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ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Φθιώτιδος μετὰ θλίψεως καὶ
ὀδύνης ἀναγγέλλει εἰς τὸ πιστὸ πλήρωμά της, τὴν πρὸς
Κύριον Ἐκδημίαν τοῦ Μακαριστοῦ Ποιμενάρχου μας
κυροῦ Νικόλαου.

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολί-
του μας θὰ τελεσθεῖ τὴν Τρίτη 30 Ἰουλίου στὶς 11:00
τὸ πρωὶ στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Λαμίας καὶ ἡ
ταφὴ τοῦ σκηνώματός του θὰ πραγματοποιηθεῖ στὴν
Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Δαμάστας.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

1. Ὡς κεραυνὸς ἐν αἰθρίᾳ ἀκούστηκε στὴν Φθιώτιδα
καὶ σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο ἡ θλιβερὴ εἴδηση τῆς
αἰφνίδιας Ἐκδημίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου μας κ. Νικολάου, τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου

27 Ἰουλίου. Ἡ Φθιώτιδα ἔχασε τὸν Πνευματικό της
Πατέρα καὶ Ἡγέτη. Τὸν ὁδηγὸ καὶ καθοδηγητή της
καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἔχασε ἕνα φωτισμένο
Ἱεράρχη, ὁ ὁποῖος ἔργοις καὶ λόγοις ἐργάσθηκε
ἄοκνα γιὰ τὸ καλό της Ἐκκλησίας καὶ τῆς Πατρί-
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δος. Οἱ Κληρικοί, οἱ Ἄρχοντες καὶ ὁ πιστὸς Λαὸς μὲ
αἰσθήματα βαθυτάτης θλίψεως ἐκφράζουν τὴν λύπη
τους καὶ τὸ μεγάλο κενὸ, τὸ ὁποῖο ἀφήνει ὁ Πατέρας
μας.
Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς 28 Ἰουλίου, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Τυρνάβου κ. Ἱερώνυμος,
κατέφθασε στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγε-
λισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας καὶ μὲ ἐμφανῆ τὴ συ-

γκίνηση ἐτέλεσε τὸ Μυστήριο τῆς Θείας
Εὐχαριστίας τιμῶντας τὸν Πνευματικό του πατέρα.
Μὲ δάκρυα στὰ μάτια καὶ μὲ λόγια βγαλμένα ἀπὸ
τὴν καρδιά του, ὡμίλησε γιὰ τὸν μακαριστὸ Μητρο-
πολίτη μας κυρὸ Νικόλαο, σημειώνοντας χαρακτη-
ριστικά:
«Σήμερα εἶναι ἡμέρα λύπης καὶ πένθους γιὰ τὴν
Ἐκκλησία τῆς Φθιώτιδος καὶ τὴν Ἐκκλησία τῆς

Ἑλλάδος. Ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης Φθιώτιδος
κυρὸς Νικόλαος, πῆρε τὸ πλοῖο γιὰ νὰ ξεκινήσει τὸ
δικό του ταξίδι πρὸς τὴν πόλη ποὺ ποθοῦσε ἀπὸ μι-
κρός, τὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Μᾶς ἄφησε ὀρφα-
νοὺς καὶ μᾶς αἰφνιδίασε προκειμένου νὰ πάει στὴν
οὐράνια βασιλεία καὶ νὰ βρεῖ πλούσια τὴν ἀντα-
μοιβὴ τῶν κόπων του. Γιατί ἀπ’ ὅπου πέρασε κο-
πίασε. Ἐργάσθηκε πολὺ καὶ μὲ τελειότητα. Ἤθελε

νὰ ἀφήσει τὸ καλλίτερο γιὰ τὴν Φθιώτιδα, τὴν ὁποία
ἀγάπησε πολύ. Ἕνα μεγάλο Ἐκκλησιαστικὸ κεφά-
λαιο κλείνει γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Φθιώτιδος. Μία
μεγάλη προσωπικότητα χάνεται γιὰ τὴν Ἐκκλησία
τῆς Ἑλλάδος, τὴν κερδίζει ὁ Οὐρανός, ὅπου πλέον
ἐκεῖ θὰ ἔχουμε ἀκόμη ἕναν παρατηρητὴ μὲ τὸν Ἅγιο
Θεό, ὁ ὁποῖος θὰ πρεσβεύει καὶ θὰ δέεται γιά μᾶς,
ἀκοίμητα, καθημερινὰ στὴν κάθε φάση τῆς ζωῆς
μας, ἔτσι ὥστε νὰ μᾶς διακρατεῖ καὶ νὰ μᾶς ἐνισχύει
ὑπενθυμίζοντάς μας νὰ πορευόμαστε σύμφωνα μὲ
τὰ ὅσα αὐτὸς μᾶς ἐδίδαξε. Μὲ τὴν ἁγία ζωὴ του μᾶς
ἄφησε παράδειγμα συνεπείας, συνέσεως καὶ ἀγά-
πης. Εἶχε σκοπὸ πρῶτα ἀπ' ὅλα τὸ συμφέρον τῆς
Ἐκκλησίας καὶ μετὰ γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῶν ἀνθρώ-
πων καὶ ἐργάσθηκε γιὰ τὸ συμφέρον καὶ τῆς Το-
πικῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Οἱ τοποθετήσεις καὶ οἱ εἰσηγήσεις του στὴν Ἱεραρ-
χία καὶ ἡ ἔκφραση τῆς γνώμης του θὰ μείνουν μο-
ναδικές. Ἀποδεικνύουν τὴν σοβαρότητα, τὴν σύνεση,
τὴν ὡριμότητα καὶ τὴν σοφία τοῦ Μεγάλου Ἱεράρ-
χου. Ἂς ἔχουμε ὅλοι τὴν εὐχή του».
Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λει-
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τουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης
κ. Ἱερώνυμος ἐτέλεσε τρισάγιο ὑπὲρ ἀναπαύσεως
τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου πατρὸς καὶ Ποιμενάρχου
μας κυροῦ Νικολάου, εὐχόμενος ὁ Πανάγαθος Θεὸς
νὰ τὸν κατατάξει στοὺς κόλπους τοῦ παραδείσου
καὶ νὰ τοῦ χαρίσει τὴν χαρὰ τῆς αἰωνιότητος καὶ τῆς
Οὐράνιας Βασιλείας Του.

2. Μὲ δάκρυα στὰ μάτια καὶ θλίψη ἀνείπωτη, ὑπὸ
τοὺς πένθιμους ἤχους τῶν καμπαναριῶν ὁλοκλήρου
τῆς πόλεως Λαμίας, τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 28
Ἰουλίου, ὁ Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς
μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος
καὶ Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος καὶ οἱ Σεβασμιώτατοι Μη-
τροπολίτες Θηβῶν καὶ Λεβαδείας κ. Γεώργιος καὶ
Λαρίσης καὶ Τυρνάβου κ. Ἱερώνυμος, συμπαραστα-
τούμενοι ἀπὸ τοὺς Κληρικούς, τοὺς Ἄρχοντες καὶ
τὸν πενθηφόρο Λαὸ τῆς Φθιώτιδος, ὑποδέχθηκαν τὸ
σκήνωμα τοῦ μακαριστοῦ Ποιμενάρχου μας κυροῦ
Νικολάου, στὸ ὕψος τοῦ Δημοτικοῦ Θεάτρου Λα-
μίας.
Ἐν πομπῇ ἔφθασαν στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ, ὅπου
ἐτέθη τὸ σκήνωμα σὲ λαϊκὸ προσκύνημα καὶ εὐθὺς
ἀμέσως ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριά-
δος ἐτέλεσε τρισάγιο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς
του.
Πλῆθος πιστῶν κάθε ἡλικίας μὲ ἀμείωτο ρυθμὸ περ-
νοῦσαν συνεχῶς ἀπὸ τὸ Ναὸ προκειμένου νὰ ἀσπα-
σθοῦν γιὰ τελευταία φορὰ τὴν χείρα τοῦ
Ποιμενάρχου μας καὶ νὰ λάβουν τὴν Ἀρχιερατικὴ
εὐχὴ τοῦ πνευματικοῦ μας Πατέρα, δίδοντάς του
τὸν ἀσπασμὸ τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ σεβασμοῦ. Ἀνελ-
λιπῶς οἱ Ἱερεῖς διαβάζουν τὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο, ὡς

εἴθισται κατὰ τὴν τάξη τῆς Ἐκκλησίας μας.
Στὶς 9:00 τὸ βράδυ τῆς Κυριακῆς ἐτελέσθη Ἱερὰ
Ἀγρυπνία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνατίου
καὶ συλλειτουργούντων τῶν Κληρικῶν τῶν Γρα-
φείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, πνευματικῶν
τέκνων καὶ συνεργατῶν τοῦ μακαριστοῦ Ποιμενάρ-
χου μας.
Πρὸ τῆς ἀπολύσεως ὁ Σεβασμιώτατος ὡμίλησε μὲ
λόγια συγκινητικὰ γιὰ τὸν Ποιμενάρχη μας, ἀναφε-
ρόμενος στὴν ἀδελφική τους σχέση καὶ σκιαγραφώ-
ντας δὶ' ὀλίγον τὴν ἁγιασμένη καὶ ἁγιοπνευματικὴ
προσωπικότητά του, λέγοντας χαρακτηριστικά:
«Εἶναι μία μοναδικὴ καὶ ἰδιαίτερη στιγμὴ γιὰ τὸν
καθέναν ἀπὸ ἐμᾶς. Ἕνα συλλείτουργο ξεχωριστὸ
γιὰ ὅσους λάβαμε μέρος τούτη τὴ βραδιὰ σὲ αὐτὴ
τὴν ἀγρυπνία.
Εἶναι ἔτσι τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ, ποὺ πολλὲς φορὲς
μᾶς ἐκπλήττει καὶ μᾶς πονᾶ ὁ χωρισμὸς ὁ σωμα-
τικὸς μὲ τὸν ἀγαπημένο ἀδελφὸ, μὲ τὸν πεφιλημένο
πατέρα σας μὲ τὸν συλλειτουργὸ καὶ Ἐπίσκοπο καὶ
κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ πεῖ τὸ γιατί, ὅμως ξέρουμε
πολὺ καλὰ ὅτι συλλειτουργήσαμε μαζὶ καὶ τούτη τὴ
φορά, γιατί ἔτσι εἶναι ἡ πίστη μας, ἡ ἐμπειρία τῆς
ζωῆς μας, τὸ μυστήριο τῆς Εὐχαριστίας.
Μπορεῖ μὲν σωματικὰ νὰ μὴν ἔχουμε τὴν ἴδια
αἴσθηση ποὺ εἴχαμε μέχρι τώρα, ἀλλὰ πρέπει ψυ-
χικὰ νὰ ἔχουμε τὴ ἀπόλυτη βεβαιότητα, ὅτι εἴμαστε
μαζὶ καὶ εἶναι μαζί μας. Καὶ θέλω δύο λόγια νὰ πῶ
γιατί τὸν γνώρισα ἀπὸ τὰ νεανικά μας χρόνια καὶ
ὑπῆρξε ἐκκλησιαστικὸς ἀνὴρ μὲ ὅλη τὴν σημασία
τῆς λέξεως καὶ ἀναδείχθηκε ἄξια ἐπίσκοπος τῆς
ἐκκλησίας καὶ ἔτσι ἀνέδειξε αὐτὸ ποὺ εἶναι ἡ ἴδια



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019                                        «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» Σελίδα 5

ἡ Ἐκκλησία. Πρῶτα -πρῶτα σφυρηλάτησε τὴν ἑνό-
τητα στὴν τοπική του Ἐκκλησία. Ἄκουσα πολλοὺς
νὰ ὁμιλοῦν καὶ νὰ σχολιάζουν, ὅτι δὲν ἦταν γεγονὸς
δεδομένο καὶ τὸ ἔκανε πραγματικότητα, γιατί αὐτὸ
εἶναι ὁ Ἐπίσκοπος. Τὸ κύριο ἔργο του εἶναι νὰ ἑνώ-
νει, νὰ κοινωνεῖ τοὺς ἀνθρώπους καὶ μὲ τὸ σῶμα
τοῦ Χριστοῦ, νὰ τοὺς καλεῖ, καὶ τὸ κατάφερε, γιατί
εἶχε λόγο, εἶχε ἔργο καὶ εἶχε ἁγία βιοτή, γιατί ἡ
ἐκκλησία μᾶς ὁδηγεῖ στὴν ἁγιότητα καὶ ἀνέδειξε
ἁγίους στὴν ἐποχή του καὶ ὁ ἴδιος στὰ βήματά τους
βάδιζε πάντοτε καὶ τὸ ξέρουμε ἐμεῖς οἱ ἀδελφοί του
καὶ ἐσεῖς τὰ παιδιά του καὶ οἱ οἰκεῖοι του τὸ ξέρουν
καλά, γιατί ἀπὸ τὰ νεανικά του χρόνια βάδισε βη-
ματισμὸ ἁγιότητος. Αὐτὸς ἦταν ὁ ἀδελφός μας Νι-
κόλαος καὶ ταυτόχρονα ἦταν γιὰ ὅλους τούς
ἀνθρώπους, γιατί ὁ Χριστὸς ἦρθε γιὰ ὅλους τούς
ἀνθρώπους. Αὐτὸ δὲν τὸν ἐμπόδιζε νὰ μιλᾶ γιὰ τὴν
Πατρίδα μὲ τόση ἀγάπη καὶ λαχτάρα γιὰ τὰ ἱερὰ
καὶ τὰ ὅσια μὲ λόγο οὐσιαστικὸ καὶ ἐπιχειρήματα
βλέποντας πόσο διακυβεύεται πολλὲς φορὲς αὐτὸ
ποὺ εἴμαστε σὰν Ἕλληνες μέσα σὲ αὐτὴ τὴν παγκο-
σμιοποιημένη κοινωνία ποὺ ἔχουμε καὶ ταυτόχρονα
πάντα παραδοσιακός, ὑπόδειγμα στὴν μορφή, στούς
τρόπους του, στὴ βιοτή του, στοὺς λόγους καὶ τὰ
ἔργα του.
Αὐτὸς ἦταν καὶ θὰ εἶναι ὁ ἀδελφός μας ὁ Νικόλαος.
Γιατί εἶναι καὶ παραμένει ἡ σφραγίδα του στὴν το-
πικὴ Ἐκκλησία. Μία σφραγίδα ποὺ θὰ παραμείνει
στὴν αἰωνιότητα. Ὅποιος ἔχει ἐμπειρία Ἐπισκο-
πικῆς διακονίας ξέρει πὼς σφραγίζει ἕνας ἐπίσκο-
πος τὴν ἐποχή του καὶ ὄχι μόνο ἂν σκεφτεῖ πόσους
ἱερεῖς, διακόνους, μοναχούς, μοναχὲς ὅλοι αὐτοὶ θὰ
ἀποτελέσουν μία στρατιὰ παράδοσης ποὺ θὰ ἔχουν

τὴν δική του σφραγίδα, τὴ δική του πνοὴ καὶ ἔτσι
μεταλαμπαδεύεται αὐτὸ ποὺ παραλάβαμε ἀπὸ τοὺς
πατέρες μας καὶ ὑπῆρξε πάντα πατερικός γιὰ αὐτὸ
τὸν τιμοῦμε καὶ τὸν μνημονεύουμε.
Γρήγορα μᾶς ἔφυγε. Θέλαμε καὶ ἄλλο νὰ εἴμαστε
μαζὶ, ἀλλὰ θὰ παραμείνει πάντοτε κοντά μας καὶ
σὲ ὅ,τι μᾶς ἀφορᾶ σὲ ὅ,τι ἡ Ἐκκλησία μᾶς ἀνέθεσε
θὰ συνεχίσουμε τὸ δικὸ του ἔργο μέχρι τὴ διαδοχή
του. Θὰ τὸ κάνουμε μὲ πλήρη συνείδηση, ὅτι θὰ βα-
δίσουμε στὰ δικά του χνάρια.
Θέλω νὰ διαβεβαιώσω τοὺς πατέρες καὶ ἀδελφούς,
ἐσᾶς τὰ πνευματικά του παιδιά, ὅτι ἡ δική μας πα-
ρουσία ἐδῶ, ὅπως θέλει ἡ Ἐκκλησία νὰ μὴν ἀφήνει
ἀκέφαλη ποτὲ μία τοπικὴ Ἐκκλησία, θὰ εἶναι μία
παρουσία προστασίας, συνέχειας, οἰκοδομῆς καὶ κυ-
ρίως κρατώντας ζωντανὴ τὴ δική του μνήμη καὶ στη-
ρίζοντας τὸ δικό του ἔργο μὲ τοὺς ἄξιους
συνεργάτες του. Εἴμαστε μὲ τὴν καρδιά μας ἀπόψε
καὶ ὄχι ἀπὸ καθῆκον ἢ ἀπὸ ὑποχρέωση, ἀλλὰ τοῦ
τὸ ὀφείλαμε καὶ τοῦ τὸ ὀφείλουμε, γιατί τὸν ἀγα-
πήσαμε καὶ τὸν ἀγαπᾶμε καὶ θὰ κρατήσουμε τὴ
μνήμη του καὶ εἴμεθα βέβαιοι ὅτι καὶ αὐτὸς μὲ τὸν
πλέον ξεχωριστὸ τρόπο θὰ ἐπιδαψιλεύει τὴ Χάρη
τοῦ Θεοῦ σὲ ὅλο τὸ ποίμνιό του μὲ ἕνα ξεχωριστὸ
τρόπο πλέον, προγευόμενος τὸν παράδεισο. Μαζὶ μὲ
τοὺς Ἁγίους προστάτες θὰ ἔχουμε ὅλοι καὶ τὴ δική
του εὐχή. Καὶ εὔχομαι ἔτσι νὰ κρατήσετε μέσα σας
τὴν ὄμορφη μορφή του, τὴν ἱερὴ παρουσία του, τὴ
ζωή του ποὺ ἦταν ἁγιοπνευματική καὶ νὰ ἔχουμε
πάντοτε ὅλοι τὴν εὐχή του. Ἀμήν».

3. Πόνος, ἀπέραντη θλίψη καὶ δάκρυα στὰ μάτια ἦταν
τὰ συναισθήματα τῶν χιλιάδων πιστῶν, Κληρικῶν
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καὶ λαϊκῶν, τὰ ὁποῖα ἦταν ζωγραφισμένα στὰ πρό-
σωπά τους, ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ ὁ μακαριστὸς πο-
λυαγαπημένος Ποιμενάρχης μας κυρὸς Νικόλαος
αἰφνιδίως μετέστη πρὸς τὴν Οὐράνιο Βασιλεία.
Ἀπὸ τὴν Κυριακὴ τὸ ἀπόγευμα χιλιάδες πιστοὶ,
κάθε ἡλικίας, καὶ κυρίως νέοι, διαβῆκαν τὸ κατώφλι
τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ γιὰ νὰ ἀσπασθοῦν τὸ
εὐλογημένο χέρι του καὶ νὰ πάρουν τὴν Ἀρχιερατική
του εὐχὴ γιὰ τελευταία φορά, εὐχὴ τὴν ὁποία πά-
ντοτε ἔδιδε ἁπλόχερα μὲ περισσὴ ἀγάπη πρὸς
ὅλους.
Τὸ βράδυ τῆς Κυριακῆς ὁ Τοποτηρητὴς τῆς χηρευ-
ούσης Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος προεξῆρχε
τῆς Ἱερᾶς Ἀγρυπνίας, ἡ ὁποία τελέσθηκε ἐνώπιον
τοῦ σκηνώματος τοῦ ἀοιδίμου πατρός μας, συλλει-
τουργῶν μετὰ τῶν Ἱερέων καὶ Διακόνων, πνευμα-
τικῶν τέκνων καὶ συνεργατῶν τοῦ Ποιμενάρχου μας.
Στὸ τέλος τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ
Σεβασμιώτατος κ. Ἰγνάτιος μὲ ἐγκάρδια λόγια καὶ
ἐμφανῆ τὴ συγκίνηση ὡμίλησε γιὰ τὴν εἰλικρινῆ
ἀδελφικὴ σχέση ποὺ διατηροῦσε μὲ τὸν Ποιμενάρχη
μας καὶ μὲ πατρικὰ λόγια παρηγοριᾶς, στήριξε καὶ
συνεχίζει νὰ στηρίζει καὶ νὰ δίδει παραμυθία στὸν
πόνο τῶν ἀπορφανισμένων Κληρικῶν καὶ ὅλων τῶν
πιστῶν της Μητροπόλεώς μας.
Τὸ ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας 29 Ἰουλίου, στὸ Ναὸ
προσῆλθαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες: Θεσ-
σαλιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος,
Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτων, Σταγῶν καὶ Μετεώρων κ.
Θεόκλητος καὶ Ρεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου κ. Εὐγέ-
νιος, ὅπου ἀσπάσθηκαν τὸ σκήνωμα τοῦ μακαρι-
στοῦ Ποιμενάρχου μας καὶ ἐτέλεσαν Τρισάγιο.

Ἀκολούθως τὸ βράδυ τὴν Ἱερὰ Ἀγρυπνία ἐτέλεσε ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Τυρνά-
βου κ. Ἱερώνυμος, ὁ ὁποῖος τιμώντας τὴ μνήμη τοῦ
Πνευματικοῦ του πατρός, ἀπὸ τὴν πρώτη κιόλας
στιγμὴ τῆς κοιμήσεώς του, κατέφθασε στὴ Λαμία
καὶ συμμετεῖχε εἰς τὸ πένθος τῶν κληρικῶν καὶ τῶν
πιστῶν, ζώντας καὶ ὁ ἴδιος τὸν πόνο τοῦ ἀποχωρι-
σμοῦ.
Τὸ πρωὶ τῆς Τρίτης 30 Ἰουλίου, ἡμέρα τῆς Ἐξοδίου
Ἀκολουθίας τοῦ Ποιμενάρχου μας, ὁ Τοποτηρητὴς
ἐτέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία πλαισιούμενος ἀπὸ Ἱε-
ρεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας, εἰς τὸ τέλος τῆς ὁποίας
ἔψαλε Τρισάγιο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς μακαρίας
ψυχῆς του.
Στὶς 11:00 τὸ πρωί, στὴν πόλη μας κατέφθασε μὲ
ἐμφανῆ τὴ συγκίνηση ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκο-
πος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος καὶ
προεξῆρχε τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας, πλαισιούμενος
ἀπὸ πλειάδας Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος καὶ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, Ἱερέων καὶ χιλιάδων Πι-
στῶν ποὺ εἶχαν κατακλύσει τὸν Καθεδρικὸ Ναὸ καὶ
τοὺς δρόμους πέριξ αὐτοῦ.
Ἡ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία καὶ ἡ Ἐξόδιος Ἀκο-
λουθία μετεδόθησαν ἀπευθείας μέσῳ τῶν Τηλεο-
πτικῶν Σταθμῶν «Star Κεντρικῆς Ἑλλάδος» καὶ 4Ε
τῆς Ὀρθοδόξου Ἀδελφότητος «Ἁγία Λυδία», καθὼς
καὶ μέσῳ τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος.
Στὴν Ἐξόδιο ἀκολουθία παρέστησαν: ὁ Σεβασμιώ-
τατος Ἀρχιεπίσκοπος Σινά, Φαρᾶν καὶ Ραϊθῶ κ. Δα-
μιανός, οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες: πρ. Ἄρτης
κ. Ἰγνάτιος, Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱε-
ρόθεος, Καστορίας κ. Σεραφείμ, Βρεσθένης κ. Θεό-
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κλητος, Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑμηττοῦ κ. Δα-
νιήλ, Πειραιῶς καὶ Φαλήρου κ. Σεραφείμ, Σύρου –
Τήνου κ. Δωρόθεος, Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος,
Χαλκίδος, Ἱστιαίας καὶ Βορείων Σποράδων κ. Χρυ-
σόστομος, Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, Κερκύρας,
Παξῶν καὶ Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος, Ἐδέσ-
σης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ, Ζιχνῶν καὶ Νευ-
ροκοπίου κ. Ἰερόθεος, Σερβίων καὶ Κοζάνης κ.
Παῦλος, Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος,
Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος, Πατρῶν κ. Χρυσό-
στομος, Κυθήρων κ. Σεραφείμ, Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρ-
νανίας κ. Κοσμᾶς, Κορίνθου κ. Διονύσιος, Θηβῶν καὶ
Λεβαδείας κ. Γεώργιος, Παροναξίας κ. Καλλίνικος,
Ἄρτης κ. Καλλίνικος, Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καὶ Πετρου-
πόλεως κ. Ἀθηναγόρας, Κηφισίας, Ἁμαρουσίου καὶ
Ὡρωποῦ κ. Κύριλλος, Γλυφάδας, κ. Ἀντώνιος, Ἱε-
ρισσοῦ, Ἀρδαμερίου καὶ Ἁγίου Ὄρους κ. Θεόκλητος,
Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος,
Γρεβενῶν κ. Δαυίδ, Περιστερίου κ. Κλήμης, Καρπε-
νησίου κ. Γεώργιος, Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ
Θάσου κ. Στέφανος, Μάνης κ. Χρυσόστομος, Λαρί-
σης καὶ Τυρνάβου κ. Ἱερώνυμος, Σισανίου καὶ Σια-

τίστης κ. Ἀθανάσιος, Μουάνζα (Πατριαρχεῖο Ἀλε-
ξανδρείας) κ. Ἱερώνυμος, Μπραζαβὶλ καὶ Γκαμπὸν
(Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας) κ. Παντελεήμων καὶ οἱ
Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι, Θεσπιῶν κ. Συμεών,
Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν,
Ἀνδρούσης κ. Κωνστάντιος καὶ Μοζαμβίκης (Πα-
τριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας) κ. Χρυσόστομος.
Ἐπίσης συμμετεῖχαν: σύσσωμος ὁ Ἱερὸς κλῆρος τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, δεκάδες Κληρικοὶ ἄλλων
Ἱερῶν Μητροπόλεων, οἱ Καθηγούμενοι καὶ οἱ Κα-
θηγουμένες μὲ τὶς Μοναστικὲς Ἀδελφότητες τῆς Μη-
τροπόλεως, καθὼς καὶ ἀπὸ ἄλλες Ἱερὲς Μητρο-
πόλεις, ὁ Ὑπουργὸς Οἰκονομίας κ. Χρῆστος Σταϊ-
κούρας, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνή-
σεως, ἡ Ὑφυπουργὸς Παιδείας, κ. Σοφία Ζαχαράκη,
ὁ Ἀρχηγὸς τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος, Ἀντιναύαρχος
Σταμάτιος Ράπτης, σύσσωμη ἡ Πολιτικὴ καὶ Στρα-
τιωτικὴ Ἡγεσία τοῦ τόπου μας, ὁ Ἔπαρχος Τήνου
κ. Ἰωάννης Γιαγιᾶς, ὁ Λιμενάρχης Τήνου Ὑποπλοί-
αρχος Βασίλειος Ἀποστολόπουλος, ἀρκετοὶ Πανεπι-
στημιακοὶ Καθηγητές, Σύλλογοι καὶ ἄλλοι φορεῖς
τοῦ Νομοῦ μας.
Ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς
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Ἑλλάδος Ἐπικήδειο Λόγο ἐξεφώνησε ἀπὸ τοῦ ἄμβω-
νος, ὁ Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Πανοσιολ.
Ἀρχιμ. π. Φιλόθεος Θεοχάρης, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε
στὴν ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ μακαριστοῦ Ποιμενάρχου
μας σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Ἡ καρδία
τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Νικολάου σταμάτησε
αἰφνιδίως νὰ χτυπᾶ, τὸ ἀπόγευμα τοῦ περασμένου
Σαββάτου, 27η τοῦ μηνὸς Ἰουλίου, μία μόλις ἡμέρα
μετὰ τὴν συμπλήρωση 46 ἐτῶν ἀπὸ τότε ποὺ εἰσῆλθε
στὴν ἁγία Ἱερωσύνη. Αὐτὸς ὁ αἰφνιδιασμὸς ὑπενθυ-
μίζει σὲ ὅλους μας τὸν προτρεπτικὸ Κυριακὸ Λόγο
«Γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν, οὐδὲ
τὴν ὥραν, ἐν ᾗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, ἔρχεται», τὸν
ὁποῖο λόγο ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης Νικόλαος
εἶχε πιστεύσει καὶ διαρκῶς ἀγωνιζόταν νὰ εὑρίσκε-
ται σὲ ἐγρήγορση καὶ ἑτοιμότητα».
Στὴν συνέχεια τὸν λόγο ἔλαβε ὁ Τοποτηρητὴς τῆς
Ἱερᾶς Μητροπολίτης Φθιώτιδος, Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος, ὁ ὁποῖος ἀνα-
φέρθηκε στὴν προσωπικότητα καὶ τὸ ἔργο τοῦ
μακαριστοῦ Μητροπολίτη κυροῦ Νικολάου, ἀναφέ-
ροντας χαρακτηριστικά: «Ὡς τοποτηρητὴς τῆς ἀπορ-
φανισμένης αὐτῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ ὡς
ἄνθρωπος ποὺ τὸν γνώρισα ἀπὸ τὰ νεανικά μου χρό-
νια, μὲ βαθειὰ συγκίνηση στέκομαι μπροστὰ στὸ
σεπτὸ σκήνωμα τοῦ πολυφιλήτου Ἀδελφοῦ καὶ συ-
νεπισκόπου, γιὰ τὸν ὁποῖον πάντοτε ἔτρεφα μεγάλο
θαυμασμὸ καὶ ἀγάπη. Τὸ αἰφνίδιο ὑπῆρξε γιὰ ὅλους
μας κεραυνὸς ἐν αἰθρίᾳ. Ὁ Μακαριστὸς Νικόλαος
ἦταν ἕνας Ποιμένας χαρισματικός, ποὺ πρῶτα καὶ
κύρια ἀγάπησε τὴν ἁγιότητα. Ἡ ἁγιότητα εἶναι καρ-
πὸς τῆς θυσίας. Ὁ Σεπτὸς Ἱεράρχης ἐπὶ 23 ὁλόκληρα
χρόνια δὲν μίλησε γιὰ τὴν θυσία, ἔγινε ὁ ἴδιος θυσία.

Ἀνέδειξε τὸν θεσμὸ τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ εἶναι κοινω-
νία ἀγάπης καὶ ἑνότητος, ἦταν ἄνθρωπος ἑνότητος.
Ἡ ἀναχώρησή του εἶναι γιὰ ὅλη τὴν Ἐκκλησία, κυ-
ρίως ὅμως γιὰ τὴν τοπική του Ἐκκλησία μία ὀδυνη-
ρότατη στέρηση. Ὡστόσο, ἐνθυμοῦμαι αὐτὴν τὴν ὥρα
τὸν στίχο τοῦ ποιητῆ ποὺ λέει: «Σοῦ ᾽παν, δὲ ζεῖ, δὲν
εἶναι πιὰ ἐδῶ· σὲ γέλασαν. Οἱ Ἅγιοι ποτὲ δὲν φεύ-
γουν...». Καὶ θέλω νὰ πῶ σὲ ὅλους, ὅσοι γεμίζουμε
σήμερα τοῦτον τὸν Ἱερὸ Ναό, γιὰ νὰ ἀποχαιρετή-
σουμε τὸν σεπτὸ Ποιμενάρχη καὶ Ἀδελφό μας, ὅτι
τὸν στερούμαστε μόνο σωματικά. Πνευματικὰ θὰ
εἶναι πάντα μαζί μας, γιατί, ἀδελφοί μου, οἱ Πατέρες
μας, ποὺ μᾶς ἀγάπησαν καὶ θυσιάστηκαν γιά μᾶς,
ποτὲ δὲν φεύγουν ἀπὸ κοντά μας».
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου – Τήνου κ.
Δωρόθεος μὲ ἐμφανῆ τὴ συγκίνηση, ἐξέφρασε τὴν
ἀπέραντη θλίψη, σύσσωμου τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καὶ
τοῦ λαοῦ τῆς Τήνου γιὰ τὴν αἰφνίδο ἐκδημία τοῦ
Ποιμενάρχου μας καὶ μὲ ἐγκάρδια λόγια τὸν εὐχα-
ρίστησε ἐκ μέρους ὁλοκλήρου τοῦ πιστοῦ πληρώμα-
τος τῆς Ἱερᾶς Νήσου γιὰ τὰ ὅσα προσέφερε
διακονώντας τὸ Ἱερὸ Θυσιαστήριο καὶ τὸν Ἄμβωνα
τῆς Μεγαλόχαρης. Ἀνακοίνωσε δέ, τὴν ἀπόφαση τοῦ
Ἱεροῦ Πανελληνίου Καθιδρύματος τῆς Εὐαγγελι-
στρίας νὰ καταθέσει εἰς μνήμην τοῦ μακαριστοῦ Ποι-
μενάρχου μας χρηματικὰ ποσὰ ὑπὲρ τῶν Ἱερῶν
Ναῶν τῶν Ὑστερνίων καὶ τῶν Πλατειῶν, καθὼς ἐπί-
σης νὰ φιλοτεχνηθεῖ ὁ καλλιμάρμαρος Ἱερὸς ἄμβων
στὸ Ναὸ τῆς Δευτέρας εὑρέσεως, ὅμοιος μὲ τὸν Δε-
σποτικὸ Θρόνο, τὸν ὁποῖο εἶχε προσφέρει εὐγενῶς ὁ
Ποιμενάρχης μας.
Στὴν συνέχεια ἐπικηδείους Λόγους ἐξεφώνησαν: ἐκ
μέρους τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως ὁ Ὑπουργὸς
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Οἰκονομικῶν κ. Χρῆστος Σταϊκούρας, ὁ Ἀντιπεριφε-
ριάρχης Φθιώτιδος κ. Εὐθύμιος Καραΐσκος, ὁ Δήμαρ-
χος Λαμιέων κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης, ὁ
Ἀντιδήμαρχος Τήνου κ. Ἐμμανουὴλ Σῶχος καὶ ἐκ μέ-
ρους τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ὁ
Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης π. Χριστοφόρος Κολο-
κυθᾶς.
Ἀκολούθως ὑπὸ τοὺς πένθιμους ἤχους τῶν
κωδώνων καὶ τῆς Δημοτικῆς Φιλαρμονικῆς
τοῦ Δήμου Λαμιέων νὰ παιανίζει θρηνητικὰ
ἐμβατήρια ἀποδίδοντας τὶς δέουσες τιμὲς,
τὸ σκήνωμα τοῦ μακαριστοῦ Ποιμενάρχου
μας ἐν πομπῇ κατευθύνθηκε ἀπὸ τὸν Ἱερὸ
Μητροπολιτικὸ Ναὸ στὴν πλατεία Ἀθανα-
σίου Διάκου, ὅπου μπροστὰ στὸν Ἀνδριά-
ντα τοῦ Ἐθνοϊερομάρτυρος, τοῦ Ἥρωα
Σύμβολο τῆς Ἁγιοτόκου καὶ Ἡρωοτόκου
Ρούμελης, τὸν Μάρτυρα τῆς πίστεως καὶ
τῆς Πατρίδος, ποὺ τόσο πολὺ ἀγάπησε καὶ
ἐδόξασε στὴ ζωὴ του ὁ ἀείμνηστος Ποιμε-
νάρχης μας, ἐψάλη τρισάγιο.
Τέλος ἐν πομπῇ αὐτοκινήτων, τὸ σεπτὸ
σκήνωμα τοῦ Ποιμενάρχου μας, κατευθύν-
θηκε στὴν Ἱστορικὴ Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας
Δαμάστας, ὅπου πραγματοποιήθηκε ἡ ταφή, κατ'
ἐπιθυμία του σὲ τάφο, ὅπου ὁ ἴδιος εἶχε ἐπιλέξει,
πλησίον τῆς πολυαγαπημένης μητρὸς του μακαρι-
στῆς Μαρίας Πρωτοπαπᾶ.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου - Τήνου, μὲ
δάκρυα στὰ μάτια καὶ ὡς ἀντίδωρο εὐγνωμοσύνης
καὶ εἰλικρινοῦς ἀδελφικῆς ἀγάπης, ἐκόμισε χῶμα
ἀπὸ τὸ Ἱερὸ Νησὶ τῆς Τήνου, τὴν γενέτειρα τοῦ Ποι-
μενάρχου μας, καὶ λάδι ἀπὸ τὸν Πανίερο Ναὸ τῆς

Παναγίας Τήνου, Ναὸ εἰς τὸν ὁποῖο ὁ μακαριστὸς
πατὴρ μας διηκόνησε τὴν Παναγία καὶ τὰ ἑκατομ-
μύρια τῶν προσκυνητῶν, οἱ ὁποῖοι ἀναπαυόνταν
ἀκούγοντας τοὺς ἐγκωμιαστικοὺς λόγους του πρὸς
τὴν Μητέρα τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὴν ὁποία εἶχε ἀφιερώ-
σει ὅλη τὴν ὕπαρξή του, ψυχῇ τε καὶ σώματι.

Τέλος, ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Ἀδελφότητος προσε-
φέρθη πρὸς τοὺς συνοδεύοντας τὸ σεπτὸ σκήνωμα
τοῦ Ποιμενάρχου μας Ἱεράρχες, κληρικοὺς καὶ λαϊ-
κοὺς, γεῦμα εἰς μνήμην του. Γιὰ ὅσους παρέμειναν
στὴν πόλη, ἐκ μέρους τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβου-
λίου τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ παρετέθη
καφὲς καὶ γεῦμα εἰς μνήμην τοῦ μακαριστοῦ Ποιμε-
νάρχου μας στὸ Ἐνοριακὸ Πνευματικὸ Κέντρο πρὸς
ὅλους.
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1. ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣίΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΡΧΙΜ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ

«Ἑτοίμη ἡ καρδία μου, ὁ Θεός, ἑτοίμη ἡ καρδία
μου, ᾄσομαι καί ψαλῶ ἐν τῇ δόξῃ μου» (Ψαλμ. 107, 1) 

Μέ βαθειά συγκίνηση καί τήν κατ᾿ ἄνθρωπον ὀδύνη,
Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, σεπτέ Προκαθήμενε
τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Σεβασμιώτατε
Μητροπολίτα Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιε, Το-
ποτηρητά τῆς χηρευούσης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτι-
δος,

Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Σεβαστοί Πατέρες, Ἀξιότιμοι ἐκπρόσωποι τῶν πολι-
τικῶν, στρατιωτικῶν καί λοιπῶν Ἀρχῶν, Πενθηφόρε καί
φιλόχριστε λαέ τῆς Ἐκκλησίας, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος προπέμπει σήμερα ἕνα ἀπό τά
διακεκριμένα καί ἄξια μέλη της, τόν ἀοίδι μο ἤδη Μη-
τροπολίτη Φθιώτιδος κυρό Νικόλαο (Πρωτοπαπᾶ), ὁ
ὁποῖος ἀπεδήμησε ἀπό τήν παροῦσα ζωή καί πορεύεται
τήν ὄντως «μακαρίαν ὁδόν», ὅτι «ἡτοιμάσθη (αὐτῷ)
τόπος ἀναπαύσε ως». 

Ἡ καρδία τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Νικολάου
στα μάτησε αἰφνιδίως νά κτυπᾶ τό ἀπόγευμα τοῦ περα-
σμένου Σαβ βάτου, 27η τοῦ μηνός Ἰουλίου, μία μόλις
ἡμέρα μετά τήν συ μπλήρωση σαράντα ἕξι ἐτῶν, ἀπό
τότε πού εἰσῆλθε στήν ἁγία Ἱερωσύνη. Αὐτός ὁ αἰφνι-
διασμός ὑπενθυμίζει σέ ὅλους μας τόν προτρεπτικό Κυ-
ριακό λόγο «Γρηγορεῖτε οὖν ὅτι οὐκ εἴδατε τήν ἡ μέραν
οὐδέ τήν ὥραν ἐν ᾖ ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται»
(Ματθ.25, 13), τόν ὁποῖον ὁ μακάριος Μητροπολίτης Νι-

κόλαος εἶχε πι στεύσει καί διαρκῶς ἀγωνιζόταν νά εὑρί-
σκεται σέ ἐγρήγορση καί ἑτοιμότητα. Γι᾿ αὐτό καί ἡ
ἀναχώρησή του ἀπό τήν παρο ῦσα ζωή παραπέμπει στόν
πρῶτο στίχο τοῦ 107ου Ψαλμοῦ, μέ τόν ὁποῖον ἄρχισαν
αὐτά τά πενιχρά λόγια: «Ἑτοίμη ἡ καρδία μου, ὁ Θεός,
ἑτοίμη ἡ καρδία μου...».

«Σάν ἕτοιμος ἀπό καιρό, σάν θαρραλέος» (Κα-
βάφη, Π. Κωνσταντίνου, Ἀπολείπειν ὁ θεός Ἀντώνιον
(Δώδεκα Μονόφυλλα - Πέμπτο Μονόφυλλο), ἐκδ. Νε-
φέλη, Ἀθήνα 2013), ὅπως θά λεγε κι ὁ Ἀλεξανδρινός
ποιητής, ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Νικόλαος ἑτοίμαζε
τόν ἑαυτό του γι᾿ αὐτή τήν ἁγία ἡμέρα καί ὥρα τῆς ἐξό-
δου ἀπό τήν παροῦσα ζωή καί τῆς εἰσόδου στήν ὄντως
ζωή, τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Εἶχε πολλές φορές διαβάσει
καί μέ θαυ μαστό τρόπο εἶχε προσοικειωθεῖ τήν πρό-
σκληση τοῦ Θεοῦ: «Δός μοι, υἱέ σήν καρδιάν» (Παροιμ.
23, 26). Ὁ Θεός ζητᾶ τήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου γιά νά
κατοικήσει σ᾿ αὐτή, γιά νά τήν κα ταστήσει θρόνο Του.
Καί ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Νικόλα ος γεμάτος
ἀγάπη γιά τόν Χριστό, ἀφιερωμένος ἐξ ὁλοκλήρου σ᾿
Ἐκεῖνον καί τήν Ἐκκλησία Του, ἔζησε θεοφιλῶς καί θεα -
ρέστως, ὥστε ἡ ζωή του νά ἀποτελεῖ μία ἀληθινή ἑτοι-
μασία τοῦ «θρόνου» τῆς καρδιᾶς του. Ὄντως, ἡ καρδιά
τοῦ Δεσπότη ἦταν «ἕτοιμη» γιά νά γίνει «θρόνος» τοῦ
Βασιλέως τῆς δόξης, ὁ Ὁπο ῖος, ὅπως μαρτυρεῖ μέ τόν
ἀδιάψευστο λόγο Του: «τούς δοξάζο ντάς με ἀντιδο-
ξάσω» (Α΄ Βασ. 2, 30).  

Ἐγεννήθη τό ἔτος 1948 στό χωριό Πλατειά Τήνου.
Ὑπῆρξε γόνος εὐσεβῶν καί ἁπλῶν νησιωτῶν γονέων, οἱ
ὁποῖοι μετέδω σαν στά τέκνα τους τήν ἀγάπη καί τήν
πίστη πρός τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία του. Ἰδιαιτέ-
ρως ἡ καλή μητέρα του, ἀοίδιμος Μαρία, ἡ ὁποία μόλις
πρό ἕξι μηνῶν προέδραμε τοῦ υἱοῦ της στή ζωή τῆς Βα-
σιλείας τοῦ Θεοῦ, τόν ἐδίδαξε νά εὑρίσκεται στά «σκη-
νώματα τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ» μέ ἐπίκεντρο τό καύχημα
τῆς Τήνου καί ἱερό σέβας τῶν πανελλήνων, τόν ἱερό Θε-
ομητορικό Ναό τῆς Εὐαγγελιστρίας. 

Γεμᾶτος ἔνθεο ζῆλο γιά τήν ἁγία Ἱερωσύνη ἀπό τήν
παι δική του ἡλικία, ὁ τότε ἔφηβος Νικόλαος Πρωτο-
παπᾶς κατέφυ γε γιά σπουδές στή Ριζάρειο Ἐκκλησια-
στική Σχολή, ἀπο κτῶντας τήν ἰδιότητα τοῦ
ἱεροσπουδαστοῦ σέ μιά ἐποχή, μάλι στα, πού ἡ ἰδιότης
αὐτή συνοδευόταν ἀπό ἀξία καί ἦταν ἄξια μιμήσεως.
Μετά τίς σπουδές του στή Ριζάρειο εἰσῆλθε μέ ἐξε -
τάσεις καί στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν, λαμβάνοντας τό πτυχίο μέ τό βαθμό «ἄριστα»
τό ἔτος 1972. 

Ἦταν συνδεδεμένος πνευματικά μέ τόν συντοπίτη
του, μα καριστό καί ἐν ὁσίοις ἀναπαυόμενο Μητροπο-
λίτη Χαλκίδος κυρό Νικόλαο (Σελέντη), ὁ ὁποῖος τό ἑπό-
μενο ἔτος, τό 1973, τόν ἔκειρε Μοναχό στήν Ἱερά Μονή
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πε ντέλης, ἐνῶ ἀνήμερα τῆς
πανηγύρεως τῆς Πολιούχου Χαλκίδος Ἁγίας Παρα-
σκευῆς, στίς 26 Ἰουλίου 1973, μέ τή συμμαρτυρία τοῦ
πνευματικοῦ του πατρός, τότε Ἀρχιμανδρίτου καί νῦν
Μη τροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, τόν ἐχειροτό-
νησε Διάκο νο καί γιά βραχύ διάστημα διηκόνησε στήν
Ἱερά Μητρόπολη Χαλκίδος ὡς Ἀρχιδιάκονος καί Ἱερο-

Β΄  ΜΕΡΟΣ - ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΙ  ΛΟΓΟΙ
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κήρυξ. Τό ἔτος 1975 ὁ τότε Μητροπολίτης τῆς γενετεί-
ρας του, μα καριστός Μητροπολίτης Σύρου καί Τήνου
κυρός Δωρόθεος ὁ Α΄ (Στέκας) τόν προσέλαβε καί τόν
ἐχειροτόνησε Πρεσβύτερο καί Ἀρχιμανδρίτη καί τοῦ
ἀνέθεσε τήν ὑψηλή διακονία τοῦ Ἱεροκή ρυκος τοῦ Πα-
νελληνίου Ἱεροῦ Ἱδρύματος τῆς Εὐαγγελιστρίας, στό
ὁποῖο καί ὑπηρέτησε ἐπί μία δεκαετία, ἕως τό ἔτος
1984, ἐνῶ διηκόνησε καί ὡς Καθηγητής τῆς Ἐκκλησια-
στικῆς Σχολῆς Τήνου ἐπί μία τετραετία, κατά τά ἔτη
1975 ἕως 1978. 

Τό ἔτος 1984 μετεκλήθη στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή
Ἀθηνῶν, ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλ λάδος κυροῦ Σεραφείμ (Τίκα), ὁ ὁποῖος
διέκρινε σημαντικές ἱκανότητες στόν τότε Ἀρχιμανδρίτη
Νικόλαο καί τοῦ ἐμπιστεύ θηκε ἐπιτελικές θέσεις στή
διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλ λάδος. Διετέλεσε Διευ-
θυντής Ὑπηρεσιῶν τῆς Ἀποστολικῆς Δια κονίας ἀπό τό
1984 ἕως τό 1996 καί Διευθυντής τοῦ Θεολογικοῦ Οἰκο-
τροφείου της, ὅπου μέ ἐπιμέλεια, ἀλλά καί πνεῦμα
ἐλευθε ρίας καλλιέργησε τίς ἱερατικές κλίσεις πολλῶν
ἐκ τῶν οἰκο τρόφων φοιτητῶν τῆς θεολογίας. 

Παράλληλα, διηκόνησε καί ὡς Προϊστάμενος καί Ἱε-
ροκή ρυξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἄρεως,
καθώς καί Γενι κός Διευθυντής τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθ-
μοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά ἑπτά χρόνια, ἀπό
τό ἔτος 1990 ἕως τῆς ἐκλογῆς του τό 1996, ἐνῶ ἀνεδεί-
χθη δόκιμος καί ἱκανός συγγραφέας, ἀφοῦ ἐξέδωσε
πολλές μελέτες θεομητορικοῦ, ἱστορικοῦ καί λο -
γοτεχνικοῦ περιεχομένου καί δημοσίευσε πολλά ἄρθρα
σέ ἐφη μερίδες καί περιοδικά, ἀρθρώνοντας ἐκκλησια-
στικό λόγο ἀλη θείας, ἀγάπης καί δικαιοσύνης «ἐν
ἁπλότητι, ἐν σπουδῇ, ἐν ἱλα ρότητι... τῷ Κυρίῳ δου-
λεύων καί ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων κοινω νῶν» (Ρωμ.
12, 8 καί 13).

Ὑπό τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος ἐξελέγη τήν 1η Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 1996, σέ
ἡλικία 48 ἐτῶν, Μητροπολίτης τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Φθιώτιδος, εἰς διαδοχήν τοῦ μακαριστοῦ
Μητροπολίτου κυροῦ Δαμασκη νοῦ (Παπαχρήστου) καί
ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος στόν Ἱερό Ναό πού διηκόνησε
ὡς Ἱερεύς, τόν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, τήν 6η Ὀκτω-
βρίου 1996. 

Στήν πρωτεύουσα τῆς Ρούμελης, τήν ἱστορική Λαμία
ἦλθε τήν 17η Νοεμβρίου 1996 καί ἐνθρονίστηκε στόν
θρόνο τοῦ Κα θεδρικοῦ αὐτοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, κυρίως,
ὅμως, στίς καρδιές τῶν με λῶν τῆς Ἐκκλησίας πού πα-
ροικεῖ στήν Φθιώτιδα, τοῦ ἱεροῦ Κλήρου, τῶν μονα-
χικῶν ταγμάτων καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ, τούς ὁποίους
διηκόνησε μέ πίστη καί συνέπεια, ἐφαρμόζοντας πι στά,
ὅπως ὁ ἴδιος ἔγραψε στούς «Ποιμαντικούς Βηματι-
σμούς» του (Νικολάου, Μητροπολίτου Φθιώτιδος, Ποι-
μαντικοί Βηματισμοί – 5 χρόνια, ἐκδ. Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Φθιώτιδος, Λαμία 2002, σελ. 7), τό τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου: «οὐχ ἑαυτούς κηρύσσομεν, ἀλλά
Χριστόν Ἰησοῦν Κύριον, ἑαυτούς δέ δούλους ὑμῶν διά
Ἰησοῦν» (Β΄ Κορ. 4, 5), ἔχοντας ὡς πόθο καί ἐπιδίωξή
του «ἵνα ἡ ζωή τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν φανε-
ρωθῇ» (Β΄ Κορ. 4, 11). 

Ἡ ποιμαντική του διακονία χαρακτηρίσθηκε ἀπό νε-
ανική ἰκμάδα καί ἀγωνιστικό φρόνημα, ἀπό τό πρῶτο

ἕως καί τό τε λευταῖο ἔτος, τό εἰκοστό τρίτο, τῆς Ἀρχιε-
ρατείας του. Περιό δευσε πολλές φορές ὁλόκληρη τήν
μεγάλη σέ ἔκταση Ἱερά Μη τρόπολη Φθιώτιδος, μέχρι
καί τά πλέον δυσπρόσιτα χωριά. Λει τούργησε ἀναρίθ-
μητες φορές, διηκόνησε μέ ἀξιοζήλευτη σπου δή τό κή-
ρυγμα καί τήν κατήχηση τοῦ λογικοῦ ποιμνίου του,
ἀγωνίσθηκε γιά τήν ἀναζωπύρωση τοῦ χαρίσματος τῶν
Κληρι κῶν, τούς ὁποίους βρῆκε στή Φθιώτιδα, ἐνῶ πα-
ράλληλα χειρο τόνησε καί πολλούς νέους καί φερέλπιδες
Κληρικούς. Ταυτο χρόνως, φρόντισε καί τίς ἀνάγκες τῶν
μοναστικῶν ταγμάτων τῆς Ἐπαρχίας του, ἐνῶ κυριολε-
κτικά ἀναλώθηκε στήν διακονία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ τῆς
κατά Φθιώτιδα Ἐκκλησίας, καλῶντας διαρκῶς τούς
χριστιανούς του, ἀκόμη καί σέ μιά ἐποχή ἔντονης ἐκκο-
σμίκευσης ὅπως ἡ σημερινή, νά ζήσουν «σωφρόνως καί
δι καίως καί εὐσεβῶς ἐν τῷ νῦν αἰῶνι» (Τίτ. 2, 12), το-
νίζοντας ὅτι «ἡ εὐσέβεια πρός πάντα ὠφέλιμός ἐστιν,
ἐπαγγελίας ἔχουσα ζωῆς τῆς νῦν καί τῆς μελλούσης»
(Α΄ Τιμ. 4, 8). 

Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Νικόλαος πορεύθηκε
μέ ἰσορροπία καί διάκριση, ἐργαζόμενος ἀκατάπαυστα
πολλές ὧρες τῆς ἡμέρας καί τῆς νύκτας καί προσευχό-
μενος διαρκῶς γιά τή σωτηρία τή δική του καί τοῦ ποι-
μνίου του, ἐνῶ διηκόνησε τόν ὅλον ἄνθρωπο καί τίς
ἀνάγκες του, ἐπιδεικνύοντας ἰδιαίτε ρη προσήλωση καί
πρός τόν πάσχοντα ἀδελφό, ἐφαρμόζοντας μέ πιστό-
τητα τήν ἀποστολική ἐντολή: «τῆς δέ εὐποιΐας καί κοι -
νωνίας μή ἐπιλανθάνεσθε· τοιαύταις γάρ θυσίαις
εὐαρεστεῖται ὁ Θεός» (Ἑβρ. 13, 16). Καί ἐπειδή ἦταν
τίμιος στήν διαχείρισή του,προσέλκυσε πολλούς ἀνθρώ-
πους, οἱ ὁποῖοι τοῦ ἐμπιστεύθηκαν τίς προσφορές τους,
τίς ὁποῖες εἶδαν νά ἀξιοποιοῦνται μέ τήν ἀνεγερση καί
τήν καλή λειτουργία Κέντρων Νεότητος, Γηροκο μείων,
Κέντρων Ἀγάπης, Στεγῶν Κατακοίτων, Σχολῶν Βυζα -
ντινῆς Μουσικῆς, Βιβλιοπωλείου, Κατασκηνώσεων καί
πολλῶν ἀκόμη ἐκκλησιαστικῶν ἱδρυμάτων, πού ἀγκα-
λιάζουν κάθε πτυχή τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καί ἀνάγκης. 

Καί στά Συνοδικά καθήκοντα, ὅμως, ὁ μακάριος
Μητρο πολίτης δέν ὀλιγώρησε. Κατέθετε πάντοτε τήν
μαρτυρία τῆς το πικῆς Ἐκκλησίας του μέ παρεμβάσεις
καίριες και λόγο ἑνωτικό, ὀρθοτομῶντας τήν ἀλήθεια
σέ ἀνακύπτοντα ζητήματα περί τό δόγμα, τό ἐκκλησια-
στικό ἦθος, τίς σχέσεις Ἐκκλησίας καί Πολι τείας, τήν
ἐκκλησιαστική ἐκπαίδευση, τήν ὁποία ἰδιαιτέρως ἀγα-
ποῦσε καί ἐστενοχωρεῖτο ὅταν ἔβλεπε ὅτι δέν ἐκπλη-
ρώνει τόν σκοπό της, πού εἶναι ἡ μόρφωση τῶν
μελλόντων ἱερᾶσθαι, ἀλλά καί τήν χριστιανική ἀγωγή
τῆς νεότητος, τήν ὁποία μέ ἰδιαίτερο ζῆλο διηκόνησε ἐπί
πολλά ἔτη, ὡς Πρόεδρος τῆς ὁμω νύμου Συνοδικῆς Ἐπι-
τροπῆς. 

Ἐν ὀλίγοις, ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος γνώριζε ποῖος
εἶναι, Ποῖον διακονεῖ, ἀλλά καί Ποῖον εἰκονίζει καί γι᾿
αὐτό δέν δίστα ζε στά ὅρια τῆς Ἐπισκοπῆς του, νά εἶναι
ὁ Πρωτεύων σέ ὅλα: στή Θεία Εὐχαριστία, στά μυστή-
ρια, στόν συντονισμό ὅλων τῶν διακονιῶν, στίς χαρές
καί τίς λύπες τῶν ἀνθρώπων, σεβόμενος τήν ἐκκλησια-
στική τάξη καί ζωή, ἑνοποιῶντας ὅλα τά ἐπί μέρους χα-
ρίσματα, καλῶντας συνεχῶς σέ ἑνότητα καί ταυ τόχρονα
ἀποτελῶντας ὁ ἴδιος, ὡς εἰκόνα Χριστοῦ, τήν ὁρατή
ἑνότητα τῆς κατά Φθιώτιδα Ἐκκλησίας. Καί ὅπως προ-



Σελίδα 12                                  «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

σφυῶς ἔγραψε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γουμε-
νίσσης κ. Δημή τριος: «ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος ἐργά-
σθηκε καί ποτέ δέν ἔμεινε μόνος» (Δημητρίου,
Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Ο νησιώτης Επίσκοπος με-
τανάστης τῆς γῆς, στό https://www.romfea.gr/katig-
ories/10-apopseis/30638-o-nisiotis-episkopos-metanastis-
tis-gis), ὄντας ἀληθινός πατέρας ὄχι τοῦ ἑνός ἤ κάποιων,
ἀλλά ὅλων. Γι᾿ αὐτό καί ὄντως «ἕτοιμη» ἦταν ἡ καρδία
του καί ἡ ὕπαρξή του ὁλόκληρη γι᾿ αὐτή τήν ὥρα τῆς
ἐξόδου του ἀπό τόν παρόντα βίο. 

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης
Ἑλ λάδος κ. Ἱερώνυμος, ἡ σεπτή χορεία τῶν ἁγίων
Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οἱ εὐσεβεῖς καί
φιλόχριστοι Ἄρχοντες, οἱ ὁποῖοι μέ λόγους ἐγκωμιαστι-
κούς ἀναφέρθηκαν αὐτές τίς ἡμέρες στήν προσφορά
τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου, ἀλλά καί ὁ εὐαγής
ἱερός Κλῆρος καί ὁ πενθηφόρος λαός τοῦ Θεοῦ, τό σε-
πτόν Πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, θερ -
μότατα δεόμεθα αὐτή τήν ὥρα πρός τόν Κύριό μας
Ἰησοῦ Χρι στό, πού εἶναι ἡ Ἀνάσταση καί ἡ ζωή ὅλων
μας, διά τῶν πρε σβειῶν τῆς Ὑπεραγίας τῆς Θεοτόκου
τῆς Εὐαγγελίστριας, τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί
Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, πολιούχου Λαμίας, τοῦ ἐν ἁγίοις
πατρός ἡμῶν Νικολάου Ἐπισκόπου Μύ ρων τῆς Λυκίας
τοῦ θαυματουργοῦ, τοῦ Ὁσίου καί θεοφόρου πατρός
ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου τοῦ νέου Ὁμολογητοῦ, τόν
ὁποῖον ἰδιαιτέρως εὐλαβεῖτο ὁ μεταστάς Ἀρχιερεύς,
ἔχοντας ἀνεγείρει ἱερό Παρεκκλήσιο πρός τιμήν του στή
γενέτειρά του, καί πάντων τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων, νά ἀνα-
παύσει τό σεπτό σκή νωμα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπο-
λίτου κυροῦ Νικολάου καί νά τόν συναριθμήσει μεταξύ
τῶν ἁγίων καί τῶν δικαίων Του, συμ παρεδρεύοντα στό
Οὐράνιο Θυσιαστήριο». 

-

2. ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ

& ΑΛΜΥΡΟΥ κ.κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ, 
ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΙEΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

«Δίκαιος ἐάν φθάσῃ τελευτῆσαι ἐν ἀναπαύσει
ἔσται...ἀρεστή γάρ ἦν Κυρίῳ ἡ ψυχή αὐτοῦ· διά τοῦτο
ἔσπευσε ἐκ μέσου πονηρίας». (Σοφία Σολομῶντος) 

Μακαριώτατε σεπτέ Προκαθήμενε τῆς Ἁγιωτάτης
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμε, 

Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, 
Ἐντιμότατοι ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν ἀρχῶν, 
Πενθηφόρε κλῆρε καί λαέ τῆς χηρευσάσης Ἱερᾶς

Μητροπόλεως Φθιώτιδος. 
Τό Σάββατο, 27 Ἰουλίου, αἰφνίδια καί ἀθόρυβα, πα-

ρέδωσε στόν Κύριο τήν ἀρχιερατική του ψυχή ὁ ἐπί 23
χρόνια ποιμάνας θεοφιλῶς τήν εὐλογημένη Ἐπαρχία
τῆς Φθιώτιδος πολυαγαπητός ἐν Χριστῷ Ἀδελφός
κυρός Νικόλαος. 

Ὡς τοποτηρητής τῆς ἀπορφανισμένης αὐτῆς τοπικῆς

Ἐκκλησίας, ἀλλά καί ὡς ἄνθρωπος πού τόν γνώρισα
ἀπό τά νεανικά μου χρόνια, μέ βαθειά συγκίνηση στέ-
κομαι μπροστά στό σεπτό σκήνωμα τοῦ πολυφιλήτου
Ἀδελφοῦ καί συνεπισκόπου, γιά τόν ὁποῖον πάντοτε
ἔτρεφα μεγάλο θαυμασμό καί ἀγάπη.

Μένει, πραγματικά, ἔκθαμβος κανείς μπροστά στό
μυστήριο τοῦτο τοῦ θανάτου, πού ὑπερβαίνει τήν
ἀνθρώπινη λογική. Ὁ ἀείμνηστος «ἔσπευσε ἐκ μέσου
πονηρίας»· ταχύτατα, ἐν μιᾷ ροπῇ, κλήθηκε στήν αἰω-
νιότητα. Τό αἰφνίδιο τοῦτο ὑπῆρξε γιά ὅλους μας ἕνας
κεραυνός ἐν αἰθρίᾳ. Δέν βασανίσθηκε ἀπό μακρά ἀσθέ-
νεια, δέν ἔφυγε σέ βαθύ γῆρας. Μέ ἀκμαῖες τίς ψυχικές
καί σωματικές του δυνάμεις, πάνω στήν πλήρη καρπο-
φορία τοῦ ἔργου του, πέταξε ἀπό ἀνάμεσά μας, ἀφή-
νοντας τά ἴχνη τῆς διάβασής του βαθειά στήν καρδιά
καί στή ζωή μας. Ἀνθρωπίνως θά μπορούσαμε νά
ποῦμε πώς ἦταν πρόωρη ἡ ἐκδημία του. Κι ἄλλο θά
μποροῦσε νά παραμείνει, κι ἄλλο θά τόν θέλαμε ἀνά-
μεσά μας. Ἀλλά ὁ Ἅγιος Θεός ἔκρινε πώς τώρα ἦταν ἡ
ὥρα νά τόν ἀποθηκεύσει, σάν στάχυ ὥριμο, στά ταμεῖα
τοῦ οὐρανοῦ. «Ὡς τῷ Κυρίῳ ἔδοξε, οὕτω καί ἐγένετο».
«Εἴη τό Ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον».  

Ὁ μακαριστός Νικόλαος ἦταν ἕνας ποιμένας χαρι-
σματικός, πού πρῶτα καί κύρια ἀγάπησε τήν ἁγιότητα.
Ἡ ἁγιότητα εἶναι καρπός τῆς θυσίας. Ὁ σεπτός Ἱεράρ-
χης ἐπί 23 ὁλόκληρα χρόνια δέν μίλησε γιά τή θυσία·
ἔγινε ὁ ἴδιος θυσία, γιά νά καταστήσει τή Μητρόπολή
του τμῆμα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, πού θά κοσμεῖται
ἀπό τούς καρπούς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 

Ἀνέδειξε τόν θεσμό τῆς Ἐκκλησίας, πού εἶναι κοι-
νωνία ἀγάπης καί ἑνότητος. Ἦταν ἕνας ἄνθρωπος ἑνό-
τητος. Τό εἶπα καί πρό ὀλίγων ἡμερῶν καί τό ξαναλέω,
πώς ἡ ἑνότητα δέν εἶναι πάντα τό αὐτονόητο μέσα στήν
Ἐκκλησία. Κάποιες φορές χρειάζεται πολύ κόπο γιά
νά ἀποκτηθεῖ καί πολύ ἱδρώτα καί ὑπομονή, γιά νά
διατηρηθεῖ. Ὁ Νικόλαος ἐργάσθηκε σκληρά γι᾿ αὐτό καί
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τό πέτυχε. Ἕνωσε τήν τεράστια ἐπαρχία του κάτω ἀπό
τήν πατρική του σκέπη, κάτω ἀπό τήν αὐθεντία του,
πού δέν ἦταν αὐθεντία ἰσχύος, δέν ἦταν δεσποτισμός,
ἀλλά ἦταν αὐθεντία ἀγάπης, δοσίματος ὁλοκληρωτικοῦ.
Καί αὐτό τό δόσιμο τό εἰσέπραττε τό ποίμνιό του, πού
τόν ὑπεραγαποῦσε. Γιατί ὁ λαός τοῦ Θεοῦ ἔχει αἰσθη-
τήρια ἱκανά καί συλλαμβάνει τήν ἀγάπη τοῦ καλοῦ
Ποιμένος. Τή συλλαμβάνει, τήν ἐκτιμᾶ καί τήν ἀνταπο-
δίδει, ὅπως βλέπουμε σήμερα στήν ἐξόδιο ἀκολουθία
του. 

Ὁ Νικόλαος ἦταν ἕνας παραδοσιακός Ἐπίσκοπος.
Καί παραδοσιακός σημαίνει, πιστεύω, ἀσκητής καί πα-
τριώτης. Μέ μιά παραδοσιακότητα πού δέν εἶναι ὀπι-
σθοδρόμηση, ἀλλά διαφύλαξη καί ὁρμητική πνοή πρός
τά πρόσσω. Ἀπέπνεε τήν ἁγνή εὐωδία τῆς αὐθεντικό-
τητος, τοῦ γνήσιου ὀρθόδοξου βιώματος, τοῦ ἀσκητικοῦ,
τοῦ καλογερικοῦ, τοῦ γενναίου, τοῦ καθαροῦ. Ὁ βίος
του διάφανος, ὁ λόγος του βαρυσήμαντος καί ἐμπειρι-
κός, φωτισμένος, διακριτικός καί συνετός. Ἡ Ἱεραρχία
τόν εἶχε καύχημά της καί τόν σεβόταν ἀπεριόριστα.
Ἤξερε πώς ὁ Νικόλαος δέν μιλοῦσε ποτέ ἀβασάνιστα.
Καί ὅταν μιλοῦσε, τά λόγια του ἦταν νάματα Ἑλλάδας
καί Ὀρθοδοξίας, βγαλμένα ἀπό βιώματα γνήσια καί
πατερικά. Γι᾿ αὐτό πάντα στήριζε καί οἰκοδομοῦσε. Μέ
ἀγάπη, μέ φιλαδελφία, μέ σοβαρότητα. 

Ἡ ἀναχώρησή του εἶναι γιά ὅλη τήν Ἐκκλησία, κυ-
ρίως ὅμως γιά τήν τοπική του Ἐκκλησία, μιά ὀδυνηρό-
τατη στέρηση. Ὡστόσο, ἐνθυμοῦμαι αὐτήν τήν ὥρα τόν
στίχο τοῦ ποιητῆ πού λέει: «Σοῦ ᾿ παν, δέ ζεῖ, δέν εἶναι
πιά ἐδῶ· σέ γέλασαν. Οἱ Ἅγιοι ποτέ δέν φεύγουν...».
Καί θέλω νά πῶ σέ ὅλους, ὅσοι γεμίζουμε σήμερα
τοῦτον τόν Ἱερό Ναό, γιά νά ἀποχαιρετήσουμε τόν
σεπτό Ποιμενάρχη καί Ἀδελφό μας, ὅτι τόν στερούμα-
στε μόνο σωματικά. Πνευματικά θά εἶναι πάντα μαζί
μας, γιατί, ἀδελφοί μου, οἱ Πατέρες μας, πού μᾶς ἀγά-
πησαν καί θυσιάστηκαν γιά μᾶς, ποτέ δέν φεύγουν ἀπό
κοντά μας. 

Τό ἔργο του θά συνεχισθεῖ στό πρόσωπο τοῦ δια-
δόχου του, στά πρόσωπα τῶν ἐκλεκτῶν συνεργατῶν
του, τῶν εὐλαβεστάτων κληρικῶν του, τῶν μοναχῶν καί
μοναζουσῶν τῆς Ἐπαρχίας του καί ὅλων τῶν πνευμα-
τικῶν του παιδιῶν πού τά ἀγάπησε καί τόν ἀγάπησαν.
Ὁ δεσμός τῆς ἀγάπης δέν καταλύεται μέ τόν σωματικό
θάνατο. Ὄχι μόνο θά τόν ἐνθυμούμαστε, ἀλλά μαζί μέ
τίς πρεσβεῖες τῶν Ἁγίων αὐτοῦ τοῦ εὐλογημένου τόπου,
θά ἐπικαλούμαστε καί τίς δικές του σεπτές εὐχές. Καί
ἔτσι ἡ κοινωνία τῆς ἀγάπης καί τῆς προσευχῆς θά συ-
νεχίζεται, μέχρι νά τόν ξαναβροῦμε ἔνδοξο καί λαμπρό
στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.  

Προσφιλέστατε Ἅγιε Ἀδελφέ μας, συλλειτουργέ καί
συνεπίσκοπέ μας κυρέ Νικόλαε. Ὁ θάνατός σου, ὅσο κι
ἄν μᾶς προξενεῖ ἀνθρώπινο πόνο, δέν εἶναι θλίψη καί
δυσθυμία, ὄχι! Εἶναι μετάθεση ἀπό τά λυπηρά πρός τά
θυμηδέστερα καί ἀπό τή σκιά τοῦ θανάτου στήν ὄντως
ζωή· εἶναι «ἱδρώτων ἀντίδοσις, ἀμοιβή παλαισμάτων
καί στέφανος». Μέσα στήν κατάπαυση τῶν ἁγίων Ἱε-
ραρχῶν, στήν ὁποία εἴμαστε βέβαιοι ὅτι βρίσκεσαι,
εὐχήσου καί ὑπέρ ἡμῶν τῶν περιλειπομένων. 

Αἰωνία σου ἡ μνήμη! 

-

3. ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΤΗΝΟΥ

κ.κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ

Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατε Τοποτηρητά,
Σεβασμιώτατοι ἀδελφοί,
Ἡ μεγάλη καμπάνα τῆς Παναγίας στὸ Ἱερὸ Νησὶ

τῆς Τήνου ποὺ Εὐαγγελίζεται στὸ ἀρχιπέλαγος τὴν
εὐλογία της, χτυπᾶ ἐπὶ τριήμερον πένθιμα. Ἀλλὰ καὶ ἡ
μικρὴ καμπάνα στὸ χωριὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου ἀδελ-
φοῦ κυροῦ Νικολάου τῶν Γενεθλίων Θεοτόκου Πλα-
τειῶν καὶ τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους σημαίνουν αὐτὴν
τὴν ὥρα πένθιμα καὶ λυπητερά. 

Ἐκ μέρους τῆς Διοικούσης τὸ Ἱερὸν Ἵδρυμα Ἐπι-
τροπῆς καὶ ὡς Πρόεδρος αὐτῆς, καταθέτω ἐδῶ τὴν
εὐγνωμοσύνη ὅλων, ἐκ μέρους τοῦ ἐδῶ συνευχομένου
ἐξ αἵματος οἰκογενούς του καὶ Ἐπιτρόπου κ. Μιλτιάδη
Πρωτοπαπᾶ, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου ποὺ διακονεῖ τὸ θυσια-
στήριο τῆς Παναγίας, μεταξὺ τῶν ὁποίων ὁ ἐδῶ συνευ-
χόμενος παραπλεύρως τοῦ κεκοιμημένου Ἀρχιερατικὸς
Ἐπίτροπος Τήνου, τοῦ Ἐπάρχου Τήνου, τοῦ Λιμενάρ-
χου, τοῦ Ἀντιδημάρχου, τῶν Τηνίων ποὺ ἦρθαν, κατα-
θέτουμε τὴν εὐγνωμοσύνη μας δι’ ὅσα στὸν ἄμβωνα τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας διηκόνησε καὶ τὸν θεῖο Λόγο
ἐκήρυξε. 

Ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ μὲ ἀπόφασή της καταθέτει
χρηματικὰ ποσὰ στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς Πλατειῶν καὶ
Ἁγίας Παρασκευῆς Ὑστερνίων εἰς μνήμην τοῦ ἀοιδήμου
Ἱεράρχου Νικολάου, ἡμεῖς δὲ θὰ φιλοτεχνήσωμεν τὸν
Ἄμβωνα στὸν Ἱερὸ Ναὸ Δευτέρας Εὑρέσεως Εὐαγγε-
λιστρίας, ὁ Δεσποτικὸς Θρόνος τοῦ ὁποίου εἶναι δῶρο
τοῦ ἰδίου, εἰς μνήμην του. 

Μακαριώτατε, 
Καταθέτουμε ἐδῶ τὸν σεβασμό μας καὶ τὴν ἀγάπη
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μας στὸν ἀοίδημο ἀδελφό μας Νικόλαο καὶ νὰ γνωρί-
ζετε ὅτι τὸ Ἱερό μας Ἵδρυμα στὰ Δίπτυχα τῆς Προθέ-
σεως ἔχει ἤδη ἀναγράψει τὸ ὄνομά του διὰ νὰ
μνημονεύεται ἐσαεὶ μεταξὺ τῶν κεκοιμημένων.

Νὰ ἔχουμε τὴν εὐχή του.  

-

4. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καὶ πάσης
Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμε,  Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα
Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ, Τοποτηρητὰ τῆς Μητροπό-
λεως Φθιώτιδος, κ.κ. Ἰγνάτιε, Σεβασμιώτατοι & Θεοφι-
λέστατοι Ἅγιοι Ἱεράρχες, Σεβαστοὶ Πατέρες, Ὀσιώτα-
τοι, μοναχοὶ καὶ μοναχές, Κυρίες καὶ Κύριοι Ἐκπρόσω-
ποι τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας,

Κυρίες καὶ Κύριοι,
Ἐκ μέρους τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Κυριάκου Μητσο-

τάκη, τῆς Κυβέρνησης, ἀλλὰ καὶ τοῦ συνόλου τῆς Φθιω-
τικῆς κοινωνίας, ἐκφράζω βαθιὰ συγκίνηση καὶ μεγάλη
θλίψη γιὰ τὸν ἀναχωρήσαντα «διὰ τὰς αἰωνίους μονὰς»
σεπτὸν Ποιμενάρχη μας κυρὸν Νικόλαον, Μητροπολίτη
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

Τὸν πεφωτισμένο Ἱεράρχη.
Τὸν Ἱεράρχη μὲ τὴν ἰσχυρὴ καὶ χαρισματικὴ προσω-

πικότητα.
Τὸν Ἱεράρχη, ὁ ὁποῖος, ἐπὶ 23 χρόνια, μὲ τὴν πολυ-

σχιδῆ παρουσία του καὶ μὲ τὴν πατρικὴ καί αὐθεντικὴ
ἀγάπη, σφράγισε τὴ ζωὴ τῆς Φθιώτιδας καὶ τῆς Ἑλλη-
νικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

Συναίσθηση καὶ εὐθύνη, ἡ πορεία του.
Μία πορεία ποὺ συνοδεύτηκε μὲ πλούσιο ποιμα-

ντικό, πνευματικό, κοινωνικό, φιλανθρωπικὸ και φιλό-
χριστο ἔργο.

Τὸ προσηνές τοῦ βίου του, τὸ φιλάνθρωπο «ἐν τῇ
διαθέσει καὶ πράξει», τὸ εὐγενὲς στήν  συναναστροφή
του μὲ τοὺς ἄλλους, τὸ χαρισματικὸ στὴ συνομιλία του,
προσέλκυσαν τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη χιλιάδων
πιστῶν, ἑκατοντάδων νέων ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι τὸν
ἀκολουθοῦσαν γιατί λειτουργοῦσε σὲ αὐτοὺς ὡς «ὁδὸς
τῆς ἀληθείας», ὡς πηγὴ ἔμπνευσης, ὡς Πατέρας φιλό-
στοργος.

Ὅλη ἡ Φθιωτικὴ γῆ, τὴν ὁποία τόσο πολὺ ἀγάπησε,
μαρτυρεῖ τὴν ἀδιάλειπτη παρουσία του.

Παρουσία μὲ μεγαλεπήβολο καὶ ἀποτελεσματικὰ
σχεδιασμένο ἔργο.

Ἔργο, τὸ ὁποῖο ἰσχυροποίησε τὸ Χριστιανικὸ φρό-
νημα καὶ ἐμπέδωσε στὸ Λαὸ τῆς Φθιώτιδας τή  φρο-
ντίδα καὶ τὴν ἀγάπη τῆς Ἐκκλησίας.

Ὑπὸ τὴν ἔμπνευση καὶ καθοδήγησή του ὑλοποιήθη-
καν ἐμβληματικὰ ἔργα στὴ Μητρόπολή μας.

Μὲ τὴ σύνεση, τὴ μετριοπάθεια, τὴν ταπεινότητα καὶ
τὴν ἀγάπη του πρὸς τὴν πατρίδα καὶ τή Φθιώτιδα, μᾶς
ἐνέπνευσε ὅλους.

Ἡ μόνιμη ἀγωνία του, νὰ χτυπᾶνε καμπάνες σὲ ὅλα
τὰ χωριά.

Φίλεργος καὶ ἀεικίνητος.
Μὲ ἀνεξίτηλο πνευματικὸ ἀποτύπωμα.
Ὁ λόγος του, μετρημένος καὶ ἐπίκαιρος.
Ἡ ζωή του, σεμνὴ καὶ ταπεινή.
Τὸ ἔργο καὶ ἡ διακονία του θὰ μείνουν γιὰ πάντα

στὴ μνήμη μας.
Δίδαξε πειθαρχία καὶ ὑπακοή.
Ἀφοσίωση στὴν Ἁγία Ἐκκλησία μας.
Ἄγγιξε καρδιές.
Διαμόρφωσε συνειδήσεις.
Θεμελίωσε βαθιὰ τὴν ἀγάπη γιὰ τὸ Θεό.
Τὸ κήρυγμά του δροῦσε ὡς «πνεῦμα ἐπουράνιον»,

φέρνοντας πολλοὺς ἀνθρώπους στοὺς κόλπους  της
Ἐκκλησίας.

Ἀγαποῦσε ἀληθινά τούς ἀνθρώπους.
Ποθοῦσε τὴν κοινωνία μὲ τὴν ὄντως Ζωή, ποὺ εἶναι

ὁ Χριστός.
Αὐτὸ μᾶς δίδασκε μὲ παρρησία.
Χοροστάτησε στὴν Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία

τὴν προηγούμενη Παρασκευή, στὴν ἐνορία μου,  στὴν
Ἁγία Παρασκευὴ τῆς Νέας Ἄμπλιανης 46 χρόνια
ἀκριβῶς μετὰ τὴν ἡμέρα ποὺ ὁ Μακαριστὸς ἔλαβε τὸν
Πρῶτο Βαθμὸ τῆς Ἱερωσύνης στόν Μητροπολιτικὸ Ναὸ
τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Χαλκίδος.

Μὲ ἐμφανῆ τὰ δάκρυα στὰ μάτια του, εὐχήθηκε καὶ
προσευχήθηκε γιὰ τὸ ποίμνιό του.

Γιὰ ὅλους ἐμᾶς.
Τὴν ἑπόμενη, ἐκοιμήθη.
Ἔφυγε ἥσυχα, ἀνεπίληπτα καὶ εἰρηνικά.
Σήμερα, ἐνώπιον σύμπαντος τοῦ πενθοῦντος Φθιω-

τικοῦ Λαοῦ, ὀφείλω νὰ ὑπογραμμίσω ὅτι ὁ Ποιμενάρ-
χης μας ὁδεύει «ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν».

Γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ὀρθόδοξους Ἕλληνες, αὐτὴ εἶναι ἡ
Ζωή.

Μὲ τὰ μάτια τῆς Πίστης μποροῦμε καὶ βλέπουμε τὴν
λατρευτὴ ψυχὴ του ἥσυχη καὶ δικαιωμένη  μέσα στὴν



χορεία τῶν Ἁγίων του Θεοῦ.
Ἅγιοι ποὺ ἀφιέρωσαν τὶς Δυνάμεις καὶ ὅλο τους τὸ

Εἶναι στὴν ἐπιτέλεση τῶν θελημάτων Του.
Τὸ πάθος του γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, ἡ πίστη του στὰ

ἰδανικὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἡ ἀγάπη του γιὰ τή Φθιώτιδα,
«τὴ γῆ Ἁγίων καὶ Ἡρώων» ὅπως συνήθιζε νὰ μοῦ λέει
ὅταν ζητοῦσα τὴν εὐχή του, εἶναι γιά μένα ἀξίες ζωῆς,
εἶναι τρόπος ζωῆς, ποὺ δὲν μπορῶ ποτὲ νὰ ἐγκατα-
λείψω.

Ἐκ μέρους τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Κυριάκου Μητσο-
τάκη καὶ τῆς Κυβέρνησης τῆς Ἑλλάδας, ἐκφράζω  τά
εἰλικρινῆ συλλυπητήριά μας στοὺς οἰκείους του καὶ σὲ
ὅλους τούς Φθιωτεῖς.

Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ ἐκφράσω καὶ τὰ προσωπικά
μου συλλυπητήρια, ἀφοῦ μὲ τὸν Μακαριστὸ μέ συνέδεε
μακροχρόνια, βαθιὰ πνευματικὴ σχέση.

Οἱ συμβουλὲς του ἀποτελοῦν γιὰ ἐμένα παρακατα-
θήκη.

Ἂς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του.

-

5. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΟΥ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καὶ πάσης
Ἑλλάδος κ. κ. Ἱερώνυμε, Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη
Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ, κ.κ. Ἰγνάτιε, Τοποτηρητὴ
τῆς Ι.Μ. Φθιώτιδας, Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες, Σε-
βαστοὶ Ἱερεῖς, Ἐκπρόσωποι τῆς Πολιτείας, τῶν Στρα-
τιωτικῶν Ἀρχῶν καὶ τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας,

Πενθηφόρε λαὲ τῆς Φθιώτιδας,

Ἀποχαιρετοῦμε σήμερα ἐκ μέρους τῆς Περιφέρειας
Στερεᾶς Ἑλλάδας καὶ τοῦ Περιφερειάρχη Κώστα Μπα-
κογιάννη, ἐκ μέρους δηλαδὴ ὅλων τῶν πολιτῶν τῆς Στε-
ρεᾶς Ἑλλάδας καὶ τῆς Φθιωτικῆς γῆς, τὸν μακαριστὸ
Μητροπολίτη Φθιώτιδας κυρὸ Νικόλαο, ἕναν ἄνθρωπο
ποὺ ἔγινε δικός μας καὶ ὁ ὁποῖος ἐπὶ 23 χρόνια, ἔκανε
τὴ Φθιώτιδα πατρίδα καὶ σπίτι του.

Δὲν σᾶς κρύβω ὅτι εἶναι καὶ γιὰ μένα ἰδιαίτερα δύ-
σκολη αὐτὴ ἡ ὥρα. Δὲν εἶναι μόνο ἡ θεσμικὴ συνεργα-
σία, τὴν ὁποία εἴχαμε μὲ τὸν μακαριστό. Εἶναι κυρίως
τὸ γεγονὸς τοῦ ἀποχωρισμοῦ ἀπὸ ἕναν ἄνθρωπο, ποὺ
γιὰ ὅλους ἦταν ὁ πατέρας μας. 

Ἀγαπημένε μας Μητροπολίτη Νικόλαε.
Μὲ βαθὺ αἴσθημα σεβασμοῦ καὶ ἀγάπης στέκομαι

μπροστὰ στὸ «σκήνωμά» Σας. Μὲ σεβασμὸ ποὺ σφυ-
ρηλατήθηκε μέσα ἀπὸ τὴν μακρόχρονη συνεργασία μας
καὶ μὲ ἀγάπη ποὺ στεριώθηκε, χάρις στὴ πλούσια σὲ
αἰσθήματα ψυχή Σας. 

Καλέ μας Δεσπότη,
Ὅσοι βρισκόμαστε ἐδῶ γιὰ νὰ Σᾶς ποῦμε τὸ στερνὸ

ἀντίο, ἀλλὰ καὶ ὁ πιστὸς λαὸς τῆς Φθιώτιδας, ὁ κλῆρος
καὶ ὅλοι ὅσοι Σᾶς γνώρισαν προσωπικά, σήμερα συνει-
δητοποιοῦμε τὸ μέγεθος τῆς ἀπώλειας καὶ νιώθουμε
εἰλικρινὰ συντετριμμένοι.

Ἀπὸ τὴν πρώτη μέρα τῆς παρουσία Σας στὴν εὐλο-
γημένη Μητρόπολη Φθιώτιδας, δείξατε τὴν ποιμαντο-
ρικὴ καὶ τὴν διοικητική Σας ἱκανότητα καὶ ἀποτε-
λεσματικότητα.

Δίκαιος, ἀδέκαστος, δραστήριος, ἀποφασιστικός,
δημιουργικός, παρὼν μέχρι τὴν τελευταία στιγμή, σὲ
κάθε ἀκολουθία σὲ κάθε Ἱερὰ πανήγυρη, σὲ κάθε δο-
ξολογία, ἁπανταχοῦ τῆς Φθιώτιδας, δώσατε ἄλλη πνοὴ
στὴν Μητρόπολη Φθιώτιδας καὶ ἀφήσατε ἔντονα τὰ δη-
μιουργικά Σας ἴχνη, ὑπηρετώντας καὶ ἐκπροσωπώντας
ἐπάξια τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας καὶ εὐεργετώντας
τὸ λαὸ τῆς Φθιώτιδας, μὲ κάθε τρόπο.

Νέες ἐκκλησίες, μουσεῖα, γηροκομεῖα, τὸ Πνευμα-
τικὸ Διοικητικὸ Κέντρο μὲ τὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως, τὴ Βιβλιοθήκη της, τὸν ξενώνα γιὰ τὴ
φιλοξενία ἀπόρων φοιτητῶν καὶ τὸν Ραδιοφωνικὸ
Σταθμὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, εἶναι μερικὰ ἀπὸ τὰ
ἔργα ποὺ φέρουν τὴν σφραγίδα Σας, ἐνῶ ἡ χειροτονία
νέων ἱερέων, τὰ συσσίτια γιὰ τοὺς ἄπορους συμπολίτες
μας, Σᾶς καθιέρωσαν ὡς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα, ποὺ
βρισκόταν συνεχῶς δίπλα στὸ λαό του. 

Κάθε γωνιὰ τῆς Φθιώτιδας φέρει σὲ κάποιο τοῖχο
κάποιας ἐκκλησίας ἢ κάποιου ἱδρύματος, τὸ μονό-
γραμμά Σας, «Φθιώτιδας Νικόλαος» καὶ αὐτό, ὅλους
ἐμᾶς ποὺ Σᾶς γνωρίσαμε καὶ εἴχαμε τὴν εὐλογία νὰ
μᾶς τιμήσετε μὲ τὴν φιλία Σας, μᾶς κάνει ἀληθινὰ ὑπε-
ρήφανους. 

Εἶναι βέβαιο Σεβασμιώτατε ὅτι ἡ σφοδρὴ ἐπιθυμία
ὅλων μας, θὰ ἦταν νὰ εἶστε μαζί μας, νὰ συνεχίσετε
αὐτὴ τὴν ἐμπνευσμένη ἡγεσία στὴν Ἱερά μας Μητρό-
πολη, νὰ συνεχίσετε νὰ δημιουργεῖτε ἔργα καλὰ καὶ νὰ
συνεχίσετε νὰ λαμπρύνετε μὲ τὴν παρουσία Σας τὸν
χῶρο τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ὅμως ὁ Θεὸς εἶχε ἄλλα σχέδια καὶ στὴν θέλησή Του,
κανένας ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ ἀντισταθεῖ. 

Γνωρίζουμε ὅτι τὸ κενὸ ποὺ ἀφήνετε εἶναι δυσανα-
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πλήρωτο καὶ ὁ ἑπόμενος Μητροπολίτης θὰ ἔχει σίγουρα
μία βαριὰ κληρονομιὰ νὰ διαχειριστεῖ.

Ἐλπίζω καὶ εὔχομαι σὲ μία ἐξίσου μὲ τὴ δική Σας,
φωτισμένη ἐπιλογὴ τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας,
πρὸς ὄφελος τοῦ χριστεπώνυμου λαοῦ τῆς Φθιώτιδας.

Εὔχομαι τὴν ἐξ’ ὕψους παρηγορία στοὺς συγγενεῖς
Σας καὶ τοὺς συνεργάτες Σας καὶ εἶμαι βέβαιος ὅτι ἀπὸ
κεῖ ψηλὰ ποὺ θὰ εἶστε, ποτὲ δὲν θὰ πάψετε νὰ προ-
σεύχεστε γιὰ τὴν Φθιώτιδα καὶ τὸ λαό της, ποὺ ἂν καὶ
νησιώτης τὴν καταγωγὴ τὴν ἀγαπήσατε, ὅπως λέγατε,
ὅσο καὶ τὴν πατρίδα Σας, τὴν ἀγαπημένη Τῆνο.

Ὁ λαὸς τῆς Φθιώτιδας, πάντα θὰ Σᾶς θυμᾶται μὲ
σεβασμὸ καὶ ἀγάπη καὶ θὰ Σᾶς εὐγνωμονεῖ.

Καλό Σας ταξίδι καλέ μας Δεσπότη. 
Ἂς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη Σας ».

-

6. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
κ. ΝΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

«Εἶναι ἐξαιρετικὰ δύσκολο μὲ λόγια συνηθισμένα
νὰ ἀποχαιρετίσω σήμερα ἕναν ἄνθρωπο, ἕναν πανάξιο
Ἱεράρχη, ἕναν φωτισμένο πνευματικὸ ἀρχιερέα ποὺ
ἔβαλε ἀνεξίτηλα τὴ σφραγίδα του στὴ θρησκευτική,
πνευματικὴ ἀλλὰ καὶ τὴν κοινωνικὴ ζωὴ τοῦ τόπου μας.

Θὰ προσπαθήσω ὅμως νὰ ἐκφράσω μὲ λιτὸ τρόπο –
ὅπως καὶ ὁ ἴδιος θὰ ἤθελε – τὸ μεγάλο ἔργο ἑνὸς χαρι-
σματικοῦ ἀρχιερέα ποὺ ἄλλαξε ὄχι μόνο τὴ θρησκευ-
τική μας ζωὴ, ἀλλὰ ἐπηρέασε καθοριστικὰ - καὶ αὐτὸ
θὰ συνεχίσει νὰ συμβαίνει καὶ στὸ μέλλον - τὴν κοινω-
νική μας ζωὴ καὶ τὸ αὔριο αὐτοῦ τοῦ τόπου.

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

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Δημητριάδος καὶ
Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιε, τοποτηρητὰ τῆς Μητροπόλεως
Φθιώτιδας,

Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες,
Σεβαστοὶ πατέρες, Ἐντιμότατοι ἐκπρόσωποι τῶν

πολιτικῶν, στρατιωτικῶν ἀρχῶν καὶ τῶν σωμάτων
ἀσφαλείας,

Σεβαστοὶ ἱερεῖς καὶ πιστοί,
Σύσσωμος ὁ λαὸς τῆς Λαμίας καὶ τὸ Δημοτικὸ Συμ-

βούλιο τοῦ Δήμου Λαμιέων καταθέτουν τὴ δύσκολη
τούτη ὥρα τὴ βαθιά τους ὀδύνη καὶ τὴν ἄφατη θλίψη
τους γιὰ τὴν ἀδόκητη ἀπώλεια τοῦ μακαριστοῦ Ἱε-
ράρχη καὶ σεπτοῦ Ποιμενάρχη μας Νικολάου.

Ἡ Λαμία, πάνδημα ἀποχαιρετᾶ μὲ συγκίνηση τὸν
ἀκούραστο καὶ ἀοίδιμο Ποιμενάρχη τῆς τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας, τοῦ Πνευματικοῦ της Ἡγέτη, τοῦ καρτερι-
κοῦ καὶ ἄοκνου ἐργάτη τῆς Ὀρθοδοξίας. Τὸν Ποιμε-
νάρχη ποὺ διατηροῦσε πάντα τὶς πύλες τῆς
Μητρόπολης καὶ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς του ἀνοιχτὰ γιὰ
κάθε ἄνθρωπο ποὺ θὰ χρειαζόταν τὴ σοφὴ συμβουλή
του, τὴν εὐλογία του, τὴν καθαρότητα τῆς σκέψης του.

Τὸ μεγάλο, τὸ πολύπλευρο καὶ σημαντικὸ ἔργο του
στὴν 23χρονη παρουσία του στὸ πηδάλιο τῆς Μητρό-
πολής μας, ἔχει ἤδη καταγραφεῖ καὶ θὰ ἀποτιμηθεῖ δε-
όντως ἀπὸ ἀνθρώπους πιὸ ἁρμόδιους ἀπὸ μένα.

Ὅλοι μας ὅμως γνωρίζουμε τὴν καρτερικότητα, τὴν
ἐπιμονὴ καὶ τὴν ὑπομονὴ ποὺ ἐπέδειξε στὰ πρῶτα χρό-
νια ἀνασυγκροτώντας διοικητικὰ τὴ Μητρόπολή μας
μετὰ ἀπὸ τὴν ἐκλογή του ἀπὸ τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἐμφορούμενος ἀπὸ πραγματικὰ αἰσθήματα ἀγά-
πης, ἔχοντας πάντοτε αἴσθηση εὐθύνης, ξεπέρασε πι-
κρίες καὶ ἀπογοητεύσεις καὶ μὲ πολλὴ δουλειὰ
κατάφερε νὰ ἀναδείξει τὴ Μητρόπολή μας ὡς παρά-
δειγμα πρὸς μίμηση κερδίζοντας μὲ τὸ πέρασμα τῶν
χρόνων τὴν ἀναγνώριση καὶ τὴν ἐκτίμηση ὅλων.

Μοναδικὸ τὸ ἔργο του στὴν ἀνέγερση Ἱερῶν Ναῶν,
στὴ δημιουργία πνευματικῶν κέντρων, στὴ στήριξη τῶν
ἱστορικῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς περιοχῆς μας ποὺ ἤκμασαν
ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του.

Συνεχὴς ἡ μέριμνά του γιὰ τὸ ἐκκλησιαστικὸ σχο-
λεῖο καὶ γιὰ τὰ Γηροκομεῖα ποὺ ἵδρυσε καὶ τὰ ὁποία
προσέφεραν ἀξιοπρέπεια γιὰ τοὺς ἡλικιωμένους.

Ὅλοι μας γνωρίζουμε τὴν ἐπιμονή του στὴ στήριξη
καὶ ἀνάδειξη τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς ἐκκλησίας
ποὺ ἀποτυπωνόταν στὴν ὀργάνωση συσσιτίων γιὰ ἀπό-
ρους καὶ ἀναξιοπαθοῦντες σὲ καθημερινὴ βάση, στὴ
λειτουργία φιλόπτωχων ταμείων καὶ στὴν ἔμπρακτη
στήριξη τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῆς ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος ἰδιαίτερα στήν Ἀφρική.

Ἡ ἄδολη καὶ αὐθεντικὴ ἀγάπη του τόσο γιὰ τὴ
Λαμία καὶ τούς Λαμιῶτες ὅσο καὶ γιὰ ὅλους τούς
Φθιῶτες, ἐκδηλωνόταν πάντοτε μὲ τρόπο συγκινητικό.
‘Έζησε κοντὰ μας 23 χρόνια. Ἂν καὶ δὲν καταγόταν
ἀπὸ τὸν τόπο μας, τὸν ἀγάπησε καὶ τὸν τίμησε μὲ ὅλη
τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς του. Γι’αὐτὸ καὶ ὁ λαός μας τὸν
ἀγάπησε καὶ τὸν τίμησε. Καὶ αὐτὲς τὶς ὧρες κατέκλυσε
τὸν Μητροπολιτικό μας Ναὸ γιὰ νὰ τὸν ἀποχαιρετίσει.
Τὸν δικό του Δεσπότη, τὸν Φθιώτιδος Νικόλαο, ποὺ
ἀγάπησε καὶ ὕμνησε τὴν ἡρωοτόκο Φθιώτιδα καὶ τὴν
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Ὁμηρικὴ ἐρίβωλο Φθία, ὅπως ὁ ἴδιος τὴν ἀποκαλοῦσε.
Συνοδοιπόρος στὰ προβλήματα καὶ στὶς δυσκολίες

τῶν καιρῶν ὁ ἀκούραστος καὶ ἀοίδιμος Ποιμενάρχης
μας στάθηκε δίπλα στὴ κοινωνία καὶ μᾶς χάρισε ὡς ξε-
χωριστὴ παρακαταθήκη τὸ πλούσιο καὶ πολύπλευρο
ἔργο ποὺ ὑλοποίησε.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴ σύντομη ἀναφορά μου σ’ ἕνα μόνο
μέρος τοῦ ἔργου του, θὰ ἤθελα νὰ μοῦ ἐπιτρέψετε μία
σεμνὴ ἀναφορὰ στὸν Ἄνθρωπο, παρότι ὁ ἴδιος δὲν ἐπι-
θυμοῦσε τὴν προβολὴ καὶ δὲν ἐπεδίωκε τὴ δημοσιοποί-
ηση τοῦ φιλανθρωπικοῦ του ἔργου.

Τὸν γνώρισα στὰ πλαίσια τῆς ἀγαστῆς συνεργασίας
ποὺ εἴχαμε καὶ μὲ τὴν προηγούμενή μου ἰδιότητα, ἀλλὰ
κυρίως μὲ αὐτὴ τοῦ Δημάρχου.Ἄνθρωπος προσηνής, σε-
μνός, εὐγενικὸς ἀπὸ τὴ φύση του, ἀλλὰ καὶ εὐπρεπής,
σοβαρὸς καὶ φωτισμένος μὲ ἀδιαμφισβήτητη παιδεία,
τὴν ὁποία ἐξαντλοῦσε στὴν ἠθικὴ ἐξύψωση καὶ ἀναγέν-
νηση τοῦ κλήρου καὶ τοῦ ποιμνίου του.

Εὐρυμαθὴς καὶ πολυπράγμων, εἶχε ἕναν μοναδικὸ
τρόπο νὰ συνδυάζει τὴ γνώση καὶ τὴ σοφία μὲ τὴν
ἁπλότητα καὶ τὴν ἁγνότητα ποὺ συναντᾶ κανεὶς σὲ
ἀνθρώπους φωτισμένους ποὺ νοιάζονται καὶ ὑπηρετοῦν
μὲ ἀπαράμιλλο πάθος καὶ θεόπνευστη ἀγάπη τὸ ἔργο
τους, τὴν ἀποστολή τους.

Ἕνα ἔργο ποὺ εἶχε ἀποδέκτες ὅλο ἀνεξαιρέτως τὸ
ποίμνιό του καὶ ἰδιαίτερα τούς νέους γιὰ τοὺς ὁποίους
πάντα ἀγωνιοῦσε καὶ νοιαζότανε, γι᾽ αὐτὸ καὶ ἀναζη-
τοῦσε πεδία ἐπικοινωνίας μαζί τους.

Ὑπάρχουν ἀπροσμέτρητες στιγμὲς ἀπὸ συζητήσεις,
σχεδιασμοὺς καὶ κοινὲς δράσεις ποὺ βιώσαμε μαζί του.
Ἤδη ἀναφέρθηκα σὲ κάποιες ἀπὸ αὐτὲς τούτη τὴ δύ-
σκολη ὥρα τοῦ ἀποχαιρετισμοῦ.

Ὅμως, αὐτὸ ποὺ πάντα θὰ θυμόμαστε, νομίζω ὡς
κορυφαῖο καὶ πολυσήμαντο ἔργο τοῦ Μακαριστοῦ Ποι-
μενάρχη μας, ἦταν ἡ ἱκανότητά του σὲ συνδυασμὸ μὲ
τὴν πολιτεία καὶ τὴ βιοτή του, νὰ ἐμπνεύσει πολλούς,
ἀξιόλογους καὶ μορφωμένους νέους ἀνθρώπους νὰ πυ-
κνώσουν τὶς τάξεις τοῦ Ἱεροῦ κλήρου, ὡς ἄμισθοι κλη-
ρικοί.

Εἶχα τὴν εὐκαιρία νὰ τοῦ τὸ πῶ ἀρκετὲς φορὲς καὶ
πάντοτε μὲ ἄκουγε μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ καὶ μὲ τὴ λάμψη
τὴν ξεχωριστὴ στὰ μάτια του.

Σήμερα εἶναι ὅλοι ἐδῶ ἀνάμεσά μας καὶ θὰ εἶναι
καὶ τὰ ἑπόμενα χρόνια, γιὰ νὰ μᾶς θυμίζουν τὴν μεγα-
λύτερη προσφορὰ τοῦ μακαριστοῦ πλέον Μητροπολίτη
μας ποὺ δυστυχῶς γιὰ ὅλους μας ἐκοιμήθη πάνω στὴν
ἀκμὴ τῆς δημιουργικότητάς του σὲ μία περίοδο ποὺ
εἴχαμε ὅλοι ἀνάγκη τὴν παρουσία καὶ τὸ ἔργο του, ἀφή-
νοντας ὀρφανὴ τὴν τοπική μας ἐκκλησία καὶ σταλάζο-
ντας πόνο στὴν καρδιά μας.

Ὅμως αὐτὰ τὰ αἰσθήματα μετριάζονται ἀπὸ τὴ
σκέψη ὅτι ὁ Μακαριστὸς Ποιμενάρχης μας Νικόλαος,
βρίσκεται ἤδη μαζὶ μὲ τοὺς Δικαίους καὶ τοὺς Ἁγίους
καὶ στὶς ἀρχιερατικές του πρεσβεῖες πρὸς τὸν Πανάγιο
Θεὸ στὴ χώρα τῆς θριαμβεύουσας Ἐκκλησίας θὰ δέεται
ὑπὲρ ὅλων μας ἐδῶ στὴ Λαμία καὶ στὴ Φθιώτιδα ποὺ
τόσο πολὺ ἀγάπησε καὶ μὲ τόση θέρμη διακόνησε,

Αἰωνία καὶ μακαρία ἡ μνήμη σου πολυσέβαστε Γέ-
ροντα καὶ Δεσπότη, Μακαριστὲ Ἱεράρχη, ἀοίδιμε Ποι-
μενάρχη μας.

Θὰ σὲ θυμόμαστε πάντα μὲ ἀγάπη καὶ σεβασμό.
Θὰ σὲ νοιώθουμε πάντοτε κοντά μας, δίπλα μας.
Καλὸ Παράδεισο.

-

7. ΑΡΧΙΜ. π. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 
ΚΟΛΟΚΥΘΑ 

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΛΗΡΟΥ

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καὶ πάσης
Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΕ

Ἡ δυσάγγελος φήμη ἥτις τὴν θλιβεράν εἴδησιν με-
τέδωσεν τὸ ἑσπέρας τοῦ παρελθόντος Σαββάτου ὅτι:
τοῦ ἀρχιθύτου τῆς κατὰ Φθιώτιδα ἐκκλησίας ἡ καρδία
ἔπαυσεν πάλλουσα καὶ ἡ τὸν Τριαδικόν Θεόν ὑποδειγ-
ματικῶς λατρεύουσα ἁγία ψυχὴ του ἀπέπτη πορευο-
μένη εἰς τὸν θρόνον τοῦ Βασιλέως τῶν οὐρανῶν, τὴν
ὁποίαν πεπείσμεθα ὅτι ἡ Κυρία τῶν Ἀγγέλων, ἥν ὑπη-
ρέτησεν καὶ ὑπ᾽ Αὐτῆς διὰ βίου ἐπληροῦτο χαρᾶς καὶ
ἐνισχύσεως, θὰ τὴν ὑποδεχθῆ καὶ θὰ τὴν συνοδεύση εἰς
τὸν Υἱὸν καὶ Θεὸν Της, ἐφήπλωσεν εἰς τὸν κλῆρον καὶ
τὸν εὐσεβῆ λαὸν τῆς Ἱερᾶς Μητροπολιτικῆς μας περι-
φερείας καὶ μέχρι τῶν ὁρίων ὁλοκλήρου τῆς Ἑλλαδικῆς
Ἐκκλησίας βαρυτάτην θλίψιν καὶ ἐν ἀπορίᾳ πένθος καὶ
ἀνεκλάλητον λύπην. Ἡ ψυχὴ τοῦ ἐπὶ εἰκοσιτριετίαν δο-
ξάσαντος «περιβολὴν ἁγιάσματος» Μητροπολίτου
Φθιώτιδος κυροῦ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ἔπαυσεν πλέον φροντί-
ζουσα περὶ τοῦ εἰς Αὐτὸν ἐμπιστευθέντος ὑπὸ τῆς
Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας λογικοῦ ποιμνίου Του, τὸ
ὁποῖον ἠγάπησεν δι᾽ ὅλων τῶν δυνάμεων Αὐτοῦ, ἀλλὰ
καὶ παρ᾽ αὐτοῦ ἀπέλαβεν μεγίστου σεβασμοῦ καὶ
πλουσίαν τῆς ἀγάπης τὴν ἀντέκτισιν.
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Ταύτην τὴν ἀπαστράπτουσαν προσωπικότητα ἔλα-
χεν ἐμοί, ὅλως παραδόξως καὶ παρὰ τὴν σμικρότητά
μου καὶ τὸ πέλαγος τοῦ πόνου ἐκ τῆς παρούσης ἀπο-
στερήσεως, ἔλαχεν ὁ βαρὺς κλῆρος ν᾽ ἀπευθύνω μετ᾽
ὀδύνης τὸν ὕστατον πρὸς τὸν Ἐπίσκοπον καὶ τὸν μετὰ
τὸν Κύριον καὶ Θεὸν μας, Κύριον τῆς καρδίας μου χαι-
ρετισμὸν καὶ νὰ ἐκφράσω ὅλων τῶν κληρικῶν ἀδελφῶν
τὴν λύπην διὰ τὸν ἀναπάντεχον Πατρικόν ἀπορφανι-
σμόν! Ἐπαληθέφθη τὸ τοῦ Ἱερεμίου (Γ` 15) «καὶ δώσω
ὑμῖν ποιμένας κατὰ τὴν καρδίαν μου, καὶ ποιμανοῦσιν
ὑμᾶς, ποιμαίνοντας μετ᾽ ἐπιστήμης», ἀφοῦ ἡ πρόνοια
τοῦ Θεοῦ προσέφερεν ὄντως εἰς τὸν κλῆρον καὶ τὸν
λαὸν τῆς ἐπαρχίας ταύτης τὸν Ποιμένα των, ὅστις μετὰ
σοφίας καὶ συνέσεως, δεξιότητος καὶ ἐπιστήμης εὐθυ-
δρόμησεν, τῇ θείᾳ ἀντιλήψει, τὸν τῆς φθιωτικῆς γῆς
λαόν εἰς ὁδοὺς σωτηρίους καὶ πηδαλιούχησεν τὴν τοπι-
κήν ἱεραν ὁλκαδα εἰς ἀκύμαντον λιμένα. 

Ἕκαστος ἐξ ἡμῶν καὶ μάλιστα ἐγὼ προσωπικῶς, ὡς
διατελέσας ἄμεσος συνεργὸς τοῦ Ποιμένος μας, καθ᾽
ἐκάστην ἐμάνθανον ἐκ τοῦ πλούτου τῶν γνώσεων, τὴν
πολυπειρίαν καὶ τὰς διοικητικάς του ἱκανότητας καὶ
ἐπὶ πλέον κατέστημεν μετ᾽ αὐτοῦ ὥσπερ χορδαὶ τῇ κι-
θάρα.

Πανσέβαστέ μοι Δέσποτα περιέζωσες τήν ρομφαίαν
τῆς θυσιαστικῆς διακονίας ἐπὶ τῶν μηρῶν Σου καὶ δυ-
νατὸς ὑπάρχων μᾶς μετελαμπάδευσες τὴν διαχρονικήν
προσφοράν μετ᾽ ἀληθείας καὶ πραότητος καὶ δικαιοσύ-
νης, μᾶς παρέλαβες ἁπλοὺς ὁπλίτας καί μᾶς ἀνεθέρ-
μανας τὰς ψυχάς εἰς τὴν ἄσκησιν μαρτυρίας ἐπιλέκτων
στρατιωτῶν μετὰ θάρρους εἰς τοὺς κινδύνους καὶ ζήλου
Ἠλιοῦ διὰ τὰς πολυειδεῖς ἀνάγκας τοῦ πληρώματος τῆς
Ἐκκλησίας. 

Οὐδ᾽ ἐπὶ στιγμὴν διέλειψας τῆς θείας ἀντιλήψεως
τοῦ καλέσαντός Σε Θεοῦ καὶ μετ᾽ ἐκπληκτικῆς εὐστρο-
φίας καὶ ἄνωθεν φωτισμοῦ προέφθανες, ἀνεπλήρωνες,
διώρθωνες, ὑπηρετοῦσες καὶ καθίστασο πρῶτος ὑπό-
δειγμα μιμήσεως διὰ τὴν πραγματοποίησιν τῶν ὑψηλῶν
στόχων τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς φιλτάτης Πατρίδος,
ἀλλὰ κυρίως τοῦ ἐκλεκτοῦ λαοῦ τῆς ἐπαρχίας Σου.
Ἦτο ἀδύνατον διὰ τε τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαὸν νὰ μὴ
συμπράξη μὲ τὸν Ἅγιον Ταγόν του εἰς τὴν καθυπόταξιν
τῶν ἰδίων φρονημάτων καὶ βουλευμάτων, εἰς μόνον τὸ
θεῖον θέλημα ἄνευ τινὸς διακρίσεως πρὸς θεραπείαν
τῶν κακῶς ἐχόντων καὶ τὴν δεξιάν ἀντιμετώπισιν δυ-
σκόλων προβλημάτων καὶ κυρίως εἰς τὸ πῶς, «μὴ με-
ταίρωμεν ὅρια αἰώνια, ἃ ἔθεντο οἱ ἅγιοι Πατέρες
ἡμῶν».

Συνηντήσαμεν ἀφ᾽ ἧς στιγμῆς κατεστάθης ἐνταῦθα,
περιπόθητε Πνευματικέ μας Πατέρα, εἰς τὸ πρόσωπόν
Σου τὸν ἀληθῶς βιοῦντα καὶ ὑλοποιοῦντα το, (Σειρὰχ)
«σοφία γὰρ καὶ παιδεία ἀληθὴς, φόβος Κυρίου» καὶ
ἀνέτειλας εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν «ὡς ἀστὴρ ἑωθινὸς ἐν
μέσῳ νεφέλης καὶ ὡς ἥλιος ἐκλάμπων ἐν τῷ ναῷ Κυ-
ρίου», διὰ τοῦτο δεξιῶς καὶ καρποφόρως διεξήγαγες
τὸ μέγα τῆς ποιμαντορίας Σου ἔργον, ἀναπληρῶν τὰ
ἐλλείποντα ἡμῶν καὶ ἐπιδαψίλευες χάριν, εὐλογίαν,
διάκρισιν, τιμὴν, ἀκεραιότητα, ἔργα ὠφελείας καὶ φι-
λανθρωπίας «ὧν ἡ δόξα οὐκ ἑξαλειφθήσεται».

Τιμιώτατε Ποιμενάρχα, ὁ πλοῦτος τῶν ὑποδείξεων,
τῶν ἐπικοδομητικῶν νουθεσιῶν, τῶν δι᾽ ἀγάπης ἀφο-

πλιστικῶν ἀνατιθεμένων εἰς ἡμᾶς καθηκόντων μᾶς κα-
τέστησαν μετά Σοῦ εἰς ἐκπάγλου κάλλους καὶ ἑνότητος
ἱερατικήν οἰκογένειαν, στοιχεῖον τὸ ὁποῖον, τολμῶ νὰ
εἴπω, ἀποτελεῖ σπάνιον ἐπὶ γῆς ἀντιμίσθιον παρὰ τοῦ
ἀγωνοθέτου Θεοῦ καὶ ἀνεδείχθη ὑπόδειγμα πρὸς πα-
ρότρυνσιν μιμήσεως εἰς τοὺς ἐπερχομένους. 

Μᾶς προέτρεπες νὰ ἐνατενίζωμεν εἰς τὸν εἰρηνοδό-
την, νὰ προσδοκῶμεν εὐέλπιδες τῶν πλημμεληθέντων
τὴν διόρθωσιν, τῶν ἀμεληθέντων τὴν ἐκτέλεσιν, τῶν πα-
ροραθέντων τὴν διαβλέψιν, τῶν ἡμιτελῶν τὴν συμπλή-
ρωσιν, στοιχεῖα τὰ ὁποῖα ὡς ἀντιπροσφορὰ εὐωδεστά-
των ἀνθέων καταθέτομεν ἐπὶ τοῦ σκηνώματός Σου σή-
μερον!

Ἔγινες, Γέροντά μας θαυμαστέ, θερμουργὸς Ἱεράρ-
χης ἐν πνεύματι ταπεινώσεως, ἀγάπης καὶ ψυχικῆς γα-
λήνης, οἰακοστρόφος ἄριστος. «Ἐποίμανας ἡμᾶς ἐν τῇ
ἀκακίᾳ τῆς καρδίας σου, καὶ ἐν τῇ συνέσει τῶν χειρῶν
σου ὠδήγησας ἡμᾶς» (Ψαλ.77,72).

Εὐλόγως, λοιπόν, ἐκέρδισας τὸν ὁλόθυμον σεβασμὸν
καὶ τὴν υἱικήν τοῦ ποιμνίου σου ἀγάπην, «γενόμενος
τὰ πάντα τοῖς πάσιν, ἴνα τοὺς πάντας» ἐν τῷ σωτηριώ-
δει κόλπω τῆς Ἐκκλησίας συγκρατήσης.

Δοῦλος τοῦ ἐπουρανίου Βασιλέως, ἐργάτης δόκιμος
καὶ ἀνεπαίσχυντος τοῦ θείου Νόμου, ἠχμαλώτισας πᾶν
νόημα ἀνθρωπίνων λογισμῶν «εἰς τὴν ὑπακοὴν τοῦ
Χριστοῦ» «ἔχων δὲ νοῦν Χριστοῦ», ὡς γνήσιος Ἐκείνου
μαθητὴς καὶ ὑπὸ τοῦ πνεύματος τῆς Ἐκκλησίας ἐμφο-
ρούμενος, ἔλεγες καὶ ἔπραττες οὐχὶ θέλων ἵνα ἀρέσης
τοῖς ἀνθρώποις ἢ νὰ ζητῆς τὰ τοῦ ἑαυτοῦ Σου, ἀλλὰ τὸ
ἀληθές τοῦ ποιμνίου σου συμφέρον.

Πλήν, ἡ ΔΡΥΣ ἔπεσε, ἰδοὺ ὁ ἐν σχήματι ταπεινώσεως
βιώσας βαθύφρων ΝΙΚΟΛΑΟΣ παρέδοτο τὸ πνεῦμα ἐν
Κυρίῳ γενόμενος «πιστὸς ἄχρι θανάτου»!

Πάντες ἡμεῖς οἱ ὑπὸ τὴν ἀμφιλαφὴ ταύτης τῆς
ΔΡΥΟΣ σκιὰν ἀναπαυόμενοι, ἀπωλέσαμεν τὴν σκιάν,
ὑπολείπεται σήμερον ἡμῖν ὅπως προσαγάγωμεν τήν
ἐπάξιον ἔκφρασιν τῆς υἱικῆς εὐγνωμοσύνης, τοῦτο τὸ
αἴσθημα τὸ ἱερώτατον ἐξ ὅλων ὅσων ἡ πλουσιόδωρος
δεξιὰ τοῦ Θεοῦ ἐπροίκισε τὴν τοῦ ἀνθρώπου καρδίαν
καὶ διαπρυσίως κηρύττομεν αὐτήν: Σὲ εὐγνωμονοῦμεν!
Σὲ εὐγνωμονοῦμεν! Σὲ εὐγνωμονοῦμεν!

Καταστέφων τὴν παρούσαν ἀναφοράν τῶν τῆς καρ-
δίας ὅλων τῶν πνευματικῶν Σου τέκνων πιστευμάτων
καὶ αἰσθημάτων, θεωροῦμέν Σε ἐνυπάρχοντα παρὰ τῷ
Δομήτορι πάσης τῆς κτίσεως εἰς τὰ χρυσαυγῆ σκηνώ-
ματα τοῦ Οὐρανοῦ, ἔνθα ἦχος καθαρὸς ἑορταζόντων
καὶ φωνὴ ἀρρήτου ἀγαλλιάσεως, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕΝ
ΣΕ ὅπως ἡ ἀνύστακτος φροντίς καὶ ἡ στοργική Σου
ἀγκάλη, ἐξακολουθῇ νὰ μᾶς περιφρουρῆ καὶ προστα-
τεύη διὰ τῶν πρὸς τὸν Σωτήρα καὶ Θεὸν μας ἱκεσιῶν
Σου. Εὐελπιστοῦμε δὲ νὰ τύχωμεν τῆς ὑπό Σοῦ ὑπο-
δοχῆς, ὅταν ὁ Κύριος τῆς ζωῆς μᾶς καλέση ἐκεῖ. Ἡμεῖς
ὑποσχόμεθα ὅτι ἀδιαλείπτως θὰ παρακαλοῦμεν προ-
σευχόμενοι διὰ τὴν ἐν ταῖς ἀγκάλαις τοῦ Δημιουργοῦ
ἡμῶν αἰωνίαν καὶ μακαρίαν συντυχίαν Σου, Παμπόθητε
ΠΑΤΕΡ ΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΕ!

Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον! Καὶ δόξα τῷ
Θεῷ πάντων ἕνεκεν. ΑΜΗΝ.

-
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8. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ –
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ

τ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

«Ἡ ὥρα αὐτὴ εἶναι δύσκολη. Ὁ πόνος βαρὺς καὶ
ἀσήκωτος. Ποτὲ στὴ ζωή μου δὲν σκέφτηκα καὶ δὲν φα-
νταζόμουνα ὅτι θὰ βρισκόμουν σὲ αὐτὴ τὴ θέση νὰ ἀπο-
χαιρετήσω τὸν ἱεράρχη καὶ ποιμενάρχη μας. Ἕνα
ἑξαπτέρυγο, ὅπως συνήθιζε νὰ μᾶς ἀποκαλεῖ ἀπὸ τὴν
ὡραία πύλη γιὰ ἐμένα, τὸν Κώστα τὸν Σταϊκούρα, τὸν
Δ/ντὴ τοῦ πολιτικοῦ γραφείου τοῦ Κωνσταντίνου Κα-
ραμανλῆ, καὶ τὸν Βουλευτὴ Δημήτρη Ἀλαμπάνο, ποὺ
θυμᾶμαι εἴχαμε γίνει φορτικοὶ καὶ πιε-
στικοὶ στὸν Μακαριστὸ τότε Ἀρχιεπί-
σκοπο Σεραφεὶμ, μετὰ τὴν ἐκδημία τοῦ
Μακαριστοῦ Δαμασκηνοῦ νὰ ἔχουμε
μητροπολίτη τὸν Νικόλαο. 

Σήμερα δὲν ἀποχαιρετοῦμε τὴ ψυχὴ
καὶ τὸ πνεῦμα σου. 

Ὄχι δέσποτα Νικόλαε. Δὲν ἔφυγες
καὶ δὲν μπορεῖς νὰ φύγεις. Εἶσαι ἐδῶ
ἀνάμεσά μας καὶ θὰ ζεῖς καθημερινὰ
μαζί μας. 

Μέσα ἀπὸ τὶς ἀναμνήσεις, τὶς νου-
θεσίες, τοὺς ἀγῶνες, τὶς παρεμβάσεις,
τοὺς χειρισμοὺς καὶ τὶς ἀποφάσεις
σου. 

Θὰ εἶσαι κοντά μας, ὅπου ἀπὸ τὴν
Παναγιὰ τῆς Μονῆς τῆς Δαμάστας θὰ
μᾶς εὐλογεῖς, θὰ μᾶς νουθετεῖς. θὰ μᾶς
συμβουλεύεις καὶ θὰ μᾶς φωτίζεις. 

Τὸ ἔργο καὶ ἡ μορφή σου δὲν μπο-

ροῦν νὰ σβήσουν ποτέ. 
Εἰλικρινὴς καὶ διορατικός, παθιασμένος μὲ τὴ ζωή,

τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴν ἐκκλησία, ἕτοιμος πάντα νὰ ἀκού-
σεις, νὰ συζητήσεις ἀλλὰ καὶ νὰ ἀναλάβεις τὸ κόστος
καὶ τὶς ἐπιπτώσεις τῶν ἀποφάσεών σου. 

Δὲν σὲ φόβιζε ὁ δρόμος. Αὐτὸ ποὺ σὲ ἔνοιαζε ἦταν
ὁ τελικὸς προορισμὸς καὶ ὁ στόχος. 

Ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης ὑπῆρξε πρότυπο ἱε-
ράρχη. Σεμνός, ταπεινός, φιλάνθρωπος, μία ἐξαίρετη
προσωπικότητα.

Ἕνας ποταμὸς ἀγάπης καὶ παρηγορίας, μία πηγὴ
δυνάμεως καὶ πίστης. Ἀγάπησε ἀδιακρίτως τοὺς πά-
ντας, γι’ αὐτὸ καὶ ἦταν ἀγαπητὸς ἀπὸ ὅλους, πραγμα-
τικὰ λατρευτός. Συνήρπαζε τὸν λαὸ καὶ ἔκλεβε τὶς
καρδιὲς μὲ ἐξαιρετικὴ εὐκολία. 

Ἤμασταν τυχεροὶ ὅσοι τὸν γνωρίσαμε, ὅσοι πήραμε
ἕνα κομμάτι ἀπὸ τὸν πνευματικό του πλοῦτο, ὅσοι λά-
βαμε τὴν εὐλογία του.

Τύχη ἀγαθὴ μὲ εὐτύχησε νὰ τὸν γνωρίζω ὅλα αὐτὰ
τὰ χρόνια καὶ νὰ συνεργαστῶ μαζί του. Θέλω νὰ τὸν
εὐχαριστήσω, γιατί ὑπῆρξε εἰλικρινὴς φίλος μου.

Ὅμως Νικόλαε δὲν προλάβαμε ἐσὺ καὶ ἐγὼ νὰ ὁλο-
κληρώσουμε τὴ μεταβίβαση στὴ Μητρόπολη τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἁγίου Ἀθανασίου Περιβλέπτου. Θὰ ὁλοκληρωθεῖ
ὅμως μὲ τὸν νέο Ἱεράρχη ποὺ θὰ ἔρθει στὴ Φθιώτιδα. 

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καὶ Πάσης
Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμε

Σεβαστοὶ Ἱεράρχες 
Ἡ Φθιώτιδα θὰ ἤθελε μὲ τὴ σοφία ποὺ σᾶς διακρί-

νει καὶ τὴν εὐλογία ποὺ ἔχετε τοῦ Θεοῦ νὰ ἔχουμε δε-
σπότη ἕναν ἄξιο μιμητὴ καὶ συνεχιστὴ τοῦ ἔργου τοῦ
Νικολάου. 

Νικόλαε, 
Σὲ περιμένει ὁ Κύριός σου καὶ ἡ ἀγαπημένη σου

μητέρα ποὺ πρὸ ὀλίγου χρόνου ἔφυγε.
Σοῦ ἀνοίγει τὴν ἀγκαλιά της ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ. 
Ὁλόκληρη ἡ Φθιώτιδα, ἡ Ἐκκλησία μας σὲ ἀποχαι-

ρετᾶ, 
Αἰωνία νὰ εἶναι ἡ μνήμη σου, ἀξιομακάριστε, Νικό-

λαε». 
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«Μὲ τὸν μακαριστὸ Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικό-
λαο, εἴχαμε ψυχικὴ ἐπικοινωνία, εἴχαμε φιλία καὶ ἀδελ-
φοσύνη ἐν Χριστῷ, ἀλληλογραφούσαμε. Ἀγαποῦσε καὶ
ἐσέβετο τὴν Πρωτόθρονη Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινου-
πόλεως καὶ εἶμαι βέβαιος ὅτι αὐτὰ τὰ αἰσθήματά του
πρὸς τὴν Κωνσταντινούπολη τὰ μετέδιδε καὶ πρὸς τὸ
ποίμνιό του».

† Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Bαρθολομαῖος

-
«Μετὰ πολλῆς λύπης καὶ ὀδύνης, ἐπληροφορήθην

τὴν κοίμησιν τοῦ Σεπτοῦ Ποιμενάρχου Σας κυροῦ Νι-
κολάου. Ἦτο λαμπρὸς Ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ὄντως λύπη καὶ ὀδύνη ἡ κοιμησίς του! Ὁ Θεὸς νὰ τὸν
ἀναπαύση καὶ νὰ τὸν κατατάξη μετὰ τῶν Ἁγίων του».

† Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης Εἰρηναῖος

-
«…Ἀντιλαμβάνεσθε τὴν θλίψιν μου διὰ τὴν ἐκδημίαν

τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου, διότι ὁ Θεὸς ἠθέλησεν νὰ
εἶναι ἀπὸ τὴν ἐποχήν τῆς φοιτήσεως εἰς τὴν Ριζάρειον
Ἐκκλησιαστικὴν Σχολήν, πνευματικὸν κατὰ Χριστὸν τέ-
κνον μου. Ἡ κατὰ Χριστὸν ζωή, ἡ σταδιοδρομία καὶ ἡ
ἀφοσίωσίς του εἰς τὸν Κύριόν τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου
ἦσαν μὲ ἐμπεπιστευμένην τὴν ψυχὴν του εἰς τὴν ὑπὸ
τῆς ταπεινότητός μου πνευματικὴν καθοδήγησιν καὶ
κατεύθυνσιν διὰ τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῆς Ὀρθοδόξου
ἡμῶν Ἐκκλησίας. …Θρηνῶ καὶ ὀδύρομαι διὰ τὴν ἀπώ-

λειαν, ἀλλ’ ὅπως ὁ Θεὸς ἐπέτρεψεν οὕτω καὶ ἐγένετο.
Εὐχόμεθα ὅπως ὁ Κύριος ἀναπαύσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
εἰς τὴν χώραν τῶν ἁγίων καὶ τῶν δικαίων».

† Ὁ Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος

-
«Κατώδυνος τὴν ψυχὴν ἐπληροφορήθην τὴν πρὸς

Κύριον ἐκδημίαν τοῦ Σεβ. Φθιώτιδος Νικολάου. Ὁ ἀοί-
διμος Ἱεράρχης ἔφυγεν εἰς ἀκμαίαν ἡλικίαν. Φαίνεται
ὅτι ἡ ἀείμνηστη μητέρα του, ποὺ «ἔφυγε» πρὸ ὀλίγου
μόλις καιροῦ, ἡ καλὴ κἀγαθή κυρία Μαρία, τὸν ἤθελε
κοντά της. Καὶ τὸν ἐπῆρε. Καὶ τώρα εὐφραίνονται
ἀμφότεροι εἰς τὴν Οὐράνιον Βασιλείαν».

† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς 
καὶ Κονίτσης Ἀνδρέας

-

«Διὰ τὸν ἐκλιπόντα πολυσέβαστον καὶ ἅγιον Ἱεράρ-
χην ἐφαρμόζονται πλήρως οἱ λόγοι τοῦ Μεγάλου Βασι-
λείου περὶ τοῦ Νεοκαισαρείας Μουσωνίου «ἔρεισμα
πατρίδος, Ἐκκλησιῶν κόσμος, στύλος καὶ ἑδραίωμα τῆς
ἀληθείας, στερέωμα τῆς ἐν Χριστὸν πίστεως, οἰκείοις
ἀσφάλεια, δυσμαχότατος τοῖς ὑπεναντίοις, φύλαξ πα-
τρώων θεσμῶν, νεωτεροποιίας ἐχθρός. Ἐν ἑαυτῷ δει-
κνὺς τὸ παλαιόν τῆς Ἐκκλησίας σχῆμα».

† Ὁ Καστορίας Σεραφεὶμ
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-

«…Ὁμολογῶ ὅτι συγκλονίστηκα καὶ ἡ θλίψη πλημ-
μύρισε τὴν ψυχή μου ὄχι μόνο λόγῳ τῆς αἰφνίδιας καὶ
ἀνέλπιστης κατ’ ἄνθρωπον ἐκδημίας τοῦ ἀδελφοῦ,
ἀλλὰ καὶ λόγῳ τοῦ στενοῦ καὶ πολυχρόνιου πνευματι-
κοῦ δεσμοῦ ποὺ διατηρούσαμε ἀπὸ τότε ποὺ καὶ οἱ δυό
μας ἤμασταν ἀκόμη λαϊκοί. Τί νὰ πῶ; «Ὄντως φοβε-
ρώτατον τὸ τοῦ θανάτου μυστήριον». Ἰδιαιτέρως δὲ
ὅταν αἰφνίδια ἔρχεται καὶ μάλιστα γιὰ πρόσωπα ἀγα-
πημένα… Ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μου εὔχομαι ὁ Κύ-
ριος νὰ τὸν ἀναπαύσει ἐν χώρᾳ ζώντων καὶ νὰ τὸν
ἀνταμείψει γιὰ τοὺς πολλοὺς κόπους ποὺ κατέβαλε
στὴν διαποίμανση τῆς ἱστορικῆς καὶ πολυάνθρωπης
Μητροπόλεώς του. Ἡ ἀκεραιότης τοῦ ἀρχιερατικοῦ του
ἤθους καὶ ἡ δημιουργική του ποιμαντορία τὸν συναριθ-
μοῦν μεταξὺ τῶν διαπρεπεστέρων Ἱεραρχῶν τῆς
Ἐκκλησίας μας τῶν δύο πρώτων δεκαετιῶν τῆς νέας
χιλιετίας». 

† Ὁ Νέας Σμύρνης Συμεὼν 

-
«Παῦλος Σιατίστης ἔφυγε, Νικόλαος Φθιώτιδος

ἔφυγε, «ἐπτωχεύσαμεν σφόδρα». Προσωπικότητα πο-
λύεδρη ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφός μας Νικόλαος καὶ ἀδάμας
πολύεδρος! Σέμνωμα τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος. Οἱ θέσεις του γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ
Ἔθνος ἦσαν πάντοτε ἄριστες. Προικισμένος μὲ ἐξαί-
ρετα χαρίσματα καὶ ἀνεθραμμένος σὲ περιβάλλοντα
ἐκκλησιαστικὰ ἀπέδωσε στὴν Ἐκκλησία καρποὺς λα-
μπρούς, γλυκεῖς καὶ εὔχυμους. Αὔξησε στὸ ἔπακρο τὰ
δοθέντα τάλαντα σὲ ὅλους τούς τομεῖς. Εἴθε τὸ παρά-
δειγμά του νὰ διδάσκη νεωτέρους καὶ νὰ συνεχίζει ἡ
καρποφορία τοῦ κόπου του ἐν Κυρίῳ». 
† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἐορδαίας Θεόκλητος

-
«Ὁ μακαριστὸς γέροντας ὑπῆρξε ὄντως ἐξαίρετη

ἐπισκοπικὴ προσωπικότητα, ποὺ τίμησε τὴν Ἐκκλησία
καὶ δόξασε τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου Θεοῦ. Εἶμαι βέβαιος
ὅτι ἤδη βρίσκεται στὸ Ἄνω Θυσιαστήριον, δέεται καὶ
πρεσβεύει ὑπὲρ πάντων ἡμῶν».

† Ὁ Νεαπόλεως καὶ Σταυρουπόλεως Βαρνάβας

-

«Ἡ προσωπικότης τοῦ μακαριστοῦ πλέον Ἱεράρχου
θὰ μείνει καταγεγραμμένη εἰς τὴν μνήμην μας οὐχὶ
μόνον διὰ τὴν πληθὺν τῶν πνευματικῆς καὶ κοινωνικῆς
ἐμβελείας ἔργων του, οὔτε μόνον διὰ τοὺς ἀναρριθμή-
τους κόπους, τὰ μεγαλεπήβολα ὁράματα καὶ τὸν
ἐμπνευσμένον λόγον του, ἀλλὰ κυρίως διὰ τὴν καθαρό-
τητα τῆς ζωῆς, τὸ φιλόχριστον φρόνημα, τὴν πεπαρρη-
σιασμένην ὁμολογίαν καὶ τὸ εὐσεβὲς καὶ φιλόθεον τῆς
ὅλης πολιτείας καὶ διακονίας του».

† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικόλαος

-
«Ὁ μακαριστὸς Ἱεράρχης θεοφιλῶς ἐποίμανεν ἐπὶ

σειρὰ ἐτῶν τὴν εὐλογημένην Ἐπαρχία του, ξεχωρίζο-
ντας διὰ τὴν ἀκραιφνῆ ἐκκλησιαστικήν του συνείδησιν,
διὰ τὴν ἐλεήμονα καὶ φιλάνθρωπον βούλησίν του,
καθὼς διὰ τὸ πλούσιον πνευματικὸν καὶ ποιμαντικὸν
ἔργον ποὺ κατέλιπε εἰς αὐτήν. Δειεκρίθη δὲ διὰ τὴν βα-
θυτάτην πίστην του, τὴν εὐγένειαν τοῦ χαρακτῆρος του,
τὴν καλοπροαίρετον καὶ καλοδιάθετον ὑπόστασίν του,
τὴν ἀγάπην του πρὸς τὸ ποίμνιόν του».

† Ὁ Ἀρκαλοχωρίου Ἀνδρέας

-
«Μετὰ πολλῆς συγκινήσεως ἐπληροφορήθημεν τὴν

ἐν Κυρίῳ κοίμησιν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου
Φθιώτιδος κυροῦ Νικολάου, πεπνυμένου, ἐναρέτου, συ-
νετοῦ καὶ ταπεινοῦ Ἱεράρχου, πολλὰ προσενεγκόντος
τῇ Ἐκκλησίᾳ καὶ ἀναλώσαντος ἑαυτὸν χάριν τοῦ ἐμπε-
πιστευμένου αὐτῷ ποιμνίου, καταλιπόντος ἀπόδειξιν
παραδειγματικῆς ζωῆς, πίστεως καὶ ποιμαντορίας».

† Ὁ Χίου Μάρκος

-
«Στερούμεθα λέξεων καταλλήλων καὶ φράσεων ἐπι-

τηδείων νὰ ἐξάρουμε τὴν πρὸς τὴν Ἁγίαν μας Ἐκκλη-
σίαν ἀγάπην αὐτοῦ, τὴν Εὐαγγελικὴ πολιτεία, τὴν πρὸς
τὸν Κλῆρο καὶ τὸ ποίμνιο πατρικὴ στοργή του, τὴν ἀπε-
ριόριστη ἐλπίδα του ἐπὶ τὴν θείαν χάριν, τὴν εὐόρκως
ἐπιτέλεσιν τοῦ ἱεροῦ καθήκοντός του, μὴ φειδομένου
κόπου καὶ χρόνου, ἐν ἐνὶ λόγῳ τὴν χριστομίμητο ποι-
μαντορία τοῦ μακαριστοῦ ἐν τῇ Θεοσώστῳ Μητροπόλει
τῆς Φθιώτιδος.

† Ὁ Νέας Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς Ἰουστῖνος

-
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«Ὁ ἐκλιπὼν Ἱεράρχης ὑπῆρξεν χαρισματικὴ προσω-
πικότης, ὀξύνους, εὔστροφος, ταπεινός, ὑπομονετικός,
φιλομόναχος καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως ἀκραιφ-
νὴς ὑπερασπιστὴς καὶ ὑπέρμαχος τῆς τῶν Ὀρθοδόξων
δογμάτων ἀληθοῦς πίστεως». 

† Ὁ Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς Παντελεήμων 

-
«Μὲ μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα ὅτι ἐκοιμήθη ὁ

Μητροπολίτης Φθιώτιδας Νικόλαος. Ἀγαπητὸς σὲ λαὸ
καὶ κλῆρο, ἀφήνει ἀνεξίτηλο πνευματικὸ ἀποτύπωμα,
καθὼς καὶ πολύτιμο φιλανθρωπικὸ ἔργο».

Κυριάκος Μητσοτάκης, 
Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος 

-

«Σήμερα, στὴ Φθιώτιδα, καὶ ὄχι μόνο, ὅλοι μας συ-
γκλονιστήκαμε μὲ τὴν εἴδηση καὶ πενθοῦμε γιὰ τὸν
ἀδόκητο χαμὸ τοῦ Μητροπολίτη μας Νικολάου. Ὁ Μα-
καριστὸς Νικόλαος ἄσκησε τὰ καθήκοντά του ἐπὶ 23
χρόνια, προσφέροντας τεράστιο ἐκκλησιαστικὸ καὶ κοι-
νωνικὸ ἔργο. Στάθηκε δίπλα σὲ ὅσους εἶχαν πραγμα-
τικὴ ἀνάγκη. Μᾶς ἐνέπνευσε μὲ τὴ σύνεση, τὴ
μετριοπάθεια, τὴν ταπεινότητα καὶ τὴν ἀγάπη του πρὸς
τὴν πατρίδα καὶ τὴ Φθιώτιδα. Τὸ ἔργο καὶ ἡ διακονία
του θὰ μείνουν ἀνεξίτηλα στὴ μνήμη μας. Ἡ Φθιώτιδα
θὰ τὸν θυμᾶται γιὰ πάντα. Θερμὰ συλλυπητήρια στοὺς
οἰκείους του καὶ σὲ ὅλους τούς Φθιωτεῖς».

Χρῆστος Σταϊκούρας, 
Ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν 

-
«Πένθιμη ἡ μέρα ὄχι μόνο γιὰ τὴ Φθιώτιδα, ἀλλὰ

γιὰ ὅσους γνωρίζαμε τὸν μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικό-
λαο. Ἀδυνατοῦμε νὰ πιστέψουμε ὅτι ὁ ἀκούραστος,
εὐθύς, ἁπλός, γενναιόδωρος ποιμενάρχης δὲν εἶναι πιὰ
κοντά μας. Τὸν γνωρίσαμε στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίου Ἐλευ-
θερίου στὸ Γκύζη καὶ παρακολουθούσαμε μὲ συγκίνηση
τὴν ἄοκνη προσπάθειά του στὴ Μητρόπολη Φθιώτιδας
ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια. Ἀφήνει ἕνα πνευματικὸ θησαυρὸ
γιὰ παρακαταθήκη, ἀλλὰ καὶ ἕνα δυσαναπλήρωτο
κενό».

Σοφία Ζαχαράκη, 
Ὑφυπουργὸς Παιδείας

-

«Τὸ σημαντικὸ ἔργο τοῦ ἀοιδίμου Ἱεράρχου κατὰ
τὴ διάρκεια τῶν 23 χρόνων θεοφιλοῦς ποιμαντορίας του
καὶ εἰδικότερα ἡ ἀγάπη του καὶ ἡ προσφορά του στὰ
θέματα Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαίδευσης ἀποτελοῦν στα-
θερὴ πηγὴ ἔμπνευσης γιὰ ὅλους μας». 

Γιῶργος Καλαντζῆς, 
Γενικὸς Γραμματέας Θρησκευμάτων 

Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων

-

«Ἡ ξαφνικὴ ἐκδημία τοῦ Μητροπολίτη μας, δὲν
εἶναι μόνο ἕνα τεράστιο πλῆγμα γιὰ ὅλους ἐμᾶς ποὺ
Τὸν γνωρίσαμε καὶ συνεργαστήκαμε ἐπὶ μακρὸν μαζί
Του, εἶναι μία μεγάλη ἀπώλεια γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος, γιὰ τὴν Φθιώτιδα, γιὰ τὴν Λαμία καὶ γιὰ τὴν
Ὀρθοδοξία. Ἡ ἐπὶ πολλὰ ἔτη ἐμπνευσμένη καὶ δημι-
ουργικὴ Ποιμαντορία Του, σὲ ὅλους τούς τομεῖς,
ἀσφαλῶς καὶ ἀφήνει ἕνα ἀνεξίτηλο στίγμα δημιουρ-
γικῆς διάβασης, ἀλλὰ συγχρόνως ἀφήνει καὶ ἕνα δυσα-
ναπλήρωτο κενὸ στὴ Μητρόπολή μας καὶ στὶς ψυχὲς
ὅλων τῶν πιστῶν καὶ τῶν συνεργατῶν του. Ἂς δεχθοῦν
οἱ συγγενεῖς καὶ οἱ συνεργάτες του τὰ θερμά μου συλ-
λυπητήρια καὶ ἂς εὐχηθῶ καὶ ᾽γῶ μαζὶ μὲ ὅλους ἀπὸ
ἐκεῖ ψηλὰ ποὺ θὰ βρίσκεται νὰ συνεχίσει νὰ προσεύχε-
ται γιὰ τὸ καλό τῆς Φθιώτιδος καὶ τοῦ λαοῦ της». 

Γιῶργος Κοτρωνιᾶς, 
Βουλευτὴς Φθιώτιδος ΝΔ 

-
«Ἡ κοίμηση τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φθιώτι-

δος Νικολάου, εἶναι μία μεγάλη ἀπώλεια γιὰ τὴν ἐκκλη-
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σία τῆς Ἑλλάδας, τὴν Μητρόπολή μας καὶ τὴ Φθιωτικὴ
κοινωνία.

Ὁ μακαριστὸς ποιμενάρχης μας, ἦταν ἕνας φωτισμέ-
νος ἱεράρχης καὶ ἕνας ἰδιαίτερα δημιουργικὸς ἄνθρω-
πος. Στὰ 23 χρόνια τῆς διακονίας του στὸ τόπο μας
ἐπέδειξε ἕνα πολὺ σημαντικὸ ἐκκλησιαστικό, φιλαν-
θρωπικὸ καὶ κοινωνικὸ ἔργο. Ὑπὸ τὴν ἔμπνευση καὶ τὴν
καθοδήγησή του ἔγιναν ἐμβληματικὰ ἔργα στὴν Μητρό-
πολή μας. Ὁ λόγος του μέσα ἀπὸ τὰ κηρύγματα καὶ
τὶς δημόσιες παρεμβάσεις του, ὑπῆρξε πάντοτε σοφὸς
καὶ οὐσιαστικός. Ἡ ἀλληλεγγύη καὶ ὑποστήριξή του σὲ
αὐτοὺς ποὺ εἶχαν ἀνάγκη ἦταν γενναιόδωρη, ἐνῶ ξε-
χωριστὴ ἦταν ἡ σχέση καὶ ἡ ἐπιρροή του στοὺς νέους
ἀνθρώπους τοῦ τόπου μας. Ὁ μακαριστὸς Νικόλαος
ἄφησε ἀνεξίτηλο τὸ στίγμα του στὴν ἱστορία τοῦ τόπου
μας καὶ θὰ τὸν θυμόμαστε πάντα μὲ ἀγάπη καὶ σεβα-
σμό. Στοὺς συγγενεῖς του, στὸν ἱερὸ κλῆρο τῆς Μητρο-
πόλεώς μας καὶ στοὺς κατοίκους τῆς Φθιώτιδος
ἐκφράζω τὰ θερμά μου συλλυπητήρια». 

Γιάννης Οἰκονόμου, 
Βουλευτὴς Φθιώτιδoς ΝΔ.

-

«Ἡ δυσάρεστη εἴδηση τῆς ἀπροσδόκητης κοίμησης
τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Φθιώτιδος Νικολάου
προκαλεῖ σὲ ὅλους μας βαθιὰ θλίψη καὶ συγκίνηση. Ἐπὶ
23 ἔτη, ὁ Μακαριστὸς Μητροπολίτης ὑπῆρξε ἕνας δυ-
ναμικὸς καὶ ἄγρυπνος ποιμενάρχης ποὺ ὑπηρέτησε μὲ
συνέπεια καὶ ἀγάπη τὸ ποίμνιό του. Μὲ τὸ πλούσιο καὶ
πολυδιάστατο ποιμαντικό, πνευματικὸ καὶ κοινωνικό
του ἔργο κέρδισε ἐπάξια τὸ σεβασμὸ καὶ τὴν ἀγάπη

τῶν πιστῶν. Ἦταν μία χαρισματικὴ προσωπικότητα
τῆς Ἐκκλησίας μας ποὺ εἶχα τὴν εὐλογία νὰ συνδέσω
μὲ τὶς πιὸ σημαντικὲς στιγμὲς τῆς ζωῆς μου. Ἐκφράζω
τὰ εἰλικρινῆ μου συλλυπητήρια στὴν Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος, στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Φθιώτιδος, στοὺς
οἰκείους του καὶ στὸ λαὸ τῆς Φθιώτιδας. Ἂς εἶναι αἰώ-
νια ἡ μνήμη του». 

Θέμης Χειμάρας, 
Βουλευτὴς Φθιώτιδος ΝΔ

-

«Ἡ αἰφνιδιαστικὴ καὶ ἀδόκητη κοίμηση τοῦ Μακα-
ριστοῦ Μητροπολίτη Φθιώτιδας Νικολάου μᾶς ἔχει συ-
γκλονίσει ὅλους, ὅσους εἴχαμε τὴν εὐκαιρία νὰ
γνωρίσουμε ἐκ τοῦ σύνεγγυς τὴ σπουδαία προσωπικό-
τητά του. Κατὰ τὰ 23 ἔτη τῆς διακονίας του ὡς Ποιμε-
νάρχης στὸ νομό μας, ἄφησε ὡς παρακαταθήκη
σημαντικότατο φιλανθρωπικὸ ἔργο, ἐνῶ πάντοτε ὁ
λόγος του ὑπῆρξε φάρος ἀγάπης, ἐλπίδας καὶ ὁμόνοιας.
Γιὰ τὴν κοίμηση τοῦ Ἱεράρχη μας ἐκφράζω τὰ θερμά
μου συλλυπητήρια στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ στὸ
ποίμνιό του στὴ Φθιώτιδα».

Γιάννης Σαρακιώτης,
Βουλευτὴς Φθιώτιδoς ΣΥΡΙΖΑ 

-

«Διερμηνεύοντας τὰ συναισθήματα ὅλων τῶν Στε-
ρεοελλαδιτῶν, θὰ ἤθελα νὰ ἐκφράσω τὴ βαθιά μου
θλίψη γιὰ τὸν ἀδόκητο χαμὸ τοῦ μακαριστοῦ Μητρο-
πολίτου Νικολάου. Μία ἀναπάντεχη καὶ μεγάλη ἀπώ-
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λεια γιὰ τὴ Φθιώτιδα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν πνευματικὴ ζωὴ
τοῦ τόπου μας, ποὺ ἀπὸ σήμερα γίνεται φτωχότερη.

Ὁ ἐπὶ 23 χρόνια Μητροπολίτης Φθιώτιδας, μὲ τὴν
ἄσβεστη φλόγα γιὰ προσφορὰ ποὺ τὸν διέκρινε, μὲ τὴν
ἰσχυρὴ προσωπικότητά του καὶ τὴν βαθιὰ πνευματικό-
τητά του, ἄφησε ἀνεξίτηλη τὴ σφραγίδα του στὴ θρη-
σκευτικὴ ζωή.

Ὁ μακαριστός, ὑπηρέτησε μὲ ὅλο του τὸ εἶναι τὴν
ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας. Ὑπῆρξε ἕνας βαθιὰ μορφωμέ-
νος καὶ δραστήριος ποιμενάρχης, ποὺ ἀφήνει πίσω του
μεγάλο καὶ θεάρεστο ἔργο. Στάθηκε δίπλα στοὺς ἀδύ-
ναμους καὶ στοὺς ἔχοντες ἀνάγκη. Μὲ ἀτσάλινη θέληση
καὶ χαλύβδινη βούληση. Ὑπῆρξε πιστὸς στὶς ἀρχὲς καὶ
τὶς ἀξίες του. Μὲ τὴν καθοδήγησή του πάντοτε μᾶς ἐνέ-
πνεε. Μέχρι τὸν σημερινὸ αἰφνίδιο χαμὸ του ὑπῆρξε
ἄοκνος ὑπηρέτης τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ κλήρου τῆς Φθιώτι-
δας. Θὰ μᾶς λείψει.

Αἰωνία του ἡ μνήμη».
Κωνσταντῖνος Μπακογιάννης 

Περιφερειάρχης Στερεᾶς Ἑλλάδος 

-

«Μὲ θλίψη καὶ ὀδύνη πληροφορηθήκαμε τὴν ἀναγ-
γελία τοῦ θανάτου τοῦ Μητροπολίτου μας κυροῦ Νικο-
λάου. Ὁ ἀείμνηστος Ἱεράρχης ὑπῆρξε ἀναπόσπαστο
κομμάτι τῆς νεώτερης ἱστορίας της Φθιώτιδας μὲ τὶς
προσευχές του, καὶ τὶς διαρκεῖς μάχες γιὰ τὸν τόπο. Ὁ
Μακαριστὸς Μητροπολίτης στὶς πάνω ἀπὸ 2 δεκαετίες
τῆς ποιμαντορίας του ἐργάστηκε ἀκούραστα στὴ το-
πικὴ ἐκκλησία καὶ ἀφήνει πίσω του ἕνα πλούσιο Κοι-
νωνικό, Φιλανθρωπικὸ καὶ Πνευματικὸ ἔργο. Στάθηκε
πάντα δίπλα στοὺς ἀνήμπορους καὶ αὐτοὺς ποὺ εἶχαν
ἀνάγκη. Ἂς ἀναπαύσει ὁ Θεὸς τὴν ψυχή του καὶ ἂς
δώσει κουράγιο καὶ παρηγοριὰ στοὺς οἰκείους του.
Ἐμεῖς θὰ τὸν θυμόμαστε πάντα μὲ ἀγάπη καὶ σεβα-
σμό».

Εὐθύμιος Καραΐσκος, 
Ἀντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδος

-
«Ἕνας φωτισμένος ἱεράρχης, ἕνας ἱκανότατος Μη-

τροπολίτης ἐπὶ 23 συναπτὰ ἔτη, ἕνας ξεχωριστὸς πνευ-
ματικὸς ἄνθρωπος ἔφυγε ἀπὸ κοντὰ μας ἀφήνοντας
πίσω ἕνα δυσαναπλήρωτο κενό, ὄχι μόνο στὴν τοπική
μας ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλον τὸ ὀρθόδοξο κόσμο.

Ὑπῆρξε ἕνας ἄοκνος ἐργάτης τῆς Ὀρθοδοξίας, μὲ σπου-
δαῖο ἐκκλησιαστικό, πνευματικό, κοινωνικὸ καὶ φιλαν-
θρωπικὸ ἔργο. Συμπαραστάτης πάντοτε σὲ ὅλους
ὅσους τὸν εἶχαν ἀνάγκη. Εἶχα τὴν τύχη νὰ συνεργαστῶ
μαζί του γιὰ πολλὰ χρόνια, ἀλλὰ καὶ τὴν εὐλογία νὰ
συζητοῦμε πολλὲς φορὲς γιὰ ὅλα τὰ σύγχρονα προβλή-
ματα, τὶς ἀνάγκες τῆς κοινωνίας, τὶς πνευματικὲς ἀνα-
ζητήσεις καὶ τὴν πορεία τῆς ὀρθοδοξίας.

Θερμὰ συλλυπητήρια στὴν οἰκογένειά του, στοὺς
στενούς του συνεργάτες, κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, σὲ ὅλο
τὸν ἱερὸ κλῆρο τῆς Φθιώτιδας, στὴν Ἱεραρχία τῆς Ἑλλά-
δας καὶ σὲ ὅλους τούς πιστούς τῆς Φθιώτιδας. Ἡ αἰφνί-
δια ἀπώλεια τοῦ Ποιμενάρχη μας εἶναι ὀδυνηρὴ
ἀπώλεια γιὰ τὸν τόπο. Ἡ θλίψη μας εἶναι μεγάλη».

Νικόλαος Σταυρογιάννης, 
Δήμαρχος Λαμιέων

-

«Βαθιὰ συλλυπητήρια γιὰ τὸν Μακαριστὸ Ποιμε-
νάρχη καὶ Μητροπολίτη τῆς καρδιᾶς μας κ.κ. Νικόλαο
ἐκ μέρους τοῦ Δήμου Λοκρῶν καὶ ἐμοῦ προσωπικά.

Πολλὲς οἱ προσπάθειες ποὺ μᾶς ἕνωναν ὅλα αὐτὰ
τὰ χρόνια ἔχοντας κοινοὺς στόχους τὴ βελτίωση τῆς
ζωῆς τῶν Λοκρῶν. Ὀξυδερκής, καλοπροαίρετος, δε-
κτικὸς καὶ ἀγωνιστὴς συνεργάστηκε μαζί μας γιὰ τὴν
ἐπίτευξη στόχων, ὅπως τὴν ὁλοκλήρωση τῆς πλατείας
Ἀταλάντης καὶ τοῦ κτιρίου Ἀγορᾶς.

Ἐπίσης τὸν εὐχαριστοῦμε καὶ τὸν εὐγνωμονοῦμε
γιὰ τὴ θετική του στάση καὶ τὴν ἀνταπόκρισή του σὲ
κάθε μας κάλεσμα στὴ Λοκρίδα ὅπου ἔδωσε τὸ στίγμα
του. Ἀφιερωματικὲς ἐκδηλώσεις ἀπὸ τὸν Δῆμο Λοκρῶν

Σελίδα 24                                  «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019



στὸν σεβασμιότατο ἐκλιπόντα Μητροπολίτη Φθιώτιδας
κ.κ. Νικόλαο πραγματοποιήθηκαν στὴν ἕδρα τοῦ Δήμου
Ἀταλάντης:

α) Διοργανώνοντας ἐκδηλώσεις γιὰ τὰ 100 χρόνια
ἀπὸ τόν θάνατο τοῦ Μητροπολίτη Ταλαντίου καὶ Διαυ-
λείας

β) Διοργανώνοντας ἐκδήλωση γιὰ τὰ 20 χρόνια τῆς
ἱεροσύνης του στὴ Φθιώτιδα ὅπου πραγματοποιήθηκε
εἰδικὴ μνεία στὴ ζωή του καὶ στὸ ἔργο του.

Ὁ Μακαριστὸς Νικόλαος γνώρισε τὴ σὲ βάθος προ-
σωπικὴ ἐκτίμηση ἀλλὰ καὶ τῶν Δημοτῶν καὶ πιστεύ-
ουμε ὅτι οἱ μεγάλοι ἄντρες ἀγωνιστὲς πρέπει νὰ
τιμοῦνται ἐν ζωῇ.

Τὸν εὐχαριστῶ ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς μου γιατί
εἶχα τὴν τιμὴ νὰ μὲ ὁρκίσει δύο φορὲς Δήμαρχο Λοκρῶν
μαζὶ μὲ ὅλο τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο στὸ νεοσύστατο
Δῆμο Λοκρῶν σὲ κλίμα συγκίνησης καὶ ἑνότητας. Πολ-
λὲς συζητήσεις ἀπόψεις καὶ προτάσεις μαζί του μὲ ἔκα-
ναν πλουσιότερο σὲ ἰδέες καὶ στάση ζωῆς.

Εὐελπιστοῦμε νὰ ἐκοιμήθη γαλήνια, ἤρεμα, μὲ πλη-
ρότητα καὶ ὁλοκλήρωση, ἂν καὶ πρόωρα, γιατί ξέρουμε
ὅτι εἶχε ἀκόμα νὰ προσφέρει στὸ λαὸ τῆς Φθιώτιδας.

Καλὸ παράδεισο, ἀξιομακάριστε μεγάλε Ἱεράρχη
Φθιώτιδας κ.κ. Νικόλαε».

Νικόλαος Λιόλιος
Δήμαρχος Λοκρῶν 

-

«Ἔφυγε ξαφνικὰ ἀπὸ κοντά μας, ὁ Μακαριστὸς
Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος, ἕνας ἀκούραστος
Ποιμενάρχης μὲ τεράστια πνευματική, κοινωνικὴ καὶ
φιλανθρωπικὴ προσφορά. Ὁ λαὸς τῆς Φθιώτιδας καὶ
ὅλης τῆς Περιφέρειας Στερεᾶς Ἑλλάδας θὰ τὸν
θυμᾶται πάντα μὲ ἀγάπη καὶ σεβασμὸ γιὰ τὸ τεράστιο
καὶ πολυδιάστατο ποιμαντικό του ἔργο. Ἐπὶ 23 χρόνια
δούλεψε γιὰ τοὺς συνανθρώπους μας, ὄχι μόνο στὴ
Φθιώτιδα, ἀλλὰ ὅπου ὑπῆρχε ἀνάγκη καὶ ἄνοιξε τὶς
πόρτες τῶν ἐκκλησιῶν μὲ τὸν εὐθύ, τολμηρὸ καὶ αὐθε-
ντικὸ λόγο του. Τὸ κενὸ ποὺ ἀφήνει εἶναι δυσαναπλή-
ρωτο. Θερμὰ συλλυπητήρια». 

Κατερίνα Μπατζελῆ,  
Πρώην Ὑπουργὸς καὶ βουλευτὴς Ν. Φθιώτιδας

-
«Μὲ συντριβὴ καὶ ὀδύνη ἀποδίδουμε καὶ ἐμεῖς τὸν

τελευταῖον ἀσπασμὸ στὸν Σεβασμιώτατον Φθιώτιδος
Κυρὸν Νικόλαον. Ὁ ἀοίδιμος Ἱεράρχης ὑπῆρξε πρότυ-
πον ἀγωνιστοῦ τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς Ἑλληνορθοδό-
ξου Παραδόσεως. Ἀφήνει ἰσχυρὸ καὶ ζωντανὸ
παράδειγμα πρὸς μίμηση γιὰ κληρικοὺς καὶ λαϊκούς».

Στέλιος Παπαθεμελὴς
Πρόεδρος τῆς Δημοκρατικῆς Ἀναγέννησης

-
«Ἡ κοίμηση τοῦ Μητροπολίτου μας Νικόλαου προ-

καλεῖ σὲ ὅλη τὴν Φθιώτιδα καὶ σὲ ἐμένα προσωπικὰ
αἰσθήματα θλίψης καὶ συγκίνησης. Ἡ ζωή του καὶ ἡ πο-
λυσχιδὴς δράση του, πάνω ἀπὸ 20 χρόνια, σφραγίστη-
καν ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς προσφορᾶς πρὸς στὴν
Ἐκκλησία. Μέ τὸ ξεχωριστὸ κοινωνικὸ καὶ φιλανθρω-
πικό του ἔργο, τὸ διαρκὲς ἐνδιαφέρον του γιὰ ὅλο τὸ
ποίμνιό του θὰ ἀποτελεῖ πάντα ἕνα παράδειγμα πεφω-
τισμένου ἱεράρχη, κατέχοντας ἰδιαίτερη θέση ὡς πνευ-
ματικὸς πατέρας στὶς καρδιὲς ὅλων ἐκείνων ποὺ τὸν
γνώρισαν καὶ συμπορεύτηκαν μαζί του. Ὁ ἀείμνηστος
Μητροπολίτης ὑπῆρξε πρότυπο ἱεράρχη. Σεμνός, ταπει-
νός, φιλάνθρωπος, μία ἐξαίρετη προσωπικότητα. Τύχη
ἀγαθὴ μὲ εὐτύχησε νὰ τὸν γνωρίζω ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια
καὶ νὰ συνεργαστῶ μαζί του. Θέλω νὰ τὸν εὐχαριστήσω
γιατί ὑπῆρξε εἰλικρινὴς φίλος μου. Θά τὸν θυμόμαστε
πάντα μὲ ἀγάπη. Ἡ ψυχὴ του ἂς ἀναπαυθεῖ ἐν εἰρήνῃ.»

Θανάσης Γιαννόπουλος
τ. Ὑφυπουργός Ὑγείας

-
«Ἡμέρα θλίψης καὶ ὀδύνης, πιὸ φτωχὴ ἀπὸ σήμερα

ἡ περιοχή μας ἀφοῦ λείπει ὁ φωτισμένος ποιμενάρχης
μας ὁ Μητροπολίτης κ. Νικόλαος. Ὑπῆρξε μεγαλόψυχος
στάθηκε δίπλα σὲ ὅσους εἶχαν ἀνάγκη. Ὁ Μακαριστὸς
Μητροπολίτης ἐργάστηκε ἀκούραστα καὶ ἀφήνει πραγ-
ματικὰ ἕνα μεγάλο ἔργο, ἡ παρακαταθήκη του εἶναι
σημαντική. Ἡ Φθιώτιδα τὸν ἀγάπησε πραγματικὰ, θὰ
ἔχει ξεχωριστὴ θέση στὴν καρδιά μας. Τὸν εὐχαρι-
στοῦμε γιὰ ὅσα προσέφερε. Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο
τῆς ΝΟΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ἐκφράζει τὰ θερμὰ συλλυπητή-
ρια στὴν οἰκογένειά του καὶ στὴν ἱεραρχία τῆς Ἐκκλη-
σίας».

ΝΟΔΕ Φθιώτιδος

-
«Τὸ Τεχνικὸ Ἐπιμελητήριο Ἀνατολικῆς Στερεᾶς
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ἐκφράζει τὴ βαθύτατη θλίψη καὶ συγκίνηση γιὰ τὴν
ἀναπάντεχη ἀπώλεια τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη
Φθιώτιδας Νικολάου. Ἄφησε πίσω του πολυδιάστατο
χριστιανικὸ καὶ πνευματικὸ ἔργο καὶ εἶναι ἀξιοσημεί-
ωτες οἱ φιλανθρωπικὲς δράσεις ποὺ ἀνέπτυξε γιὰ τοὺς
ἀδύναμους συμπολίτες μας. Θερμὰ συλλυπητήρια στὴν
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, στοὺς οἰκείους του καὶ σὲ
ὅλους τους πολίτες τῆς Φθιώτιδας».

ΤΕΕ Ἀνατολικῆς Στερεᾶς 

-
«Ἡ ξαφνικὴ εἴδηση τῆς κοιμήσεως τοῦ Μακαριστοῦ

Μητροπολίτη Φθιώτιδας Νικολάου προκάλεσε σὲ ὅλους
μας ἀπέραντη θλίψη καὶ ὀδύνη. Ἐπὶ δύο καὶ πλέον δε-
καετίες ὑπῆρξε ἕνας ἄοκνος ἐργάτης τῆς Ἐκκλησίας
μας, δυναμικὸς ποιμενάρχης τῆς Μητρόπολης Φθιώτι-
δας ποὺ λειτουργοῦσε πρὸς ὄφελος ὅλων τῶν πιστῶν
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀλλὰ καὶ ὅσων ἀνθρώπων
ἔχουν ἀνάγκη τὴ στοργικὴ παρουσία της. Ἡ πολυδιά-
στατη διαδρομὴ του συνδέθηκε μὲ πλούσιο κοινωνικό,
πνευματικὸ καὶ φιλανθρωπικὸ ἔργο κερδίζοντας ἐπάξια
τὸ σεβασμὸ καὶ τὴν ἀγάπη ὅλων τῶν πιστῶν. Τὸ Δ.Σ.
τοῦ Ἐπιμελητηρίου Φθιώτιδας ἐκφράζει τὰ εἰλικρινῆ
συλλυπητήρια στὴν οἰκογένειά του, στοὺς οἰκείους του,
στὸν ἱερὸ κλῆρο τῆς Φθιώτιδας, στὴν Ἱεραρχία τῆς
Ἑλλάδας καὶ ὡς ἐλάχιστη ἔνδειξη σεβασμοῦ & τιμῆς
ἀποφάσισε:

• Νὰ παραστεῖ σύσσωμο τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο
τοῦ Ἐπιμελητηρίου μας στὴν κηδεία τοῦ Μητροπολίτη

• Νὰ κυματίζει μεσίστια ἡ ἑλληνικὴ σημαία τοῦ
Ἐπιμελητηρίου μας τὴν ἡμέρα τῆς κηδείας ὡς ἔνδειξη
πένθους

• Νὰ κατατεθεῖ στεφάνι στὴν κηδεία πρὸς τιμήν του
• Νὰ καταθέσει ὡς δωρεὰ χρηματικὸ ποσὸ στὸ φι-

λόπτωχο ταμεῖο τῆς Μητρόπολης Φθιώτιδας».
Ἐπιμελητήριο Φθιώτιδος

-

«Μία μεγάλη ἀπώλεια γιὰ τὴ Φθιωτικὴ κοινωνία,
γιὰ ὅλους ἐμᾶς ποὺ γνωρίζουμε τὸ ἔργο του, γιὰ τὴν
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας. Φυσιογνωμία σεμνή, ἡγετική,
ποὺ συνδύαζε τὴ βυζαντινὴ ἀσκητικὴ αὐστηρότητα μὲ
τὴν πατρικὴ ἔγνοια. Ὁ λόγος του ἁπλός, οὐσιαστικός,
σοφός, συναινετικός. Ἕνας πεφωτισμένος ἱεράρχης,
ἕνας πνευματικὸς ἡγέτης μὲ πολὺ σημαντικὸ ἐκκλησια-

στικό, φιλανθρωπικὸ και κοινωνικὸ ἔργο. Εἶχα τὴν τύχη
νὰ πάρω τὴν εὐλογία του μὲ τὴν ἀνάληψη τῶν καθηκό-
ντων μου καὶ νὰ συζητήσουμε ἐπὶ μακρὸν γιὰ τὸ παρὸν
καὶ τὸ μέλλον τῆς ἐκπαίδευσης. Μὲ ἐντυπωσίασε ἡ ἰδι-
αίτερη ἀγάπη, ἀγωνία καὶ μέριμνα γιὰ τὰ παιδιὰ καὶ
τοὺς νέους. Ἡ ἐξαιρετικὴ ἱκανότητά του νά συνδυάζει
χωρὶς δογματισμὸ τὶς θεολογικὲς θέσεις μὲ τὴν παιδα-
γωγικὴ ἐπιστήμη καὶ τήν ἀνθρώπινη συνθήκη. Τὸ πόσο
χαρούμενος, συγκινημένος, ἀλλὰ καὶ αἰσιόδοξος ἔνιωθε
μετά ἀπὸ τὶς πρόσφατες ἐπισκέψεις του σὲ σχολεῖα τῆς
περιοχῆς μας γιὰ τὶς γνώσεις, τὴ ζωντανή συμμετοχή
στὴ συζήτηση καὶ τὴν εὐγένεια τῶν μαθητῶν μας. Τὰ
23 χρόνια ποὺ ὑπηρέτησε στὴν περιοχὴ μας ἀφήνουν
ἕνα βαθὺ ἀποτύπωμα καὶ μία σημαντικὴ παρακατα-
θήκη πνευματικοῦ καὶ ἐκκλησιαστικοῦ ἔργου.

Ἐκ μέρους τῆς Περιφερειακῆς Διεύθυνσης Ἐκπαί-
δευσης Στερεᾶς Ἑλλάδας καὶ τῆς ἐκπαιδευτικῆς κοι-
νότητας ἐκφράζουμε τὰ θερμά μας συλλυπητήρια στοὺς
οἰκείους του καὶ στὸν ἱερὸ κλῆρο τῆς Μητροπόλεώς
μας. Θὰ τὸν θυμόμαστε πάντα μὲ ἀγάπη καὶ σεβα-
σμὸ».

Ἑλένη Μπενιάτα
Περιφερειακή Διευθύντρια Ἐκπαιδεὐσεως 

Στερεᾶς Ἑλλάδος 

-
«Ἡ Φθιώτιδα ἔχασε ἕναν φωτισμένο ἱεράρχη μὲ με-

γάλο κοινωνικὸ ἔργο. Ἰδιαίτερα θὰ ἤθελα νὰ μνημο-
νεύσω τὴ στήριξή του στὸ Πανεπιστήμιό μας καὶ τὴ
συμμετοχή του στὴν ἑδραίωση τῆς τριτοβάθμιας ἐκπαί-
δευσης στὴ Λαμία». 

Γιῶργος Σταμούλης, Κοσμήτορας 
Πολυτεχνικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

-
«Ἡ Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ εὐρύτερα ἡ κοινωνία τῆς

Φθιώτιδας, ἔχασαν τὸν Ποιμενάρχη τους, μία ἐξέχουσα
πνευματικὴ προσωπικότητα, ἕναν Ποιμενάρχη μὲ σπου-
δαῖο ἔργο, ποὺ ἀναδείχθηκε μέσα ἀπὸ τὶς φιλανθρω-
πικὲς καὶ κοινωνικὲς δράσεις τῆς Μητρόπολης. Τὸ ΔΣ
τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Λαμίας, ἐκφράζει, γιὰ τὴν
Κοίμηση τοῦ Ποιμενάρχη,  τὰ θερμά του συλλυπητήρια
στὴν Ἐκκλησία τῆς Φθιώτιδας καὶ στοὺς οἰκείους του».

Δικηγορικὸς Σύλλογος Λαμίας

-
«Ἡ ἀναγγελία τῆς ξαφνικῆς κοίμησης τοῦ Μακαρι-

στοῦ Μητροπολίτου Φθιώτιδας, μέλος τοῦ «Ὁμίλου
Φθιωτῶν Λογοτεχνῶν καὶ Συγγραφέων» ἀπὸ τὸ 2001,
ἔφερε ἀπέραντη θλίψη στόν Ὅμιλό μας. Ὁ Ποιμενάρχης
μας στάθηκε πάντα δίπλα σὲ ὅσους ἀντιμετώπιζαν
προβλήματα μέσῳ τοῦ κοινωνικοῦ καὶ φιλανθρωπικοῦ
του ἔργου. Ἔδωσε ὅμως ἰδιαίτερη βαρύτητα στό ποι-
μαντορικὸ του ἔργο, τὸ ὁποῖο δὲν σταματάει μὲ τὴν
κοίμησή του ἀφοῦ μέσω τοῦ συγγραφικοῦ του ἔργου
θὰ φωτίζει πάντα τὸ δρόμο μας.

Ὁ Θεὸς ἂς ἀναπαύσει τὴν ψυχή του.»
Ὅμιλος Φθιωτῶν Λογοτεχνῶν καὶ Συγγραφέων 

-
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«Ὁ Ὀργανωτικὸς Συντονιστὴς καὶ οἱ Συντονιστὲς
Ἐκπαιδευτικοῦ Ἔργου τοῦ Περιφερειακοῦ Κέντρου
Ἐκπαιδευτικοῦ Σχεδιασμοῦ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Στερεᾶς
Ἑλλάδος ἐκφράζουμε τὴ βαθειά μας θλίψη γιὰ τὴν πρὸς
Κύριον ἐκδημία τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Φθιώ-
τιδος κυροῦ Νικολάου. Ἑνὸς Ἱεράρχη μὲ πλούσια καὶ
πολύπλευρη προσφορὰ πρὸς τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Πα-
τρίδα, ὁ ὁποῖος τρέφοντας καὶ ἰδιαίτερη ἀγάπη πρὸς
τὴν Ἐκπαίδευση καὶ τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς στήριξε ἐξ
ὑπαρχῆς τὸν νέο θεσμὸ τοῦ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. καὶ στάθηκε
θερμὸς συμπαραστάτης στὸ παιδαγωγικὸ καὶ ἐπιστη-
μονικὸ ἔργο μας.

Μὲ σεβασμὸ στὴ μνήμη του ἐκφράζουμε τὰ πλέον
θερμὰ συλλυπητήριά μας στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρ-
χίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στοὺς οἰκείους, τοὺς
συγγενεῖς καὶ τοὺς συνεργάτες του».

ΠΕΚΕΣ Στερεᾶς Ἑλλάδας

-
«Ἡ ἀναγγελία τῆς ἀναπάντεχης Κοιμήσεως τοῦ

Μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φθιώτιδος, κ.κ. Νικολάου
προκάλεσε βαθιὰ θλίψη καὶ ὀδύνη. 

Ἐκ μέρους τῶν Μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου
τοῦ Κέντρου Κοινωνικῆς Πρόνοιας Περιφέρειας Στε-
ρεᾶς Ἑλλάδος, ἐκφράζω θερμὰ συλλυπητήρια πρὸς
πενθηφόρους συγγενεῖς καὶ συνεργάτες, γιὰ τὴν ἀδό-
κητη ἐκδημία Του.

Ὁ ἀείμνηστος Ποιμενάρχης ὑπῆρξε ἀνέσπερο φῶς
ἐμπνεύσεως, ἄοκνος καθοδηγητὴς καὶ συμπαραστάτης
τοῦ φιλοχρίστου ποιμνίου, καθὼς καὶ ἀρωγὸς στὴν ὑπο-
στήριξη τῶν θεμελιωδῶν δικαιωμάτων ἐνδεῶν καὶ
ἀσθενῶν.

Τὸ ὡς ἄνω γεγονός, ἀποτελεῖ μείζονα ἀπώλεια γιὰ
τὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς περιφερειακῆς ἑνότητος
Φθιώτιδος, πλῆγμα γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ ἔλλειμμα
στὴν πνευματικὴ ζωὴ τοῦ τόπου».

Κέντρο Κοινωνικῆς Πρόνοιας 
Περιφέρειας Στερεᾶς

-

«Συγκίνηση καὶ θλίψη προκαλεῖ ἡ ἀπώλεια τοῦ Μα-
καριστοῦ Μητροπολίτη Φθιώτιδας κυροῦ Νικολάου.

Ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ κοινωνία τῆς Μητρόπολης τῆς
Λαμίας, ἀλλὰ καὶ εὐρύτερα τῆς Φθιώτιδας ἔχασαν ἕναν
Ποιμενάρχη μὲ σπουδαῖο ἔργο καὶ σημαντικὴ προ-

σφορὰ στὸ συνάνθρωπο μέσα ἀπὸ τὸ φιλανθρωπικὸ καὶ
κοινωνικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας.

Γιὰ τὴν Κοίμηση τοῦ Ἱεράρχη, ἡ ΠΑΕ ΠΑΣ Λαμία
ἐκφράζει τὰ θερμά της συλλυπητήρια στὴν Ἐκκλησία
τῆς Φθιώτιδας καὶ στοὺς οἰκείους του».

ΠΑΕ ΠΑΣ Λαμία

-
«…Ὁ Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος ὑπῆρξε

μία ἐμβληματικὴ φυσιογνωμία. Γιὰ ὅλους ἐμᾶς ποὺ τὸν
γνωρίζαμε ἡ εἴδηση τοῦ ἀδόκητου χαμοῦ του μᾶς γέ-
μισε ἀνείπωτη θλίψη. Θὰ μείνει γιὰ πάντα, στὴ μνήμη
μας, γιὰ τὴν εὐγένεια, τὴν καλοσύνη, τὴν πραότητα, τὴν
ἀνιδιοτέλεια, καὶ τὴν ἐργατικότητα ποὺ τὸν διέκρινε
καθὼς καὶ γιὰ τὴν ἰδιαίτερη ἀγάπη γιὰ τὸν γενέθλιο
τόπο του, τὴν Τῆνο, καὶ τοὺς ἀνθρώπους της».

Ἀδελφότης τῶν ἐν Ἀθήναις Τηνίων

-
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΙΔΡΥΜΑ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ
Ἡ Διοικοῦσα τὸ Πανελλήνιο Ἱερὸ Ἵδρυμα Εὐαγγε-

λιστρίας Τήνου Ἐπιτροπή, συνελθοῦσα ἐκτάκτως ἐπὶ
τῷ θλιβερῷ ἀγγέλματι τῆς αἰφνίδιου καὶ ἀδοκήτου
πρὸς Κύριον ἐκδημίας τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου
Φθιώτιδος κυροῦ Νικολάου, τοῦ Τηνίου, ἐκφράζει τὴν
κατ’ ἄνθρωπον ὀδύνη της γιὰ τὴν ἀπώλεια τοῦ εὐκλε-
οῦς γόνου τῆς ἱερᾶς νήσου Τήνου. 

Ὁ κεκοιμημένος Ἱεράρχης γεννήθηκε στὸ χωριὸ
Πλατειὰ τῆς Τήνου. Πνευματικὸ παιδὶ τῆς Μεγαλόχα-
ρης, ἀνετράφη στὸν Πανίερο Ναό της καὶ διετέλεσε Κα-
θηγητὴς τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Τήνου (1975 -
1978) καὶ Ἱεροκῆρυξ τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Ἱδρύμα-
τος τῆς Εὐαγγελιστρίας Τήνου καὶ Ναῶν τῆς νήσου
(1975 - 1984). 

Ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος, δό-
κιμος καὶ πολυγραφότατος συγγραφέας θεομητορικῶν,
ἱστορικῶν καὶ λογοτεχνικῶν ἔργων καὶ μελετῶν, μὲ τὴ
μεγάλη καὶ πολυεπίπεδη ποιμαντική, ἱεροκηρυκτικὴ καὶ
κοινωνική του δράση, τίμησε τὴν γενέτειρά του, ἱερὰ
νῆσο Τῆνο καὶ τὴν Ἐκκλησία. 

Ἡ Διοικοῦσα τὸ ΠΙΙΕΤ Ἐπιτροπή, ὡς ἐλάχιστο φόρο
τιμῆς πρὸς τὸν πεπνυμένο Τήνιο Ἱεράρχη, ἀποφασίζει
ὁμοφώνως: 

1. Νὰ κυματίσουν μεσίστιες οἱ σημαῖες τοῦ Ἱεροῦ
Ἱδρύματος ἐπὶ τριήμερο.

2. Νὰ διατεθεῖ ποσὸ 2.500 € στὴν γενέτειρα Ἐνορία
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γενεθλίου Θεοτόκου Πλατειῶν Τήνου.

3. Νὰ διατεθεῖ ποσὸ 2.500 € στὴν Ἐνορία τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Ὑστερνίων Τήνου.

4.Νὰ ἐκφραστοῦν οἱ συλλυπητήριες εὐχὲς στὸν το-
ποτηρητὴ τῆς χηρευσάσης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώ-
τιδος, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δημητριάδος καὶ
Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιο καὶ εἰς τοὺς κατὰ σάρκα συγγενεῖς
τοῦ ἐκλιπόντος Ἱεράρχου.

5. Νὰ δημοσιευθεῖ τὸ παρὸν ψήφισμα στὸν τοπικὸ
τύπο.

-
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Μὲ αἰσθήματα πόνου καὶ θλίψης
ἐτελέσθη τὸ Τεσσαρακονθήμερο Μνη-
μόσυνο τοῦ Μακαριστοῦ Ποιμενάρχου
μας κυροῦ Νικολάου.

Μὲ ἔκδηλα τὰ συναισθήματα τοῦ
πόνου καὶ τῆς θλίψης τοῦ ἀποχωρι-
σμοῦ, ὁ κλῆρος καὶ ὁ λαὸς τῆς Θεοσώ-
στου Μητροπόλεως Φθιώτιδος συμ-
μετεῖχε τὸ Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου εἰς
τὸ τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ
μακαριστοῦ καὶ πολυκλαύστου πατρὸς
καὶ Ποιμενάρχου μας κυροῦ Νικολάου,
ὁ ὁποῖος τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου
τῆς 27ης  Ιουλίου, αἰφνιδίως ἀφῆκε τὸν
κόσμο τοῦτο καὶ μετέβη στὴν ἀγκαλιὰ
τοῦ Θεοῦ ποὺ τόσο ἀγάπησε εἰς τὴν
ζωή του, θυμίζοντας σὲ ὅλους τὸν Λόγο
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης: «Εὐάρεστος
Θεῷ γενόμενος ἠγαπήθη καὶ ζῶν με-
ταξὺ ἁμαρτωλῶν μετετέθη· ἡρπάγη, μὴ
κακία ἀλλάξῃ σύνεσιν αὐτοῦ ἢ δόλος
ἀπατήσῃ ψυχὴν αὐτοῦ» (Σοφ. Σολ. δ,
10-11), ἀφήνοντας ἕνα τεράστιο κενὸ
στὴν Τοπική μας Ἐκκλησία καὶ στὴν
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.

Τὸ πρωὶ τοῦ Σαββάτου στὸν Ἱερὸ
Μητροπολιτικὸ Ναὸ ἐψάλη ὁ Ὄρθρος
εἰς τὸν ὁποῖο χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ.
Δημήτριος καὶ ἀκολούθως ἐτελέσθη Πο-
λυαρχιερατικὸ Συλλείτουργο, προεξάρ-
χοντος τοῦ Τοποτηρητοῦ τῆς
ἀπορφανισμένης Ἱερᾶς Μητροπόλεώς
μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνατίου, μέ τὴ συμμε-
τοχὴ τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Θεσσαλιώτι-
δος καὶ Φαναριοφερσάλων κ. Τιμοθέου, Κεφαλληνίας
κ. Δημητρίου, Λαρίσης καὶ Τυρνάβου κ. Ἱερωνύμου καὶ
τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μοζαμβίκης (Πατριαρ-
χεῖο Ἀλεξανδρείας) κ. Χρυσοστόμου, τοῦ Διευθυντοῦ
τοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας Πανο-
σιολ. Ἀρχιμ. π. Ἀγαθαγγέλου Κόκλα, τοῦ Καθηγουμέ-
νου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π.

Γερμανοῦ Γιαντσίδη, τοῦ Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως μας Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἀνθίμου Νεραντζῆ,
Συνοδικοῦ Γραμματέως, τοῦ Ἁγιορείτου Ἱερομονάχου
π. Ἐπιφανίου Παντοκρατορινοῦ, τῶν ἐξ Ἀθηνῶν Πανο-
σιολ. Ἀρχιμ. π. Χριστοφόρου Δημοπούλου καὶ π. Νικη-
φόρου Κυπριανοῦ, τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Νεκταρίου
Καλύβα, τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Νήσου
Τήνου Αἰδεσιμολ. Πρωτ. π. Γεωργίου Φανεροῦ, τοῦ
Αἰδεσιμολ. Πρωτ. π. Δημητρίου Καραλῆ, τ. Προϊσταμέ-
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νου τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Λαμίας καὶ
ἄλλων Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καὶ τῶν
Διακόνων.

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Βήματος παρέστησαν συμπροσευχό-
μενοι: ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενῶν κ.
Δαυὶδ καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύ-
ριλλος.

Τοὺς Ἱεροὺς ὕμνους ἀπέδωσαν ἱεροπρεπῶς οἱ δύο
Βυζαντινὲς χορωδίες τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ ὑπὸ
τὴν Διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Δημητρίου Μαντὲ
ἐκ δεξιῶν καὶ τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς
Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας κ. Ἀνδρέου Ἰω-
ακεὶμ ἐξ ἀριστερῶν μέ τὴ συμμετοχὴ τῶν Μουσικολο-
γιωτάτων Πρωτοπρεσβυτέρων π. Παναγιώτου Ἰωακεὶμ
καὶ π. Γρηγορίου Καραλῆ, Διευθυντοῦ τῆς Σχολῆς Βυ-
ζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς. 

Οἱ Ἱερὲς ἀκολουθίες μετεδόθησαν ἀπευθείας μέσῳ
τοῦ Τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ «Star Κεντρικῆς Ἑλλάδος»
καὶ μέσῳ τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας (89,4fm).

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ ὁ Ἱεροκῆρυξ τῆς

καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ Συνοδικὸς Γραμ-
ματεὺς Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἄνθιμος Νεραντζῆς ἐξεφώ-
νησε συγκινητικὸ λόγο γιὰ τὸν μακαριστὸ Ποιμενάρχη
μας κυρὸ Νικόλαο, μέσα ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἐτόνισε τὸ τε-
ράστιο Ἐκκλησιαστικό, Ποιμαντικό, Ἱεραποστολικό, Φι-
λανθρωπικὸ καὶ Κοινωνικὸ ἔργο ποὺ ἄφησε ὡς
παρακαταθήκη ὁ ἀείμνηστος Ποιμενάρχης μας στὰ 23
χρόνια ὅπου ἐποίμανε θεοφιλῶς καὶ θεαρέστως τὸν
εὐλογημένο λαὸ τῆς Ἱστορικῆς Μητροπόλεως Φθιώτιδος
καὶ ἡ σφραγίδα του θὰ μείνει ἀνεξίτηλη στὸν τόπο μας
μαρτυρώντας εἰς αἰῶνας αἰώνων, ὅτι ἕνας μέγας
Ἐκκλησιαστικὸς ἄνδρας ἐργάσθηκε φιλοτίμως καὶ ἀνι-
διοτελῶς γιὰ τὸ καλό τοῦ τόπου καὶ τῆς Τοπικῆς
Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ τὸ τεράστιο κενὸ ποὺ ἄφησε μὲ
τὴν κοίμησή του.

Πρό τῆς τελέσεως τοῦ Ἱεροῦ Μνημοσύνου, ὁ Τοπο-
τηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος
ἀναφέρθηκε μὲ συγκίνηση στὸν μακαριστὸ Ποιμενάρχη
μας καὶ χαρακτηριστικὰ ἀνέφερε:

«Ἐπιτρέψατέ μου, ἀδελφοὶ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ἐκ μέ-
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ρους τοῦ Κλήρου, τῶν Ἀρχόντων καὶ τοῦ φιλοχρίστου
λαοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ταύτης νὰ σᾶς εὐχαρι-
στήσουμε γιὰ τὸν κόπο καὶ τὴν παρουσία σας τούτη
τὴν μέρα στὴν τοπικὴ αὐτὴ Ἐκκλησία καὶ ξέρουμε ὅτι
εἶναι καρπὸς τῆς ἀγάπης ποὺ εἴχατε καὶ ἔχετε στὸν
ἀείμνηστο Μητροπολίτη κυρὸ Νικόλαο καὶ ἀδελφό μας
καὶ θέλω κι ἐγὼ προσωπικὰ νὰ σᾶς εὐχαριστήσω καὶ
νὰ σᾶς διαβεβαιώσω ὅτι πέραν τῶν ὅσων γνώριζα, συ-
μπορευόμενος οὐσιαστικὰ μὲ τὸν ἀείμνηστο Νικόλαο
σὲ ὅλα τὰ ἔτη τῆς ζωῆς μας καὶ μέσα στὴν Ἐκκλησία
ἰδιαίτερα, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ λίγο χρονικὸ διάστημα τῆς
Τοποτηρητείας ποὺ ἡ Ἐκκλησία μὲ ἐκάλεσε νὰ διακο-
νήσω, ὅσα ἐλέχθησαν καὶ ὅσα ἐγράφησαν καὶ ἀκόμη
περισσότερα ποὺ δὲν ἐλέχθησαν καὶ ἐγράφησαν εἶναι
ἄξια, εἶναι ἀλήθειες, εἶναι παρακαταθήκη, εἶναι σφρα-
γίδα τοῦ Νικολάου, σὲ αὐτὸν τὸν τόπο. Γιατί ὑπῆρξε
αὐθεντικὸς Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας, παράδειγμα
πρὸς μίμηση, ἀγάπησε καὶ ἀγαπήθηκε καὶ ἀφήνει αὐτὴ
τὴν παρακαταθήκη σὲ ὅλους μας. Μακάρι νὰ φανοῦμε
ἀντάξιοι. Ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μας σᾶς εὐχαρι-
στοῦμε γιὰ τὴν συμπροσευχή σας καὶ ὅπως εἴπαμε καὶ
πάλι εἶναι ὡσεὶ παρών, γιατί ζεῖ. Ἡ Ἀθανασία εἶναι
πίστη μας ἀκλόνητη καὶ αὐτὴ ἡ πίστη γίνεται ἀκόμη
πιὸ τρανὴ καὶ ἰσχυρὴ μὲ τὴν ἀγάπη ποὺ δὲν πεθαίνει
ποτέ. Γι’ αὐτὸ ὁ Νικόλαος εἶναι ἀνάμεσά μας καὶ εἶναι
μαζί μας καὶ θὰ εὐλογεῖ πάντοτε αὐτὸν τὸν ὄντως πε-
ριούσιο λαὸ καὶ εἶμαι βέβαιος ὅτι ὅλοι θὰ τὸν κρατή-
σουν ζωντανὸ στὴ μνήμη τους, εὐχόμενοι ὁ Θεὸς ὄντως,
ὅπως ἤδη προγεύεται τοῦ παραδείσου, νὰ μᾶς ἀξιώσει
καὶ ὅλους μας μαζί του νὰ βρεθοῦμε στὸ ἐπουράνιο Θυ-
σιαστήριο. Νὰ εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του. Ἀμήν».

Ἀκολούθησε σὲ ἰδιαίτερα συναισθηματικὸ κλίμα τὸ

Ἱερὸ Μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Ποιμενάρχου μας, εἰς
τὸ ὁποῖο ὅλοι μαζὶ ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ ἔψα-
λαν τὸ «αἰωνία ἡ μνήμη» καὶ προσευχήθηκαν γιὰ τὴν
ἀνάπαυση τῆς μακαρίας ψυχῆς του.

Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ἐκ
μέρους τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ
Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ προσεφέρθη καφὲς σὲ ὅλους εἰς
μνήμην τοῦ ἀειμνήστου πατρός μας εἰς τὸ Ἐνοριακὸ
Πνευματικὸ Κέντρο.

Στὴν συνέχεια οἱ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς μετέβησαν στὴν
Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Δαμάστας, ὅπου ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Δημητριάδος ἐτέλεσε Ἀρχιερατικὸ
Τρισάγιο ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ μακαριστοῦ Ποιμενάρχου
μας καὶ στὴν συνέχεια ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Ἀδελφότη-
τος προσεφέθη τράπεζα σὲ ὅλους.

Στὸ Πολυαρχιερατικὸ Συλλείτουργο καὶ στὸ Ἱερὸ
Μνημόσυνο παρέστησαν: Ὁ Βουλευτὴς Φθιώτιδος κ.
Θέμης Χειμάρας, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδος κ.
Ἠλίας Κυρμανίδης, ὁ Δήμαρχος Λαμιέων κ. Εὐθύμιος
Καραΐσκος, συνοδευόμενος ἀπὸ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ
Συμβουλίου, ὁ Διοικητὴς τοῦ ΚΕΥΠ Ταξίαρχος Ἀρίστος
Περρῆς, ὁ Ἀστυνομικὸς Διευθυντὴς Φθιώτιδος κ. Δημή-
τριος Φούρλας, ὁ Λιμενάρχης τῆς Νήσου Τήνου Ὑπο-
πλοίαρχος Βασίλειος Ἀποστολόπουλος, ὁ τ. Δήμαρχος
Λαμιέων κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης, ὁ κ. Κωνστα-
ντῖνος Σταϊκούρας τ. Διευθυντὴς τοῦ ἰδιαιτέρου γρα-
φείου τοῦ τ. πρωθυπουργοῦ κ. Κωνσταντίνου
Καραμανλῆ, Ἐκπρόσωποι φορέων τοῦ τόπου μας, οἱ
συγγενεῖς τοῦ μακαριστοῦ Ποιμενάρχου μας καὶ
πλῆθος Ἱερέων καὶ Λαοῦ τῆς Μητροπόλεώς μας.

-
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ΟΜΙΛΙΑ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΟΣ 
π. ΑΝΘΙΜΟΥ ΝΕΡΑΝΤΖΗ 

ΣΤΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ

Δυό λόγια καρδιακά.
Δυό λόγια υἱικά γιά τόν πατέρα πού ἔφυγε.
Δύσκολο ἔργο.
Ἡ ὑψηλόκορμος καί στιβαρά δρῦς ἔπεσε! 
Σωριάσθηκε ὁ στῦλος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.
Χάσαμε τόν προστάτη μας, τό στήριγμά μας. 
Ὀρφανέψαμε.
Ἀπρόσμενα! Ἀπροσδόκητα! Ξαφνικά!
Μέσα στήν καρδιά τοῦ θέρους. Στό κάμα τοῦ κα-

λοκαιριοῦ.
Τό θλιβερό ἀπόγευμα τῆς 27ης Ἰουλίου ἡ καρδιά

τοῦ Δεσπότη μας σταμάτησε. 
Ἕνας κεραυνός συνετάραξε τήν Ἐκκλησία μας. 
Ἐκοιμήθη ο Ποιμενάρχης μας, ὁ Πνευματικός μας

Πατέρας, ὁ Ἐπίσκοπός μας. Σύννεφα μαζεύτηκαν στήν
ψυχή. Σύννεφα πού φέραν δάκρυα στά μάτια. Θλίψη
στήν καρδιά. 

Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, σεβαστοί συμπρε-
σβύτεροι, ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί.

Σήμερα, σαράντα ἡμέρες μετά, στόν Ἱερό Μητρο-
πολιτικό Ναό, στήν Ἱερά καθέδρα τῆς Μητροπόλεώς
μας, πού κόσμησε μέ τό ἀρχιερατικό του παράστημα,
τήν προσωπικότητα του καί τό ἦθος του ὁ Φθιώτιδος
Νικόλαος, ὅλοι ἐμεῖς οἱ περιλειπόμενοι συνηγμένοι ἀπο-
τίουμε τήν ὀφειλομένη τιμή, τό χρέος σέ ἐκεῖνον πού
ἀναλώθηκε εἴκοσι τρία χρόνια στήν πρόοδο καί προ-
κοπή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μας, δηλαδή ὅλων ἡμῶν.
Σέ ἐκεῖνον πού κατά τόν παύλειο λόγο δέν ἔπαψε νά
«ὀδυνᾶται, ἄχρις οὗ μορφωθῇ Χριστός ἐν ἡμῖν» (Γαλ.4,
19).

Δέν θά προσπαθήσω νά ἐξάρω τήν προσωπικότητα
τοῦ ἐκλιπόντος Δεσπότου μας.

Οὔτε ἀνάγκη, οὔτε ἀπαραίτητο εἶναι. 
Τί νά πῶ ἆραγε ὅταν γι αὐτόν μιλοῦν τά ἔργα. 
Ὅλα ὅσα μᾶς ἀφήνει πολύτιμη κληρονομιά καί κο-

σμοῦν τήν Μητρόπολή μας καθιστώντας την περίλα-
μπρη ἀνάμεσα στίς ἄλλες ἱερές Μητροπόλεις τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 

Ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος ὑπῆρξε ἀκατάβλητος ρέκτης
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μεγάλων ἔργων. Κορωνίδα πάντων τό περίλαμπρο
Πνευματικό καί Διοικητικό Κέντρο, κτίσμα πού ἀναδει-
κνύει τήν αἴγλη τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. 

Μαζί, ἡ Στέγη Γερόντων Στυλίδος-Ἵδρυμα Ἀργύρη
Πετρῆ, μεγαλοπρεπές κι αὐτό, κόσμημα τῆς Μητροπό-
λεώς μας, συναγωνίζεται τό Πνευματικό καί Διοικητικό
Κέντρο.

Ἔργα, πού κατασκευάσθηκαν μέ κόπο καί μόχθο
πολύ. Ἔργα προσευχῆς. Ἔργα πού ὀραματίσθηκε καί
σχεδίασε ὁ Δεσπότης καί τά ὑλοποίησε ὁ λαός τῆς
Φθιώτιδος. Χωρίς κρατική βοήθεια. Χωρίς εὐρωπαϊκά
κονδύλια καί προγράμματα. Δέν θέλησε πολιτικές
ἐξαρτήσεις. Δέν πίστευε σέ πολιτικούς ἐναγκαλισμούς.
Ἦταν ἀνεξάρτητος. Ἀκομμάτιστος. Ἐλεύθερος πολι-
τικῶν σκοπιμοτήτων. 

Ἐλεύθερη καί Ἀνεξάρτητη ἤθελε καί τήν Ἐκκλησία.
Πίστευε στήν δύναμη τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Καί δέν
ἔπαψε νά τονίζει ὅτι πλοῦτος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ
λαός της. Σέ αὐτόν στηρίχθηκε καί δικαιώθηκε. Τόν
πλοῦτο αὐτόν, πού ὁ λαός τοῦ ἐμπιστεύθηκε, ὁ Φθιώ-
τιδος Νικόλαος τόν διαχειρίσθηκε συνετά καί μέ δια-
φάνεια. Χωρίς περιττές σπατάλες. Χωρίς μάταιες
ἐπιδείξεις. Ἀξιοποίησε καί τόν παραμικρό ὀβολό πρός
ὄφελος τῆς Ἐκκλησίας. Δέν παρακράτησε τίποτα γιά
τόν ἑαυτό του. Σεβάστηκε τό ἱερό χρῆμα. Τό ἔκανε
ἔργα πού τά προσέφερε στόν λαό τοῦ Θεοῦ. 

Κάποιοι ἀπό τήν πρώτη στιγμή τῆς ἀρχιερατείας
του δέν ἔπαυσαν νά λασπολογοῦν τόν Μητροπολίτη καί

νά τόν χαρακτηρίζουν φιλοχρήματο. Ὅμως αὐτός οὐδέ-
ποτε ἀνταπάντησε. Κατήργησε τίς δισκοφορίες. Τίς
ἔκτακτες εἰσφορές. Ζητοῦσε ἀπό τίς ἐνορίες μόνο τά
προβλεπόμενα ὑπό τοῦ νόμου. Ἀπάλλαξε τά μοναστή-
ρια ἀπό τίς εἰσφορές. Δέν δέχθηκε διατίμηση τῶν ἱερο-
πραξιῶν καί τῶν κεριῶν στίς ἐνορίες. Ὁ ἴδιος ποτέ δέν
ζήτησε χρήματα γιά τήν ὁποιαδήποτε ἱεροπραξία του
ὡς ἀρχιερεύς. Οὔτε ἀπό ἐνορία, οὔτε ἀπό ἁπλό χρι-
στιανό. Ὅ,τι ἡ ἀγάπη τῶν πιστῶν ἐναπέθεται στά χέρια
του, πήγαινε γιά τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, μέ ἀπόδειξη
καί εὐχαριστήριο ἐπιστολή. Μακροθυμοῦσε στήν κα-
κοήθεια τῶν ἀνθρώπων. Δέν κρατοῦσε κακία. Δέν ἐκδι-
κοῦταν. Τούς ἄφηνε στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. 

Πλῆθος ἀναρίθμητο τά ἔργα πού ἄφησε ἡ πεπνυ-
μένη ποιμαντορία τοῦ Ποιμενάρχου μας. Ἐνοριακά
Πνευματικά ἔργα, Μοναστηριακά κτίσματα, πλῆθος νε-
όδμητων ἐνοριακῶν ναῶν, πού δέν χόρταινε νά ἐγκαι-
νιάζει. Πού δέν κουραζόταν νά ἐγκαινιάζει καί νά
χαίρεται. Θυμᾶμαι πώς στό τέλος κάθε ἀκολουθίας
ἐγκαινίων ἔλεγε μέ νεανικό σφρίγος σέ μᾶς τούς κάθι-
δρους καί καταπονημένους συμπαραστάτες του, πρε-
σβυτέρους καί διακόνους: 

-Κουραστήκατε; 
-Ἐγώ τά ξανακάνω. 
Ὅμως ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος δέν ἦταν μόνο ἄνθρω-

πος τῶν ὑλικῶν ἔργων. Ἦταν πρωτίστως τῶν πνευμα-
τικῶν. Δέν ἔπαψε νά διδάσκει τούς ἱερεῖς πώς δέν
πρέπει νά μένουν μόνο στά ὑλικά ἔργα τῆς ἐνορίας τόν
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ἐξωραϊσμό καί τήν ἀνακαίνιση τοῦ ναοῦ, ἀλλά νά ἐπεν-
δύουν καί στήν καλλιέργεια τῶν ψυχῶν. 

Δέν ἦθελε μόνο ὄμορφους ναούς. Ἤθελε γεμάτους
ἀπό ψυχές ναούς. Ἤθελε πολλά παιδιά στό ἱερό καί
στά Κατηχητικά Σχολεῖα. Χαιρόταν νά λειτουργεῖ σέ
ἐνορίες μέ πολλά παιδιά στό ἱερό καί στεναχωριόταν
ὅταν δέν ὑπῆρχαν. Ὄχι γιατί ἐπιζητοῦσε προσωπική
προβολή, ἀλλά γιατί ἀνησυχοῦσε γιά τό μέλλον τῆς

Ἐκκλησίας καί τῆς Πατρίδας. 
Ὀργάνωσε τήν Πνευματική ζωή τῆς Μητροπόλεώς

μας μέ τρόπο ἄρτιο. Πρώτιστο μέλημά του ὁ ἱερός
κλῆρος. Χειροτονοῦσε μετά μεγάλης συνέσεως κληρι-
κούς μέ προσόντα καί ἱερατική κλήση. Ἀγωνία του ἦταν
οἱ ἐνορίες καί ἰδιαίτερα ἐκεῖνες τῶν χωρίων νά ἔχουν
τόν ἱερέα τους, νά χτυπᾶ τήν καμπάνα, νά ποιμαίνει τό
λαό. Ἐπιζητοῦσε ἀπό τούς ἱερεῖς νά εἶναι συνεπεῖς στά
ἱερατικά τους καθήκοντα. Αὐστηρός, ἀλλά καί μακρό-

θυμος. Ποτέ δέν τιμώρησε κανέναν. Σκέπαζε τίς ἀδυ-
ναμίες καί τά λάθη. Ἀπέφευγε τον σκανδαλισμό. Συγ-
χωροῦσε καί προστάτευε. 

Παρότρυνε γιά κατηχητικά σχολεῖα σέ ὅλες τίς ἐνο-
ρίες, κατήρτιζε πρόγραμμα κύκλων μελέτης Ἁγίας
Γραφῆς σέ πόλεις καί κωμοπόλεις, Συνάξεις Νέων, Κα-
τασκηνώσεις - δωρεάν γιά ὅλα τά παιδιά -, Ἐκκλησια-
στικές Ἐκδόσεις, Ἐκκλησιαστική Ἐφημερίδα,
Ραδιοφωνικό Σταθμό.

Στήριξε τό Ἐκκλησιαστικό Λύκειο μέ «νύχια καί μέ
δόντια». Ἔδωσε μάχη νά μή κλείσει. Νά μή τό πάρουν
ἀπό τήν Λαμία. Διοργάνωσε πλεῖστα ὅσα ἱερατικά, καί
ὄχι μόνο, συνέδρια, μηνιαῖες ἱερατικές συνάξεις, ἐκδη-
λώσεις πνευματικές καί πολλά ἄλλα πού θά μακρύνει
πολύ ὁ λόγος μας ἄν τά ἐκθέσουμε.

Ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος ἦταν Ἐπίσκοπος τῆς θείας
Λατρείας. Δέν ἀγαποῦσε ἁπλά τήν Θεία Λατρεία.
Ἦταν γι᾽ αὐτόν ὁ παράδεισος. Ἡ Βασιλεία τῶν
Οὐρανῶν. Ζοῦσε τήν παραδείσια χαρά, ὁσάκις τελοῦσε

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019                                        «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» Σελίδα 33



τήν θεία Λατρεία. Προγευόταν τήν βασιλεία τῶν
Οὐρανῶν. Γι᾽ αὐτό καί συχνά ἀπευθυνόμενος πρός τό
λαό ἐξέφραζε τό βίωμά του αύτό ὅτι ὁ παράδεισος θά
εἶναι σάν τήν Θεία Λειτουργία. 

Ἀκάματος λειτουργός. Καλλικέλαδος καί μεγαλο-
πρεπής. Τελοῦσε τίς ἱερές ἀκολουθίες μέ ἱεροπρέπεια.
Ἄριστος γνώστης τῆς τάξεως τῆς Ἐκκλησίας, τήν ὁποία
τηροῦσε ἀπαρέγκλιτα. Ἐπέμενε καί ἐπέβαλε τήν

σιωπή, τήν τάξη καί τήν εὐλάβεια στό ἐκκλησίασμα.
Συνεχῶς δίδασκε, κλῆρο καί λαό, πώς τό πᾶν εἶναι

ἡ θ. Λατρεία, τό μυστήριο τῆς θ. Εὐχαριστίας. Γι᾽ αὐτό
καθιέρωσε καί τήν καθημερινή θ. Λειτουργία στόν Μη-
τροπολιτικό ναό, γιά τόν καθημερινό ἁγιασμό τῶν πι-
στῶν. Γι᾽ αὐτό καί στίς κατασκηνώσεις τῆς
Μητροπόλεως ἀντί ὁποιασδήποτε ἄλλης προσευχῆς
ὅρισε νά τελεῖται καθημερινά θεία Λειτουργία. Καί
συχνά ἀνέφερε πώς χάρη στήν θ. Λειτουργία οἱ περίο-

δοι τῆς κατασκηνώσεως ὁλοκληρώνονται χωρίς κανένα
σοβαρό ἀτύχημα γιά τά παιδιά καί τά στελέχη. 

Ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος ἦταν ἀκούραστος κήρυκας
τοῦ θείου Λόγου. Ὅπου κι ἄν βρισκόταν, σέ μικρή ἤ
μεγάλη ἐνορία, ἐνώπιον εὐαρίθμου ἤ πολυπληθοῦς
ἐκκλησιάσματος, δέν κουραζόταν νά διακονεῖ τό θ. Κή-
ρυγμα. Ὁμιλοῦσε πάντα ἀπό στήθους καί ἤξερε νά
εἶναι ἁπλός καί βαθυστόχαστος συνάμα. Νά συνεγείρει

τίς ψυχές καί νά τίς ἑλκύει. Ἐπίκαιρος καί πρακτικός.
Μιλοῦσε γιά ὅλα τά φλέγοντα ζητήματα, χωρίς ἀκρό-
τητες καί ἄκαιρες φωνασκίες, πατερικός καί παραδο-
σιακός, μέ γνώμονα μόνο τήν οἰκοδομή τῶν χριστιανῶν.

Ἔδωσε βαρύτητα στό φιλανθρωπικό ἔργο. Γηροκο-
μεῖα, Κέντρα Ἀγάπης, Φιλόπτωχα Ταμεῖα, προικοδοτή-
σεις ὀρφανῶν κορασίδων, ὁμάδα συμπαράστασης
ἀσθενῶν, ὀμάδα συμπαράστασης φυλακισμένων, ἔκτα-
κτα καί τακτά βοηθήματα σέ ἀπόρους καί ἐμπερίστα-
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τους ἀνθρώπους, βοηθήματα στήν Ἐξωτερική Ἱεραπο-
στολή καί τόσα ἄλλα. Ὅπου ὑπῆρχε ἀνάγκη ἦταν ἐκεῖ.
Νά ἐνισχύσει. Νά βοηθήσει. Νά συντρέξει. Νά συμπα-
ρασταθεῖ. Μέ σύνεση καί ἀγάπη γιά τόν πάσχοντα ποτέ
δέν ἀρνήθηκε τήν βοήθειά του. 

Πολύ γόγγυζαν γιά τόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης πού
κάθε χρόνο πραγματοποιοῦταν στή Μητρόπολή μας. Ὁ
Δεσπότης δέν καμπτόταν. Εἶχε ἄλλη πνευματική
ἄποψη. Δέν εἶναι τά χρήματα πού συγκεντρώνονται,
ἔλεγε, εἶναι ἡ παρακίνηση τῶν ἀνθρώπων στό ἔργο τῆς
φιλανθρωπίας, νά συμμετάσχει καί ὁ πλέον ἀδιάφορος
στό ἔργο τῆς ἀγάπης, νά κάνει μιά καλή πράξη. 

Ἄνθρωπος ἤθους. Παραδοσιακός. Εὐθύς. Ἡ βιοτή
του ἦταν διάφανη, κρυστάλλινη, ἀκέραιη. Τόν ἐνδιέφερε
μόνο τό καλό τῆς Ἐκκλησίας. Ὑπερασπιζόνταν τίς πα-
ραδόσεις καί τίς ἀξίες της. Δέν μειοδοτοῦσε σέ θέματα
πίστεως. Δέν τοῦ ἄρεσαν οἱ νεωτερισμοί καί ἡ ἐκκο-
σμίκευση. Ἀπέφευγε τήν τεχνολογία, χρησιμοποιοῦσε
μέ μέτρο τό κινητό τηλέφωνο καί φειδωλά τό διαδί-

κτυο. 
Γνήσιος Ἐπίσκοπος, ὀρθοτομοῦσε τόν λόγο τῆς ἀλη-

θείας. Αὐστηρός τηρητής τῶν κανόνων τῆς Ἐκκλησίας.
Δέν ὑπέκυπτε. Δέν ὑποχωροῦσε. Αὐτό πού ἔνιωθε τό
ἔλεγε. Δέν ἤξερε ἀπό ὑποκρισίες καί ψεύτικα λόγια. Ὁ
λόγος του ἦταν τό «ναί, ναί» καί τό «οὐ, οὐ» σύμφωνα
μέ τήν Κυριακή ἐντολή.

Στή ζωή του λιτός καί ἀπέριττος. Χωρίς σπατάλες
καί μεγαλομανίες. Δέν ἐπιζητοῦσε πολυτελῆ καί ἀκριβά
ἄμφια, πολυτελή διαβίωση. Κοσμική ζωή. Κοσμικές
ἀπολαύσεις. Εἶχε γνήσιο μοναχικό φρόνημα. Ἀπέφευγε
τίς κοσμικότητες. Οὐδέποτε παρακάθησε σέ κοσμικό
τραπέζι, σέ γαμήλιο τραπέζι, ἀκόμα καί συγγενικῶν
του προσώπων. Οὐδέποτε ἀπεδέχθη πρόσκληση σέ κο-
σμικές δεξιώσεις καί διασκεδάσεις. Ἕναν δρόμο γνώ-
ριζε ἀπό τήν Ἐκκλησία στό Ἐπισκοπεῖο. Ἡ ἐπισκοπική
τράπεζα παντά λιτή, δέν ἔλειπε τό φαγητό τῆς προη-
γουμένης, πού δεν καταναλώθηκε. Μιά γνήσια μονα-
στική βιοτή. Προσευχῆς καί ἄσκησης.
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Δέν ἔκανε ταξίδια ἀναψυχῆς στό ἐξωτερικό ἤ σέ
ἄλλα μέρη τῆς Πατρίδος μας. Μόνο ταξίδι αὐτό στήν
πατρώα γῆ τῆς νήσου Τήνου. Ὅπου τό καλοκαίρι ἀνα-
παυόταν γιά λίγες ἡμέρες ἀπό τόν ἐνιαύσιο κόπο τῶν
ἐπισκοπικῶν του καθηκόντων. Λίγες μέρες πού καί
αὐτές κολοβώνονταν ἀπό τήν ἀγωνία του νά γυρίσει
στήν Μητρόπολή του. Γιατί δέν ἔλειπε ποτέ ἀπό τήν
Μητρόπολη. Παρά μόνο γιά νά ἐκτελέσει τά συνοδικά

του καθήκοντα. Παρά μόνο ἀποδεχόμενος πρόσκληση
συνεπισκόπου νά παραστεῖ σέ κάποια πανήγυρι, ἀλλά
καί σέ αὐτήν τήν περίπτωση δέν χρονοτριβοῦσε νά ἐπι-
στρέψει πάλι στήν Μητρόπολη. 

Στήν διοίκηση στιβαρός, αὐστηρός, τελειομανής,
ἐργασιομανής, ἀφοσιωμένος. Καθημερινά, ἐάν δέν ἦταν
ἑορτή καί δέν εἶχε ἄλλη ὑποχρέωση, βρισκόταν στό
γραφεῖο του στό κέντρο τῆς διοικήσεως. Νά ἐπισκοπεῖ,
νά δέχεται κόσμο, νά φροντίζει καί νά μεριμνᾶ γιά τά

πάντα. Ἐκεῖ στίς ἐπάλξεις τοῦ καθήκοντος. 
Εὔχαρις στήν συναναστροφή. Κοινωνικός. Συχνά τόν

συνόδευα σέ περιπάτους στήν πόλη. Θά σταματοῦσε
νά μιλήσει σέ ὅλους. Θά καλημέριζε ὅποιον ἔβλεπε, μι-
κρόν ἤ μεγάλον. Δέν ἀποστρεφόταν νά ἐπικοινωνεῖ μέ
τούς ἀνθρώπους, χωρίς διακρίσεις καί προσωποληψίες.
Προσιτός. Μέ λόγο πάντοτε «ἅλατι ἠρτυμένο». Οἰκο-
δομῶν συνδιαλεγόμενος. Χωρίς ἄσκοπα λόγια. Μάταιες

συζητήσεις. Ἀκραίους γέλωτες καί φτηνούς χαριεντι-
σμούς. Γνήσιος Ἐπίσκοπος πού τό ἐξέφραζε σέ κάθε
ἔκφανση τῆς κοινωνικῆς καί τῆς προσωπικῆς του ζωῆς.

Ἱεράρχης ἔντιμος καί συνετός, κοσμοῦσε τό Συνο-
δικό Θεσμό. Ἑνωτικός, χωρίς ἀκρότητες καί ὑπερβολές,
σώφρων. Σεβόνταν ἀπόλυτα καί τιμοῦσε τούς θεσμούς,
ὑπήκουε στίς ἀποφάσεις των. Προσωπικότητα ἰσχυρή,
χαρισματική, εὐφυής, ἄφησε ἰσχυρό τό ἀποτύπωμά της
τόσο στήν τοπική μας Ἐκκλησία ὅσο καί στήν Ἐκκλη-
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σία τῆς Ἑλλάδος.
Ἀπολείπεται ὁ χρόνος διηγούμενος ὅσα ἔπραξε ὁ

Φθιώτιδος Νικόλαος στήν θεοφιλή ποιμαντορία του.
Κατακλείοντας τά ὅσα ἀκροθιγῶς ἀνέφερα στήν προ-
σπάθεια νά περιγράψω τήν ἱερά προσωπικότητα τοῦ
Δεσπότου μας, τοῦτο μόνο θέλω νά πῶ. Πώς ἦταν ἀφο-
σιωμένος στήν Ἐκκλησία. Γνήσιος Ἐκκλησιαστικός
Ἄνδρας. Ὅσα ἔπραξε, τά ἔπραξε μέ ἕνα σκοπό: τό
καλό τῆς Ἐκκλησίας καί τή Δόξα τοῦ Θεοῦ. Ἀκόμη καί
τά λάθη του, γιατί ἔκανε καί λάθη, δέν εἶχαν σκοπιμό-
τητα, ἦταν ἀνθρώπινα, ἦταν ἀστοχίες πού ἔγιναν στήν
προσπάθεια νά προαχθεῖ τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. Στόν
πόλεμο, ἔλεγε, θά ὑπάρξουν καί ἀπώλειες, θά γίνουν
καί λάθη, ἀρκεῖ τό κίνητρο ὅλων τῶν ἐνεργειῶν νά εἶναι
ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ καί τό καλό τῆς Ἐκκλησίας. 

Γράφει ὁ Μέγας Βασίλειος γιά τό λειτούργημα τοῦ
Ἐπισκόπου σέ μιά ἐπιστολή του: «Ἐκκλησιῶν κόσμος,
στῦλος καί ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας, στερέωμα τῆς εἰς
Χριστόν πίστεως, οἰκείοις ἀσφάλεια, δυσμαχότατος
τοῖς ὑπεναντίοις, φύλαξ πατρώων θεσμῶν, νεωτερο-
ποιΐας ἐχθρός, ἐν αὐτῷ δεικνύς τό παλαιόν τῆς Ἐκκλη-
σίας σχῆμα, οἷον ἀπό τινός ἱεροπρεποῦς εἰκόνος, τῆς
ἀρχαίας καταστάσεως, τό εἶδος τῆς ὑπ’ αὐτόν Ἐκκλη-
σίας διαμορφῶν» (Ἐπιστολή 28, 1 PG 32, 305AB). Τά
λόγια αὐτά ἀποτυπώνουν πλήρως τήν προσωπικότητα
τοῦ Μητροπολίτου Φθιώτιδος Νικολάου καί ἀποδεικνύ-
ουν πόσο κοντά ἦταν στό ἐπισκοπικό πρότυπο τῶν
Ἁγίων Πατέρων. 

Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, σεβαστοί συμπρε-
σβύτεροι, ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί.
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Ἔφυγε νωρίς ὁ Σεπτός Ἱεράρχης τῆς Φθιωτικῆς
Ἐκκλησίας. Εἶχε πολλά ἀκόμη νά προσφέρει. Ἄφησε
τό ἔργο του ἡμιτελές. Ἡ ψυχή του πέταξε ἀπό τά ἐπί-
γεια γιά τά οὐράνια. Νά συναντήσει τήν εὐσεβῆ μητέρα
του πού ὑπεραγαποῦσε καί μέ τήν ὁποία συμπορεύ-
θηκε σ’ αὐτή τήν ζωή. Νά συναντήσει τόν ἀγαπημένο
του Δεσπότη, τόν Χαλκίδος Νικόλαο. Τόν ὅσιο Παΐσιο,
τόν γέροντα Βησσαρίωνα τόν Ἀγαθωνίτη, τοῦ ὁποίου
δέν πρόλαβε τήν ἁγιοκατατάξη, τόν ὅσιο Ἰάκωβο, τόν

γέροντα τῆς Ἱ. Μ. τοῦ Ὁσίου Δαβίδ Εὐβοίας, τόν ὅσιο
Πορφύριο, τόν Καυσοκαλυβίτη, τόν παπά Δημήτρη τόν
Γκαγκαστάθη, τόν γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο καί τόσα
ἄλλα ἁγιασμένα πρόσωπα, μέ τά ὁποῖα συνεδέθη προ-
σωπικά καί γιά τά ὁποῖα τοῦ ἄρεσε νά ὁμιλεῖ καί νά
ἀφηγεῖται ὡραῖες ἱστορίες. Μά πάνω ἀπό ὅλα πέταξε
γιά νά συναντήσει τό πλέον ἀγάπημένο πρόσωπο, αὐτό
τῆς Παναγίας. Στό ἱερό νησί τῆς ὁποίας ἐγεννήθηκε καί
ἀνδρώθηκε καί ἀπό τήν ὁποία ἐλεήθηκε καί στήν ὁποία
κατέφευγε στίς ὧρες τῆς προσευχῆς ἐπιζητώντας τήν
χάριν καί τό ἔλεος της.

Ἡ κατ’ ἄνθρωπον θλίψη τῆς ἀπουσίας του ἀμβλύ-
νεται ἀπό τήν σκέψη ὅτι ὁ Δεσπότης ἔφυγε ἀπό κοντά
μας, ἀλλά δέν μᾶς ἐγκατέλειψε. Ἀπό τήν χώρα τῶν ζώ-
ντων πρεσβεύει γιά τό ποίμνιό του γιά ὅλα τά παιδιά
του. Τοῦ ὀφείλουμε πολλά. Ἐμεῖς τοῦ ὀφείλουμε καί
τό πολύτιμο δῶρο τῆς ἱερωσύνης, τήν ὁποία ἐλάβαμε
ἀπό τά τίμια χέρια. Εἴμεθα εὐγνώμονες ἐσαεί γι᾽ αὐτό.
Τοῦτο θά θέλαμε νά το ἐκφράσουμε σέ κάποια ἄλλη
περίσταση, σέ κάποια ἄλλη εὔσημο ἡμέρα. Δυστυχῶς,
ἄλλες οἱ βουλές τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, δέν μᾶς τό ἐπέ-
τρεψαν. Ἔφυγε ξαφνικά ὁ Δεσπότης μας. Δέν προλά-
βαμε νά τοῦ ποῦμε ὅσα θά θέλαμε. Ἐλπίζουμε, ὅμως
ὅτι ὁ Κύριος, ἡ ζωή καί ἡ ἀνάστασις ἡμῶν, νά μᾶς
ἀξιώσει ὅπως στήν ἐπίγεια ζωή κυκλώναμε τό ἱερό θυ-
σιαστήριο τελώντας τήν ἀναίμακτο ἱερουργία τοῦ
ἐσφαγμένου Ἀρνίου ἔτσι καί στήν βασιλεία τῶν
οὐρανῶν πέριξ τοῦ ἐπουράνιου θυσιαστηρίου νά εἴμα-
στε μαζί μέ τόν Ἀρχιθύτην τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας
καί νά λατρεύουμε ἀνενάως τόν ἀληθινό Θεό.

Ἄς εἶναι αἰωνία σου ἡ μνήμη πολυφίλητε Πάτερ καί
Δέσποτα.  

Ἄς ἔχουμε ὅλα τά παιδιά σου τήν εὐχή σου.
Ὁ Θεός εἴθε νά σέ ἀναπαύσῃ σέ χώρα ζώντων.
Καλό Παράδεισο!
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Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ & ΤΗΝΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΕΝΘΟΣ 

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΦΝΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝ 

ΕΚΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ, 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΤΗΝΙΟΥ

Εὑρισκόμενος στὴν Ἄνδρο, γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου
Παντελεήμονος καὶ τῆς Ἁγίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλά-
ντου, πληροφορήθηκα ἀπὸ ἀγαπητό μου συνεπίσκοπο
ἀδελφὸ τὴν αἰφνίδιο πρὸς Κύριον ἐκδημία τοῦ Μακα-
ριστοῦ Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυροῦ Νικολάου
(Πρωτοπαπᾶ) τοῦ Τηνίου, κατὰ πάντα ἀγαπητοῦ καὶ
πολυσεβάστου μου ἀδελφοῦ. Ὁ ἀοίδιμος Νικόλαος εἶδε
τὸ φῶς τῆς ζωῆς στὸ μικρὸ ἀλλὰ ἐμβληματικὸ χωριὸ
Πλατιές, τῆς εὐλογημένης νήσου Τήνου τὸ 1948. Ἐκεῖ
οἱ καλοὶ καὶ εὐσεβεῖς γονεῖς του, καὶ κυρίως ἡ μητέρα
του, θεμελίωσαν στὴν ψυχὴ τοῦ ἰδίου καὶ τῶν ἄλλων
τεσσάρων ἀδελφῶν του τὴν ἀγάπη πρὸς τὴν Ἐκκλησία
καὶ τὴν πίστη πρὸς τὸ Χριστό. Ὁ Νικόλαος, κατὰ σάρκα
οἰκογενὴς τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ἱερω-
νύμου Α΄, ὁ ὁποῖος ἀναπαύεται στὰ Ὑστέρνια τῆς
Τήνου, ἀπὸ ἐνωρὶς διαπίστωσε τὴν κλίση πρὸς τὴν ἱε-
ρωσύνη καὶ ἀκολούθησε μὲ πίστη τὴν φωνὴ τοῦ Θεοῦ
ποὺ τὸν καλοῦσε πρὸς τὸ Θυσιαστήριο. Μετὰ τὶς σπου-
δές του στὴν Ριζάρειο Σχολὴ καὶ τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ τὴ διακονία του ὡς ἱε-
ροδιάκονος στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Χαλκίδος, χειροτο-
νήθηκε Πρεσβύτερος τὸ 1975 ἀπὸ τὸ μακαριστὸ
Προκάτοχό μας Δωρόθεο Α’, ἐνεγράφη στὸ Μοναχολό-
γιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Τουρλιανῆς Ἄνω Μερᾶς
Μυκόνου καὶ ἀμέσως διορίστηκε Ἱεροκῆρυξ τοῦ Πα-
νελληνίου Ἱεροῦ Ἱδρύματος Εὐαγγελιστρίας Τήνου καὶ
Καθηγητὴς στὸ ἐπιτυχῶς λειτουργοῦν τότε ἐκεῖ φυτώ-
ριο ἱερέων, τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ τῆς Τήνου. Ὁ διο-
ρισμός του στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν τὸ 1984
ἀνέδειξε ἀκόμα περισσότερο τὰ χαρίσματα καὶ τὶς ἱκα-
νότητές του, σὲ ὅσες ὑπηρεσίες τοῦ ἀνατέθηκαν ἀπὸ

τὸν ἀείμνηστο Ἀρχιεπίσκοπο Σεραφείμ. Ἡ ἐκλογή του
σὲ Μητροπολίτη Φθιώτιδος τὸ 1996 χαροποίησε ἰδιαί-
τερα τὸν Μακαριστὸ Δωρόθεο Α΄ καὶ τὴν καρδιά μου,
διότι ἡ Ἐκκλησία ἀνεγνώρισε τὴν πολύτιμη διακονία
ἑνὸς φερέλπιδος Κληρικοῦ καὶ τὸν ἐτίμησε μὲ τὴν ἀνά-
δειξή του στὸ ὕψιστο ὑπούργημα τῆς Ἀρχιερωσύνης. Ἡ
συνδιακονία μας στὸν Ἄμβωνα τοῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας,
ἀπὸ τὴ χειροτονία του καὶ χειροτονία μου στὸ δεύτερο
βαθμὸ τῆς ἱερωσύνης ὑπῆρξε ἀνέφελη καὶ ἁρμονική,
χωρὶς οὐδέποτε νὰ σημειωθεῖ μεταξύ μας καὶ ὁ παρα-
μικρὸς παραπικρασμός, καὶ σφυρηλάτισε μία φιλά-
δελφο σχέση, ποὺ διατηρήθηκε ἀδιατάρακτη μέχρι τὴν
τελευτή του. Ὁ Μακαριστὸς Νικόλαος ἔτρεφε ἰδιαίτερη
ἀγάπη καὶ σεβασμὸ πρὸς τὴν Παναγία, στὴν αὐλὴ τοῦ
Πανσέπτου Ναοῦ τῆς ὁποίας ἀπὸ μικρὸ παιδὶ ἀνε-
τράφη, οἱ πένθιμες κωδονοκρουσίες τοῦ ὁποίου ἀνήγ-
γειλαν στὸ λαὸ τῆς Τήνου τὴν κοίμησή του καὶ ἡ σημαία
του κυματίζει μεσίστια, κατὰ τὸ Ψήφισμα, ποὺ ἐξέδωσε
ἡ Διοικοῦσα τὸ Πανελλήνιο Ἱερὸ Ἵδρυμα Εὐαγγελι-
στρίας Τήνου Ἐπιτροπή. Στὸ μικρό του οἰκογενειακὸ
Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου, στὴν πε-
ριοχὴ Ἄβδος τῆς Τήνου, ἔβρισκε πνευματικὸ καταφύγιο
καὶ ψυχικὴ ἀνακούφιση καὶ ζοῦσε ὧρες περισυλλογῆς.
Στὴν Ἱεραρχία ὁ λόγος του ἦταν πάντα δομημένος καὶ
εἰρηνικός, ἐπιστηρικτικὸς πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους καὶ
διδακτικὸς πρὸς τοὺς νεωτέρους συνεπισκόπους του.
Στὴν Ἐκκλησία δὲ κατέλιπε καλὰ καὶ ἱκανὰ πνευμα-
τικά του τέκνα, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Λαρίσης κ. Ἱερώνυμος. Ἀντιπελάρ-
γησε μὲ ὑποδειγματικὴ ἀγάπη πρὸς τὴν ἀείμνηστη μη-
τέρα του Μαρία, ἡ ὁποία πρὸ ἑξαμήνου ὑπεραιωνόβια
ἐκοιμήθη, καὶ μὲ τὴν ὁποία ἤδη, μαζὶ μὲ τὸν πατέρα
του Ἰάκωβο καὶ τὰ ἀδέρφια του Ἀγγελική, Πέτρο καὶ
Μιλτιάδη συναυλίζονται στὸν Παράδεισο.

Καταθέτοντες μὲ συγκίνηση τὴν εὐγνωμοσύνη μας
πρὸς τὸ πρόσωπό του, θὰ τὸν μνημονεύω πάντοτε στὶς
λειτουργικὲς καὶ κατ’ ἰδίαν προσευχές μου. Θεωρῶ δὲ
χρέος μου νὰ ἐπισημάνω τὴν υἱϊκὴ ἀφοσίωση, μὲ τὴν
ὁποία τὸν διηκόνησε ὁ κ. Παναγιώτης Καζάνας, ἀλλὰ
καὶ τὴν ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας ἀναγνώριση τοῦ ἔργου
του, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὴ σχετικὴ δήλωση τοῦ ἀξιο-
τίμου κ. Πρωθυπουργοῦ. Πρὶν λίγες μέρες ὁ μακαρι-
στὸς Νικόλαος ἐπικοινώνησε μὲ τὸν Ἀρχιερατικό μας
ἐπίτροπο στὴν Τῆνο, Πρωτοπρ. Γεώργιο Φανερό, τὸν
ὁποῖο ἰδιαίτερα ἀγαποῦσε, καὶ τοῦ ἀνήγγειλε ὅτι «ἐφέ-
τος, ποὺ δὲν ἔχω τὴν μέριμνα τῆς μητέρας μου, θὰ εἶμαι
στὶς 15 Αὐγούστου στὴν Τῆνο νὰ συνεορτάσουμε τὴν
ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως». Ἡ Μεγαλόχαρη Παναγία, ὅμως,
ποὺ τόσο ἀγάπησε καὶ διὰ τῆς πολυγράφου γραφίδος
του ὕμνησε, ἠθέλησε νὰ τὸν νυμφαγωγήσει ἐνωρίτερα
στὴν αἰωνιότητα πρεσβεύοντα ὑπὲρ ἡμῶν, μετὰ τῶν κε-
κοιμημένων ἁγίων Τηνίων Ἱεραρχῶν, Ἱερωνύμου Α’
(Κοτσώνη), Χαλκίδος Γρηγορίου (Πλειαθοῦ), Χαλκίδος
Νικολάου (Σελέντη), Θήρας Παντελεήμονος (Ρίζου) Με-
σογαίας Ἀγαθονίκου (Φιλιππότη) καὶ Ταμιάθεως Ἰωα-
κεὶμ (Τσακίρη)!

† Ὁ ΣΥΡΟΥ & ΤΗΝΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β΄
Ἑρμούπολη, 29 Ἰουλίου 2019

-
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Ο ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη 
Γουμενίσσης κ. Δημητρίου

Δόξα καί πάλι δόξα καί μονάχα δόξα στό Θεό, πού
ἔδρεψε τόν ὥριμο καρπό γιά τά ἐπουράνια τῆς Μεγα-
λόχαρης, νά μήν τόν διαγουμίσει ἄλλο ἡ φθορά τῶν
ἐγκοσμίων.

Ἀπό τό νησί της ἡ Μεγαλόχαρη ἡ Δέσποινά μας τόν
μεταφύτευσε γιά 22 χρόνια στό μαρτύριο τοῦ κυριόλε-
κτου δικοῦ Της Εὐαγγελιστοῦ, ὡς ἐκκλησιαστή τῆς σω-
τηρίας τῶν παιδιῶν Της. Καί τώρα μᾶς τόν πῆρε, ἔτσι
ἀπρόσμενα, γιά νά μᾶς θυμίζει τήν ἔκπληξη τῆς αἰω-
νιότητος τῆς ζωῆς, τή μοναδική σιγουριά τῆς μεταβίω-
σης πρός τό Χριστό μας. Νά βλέπει πλέον ὄχι τήν
εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως ἀποτυπωμένη στό ἱερό Εὐαγ-
γέλιο, ἀλλά μέσα στό φῶς τοῦ Ἀναστάντος τήν ἀνά-
σταση τῆς ἀναπλασμένης θεοείδειας τῆς ἐνεικονικῆς
μας ὕπαρξης ἐκεῖ ὅπου ἦχος καθαρός ἑορταζόντων, τῶν
βοώντων ἀπαύστως, Κύριε δόξα σοι.

Ὁ νησιώτης Ἐπίσκοπος μετανάστης τῆς γῆς.
Ἔτσι ἔζησε καί κήρυξε καί ἀναλώθηκε καί θά πα-

ραμείνει στίς καρδιές μας ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος.
***

Μόλις τό Σάββατο τελοῦσα τό μνημόσυνο τό τεσσα-
ρακονθήμερο ἑνός ἐκλεκτοῦ μας κληρικοῦ (πολυφιλή-
του πνευματικοῦ μας ἀναστήματος ἀπό τά χρόνια τά
καθηγητικά), μᾶς εὗρε νά ἐμφιλοσοφοῦμε μέ τήν ἀνα-
στάσιμη ἐλπίδα στήν καρδιά, μέ τό “προσδοκῶ ἀνά-
στασιν νεκρῶν…” στό στόμα τῆς λειτουργικῆς
ὁμολογίας. Ἦταν τό πρωί τοῦ Σαββάτου τῆς φετινῆς
κι αἰώνιας μνημοσύνης τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος.

Κυριολεκτικά ἄνθρωπος καί τοῦ Χριστοῦ καί τῆς
Ἐκκλησίας, ὁ τιμώμενος μόλις χθές Ἅγιος τῆς Ἐκκλη-
σίας τοῦ Χριστοῦ. Ἅγιος Παντελεήμων. Μιά θεόκτιστη
ἀνθρώπινη προσωπική διαφάνεια φωτός, μέσα στό φῶς
τοῦ Χριστοῦ, πού μᾶς κάνει νά χαιρόμαστε καί νά
ντρεπόμαστε τήν παρουσία του, νά τόν ἀγαποῦμε καί
νά νιώθουμε συνάμα τήν ὑστέρηση τῆς δικῆς μας ἰδιο-
τελοῦς ἀγάπης.

Αὐτό μᾶς προσφέρουν ὡς θεία εὐλογία καί ἅγια με-
σιτεία καί ἀποτελεσματικό χάρισμα θαυματουργῶν δω-
ρεῶν καί πρό(σ)κληση μετάνοιας καί κάλεσμα

ἀνάστασης καί αἰωνιότητας καί φωτοπάροχο διαφάνεια
καί συναίσθηση τοῦ οἰκείου ἰδιοτελοῦς σκότους καί
ἄνοιγμα στήν ἄφθαστη καί μετεχόμενη αἰωνιότητα τοῦ
ζῶντος Τριαδικοῦ Θεοῦ μέσα ἀπό τήν διαρκή κι ἀτέλε-
στη κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού χαρίζει τήν
προσωπική σχέση ζωῆς μέ τήν ζωή μας τόν Χριστό,
ὥστε νά γινόμαστε αὐτό πού οἱ Ἅγιοι γίνονται στήν
ἀτέλειωτη τελειότητα τῆς χριστομεθεξίας, τέκνα Θεοῦ
πρός τήν διαρκή καί πάντοτε καινή-καινοποιό θέα τῆς
οἰκείωσης τοῦ Χριστοῦ τῆς Β΄ παρουσίας.

Καί ἐδῶ ἔγκειται τό ἱερότατο ἄθλημα ἐκκλησια-
στικῆς-χριστιανικῆς ζωῆς, πού γίνεται πρωτάθλημα σέ
ἄλλους καί δεύτερη κατηγορία σέ ἄλλους καί τρίτη κα-
τηγορία σέ ἄλλους καί… καί… τελευταία κατηγορία
ἑνός ἀτέλειωτου τέλους σέ ἄλλους, ἀνάλογα μέ τό
βαθμό ἐξόδου ἀπό τήν ἰδιοτέλεια τήν οἰκεία καί ἐμπαθή
πρός τήν θεόδοτη καί θεοδίδακτη καί θεοτέλεστη
ἀγάπη, πού παλεύει νά καθαίρεται μέ τόν ἐκκλησια-
στικό τρόπο ζωῆς καί μέσα στήν ἐκκλησιαστική κοινω-
νία ζωῆς. Μέ ἀντιπάλους τόν κόσμο ὡς αὐτοτελή
κοσμικότητα καί τόν ἑαυτό μας ὡς αὐτοτελή ἰδιοτέλεια
καί χῶρο ἀλλοτρίων ἐνεργημάτων καί τόν πειρασμό ὡς
ἄκρο αὐτομίσους καί ἑτερομίσους.

Μέσα σέ μιά τέτοια πορεία ἀθλητική ἀθλούμεθα
ὅλοι μας, ἀληθεύοντες ἐν ἀγάπῃ, μέ διαβαθμίσεις ἀπό
τήν ἄκρα ἀτέλεια μέχρι τήν ἄκρα κι ἀτέλειωτη τελειό-
τητα τῆς προσωπικῆς σχέσης, ὡς ἐκκλησιαστικοῦ γεγο-
νότος χάριτος πρός τόν Θεό Πατέρα πού μᾶς
ἐκκλησιάζει πρός Ἑαυτόν διά τοῦ θεανδρικοῦ μυστη-
ρίου τοῦ Υἱοῦ Του στόν Ὁποῖο μετέχουμε χάρη στό
Ἅγιο Πνεῦμα πού κατῆλθε καί ἐνεργεῖ μέ τίς ζωοπά-
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ροχες ἄκτιστες θεῖες ἐνέργειές Του
στήν Ἐκκλησία. Αὐτό τό μυστήριο
καί δῶρο καί θαυμαστικό θαῦμα
θεολογοῦν μέ τήν θεία ἔνταση τῆς
οἰκείας καί τῆς κοινῆς συνάμα δια-
δοχικῆς παραδοσιακῆς προσφορᾶς
τους οἱ θεοδίδακτοι ἅγιοι Πατέρες
μας. Γιά νά ἀνοίξουν τούς ὁφθαλ-
μούς τῆς διανοίας καί τῆς καρδίας
μας πρός τό ἐναυγάσαι τούς
ὀφθαλμούς μας πρός φωτισμόν τῆς
γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ Πα-
τρός ἐν προσώπῳ τοῦ Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ.

Κάθε σταλαγμός ἐκκλησια-
στικῆς διδαχῆς καί ἐκκλησιαστικῆς
μαρτυρίας καί ἐκκλησιαστικῆς
διακονίας καί ἐκκλησιαστικῆς
ἀλληλοκοινωνίας καί προπαντός
τῆς διακονίας τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
θεανδρικοῦ μυστηρίου, ἐκεῖ ἀπο-
βλέπει. Πρός τά ἐκεῖ τόν χρησιμοποιεῖ ὁ Χριστός μας
ὑπέρ ἡμῶν καί ἀλλήλων καί τῆς δωρηθείσης καί κηρυτ-
τομένης καί εὐγγελιζομένης σωτηρίας τοῦ κόσμου.
Πρός τά ἐκεῖ ἀποβλέπει κάθε ἀποστολή μας καί ἱερα-
ποστολή μας, κάθε διάλογος τοῦ βίου μας μέ τόν φθει-
ρόμενο κόσμο τόν αὐταπατώμενο, πού ὅλοι θά
βιώνουμε αἰωνίως τίς τόσες τραγικές αὐταπάτες του
νά λαχταροῦν κι ὅμως νά ἀδυνατοῦν νά φωτισθοῦν ἀπό
τόν Σωτήρα. (Κι αὐτό τό βιώνουμε καί θά τό βιώνουμε
αἰωνίως στήν ἔσχατη ἀναμέτρησή μας μέ τό Πρόσωπό
Του, “ζῶντες ἐκτός” μέσα στήν Παρουσία Του, “ὑπάρ-
χοντες ἐκτός” μέσα στήν αἰωνία Βασιλεία Του, “ἱστά-
μενοι αἰωνίως ἰδιοτελῶς καί ἐκτός” μέσα στήν τέλεια
καί μόνη τελειοποιό ἀγάπη Του).

Μιά πάλη εὐλογημένη εἶναι ὁ διαρκής μας προσω-
πικός κι ἐκκλησιαστικός ἀγώνας ὡς τρόπος ζωῆς καί
ἐπιλογή μεθέξεως τοῦ αὐτοπροσφερομένου Κυρίου.
Ἀπέναντι στήν ἀδυσώπητη διαπάλη τῆς ἐσκοτισμένης
κοσμικότητος καί τοῦ ἄρχοντος τοῦ κόσμου τοῦ αἰῶνος
τούτου. Ὅπου κρίνεται ἡ θεάρεστη ἐλευθερία τῆς ἀγά-
πης μας.

Καί μέσα σ᾽ αὐτόν τόν διαρκή ἀγώνα, πού ὁ Σωτή-
ρας μας τόν βάδισε καί μᾶς τόν ἔδειξε ὡς τέλεια ὑπα-
κοή ἄχρι θανάτου στό θέλημα τοῦ Πατρός… Μέσα σ᾽

αὐτόν τόν διαρκή ἀγώνα πού ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος τόν ἐπιβραβεύει, ὅταν γίνεται καί παραμένει λα-
τρεία τελειούμενης ἀγάπης πρός τόν Χριστόν διά τοῦ
μυστηρίου τῆς Ἐκκλησίας… Μέσα σ᾽ αὐτόν τόν διαρκή
ἀγώνα πού (ὅταν τόν ἐπιλέγουμε καί τόν ἐνεργοῦμε μέ
τή βοήθεια καί τή μέθεξη τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ)
ἀναγόμεθα πρός τήν καταξίωση τῆς θείας κοινωνίας
ὅταν καί ὅσο ἀθλούμεθα, ἤ ἀπαξιωνόμεθα ὅταν ἀπα-
θλούμεθα…

Μέσα σ᾽ αὐτόν τόν διαρκή ἀγώνα παλεύουμε ὅλοι
μας νά ἰσορροπήσουμε διά βίου καί νά ἐπιλέξουμε τό
δικό μας μερίδιο στόχευσης καί συνέργειας πρίν τήν
ὁριστική μας μετανάστευση πρός τήν ζωή, τό Χριστό
μας.

***
Μέσα σ᾽ αὐτόν τόν διά βίου ἀγώνα δοκιμάστηκε καί

διακρίθηκε, ἀγωνίστηκε ποιμαντορικά καί προσφερό-
ταν καθημερινά, ὁ ἀποιχόμενος Μητροπολίτης Φθιώτι-
δος κυρός Νικόλαος Πρωτοπαπάς, ὁ νησιώτης πού ἔγινε
στεργιανός, γιά νά μείνει οὐράνιος καθοδηγώντας πρός
τόν οὐρανό τῆς χριστομεθεξίας τόσους κληρικούς καί
λαϊκούς πού γνώρισε καί τόν γνώρισαν μέχρι χθές.
Μέχρι τό χθές ὅταν τόν κάλεσε ὁ Χριστός μας μέ ἕναν
τόσο ξαφνικό θάνατο γιά τίς κοινές ἀνθρώπινες προ-
βλέψεις. Γιά νά ἀπογεύεται ἐπιτέλους, μετά ἀπό τόσες
ἀγωνίες καί ἀγῶνες τοῦ βίου, τό τελευταῖο μυστήριο,
ἐκεῖνο διά τοῦ ὁποίου ὡς πέρασμα ὅλοι μας θά περά-
σουμε. Μέ αὐτό τό τελευταῖο κι αἰώνιο κάλεσμα τῆς
μεταβίωσης, τό ὁποῖο ὅλοι μας θά ἀπογευθοῦμε καί θά
ζήσουμε ὡς πέρασμα στόν Κτίστη καί Σωτήρα τοῦ
εἶναί μας, ὡς πέρασμα στόν Κτίστη καί Λυτρωτή καί
Σκοπό τῆς θεοδόμητης ὕπαρξής μας.

Νησιώτης ἦταν ὁ Νικόλαος καί νησιώτης παρέμεινε
διά βίου.

Τηνιακός γεννήθηκε καί κυριολεκτικά Τηνιακός πα-
ρέμεινε ὁ Νικόλαος.

Μέ τά τόσα ἐκκλησάκια τοῦ νησιοῦ φωτιστικά με-
θόρια τῆς ζωῆς του, γιά τά ἐδῶ καί τά ἐπέκεινα.

Ἀναπνέοντας ἀπό παιδί τήν πνοή τήν ζωηφόρο τῆς
Εὐαγγελίστριας, καί τελικά ἐπίσκοπος στήν πόλη τοῦ
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Εὐαγγελιστῆ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ Της!
Ταξιδευτής θαρραλέος καί μεταδότης εὐγενικός τῆς

πανάχραντης Μητρικῆς Της στοργῆς πρός τόν σύμπα-
ντα κόσμο.

Μέ τά ἤπια κι εὐγενικά χαρακτηριστικά τῆς μορφῆς
καί τήν ὀμορφιά τῆς εὐαίσθητης καρδιᾶς, ἀλλά καί τήν
σεμνή ἀποφασιστικότητα τοῦ ἤθους πού Ἐκείνη
ἐμπνέει καί θέλει, ὥστε νά Τῆς προσομοιάζουν τά παι-
διά Της, οἱ ὑμνολόγοι συγγενεῖς Της, οἱ λαμπαδηφόροι
κήρυκες τῶν θαυμασίων τῆς εἰκόνος Της, οἱ λατρευτές
τοῦ Υἱοῦ Της ὅπου γῆς καί προπαντός ἐν οὐρανοῖς.

Βλέμμα καθάριο καί ἤρεμο, γλυκύ καί σεμνοπρεπές,
ἀνθρώπινο καί καταδεκτικό, φωτεινό καί χα-
ρωπό, ἀνοιχτόκαρδο καί ἁπλό, χωρίς τεχνητές
φωτοσκιάσεις καί ψευτίσματα.

Πέρασε ἀπό ἐκκλησιαστικές θέσεις ἐξαι-
ρετικῆς ὑπευθυνότητος καί ἄφευκτης προ-
βολῆς, μά δέν αἰχμαλωτίστηκε ἀπό τήν κούφη
τους λάμψη. Δέν ἦταν ποτέ του κοσμολάτρης.
Ἔμαθε ἀπό τά πρῶτα του βήματα τῆς θεο-
λογικῆς μορφώσεως καί ἀργότερα τῆς μονα-
χικῆς κλήσεως στήν Πεντέλη καί τῆς
χειροτονίας καί διακονίας εἴτε ἀπό ἅγιες εἴτε
κι ἀπό νηφάλια σοφές μορφές τῆς ἐκκλησια-
στικῆς ἐπικαιρότητος τά καίρια, τά γράμ-
ματα τοῦ Θεοῦ, τίς διαρκεῖς διά βίου
εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς ἀρτιότητος τοῦ
κατά Θεόν ἀνθρώπου. Ἕνα δίδαγμα ἀπό
πολλά στόματα, ὅσα θέλησε ἡ πρόνοια τοῦ
Θεοῦ νά τοῦ μιλήσουν στήν καρδιά, ὥστε κι

αὐτός νά μάθει τά κατ᾽ αὐτόν, τό ἀνάλογο χρέος τῆς
ποιμαντικῆς εὐθύνης, αὐτό γιά τό ὁποῖο προσφερόταν
συνεχῶς.

Αὐτό γιά τό ὁποῖο ἔτρεξε μόλις πρίν λίγο καιρό μέ
κληρικούς καί λαϊκούς τῆς Λαμίας στά Ἱεροσόλυμα τῆς
γῆς, ὡσάν νά δελεαζόταν ὁριστικά γιά τά Ἱεροσόλυμα
τοῦ οὐρανοῦ. Τό ποιμαντορικό δέον πού μᾶς ἀφῆκε πα-
ρακαταθήκη καί δεοντολογία μέ τό τελευταῖο του κεί-
μενο στήν “Φθιωτική Ἐκκλησιαστική φωνή”, τήν ἔκδοση
τῆς μεγάλης ἱερᾶς του καλιᾶς, σημειώνοντας μέ εὐτολ-
μία στό κύριο ἄρθρο τοῦ Μαΐου-Ἰουνίου “ἐάν δέν ἐργα-
σθοῦμε, θά μείνουμε μόνοι”!

Ναί, τολμοῦσε νά ἀναλύσει μέ ρεαλισμό τό παρόν
καί τό μέλλον τῆς Ἐκκλησίας, ἀγωνιοῦσε γιά τό “μικρό
ποίμνιον” ἀκόμη καί τῶν μεγάλων ἀναλογικά πόλεων
καί Μητροπόλεων. Μέ συνείδηση καί Ποιμενάρχου καί
Ἱεράρχου. Μέ εὐήκοο τό οὖς τῆς ἀγωνίας του στά κε-
λεύσματα τοῦ Σωτῆρος, τοῦ Ἐπισκόπου τῶν ψυχῶν
μας.

Ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος βέβαια δέν ἔπαυσε ποτέ νά
ἐργάζεται καί νά προσφέρει τή δεύτερη πατρίδα του,
στό Θεό τόσων παλαιῶν καί νεωτέρων Φθιωτῶν Ἁγίων,
στό Θεό τόσων ἀνθρώπων χάριτι Χριστοῦ κεκλημένων
στή σωτηρία, στό Θεό τοῦ κόσμου ὅλου (κι ἄς κατα-
φρονεῖται ἡ σωτηρία).

Ὅταν ἄλλοι δέν ἀποδέχθηκαν τήν πρότασή μου νά
μέ διαδεχθοῦν στή διεύθυνση τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθ-
μοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐκεῖνος μέ προθυμία
ἀνταποκρίθηκε στό κάλεσμά μου καί διεκπεραίωσε μέ
ὑπευθυνότητα καί ἐπιτυχία τά ὑψηλά καθήκοντα τῆς
θέσεώς του.

Ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος ἐργάσθηκε καί ποτέ δέν
ἔμεινε μόνος.

Οὔτε τώρα πού φεύγει, θά ἀπομείνει μόνος. Ἀφήνει
παρακαταθήκη τό παράδειγμα τῆς πίστης καί τῆς εὐλο-
γημένης νησιώτικης ὕπαρξής του. Ἀφήνει παρακατα-
θήκη τά λίγα λόγια καί τά πολλά ἔργα (ἀκόμη καί στήν
ἱεραποστολή τῆς Ἀφρικῆς), ὑποδείγματα τῆς ἐκκλησια-
στικῆς ὁλοπροσφορᾶς στήν κοινωνία μας καί τήν πα-
τρίδα μας καί τήν οἰκουμένη.

Πραγματικά εὐήκοος στήν Μεγαλόχαρη καί διανε-
μητής τῶν θείων χαρίτων σέ ἀναρίθμητες καρδιές.
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Εὐήκοος καί τῆς εὐγνωμοσύνης τῆς ψυχῆς μας.
Καί γιά τήν ὁλοπρεπῶς ἐκκλησιαστική του διακονία

καί μαρτυρία.
Ἀκόμη καί γιά τοῦτο τό ἔσχατο μεγαλόφωνο κή-

ρυγμά του πρός ὅλους.
Στό ἀναστάσιμο κλίμα τοῦ πλαγίου πρώτου ἤχου,

σέ τοῦτο τό ἠχητικά μεταφρασμένο “Χριστός ἀνέστη”,
τελικά ἡ εἴδηση γιά τήν μεταβίωση τοῦ προσφιλεστάτου
μας Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυροῦ Νικολάου γίνεται
δοξολογία τοῦ Ἀναστάντος, γίνεται κήρυγμα τοῦ Ἀνα-
στάντος.

“Μεταβέβηκεν αἴφνης ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν ζωήν”.
Προσφέρεται ὅλος διόλου διδασκαλεῖο τῆς ὑπέρβασης
τοῦ θανάτου μέ τό Χριστό.

Θά τόν ἰδοῦμε ἐπ᾽ ὀλίγον εἰσέτι εὐτρεπισμένον καί
ἀνακεκλιμένον μέ ἅπασαν τήν ἀρχιερατικήν στολήν,
εὐλογοῦντα καί προσφωνούμενον, ἀλλά θά μετακομί-
σουμε ὁσονούπω ἄπνουν τό ἱερό του σκήνωμα στά μη-
τρῶα σπλάχνα τῆς ἀκουσίου ἀφωνίας καί κοινῆς

φθορᾶς. Ἐκεῖ μέσα ὅπου ἀποδυόμεθα τήν γῆ, ἐνῶ ἡ
ψυχή μας ἤδη ἀναζητεῖ νά ἀνεύρει στούς ἀπολογισμούς
τῆς συνειδήσεώς της τό συναξαριακό πλεόνασμα ἤ τά
συναξαριακά σπαράγματα τῶν ἐπουρανίων της στιγ-
μῶν.

Πῶς βιάστηκες καί μᾶς ἀποχαιρετᾶς, Νικόλαε;
Ἄραγε ἀρτιώθηκες πρός τή μεγάλη χάρη τῆς ἀρχιε-

ρατικῆς κλήσεως καί σπεύδεις νά τήν παραδώσεις κα-
θομοιωμένη στή χριστοειδή της τελειότητα; Μήπως σέ
συνεπῆρε ἡ πρόσφατη ἱεραποδημία τῶν Ἱεροσολύμων
καί τήν προτιμᾶς μέ τούς ἐπουρανίους καί τούς ἐπου-
ρανογηΐνους μελωδούς της;

Καλό κατευόδιο πρός τόν γλυκασμό τῆς ὄψεως τῆς
Μεγαλόχαρης.

Ἐκεῖ ὅπου παραστέκεται μέ ὅλους τούς Ἀγγέλους
καί τούς Ἁγίους “Λουκᾶς ὁ ἰατρός ὁ ἀγαπητός”.

-
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ΕΝΑΣ ΓΝΗΣΙΟΣ ΦΟΡΕΥΣ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καστορίας
κ. Σεραφείμ, Ὑπερτίμου καί 
Ἐξάρχου Ἄνω Μακεδονίας

Ἀπευθυνόμενος ὁ γέροντας Ἀθανάσιος ὁ Ἰβηρίτης, ὁ
Προσμονάριος γιά χρόνια στό παρεκκλήσιο τῆς θαυμα-
τουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Πορταϊτίσσης, στόν
Μοναχό Θεόκλητο Διονυσιάτη, τόν γνωστό σέ ὅλο τόν
ὀρθόδοξο κόσμο, τοῦ γράφει τά ἑξῆς: «Θά ἤθελα ἐξ
ὅλης μου ψυχῆς καί καρδίας, ὅσα γράφεις νά μήν ἔχουν
ἄλλον ἀντικειμενικόν σκοπόν, οὔτε τόν μοναχισμόν, πού
εἶναι ἀκατάληπτος εἰς ἀμυήτους, οὔτε τήν διόρθωσιν
τοῦ τόπου, οὔτε.... παρά μόνον καί μόνον τήν δόξαν τῆς
Παναγίας... Αὐτά ζητεῖ ἡ Παναγία ἀπό σέ, νά τά ἀνα-
πτύξης πρός ὠφέλειαν χριστιανῶν καί πρός δόξαν της...

Ἀνέγνωσα τελευταίως καί σοῦ τό γράφω, νά τό γράφης
συχνά, ὅτι, ἕνας μοναχός δέν εἶχε κανένα ἔργον ἀρετῆς
καί μόνον μέ τήν εὐλάβειάν του πού εἶχε πρός τήν Πα-
ναγίαν καί τῆς ἔλεγε τό “Θεοτόκε Παρθένε” πολλάκις
τῆς ἡμέρας εἰς τάς εἰκόνας της, ἐσώθη» (Μοναχός Θε-
όκλητος Διονυσιάτης, Μαρία, ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ, Θεσ-
σαλονίκη 1988, σελ. 12).

Εἶναι γνώρισμα, λοιπόν, κάποιων θεοφιλῶν ψυχῶν
νά σέβονται καί νά τιμοῦν τό πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου. Καί μάλιστα αὐτή ἡ εὐγνωμοσύνη πολλές
φορές μετουσιώνεται σέ εὐχαριστία καί δοξολογία στόν
«ἐξ αὐτῆς τεχθέντα Κύριον» (Θεοτοκίον α’ ἤχου).
Ἄλλωστε, ὅπου εἶναι ὁ Χριστός, ἐκεῖ εἶναι καί ἡ Πανα-
γία, ἄρα καί οἱ ὕμνοι πρός αὐτήν γίνονται εὐχαριστή-
ριες ὠδές πού ἀπευθύνονται κοινῶς καί ἀχωρίστως
ἀπό τήν Παναγία στόν Χριστό καί ἀπό τόν Χριστό ἐν
συνεχείᾳ διαβαίνουν στό πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θε-
οτόκου. Ἡ Παναγία γιά ἐμᾶς τούς Ὀρθοδόξους εἶναι,
ὅπως ỏρθότατα ψάλλει ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας Ἐπίσκοπος

Κρήτης, «μετά Θεόν ἡ Θεός, τά δευτερεῖα τῆς Τριάδος
ἡ ἔχουσα, ἀμέσως ἡ δεχομένη τῶν ἐκ Θεοῦ δωρεῶν»
(Θεοτοκάριον, ἦχος πλ. α’  Κυριακή ἑσπέρας). Δέν ἔγινε
μόνο σκεῦος τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί θρόνος χε-
ρουβικός ὅπου ὁλόκληρος ὁ ἄπειρος Θεός Λόγος κατοί-
κησε στήν ἄχραντη γαστέρα της καί ἔγινε Ἄνθρωπος
διά φιλανθρωπίαν, προκειμένου νά σώσει τό ἀνθρώπινο
γένος. Ἔτσι, ἡ Παναγία ἔχει μεγάλη παρρησία, ἀφοῦ
βρίσκεται στά δεξιά τοῦ θρόνου τῆς Θείας Μεγαλωσύ-
νης καί πρεσβεύει γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου. Ὁ υἱός
της, γράφει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, δέν λησμο-
νεῖ ποτέ τά ὅσα Τοῦ προσέφερε ἡ Παναγία Μητέρα Του
κατά τή βρεφική, νηπιακή καί παιδική ἡλικία. Θυμᾶται
πάντοτε «τά θρέπτρα», δηλαδή τά τροφεῖα, τά ὁποῖα
Τοῦ προσέφερε κι ἀπό αἰώνια εὐγνωμοσύνη ἀπέναντί
της, γιά νά ἐξοφλήσει τό δάνειο, ἐκπληρώνει ὅ,τι Τοῦ
ζητήσει ἐκείνη· γι’ αὐτό ἡ πρεσβεία της ἔχει μεγάλη
ἰσχύ (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, Ὁμιλία Γ’ εἰς τήν

Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου, ΕΠΕ 9,327). Ἔτσι, ὅποιος τήν
πλησιάζει, γεμίζει ἀπό οὐράνιες δωρεές καί εὐλογίες,
γιατί ἁπλούστατα ἡ Θεοτόκος εἶναι «ὁ τῶν ἀκενώτων
θησαυρῶν ταμίας τῆς διανομῆς ἕνεκεν ἐπιτροπεύει»
(Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ὁμιλία ΛΖ’ εἰς τήν Πάν-
σεπτον Κοίμησιν τῆς Πανυπεράγνου Δεσποίνης ἡμῶν
Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας, ΕΠΕ 10,463), κατά
τήν ὡραιότατη ἔκφραση τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Πα-
λαμᾶ. Δηλαδή ἡ Παναγία ἐπιστατεῖ, ὡς ταμίας πού
εἶναι τῶν ἀκενώτων θησαυρῶν τοῦ Θεοῦ, στή διανομή
τῶν χαρισμάτων. Αὐτή προΐσταται στή ζωή τῶν χρι-
στιανῶν, στούς ἀγῶνες τῶν μοναχῶν γιά τήν πνευμα-
τική τους ἐλευθερία ἀπό τά πάθη καί τίς ἁμαρτίες,
αὐτή σκουπίζει τά δάκρυα καί τόν ἱδρώτα ὅλων τῶν
κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, αὐτή συγχρόνως, σάν
μάνα πού εἶναι, προνοεί γι’ αὐτούς καί τούς σκεπάζει
μέ τόν μανδύα τῶν δραστικοτάτων ἱκεσιῶν της. Γι’
αὐτό οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας αἰσθάνονταν τήν ἀνά-
γκη νά καταφεύγουν καθημερινά σέ αὐτήν, ζητῶντας
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χάρη καί ἔλεος ἀπό τόν υἱό καί Θεό της, ἔχοντας ὡς
χαρακτηριστικό γνώρισμα τήν θεοτοκοφιλία, δηλαδή
τήν ἀγάπη στό πρόσωπο τῆς Παναγίας. Ὅλοι γνωρί-
ζουμε τόν Ἅγιο Νεκτάριο, ὅλοι ζητοῦμε τή θαυματουρ-
γία του, ἀγνοοῦμε ὅμως τή θεοτοκοφιλία πού τόν
χαρακτήριζε, καθώς καί ὅλη τήν χορεία τῶν Ἁγίων μας,
ἰδιαιτέρως τῶν νεοφανῶν τῶν ἡμερῶν μας. 

Ἕνας τέτοιος Θεοτοκόφιλος Ἐπίσκοπος ἦταν καί ὁ
μακαριστός Μητροπολίτης Φθιώτιδος κυρός Νικόλαος,
ὁ ὁποῖος ἡρπάγη στήν κυριολεξία ἀπό τό ἐπίγειο θυ-
σιαστήριο, τήν ἡμέρα τῆς μνήμης τοῦ θαυματουργοῦ
Ἁγίου Παντελεήμονος, στό οὐράνιο θυσιαστήριο, στό
θρόνο τοῦ Ἐσφαγμένου Ἀρνίου. Γεννημένος στό θεομη-
τορικό νησί τῆς Τήνου, ζυμώθηκε στήν κυριολεξία στήν
ἀγκαλιά τῆς Παναγίας. Ἀξιώθηκε νά τήν διακονήσει ὡς
Πρεσβύτερος, ἀλλά καί ὡς φτασμένος ἱεροκήρυκας τοῦ
Πανελληνίου αὐτοῦ προσκυνήματος καί νά βιώσει τή
θεομητορική προστασία. Γι’ αὐτό καί στήν ἱερά Ἀρχιε-
πισκοπή Ἀθηνῶν, ὅπου συνέχισε τή διακονία του ὡς
ἐφημέριος, διευθυντής τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς
Ἐκκλησίας, ὑποδιευθυντής τῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Ἀποστο-
λικῆς Διακονίας καί ὑπεύθυνος τοῦ θεολογικοῦ οἰκο-
τροφείου, συνέχιζε νά ζεῖ μέ τήν παρουσία τῆς
Παναγίας, νά ἀναφέρεται συχνά στό πάνσεπτο πρό-
σωπό Της, νά καταφεύγει στίς δυσκολίες στή μεγάλη
Μητέρα, ὅπως ἔλεγε, νά γράφει καί νά κηρύττει τά με-
γαλεῖα της. Ἄλλωστε, αὐτό διδάχθηκε ἀπό τήν ἁγία μη-
τέρα του, Μαρία, πού κάθε μέρα δέν παρέλειπε νά
διαβάζει τόν Παρακλητικό Κανόνα πρός τήν Ὑπεραγία
Θεοτόκο, ὅπως ἀκριβῶς ἔκανε κι ἡ εὐλαβής μητέρα τοῦ
μακαριστοῦ Μητροπολίτου Χαλκίδος κυροῦ Νικολάου.
Ἀλλά καί ἀπό αὐτόν τόν μακαριστό ἱεράρχη, ὁ ὁποῖος
τόν εἰσήγαγε στήν ἁγία ἱερωσύνη διδάχθηκε αὐτήν τήν
εὐλάβεια καί τό σεβασμό στό πρόσωπο τῆς Παναγίας. 

Ἐν συνέχειᾳ στή Λαμία, τόπο τῆς διακονίας του ἀπό
τό 1996 ἐπί μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί
πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Σεραφείμ, ὁ μακαριστός Νικό-
λαος ἀνέπτυξε ἰδιαιτέρως αὐτήν τή θεοτοκοφιλία, ἀλλά
συγχρόνως καί τήν ἁγιοφιλία. 

Μέ κέντρο τόν Καθεδρικό Ναό τῆς Μητροπόλεώς
του, ἀφιερωμένο στόν Εὐαγγελισμό τῆς Ὑπεραγίας Θε-
οτόκου πού τοῦ θύμιζε τήν Παναγία τῆς Τήνου μέ τά
πολλά καντήλια, ὅπως λέγει ἕνα δημοτικό μας τρα-
γούδι, ὁ μακαριστός ἱεράρχης ἀσχολήθηκε ἐπισταμένως
μέ τίς ἑορτές στό πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου,
καθιέρωσε τήν ἑορτή τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων, διδάσκοντας
ἔργῳ καί λόγῳ τό εὐλογημένο ποίμνιό του νά ἀγαπᾶ
καί νά εὐλαβεῖται τήν Παναγία καί νά τιμᾶ τούς Ἁ-
γίους. Μοῦ ἔλεγε σέ μία πρόσφατη ἐπίσκεψή μου στή
Μητρόπολή του ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου
Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ «καί μόνο νά με-
ταφέρουμε στό λαό μας τήν ἀγάπη καί τόν σεβασμό
πρός τήν Παναγία καί τούς Ἁγίους, ὄχι μόνο θά τούς
βοηθήσει στήν διακονία τους στά δύσκολα χρόνια τά
ὁποῖα ζοῦμε, ἀλλά καί θά τούς ἑνώσει μέ τό σῶμα τοῦ
Χριστοῦ πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία του καί θά τούς πλου-
τίσει πνευματικά. Οἱ ἄνθρωποι χρειάζονται στηρίγματα
καί πρότυπα καί τά ἀληθινά πρότυπα πού δέν ἀλλά-
ζουν ποτέ εἶναι ἡ Παναγία καί οἱ Ἅγιοι». 

Τόν διέκρινε ἀκόμη, ὄχι μόνο ἡ ἀγάπη πρός τήν Μη-

τέρα Ἐκκλησία, ἀλλά καί ἡ φιλοπατρία. Γι’ αὐτό καί
συχνά ἐπικοινωνοῦσε μαζί μου γιά νά ἐκδηλώσει τά
αἰσθήματα τῆς ἀγάπης του στόν εὐαίσθητο χῶρο τῆς
Μακεδονίας καί στά ὅσα μειωτικά διαδραματίστηκαν
πρίν ἀπό λίγο καιρό. Ἔτσι θέλησε ὁ Χριστός, ἔτσι θέ-
λησε ἡ Θεοτόκος Μαρία, στό φετινό ἑορτασμό τῆς Κοι-
μήσεώς της ὁ μακαριστός Νικόλαος νά βρίσκεται στόν
οὐρανό καί νά κολυμπᾶ στή δροσερή θάλασσα τῆς ἀγά-
πης τῆς Παναγίας, μαζί μέ τή μακαριστή μητέρα του
Μαρία, πού πρίν ἀπό 6 μῆνες ἔφυγε ἀπό τόν κόσμο
αὐτό. 

Γιά τό πρόσωπό του θά γράψουν πολλοί, θά θυμη-
θοῦν τήν καλοσύνη τοῦ χαρακτήρα του, τά ἔργα ἀγάπης
μέ τά ὁποῖα στόλισε τήν Μητρόπολή του, τίς ἱερές ἀκο-
λουθίες καί τήν ἀγάπη στό ποίμνιό του. Ἐκεῖνο, ὅμως,
πού θά χαρακτηρίζει τόν μακαριστό Νικόλαο θά εἶναι
ἡ θεοτοκοφιλία καί ἡ ἁγιοφιλία. Καί βέβαια, οἱ σκέψεις
αὐτές ἴσως νά θεωρηθοῦν, ἀπό ὁρισμένους πού θέλουν
τήν Ἐκκλησία ὡς χῶρο μόνο δημόσιων σχέσεων ἀγνο-
ώντας τόν θεραπευτικό της χαρακτήρα καί τήν προε-
τοιμασία τῶν μελῶν της γιά τή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν,
ὡς μωρία. Ὅμως, «τά μωρά τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ
Θεός, ἵνα τούς σοφούς καταισχύνη» (Α΄ Κορ. 1,27).
Γιατί ἁπλούστατα θέλουμε σήμερα τούς Κληρικούς τῆς
Ἐκκλησίας μας νά ἱκανοποιοῦν μόνο τίς συναισθημα-
τικές μας ἀνάγκες, νά βρίσκονται σέ κάποια εὐχάριστα
ἤ δυσάρεστα γεγονότα τῆς ζωῆς μας, χωρίς ὄμως νά
μᾶς μεταφέρουν τήν ζωογόνο Παράδοση, τό γεγονός
δηλαδή τῆς σωτηρίας μας, ἤ ἀκόμη τόν σεβασμό καί
τήν εὐλάβεια πού πρέπει νά τρέφουμε στόν Δομήτορα
τῆς πίστεώς μας Ἰησοῦ Χριστό, τήν τιμή στήν Παναγία
καί στούς Ἁγίους. Ξεχνοῦμε ὅτι ἕνας Ἐπίσκοπος εἶναι
φορέας αὐτῆς τῆς εὐλογημένης Παραδόσεως. Πόσο συ-
γκλονιστικά εἶναι τά λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου
στόν μαθητή του Τιμόθεο: «ὦ, Τιμόθεε, τήν παρακατα-
θήκην φύλαξον, ἐκτρεπόμενος τάς βεβήλους κένοφωνίας
καί ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύμου γνώσεως, ἥν τινες
ἐπαγγελλόμενοι, περί τήν πίστιν ἠστόχησαν» (Α΄ Τιμ.
6,20-21).

Αὐτός ἦταν ὁ μακαριστός Νικόλαος. Ἕνας φορέας
τῆς Παραδόσεως, τήν ὁποία μετέδωσε στό ποίμνιό του
μέ ὅλο τό ἔργο τό ὁποῖο ἐπιτέλεσε στήν ἐπαρχία τῆς
Φθιώτιδος. 

Ἀδελφέ μου ἀγαπητέ Νικόλαε, εὐλογημένο λουλούδι
τῆς Τήνου, παιδί τῆς Παναγίας, ἄξιο ἀνάστημα τοῦ μα-
καριστοῦ Μητροπολίτου Χαλκίδος κυροῦ Νικολάου,
ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ σάν τό συνώνυμό σου Ἅγιο Νικόλαο,
πιστέ θεράποντα τῶν Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, τῆς ἀμω-
μήτου Πίστεώς μας καί τῆς ζωηφόρου Παραδόσεως
μας, φίλε τῶν Ἁγίων, χαίρων καί ἀγαλλόμενος, πορεύου
στήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ. Θά μπορεῖς τώρα κι ἐσύ, μαζί
μέ τόν Ἀπόστολο Παῦλο, νά ἐπαναλαμβάνεις τούς ἀθα-
νάτους λόγους του, μετά ἀπό μία πολύκαρπη καί καλ-
λίκαρπη ποιμαντορία, «τόν ἀγῶνα τόν καλόν
ἠγώνισμαι, τόν δρόμον τετέλεκα, τήν πίστιν τετήρηκα»
(Β’ Τιμ. 4,7).

Αἰωνία σου ἡ μνήμη, ἀδελφέ μου ἀγαπητέ!

-
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ΜΝΗΜΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Εὐαγγέλου Περιβολαράκη

Θεολόγου, Δ/ντοῦ Γυμνασίου Τήνου

Χρέος μας νὰ μὴν ξεχνᾶμε πρόσωπα ποὺ ἔπαιξαν
σπουδαῖο ρόλο στὴ θρησκευτικὴ ζωὴ τῆς Τήνου, ἀλλὰ
καὶ στὴν προσωπικὴ πορεία πολλῶν ἀπὸ ἐμᾶς Τηνίων.
Πρόκειται γιὰ τὸν μακαριστὸ Μητροπολίτη Φθιώτιδος,
Νικόλαο Πρωτοπαπά, ποὺ γεννήθηκε στὴν Τῆνο τὸ 1948
κι ἔμεινε μόνιμα στὸν τόπο μας περίπου 35 ἔτη. Στὴ
συνέχεια τὸν βρίσκουμε στὴν Ἀθήνα μὲ τὰ καθήκοντα
τοῦ Διευθυντῆ τοῦ Θεολογικοῦ Οἰκοτροφείου Ἀθηνῶν,
τοῦ Διευθυντῆ τοῦ Ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Ἱεροκήρυκα τῆς Ἀρχιεπι-
σκοπῆς Ἀθηνῶν στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο Γκύζη. Τὸ 1996
χειροτονεῖται Μητροπολίτης Φθιώτιδας, ὅπου ἐπὶ 23
ἔτη ποιμαίνει τὸ λαὸ τῆς Φθιώτιδας μὲ ἕδρα τὴ Λαμία.
Ἐκοιμήθη στὶς 27 Ἰουλίου 2019.

Τὸν μακαριστὸ Νικόλαο θυμόμαστε στὴν Τῆνο ἀπὸ
τὴ δεκαετία τοῦ 1970 καὶ 1980, στὰ μαθητικὰ καὶ φοι-

τητικά μας χρόνια, μέσῳ τῶν Κατηχητικῶν σχολείων,
ἀλλὰ καὶ στὴν Ἀθήνα στὸ θεολογικὸ οἰκοτροφεῖο. Ἐκεῖ
ἐκδηλώνονταν ἡ ἀγωνία καὶ ὁ πόθος του γιὰ τὴ διάδοση
τῆς ἀλήθειας τοῦ Χριστοῦ στὴ νεολαία. Ἦταν ἡ ἐποχὴ
ποὺ ὁ Νικόλαος δροῦσε στὴν Τῆνο μαζὶ μὲ ἕναν ἄλλον
ἐξίσου σπουδαῖο ἱερωμένο, τὸν Μητροπολίτη Γλυφάδος
Παῦλο, ὅταν ὡς ἀρχιμανδρίτης ὁ δεύτερος διέμενε γιὰ
κάποιο διάστημα στὴν Τῆνο. Ἀπὸ τὸ 1984 ἡ δράση του
ἐπεκτείνεται στὴν Ἀθήνα.

Ἰδιαίτερο ἀγώνα καὶ προσπάθεια ἔκανε ὁ Νικόλαος
ἔτσι ὥστε οἱ νέοι τῆς Τήνου νὰ γνωρίσουν τὴ ζωὴ τῆς
Ἐκκλησίας μέσῳ ἑνὸς πνευματικοῦ πατέρα, καθοδη-
γητῆ καὶ συμβούλου. Στὸ πρόσωπό του ἀναγνωρίσαμε
τὴν ἀληθινὴ πνευματικὴ πατρότητα, ἀφοῦ ἔδειχνε
πραγματικὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὰ προβλήματά μας, κα-
θοδηγώντας μας στὸ μόνο ἀληθινὸ καὶ αὐθεντικὸ δρόμο
τοῦ Χριστοῦ. Πραγματικὰ ἕνα χάρισμα τοῦ Νικολάου,
τὸ ὁποῖο διατήρησε μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς του, ἦταν
αὐτὸ τοῦ Ἱερέα ὡς πνευματικοῦ πατέρα. Αὐτὸ ἄλλω-
στε φαίνεται καὶ σήμερα ἀπὸ τὰ πολλά του πνευματικὰ
παιδιὰ ποὺ καθοδήγησε στὸ Χριστὸ καὶ ὅπου πολλὰ
μάλιστα ἀπ’ αὐτὰ ἀκολούθησαν τὸ δρόμο τῆς ἱερωσύ-
νης.

Πολλὰ τὰ χαρίσματα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολί-
του Φθιώτιδος Νικολάου. Ἀνάμεσα σ᾽ αὐτὰ ἦταν καὶ ὁ
προσηνὴς καὶ φιλειρηνικός του χαρακτήρας. Ξεχώριζε
γιὰ τὴν ἁπλότητα καὶ τὴν καταδεκτικότητά του.

Ἦταν ἰδιαίτερα ἀγαπητὸς ἀνάμεσά μας καὶ διατή-
ρησε τὸ νησιώτικο ἦθος καὶ ὕφος μέχρι τῆς κοιμήσεώς
του. Ἡ ἁπλότητα τῶν τρόπων του τοποθετημένη ἐντὸς
τῶν πνευματικῶν ὁρίων τῆς Ἐκκλησίας, ἦταν μαγνήτης
ποὺ τραβοῦσε πολλοὺς νέους κοντά του καὶ τοὺς ἔκανε
νὰ τὸν ἐμπιστευτοῦν καὶ νὰ λάβουν ἀπὸ ἐκεῖνον τὴ
γνώση τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας καὶ πατρικὲς συμβουλὲς
γιὰ τὴν πορεία τους στὸ πέλαγος τῆς ζωῆς.

Ἀπὸ τὴν ἁπλότητα τῆς καρδίας του ἀπέρρεε καὶ ὁ
φιλειρηνικὸς καὶ φιλενωτικὸς του χαρακτήρας. Προ-
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σπαθοῦσε πάντα μὲ ἠρεμία καὶ πνεῦμα ἀγάπης νὰ βοη-
θήσει στὴν ἐπίλυση τῶν διαφόρων προβλημάτων ποὺ
παρουσιάζονταν, θυσιάζοντας πολλὲς φορὲς τὴν προ-
σωπική του καταξίωση. Ὑπεδείκνυε πάντα τὴν εἰρηνικὴ
ἐπίλυση τῶν προβλημάτων κι ἐπεδίωκε πάνω ἀπ’ ὅλα
τὴν ἑνότητα τῶν χριστιανῶν. Αὐτὸ φάνηκε κατὰ τὸ διά-
στημα ποὺ διέμενε στὴν Τῆνο, κατὰ τὰ χρόνια της πα-

ρουσίας του στὴν Ἀθήνα, ἀλλὰ
καὶ κατὰ τὴ θητεία του ὡς
Μητροπολίτης μέσα στὴν
ἐκκλησιαστική του ἐπαρχία
καὶ ἐντὸς τῶν ἐργασιῶν τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος.

Χαρακτηριστικὴ ἦταν καὶ
ἡ στάση του στὸ δικό μας
γνωστὸ θέμα τῆς διένεξης με-
ταξὺ Π.Ι.Ι.Ε.Τ. καὶ Δήμου
Τήνου, ὅπου ὁ Νικόλαος προ-
σπαθεῖ νὰ εἰρηνέψει τὴν κατά-
σταση καὶ μεσολαβεῖ ἔτσι
ὥστε νὰ ἐξομαλυνθοῦν οἱ σχέ-
σεις, νὰ φύγει ἡ καχυποψία
καὶ νὰ ἐπέλθει ἡ πολυπόθητη
ἑνότητα τῶν χριστιανῶν μέσα
ἀπὸ τὸ σοβαρὸ διάλογο καὶ τὴ
συζήτηση μεταξὺ τῶν δύο
πλευρῶν.

Πολλὰ θὰ μποροῦσε νὰ
γράψει κάποιος γιὰ τὴ ζωὴ
τοῦ μακαριστοῦ Φθιώτιδος
Νικολάου, ἀρκούμαστε ὅμως
σ’ αὐτὰ τὰ ὀλίγα. Σίγουρα θὰ

ὑπάρξουν κι ἄλλα ἄρθρα ἀφιερωμένα στὴ προσωπικό-
τητα αὐτοῦ του Τηνίου Ἱεράρχη. Μὲ τὴ συγκυρία τοῦ
τεσσαρακονθήμερου μνημοσύνου του, (7 Σεπτεμβρίου
2019) ἂς εὐχηθοῦμε ὁ Θεὸς ν’ ἀναπαύσει τὴ ψυχή του
μὲ τοὺς ἁγίους καὶ πάντα νὰ πρεσβεύει πρὸς τὸν Κύριο
Ἰησοῦ Χριστὸ γιὰ τὴ σωτηρία ὅλων μας.

Αἰωνία του ἡ μνήμη κι ἂς ἔχουμε τὴν εὐχή του!
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