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Ἡεἰκόνα, πού παρουσιάζουν
οἱ ἐνορίες μας τίς Κυριακές,
σέ σχέση μέ παλαιότερες

ἐποχές, εἶναι ἀπογοητευτική.
Ὁ Ὄρθρος καί μεγάλο μέρος τῆς

Θείας Λειτουργίας τελοῦνται μέ ἐλα-
χίστους παρόντες πιστούς καί μόνο
μετά τό Εὐαγγέλιο ἀρχίζει ἡ προσέ-
λευση τῶν πιστῶν. Οἱ παράγοντες
αὐτῆς τῆς ἀποχῆς εἶναι πολλοί καί
διάφοροι. Ἐμεῖς μένουμε στό φαινό-
μενο καί μέ θλίψη ψυχῆς διαπιστώ-
νουμε, ὅτι σέ λίγα χρόνια, ὅπως πορεύεται ἡ
κατάσταση, θά μείνουμε μόνοι μέ ἐλαχίστους
ἐκκλησιαζομένους. Ὅσο φεύγουν οἱ μεγάλες ἡλι-
κίες καί δέν θά ἀντικαθίσταται μέ τούς νεωτέ-
ρους ἡ συρρίκνωση τοῦ ἐκκλησιάσματος εἶναι
δεδομένη.

Ἡ ἀνάσχεση αὐτῆς τῆς πνευματικῆς κατολι-
σθήσεως θέλει σχέδιο, κόπο καί γενική ἀφύ-
πνιση, γιατί δυστυχῶς θά πάθουμε καί στήν
Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα, ὅ,τι συμβαίνει στή Δύση,
πού λόγῳ ἐλλείψεως πιστῶν κλείνουν καί πω-
λοῦνται οἱ Ἱεροί Ναοί. 

Δέν ὑπάρχει καμμιά ἀμφιβολία, ὅτι ἐδῶ καί
χρόνια ἔχει τεθεῖ σέ ἐφαρμογή σχέδιο περιορι-
σμοῦ τοῦ ρόλου καί τῆς παρουσίας τῆς Ἐκκλη-
σίας στόν βίο τῶν νεοελλήνων. Τά τελευταῖα
χρόνια τό σχέδιο αὐτό δικαιολογεῖται ὡς ἀνοχή
καί παραδοχή τῆς διαφορετικότητος. 

Ἡ πλύση ἐγκεφάλου μέ κάθε τρόπο καί μέσο
ἐπηρεάζει τόν λαό, ὁ ὁποῖος δυστυχῶς μέ εὐθύνη
τῆς Ἐκκλησίας παραμένει ἀκατήχητος. Ἐάν δέν
ἐργασθοῦμε πνευματικά στό λαό μας θά μεί-
νουμε μόνοι μας στίς Ἐκκλησίες μας μέ τούς
ὀλίγους, ἐνῶ οἱ χιλιάδες θά μένουν μακρυά ἀπό
τήν ἐκκλησιαστική ζωή. 

Ὅσο ἀλλάζουν οἱ γενιές, οἱ μεγαλύτεροι στήν
ἡλικία ἀντιλαμβανόμεθα πόσοι ἤμασταν πρίν
20 χρόνια καί τώρα πόσοι μείναμε. 

Ἐάν δέν ἀφυπνισθοῦμε, ἐάν δέν ὀργανωθοῦμε,
ἐάν δέν ἐργασθοῦμε ὡς διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας,
ὡς Ἐνορίες, ὡς μεμονωμένοι Χριστιανοί, θά
πάθουμε παράλληλα μέ τήν περιβαλλοντική
ἐρημοποίηση, πού ἀπειλεῖ τήν Ἑλλάδα, καί
ἐκκλησιαστική ἐρημοποίηση.

† ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος

Ἐάν δέν ἐργασθοῦμε, θά μείνουμε μόνοι
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Ἕξι χρόνια συμπληρώθηκαν ἀπὸ
τὴν ἡμέρα ποὺ ὁ μακαριστὸς
Ἱερομόναχος π. Φώτιος ὁ Κε-

ρασιώτης († 30 Ἀπριλίου 2013), ὁ Πνευ-
ματικὸς Γέροντας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Παναγίας Δαμάστας καὶ Πνευματικὸς
καθοδηγητὴς ἀναρίθμητων ψυχῶν,
ἀνῆλθε εἰς τὰς οὐρανίους Μονάς, ἀκού-
γοντας τὸ κάλεσμα τοῦ Κυρίου.

Τὸ Σάββατο 11 Μαΐου τ.ε. στὴν Ἱστο-
ρικὴ Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Δαμάστας, ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος ἐτέλεσε Ἀναστάσιμη Ἀρχιερα-
τικὴ Θεία Λειτουργία, εἰς τὸ τέλος τῆς ὁποίας ἐψάλη
Ἀρχιερατικὸ μνημόσυνο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς
τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Φωτίου, παρουσία ἑκατο-
ντάδων πιστῶν ἀπὸ τὴν Φθιώτιδα καὶ ἀπὸ πολλὰ
μέρη τῆς Ἑλλάδος.

Μετὰ τὸ πέρας τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, ἐκ μέρους

τῆς Ἱερᾶς Ἀδελφότητος προσεφέρθη πλούσιο κέρασμα
σὲ ὅλους τούς παρευρισκομένους.

Στὶς 11:00 π.μ. ὅπως ἦταν προγραμματισμένο, στὴν
αὐλὴ τῆς Μονῆς, ξεκίνησαν οἱ ἐργασίες τῆς Ἡμερίδος,
ἡ ὁποία ἦταν ἀφιερωμένη στὴν ὁσιακὴ ζωὴ καὶ τὸ με-
γάλο πνευματικὸ ἔργο τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Φω-
τίου Κερασιώτη. 

Ἀρχικὰ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νι-
κόλαος, στὸν χαιρετισμὸ ποὺ ἀπηύθυνε, εὐχαρίστησε
τοὺς ὁμιλητές γιὰ τὴν συμμετοχή τους στὴν Πνευμα-
τικὴ αὐτὴ Ἡμερίδα καὶ δι’ ὀλίγων ὡμίλησε γιὰ τὸν μα-
καριστό Γέροντα.

Στὴν συνέχεια ὁ Ὁμότιμος Καθηγητὴς τῆς Θεολο-

γικῆς Σχολῆς τοῦ Ε.Κ.Π.Α. κ. Ἀλέξαν-
δρος Σταυρόπουλος, πνευματικὸ τέκνο
τοῦ ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυ-
βίτου καὶ μετέπειτα τοῦ μακαριστοῦ Γέ-
ροντος Φωτίου, ἐξεφώνησε τὴν
εἰσήγησή του μὲ θέμα: « Ὁ Γέροντας
Φώτιος ποὺ γνώρισα. Ἡ Συμβουλευτικὴ
- Ποιμαντική τοῦ π. Φωτίου κατὰ τὴν
Ἐξομολόγηση».

Ἀκολούθως ὁ Ἰδιαίτερος Γραμματεὺς
τοῦ Ποιμενάρχου μας Αἰδεσιμολ. Πρεσβ.
π. Ἀθανάσιος Κυρίτσης, ἀνέγνωσε τὴν
εἰσήγηση τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτ. π. Δη-

μητρίου Μπαθρέλλου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου, μὲ
θέμα: « Ὁ Γέροντας Φώτιος: Προσωπικότητα καὶ δι-
δασκαλία», ὁ ὁποῖος λόγω ἑνὸς κωλύματος δὲν μπό-
ρεσε νὰ παραστεῖ. 

Ἀκολούθησε ἡ τρίτη καὶ τελευταία εἰσήγηση τῆς
ὁσιολογιωτάτης Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, Γε-

ρόντισσας Ἰωάννας τῆς Ἰατροῦ, ἡ ὁποία εἶχε ὡς θέμα:
« Ὁ Γέροντας Φώτιος στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Δα-
μάστας καὶ στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Φθιώτιδος».

Ἡ Γερόντισσα μὲ μεγάλη συγκίνηση ἀναφέρθηκε
στὴν ζωὴ καὶ τὸ μεγάλο πνευματικὸ ἔργο τοῦ μακαρι-
στοῦ π. Φωτίου, κατὰ τὴν δεκατετραετῆ παραμονή
του στὸ μοναστήρι τῆς Παναγίας τῆς Δαμάστας.

Τὴν Ἡμερίδα ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Νικόλαος, συγχαίροντας ὅλους τούς ὁμι-
λητές γιὰ τὴν πνευματικὴ ὠφέλεια τὴν ὁποία
προσέφεραν στοὺς παρευρισκομένους μὲ τοὺς λόγους
τους καὶ εὐχήθηκε, ὁ μακαριστὸς π. Φώτιος ἀπὸ τὸν
θρόνο τοῦ Θεοῦ, ὅπου παρίσταται, νὰ προσεύχεται
καὶ νὰ προστατεύει, τὴν Ἱερὰ Ἀδελφότητα, ὅλα τὰ
πνευματικά του παιδιὰ καὶ ὅλους μας. Τέλος ἐκ μέ-
ρους τῆς Ἱερᾶς Ἀδελφότητος, παρατέθη τράπεζα πρὸς
ὅλους, εἰς μνήμην τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Φωτίου. 

Στὴν Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, τὸ Ἱερὸ Μνη-
μόσυνο καὶ τὴν Ἡμερίδα μεταξὺ τῶν ἑκατοντάδων
προσκυνητῶν παρέστησαν: Οἱ Καθηγούμενοι τῶν
Ἱερῶν Μονῶν: Παναγίας Ἀγάθωνος Πανοσιολ. Ἀρχιμ.
π. Γερμανὸς Γιαντσίδης καὶ Παναγίας Ἀντινίτσης, Πα-
νοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἀμβρόσιος Ἀναστασίου, ὁ Εὐρωβου-
λευτὴς κ. Ἐλευθέριος Συναδινὸς Στρατηγὸς ἐ.ἀ., ὁ
Πρόεδρος τοῦ Δ. Δ. Δαμάστας κ. Δημήτριος Μπεσλεμὲς
καὶ ὁ Ἐκπαιδευτικὸς κ. Γεώργιος Σαγιάς.
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Ἡμερίδα ἀφιερωμένη στὸν Γέροντα Φώτιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Δαμάστας



Στὴν Ἱστορικὴ Ἱερὰ
Μονὴ Παναγίας
Ἀντινίτσης ἱερούρ-

γησε καὶ ὡμίλησε τὴν Κυ-
ριακὴ τῶν Μυροφόρων 12
Μαΐου ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικό-
λαος, ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῶν
75 ἐτῶν τῆς μαρτυρικῆς
μνήμης τῆς ἀνατινάξεως
τῆς Μονῆς καὶ τοῦ παρα-
κειμένου Σανατορίου, ἀπὸ
τὰ Γερμανικὰ Στρατεύ-
ματα Κατοχῆς τὸ 1944.

Ἡ Ἀναστάσιμη Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, τελέ-
σθηκε σὲ κλίμα συγκινήσεως καὶ χαρᾶς, μιᾶς καὶ ἡ Μονὴ
μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὶς πρεσβεῖες τῆς Παναγίας
ἀπέκτησε ἕναν ἀκόμη Μοναχὸ καὶ ἡ ἀδελφότητα, ἡ ὁποία
τελεῖ ὑπὸ τὴν πνευματικὴ καθοδήγηση τοῦ Καθηγουμένου
π. Ἀμβροσίου Ἀναστασίου, ἀριθμεῖ πλέον 6 μοναχούς, ὅλοι
πνευματικὰ ἀναστήματα καὶ τέκνα τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στὸν ὄρθρο καὶ κατό-
πιν προεξῆρχε τῆς Λαμπρῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουρ-
γίας πλαισιούμενος ἀπό: τὸν Ἁγιορείτη Ἱερομόναχο
Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἐπιφάνιο Παντοκρατορινό, καί τούς
πατέρες τῆς Ἀδελφότητος.

Πρὸ τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Ποιμε-
νάρχης μας μὲ ἐμφανῆ τὴν συγκίνηση, ὡμίλησε γιὰ τὴν θλι-
βερὴ ἐπέτειο τῆς ἀνατινάξεως τῆς Μονῆς καὶ τοῦ
παρακειμένου Σανατορίου ἀπὸ τὰ Γερμανικὰ Στρατεύ-
ματα Κατοχῆς τὸ 1944, ἡ ὁποία εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ
φονευθοῦν 36 ἄτομα καὶ ἀναφέρθηκε ἐπίσης στὸν Δόκιμο
τῆς Μονῆς κ. Δημήτριο Σαμαντά, εἰς τὸν ὁποῖο ἐπρόκειτο

νὰ τελέσει τὴν ρασοφορία
καὶ χαρακτηριστικὰ ἀνέ-
φερε:

«Χαίρω, διότι μὲ τὴν
παρουσία σας σήμερα ἐδῶ,
συμπαρίστασθε σὲ μία γεν-
ναία ἀπόφαση ἑνὸς νέου
παιδιοῦ, τοῦ ἀγαπητοῦ σὲ
ὅλους μας Δημητρίου, νὰ
ἀφήσει τὰ ἐγκόσμια καὶ νὰ
ἀφιερωθεῖ καὶ νὰ ἀφοσιω-
θεῖ εἰς τὸν Θεὸ καὶ εἰς τὴν
Ἐκκλησία. Τὸ Μοναστήρι

μας μὲ τὴν σημερινὴ ρασοφορία ἀριθμεῖ 6 ἐντοπίους μο-
ναχούς, παιδιὰ δικά μας, τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

Ἔχουμε μεγάλη χαρὰ ποὺ ἕνα ἀκόμη παιδί μας, ὁ Δη-
μήτρης, μὲ πνεῦμα θυσίας καὶ ἀγάπης πρὸς τὸν Θεὸ, ἔρχε-
ται γιὰ νὰ ἐργασθεῖ στὸ πνευματικὸ ἔργο τῆς Μονῆς. Ἔχει
τὰ χρόνια τοῦ Χριστοῦ, 33 ἐτῶν, εἶναι Πτυχιοῦχος τοῦ
ΑΤΕΙ Δομικῶν Ὑποδομῶν καὶ ἔχει πολλὰ ἀκόμη τάλαντα.

Ἀκολούθησε σὲ κλίμα συγκινήσεως ἡ ρασοφορία τοῦ
Δοκίμου ἀδελφοῦ τῆς Μονῆς, τὸν ὁποῖο ὁ Σεβασμιώτατος
μετονόμασε σὲ π. Δαυίδ, δίδοντάς του τὸ ὄνομα εἰς τιμὴν
καὶ μνήμην τοῦ ὁσίου Δαυὶδ τοῦ Γέροντος τοῦ ἐν Εὐβοία,
τοῦ Λοκροῦ, ἑνὸς μεγάλου ἁγίου ἐκ τῆς χορείας τῶν
Φθιωτῶν ἁγίων, μὲ τὴν εὐχὴ ὁ νέος Μοναχός νὰ βαδίσει
στὰ χνάρια τῆς ζωῆς τοῦ ὁσίου Δαυίδ.

Ἀκολούθησε ὁ ἀσπασμὸς τοῦ τιμίου Σταυροῦ καὶ τῆς
χειρὸς τοῦ π. Δαυὶδ ἀπὸ ὅλους τούς παρευρισκομένους,
συγγενεῖς, φίλους καὶ προσκυνητὲς καὶ στὴν συνέχεια
ψαλλομένων Ἀναστασίμων ὕμνων ἐν πομπῇ οἱ Πατέρες καὶ
ὁ Σεβασμιώτατος μετέβησαν στὸ Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς,
ὅπου παρετέθη σὲ ὅλους πλούσια δοχή.
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Ὑπὲρ Γηροκομείου Στυλίδος
Τό  Ἐνορ. Φιλόπτ. Ταμ. τοῦ  Ἱ.Ν. 
Ἁγίου Δημητρίου Λαμίας . . 300,00
Ὁ κ. Πετσαλούδας Δημήτριος180,00
Ἡ κα Κρέσπη Ἀγγελική . . . . . 50,00
Ἡ κα Μαραγκοπούλου Ἀσπασία . 45,00
ΑΝΩΝΥΜΟΣ . . . . . . . . . . . . 500,00
ΑΝΩΝΥΜΟΣ . . . . . . . . . . . . 465,00

Ὑπὲρ Γηροκομείων Ἱ. Μητροπόλεως
Ὁ κ. Εὐστράτιος Ἀφεντούλης. 300,00

Ὑπὲρ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Παϊσίου
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας . 400,00
Οἱ κ.κ. Ἠλίας Καραπατὴς & 
Κων/νος Κουμπαράκης . . . 150,00
Ὁ κ. Κων/νος Κιτσάκης . . . 100,00
Ἡ κα Βασιλικὴ Ἀποκορίτη . 100,00
Ἡ κα Τσώνη-Κασούμη . . . . 100,00
Ἡ κα Βασιλικὴ Φράγγου . . . . 75,00
Ὁ κ. Δημήτριος Τζώρζης . . . 52,00
Ἡ κα Μαρία Φασιάνη . . . . . . 50,00

Ἡ κα Σοφία Στεφανῆ . . . . . . . 50,00
Ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβ. Κων/νος 
Θεολογᾶς . . . . . . . . . . . . . . . 50,00
Ὁ κ. Λεωνίδας Ζέρβας . . . . . 50,00
Ἡ κα  Ἠλίτσα Χειμώνα . . . . . 50,00
Ἡ κα Βασιλικὴ Σπανοῦ . . . . . 20,00
ΑΝΩΝΥΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . 20,00
ΑΝΩΝΥΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . 50,00
ΑΝΩΝΥΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . 30,00
ΑΝΩΝΥΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . 20,00
ΑΝΩΝΥΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . 10,00

Ὑπὲρ Ἱερᾶς Μονῆς 
Ταξιαρχῶν Στυλίδος

Ἡ κα Βασιλικὴ Φράγκου . . . . 75,00

Ὑπὲρ Ἐκκλησιαστικῶν 
Κατασκηνώσεων

Τὸ  Ἡγουμ/λιον τῆς  Ἱ.Μ.
Ἀντινίτσης . . . . . . . . . . . . 2.000,00
Ὁ κ. Λουκᾶς Χάδος . . . . . . 500,00

Τό  Ἐνορ. Φιλόπτ. Ταμ. τοῦ  Ἱ.Ν. 
Ἁγίου Δημητρίου Λαμίας . 300,00
Ἡ κα  Ἰωάννα Μαναφὰ . . . . . 50,00
Ὁ κ. Κων/νος Μπαλάφας . . . 50,00
ΑΝΩΝΥΜΟΣ . . . . . . . . . . . . 100,00
ΑΝΩΝΥΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . 50,00
ΑΝΩΝΥΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . 20,00

Ὑπὲρ Ἀμίσθων Κληρικῶν
Τὸ  Ἡγουμ/λιον τῆς Ι.Μ. 
Ἁγ. Γεωργίου Μαλεσίνης . . . . 200

Ὑπὲρ Φθιωτικῆς 
Ἐκκλησιαστικῆς Φωνῆς 

Ὁ κ. Πέτρος Θεοφ. Τσαπικούνης
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00

Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. 
Θεοκλητὸς Τσίρκας . . . . . . . 30,00

Ὑπὲρ Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς 
Ἡ κα Ἀρτεμισία Σάλτα . . . . 100,00
Ἡ κα Συμέλα Πατσινακίδου . 20,00

Δ Ω Ρ Ε Ε Σ

Νέος Μοναχὸς στὴν Ἱστορικὴ Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Ἀντινίτσης
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Στὴν ἱστορικὴ πρωτεύ-
ουσα τῆς Θεσσαλικῆς
γῆς, τὴν ὄμορφη πόλη

τῆς Λάρισας, μετέβη τὸ
πρωὶ τῆς Τετάρτης 15
Μαΐου, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικό-
λαος συνοδευόμενος ἀπὸ
τὸν Ἀρχιδιάκονό του π.
Εὐστάθιο Κατόπη, ὅπου καὶ
προεξῆρχε τοῦ Λαμπροῦ
πολυαρχιερατικοῦ συλλεί-
τουργου, τὸ ὁποῖο ἐτελέσθη
στὸν Περικαλλῆ καὶ Πανη-
γυρίζοντα Ἱερὸ Μητροπολι-
τικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου
Ἀχιλλίου Λαρίσης ἀποδεχό-
μενος τὴν εὐγενικὴ πρό-
σκληση τοῦ οἰκείου
Ποιμενάρχου, Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου Λαρίσης
καὶ Τυρνάβου κ. Ἱερωνύμου.

Στὴν πολυαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία μὲ τὸν Σε-
βασμιώτατο συλλειτούργησαν οἱ συμπανηγυρίζοντες
Θεσσαλοὶ Ἀρχιερεῖς: ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος, ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφερσά-
λων κ. Τιμόθεος καὶ ὁ κυριάρχης Μητροπολίτης
Λαρίσης καὶ Τυρνάβου κ. Ἱερώνυμος, πολλοὶ Ἱερεῖς
καὶ Διάκονοι τῆς Μητροπόλεως καθὼς καὶ ἀπὸ ἄλλες
Μητροπόλεις. Παρέστη δέ, ἡ Πολιτικὴ καὶ Στρατιωτικὴ
ἡγεσία τοῦ τόπου καὶ μεγάλο πλῆθος εὐσεβῶν πιστῶν.

Μετὰ τὴν ἀνάγνωση τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς ὁ
Ποιμενάρχης μας ἐκήρυξε τὸ Θεῖο Λόγο ἀναφερόμενος
στὰ χαρίσματα τοῦ τιμωμένου ἁγίου Ἀχιλλίου τοῦ
Θαυματουργοῦ.

Πρὸ τῆς ἀπολύσεως ὁ Ποιμενάρχης τῆς Λάρισας κ.
Ἱερώνυμος μὲ αἰσθήματα υικῆς ἀγάπης πρὸς τὸν Γέ-
ροντά του, τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νι-
κόλαο καὶ πρὸς τοὺς προσκεκλημένους ἁγίους
ἀρχιερεῖς προσεφώνησε καὶ εὐχαρίστησε διὰ τὴν τιμὴ
τῆς εὐλογητῆς παρουσίας τους, παρουσία ἡ ὁποία
ἐκφράζει τὴν Ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας. 

Λαμπρὸ Πολυαρχιερατικὸ συλλείτουργο στὴν Λάρισα
πρὸς τιμὴν τοῦ Πολιούχου Ἁγίου Ἀχιλλίου

Νέα Κυκλοφορία «ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ (1932 – 1958)»

Κυκλοφορήθηκε ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Φθιώτιδος τὸ νέο Βιβλίο τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρε-
σβυτέρου π. Νεοφύτου Ραφαηλίδη, DR. Θεολογίας, Γενικοῦ
Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, μὲ
τίτλο:

«ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ (1932 – 1958)»
Τὸ Βιβλίο, 430 σελίδων μὲ πλούσιο φωτογραφικὸ καὶ
ἱστορικὸ ὑλικό, διατίθεται ἀπὸ τὸ βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως «ΕΝΘΕΟΝ» Σατωβριάνδου καὶ Χατζο-
πούλου γωνία, στὴν πλατεία Πάρκου στὴν Λαμία, καὶ
τιμᾶται 20 εὐρώ.
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Ὁ νέος Ἐπίσκοπος Ὀλβίας 
κ. Ἐπιφάνιος στὸν Σεβασμιώτατο

Ἐπίσκεψη ἀπὸ τὸν νεοεκλεγέντα Ἐπίσκοπο
τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας, Θεοφιλέστατο
Ἐπίσκοπο Ὀλβίας κ. Ἐπιφάνιο, ἐδέχθη τὸ

πρωὶ τῆς Παρασκευῆς 31 Μαΐου, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, στὸ Γραφεῖο του
στὶς Ἐγκαταστάσεις τοῦ Πνευματικοῦ - Διοικητικοῦ
Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ὁ Ποιμενάρχης μας ὑπεδέχθη ἐγκαρδίως τὸ νέο
Ἐπίσκοπο κ. Ἐπιφάνιο, ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπὸ τὸ
χωριὸ Κόμνηνα τῆς Φθιώτιδος καὶ τυγχάνει χειρο-
τονία εἰς Διάκονον τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου
Φθιώτιδος κυροῦ Δαμασκηνοῦ καὶ ὁ ὁποῖος ἐπὶ
πολλὰ ἔτη ὑπηρετοῦσε ὡς Ἱεροκῆρυξ εἰς τὴν γεί-
τονα Ἱερὰ Μητρόπολη Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ,
ἕως καὶ τῆς ἐκλογῆς του.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε εἰς τὸν Θεοφιλέ-
στατο, μακρά, ὑγιῆ καὶ καλλίκαρπο Ἀρχιερατεία καὶ
μὲ δύναμη Θεοῦ νὰ διακονεῖ τοὺς Ἕλληνες Χριστια-
νοὺς τῆς Οὐκρανίας.

Εἰς ἀνάμνησιν δὲ τῆς ἐπισκέψεώς του ὁ Ποιμε-
νάρχης μας ἐδώρησε εἰς τὸν κ. Ἐπιφάνιο ἕνα Ἀρχιε-
ρατικὸ Ἐγκόλπιο.

Ο Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ὀλβίας εὐχαρί-
στησε ἐκ βάθους καρδίας τὸν Σεβασμιώτατο γιὰ τὴν
ἀγάπη του καὶ ἀντευχήθηκε τὰ δέοντα.

Ὁ Μητροπολίτης Λαρίσης 
κ. Ἱερώνυμος 

μὲ 100 Προσκυνητὲς 
στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀγάθωνος

Προσκυνηματικὴ ἀποδημία πραγματοποίησε τὴν
Παρασκευὴ 21 Ἰουνίου τὸ ἀπόγευμα, ἡ Ἱερὰ Μη-
τρόπολις Λαρίσης καὶ Τυρνάβου μὲ καθοδηγητὴ

τὸν οἰκεῖο Μητροπολίτη κ. Ἱερώνυμο στὴν Ἱερὰ Μονὴ Πα-
ναγίας Ἀγάθωνος. Τὸν Σεβασμιώτατο καὶ τοὺς ἑκατὸ Ἱε-
ρεῖς καὶ Προσκυνητὲς ὑπεδέχθη εἰς τὰ προπύλαια τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νι-
κόλαος καὶ ὁ Καθηγούμενος τῆς Μονῆς Πανοσιολ. Ἀρχιμ.
π. Γερμανὸς Γιαντσίδης μὲ τοὺς Πατέρες τῆς Ἀδελφότη-
τος.

Ἀφοῦ προσεκύνησαν τὸ ἄφθαρτο λείψανο τοῦ ὁσίου
Γέροντος Βησσαρίωνος τοῦ Ἀγαθωνίτου, εἰσῆλθαν εἰς τὸ
Καθολικό, ὅπου ὁ Ποιμενάρχης μας καλωσόρισε τὸν Σε-
βασμιώτατο κ. Ἱερώνυμο, τοὺς Ἱερεῖς καὶ προσκυνητὲς
καὶ ἐξέφρασε τὴν χαρά του γιὰ τὴν ἐπίσκεψή τους αὐτή,
διὰ τὴν ὁποία εὐχήθηκε νὰ ἔχουν πλουσία τὴν εὐλογία τῆς
Παναγίας καὶ τοῦ ὁσίου Γέροντος Βησσαρίωνος τοῦ Ἀγα-
θωνίτου καὶ τοὺς ὡμίλησε γιὰ τὰ θαυμαστὰ γεγονότα, τὰ
ὁποῖα ἐπηκολούθησαν τῆς ἐκταφῆς καὶ φανερώσεως τοῦ
ἀφθάρτου λειψάνου τοῦ ὁσίου Γέροντος.

Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης
κ. Ἱερώνυμος, εὐχαρίστησε τὸν Ποιμενάρχη μας, τὸν ἅγιο
Καθηγούμενο καὶ τοὺς Πατέρες τῆς ἀδελφότητος γιὰ τὴν
ἐγκάρδια ὑποδοχὴ καὶ μεταξὺ ἄλλων ἀνέφερε ὅτι, τὸ προ-
σκύνημα αὐτὸ ἦταν ἐπιθυμία τόσο τοῦ ἰδίου, ὅσο καὶ τῶν
Κληρικῶν καὶ λαϊκῶν διὰ νὰ καταθέσουν τὸν σεβασμό,
τὴν τιμὴ καὶ τὴν εὐλάβειά τους στὴν Παναγία, στὸν ὅσιο
Γέροντα Βησσαρίωνα τὸν Ἐλεήμονα καὶ στὸν μακαριστὸ
Καθηγούμενο π. Δαμασκηνὸ Ζαχαράκη, τὸν ὁποῖο ὁ ἅγιος
Λαρίσης ἐκτιμοῦσε καὶ ἐσέβετο πολύ.
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Σέ Πανηγυρικὴ Δισαρχιερατικὴ Θεία
Λειτουργία ἐτελέσθη τὸ Σάββατο 21
Ἰουνίου στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ ἁγίου

Παντελεήμονος στὴ Λουτρόπολη τῶν Κα-
μένων Βούρλων ἐπὶ τῇ εὐλογητῇ παρουσίᾳ
τῆς ἁγίας Σιαγῶνος τοῦ Τιμίου Προδρόμου
καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, ἡ ὁποία φιλοξε-
νήθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ γιὰ λίγες ἡμέρες
πρὸς εὐλογία καὶ ἁγιασμὸ τῶν πιστῶν.

Τὸ Ἱερὸ θησαύρισμα ἐκόμισε, τῆ ἀδείᾳ
καὶ εὐλογίᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου  Μητρο-
πολίτου μας κ Νικολάου, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Ζιχνῶν καὶ Νευροκοπίου κ.
Ἱερόθεος, ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ ἁγίας Πα-
ρασκευῆς Ροδολείβους Σερρῶν, ὅπου φυλάσσεται.

Τὸ πρωὶ τοῦ Σαββάτου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας χοροστάστησε στὸν Ὄρθρο καὶ κατόπιν προεξῆρχε
τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Συλλείτουργου, συνιερουργοῦντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ζιχνῶν κ. Ϊεροθέου, μέ τὴ
συμμετοχὴ τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ζιχνῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Βασιλείου Κορώση, τοῦ Πα-
νοσιολ. Ἀρχιμ. π. Βασιλείου Κολοκυθᾶ, Κληρικοῦ τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, τοῦ Προϊσταμένου τοῦ
Ναοῦ, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Χριστοφόρου Κολοκυθᾶ, πολ-
λῶν Ἱερέων ἀπὸ τὴν Λοκρίδα καὶ τὴν Λαμία καὶ τῶν Δια-
κόνων. 

Πρὸ τῆς ἀπολύσεως ὁ Ποιμενάρχης μας καθιέρωσε
κατὰ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ τάξη τὴν μοναδικὴ Ἱερὰ Εἰκόνα
τῆς Συνάξεως τῶν Διαλαμψάντων ἁγίων ἐν Κωνσταντινου-
πόλει, Καππαδοκίᾳ, Μικρὰ Ἀσίαᾳ καὶ Πόντῳ, ἱστορημένη
δαπάναις τοῦ π. Χριστοφόρου καὶ εὐσεβῶν πιστῶν.

Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ζιχνῶν κ.
Ἱερόθεος, προσεφώνησε τὸν Ποιμενάρχη μας καὶ τὸν εὐχα-
ρίστησε γιὰ τὴν ἀγάπη καὶ τὴ φιλοξενία καὶ δι’ ὀλίγων
ἀναφέρθηκε στὸ ἱερατικὸ καὶ πνευματικὸ ἔργο τοῦ π. Χρι-
στοφόρου, μὲ τὸν ὁποῖο συνεδέετο μὲ δεσμοὺς εἰλικρινοῦς
ἀδελφικῆς φιλίας, μιᾶς καὶ αὐτὴ τὴν ἡμέρα ἑόρτασε τὸ
χρυσοῦν Ἰωβηλαῖο, συμπληρώνοντας 50 χρόνια Ἱερατικῆς
διακονίας καὶ προσφορᾶς. Στὴν συνέχεια ἐκ μέρους τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ναοῦ καὶ τῶν πιστῶν

ἐνοριτῶν, ὁ κ. Δημήτριος Σιαφάκας μετέ-
φερε τὶς εὐχὲς καὶ τὴν ἀγάπη ὅλων, προ-
σφέροντας στὸν π. Χριστοφόρο ἕναν
ἐπιστήθιο Σταυρό, ἁπάντων ἀναφωνού-
ντων τὸ Ἄξιος!

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος στὴν ὁμιλία του ἀναφέρθηκε
μὲ ἐγκάρδια λόγια στὸν π. Χριστοφόρο,
ἀπαριθμώντας τὴν προσφορά του στὴν
Ἱερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος
Καμένων Βούρλων, στὴν Ἐνορία τοῦ ἁγίου
Παντελεήμονος τῆς Λουτροπόλεως, στὴν
Ἐκπαίδευση καθὼς καὶ στὴν Διοίκηση τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, εὐχαριστώντας

θερμῶς γιὰ τὴν ἀληθινὴ ἀγάπη καὶ στήριξη ποὺ προσέ-
φερε καὶ συνεχίζει νὰ προσφέρει ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια στὸ
πολύπλευρο ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Εἰς ἔνδειξιν τιμῆς καὶ σεβασμοῦ, καὶ ἐπὶ τῇ συμπλη-
ρώσει πεντήκοντα ἐτῶν εὐδοκίμου ἱερατικῆς προσφορᾶς
καὶ διακονίας ὁ Ποιμενάρχης μας ἀπένειμε στὸν π. Χρι-

στοφόρο τὸ χρυσοῦν παράσημο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Φθιώτιδος. 

Τὴν τιμητικὴ αὐτὴ διάκριση τοῦ Ποιμενάρχου μας ἐπε-
σφράγισε τὸ αὐθόρμητο χειροκρότημα ὅλων τῶν πιστῶν.

Μὲ ἐμφανῆ τὴν συγκίνηση ὁ π. Χριστοφόρος στὸν λόγο
του εὐχαρίστησε πρῶτα ἀπ’ ὅλα τὸν Πανάγιο Θεὸ ποὺ τὸν
ἀξίωσε νὰ ζήσει ἐπὶ 50 χρόνια τὴν χαρὰ τῆς ἱερωσύνης,
ἔπειτα ἐμακάρισε τὸν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Φθιώτιδος
κυρὸ Δαμασκηνὸ Παπαχρήστου, διότι ἐκ τῶν τιμίων
χειρῶν του ἔλαβε καὶ τοὺς δύο βαθμοὺς τῆς Ἱερωσύνης
καὶ στὴν συνέχεια μὲ ἐγκάρδια λόγια εὐχαρίστησε τὸν
Ποιμενάρχη μας, διότι μὲ τὴν πατρική του στήριξη καὶ τὴν
γνήσια ἀδελφική του ἀγάπη συνεχῶς τὸν τιμᾶ καὶ τοῦ
δίδει δύναμη γιὰ νὰ συνεχίσει, ὅπως ἀνέφερε χαρακτηρι-
στικὰ ὁ π. Χριστοφόρος. Ἡ ἁγία Σιαγόνα ἀναχώρησε τὴν
Δευτέρα 24 Ἰουνίου, ἑορτή τοῦ Γενεθλίου τοῦ Τιμίου Προ-
δρόμου μετά τήν Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία πού προ-
εξῆρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ζιχνῶν κ.
Ἱερόθεος καί παρέστη συμπροσευχόμενος ὁ Σεβασμιώτα-
τος Ποιμενάρχης μας κ. Νικόλαος.

Ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο στὴν Λουτρόπολη τῶν Καμένων Βούρλων
παρουσία ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Τιμίου Προδρόμου

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπένειμε τὸ Χρυσὸ Παράσημο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος στὸν Ἀρχιμανδρίτη π. Χριστοφόρο Κολοκυθᾶ



ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019                                «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» Σελίδα 7

Ἱερὸ Μνημόσυνο μακαριστοῦ 
Καθηγουμένου π. Δαμασκηνοῦ Ζαχαράκη 

καὶ Θυρανοίξια τοῦ Κοιμητηριακοῦ 
Παρεκκλησίου στὴν Μονὴ Ἀγάθωνος

Σέ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία τελέσθηκε τὴν Κυ-
ριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων 23 Ἰουνίου στὸ Καθολικό
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος προεξάρχοντος τοῦ Σε-

βασμιωτάτου  Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου.
Πρὸ τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβα-

σμιώτατος ἐκήρυξε τὸν Θεῖο Λόγο ἀναφερόμενος στὴν
Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Πάντων καθὼς καὶ στὸν μακαριστὸ Κα-
θηγούμενο π. Δαμασκηνὸ Ζαχαράκη, διὰ τὸν ὁποῖο τελέ-
σθηκε Ἀρχιερατικὸ Μνημόσυνο ἐπὶ τῇ συμπληρώσει δύο
ἐτῶν ἀπὸ τὴν πρὸς Κύριον αἰφνίδιον ἐκδημίαν του.

Στὴν συνέχεια σὲ κλίμα συγκινήσεως ἐψάλη τὸ Ἱερὸ
Μνημόσυνο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ
Καθηγουμένου π. Δαμασκηνοῦ καὶ ἀκολούθως ἐν πομπῇ
κλῆρος καὶ λαὸς μετέβησαν στὸ Κοιμητήριο τῆς Μονῆς,
ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος κατὰ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ τάξη ἐτέ-
λεσε τὰ Θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου τῶν Ἁγίων
Πάντων.

Ὁ Πατριαρχικὸς Ἐπίτροπος 
τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, 

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἄκκρας
κ. Νάρκισσος στὸν Σεβασμιώτατο

Ἐπίσκεψη ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Ἄκκρας κ. Νάρκισσο, τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξαν-
δρείας, ἐδέχθη τὸ πρωὶ τῆς Παρασκευῆς 10 Μαΐου

ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος στὸ
Γραφεῖο του. Ὁ κ. Νάρκισσος εὑρισκόμενος εἰς τὴν
Ἑλλάδα ἐπεσκέφθη τὸν Ποιμενάρχη μας γιὰ νὰ τοῦ κατα-
θέσει τὰ σεβάσματά του καὶ τὴν υικὴ ἀγάπη του, μιᾶς καὶ
γιὰ πολλὰ χρόνια διέμενε ὡς φοιτητὴς στὸ Θεολογικὸ
Οἰκοτροφεῖο τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, τὰ χρόνια ὅπου
ὁ Ποιμενάρχης μας ἦταν Διευθυντὴς τοῦ Οἰκοτροφείου καί
ὑπῆρξε πνευματικὸς του πατέρας.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἄκκρας κ. Νάρκισσος ἔχει ἐπισκε-
φθεῖ καὶ ἄλλες φορὲς τὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας.

Γιὰ ἀρκετὴ ὥρα οἱ δύο Ἀρχιερεῖς εἶχαν μία εὐχάριστη
συνομιλία στὸ γραφεῖο τοῦ Ποιμενάρχου μας, κατὰ τὴν
διάρκεια τῆς ὁποίας ὁ Ποιμενάρχης μας παρεκάλεσε τὸν
κ. Νάρκισσο νὰ μεταφέρει τὶς εὐχὲς καὶ τὸν σεβασμό του
στὴν Α.Θ.Μ. στὸ Πάπα καὶ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ. κ.
Θεόδωρο. Ἀκολούθως κατ ' ἐπιθυμίαν τοῦ ἁγίου Ἄκκρας,
οἱ δύο Ἀρχιερεῖς μετέβησαν στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Δα-
μάστας, ὅπου ὁ κ. Νάρκισσος προσεκύνησε τὴν Ἱερὰ
Εἰκόνα τῆς Παναγίας καὶ ἐτέλεσε Ἀρχιερατικὸ τρισάγιο
στὸ κοιμητήριο τῆς Μονῆς ἐπὶ τοῦ τάφου, ὅπου ἀναπαύε-
ται ἡ ἀείμνηστη Μαρία Πρωτοπαπά, μητέρα τοῦ Ποιμε-
νάρχου μας. Μὲ αἰσθήματα συγκινήσεως ὁ κ. Νάρκισσος
ἐτέλεσε τὸ Τρισάγιο καταθέτοντας τὴν ἀγάπη καὶ τὸν σε-
βασμό του γιὰ τὴν πνευματικὴ καὶ ὑλικὴ στήριξη ποὺ τοῦ
παρεῖχε στὰ φοιτητικά του χρόνια ἡ ἀείμνηστη δίδοντάς
του τὴν μητρική της ἀγάπη.
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Ὁλοκληρώθηκε μὲ μεγάλη
ἐπιτυχία καὶ ἰδιαίτερη
εὐλογία ἡ ἑπταήμερη

Ἱερὰ ἀποδημία τῶν 100 πιστῶν
προσκυνητῶν ἀπὸ τὴ Λαμία καὶ
ἄλλα μέρη τῆς Μητροπόλεως
Φθιώτιδος στοὺς Ἁγίους Τόπους
καὶ στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας
Αἰκατερίνης τοῦ Σινᾶ ποὺ πραγ-
ματοποίησε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή
μας ἀπὸ τὶς 5 ἕως τὶς 11 Ἰουνίου
ὑπὸ τὴν αἰγίδα καὶ τὴν Πνευμα-
τικὴ καθοδήγηση τοῦ Σεβασμιω-
τάτου  Μητροπολίτου μας κ.
Νικολάου.

Τὴν πρώτη ἡμέρα Τετάρτη 5
Ἰουνίου, τὸν Σεβασμιώτατο, τοὺς 10 Ἱερεῖς καὶ τοὺς 90
προσκυνητὲς ἐδέχθη μὲ ἐγκαρδιότητα καὶ περισσὴ
ἀγάπη ἡ Α.Θ.M. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφι-
λος ὁ Γ', ὁ ὁποῖος τοὺς καλωσόρισε στὴν αἴθουσα τοῦ
Θρόνου τοῦ Πατριαρχείου καὶ γιὰ ἀρκετὴ ὥρα τοὺς
ὡμίλησε γιὰ τὰ Ἱερὰ προσκυνήματα, τὰ ὁποῖα ἀκολου-
θοῦν τὴν πορεία τους μέσα στὴν ἱστορία καὶ σημαδεύ-
εται ἀπὸ τὴν παρουσία της Ἐκκλησίας καὶ μάλιστα τοῦ
Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ ση-
μεῖο ἀναφορᾶς γιὰ ὅλο τὸν Χριστιανικὸ κόσμο. Οἱ ἐκεῖ
ὑπηρετοῦντες Πατέρες προσφέρουν ἀνεκτίμητο ἔργο
στήν Ἐκκλησία καὶ στήν Ἑλλάδα καὶ εἶναι ἕτοιμοι ἀντὶ
παντὸς τιμήματος ἀκόμη καὶ αὐτῆς τῆς ζωῆς τους, νὰ
ὑπερασπιστοῦν τὰ δίκαια τοῦ Πατριαρχείου. Παντοῦ
κυματίζει ἡ Ἑλληνικὴ Σημαία. Σὲ ὅλα τὰ Μοναστήρια
καὶ τὰ προσκυνήματα ὑπάρχουν Ἕλληνες κληρικοί. Σὲ
ὅλες τὶς Ἱερὲς ἀκολουθίες χρησιμοποιεῖται ἡ Ἑλληνικὴ
γλώσσα. Στὰ Ἱεροσόλυμα, στὴν ἔρημο, στὴν Παλαι-
στίνη, στὸ Ἰσραὴλ βλέπεις παντοῦ τὴν Ἑλλάδα. Οἱ δυ-
σκολίες εἶναι πολλές, ἡ ἀγάπη τους ὅμως εἶναι μεγάλη
καὶ ὑπερπηδᾶ τὰ ἐμπόδια. Η ἀνησυχία τοῦ Πατριάρχου
καὶ ὅλων τῶν Πατέρων τῆς Ἁγιοταφικῆς Ἀδελφότητος,
εἶναι τὸ μέλλον τῶν Προσκυνημάτων καὶ τῶν Μονῶν,

διότι οἱ θεματοφύλακες Πατέρες μεγαλώνουν στὴν ἡλι-
κία καὶ ἡ καθημερινὴ προσευχὴ τους εἶναι νὰ στείλει ὁ
Θεὸς ἀνθρώπους μὲ ἀγάπη καὶ θεῖο ζῆλο, ὥστε νὰ
ἐπανδρωθοῦν οἱ Μονὲς καὶ ἔτσι νὰ συνεχίσουν τὰ Ἱερὰ
Προσκυνήματα τὴν πορεία τους μέσα στὸ χρόνο, συνε-
χίζοντας τὴν σωτήριο προσφορά τους.

Οἱ συμμετέχοντες εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ προσκυνή-
σουν, νὰ ξεναγηθοῦν καὶ νὰ θαυμάσουν τὸ Ναὸ τῆς
Ἀναστάσεως, τὸ προσφάτως ἀνακαινισμένο Ἱερὸ Κου-
βούκλιο τοῦ Παναγίου Τάφου, τὸν Φρικτὸ Γολγοθά, τὴν
Ἱερὰ Ἀποκαθήλωση καὶ ὅλα τὰ προσκυνήματα, τὰ
ὁποῖα εὑρίσκονται στὴν Ὁδὸ τοῦ Μαρτυρίου. Ἐπίσης
ἐπισκέφθηκαν καὶ προσεκύνησαν στὶς Ἱερὲς Μονές,
τοῦ ἁγίου Γεωργίου στὴ Λύδδα, τοῦ Τιμίου Προδρόμου
στὴν Ὀρεινή, τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, τοῦ
ἁγίου Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου, τοῦ ἁγίου Θεοδοσίου
τοῦ Κοινοβιάρχου. Τὸ σπήλαιο τῆς Γεννήσεως στὴ Βη-
θλεέμ, τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, τὸν Τάφο τῆς Παναγίας
στὴ Γεσθημανῆ, τὸ σπίτι τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεο-
λόγου, τὴν Μονὴ τοῦ Προφήτου Ἐλισαίου, ὅπου ὑπάρ-
χει ἡ συκομορέα τοῦ Ζακχαίου, τὸν Ἰορδάνη Ποταμό,
ὅπου στὸ πραγματικὸ σημεῖο ποὺ βαπτίσθηκε ὁ Κύ-
ριος, ὁ Σεβασμιώτατος ἐβάπτισε πρὸς εὐλογία τοὺς

Ὁ Σεβασμιώτατος μὲ 10 Ἱερεῖς καὶ
90 Προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν Φθιώτιδα 

στὴν Ἁγία Γῆ τῶν Ἱεροσολύμων καὶ στὸ Σινᾶ 
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προσκυνητές, τὴ Μονὴ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος
στὸ Θαβώρ, τὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θε-
οτόκου στὴ Ναζαρέτ, τὴν λίμνη τῆς Τιβεριάδος, τὴν
Κανὰ τῆς Γαλιλαίας, καθὼς καὶ τὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Πα-
ναγίας Σεϊδανάγιας τῆς Θαυματουργοῦ. 

Τοὺς προσκυνητὲς συνόδευε καὶ ὁ τ. Πρωτοσύγκελ-
λος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καὶ νῦν Πατριαρχικὸς
Ἐπίτροπος Ἰορδανίας
Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π.
Ραφαὴλ Γρίβας, ὁ
ὁποῖος τοὺς ξενάγησε
λεπτομερῶς στὸ σπή-
λαιο τῆς Βηθλεέμ,
ὅπου καὶ ἀνέγνωσε τὸ
Ἱερὸ Εὐαγγέλιο τῆς
Γεννήσεως τοῦ Χρι-
στοῦ.

Στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ
ἁγίου Σάββα τοῦ
Ἡγιασμένου, ὁ Καθη-
γούμενος π. Εὐδόκιμος
ἐπεφύλαξε θερμὴ
ὑποδοχὴ στὸν Σεβα-
σμιώτατο καὶ στοὺς Προσκυνητὲς καὶ μετὰ τὸ προσκύ-
νημα καὶ τὴν ξενάγηση, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ
κεράσματος στὸ Ἀρχονταρίκι, ὁ π. Εὐδόκιμος ἐξέφρασε
τὴν χαρά του γιὰ τὴν ἐπίσκεψή τους αὐτὴ καὶ ὡμίλησε
γιὰ τὴν προσωπική του ἐμπειρία περὶ τῆς ἁγιότητος
τοῦ ὁσίου Γέροντος τοῦ Βησσαρίωνος τοῦ Ἀγαθωνίτου,
ὅταν τὸ ἔτος 1973 ὁ π. Βησσαρίων μὲ τοὺς ἄλλους Πα-

τέρες τῆς Μονῆς Ἀγάθωνος μετέβησαν προσκυνημα-
τικῶς καὶ διέμειναν στὴν ἁγία γῆ τῶν Ἱεροσολύμων γιὰ
περίπου ἕνα μήνα. Αξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι σὲ ὅλα τὰ
προσκυνήματα οἱ Πατέρες ὡμιλοῦσαν γιὰ τὴν ἁγιότητα
τοῦ ὁσίου Γέροντος Βησσαρίωνος.

Ἰδιαίτερη εὐλογία γιὰ τοὺς προσκυνητὲς ἀπετέλεσε
ἡ ἐπίσκεψή τους στὸ Θεοβάδιστο Ὅρος Σινᾶ ὅπου

προσεκύνησαν στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης,
ἀσπάστηκαν τὰ Ἱερά της λείψανα καὶ συμμετεῖχαν
στὴν Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ποὺ τελέσθηκε στὸ
Καθολικὸ προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου  Μητρο-
πολίτου μας κ. Νικολάου καὶ συλλειτουργούντων ὅλων
τῶν ἐκ Φθιώτιδος Ἱερέων.

Μὲ πολὺ χαρὰ καὶ ἀγάπη, ὁ Δικαῖος π. Συμεὼν ἐξέ-
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φρασε τὴν χαρὰ τοῦ Καθηγουμένου τῆς Μονῆς, Σεβα-
σμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ Φαρᾶν καὶ Ραϊθῶ κ.
Δαμιανοῦ, ὁ ὁποῖος ἕλκει τὴν καταγωγή του ἀπὸ τὴν
Ἀταλάντη τῆς Φθιώτιδος καὶ ὁ ὁποῖος εὑρισκόταν στὴν
Ἑλλάδα λόγω ἀνειλημμένων ὑποχρεώσεων καὶ τοὺς κα-
λωσόρισε.

Ὁ π. Συμεὼν ἔκανε ἀναφορὰ στὴν τόσο γενναία ἀπό-
φαση τοῦ Σεβασμιωτάτου, τῶν Ἱερέων καὶ τῶν προ-
σκυνητῶν, ὥστε νὰ
ἐπισκεφθοῦν τὴν
Ἱερὰ Μονή, καὶ
εὐχαρίστησε ἐκ μέ-
ρους τοῦ ἁγίου Κα-
θηγουμένου καὶ τῶν
Πατέρων τῆς Ἀδελ-
φότητος τὸν Ποιμε-
νάρχη μας, τοὺς
Ἱερεῖς καὶ τοὺς πι-
στούς τῆς Φθιω-
τικῆς Ἐκκλησίας γιὰ
τὴν ἀγάπη καὶ τὸ
ἐνδιαφέρον ποὺ
ἐπιδεικνύουν στὴν
κατασκευὴ καὶ ὁλο-
κλήρωση τοῦ Εὐρω-
σιναϊτικοῦ Κέντρου
τοῦ Ἱδρύματος Μελετῶν τοῦ ὅρους Σινᾶ, τὸ ὁποῖο εὑρί-
σκεται στὴν Τραγάνα Λοκρίδος, ὅπου θὰ φιλοξενοῦνται
οἱ Πνευματικοὶ θησαυροὶ τῶν χειρογράφων της Ἱερᾶς
Μονῆς πρὸς διαφύλαξη, μελέτη καὶ διευκόλυνση τῶν
ἐρευνητῶν.

Ὁ Ποιμενάρχης μας, οἱ Ἱερεῖς καὶ οἱ πιστοὶ καὶ τὶς
δύο ἡμέρες τῆς παραμονῆς τους στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς

Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Σινᾶ ἐδέχθησαν τὴν Ἀβραμιαία
φιλοξενία τῶν Πατέρων καὶ ἐθαύμασαν τὰ σπάνια χει-
ρόγραφα, τὶς ἀρχέτυπες ἐκδόσεις καὶ τὶς περίφημες
Βυζαντινὲς εἰκόνες, τὰ ὁποῖα φυλάσσονται στὴν Μονή,
μεταξὺ ἄλλων προσκύνησαν τὴν Ἁγία Βάτο τοῦ Μωυ-
σέως καὶ τὸ κοιμητήριο τῶν Πατέρων καὶ γενικὰ ἔζησαν
στιγμὲς πνευματικῆς ἔξαρσης καὶ ψυχικῆς ἀνάτασης
ἀπὸ τὸ ἀσύγκριτο μεγαλεῖο της Μονῆς μὲ τὰ 1500 χρό-

νια Ἱστορίας κάτω
ἀπὸ τὴ σιωπὴ τῆς
Ἐρήμου.

Τὸ βράδυ τῆς Τρί-
της 11 Ἰουνίου, οἱ
προσκυνητὲς ἐπέ-
στρεψαν στὴν πόλη
τῆς Λαμίας γεμάτοι
πνευματικὲς ἐμπει-
ρίες καὶ θεία εὐλο-
γία ἀπὸ τὴ γνωριμία
τους μὲ τοὺς Θεοβά-
διστους ἁγίους Τό-
πους, τὴν ἁγία Γῆ
ὅπου Γεννήθηκε,
Ἔζησε, Θαυματούρ-
γησε, Σταυρώθηκε
καὶ Ἀνέστη ὁ Κύ-

ριός μας.
Εὐχὴ ὅλων μας εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Κύριός μας, νὰ

εὐλογεῖ τοὺς Ἁγίους Τόπους καὶ νὰ στηρίζει τοὺς Ἁγιο-
ταφίτες Κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς ποῦ φυλάττουν πνευ-
ματικὲς Θερμοπύλες σὲ μία περιοχὴ ἁγία, ἀλλὰ
βασανισμένη καὶ εὔφλεκτη.
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Ἐπίσκεψη Σεβασμιωτάτου καὶ Ἀναστάσιμες εὐχὲς στὸ Γη-
ροκομεῖο Στυλίδος

Τὸ « Ἵδρυμα Ἀργύρη Πετρῆ –Στέγη Γερόντων Στυλίδος», ἐπε-
σκέφθη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος,
τὴν Τετάρτη τοῦ Πάσχα, ἡμέρα τῆς Πρωτομαγιᾶς, προκει-
μένου νὰ εὐχηθεῖ στὸν Διευθυντὴ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Μά-
ξιμο Νικολόπουλο, τὸ προσωπικὸ καὶ τοὺς τροφίμους γιὰ τὶς
ἅγιες ἡμέρες τοῦ Πάσχα.

Ὁ Σεβασμιώτατος στὸν ὀρεινὸ Τυμφρηστὸ

Ἀναστάσιμη Πανηγυρική, Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ἱε-
ρουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου  Μητροπολίτου μας κ. Νι-
κολάου τελέσθηκε τὴν Πέμπτη 2 Μαΐου Ἑορτὴ τῆς
Ἀνακομιδῆς τῶν Ἱερῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ
Μεγάλου, στὸν πανηγυρίζοντα Ἱστορικὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ ἁγίου
Ἀθανασίου στὸ ὀρεινὸ χωριὸ Τυμφρηστός.

Ἡ Ἑορτὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀντινίτσης
Μέσα στὴν χαρὰ τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυ-
ρίου, τὴν Παρασκευὴ τῆς Διακαινησίμου 3 Μαΐου, τιμήθηκε
μὲ κατάνυξη ἡ Ἑορτὴ τῆς Παναγίας ὡς Ζωοδόχου Πηγῆς
στὸ πανηγυρίζον Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀντινί-
τσης, τὸ ὁποῖο εὑρίσκεται κάτω ἀπὸ τὸ Μεγαλόπρεπο Κα-
θολικό, ὅπου ὑπάρχει καὶ πηγὴ ἀπὸ τὴν ὁποία ρέει ἁγίασμα.
Τὸ πρωὶ τελέσθηκε ἀπὸ τὸν καθηγούμενο τῆς Μονῆς Πανο-
σιολ. Ἀρχιμ. π. Ἀμβρόσιο Ἀναστασίου, Ἀναστάσιμη Θεία
Λειτουργία εἰς τὴν ὁποία χοροστάτησε καὶ ὡμίλησε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος.

Λαμπρὰ Πανήγυρις τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
στὴ Νέα Γιαννιτσοῦ
Πανηγυρικὴ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία Ἱερουργοῦντος

τοῦ Σεβασμιωτάτου  Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου τελέ-
σθηκε τὸ πρωὶ τῆς Τετάρτης 8 Μαΐου στὸν Πανηγυρίζοντα,
Ἱστορικὸ καὶ περικαλλῆ  Ἱερὸ Ναὸ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θε-
ολόγου στὴ Νέα Γιαννιτσοῦ τῆς Δυτικῆς Φθιώτιδος.
Πρὸ τῆς ἐπιστροφῆς του στὴν πόλη τῆς Λαμίας ὁ Σεβασμιώ-
τατος ἐπισκέφθηκε στὴν οἰκία τους, τοὺς ἀσθενοῦντας συ-
νταξιούχους Ἐφημέριους τῆς Μητροπόλεώς μας π. Γεώργιο
Τρίγκο, ὁ ὁποῖος διαμένει στὴν Νέα Γιαννιτσοῦ καὶ στὸ χωριὸ
Πλατύστομο τὸν π. Ἀθανάσιο Βλαχάκη, μεταφέροντάς του
τὸ Ἀναστάσιμο μήνυμα τῆς χαρᾶς καὶ τῆς ἐλπίδος, ἐνισχύο-
ντάς τους πατρικῶς στὴν μακροχρόνια δοκιμασία τῆς ὑγείας
τους.

Ἡ  Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Χριστοφόρου στὴ Λου-
τρόπολη τῶν Καμένων Βούρλων
Πανηγυρικὰ ἑορτάσθηκε τὴν Πέμπτη 9 Μαΐου στὴν Λουτρό-
πολη τῶν Καμένων Βούρλων ἡ Ἱερὰ μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρ-
τυρος Χριστοφόρου κατὰ τὴν ὁποία ἄγει τὰ ὀνομαστήριά
του ὁ Προηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ
Σωτῆρος Καμένων Βούρλων καὶ Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Χριστόφορος Κολοκυθάς. Στήν
Θεία Λειτουργία ποὺ τελέσθηκε παρουσία ἀποτμήματος τοῦ
χαριτοβρύτου Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ ἁγίου, χοροστάτησε καὶ
ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος,
συμμετεχόντων Ἱερέων τῆς Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Καμέ-
νων Βούρλων, τοῦ Ἀρχιδιακόνου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως,
καθὼς καὶ ἀρκετῶν πιστῶν. 

Ἐπίσκεψη τοῦ  Ἰατροῦ κ. Παναγιώτη Στασινοῦ στὸν Σε-
βασμιώτατο

Τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο ἐπισκέ-
φθηκε τὸ πρωὶ τῆς Δευτέρας 13 Μαΐου στὸ γραφεῖο του, στὸ
Πνευματικὸ Διοικητικὸ Κέντρο ὁ  Ὑποψήφιος Δήμαρχος Λα-
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μιέων κ. Παναγιώτης Στασινός, Ἰατρὸς συνοδευόμενος ἀπὸ
συνεργάτες του.

Ἐπίσκεψη ἀπὸ τὴν Πολιτικὸ Μηχανικὸ κα Παναγιώτα
Κούσουλα ἐδέχθη ὁ Σεβασμιώτατος
Ἡ Πολιτικὸς Μηχανικὸς κα Παναγιώτα Κούσουλα ἀπὸ τὴν
Ἀμφίκλεια ἐπισκέφθηκε τὸ πρωὶ τῆς Παρασκευῆς 10 Μαΐου
τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο στὸ γραφεῖο
του στὶς Ἐγκαταστάσεις τοῦ Πνευματικοῦ -Διοικητικοῦ Κέ-
ντρου.

Ὁ π. Γεώργιος Φραγκιαδάκης μὲ 50  Ἐνορίτες του ἀπὸ
τὴν Ἀθήνα στὴν πόλη μας

Ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτ. π. Γεώργιος Φραγκιαδάκης, τ. Γραμμα-
τεὺς τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν Δογματικῶν & Ν/κῶν
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Συγγρα-
φεύς, Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτό-
κου Νέας Φωκαίας Χαϊδαρίου, συνοδευόμενος ἀπὸ 50
πιστούς τῆς Ἐνορίας του, ἐπεσκέφθη τὸ πρωὶ τῆς Τρίτης 14
Μαΐου τὴν πόλη μας καὶ συγκεκριμένα τὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς
ἁγίας Σοφίας Λαμίας, ὅπου τούς ὑπεδέχθη ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καὶ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Πα-
ναγίας Ἀντινίτσης.

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Θηβαΐδος κ. Πορφύριος
στὸν Σεβασμιώτατο

Τὸν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Θηβαΐδος κ. Προρφύριο,
τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, ὑπεδέχθη τὸ πρωὶ τῆς Πέ-
μπτης 16 Μαΐου στὸ Γραφεῖο του, στὶς Ἐγκαταστάσεις τοῦ
Πνευματικοῦ -Διοικητικοῦ Κέντρου, ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Τὸν Γέροντα Μητροπολίτη συ-
νόδευε ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἁγίου Βλασίου
Στυλίδος Ἀρχιμ. π. Βλάσιος Παναγιωτόπουλος.

Συνάντηση Σεβασμιωτάτου μὲ τὸν  Ὑποψήφιο Εὐρωβου-
λευτὴ κ. Στέλιο Κυμπουρόπουλο καὶ τὸν  Ὑποψήφιο Βου-
λευτὴ Φθιώτιδος κ. Ἰωάννη Οἰκονόμου

Μὲ τὸν ὑποψήφιο Εὐρωβουλευτὴ κ. Στέλιο Κυμπουρόπουλο
συναντήθηκε τὸ ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης 16 Μαΐου ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Τὸν κ. Κυμπου-
ρόπουλου συνόδευαν οἱ γονεῖς του καὶ ὁ Ὑποψήφιος
Βουλευτὴς τοῦ Ν. Φθιώτιδος κ. Ἰωάννης Οἰκονόμου.

Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν Τῆνο

Στὴν ἰδιαιτέρα του Πατρίδα, Ἱερὰ Νῆσο Τῆνο, μετέβη ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τὸ διήμερο 18
& 19 Μαΐου. Τὴν Κυριακή τοῦ Παραλύτου, 19 Μαΐου, ὁ
Ποιμενάρχης μας, κατόπιν προτροπῆς καὶ εὐλογίας τοῦ
οἰκείου Ποιμενάρχου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου,
Τήνου καὶ Κυκλάδων Νήσων κ. Δωροθέου, ἱερούργησε καὶ
ὡμίλησε στὸν Πανίερο Ναὸ τῆς Εὐαγγελιστρίας Τήνου,
πλαισιούμενος ἀπὸ τὸν Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο Τήνου Αἰδε-
σιμολ. Πρωτ. π. Γεώργιο Φανερό, τοὺς Ἐφημερίους καὶ τοὺς
Διακόνους τοῦ Ναοῦ καὶ μεγάλου πλήθους προσκυνητῶν
ἀπὸ πολλὰ μέρη τῆς Ἑλλάδος, καθὼς καὶ ἀπὸ τὴν Φθιώτιδα.

Ἑορτή Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης στὴν ὁμώνυμη
πόλη τῆς Λοκρίδος
Μὲ ἐκκλησιαστικὴ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε τὴν Τρίτη 21
Μαΐου ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων Θεοστέπτων Βασιλέων Κωνστα-
ντίνου καὶ Ἑλένης στὸν Πανηγυρίζοντα, καλλιμάρμαρο Ἱερὸ
Ναὸ τῆς ὁμωνύμου παραθαλασσίας πόλεως τῆς Λοκρίδος.
Στὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, πλαισιού-
μενος ἀπὸ ἱερεῖς τῆς περιοχῆς. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Ἀρχιερα-
τικῆς Θείας Λειτουργίας, ἐκ μέρους τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Συμβουλίου προσφέρθηκε κέρασμα στὸ προαύλιο τοῦ Ναοῦ
πρὸς ὅλους, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ὁποίου, νέοι καὶ νέες μέλη
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τοῦ Πολιτιστικοῦ Χορευτικοῦ Συλλόγου Ἁγίου Κωνσταντί-
νου «Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» παρουσίασαν παραδοσιακοὺς χορούς.

23 χρόνια ἀπὸ τὴν Κοίμηση τοῦ Μητροπολίτου Δαμασκη-
νοῦ
23 χρόνια συμπληρώθηκαν στὶς 22 Μαΐου 2019, ἀπὸ τὴν
κοίμηση τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυροῦ
Δαμασκηνοῦ Παπαχρήστου. Τὸ πρωὶ τῆς Τετάρτης ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, μετέβη στὸ Δη-
μοτικὸ Κοιμητήριο τῆς Παναγίας Ξηριώτισσας καὶ ἐτέλεσε
Ἀρχιερατικὸ τρισάγιο ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ μακαριστοῦ προ-
κατόχου του κυροῦ Δαμασκηνοῦ, εὐχόμενος ὑπὲρ ἀναπαύ-
σεως τῆς ψυχῆς του.

Ὁ  Ὑποψήφιος Δήμαρχος Καμένων Βούρλων κ. Δημήτριος
Τσῶμος στὸν Σεβασμιώτατο
Ἐπίσκεψη ἀπὸ τὸν Ὑποψήφιο Δήμαρχο Κάμενων Βούρλων κ.
Δημήτριο Τσῶμο, ἐπικεφαλῆς τῆς παρατάξεως «Δύναμη
Προόδου», δέχθηκε τὸ πρωὶ τῆς Τετάρτης 22 Μαΐου στὸ
γραφεῖο του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικό-
λαος.

Ἐπισκέψεις  Ὑποψηφίων Δημοτικῶν Συμβούλων δέχτηκε
ὁ Σεβασμιώτατος
Τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο ἐπισκέφθη-
καν τὸ πρωὶ τῆς Πέμπτης 23 Μαΐου στὸ γραφεῖο του στὶς
Ἐγκαταστάσεις τοῦ Πνευματικοῦ - Διοικητικοῦ Κέντρου, οἱ
Ὑποψήφιοι Δημοτικοὶ Σύμβουλοι κ. Δημήτριος Μυριδάκης,
Στρατιωτικός, Ὑποψήφιος Διδάκτωρ τοῦ Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας καὶ ὁ κ. Κωνσταντῖνος Λάγιος, Τραπεζικὸς
Ὑπάλληλος, προκειμένου νὰ τὸν ἐνημερώσουν γιὰ τὴν Ὑπο-
ψηφιότητά τους γιὰ τὸ Δῆμο Λαμιέων στὶς ἐπικείμενες Αὐτο-
διοικητικὲς ἐκλογὲς καὶ νὰ ζητήσουν τὴν Ἀρχιερατική του
εὐχή.

Τελετὴ Ὁρκωμοσίας τῶν 283 νέων ὁπλιτῶν τῆς 2019 Β´
ΕΣΣΟ
Στὴν τελετὴ  Ὁρκωμοσίας τῶν 283 νεοσυλλέκτων ὁπλιτῶν
τῆς 2019 Β΄ ΕΣΣΟ στὸ Κέντρο  Ἐκπαιδεύσεως  Ὑλικοῦ Πο-
λέμου παρέστη τὸ πρωὶ τῆς Παρασκευῆς 24 Μαΐου ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος μετά ἀπὸ
πρόσκληση τοῦ Διοικητοῦ τοῦ Κέντρου Ταξιάρχου  Ἀρίστου
Περρῆ. 

Ἡ Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος στὴν Καθέδρα τῆς  Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας
Στὴν Καθέδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τὸν  Ἱερὸ Μη-

τροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, ἱε-
ρούργησε καὶ ὡμίλησε τὴν Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος, 26
Μαΐου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος.

Ἱερατικὴ Σύναξη μηνὸς Μαΐου μὲ ὁμιλητὴ τὸν Πανοσιολ.
Ἀρχιμ. π. Πολύκαρπο Μπόγρη

Τὴν καθιερωμένη μηνιαία Ἱερατικὴ Σύναξή τους πραγματο-
ποίησαν τὸ πρωὶ τῆς Πέμπτης 30 Μαΐου ἅπαντες οἱ Ἱερεῖς
τῶν  Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν Λαμίας καὶ Περιχώρων,
Θερμοπυλῶν καὶ Ροδίτσης, Ὑπάτης, Στυλίδος καὶ Πελα-
σγίας στὴν αἰθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ Πνευματικοῦ - Διοι-
κητικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Προσκεκλημένος
ὁμιλητής τῆς παρούσας Συνάξεως, ἦταν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ.
π. Πολύκαρπος Μπόγρης, Κληρικὸς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Πειραιῶς, Γραμματέας τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Χριστια-
νικῆς Ἀγωγῆς καὶ Νεότητος, τῆς ὁποίας πρόεδρος τυγχάνει
ὁ Ποιμενάρχης μας, ὁ ὁποῖος ὁμίλησε μὲ θέμα: «Χαρίσματα
καὶ πάθη στὴν Ἱερωσύνη».
Ἡ θαυμάσια ὁμιλία τοῦ π. Πολυκάρπου, ἦταν τεκμηριωμένη
θεολογικά, στὴ βάση τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῶν Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας καὶ ὑπῆρξε μεστὴ νοημάτων, γεγονὸς ὅπου μετὰ
τὴν ὁλοκλήρωσή της ἀκολούθησε εὐρεία πνευματικὴ συζή-
τηση ἐπὶ τοῦ θέματος.

Παράκληση γιὰ τοὺς μαθητὲς τῶν Πανελληνίων Ἐξετά-
σεων.

Μὲ τὴν παρουσία ἑκατοντάδων μαθητῶν, γονέων καὶ ἐκπαι-
δευτικῶν τελέσθηκε τὸ βράδυ τῆς Παρασκευῆς 31 Μαΐου, ἡ
Ἱερὰ Παράκληση στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο ὑπὲρ ἐνισχύσεως
καὶ φωτίσεως τῶν μαθητῶν ποὺ θὰ διαγωνισθοῦν στὶς Πα-
νελλαδικὲς ἐξετάσεις. Στὴν Ἱερὰ Ἀκολουθία, ἡ ὁποία ἐψάλη
στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Λαμίας, χοροστάστησε καὶ ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
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τροπολίτης μας κ. Νικόλαος.

Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας
Σοφίας Λαμίας ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ 3 ἐτῶν ἀπὸ τὰ Λαμπρὰ
Ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ

Λαμπρὴ Πανηγυρικὴ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, Ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου  Μητροπολίτου μας κ. Νικο-
λάου, τελέσθηκε τὴν Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ 2  Ἰουνίου στὸν
Μεγαλοπρεπῆ Ἱερὸ Ναὸ τῆς ἁγίας Σοφίας Λαμίας, ἐπὶ τῇ
ἀναμνήσει τῆς ἐπετείου 3 ἐτῶν ἀπὸ τὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ, τὰ ὁποία πραγματοποιήθηκαν τὴν Κυριακή τοῦ Τυ-
φλοῦ 5  Ἰουνίου τοῦ ἔτους 2016.

Ἐθιμοτυπικὴ ἐπίσκεψη τοῦ Βουλευτοῦ κ. Χρήστου Σταϊ-
κούρα στὸν Σεβασμιώτατο

Ἐθιμοτυπικὴ ἐπίσκεψη ἀπὸ τὸν Βουλευτὴ Φθιώτιδος κ.
Χρῆστο Σταϊκούρα δέχθηκε τὸ πρωὶ τῆς Παρασκευῆς 14
Ἰουνίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος
στὸ γραφεῖο του.

Ἡ Μεγάλη Ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς στὴν Καθέδρα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας
Μὲ τὴν πρέπουσα Ἐκκλησιαστικὴ λαμπρότητα καὶ τάξη ἑορ-
τάσθηκε στὴν Καθέδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τὸν Ἱερὸ
Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, ἡ
γενέθλιος Ἡμέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ Μεγάλη Ἑορτὴ τῆς
Πεντηκοστῆς τὴν Κυριακὴ 16 Ἰουνίου.
Στον Ὄρθρο χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος στὴν συνέχεια προεξῆρχε τῆς λα-
μπρῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας.

Ἑορτή  Ἁγίου Πνεύματος στήν Μακρακώμη
Λαμπρὴ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία τελέσθηκε τὴν Δευ-
τέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 17  Ἰουνίου, στὸν Πανηγυρίζο-

ντα  Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Μακρακώμης.
Την Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος πλαισιούμενους ἀπὸ ἱερεῖς
τῆς περιφερείας.

Νὰ ζήσει ὁ μικρὸς Νεόφυτος!

Στὸν Παλαιὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Πολιούχου Λαμίας, Ἁγίου Ἐνδό-
ξου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, μετέβη τὸ μεση-
μέρι τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 17 Ἰουνίου ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, προκειμένου
νὰ τελέσει τὸ Ἱερὸ Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος τοῦ μικροῦ
υἱοῦ τοῦ ζεύγους Θεοδώρου Κωσταρᾶ καὶ Ἑλένης Ραφαη-
λίδου, ἐγγονοῦ τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς
Ἱερᾶς  Μητροπόλεως μας Αἰδεσιμολ. Πρωτ. π. Νεοφύτου Ρα-
φαηλίδη. Ὁ νεοφώτιστος ἔλαβε τὸ ὄνομα Νεόφυτος, πρὸς
τιμὴν τοῦ ἁγίου Νεοφύτου τοῦ μάρτυρος καὶ πρὸς τιμὴν τοῦ
παπποῦ του π. Νεοφύτου.

Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν  Ἐξόδιο Ἀκολούθια τοῦ ἀειμνή-
στου Ἀθανασίου Ζελιαναίου

Σὲ κλίμα κατάνυξης καὶ συγκίνησης τελέσθηκε τὸ ἀπόγευμα
τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 17 Ἰουνίου, στὸν  Ἱερὸ
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Ναὸ τοῦ Ὁσίου Σεραφεὶμ τοῦ Δομβοΐτου στὸ Ζέλι Λοκρίδος,
ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ ἀειμνήστου Ἀθανασίου Ζελια-
ναίου, πατρὸς κατὰ σάρκα τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου
Ἀταλάντης καὶ Ἱεροκήρυκος Λοκρίδος Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π.
Δημητρίου Ζελιαναίου.

Ὁ νέος Δήμαρχος Λαμιέων στὸν Σεβασμιώτατο

Ἐθιμοτυπικὴ ἐπίσκεψη ἀπὸ τὸν Ἀντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδος
καὶ νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Λαμιέων κ. Εὐθύμιο Καραΐσκο
ἐδέχθη τὸ πρωὶ τῆς Τετάρτης 19 Ἰουνίου ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος στό γραφεῖο του στὶς Ἐγκα-
ταστάσεις τοῦ Πνευματικοῦ – Διοικητικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας. Ὁ Σεβασμιώτατος ἐδέχθη ἐγκαρδίως τὸν
κ. Καραΐσκο καὶ τὸν συνεχάρη γιὰ τὴν ἐκλογή του.

Ἐθιμοτυπικὲς Ἐπισκέψεις Ὑποψηφίων Βουλευτῶν στὸν Σε-
βασμιώτατο

Ἐθιμοτυπικὲς ἐπισκέψεις Ὑποψηφίων Βουλευτῶν τοῦ Ν.
Φθιώτιδος στὶς ἐπικείμενες Ἐθνικὲς ἐκλογὲς ἐδέχθη τὸ πρωὶ
τῆς Πέμπτης 20 Ἰουνίου στὸ γραφεῖο του ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Ἀρχικὰ τὸν Ποιμενάρχη μας
ἐπισκέφθηκε ὁ Ὑποψήφιος Βουλευτὴς κ. Ἰωάννης Οἰκονόμου
καὶ ἀκολούθησε ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ὑποψηφίου Βουλευτοῦ κ.
Θέμη Χειμάρα.

Πανηγύρισε ἡ Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Ἐλεούσης Ξυνιάδος
Τὴν εὕρεση τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας Ἐλε-
ούσης πανηγύρισε ἡ ὁμώνυμη Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Φανε-
ρωμένης Ξυνιάδος κατὰ τὸ διήμερο 20 καὶ 21 Ἰουνίου. Μὲ
κάθε λαμπρότητα τελέσθηκε ὁ Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπε-
ρινὸς τὸ ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης 20 Ἰουνίου, εἰς τὸν ὁποῖο

χοροστάτησε καὶ ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος, συμπαραστατούμενος ἀπὸ πλειάδα Ἱερέων
ἀπὸ τὴν Μητρόπολή μας καὶ ἀπὸ ἄλλες Μητροπόλεις τῆς
Ἑλλάδος. Ἑκατοντάδες ἦταν οἱ προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν Φθιώ-
τιδα, τὴν Θεσσαλία καὶ ἄλλα διαμερίσματα τῆς Ἑλλάδος, οἱ
ὁποῖοι καὶ τὶς δύο ἡμέρες συνέρρευσαν στὴν Ἱερὰ Μονή, διὰ
νὰ ἐκφράσουν τὸν σεβασμό, τὴν εὐγνωμοσύνη τους καὶ τὴν
προσευχὴ τους στὴν Παναγία Ἐλεοῦσα καὶ τοὺς ὁποίους
ὑποδεχόταν μὲ ἁπλότητα καὶ ἀγάπη ὁ Καθηγούμενος τῆς
Μονῆς, Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀθανάσιος Σῦρος.

Προαγωγικὲς καὶ Πτυχιακὲς Ἐξετάσεις στὴ Σχολὴ Βυζα-
ντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας
Μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Σεπτοῦ Ποιμενάρ-
χου μας κ. Νικολάου τὴν Πέμπτη 20 Ἰουνίου πραγματοποι-
ήθηκαν οἱ προαγωγικὲς ἐξετάσεις τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς
Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας «Γερμανὸς ὁ Μελωδός».
Στὶς ἐξετάσεις ἔλαβαν μέρος ὅλοι οἱ μαθητὲς τῆς Σχολῆς οἱ
ὁποῖοι, ἀνάλογα μὲ τὴν πρόοδό τους, προήχθησαν στὸ ἑπό-
μενο ἔτος σπουδῶν. Παράλληλα οἱ καθηγητὲς τοὺς ἔδωσαν
συμβουλὲς γιὰ τὸν τρόπο μελέτης καὶ τὴν γενικότερη ἐνασχό-
λησή τους μὲ τὴν ἱερὴ ψαλτικὴ τέχνη. Ἐπίσης, τὸ Σάββατο 22
Ἰουνίου πραγματοποιήθηκαν οἱ πτυχιακὲς καὶ διπλωματικὲς
ἐξετάσεις, κατὰ τὶς ὁποῖες οἱ τελειόφοιτοι ἐξετάστηκαν στὴν
πράξη καὶ στὴν θεωρία τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς ἐνώπιον
ἐπιτροπῆς ὁρισμένης ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ καὶ
Ἀθλητισμοῦ.

Ὁ  Ὑποψήφιος Βουλευτὴς Φθιώτιδος κ. Γεώργιος Κοτρω-
νιᾶς στὸν Σεβασμιώτατο

Ἐθιμοτυπικὴ ἐπίσκεψη τοῦ Ὑποψηφίου Βουλευτοῦ Φθιώτιδος
κ. Γεωργίου Κοτρωνιᾶ ἐδέχθη τὸ πρωὶ τῆς Τρίτης 25  Ἰουνίου
στὸ γραφεῖο του, στὶς Ἐγκαταστάσεις τοῦ Πνευματικοῦ – Δι-
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οικητικοῦ Κέντρου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος.

Ἐθιμοτυπικὲς  Ἐπισκέψεις στὸν Σεβασμιώτατο
Ἐθιμοτυπικὲς ἐπισκέψεις ἐδέχθη τὸ πρωὶ τῆς Πέμπτης 27 Ἰου-
νίου στὸ γραφεῖο του, στὶς Ἐγκαταστάσεις τοῦ Πνευματικοῦ
- Διοικητικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος.
Ἀρχικὰ τὸν Ποιμενάρχη μας ἐπεσκέφθησαν: ὁ Συντονιστὴς
Θεολόγων Στερεᾶς Ἑλλάδος, Δρ. Χαράλαμπος Ἀνδρεόπου-
λος συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Συντονιστὴ τοῦ Περιφερειακοῦ
Κέντρου Ἐκπαιδευτικοῦ Σχεδιασμοῦ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Στερεᾶς
Ἑλλάδος, Συντονιστὴ Δασκάλων Δρ. κ. Χρίστο Μαρκαντώνη
καὶ τὸν Συντονιστὴ Μαθηματικῶν, Μ.Sc. κ. Γιῶργο Καλα-
ντζὴ, οἱ ὁποῖοι ἐξέφρασαν τὰ σεβάσματά τους καὶ τὶς εὐχα-
ριστίες τους πρὸς τὸν Σεβασμιώτατο γιὰ τὴν ὑποστήριξή του
στὸ ἔργο τοῦ Περιφερειακοῦ Κέντρου Ἐκπαιδευτικοῦ Σχεδια-
σμοῦ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Στερεᾶς Ἑλλάδος κατὰ τὴ διάρκεια τῆς
ἀπερχομένης σχολικῆς χρονιᾶς (2018-2019) καὶ ἀντήλλα-
ξαν ἀπόψεις ἐπὶ διαφόρων θεμάτων.
Ἀκολούθως τὸν Σεβασμιώτατο ἐπεσκέφθη ἡ Ὑποψήφια Βου-
λευτὴς Φθιώτιδος κ. Βασιλικὴ Δημητράντζου, ἡ ὁποία καὶ
ἐζήτησε ἀπὸ τὸν Ποιμενάρχη μας τὴν Ἀρχιερατική του εὐχὴ
γιὰ τὶς ἐπικείμενες Ἐθνικὲς Ἐκλογές, στὶς ὁποῖες καὶ θὰ θέσει
ὑποψηφιότητα.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἐδέχθη μὲ χαρὰ τὴν κα Δημητράντζου καὶ
τῆς εὐχήθηκε καλὴ δύναμη καὶ καλὴ ἐπιτυχία.

Δωρεὰ στὴν  Ἱερὰ Μητρόπολή μας τῆς ἀειμνήστου Μαί-
ρης Ἀκρίδα
Μετὰ τὴν κοίμηση τῆς Μεγάλης Εὐεργέτιδος τῆς  Ἱερᾶς  Μη-
τροπόλεώς μας ἀειμνήστου Μαίρης Ἀκρίδα, συζύγου τοῦ
μακαριστοῦ ἐπίσης Μεγάλου Εὐεργέτου τῆς Μητροπόλεως
καὶ τῆς Δυτικῆς Φθιώτιδος Ἀθανασίου Ἀκρίδα, δημοσιεύθηκε
ἢ Διαθήκη μέσω τῆς ὁποίας ἡ ἀείμνηστος Μαίρη Ἀκρίδα κα-
τέλιπε στὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας τὴν Ἰδιόκτητη οἰκία της
στὴν Σπερχειάδα, ἡ ὁποία εὑρίσκεται ἐπὶ τῆς Ὁδοῦ Ἀθανα-
σίου Διάκου ἔναντι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Νικολάου
Σπερχειάδος. Μὲ ἀπόφαση τοῦ Σεβασμιωτάτου  Μητροπο-
λίτου μας κ. Νικολάου ἡ οἰκία θὰ παραχωρηθεῖ εἰς τὸν Ἱερὸ
Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου διὰ νὰ χρησιμοποιηθεῖ ὡς Πνευ-
ματικὸ Κέντρο γιὰ τὶς λειτουργικές, πνευματικὲς καὶ πολιτι-
στικὲς ἀνάγκες τῆς ὡς ἄνω Ἐνορίας ὑπὸ τὸν τίτλο
«ΑΚΡΙΔΕΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ». Ἐπίσης κατέλιπε
καὶ ἕνα κατάστημα (Καφενεῖο), τὸ ὁποῖο εὑρίσκεται στὴν συμ-
βολὴ τῶν ὁδῶν Παναγῆ Λαζάρου 8 καὶ Ἀποστόλου Παρα-
σκευᾶ ἔναντι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς στὴν
Σπερχειάδα, ὅπου τὰ ἔσοδα ἐκ τοῦ ἐνοικίου θὰ χρησιμοποι-
οῦνται γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ Ἱδρύματος« Μέριμνα Γήρατος
Ἀθανάσιος καὶ Μαίρη Ἀκρίδα Σπερχειάδος» καὶ τῶν τροφί-
μων.

Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων στὴν
Ἱερὰ Μητροπολή μας
Μὲ τὴν πρέπουσα λαμπρότητα καὶ ἱεροπρέπεια ἑορτάσθηκε
ἡ σεβασμία μνήμη τῶν ἁγίων Ἐνδόξων καὶ Πρωτοκορυφαίων
Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου στὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Νικόλαος τὸ Ἑσπέρας

τῆς Ἑορτῆς Παρασκευὴ 28 Ἰουνίου, χοροστάτησε καὶ ὡμί-
λησε στὸν Πανηγυρίζοντα Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στὴν
Πελασγία τῆς Ἀνατολικῆς Φθιώτιδος. Μετὰ τὴν εὐλόγηση
τῶν ἄρτων ὁ Σεβασμιώτατος εἰς ἔνδειξιν τιμῆς πρὸς τήν  Ἐνο-
ρία καὶ εἰς ἀναγνώριση 23 ἐτῶν φιλοτίμου καὶ εὐδοκίμου Ἱε-
ρατικῆς πορείας τοῦ Προϊσταμένου – Ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ
π. Δημητρίου Καναπίτσα, τοῦ ἀπένειμε τὸ ὀφίκιο τοῦ Πρω-
τοπρεσβυτέρου, ἁπάντων ἀναφωνούντων τὸ « Ἄξιος!». 
Ἀνήμερα τῆς μεγάλης Ἑορτῆς τῶν ἁγίων Πρωτοκορυφαίων
Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, Σάββατο 29 Ἰουνίου, ὁ
Ποιμενάρχης μας προεξῆρχε τοῦ  Ἱερατικοῦ συλλείτουργου
ποὺ τελέσθηκε στὸν ὁμώνυμο, πανηγυρίζοντα Ναὸ τῆς Λα-
μίας.
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4ΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ 
ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
Προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ στὴν Κωνσταντινού-

πολη διοργανώνει ἡ Ἱερὰ Μητρόπολίς μας ἀπὸ
21 – 24 Σεπτεμβρίου ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Σεβασμιω-
τάτου  Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου. 

Ἡ ἐκδρομὴ περιλαμβάνει συνάντηση μὲ τὴν
Α.Θ.Π. τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο
στὸ Φανάρι, ἐπίσκεψη στὴν Ἁγιὰ Σοφιὰ καὶ σὲ ἄλλα
προσκυνήματα τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ συμμετάσχουν, μποροῦν νὰ
δηλώσουν συμμετοχὴ στὸν Γενικὸ Ἀρχιερατικὸ Ἐπί-
τροπο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ.
π. Νεόφυτο Ραφαηλίδη, στὰ Γραφεῖα τῆς Μητροπό-
λεως καὶ στὸ τηλ. 22310 50552. 

Ἡ τιμὴ τοῦ εἰσιτηρίου εἶναι 350 εὐρώ. 


