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Ἱε-
ρωσύνη.

Ἀποφοίτησε ἀπὸ τὴ Νομικὴ Σχολὴ τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ
Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, καθὼς καὶ
ἀπὸ τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ἰδίου Πανεπιστημίου.
Πραγματοποίησε μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὸ Πανεπι-
στήμιο τοῦ Groningen Ὁλλανδίας μὲ εἰδίκευση στὴν
Ἱστορία τοῦ Δικαίου (Βυζαντινορωμαϊκὸν Δίκαιον) καὶ
κατέχει πολλοὺς ἀκόμη μεταπτυχιακοὺς τίτλους
σπουδῶν. Ὁμιλεῖ τὴν Ἀγγλική, τὴ Γερμανική, τὴν
Ὁλλανδικὴ καὶ τὴν Τουρκικὴ Γλώσσα. Ὑπηρέτησε τὴ
στρατιωτική του θητεία ὡς Ἔφεδρος Ἀξιωματικὸς στὴν
Πολεμικὴ Ἀεροπορία, μετὰ τὸ πέρας τῆς ὁποίας ἐργά-
σθηκε ὡς Δικηγόρος, παραιτούμενος τοῦ Δικηγορικοῦ
Συλλόγου Ἀθηνῶν λόγω τῆς Ἱερατικῆς του κλίσεως. 

Ἐκάρη μοναχὸς ὑπὸ τοῦ Ποιμενάρχου μας τὸ ἔτος
1997 εἰς τὴν Ἱστορικὴ Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Ἀντινίτσης,
ὅπου ἐνεγράφη καὶ εἰς τὸ μοναχολόγιο τῆς Μονῆς.

Στὶς 14 Δεκεμβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους χειροτονήθηκε
διάκονος ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας,
καὶ ἐνεγράφη εἰς τὴν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Λα-
μίας,  ὑπηρετῶν εἰς τὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως ὡς Γραμματεύς.

Στὶς 6 Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 2000, εἰς τὴν ἑορτὴ τοῦ

Ἁγίου Νικολάου ἐπισκόπου Μύρων τοῦ Θαυματουργοῦ,
ἡμέρα ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος ἄγει τὰ ὀνομαστήριά
του,  εἰς τὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ
τῆς Θεοτόκου Λαμίας, ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος
λαβῶν καὶ τὸ ὀφίκκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου.

Ὑπηρέτησε τὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας ὡς Ἱεροκῆρυξ
αὐτῆς καὶ τὸ ἔτος  2002  κατόπιν προσκλήσεως τοῦ
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Χριστοδούλου
καὶ μέ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
μας προσαρτήθηκε εἰς τὸ δυναμικό τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς Ἀθηνῶν, ὑπηρετῶν ἀρχικὰ ὡς Γραμματεὺς τῆς
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἔπειτα ὡς Β´ Γραμμα-
τεὺς καὶ Πρακτικογράφος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀπ’ ὅπου καὶ προήχθη σὲ Α΄
Γραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου,  θέση εἰς τὴν ὁποία
ὑπηρέτησε πολλὰ χρόνια μὲ ὑπευθυνότητα καὶ ἀγάπη
ἕως καὶ τῆς ἐκλογῆς του εἰς Μητροπολίτη.

Ἐχρημάτισε Γραμματεὺς πολλῶν Εἰδικῶν Συνοδικῶν
Ἐπιτροπῶν καθὼς καὶ μέλος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμ-
βουλίου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ὅπως καὶ σὲ
πολλὲς ἄλλες ἐπιτροπές, Τέλος διετέλεσε ἐπὶ πολλὰ ἔτη
ὡς Ἱερατικὸς Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰω-
άννου τοῦ Κυνηγοῦ ὁδοῦ Βουλιαγμένης.

Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον Χειροτονία τελέσθηκε τὴν Κυριακὴ
7 Ὀκτωβρίου ἐ.ε. εἰς τὴν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ
Ἀθηνῶν, σὲ ἰδιαίτερα συγκινησιακὸ κλίμα παρουσία
τῶν ἀρχῶν τῆς Λάρισας, συγγενῶν καὶ φίλων τοῦ νέου
Μητροπολίτου καθὼς καὶ πολλῶν πιστῶν ἀπὸ τὴν
Ἀθήνα καὶ τὴν Λάρισα, οἱ ὁποῖοι εἶχαν κατακλύσει τὸν
Ἱερὸ Ναό. Μὲ λίγες λέξεις ὁ νέος Μητροπολίτης Λαρί-
σης κ. Ἱερώνυμος εὐχαρίστησε τὸν Μακαριώτατο καὶ
τὴν σεπτὴ τῶν Ἱεραρχῶν χορεία λέγοντας: «Οὐ φέρει
τὸ μυστήριον ἔρευνα. Ράον σιωπή. Ἰδοὺ ὁ δοῦλος Κυ-
ρίου ἔστηκα. Γένοιτο καθάπερ συνετάξατο μοὶ Κύριος
διὰ τῶν θεοπειθὼν εὐχῶν πάντων τῶν ὧδε ἱσταμένων».

Ἐκλογή καί χειροτονία νέου Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Τυρνάβου κ. Ἱερωνύμου
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Ὁ Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος

Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ.

Ἡ σημερινή Εὐαγγελική περικοπή τοῦ Καλοῦ Σαμα-
ρείτου μᾶς φέρνει μπροστά στό χρέος, πού ἔχομε ὡς
Χριστιανοί πρός τόν πάσχοντα συνάνθρωπό μας. Νά
τόν ἀγαπᾶμε, ὅπως ἀγαπᾶμε τόν ἑαυτόν μας καί νά
προσφέρουμε τήν ἀγάπη καί τή βοήθειά μας πρός
αὐτόν ἀδιακρίτως.

Κεντρική θέση εἰς τήν ἐν Χριστῷ ζωή κατέχει ἡ
ἀγάπη, γιατί τό κέντρο τῆς σωτηρίας μας εἶναι ὁ Θεός,
ὁ Ὁποῖος «ἀγάπη ἐστί». Ὅποιος ἔχει τήν ἀγάπη, ἔχει
τόν ἴδιο τόν Θεό. Ἔχεις τέλεια ἀγάπη; Αὐτό ἀρκεῖ γιά
νά κερδίσεις τόν Παράδεισο.
Δέν ἔχεις ἀγάπη; Μή ματαιο-
πονεῖς μέ ὅλα τά ἄλλα καθή-
κοντα. Ἀναζήτησε πρῶτα τόν
πάσχοντα πλησίον καί δῶσε
του ἀγάπη. Τότε θά βρεῖς τόν
Θεό.

Σέ λίγες ἡμέρες εἰσερχό-
μεθα εἰς τήν Ἁγία Νηστεία
τῶν Χριστουγέννων γιά νά
ἑτοιμάσουμε τήν ψυχή μας νά
ὑποδεχθεῖ τόν Θεό τῆς ἀγά-
πης, πού ἔρχεται στόν κόσμο
ταπεινά, γιά νά μᾶς διδάξει,
ὅτι μοναδικός δρόμος γιά τόν
ἁγιασμό καί τήν θέωσή μας
εἶναι ὁ δρόμος τῆς θυσίας καί
τῆς ἀγάπης.

Στόν καθένα, ἡ Ἐκκλησία
μας, δίδει τήν εὐκαιρία τῆς
προσφορᾶς μέ τόν Ἔρανο
τῆς Ἀγάπης, ὁ ὁποῖος ἀπο-
σκοπεῖ εἰς τήν βοήθεια τῶν
ἐμπεριστάτων ἀδελφῶν μας,
τῶν μοναχικῶν γερόντων, τῶν
ὀρφανῶν, τῶν πτωχῶν, τῶν
ἀσθενῶν, τούς ὁποίους ὁ κό-
σμος δέν γνωρίζει, διότι οἱ περισσότεροι ἀπό αὐτούς
περνοῦν μία ἀξιοπρεπῆ φτώχεια. Ἡ Μητρόπολίς μας
ὅμως, μέ τά Φιλόπτωχα Ταμεῖα καί τίς κυρίες τῶν
Φιλοπτώ χων Συμβουλίων, ἀνακαλύπτει τήν φτώχεια
ἐκεῖ, πού δέν περιμένει κανείς καί δέν ὑποπτεύεται,
ὅτι ὑπάρχει.

Ἤδη μέ τά τρία Γηροκομεῖα μας προσφέρουμε
στοργή καί περίθαλψη σέ 100 καί πλέον γέροντες καί
γερόντισσες, μέσα σέ ἕνα χριστιανικό περιβάλλον, μέ
ἄριστες συνθῆκες. Ἐκτός ἀπό τά ἱδρύματα φροντί-
ζουμε καί μεμονωμένες περιπτώσεις στίς πόλεις καί
στά χωριά. Μέ τά Κέντρα Ἀγάπης προσφέρουμε ζεστό
καί ποιοτικό φαγητό, καθημερινῶς, σέ 500 συνανθρώ -
πους μας Ἕλληνες, ἀλλοδαπούς, Χριστιανούς, ἀλλο -
θρή σκους καί ἀθέους.

Ὅλο αὐτό τό φιλανθρωπικό ἔργο δέν τό στηρίζει ἡ
Κοινω νική Πρόνοια, δέν τό ἐπιχορηγεῖ τό Κράτος, δέν
τό βοηθάει κανένας ἄλλος ἀπό ἐσᾶς μόνον, τούς εὐσε-
βεῖς καί φιλανθρώ πους Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι μέ τά
λεπτά αἰσθήματά σας μοιράζεσθε τό φαγητό σας μέ
τούς πεινασμένους καί προσφέ ρετε ἐκ τοῦ ὑστερήμα-
τος μέ εὐχαρίστηση.

Τό ἔχω τονίσει πολλές φορές καί τό ἐπαναλαμβάνω
πάλι: «Ἡ περιουσία τῆς Μητροπόλεώς μας εἶναι ὁ φι-
λόχριστος λαός».

Πρός ἐσᾶς πάλι καταφεύγουμε καί ζητᾶμε νά βοηθή-
σετε τόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης τῆς Μητροπόλεώς μας, ὁ
ὁποῖος ἀρχίζει τήν Κυριακή 11 Νοεμβρίου καί τελειὼνει
τήν Τετάρτη 21 Νοεμβρίου.

Ἡ προσφορά τῆς ἀγάπης φέρνει γαλήνη στήν ψυχή,
γιατί συγχωρεῖ τίς ἁμαρτίες καί χαρίζει εὐτυχία, γιατί

μᾶς ἑνώνει μέ τόν Θεό.

Ἀγαπητά μου πνευματικά
παιδιά.

Μή δυσκολευτεῖτε νά ἀνοί-
ξετε τήν καρδιά σας καί νά
προσφέρετε ἀγάπη. Σκε-
φθεῖτε, ὅτι στή διπλανή σας
πόρτα ἠμπορεῖ νά ὑπάρχουν
ἄνθρωποι, πού δέν ἔχουν τά
ἀπαραίτητα γιά νά ζήσουν, νά
ζεσταθοῦν, νά πάρουν φάρ-
μακα.

Μιμηθεῖτε τόν Καλό Σαμα-
ρείτη, ὁ ὁποῖος ἀψηφῶντας
κινδύ νους ξεπέρασε τόν ἑαυτό
του καί περιέθαλψε τόν κακο -
ποιη μέ νο ὁδοιπόρο.

Ἐπί πλέον δῶστε χαρά γιά
νά εἰσπράξετε χαρά. Στήν
ἀγάπη δίδεις λίγο καί
εἰσπράττεις πολύ.

Ἔχω βεβαία τήν πεποίθηση,
ὅτι, ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καί
ἐφέτος, θά στηρίξετε τόν
Ἔρανο τῆς Ἀγάπης, θά δε-
χθεῖτε μέ καλωσύνη τίς ἐθελό-

ντριες κυρίες καί θά προσφέρετε ὅ,τι δύνασθε πρός
δόξαν τοῦ Ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ καί στήριξη τῶν
ἀδελφῶν μας.

Κυριακή 11 Νοεμβρίου 
μέχρι Τετάρτη 21 Νοεμβρίου

Ἐκ βάθους ψυχῆς μου σᾶς εὔχομαι καλή προετοιμα-
σία διά τήν κοσμοσωτήριο ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων,
μέ πλουσία ἀντίδοση τῶν κόπων σας τά οὐράνια καί
τά ἐπίγεια δῶρα τοῦ δι΄ ἡμᾶς Σαρκωθέντος Θεοῦ τῆς
Ἀγάπης.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΡΑΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
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Ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Θεόκλητος Μπρούζης
ἀνεγείρει Ἱερὰ Μονὴ 

πρὸς τιμὴν τῆς Παναγίας

Μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Πανάγαθου Θεοῦ, τὴν πρεσβεία
τῆς Ὑπεράγνου Θεοτόκου, τὶς εὐχές, τὴν στήριξη
καὶ τὴν ἔγκριση τοῦ Πνευματικοῦ μας ταγοῦ Μη-

τροπολίτη Φθιώτιδος κ. Νικολάου, ἕνα ὅραμα ζωῆς θεμε-
λιώνεται καὶ ξεδιπλώνει τὰ ἱστία τῆς πλεύσης στὴν
ἱστορία, τὸ ἱερὸ καθίδρυμα, ἡ ἀνδρώα Ἱερὰ Μονὴ «τῆς
Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ» Κυριακοχωρίου.

Στόχος νὰ ἀποτελέσει προπύργιο τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπου
σὰν πνευματικὴ κυψέλη θὰ κηροπλαστεῖται τὸ μέλι τῶν
ἀρετῶν. Μὲ τὴν ἐλπίδα στὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, στὴν ἀκοί-
μητη φροντίδα τῆς Θεοτόκου καὶ τὴν συμπαράσταση τῶν
πιστῶν, ἂς ἐγερθεῖ τὸ θεμέλιό τῆς ἀληθείας καὶ ἂς ἀποτε-
λέσει ἠχηρὸ ἀντίβαρο στὴν ἠθικὴ χαλάρωση τῶν καιρῶν
μας.

Στὸν ἴδιο χῶρο, μία βιβλιοθήκη, ἕνα πνευματικὸ κέντρο,
δύο ξενῶνες, θὰ ἐνισχύσουν τὴν προσπάθεια τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς, μὲ τὶς ἄοκνες ἐνέργειες τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Θε-
οκλήτου Μπρούζη, ποὺ μὲ θυσιαστικὸ πνεῦμα θὰ προσφέ-
ρει τὶς πενιχρές του δυνάμεις γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ
πνευματικοῦ καὶ ὑλικοῦ ἔργου.

Κάνοντας μία εὐχὴ νὰ μὴν τὸ δαμάσει ὁ χρόνος, νὰ βρί-
σκεται ἐκεῖ σὰν φωτεινὸς φάρος φαιδρύνοντας μὲ τὶς φω-
τοχυσίες καὶ ἀνταύγειες τοῦ φέγγους του, τὶς
καταπονημένες ψυχές.

Ἂς ἐνσαρκώσει τὸ μοναστήρι τῆς Παναγίας ἕνα εὐλο-
γημένο καταφύγιο.    

Θεμελιώθηκε ὁ Ναὸς τῆς Ἁγίας Ἐρμιόνης
στὸ Γηροκομεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας
«Ἵδρυμα Ἀργύρη Πετρὴ - Στέγη Γερόντων»

στὴν Στυλίδα

Μὲ κάθε Ἐκκλησιαστικὴ ἐπισημότητα καὶ τάξη
ἐτέθη τὴν Κυριακὴ 23 Σεπτεμβρίου τὸ ἀπόγευμα
ὁ θεμέλιος λίθος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Μάρ-

τυρος Ἐρμιόνης στὸν προαύλιο χῶρο τοῦ Γηροκομείου τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας «Ἵδρυμα Ἀργύρη Πετρῆ  - Στέγη
Γερόντων» στὴν πόλη τῆς Στυλίδος.

Τὸν θεμέλιο λίθο ἔθεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος παρουσία τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου
τοῦ Ἱδρύματος, τοῦ Διευθυντοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Μα-
ξίμου Νικολοπούλου, Ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας, τῶν
Ἀρχόντων τοῦ τόπου μας, τῶν τροφίμων καὶ τοῦ προσω-
πικοῦ καθὼς καὶ πλήθους πιστῶν ἀπὸ τὴν Στυλίδα, τὴν
εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Ἀνατολικῆς Φθιώτιδος καὶ τὴν
Λαμία.

Νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ ἀνέγερση τοῦ Ναοῦ αὐτοῦ ἦταν ἐπι-
θυμία τοῦ ἀειμνήστου Ἀργύρη Πετρῆ,  Μεγάλου Εὐεργέ-
του τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καὶ ἤθελε ὁ Ναὸς νὰ
κτισθεῖ εἰς μνήμην τῆς ἀειμνήστου ἀδελφῆς του Ἐρμιόνης
Πετρῆ,  ἡ ὁποία ἔχασε νέα τὴν ζωή της σὲ αὐτοκινητιστικὸ
δυστύχημα στὸ πέταλο τοῦ Μαλιακοῦ.

Ξεκίνησαν τὰ μαθήματα τῆς Παιδικῆς Χορωδίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

ΗἹερὰ Μητρόπολη Φθιώτιδος προσκαλεῖ ἀγόρια
καὶ κορίτσια ἀπὸ 6 ἐτῶν καὶ πάνω νὰ ἐντα-
χθοῦν στὴν παιδικὴ χορωδία Βυζαντινῆς καὶ

Παραδοσιακῆς Μουσικῆς τῆς Ἱ. Μ. Φθιώτιδος.
Ἡ πρόσκληση ἀφορᾶ παιδιὰ, τὰ ὁποῖα ἀγαποῦν

τὴν Ἑλληνικὴ Μουσική, φοιτοῦν στὰ κατηχητικὰ σχο-
λεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ χαίρονται νὰ τρα-
γουδοῦν καὶ νὰ ψάλλουν.

Ἡ συμμετοχὴ εἶναι δωρεάν.
Ὑπεύθυνος διδασκαλίας ἔχει ὁρισθεῖ ὁ μουσικολο-

γιώτατος Ἀρχιδιάκονος τῆς Μητροπόλεώς μας π.
Εὐστάθιος Κατόπης, πτυχιοῦχος Βυζαντινῆς Μου-
σικῆς.
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Σὲ κλίμα βαθειᾶς κατάνυξης καὶ συγκίνησης ἐτε-
λέσθη τὴν Κυριακὴ 9 Σεπτεμβρίου τὸ ἀπόγευμα
στὸ Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Ἀγά-

θωνος,  ἡ Μοναχικὴ κουρὰ τοῦ Δοκίμου ἀδελφοῦ τῆς
Μονῆς κ. Ἐφραὶμ Πανταζίδη.

Τὴν Κουρὰ ἐτέλεσε κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Ἑσπερι-
νοῦ ἐμφανῶς συγκινημένος ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας κ. Νικόλαος, παρουσία τοῦ Καθηγουμένου
τῆς Μονῆς Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Γερμανοῦ Γιαντσίδη καὶ
τῶν πατέρων τῆς ἀδελφότητος, τοῦ π. Ἀριστείδου Πα-
νταζίδη, πατρὸς κατὰ σάρκα τοῦ νέου Μοναχοῦ, Ἐφη-
μερίου τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Μεγάλης
Βρύσης Λαμίας,  πολλῶν Ἱερέων τῆς Μητροπόλεως μας
συγγενῶν καὶ φίλων της οἰκογενείας καὶ εὐλαβῶν προ-
σκυνητῶν τῆς Μονῆς. 

Ὁ Ποιμενάρχης μας δὲν ἄλλαξε τὸ ὄνομα εἰς τὸν π.
Ἐφραίμ, διότι ἔχει τὸ ὄνομά του εἰς τιμὴν καὶ μνήμην
τοῦ ὁσιομάρτυρος Ἐφραὶμ τοῦ Θαυματουργοῦ,  ἅγιος
τὸν ὁποῖο εὐλαβεῖται ἰδιαιτέρως ὁ Σεβασμιώτατος.

Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς Κουρᾶς ὁ Ποιμενάρχης
ἀπηύθυνε ἐγκάρδια,  πατρικὰ λόγια πρὸς τὸν π.
Ἐφραὶμ ὁμιλώντας γιὰ τὸ σπουδαῖο καὶ πολὺ δύσκολο
δρόμο τοῦ μονήρους βίου. 

Στὴν συνέχεια στὸ Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς ὁ νέος Μο-
ναχὸς ἔλαβε τὸν ἀσπασμὸ καὶ τὶς εὐχὲς ἁπάντων τῶν
παρευρισκομένων καὶ ἐδόθη σὲ ὅλους πλούσιο κέρασμα
ἐκ μέρους τῆς ἀδελφότητος.

Τὴν Κυριακὴ 23 Σεπτεμβρίου τελέσθηκε ἡ Χειροτονία
τοῦ Νέου Διακόνου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας Μονα-
χοῦ π. Ἐφραὶμ Πανταζίδη, ἀδελφοῦ της Ἱερᾶς Μονῆς
Ἀγάθωνος,  ὁ ὁποῖος συγκαταλέγεται κι’ αὐτὸς εἰς τὸν

κατάλογο τῶν ἀμίσθων Κληρικῶν τῆς τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας.

Στόν Ὄρθρο χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-

πολίτης μας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος κατόπιν προεξῆρχε
τῆς λαμπρῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας. Ακολού-
θησε σὲ κλίμα συγκίνησης καὶ κατάνυξης ἡ εἰς Διάκονον
χειροτονία τοῦ π. Ἐφραὶμ ἁπάντων ἀναφωνούντων τὸ
Ἄξιος!

d

Μὲ τὴν πρέπουσα Ἐκκλησιαστικὴ λαμπρότητα
ἑορτάσθηκε τὴν Παρασκευὴ 14 Σεπτεμβρίου
στὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας ἡ Εὕρεσις καὶ ἡ Πα-

γκόσμιος Ὕψωσις τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ
τοῦ Κυρίου μας. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος ἱερούργησε εἰς τὸν Μεγαλοπρεπῆ Ναὸ τοῦ
Πολιούχου Λαμίας ἁγίου Ἐνδόξου Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ,
παρουσία τοῦ ἀποτμήματος τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ
ἁγίου Λουκᾶ.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς λαμπρῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας
Λειτουργίας ὁ Ποιμενάρχης μας ἐτέλεσε καὶ τὴν εἰς Πρε-
σβύτερον χειροτονία τοῦ Ἱερομονάχου Διακόνου π. Ἰα-
κώβου Κούτσικου, παρουσία ἐπισήμων καὶ πολλῶν
πιστῶν ἀπὸ τὴν πόλη μας καὶ ἀπὸ τὴν πόλη τῆς Μαλε-
σίνας, τόπο καταγωγῆς τοῦ π. Ἰακώβου. Ἀκολούθησε σὲ
κλίμα συγκινήσεως καὶ ἐνθουσιασμοῦ ἡ χειροτονία τοῦ
π. Ἰακώβου ἁπάντων ἀναφωνούντων τὸ «Ἄξιος!».

Κουρά Μοναχοῦ καί νέες Χειροτονίες στήν Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος
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Μ
ὲ Ἐκκλησιαστικὴ λαμπρότητα καὶ ἰδιαίτερη
μεγαλοπρέπεια ἑόρτασε καὶ φέτος ἡ πόλις
τῆς Λαμίας τὸν Πολιοῦχο καὶ Ἐλευθερωτὴ της

Ἅγιο Ἀπόστολο καὶ Εὐαγγελιστὴ Λουκᾶ.
Χιλιάδες πιστοὶ ἀνηφόρισαν στὸν μεγαλοπρεπῆ καὶ

καλλιμάρμαρο Ναό του, γιὰ νὰ προσευχηθοῦν καὶ νὰ
τὸν εὐχαριστήσουν ἔτι μία φορὰ γιὰ τὶς εὐεργεσίες καὶ
τὶς εὐλογίες του καὶ πρὸς τὴν πόλη καὶ τοὺς προπά-
τορές μας.

Τὴν φετινὴ πανήγυρη ἐλάμπρυναν μὲ τὴν παρουσία
τους, ἀποδεχόμενοι τὴν πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος, ὁ νεοεκλεγείς καὶ
ἄρτι χειροτονηθείς Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λα-
ρίσης καὶ Τυρνάβου κ. Ἱερώνυμος καὶ ὁ Λαμιεὺς Θεο-
φιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος, βοηθὸς
Ἐπίσκοπος τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρ-
χου κ. Βαρθολομαίου, Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Στὸν Μέγα Πανηγυρικὸ Πολυαρχιερατικὸ Ἑσπερινὸ
χοροστάτησε καὶ ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Λαρίσης κ. Ἱερώνυμος, μέ τὴ συμμετοχὴ τῶν ὡς
ἄνω ἁγίων Ἀρχιερέων, σύσσωμου τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου
τῆς πόλεως, τῶν ἀρχόντων καὶ τοῦ πιστοῦ λαοῦ.

Μετὰ τὴν εὐλόγηση τῶν ἄρτων ὁ Ποιμενάρχης μας
ἐγκαρδίως προσεφώνησε τούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς, πα-
ρουσιάζοντάς τους στὸ Ἐκκλησίασμα καὶ εὐχαριστώ-
ντας τους θερμῶς γιὰ τὴν τιμητικὴ παρουσία τους στὴν
πόλη μας και παρεκάλεσε τὸν ἅγιο Λαρίσης νὰ ἀπευ-

θύνει τὴν πατερική του διδαχὴ πρὸς τοὺς πιστούς.
Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερώνυμος ἐμφανῶς συγκινημέ-

νος εὐχαρίστησε τὸν Ποιμενάρχη μας λέγοντας:
«Σεβασμιώτατε, Πάτερ καὶ Δέσποτα, μία προσφώ-

νηση ποὺ δὲν πρόκειται νὰ ἀλλάξει ποτὲ γιατί εἶστε ὁ
πνευματικὸς Πατήρ, ὁ Γέροντάς μου καὶ ὁ χειραγωγή-
σας με καὶ εἰς τὴν μοναχικὴ καὶ εἰς τὴν ἱερατική μου
ζωή. Ὁμολογῶ ὅτι ἡ ἀγαπώσα καρδία σας, ἡ φιλόξενη
διάθεσή σας καὶ ἡ νησιώτικη ἀρχοντιά σας μὲ ὑποχρε-
ώνουν πάντοτε νὰ κάνω αὐτὸ ποὺ θέλετε. Ταπεινῶς
δεχθεῖτε τὶς ἄπειρες εὐχαριστίες μου κατὰ πάντα καὶ
διὰ πάντα».

Ἀκολούθως ὁ κ. Ἱερώνυμος ἀπηύθυνε θεολογικό, κα-
τηρτισμένο καὶ γεμάτο πνευματικὲς διδαχὲς λόγο ὁμι-
λώντας γιὰ τὴν ἀξία τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου
καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ καθὼς καὶ γιὰ τὴν θαυμα-
τουργικὴ διάσωση καὶ ἀπελευθέρωση τῆς πόλεως ἀπὸ
τὰ Γερμανικὰ στρατεύματα κατοχῆς, θίγοντας τὸ με-
γάλο ἔγκλημα τῶν ἐκτρώσεων, τὸ ὁποῖο δυστυχῶς δια-
πράττεται καθημερινὰ καὶ στὴν Πατρίδα μας μὲ
ἀποτέλεσμα,  βάση τῶν στατιστικῶν ἐρευνῶν, κάθε
χρόνο νὰ χάνονται 80.000 ψυχὲς παιδιῶν ποὺ δὲν προ-
λαβαίνουν νὰ δοῦν τὸ φῶς τῆς ἡμέρας.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς Ἐορτής, Πέμπτη 18 Οκτω-
βρίου, στόν ὄρθρο χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος, ὁ ὀποῖος κατόπιν
προηξήρχε καἰ τοῦ πολυαριερατικοῦ συλλείτουργου.

Τὴν διακονία τοῦ θείου Λόγου ἀνέλαβε κατόπιν πα-
ρακλήσεως τοῦ Ποιμενάρχου μας, ὁ Θεοφιλέστατος

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
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Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος, ὁ ὁποῖος μὲ γλαφυ-
ρότητα καὶ θεολογικὴ δεινότητα ὡμίλησε γιὰ τὴν ἀπο-
κάλυψη τῆς ἀλήθειας τοῦ Θεοῦ στὸν κόσμο, μίας
ἀλήθειας, ἡ ὁποία παρουσιάζεται μέσα ἀπὸ τὰ Ἱερὰ
κείμενα τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ καὶ τὴν ὁποία ἡ
Ἑορτὴ του μᾶς προτάσσει νὰ τὴν ἀναζητήσουμε, νὰ τὴν
ἀνακαλύψουμε καὶ νὰ τὴν ἀσπασθοῦμε, ἔτσι ὥστε
μέσα στὸ θεραπευτήριο τῶν ψυχῶν ποὺ λέγεται
Ἐκκλησία νὰ ἀναγεννηθοῦμε καὶ νὰ βροῦμε τὴν λύ-
τρωση στὴν ἀνέσπερη, ἀτελεύτητη καὶ ἀδιάδοχη Βασι-
λεία τοῦ Θεοῦ.

Πρὸ τῆς ἀπολύσεως ὁ Ποιμενάρχης μας εὐχαρίστησε
γιὰ ἀκόμη μία φορὰ τοὺς ἁγίους Ἀρχιερεῖς γιὰ τὴν τι-
μητικὴ καὶ διδακτικὴ παρουσία τους στὴν πανήγυρη
και ἀναφερόμενος στὸ μήνυμα τῆς Ἑνότητος τῆς ἑορτῆς
τοῦ Πολιούχου ἐτόνισε:

« Ἡ σημερινὴ Ἑορτὴ ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,  ἐκφρά-
ζει τὸν ἄρρηκτο σύνδεσμο Ὀρθοδοξίας καὶ Ἑλλάδος,
εἶναι Θρησκευτικὴ καὶ Ἐθνική. Στὴν Πατρίδα μας μέ-
νουμε ἐλεύθεροι ὄχι μόνο ἀπὸ τὶς προσευχὲς καὶ εὐλο-
γίες τῆς Παναγίας καὶ τῶν ἁγίων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὶς
θυσίες τοῦ Στρατοῦ. Πρέπει ὡς Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι νὰ
συνεχίσουμε αὐτὸ τὸν ἑορτασμὸ νὰ τὸν τηροῦμε καὶ νὰ
τὸν σεβόμεθα. Ὁ λαὸς τῆς Λαμίας εἶναι καὶ φιλόχρι-
στος καὶ φιλόπατρις καὶ κορυφὴ του ἔχει τὸν μάρτυρα
καὶ ἥρωα Ἀθανάσιο Διάκο, ὁ ὁποῖος ἐμαρτύρησε γιὰ
«τοῦ Χριστοῦ τῆς πίστη τὴν Ἁγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν
Ἐλευθερία» καὶ σ’ αὐτὴ τὴν πίστη καὶ θεωρία ἑδράζε-
ται ὅλη ἡ πορεία τοῦ Ἔθνους μας. 

Εὔχομαι ἀδελφοί μου πάντοτε νὰ εἴμαστε ἔτσι ἑνω-
μένοι, Ἐκκλησία, Στρατός, Πολιτεία καὶ Λαός. Τὸ μή-
νυμα ποὺ στέλνουμε σήμερα ἐδῶ ἀπὸ τὴν Λαμία σὲ
ὅλους τους ὁμογενεῖς ἀδελφούς μας ἀνὰ τὸν κόσμο
εἶναι ὅτι: ἡ Ἑλλάδα καλὰ κρατεῖ, γιατί εἶναι ἑνωμένη
μὲ τὴν Ὀρθοδοξία. 

Χρόνια Πολλὰ σὲ ὅλους!».
Ἀμέσως μετὰ τελέσθηκε ἡ Ἐπίσημη Δοξολογία ἐπὶ τῇ

ἀπελευθερώσει τῆς πόλεως,  στὸ τέλος τῆς ὁποίας ὁ
Δήμαρχος Λαμιέων κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης ἐξεφώ-
νησε κατὰ τὸ ἔθος τὸν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας.

Ἀκολούθησε κατὰ τὴν πρέπουσα Ἐκκλησιαστικὴ
τάξη ἡ μεγαλειώδης Ἱερὰ λιτανεία τῶν ἁγίων εἰκόνων
τῆς Παναγίας τῆς Ὁδηγήτριας καὶ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ
Λουκᾶ, προπορευομένων: τῆς Δημοτικῆς φιλαρμονικῆς,
ἀγημάτων τοῦ στρατοῦ, μαθητῶν, ἱεροπαίδων, Κλη-
ρικῶν,  πολιτικῶν ἀρχῶν καὶ χιλιάδων πιστῶν. Ἡ
πομπὴ κατέληξε στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγ-
γελισμοῦ τῆς Θεοτόκου..

Στὸν ἑορτασμὸ παρέστη ἅπασα ἡ πολιτικὴ καὶ στρα-
τιωτικὴ ἡγεσία τοῦ τόπου. Τὴν κυβέρνηση ἐκπροσώ-
πησε ἡ Ὑφυπουργὸς Ἐσωτερικῶν κ. Μαρίνα
Χρυσοβελώνη.

Τέλος ὁ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς μὲ τὶς συνοδεῖες τοὺς μετέ-
βησαν στὴν Ἱστορικὴ Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Ἀντινίτσης,
ὅπου προσεκύνησαν τὴν θαυματουργὸ εἰκόνα τῆς Πα-
ναγίας καὶ ἐδέχθησαν τὴν πλούσια καὶ φιλόξενη δοχὴ
τοῦ Καθηγουμένου Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἀμβροσίου
Ἀναστασίου καὶ τῶν πατέρων τῆς ἀδελφότητος.

ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ ΛΟΥΚΑ
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Ὑποδοχή στή Λαμία τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου
τοῦ Προστάτου της Ἁγίου Ἐνδόξου 

Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ

Μ
ὲ λαμπρότητα καὶ εὐλάβεια, ὁ κλῆρος, οἱ
ἀρχὲς καὶ ὁ πιστὸς λαὸς τῆς πόλεως Λαμίας
ὑποδέχθηκαν τὴν Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου τὸ

ἀπόγευμα, ἀπό τμῆμα τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ ἁγίου
Ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ του καὶ
προστάτου καὶ ἐφόρου τῆς πόλεως.

Ἡ ἐπίσημη ὑποδοχὴ πραγματοποιήθηκε στὰ προπύ-
λαια τοῦ Μεγαλοπρεποῦς καὶ Καλλιμαρμάρου Ναοῦ
τοῦ ἁγίου στὸν ὁμώνυμο λόφο τῆς πόλεως, ἀπὸ τὸν
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο.

Ἅμα τῆ ἀφίξει τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου ἐτελέσθη εὐχαρι-
στήριος δέησις ὑπὲρ ὑγείας ὅλων τῶν παρευρισκομένων
καὶ ὅλων τῶν κατοίκων τῆς Λαμίας καὶ πρὸ τῆς ἀπο-
λύσεως ὁ Σεβασμιώτατος, στὴν σύντομη προσφώνηση
του, καλωσορίζοντας τὸν ὑψηλὸ ἐπισκέπτη ἅγιο Εὐαγ-
γελιστὴ Λουκᾶ, ὡμίλησε διὰ τὴν μεγάλη τιμὴ καὶ εὐλο-
γία τῆς ἀφίξεως καὶ παραμονῆς τοῦ ἁγίου λειψάνου
στὴν πόλη μας.

Ἀκολούθησε Πανηγυρικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐσπερινός
κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ὁποίου οἱ πιστοὶ μὲ ἀμείωτο
ρυθμὸ ἐπισκέπτονταν τὸν Ναὸ διὰ νὰ ἀσπασθοῦν τὸ
Ἱερὸ Λείψανο.

Στήν Πόλη τῆς Λαμίας ἡ Τιμία κάρα
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Νηστευτοῦ

Μ
ὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καὶ κατάνυξη ἡ πόλις τῆς
Λαμίας ὑποδέχθηκε τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου
20 Ὀκτωβρίου τὴν Τιμία καὶ Χαριτόβρυτο κάρα

τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Νηστευτοῦ, Οἰκουμενικοῦ Πατριάρ-
χου, ἡ ὁποία φυλάσσεται εἰς τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀγάθωνος.

Τὴν ἁγία κάρα ὑποδέχθηκε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Νικόλαος, μετὰ τοῦ Ἱεροῦ κλήρου, τῶν Ἀρχό-
ντων καὶ τοῦ πιστοῦ λαοῦ εἰς τὰ προπύλαια τοῦ
Μεγαλοπρεποῦς καὶ λαμπροφοροῦντος Ἱεροῦ Ναοῦ ἁγίου
Δημητρίου Λαμίας, στὸν ὁποῖο καὶ παρέμεινε ἐπὶ δέκα
ἡμέρες, στὸ πλαίσιο τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων πρὸς
τιμὴν τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυρο-
βλύτου.

Τὸ Ἱερὸ θησαύρισμα μετέφερε ὁ Καθηγούμενος τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ ὁσίου Ἀγάθωνος Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π.
Γερμανὸς Γιαντσίδης καὶ ἀμέσως μετὰ τὴν ἄφιξη τελέ-
σθηκε εὐχαριστήριος δέησις. Ἀκολούθησε ὁ Μέγας Πανη-
γυρικὸς Ἑσπερινός τοῦ Σαββάτου χοροστατοῦντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου μέ τὴ συμ-
μετοχὴ τῶν Ἱερέων καὶ τῶν Διακόνων τῆς πόλεως.

Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς 21 Ὀκτωβρίου ὁ Ποιμενάρχης μας
χοροστάτησε στὸν ὄρθρο καὶ κατόπιν προεξῆρχε τῆς λα-
μπρῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ
Ἁγίου Δημητρίου,  ἐπὶ τῆ ἀφίξει τῆς Τιμίας Κάρας.

Στὶς Πανηγυρικὲς ἀκολουθίες μεταξὺ τῶν παρευρισκο-
μένων πιστῶν παρέστησαν: ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Φθιώτι-
δος κ. Εὐθύμιος Καραΐσκος, ὁ Δήμαρχος Λαμιέων κ.
Νικόλαος Σταυρογιάννης, ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Λά-
μπρου καὶ ἡ τ. Βουλευτὴς Φθιώτιδος κ. Ἑλένη Μακρῆ.
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Σ
τὴν Ἀποστολικὴ καὶ Ἱστορικὴ
πόλη τῆς συμβασιλευούσης, τὴν
ὄμορφη Θεσσαλονίκη, μετέβη τὸ

διήμερο 25 & 26 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, συ-
νοδευόμενος ἀπὸ τὸν Ἀρχιδιάκονό του π.
Εὐστάθιο Κατόπη, προκειμένου νὰ συμμε-
τάσχει στοὺς λαμπροὺς ἑορτασμοὺς πρὸς
τιμὴν τοῦ Πολιούχου καὶ Προστάτου τῆς πό-
λεως Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τὸ
Μυροβλήτου,  προσκεκλημένος τοῦ οἰκείου
Ποιμενάρχου,  Παναγιωτάτου Μητροπολί-
του Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου.

Τὸ πρωὶ τῆς Τρίτης 25 Ὀκτωβρίου ὁ Σε-
βασμιώτατος συμμετεῖχε στὴν πάνδημη Λι-
τανεία, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στοὺς
δρόμους τῆς Θεσσαλονίκης, τῶν χαριτόβρυ-
των ἱερῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου καὶ τῆς ἱερᾶς
Εἰκόνος τῆς Παναγίας τοῦ Ὄρους τῶν
Ἐλαιῶν καὶ τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυ-
ροῦ τοῦ Παναγίου Τάφου ἀπὸ τὸ Πατριαρ-
χεῖο Ἱεροσολύμων, τὰ ὁποῖα φιλοξενοῦνται
αὐτὲς τὶς ἡμέρες στὸν Μεγαλοπρεπῆ καὶ
Ἱστορικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ἐνῶ
συμμετεῖχαν πολλοὶ Ἀρχιερεῖς, σύσσωμος ὁ
Ἱερὸς κλῆρος ἀπὸ τὴν Μητρόπολη καὶ ἀπὸ
ἄλλα μέρη τῆς Ἑλλάδος καθὼς καὶ πλῆθος
πιστῶν ἀπὸ ὅλα τὰ μήκη καὶ πλάτη τῆς γῆς.

Ἀφ᾽, ἑσπέρας τῆς Ἑορτῆς 25 Ὀκτωβρίου
τελέσθηκε Μέγας Πολυαρχιερατικὸς Ἑσπε-
ρινὸς χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου,  ὁ ὁποῖος
καὶ ἐκήρυξε τὸν Θεῖο Λόγο,  ἀναφερόμενος
στὴν ζωὴ καὶ τὸ μαρτύριο τοῦ Ἁγίου,  στὸν
κατάμεστο Ναὸ τοῦ Πολιούχου.

Τὴν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς, 26 Ὀκτωβρίου, στὸν
Πανηγυρικὸ ὄρθρο χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιε-
πίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος καὶ στὴν συνέχεια τελέ-
σθηκε Πολυαρχιερατικὸ Συλλειτουργὸ προεξάρχοντος τοῦ
Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου μὲ
τὴν συμμετοχὴ τῶν ὡς ἄνω Ἀρχιερέων.

Ἐν συνέχεια παρουσία τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δη-
μοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου, τελέσθηκε ἡ Ἐπίση-
μος Δοξολογία ἐπὶ τῃ ἀπελεθευρώσει τῆς πόλεως, κατὰ
τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας ἐξεφωνήθη, ὑπὸ τοῦ Παναγιωτά-
του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, ὁ πανηγυρι-
κός τῃς ἡμέρας.

Ὁ Σεβασμιώτατος στοὺς Λαμπροὺς Ἑορτασμοὺς τοῦ Πολιούχου 
τῆς Θεσσαλονίκης Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου
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Ἡ Πρώτη Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία τοῦ Νέου Ἐκκλη-
σιαστικοῦ  Ἔτους στὴν Ἐνορία τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς
Λαμίας

Στὸν Μεγαλοπρεπῆ Ἱερὸ Ναὸ τῆς πολυπληθοῦς Ἐνορίας τῆς
Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Ἄμπλιανης Λαμίας, ἐτέλεσε τὴν
Κυριακὴ 2 Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. τὴν πρώτη Ἀρχιερατικὴ Θεία Λει-
τουργία τοῦ νέου Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. 
Στό τέλος ὁ Ποιμενάρχης μας, παρουσίασε τοὺς νέους  Ἱερεῖς
τοῦ Ναοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβ. π. Ἀθανάσιος Κυρίτσης, καί
Αἰδεσιμολ. Πρεσβ. π. Ἀθανάσιος Σκαρμοῦτσος, εἰς τοὺς πι-
στοὺς, ζητώντας καὶ παρακαλώντας νὰ στηρίξουν παντοιο-
τρόπως τοὺς καλοὺς Ἱερεῖς εἰς τὸ Ποιμαντικό τους ἔργο, γιὰ
νὰ συνεχίσει ἡ Ἐνορία αὐτὴ νὰ εἶναι μία πνευματικὰ ἀνε-
πτυγμένη Ἐνορία.  

Τὸ Γηροκομεῖο Στυλίδος ἑόρτασε τὴν Προστάτιδά του
Ἁγία  Ἐρμιόνη

Σὲ κλίμα Ἱερᾶς Κατανύξεως ἑορτάσθηκε τὸ πρωὶ τῆς Τρίτης
5 Σεπτεμβρίου ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας ἐνδόξου μάρτυρος Ἐρμιό-
νης, θυγατρὸς τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου στὸ Γηροκο-
μεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας «Ἵδρυμα Ἀργύρη Πετρῆ -
Στέγη Γερόντων Στυλίδος», προστάτιδος ἁγίας τοῦ  Ἱδρύμα-
τος.

Ἡ  Ἑορτὴ  τοῦ  Ἁγίου  Μάρτυρος  Σώζωντος  στὴν  Ἱερὰ
Μητρόπολή μας
Μὲ τὴν παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.
Νικολάου καὶ πολλῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν ἀπὸ τὴν εὐρύ-
τερη περιοχὴ τῆς Λαμίας καὶ τὴν πολὴ τῆς Καρδίτσας πα-
νηγύρισε τὴν Παρασκευὴ 7 Σεπτεμβρίου τὸ Ἱερὸ
Παρεκκλήσιο τῆς Ἱερὰ Μονῆς Παναγίας Ἀντινίτσης, τὸ ὁποῖο
τιμᾶται ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ἁγίου Μάρτυρος Σώζωντος καὶ εὑρί-
σκεται στὸ 12ο χιλιόμετρο Λαμίας-Δομοκοῦ.

Ἡ Ἀνάμνησις τοῦ ἐν Χώναις Θαύματος τοῦ Ἀρχιστρατή-
γου Μιχαὴλ στὴν Ἐνορία τοῦ Σ.Σ. Λιανοκλαδίου
Λαμπρὰ ἑορτάσθηκε στὶς 5
& 6 Σεπτεμβρίου ἡ ἀνάμνη-
σις τοῦ ἐν Χώναις Θαύμα-
τος τοῦ Ἀρχαγγέλου
Μιχαὴλ τοῦ ἐκ Μανταμά-
δου τῆς Λέσβου,  στὸ μονα-
δικὸ στὴν κεντρικὴ Ἑλλάδα
καλλιμάρμαρο Ἱερὸ Παρεκ-
κλήσιο, τὸ ὁποῖο εὑρίσκεται
στὸ Ἐνοριακὸ Πνευματικὸ
Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Βασιλείου στὸ
Σταθμὸ Λιανοκλαδίου.
Ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς Πέ-
μπτη 6 Σεπτεμβρίου στὴν
πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία χοροστάτησε καὶ ὡμίλησε ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας.

Πανηγύρισαν τὰ Μοναστήρια τῆς Παναγίας Δαμάστας
καί  Ἀντινίτης.

Μὲ περισσὴ λαμπρότητα καὶ τὴν παρουσία χιλιάδων προ-
σκυνητῶν ἀπὸ τὴ Φθιώτιδα καὶ ἀπὸ ἄλλες περιοχὲς τῆς Πα-
τρίδος μας πανηγύρισαν καὶ φέτος οἱ δύο Ἱστορικὲς Ἱερὲς
Μονὲς τῆς Μητροπόλεως μας, Παναγίας Δαμάστας καὶ
Ἀντινίτσης τὴν Θεομητορικὴ  Ἑορτὴ τοῦ Γενεσίου τῆς Ὑπερα-
γίας Θεοοτόκου. Ἀφ’ ἑσπέρας τῆς  Ἑορτῆς, Παρασκευὴ 7 Σε-
πτεμβρίου, στὴν Γυναικεία Ἱερὰ Μονὴ Δαμάστας τελέσθηκε
Μέγας Πανηγυρικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς χοροστα-
τοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικο-
λάου, παρουσία Ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας, τῶν
Ἀρχόντων τοῦ τόπου καὶ ἑκατοντάδων εὐλαβῶν προσκυ-
νητῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν κατακλύσει ὅλους τους χώρους τῆς
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Μονῆς. Ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε
στὸν ὄρθρο καὶ κατόπιν προεξῆρχε τῆς λαμπρῆς Ἀρχιερα-
τικῆς Θείας Λειτουργίας ποὺ τελέσθηκε στὴν Πανηγυρί-
ζουσα Ἀνδρώα Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Ἀντινίτσης, παρουσία
ἑκατοντάδων προσκυνητών καί τῶν Πολιτικῶν καί Στρατιω-
τικῶν ἀρχῶν τῆς Φθιώτιδος. Καὶ τὶς δύο ἡμέρες τὰ ἀναλόγια
τῶν Μονῶν ἐκόσμησε μὲ τὴν παρουσία της πολυμελὴς Βυ-
ζαντινὴ χορωδία Ἱεροψαλτῶν, καθηγητῶν καὶ μαθητῶν τῆς
Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας
«Γερμανὸς ὁ Μελωδός», ὑπὸ τὴν ἐμπνευσμένη καθοδήγηση
τοῦ Διευθυντοῦ αὐτῆς καὶ Πρωτοψάλτου κ. Ἀνδρέου Ἰωα-
κείμ.

Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Θεοπατόρων στὴν Ἱερὰ Μονὴ Πανα-
γίας Δαμάστας
Στὴν Πανηγυρίζουσα καὶ Λαμπροφοροῦσα Ἱερὰ Μονὴ Πα-
ναγίας Δαμάστας ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε τὴν Κυριακὴ 9
Σεπτεμβρίου, τῶν ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης, ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος.

Ἐπισκέψεις στὸν Σεβασμιώτατο

Τὴν Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου τὸ πρωί,  ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος δέχτηκε στὸ γραφεῖο του
ἀρκετοὺς πιστοὺς ποὺ ἤθελαν νὰ πάρουν τὴν εὐχή του καὶ
νὰ συζητήσουν μαζί του διάφορα θέματα. Ἀνάμεσά τους δέ-
χτηκε τὸν Πρόεδρο τοῦ Ἀθλητικοῦ Κέντρου Πολεμικῶν Τε-
χνῶν Λαμίας κ. Εὐάγγελο Μαντέ, τὸν Προπονητὴ κ.
Παναγιώτη Σταμέλο καὶ τοὺς τρεῖς ἀθλητὲς Εὐαγγελία Κοκ-

κίνου, Αἰκατερίνη Κυρίτση καὶ Δημήτριο Μαντέ. Ἀκολούθως
ὁ Σεβασμιώτατος δέχτηκε τὴν ἐπίσκεψη ἀπὸ τὴν Πρόεδρο
τοῦ Κοινωνικοῦ Συνεταιρισμοῦ Περιορισμένης Εὐθύνης
«Ἀνεμώνη» κ. Εὐαγγελία Ἀργυροπούλου καὶ τὸν Κοινωνικὸ
Λειτουργὸ κ. Ἀθανάσιο Πουρνάρα προκειμένου νὰ λάβουν
τὴν εὐχή του καὶ νὰ τὸν ἐνημερώσουν γιὰ τὶς ὑπηρεσίες ποὺ

προσφέρει ὁ Κοινωνικὸς Συνεταιρισμός.

Πρώτη μέρα στὰ Σχολεῖα μὲ τὴν Εὐλογία τοῦ Θεοῦ καὶ
τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας

Τὸ πρῶτο κουδούνι, μετὰ τὶς καλοκαιρινὲς διακοπὲς ἀκού-
στηκε τὴν Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου τὸ πρωὶ σὲ ὅλα τὰ Σχολεῖα
τῆς Πατρίδος μας καὶ τὸ ξεκίνημα ἔγινε μὲ τὸν ἁγιασμὸ προ-
κειμένου οἱ μαθητὲς ἀλλὰ καὶ οἱ ἐκπαιδευτικοὶ μὲ τὴν εὐλογία
τοῦ Θεοῦ νὰ διανύσουν μία καρποφόρα καὶ δημιουργικὴ
χρονιά. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κατόπιν προ-
σκλήσεως τῶν Διευθυντῶν ἐτέλεσε ἁγιασμοὺς στὰ Δημοτικὰ
σχολεῖα 14ο καὶ 20ό, ἐν συνεχεία στὸ Ἐκκλησιαστικὸ Γυμνά-
σιο - Λύκειο καὶ τέλος στὸ 6ο Λύκειο. 

130 Προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν Ἰτέα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας
Δαμάστας

Στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Παναγίας Δαμάστας μετέβη τὸ πρωὶ τῆς
Τετάρτης 12 Σεπτεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος, προκειμένου νὰ καλωσορίσει τοὺς  130
εὐλαβεῖς προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν Ἰτέα Φωκίδος,  τοὺς ὁποίους
συνόδευαν ὁ Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φωκίδος
Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π.  Νεκτάριος Καλύβας καὶ ὁ συνεφημέ-
ριός του π. Ἠλίας.

Ἐπίσκεψη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου τῶν Ρομᾶ
στὸν Σεβασμιώτατο
Μεγάλο ἀριθμὸ σχολικῶν εἰδῶν ὅπως τσάντες, τετράδια καὶ
μολύβια προσέφερε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος στὸν Σύλλογο τῶν Ρομὰ «Λεωνίδας Σπαρτιάτης»
προκειμένου νὰ καλυφθοῦν οἱ ἀνάγκες παιδιῶν Ρομᾶ. Τὸ
πρωὶ τῆς Τετάρτης 12 Σεπτεμβρίου ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλό-
γου κ. Χρυσοβαλάντης Χαλιλόπουλος καὶ ὁ Γενικὸς Γραμ-
ματέας κ. Χρῆστος Ἀθανασίου ἐπισκέφθηκαν τὸν
Ποιμενάρχη μας στὸ γραφεῖο του καὶ τὸν εὐχαρίστησαν γιὰ
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ἀκόμη μία φορὰ γιὰ τὴν προσφορὰ ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως σὲ σχολικὰ εἴδη. Ἐπίσης κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συ-
νάντησής τους τὰ μέλη τοῦ Συλλόγου ἔθεσαν στὸν
Σεβασμιώτατο δύο αἰτήματά τους ὅπως, τὸ θέμα τῆς Βαπτί-
σεως παιδιῶν Ρομᾶ, ἀλλὰ καὶ ἐνηλίκων, καθὼς καὶ τὴν ἀνά-
γκη ὕπαρξης  Ἱεροῦ Ναοῦ στὸν καταυλισμὸ τῆς
Καμηλόβρυσης, ὁ ὁποῖος θὰ καλύπτει τὶς λειτουργικὲς ἀνά-
γκες τους. Ὁ Σεβασμιώτατος δέχτηκε καὶ τὰ δύο αἰτήματα
μὲ μεγάλη χαρά. Τοὺς διαβεβαίωσε σύντομα θὰ βαπτισθοῦν
τὰ παιδιά τους καί ἐπίσης ὅσον ἀφορᾶ τὸν Ναό ὅτι ὅταν τα-
κτοποιηθοῦν ὅλα τὰ ἔγγραφα θὰ τοποθετηθεῖ στὸν καταυ-
λισμὸ τους ἕνας προκατασκευασμένος Ναός.

Κυριακὴ  μετὰ τὴν  Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴν
Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Λαμίας

Τὴν Κυριακὴ (Μετὰ τὴν Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ) 16 Σε-
πτεμβρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος
ἐτέλεσε τὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας καὶ ὡμίλησε εἰς
τὴν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Λαμίας.

Μὲ  λαμπρότητα  ἑορτάσθηκε  ἡ Ἱερὰ Μνήμη τῆς Ἁγίας
Σοφίας καὶ τῶν τριῶν θυγατέρων της στὴν Πανηγυρί-
ζουσα Ἐνορία τῆς Λαμίας

Μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καὶ τὴν παρουσία ἑκατοντάδων πι-
στῶν πανηγύρισε τὴν Κυριακὴ 16 καὶ τὴν Δευτέρα 17 Σε-
πτεμβρίου ὁ Μεγαλοπρεπὴς Ἱερὸς Ναὸς τῆς ἁγίας Σοφίας
Λαμίας τὴν Ἱερὰ μνήμη τῶν ἁγίων Μαρτύρων Σοφίας καὶ
τῶν τριῶν θυγατέρων της Πίστεως, Ἐλπίδος καὶ Ἀγάπης. Ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἀνήμερα τῆς
ἑορτῆς χοροστάτησε στὸν ὄρθρο καὶ προεξῆρχε τῆς λαμπρῆς
Πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας.

Τὸ  Διοικητικὸ  Συμβούλιο  τοῦ  Συλλόγου  Πολυτέκνων
Ν. Φθιώτιδος στὸν Σεβασμιώτατο
Τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου Πολυ-

τέκνων Οἰκογενειῶν τοῦ Νομοῦ Φθιώτιδος ἐπισκέφθηκαν τὴν
Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας
στὸ γραφεῖο του, προκειμένου νὰ ἀνταλλάξουν εὐχὲς γιὰ
καλὴ Ἐκκλησιαστικὴ χρονιὰ καὶ νὰ προσκαλέσουν τὸν Ποι-
μενάρχη μας στὸν ἐτήσιο ἑορτασμὸ τῆς ἡμέρας τῆς πολύτε-
κνης οἰκογένειας στὶς 5 Νοεμβρίου.

Ἡ Πρώτη Μηνιαία Ἱερατικὴ Σύναξη γιὰ τὴ Νέα Ἐκκλησια-
στικὴ χρονιὰ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀντινίτσης

Τὴν πρώτη μηνιαία Ἱερατικὴ Σύναξη γιὰ τὴ νέα Ἐκκλησια-
στικὴ χρονιὰ πραγματοποίησαν τὸ πρωὶ τῆς Παρασκευῆς
21 Σεπτεμβρίου οἱ Ἱερεῖς τῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν Λα-
μίας, Στυλίδος καὶ Πελασγίας, Λιανοκλαδίου, Ὑπάτης, Θερ-
μοπυλῶν καὶ Ροδίτσης καὶ Δομοκοῦ. Ἅπαντες οἱ Ἱερεῖς
συγκεντρώθηκαν στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Ἀντινίτσης,
ὅπου συμμετεῖχαν στὴν Θεία Λειτουργία ποὺ τελέσθηκε στὸ
Καθολικό της Μονῆς ἀπὸ τὸν Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο Λαμίας
Αἰδεσιμολ. Πρώτ. π. Παναγιώτη Σερέτη. Μετὰ τὸ πέρας τῆς
Θείας Λειτουργίας ἐκ μέρους τῆς ἀδελφότητος προσεφέρθη
πλούσιο πρωινὸ σὲ ὅλους. Στὴν συνέχεια στὸ Ἀρχονταρίκι
ἔλαβε χώρα ἡ σύναξη ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του μας κ. Νικολάου.

Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν  Ἐξόδιο Ἀκολουθία τοῦ ἀειμνή-
στου Χειρουργοῦ Ἰατροῦ Δημητρίου Ρηγινιώτη
Τὴν Ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ ἀειμνήστου Δημητρίου Ρηγι-
νιώτη, γνωστοῦ καὶ διακεκριμένου Χειρουργοῦ Ἰατροῦ στὴν
πόλη τῆς Λαμίας,  ἐτέλεσε τὸ ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς 21
Σεπτεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικό-
λαος στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεο-
τόκου Λαμίας.

Πλήθος  πιστών  ἀποχαιρέτισε  τόν  ταπεινό  καί  πράο
π. Χρῆστο Βλάχο
Σέ κλίμα κατάνυξης καί μέ τήν παρουσία μεγάλου πλήθους
πιστῶν τελέσθηκε τό πρωί τῆς Τρίτης 25 Σεπτεμβρίου ἡ Ἐξό-
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διος Ἀκολουθία τοῦ ἀειμνήστου Πρωτο- πρεσβυτέρου π.
Χρήστου Βλάχου, Έφημερίου τοῦ Ἱερού Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου Δαμάστας, ὁ ὁποῖος ἐξεδήμησε αιφνιδίως, πρός
Κύριον τά ξημερώματα τῆς Δευτέρας, σέ ἡλικία 62 ετών. Ἡ
Ἐξόδιος Ἀκολουθία ἐψάλλη στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθα-
νασίου Λαμίας, στό Ναό πού ὑπηρέτησε ἐπί 14 καί πλέον
συναπτά ἔτη ὡς Ἐφημέριος, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, παρουσία τῶν Ἱερο-
κηρύκων τῆς Μητροπόλεώς μας, Ἡγουμένων Ἱερῶν Μονῶν,
πλήθους Ἱερέων, τῶν Διακόνων καθὼς καὶ ἑκατοντάδων πι-
στῶν ἀπὸ τὰ Γαλανέϊκα καὶ τὸ χωριὸ Δαμάστα, οἱ ὁποῖοι
προσῆλθαν διὰ νὰ προσευχηθοῦν γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῆς
ψυχῆς τοῦ ταπεινοῦ,  πράου καὶ ἰδιαιτέρως ἀγαπητοῦ π.
Χρήστου.

Ὁ  Σεβασμιώτατος  στὴν  κήρυξη  τῶν  Ἐργασιῶν  τοῦ
2ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Ἑλλάδα - Εὐρώπη 2020»,
παρουσία τοῦ Προέδρου τῆς  Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

Στὴν  Ἔναρξη τῶν Ἐργασιῶν τοῦ 2ου Πανελληνίου Συνε-
δρίου μὲ θέμα: «Ἑλλάδα - Εὐρώπη 2020: Ἐκπαίδευση, Δία
Βίου Μάθηση, Ἔρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία καὶ
Οἰκονομία», παρευρέθη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος τὴν Παρασκευὴ 28 Σεπτεμβρίου τὸ ἀπόγευμα.
Ὁ Ποιμενάρχης μας εἶχε μία εὐχάριστη ἐπικοινωνία μὲ τὸν
Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο, τὸν κ.
Ζερεφὸ καθὼς καὶ μὲ ὅλους τούς παρευρισκομένους ἀπὸ τὸν
χῶρο τῆς Ἔρευνας, τοὺς Πρυτάνεις, τοὺς Καθηγητὲς Πανε-
πιστημίων διαφόρων χωρῶν, τοὺς Βουλευτές, τοὺς τ. Ὑπουρ-
γούς, καθὼς καὶ μὲ τοὺς Ἄρχοντες τῆς τοπικῆς
αὐτοδιοικήσεως.

1998 - 2018 . 20 χρόνια παρουσίας καὶ προσφορᾶς τῆς
Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας
Πλῆθος ἱεροψαλτῶν, ἀποφοίτων, μαθητῶν, γονέων καὶ φι-

λόμουσων πιστῶν παρευρέθη τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου
29 Σεπτεμβρίου στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναό, ὅπου πρὸ τῆς
Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ,  ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος ἐτέλεσε τὸν καθιερωμένο ἁγιασμὸ ἐπὶ τῆ
ἐνάρξει τῶν μαθημάτων τοῦ νέου διδακτικοῦ ἔτους 2018-
2019 τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Γερμανὸς ὁ Με-
λωδὸς» καὶ τῆς Παιδικῆς Χορωδίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς
μας. Πρὸ τῆς ἀπολύσεως τῆς ἀκολουθίας ὁ Διευθυντὴς τῆς
Σχολῆς κ. Ἰωακεὶμ προσεφώνησε τὸν Σεβασμιώτατο καὶ τοὺς
ἐκλεκτοὺς παριστα- μένους καὶ δι’ ὀλίγων ἀναφέρθηκε στὴν
σπουδαιότητα τῆς Ἱεροψαλτικῆς διακονίας μέσα στὴν Ἐκκλη-
σία καθὼς καὶ στὴν εἰκοσαετῆ προσφορὰ τῆς Σχολῆς 1998
– 2018, ἡ ὁποία αὐτὰ τὰ εἴκοσι χρόνια ἐπανδρώνει τὰ ἀνα-
λόγια τῶν Ἐνοριῶν τῆς Μητροπόλεώς μας μὲ νέους Ἱεροψάλ-
τες, διδάσκοντας χριστιανικὴ παιδεία καὶ Ὀρθόδοξο ἦθος.
Ἀντιφωνώντας ὁ Σεβασμιώτατος ἀφοῦ εὐχαρίστησε τὸν κ.
Ἰωακεὶμ καὶ ὅλους τούς συντελεστὲς τῆς Σχολῆς, ἀπένειμε τὰ
πτυχία στοὺς ἀποφοίτους τῆς Σχολῆς τοῦ περσινοῦ διδα-
κτικοῦ ἔτους καθὼς καὶ τὶς διακρίσεις τῶν συμμετεχόντων
μαθητῶν τῆς Σχολῆς στὸν  Η΄ Πανελλήνιο Διαγωνισμὸ Ψαλ-
τικῆς Τέχνης, ὁ ὁποῖος διεξήχθη στὸ Βόλο τὸν Ἰούλιο ἐ.ἔ.

Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου
Δημητρίου Λαμίας 
Στὸν Ἱστορικὸ καὶ Μεγαλοπρεπῆ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημη-
τρίου Λαμίας ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε τὴν Κυριακὴ 30 Σε-
πτεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος.
Πρὸ τῆς ἀπολύσεως τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας,
μὲ αἰσθήματα υικῆς καὶ εἰλικρινοῦς ἀγάπης, ὁ νέος Προϊστά-
μενος τοῦ Ναοῦ π. Δημήτριος Ἀτματζίδης, Διευθυντὴς τοῦ
Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, προ-
σφώνησε τὸν Σεβασμιώτατο καὶ τὸν εὐχαρίστησε θερμὰ γιὰ
τὴν παρουσία του στὸ Ναὸ. Ἀκολούθως ὁ Ποιμενάρχης μας
ἀντιφώνησε τὸν π. Δημήτριο καὶ τοῦ εὐχήθηκε καλή δύναμη
εἰς τὰ νέα του Ἐφημεριακὰ καθήκοντα

Ἑορτῆ Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Ἀγαλλιανοῦ
Στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λα-
μίας ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε τὴν Κυριακὴ 14 Ὀκτωβρίου ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. 
Κατὰ τὴν διάρκεια τῶν Ἱερῶν ἀκολουθιῶν ὁ Ποιμενάρχης
μας ἔθεσε πρὸς προσκύνηση καὶ ἁγιασμὸ τῶν παρισταμένων
πιστῶν, ἀποτμῆμα Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ ἑορτάζοντος ἁγίου
Ἰγνατίου τοῦ Ἀγαλλιανοῦ,  Ἀρχιεπισκόπου Μηθύμνης τοῦ
Θαυματουργοῦ, Ἱδρυτοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Λειμῶνος Λέσβου,
τὸ ὁποῖο κατέχει ἡ Ἱερὰ Μητρόπολίς μας ὡς Ἱερὸ θησαύρι-
σμα.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018                 «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» Σελίδα 15

Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α

NOEMBRIOS 2018 16sel v8:Layout 1  6/11/18  4:34 μ.μ.  Page 15



Μηνιαία Ἱερατικὴ Σύναξη μηνὸς Ὀκτωβρίου
Τὴν καθιερωμένη μηνιαία Ἱερατικὴ Σύναξή τους πραγματο-
ποίησαν τὸ πρωὶ τῆς Παρασκευῆς 19 Ὀκτωβρίου, ἅπαντες
οἱ  Ἱερεῖς τῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν Λαμίας καὶ Περι-
χώρων, Θερμοπυλῶν & Ροδίτσης, Ὑπάτης, Στυλίδος &  Πε-
λασγίας στὴν Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ Πνευματικοῦ -
Διοικητικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στή Λαμία. 

Τὸν Προστάτη της  Ἅγιο Ἀρτέμιο τίμησε ἡ  Ἑλληνικὴ
Ἀστυνομία

Τὸν Προστάτη της  Ἅγιο Μεγαλομάρτυρα Ἀρτέμιο ἐτίμησε
ἡ Ἑλληνικὴ Ἀστυνομία τὸ Σάββατο 20 Ὀκτωβρίου. Στὴν
πόλη τῆς Λαμίας τελέσθηκε Δοξολογία στὸ Ἱερὸ Μητροπο-
λιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, στὴν ὁποία χορο-
στάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος,
παρουσία τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως Δημοσίας Τάξεως κ. Δη-
μητρίου Ἀναγνωστάκη, τοῦ Γενικοῦ Ἀστυνομικοῦ Διευθυντῆ
Περιφέρειας Στερεᾶς Ἑλλάδος Ὑποστρατήγου Μιλτιάδου
Πουρσανίδη,  τοῦ Ἀστυνομικοῦ Διευθυντοῦ Φθιώτιδος κ.
Ἀστέριου Μαντζιώκα, σύσσωμης τῆς πολιτικῆς καὶ στρατιω-
τικῆς ἡγεσίας τοῦ τόπου, ἀποστράτων τῆς  Ἑλληνικῆς Ἀστυ-
νομίας, καθὼς καὶ ἄλλων ἐκπροσώπων φορέων τῆς
Φθιώτιδος.

Μὲ Λαμπρότητα καὶ Ἐθνικὴ Ὑπερηφάνεια ἑορτάσθηκε ἡ
28η Ὀκτωβρίου στὴ Λαμία.

Μὲ Λαμπρότητα καὶ Ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια ἑορτάσθηκε τὴν
Κυριακὴ 28 Ὀκτωβρίου ἡ φωτοφόρος σκέπη τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου ἐπὶ τοῦ Ἔθνους μας καὶ ἡ ἐπέτειος τοῦ ΟΧΙ, στὸν
Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λα-
μίας. Στὴν Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος πλαισιούμενος
ἀπὸ Ἱερεῖς καὶ Διακόνους. Στὴν συνέχεια τελέσθηκε ἡ Ἐπίση-
μος Δοξολογία ἐπὶ τῇ  Ἐθνικῇ ἐπετείῳ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου

κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας ἐξεφωνήθη ὁ Πανηγυρικός τῆς
ἡμέρας ἀπὸ ἐκπρόσωπο τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαιδεύσεως.
Ἀκολούθησε ἐν πομπῆ τρισάγιο ἀπὸ τὸν Ποιμενάρχη μας καὶ
κατάθεση στεφάνων ἀπὸ τοὺς ἐπισήμους στὸν Ἀνδριάντα
τοῦ ἀγνώστου Στρατιώτου στὴν Πλατεία Πάρκου καὶ εὐθὺς
ἀμέσως πραγματοποιήθηκε ἡ μαθητικὴ καὶ στρατιωτικὴ πα-
ρέλαση.

Μὲ γοργοὺς ρυθμοὺς ἀνοικοδομεῖται ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῆς
Ἁγίας Ἐρμιόνης στὸ Γηροκομεῖο Στυλίδος

Μὲ γοργοὺς ρυθμοὺς πραγματοποιοῦνται οἱ ἐργασίες ἀνοι-
κοδομήσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς ἁγίας Ἐρμιόνης στὸ Ἵδρυμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας «Ἀργύρη Πετρῆ -Στέγη Γερό-
ντων Στυλίδος». Ὁ Ποιμενάρχης μας τὴν Τρίτη 30 Ὀκτω-
βρίου τὸ πρωί, μετέβη στὸ Ἵδρυμα καὶ ἐπέβλεψε τὶς ἐργασίες
ἀνοικοδομήσεως τοῦ Ναοῦ, συνεχάρη τὸν ὑπεύθυνο Μηχα-
νικό τοῦ ἔργου κ. Εὐστράτιο Ἀφεντούλη καὶ τοὺς συνεργάτες
του διὰ τὴν πορεία τῶν ἐργασιῶν καὶ ἀκολούθως εἶχε γιὰ
ἀρκετὴ ὥρα εὐχάριστη συζήτηση μὲ τοὺς τροφίμους καὶ τὸ
προσωπικὸ. 

Ὁ Σεβασμιώτατος στή Μακρακώμη γιά τό Ναό τοῦ Ὁσίου
Παϊσίου.

Τό πρωί τῆς Τετάρτης 31 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Νικόλαος, συνοδευόμενος ἀπό τόν Ίδιαί-
τερο Γραμματέα του π. Ἀθανάσιο Κυρίτση καί τόν
Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Σπερχειάδος π. Δημήτριος Κυρίτση,
μετέβη στήν πόλη τῆς Μακρακώμης καί συγκεκριμένα ἐπι-
σκέφθηκε τόν ὑπό ἀνέγερση Ἱερό Ναό τοῦ  Ὁσίου Παϊσίου.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπέβλεψε τήν πορεία τῶν ἐργασιῶν, οἱ
ὁποῖες διεξάγονται μέ γοργούς ρυθμούς. Εἶναι ἤδη ἔτοιμη ἡ
αἴθουσα τοῦ ἱσογείου τοῦ Ναοῦ, ἡ ὁποῖα θά χρησιμοποιείται
ὡς Πνευματικό κέντρο καί συνεχίζεται ἡ ἀνέγερση τοῦ κυ-
ρίως Ναοῦ. 
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