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Ο
σο καὶ νὰ θέ-
λουν μερικοὶ
νὰ μειώσουν

τὴ συμβολὴ τῆς
Ἐκκλησίας στὴ συ-
νοχὴ ἑνὸς γένους, ἡ
ἱστορία τοὺς διαψεύδει
γιατί ἔχει ἀποδειχθεῖ
ὅτι ὅσο ἡ Ἐκκλησία
εἶναι ἑνωμένη τόσο τὸ ἔθνος εἶναι δυναμικὸ καὶ
ἑνωμένο. Καὶ ὅταν ἡ Ἐκκλησία διχάζεται καὶ
ταράσσεται, τότε καὶ τὸ ἔθνος μπαίνει σὲ περι-
πέτειες καὶ ἐθνικὲς τραγωδίες. Αὐτὴ τὴν ἀλή-
θεια ἐγνώριζε καλὰ ὁ ἄθεος στρατάρχης Τίτο
τῆς Γιουγκοσλαβίας, ὁ ὁποῖος στὸ σχέδιο τῶν
ἐπεκτατικῶν στόχων του ἵδρυσε τὴν ψευδομα-
κεδονικὴ αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία, μὲ σκοπὸ νὰ
ἀντιπαραθέσει στὴν ἰσχυρὴ σερβικὴ ἐθνότητα
μία ἄλλη, τὴν ὁποία ἐβάπτισε Μακεδονική. Μὲ
τὴν ἵδρυση τῆς Μακεδονικῆς Ἐκκλησίας θέλησε
νὰ περάσει στοὺς πολίτες τῆς περιοχῆς τῶν
Σκοπίων ὅτι ἀποτελοῦν μία ξεχωριστὴ ἐθνό-
τητα. Ἡ Σερβικὴ Ἐκκλησία, ἀπὸ τὴν ὁποία
ἀποσχίσθηκε, μέχρι σήμερα δὲν ἔχει ἀναγνωρί-
σει τὴν ψευδομακεδονικὴ Ἐκκλησία, τὸ δὲ
Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο τὴν ὀνομάζει σχισμα-
τικὴ καὶ δὲν ἔχει καμιὰ σχέση καὶ κοινωνία μαζί
της. Σὲ τελεία ἀπομόνωση εὑρισκόμενη ἡ σχι-
σματικὴ αὐτὴ Ἐκκλησία ἄνοιξε τὶς πόρτες της
στὸ Βατικανό, τὸ ὁποῖο θεώρησε μοναδικὴ
εὐκαιρία νὰ εἰσχωρήσει στὸ Βαλκανικὸ Ὀρθό-
δοξο χῶρο. Δὲν ἦταν τυχαῖες οἱ εὐχὲς τοῦ Πάπα

στὴ Μακεδονικὴ διά-
λεκτο κατά τὴν
ἡμέρα τοῦ Πάσχα
στὴ μεγάλη πλατεία
τοῦ Ἁγίου Πέτρου,
οὔτε ἐπίσης οἱ ἐκθέ-
σεις εἰκόνων τῆς
Ἑλληνικῆς Μακεδο-
νικῆς τέχνης ὡς ἔργα

τέχνης τῆς Μακεδονικῆς ἐθνότητος καὶ Ἐκκλη-
σίας. Αὐτὲς καὶ ἄλλες ἐνέργειες ἀποκαλύπτουν
τὰ αἰσθήματα τοῦ Βατικανοῦ γιὰ τὴ δημιουργία
φιλικῶν σχέσεων μὲ τὴ Μακεδονική Ἐκκλησία
καὶ τὴν προώθηση τῆς Οὐνίας. Αὐτὲς τὶς δια-
πιστώσεις ἔκαμε στὶς 17 Ἰανουαρίου τοῦ 1993
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ.
Παντελεήμων, πρόεδρος τότε τῆς μονίμου Συ-
νοδικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος καὶ τῶν Διορθοδόξων και Διαχριστιανικῶν
σχέσεων, τὶς ὁποῖες διαπιστώσεις δημοσίευσε
στὴν ἐφημερίδα «Τὸ Βῆμα» μὲ τίτλο: «Ἡ ψευ-
δομακεδονική Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία».

Ἡ ψεύτικη αὐτή Ἐκκλησία ἔχει βάλει σὲ με-
γάλες περιπέτειες τὸν πιστὸ Ὀρθόδοξο λαὸ τῆς
περιοχῆς τῆς σημερινῆς Δημοκρατίας τῶν Σκο-
πίων, ὁ ὁποῖος αἰσθάνεται ἀποκομμένος ἀπὸ
τὸν κορμὸ τῆς Ἐκκλησίας καὶ κινδυνεύει ἀνὰ
πάσα στιγμὴ νὰ πέσει στὰ δίχτυα προπαγαν-
δῶν καὶ παραθρησκειῶν ποὺ δροῦν στὴν πε-
ριοχή. Τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις πού θέλουν νὰ
προωθήσουν ἀνθελληνικὰ σχέδια δὲν τοὺς

Ἡ ψευδομακεδονικὴ Ἐκκλησία 

(συνεχίζεται στην 2η σελίδα)

Μιά Ἐκκλησία

πολιτικό 

κατασκεύασμα

τοῦ Τίτο
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ἐνδιαφέρει ἡ θρησκευτικὴ τύχη τῶν ἀνθρώπων.
Ἀπεναντίας ἐνισχύουν τοὺς πνευματικοὺς ἡγέτες νὰ
μείνουν ἀμετακίνητοι στὶς μωροφιλόδοξες θέσεις
τους καὶ μὲ κάθε τρόπο προσπαθοῦν νὰ πείσουν
τοὺς πολίτες τοῦ κρατιδίου ὅτι ἀποτελοῦν ξεχωρι-
στὸ λαό, ξεχωριστὸ ἔθνος, ξεχωριστὴ Ἐκκλησία.
Μετὰ πενήντα χρόνια μὲ τὴν συνεχῆ προπαγάνδα
στὰ σχολεῖα ἔχει ἀρχίσει ἡ νέα γενεὰ νὰ πιστεύει σ’
αὐτὸ ποὺ ἔντεχνα, ὕπουλα καὶ μεθοδευμένα εἰσή-
γαγε μέσω τῆς Ἐκκλησίας ὁ ἄλλοτε ἰσχυρὸς
ἄνδρας τῆς Γιουγκοσλαβίας, ὁ Κροάτης Τίτο. 

Ἡ αὐθαίρετη ἀνακήρυξη τῆς Αὐτοκέφαλου Μα-
κεδονικῆς Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ μία σοβαρὴ πτυχὴ
τοῦ Μακεδονικοῦ, ἴσως τὴν πιὸ σοβαρὴ καὶ ἐπικίν-
δυνη γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ὁμοιομορφία τῶν Βαλ-
κανίων. Τὸν θρησκευτικὸ παράγοντα τῆς περιοχῆς
τῶν Σκοπίων ἐχρησιμοποίησαν οἱ προπαγανδιστὲς
κατὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος καὶ τὸ 1924, ὅταν
κατὰ τὴν κρίση λόγω τῆς ἀλλαγῆς τοῦ ἡμερολογίου
ἐδημιούργησαν ἀντιπαράθεση τῶν Παλαιοημερο-
λογιτῶν Σλάβων καὶ τῶν Νεοημερολογιτῶν
Ἑλλήνων. Γιὰ τὴν ἐκμετάλλευση τῆς ἐμπεριστάτου
αὐτῆς ἐκκλησιαστικῆς περιοχῆς ἀπὸ τὸ Βατικανό,
γιὰ τὴν προώθηση τῆς Οὐνίας στὰ Βαλκάνια ἔχουν
ἀκουσθεῖ καὶ ἔχουν γραφεῖ πολλά. Τὸ βάρος ὅμως
τῆς εὐθύνης πέφτει στὸ ἑλληνικὸ κράτος, ποὺ ἀπὸ
τότε, ἀπὸ τὴν πρώτη δειλὴ ἐμφάνιση τοῦ θρησκευ-
τικοῦ προβλήματος, δὲν ἔλαβε τὰ ἀπαραίτητα
μέτρα γιὰ τὴν ἐνημέρωση τῶν χωρῶν τοῦ ἐξωτε-
ρικοῦ καὶ ἐνίσχυση τῶν ἀκρίτων κατοίκων τῆς
ἑλληνοσερβικῆς μεθορίου. Οι προπαγανδιστές ἔκα-
ναν καλὰ τὴ δουλειά τους. Καὶ τώρα συνάγουν τοὺς
καρποὺς τῶν κόπων τους, ἐνῶ ἐμεῖς δὲν μποροῦμε
πιὰ νὰ σταματήσουμε τοὺς μύθους καὶ τὰ ὄνειρα
τῶν Σλάβων, στὰ ὁποῖα οἱ ἐχθροί τῆς πατρίδας
μας προσπαθοῦν νὰ δώσουν ἱστορικὴ ὀντότητα. 

Σπουδαῖος παράγων γιὰ τὴ συνοχὴ μίας κοινω-

νίας, ἑνὸς λαοῦ, εἶναι ἡ θρησκευτικὴ συνείδηση. Τὴν
ἐκμετάλλευση αὐτῆς τῆς ἀλήθειας βλέπουμε στὴν
ψευδομακεδονικὴ ἐθνότητα.

Τὸ κείμενο αὐτὸ δὲν θὰ προτείνει λύσεις, ἁπλά
καὶ πάλι θὰ ὑπογραμμίσει τὴν ἀνάγκη ἐνισχύσεως
τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητας τοῦ λαοῦ μας. Ὅταν
οἱ ἄλλοι προσπαθοῦν νὰ δημιουργήσουν ἐθνικὴ συ-
νείδηση ἐνισχύοντας τὴν Ἐκκλησία τους, τί πρέπει
νὰ κάνουμε ἐμεῖς πού ὄχι μόνο Μάνα καὶ τροφὸς
τοῦ ἔθνους μας εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ἄλλα ἀκόμα καὶ
ὁ ἱστορικὸς στυλοβάτης τῆς φυλῆς μας.

† ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος
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Ἡ ψευδομακεδονικὴ Ἐκκλησία (συνέχεια από την 1η σελίδα)

Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας 
κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ πρὸς τοὺς ὑποψηφίους 

τῶν Πανελλαδικῶν ἐξετάσεων
Ἀγαπητά μου παιδιά.
Ἀπὸ τὴν καρδιά μου σᾶς εὔχομαι νὰ ἔχετε καλὴ ἐπιτυχία

στὴν δοκιμασία τῶν πανελλαδικῶν ἐξετάσεων.
Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, πού εἶναι ἡ «πηγὴ τῆς

σοφίας καὶ τῆς γνώσεως» νὰ φωτίσει τὸν νοῦ σας, νὰ τὸν
καθαρίσει καὶ νὰ τοῦ δώσει τὴ δύναμη, ὥστε νὰ ἀποδώσετε
μὲ ἐπιτυχία στὰ ἐρωτήματα τῶν ἐξετάσεων.

Ἡ Παναγία Μητέρα τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ προστασία
πάντων τῶν Χριστιανῶν, νὰ σᾶς προστατεύει ἀπὸ κάθε
κακό, κυρίως αὐτὲς τὶς μέρες καὶ νὰ σᾶς διαφυλάξει ἀπὸ
κάθε ἀπρόοπτο, ἀπὸ κάθε κίνδυνο καὶ ἀπὸ κάθε ψυχικὴ καὶ
συναισθηματικὴ ἔνταση.

Κρατηθεῖτε ψύχραιμοι, ἤρεμοι, μὲ πεποίθηση στὸν ἑαυτό
σας καὶ αὐτοκυριαρχία. Ζητήσετε τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ
τοῦ ἁγίου ἢ τῆς ἁγίας πού φέρετε τὸ ὄνομά τους καὶ θὰ γε-
μίσετε μὲ αἰσιοδοξία καὶ θάρρος.

Τὶς ἡμέρες, πού θὰ διαγωνίζεσθε, ἀφιερωθεῖτε ὁλοκλη-
ρωτικὰ στὰ μαθήματά σας. Μὴ σᾶς καταλάβει πανικὸς καὶ
φόβος. Βάλετε πρῶτο τὸν Θεὸ καὶ μαζί Του, μὲ τὴν βοή-
θειά Του καὶ μὲ τὴν Χάρη Του δώσατε τὸν καλὸν ἀγώνα
τῆς γνώσεως.

Ἀγαπητά μου παιδιά.
Καὶ πάλι σᾶς εὔχομαι καλὴ ἐπιτυχία.
Ὅλους μαζὶ καὶ χωριστὰ τὸν καθένα σᾶς ἔχω στὴν προ-

σευχή μου. Νὰ σᾶς δώσει ὁ Κύριος τὴν χαρὰ τῆς ἐπιτυχίας
καὶ τὴν ἀμοιβὴ τῶν πολλῶν κόπων σας. 

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ ἀγάπης.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



Μ
ὲ ἐπιτυχία πραγμα-
τοποιήθηκε τὴν
Τρίτη 29 Μαΐου τὸ

ἀπόγευμα, ἡ ἔναρξη τοῦ 2ου
Πανελληνίου Συνεδρίου Στε-
λεχῶν Κατασκηνώσεων τῶν
Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας κ. Νικόλαος,
Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς
Ἐπιτροπῆς Χριστιανικῆς
Ἀγωγῆς καὶ Νεότητος, συνο-
δευόμενος ἀπὸ τὸν Ὑπεύ-
θυνο τοῦ Γραφείου Νεότητος
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καὶ Καθηγούμενο τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Ἀντινίτσης Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π.
Ἀμβρόσιο Ἀναστασίου, μετέβη στὶς ἐγκαταστάσεις τῶν
Κατασκηνώσεων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς στὸν
Αὐλώνα Ἀττικῆς, ὅπου καὶ ἐτέλεσε τὸν ἁγιασμὸ ἐπὶ τῇ
ἐνάρξει τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου, παρουσίᾳ τοῦ
Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης
Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου τοῦ Β', τοῦ Πρωτοσυγκέλλου
τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου
Θεσπιῶν κ. Συμεών, τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως Θρη-
σκευμάτων κ. Γεωργίου Καλαντζῆ, τοῦ Γραμματέως
τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος Πανοσιολ. Ἀρχιμ.
π. Πολυκάρπου Μπόγρη, τῶν Δημάρχων Τανάγρας καὶ
Ὡρωποῦ καθὼς καὶ τῶν συνέδρων - ἐκπροσώπων τῶν
Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Μετὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ ἁγιασμοῦ ὁ Σεβασμιώτατος

Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἀπηύθυνε χαιρετισμό.
Κατόπιν τὸν λόγο ἔλαβε ὁ Μακαριώτατος, ὁ ὁποῖος καί
συνεχάρη τὸν Ποιμενάρχη μας, ἀλλὰ καὶ τὸν π. Πολύ-
καρπο καὶ εὐχαρίστησε ὅλους, ὅσοι συνετέλεσαν στὴν
διοργάνωση τοῦ Συνεδρίου. 

Ἀμέσως μετὰ ἀκολούθησε ἡ κεντρικὴ Εἰσήγηση τοῦ
Συνεδρίου μὲ θέμα: «Ἐκκλησιαστικὴ Κατασκήνωση,
δημιουργώντας τοὺς πολίτες τοῦ κόσμου καὶ τοὺς
Οὐρανοπολίτες» τοῦ Ἐπισκόπου Θεσπιῶν κ. Συμεών.
Μετὰ τὴν Εἰσήγηση χαιρετισμὸ ἐπίσης ἀπηύθυνε καὶ ὁ
κ. Γεώργιος Καλαντζής, Γενικὸς Γραμματεὺς Θρησκευ-
μάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας.

Στὸ Συνέδριο συμμετεῖχαν 130 ἐκπρόσωποι ἀπὸ 53
Ἱερὲς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τὴν
Ἱερὰ Μητρόπολή μας ἐκπροσώπησαν τὰ Στελέχη τοῦ
Γραφείου Νεότητος κ. Χρῆστος Βάρσος, Στρατιωτικὸς
καὶ Θεολόγος καὶ κ. Νικόλαος Κλασίνας.
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ΥΠΕΡ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ
Ἡ κα Εὐαγγελία Χαϊδᾶ . . . . . . . 30,00
Ἡ κα Εὐαγγελία Φλώρου . . . . 140,00
ΑΝΩΝΥΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00
Ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβ. 
Ἀντώνιος Παπάρας . . . . . . . . . . 20,00
Ἡ κα Χρυσταλένη Γιαννακοῦ . 500,00
Ὁ κ. Ἰωάννης Στοφόρος . . . . . . 100,00
Ὁ κ. Δημήτριος Γιαννόπουλος 500,00

ΥΠΕΡ Ι.Μ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΝΕΡΑΪΔΟΣ
ΣΤΥΛΙΔΟΣ

Ἡ κα Φωτεινή Μπακογιώργου . 50,00
Ἡ κα Εὐαγγελία Χαϊδᾶ . . . . . . . 25,00
Ἡ κα Εὐαγγελία Φλώρου . . . . 140,00
Ἡ κα Χρυσταλένη Γιαννακοῦ . 300,00

ΥΠΕΡ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΟΥΑΝΖΑ 
Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας 
κ. Νικόλαος . . . . . . . . . . . . . . . . 150,00
Ἡ κα Ἀρτεμισία Σάλτα . . . . . . . 100,00

Ἡ κα Θωμαή Παπαθεοδώρου . 500,00
Ὁ Αιδεσιμ. Πρεσβ. 
Κων/νος Θεολογάς . . . . . . . . . . 50,00

ΥΠΕΡ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 

Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας 
κ. Νικόλαος . . . . . . . . . . . . . . . . 600,00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο 
τῆς  Ἱ. Μ. Ἀγάθωνος . . . . . . . 3.000,00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο 
τῆς  Ἱ. Μ. Ἀντινίτσης . . . . . . . 2.500,00
Τό  Ἡγουμενοσυμβούλιο 
τῆς  Ἱ. Μ. Δαμάστας . . . . . . . 1.000,00
Τό  Ἡγουμ/βούλιο 
τῆς  Ἱ. Μ. Ἁγ. Γεωργίου Μύλων 200,00
MAKE IT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 1.000
Ἡ κα Εἰρήνη Φίτσιου . . . . . . . . 500,00
Ὁ κ. Λουκᾶς Χάδος . . . . . . . . . 500,00
Ἡ κα Συμέλα Πατσινακίδου . . . 20,00
Ὁ κ. Ἀθανάσιος Χονδρός . . . . . . 20,00
ΑΝΩΝΥΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00

ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας 
κ. Νικόλαος . . . . . . . . . . . . . . . . 350,00
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. 
Σεραφείμ Ζαφείρης . . . . . . . . . 100,00
Ὁ κ. Κων/νος Συκιώτης . . . . . . 300,00

ΥΠΕΡ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. 
Αγάθων Κατερνόπουλος . . . . . 200,00
Ὁ κ. Ἀθανάσιος Χονδρός . . . . . . 30,00

ΥΠΕΡ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΤΥΛΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . 609,45
ΑΝΩΝΥΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00
Ἡ κα Σταυρούλα 
Χριστοφιλοπούλου . . . . . . . . . 400,00
Ἡ κα Ελένη Μαρκοπούλου . . . 200,00
Ὁ κ. Λάζος Γεώργιος . . . . . . . . 100,00
Ἡ κα Ἀθηνᾶ Φραγκάκη . . . . . . . 50,00
Ἡ κα Ἀσπασία Μαραγκοπούλου 45,00

Δ Ω Ρ Ε Ε Σ

Ἔναρξη τῶν Ἐργασιῶν τοῦ 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στελεχῶν 
Κατασκηνώσεων Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
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Μ
ὲ τὴν παρουσία
πλήθους Ἱερέων
ἀπὸ τὴν Λοκρίδα,

Μοναζουσῶν ἀπὸ τὴν Ἱερὰ
Μητρόπολή μας καὶ πι-
στῶν ἀπὸ τὴν εὐρύτερη
περιοχή, τὴν Λαμία καὶ τὶς
Σέρρες τελέσθηκε στὸ Κα-
θολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Μεταμορφώσεως τοῦ
Σωτῆρος Λιβανατῶν, τὸ
πρωὶ τῆς Δευτέρας 11 Ἰου-
νίου, Πανηγυρικὴ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, προε-
ξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.
Νικολάου, ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρ-
νάβα καὶ Βαρθολομαίου καὶ τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιε-
πισκόπου Συμφερουπόλεως τῆς Κριμαίας τοῦ Ἰατροῦ,
ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία ἡ Ἱερὰ Μονὴ
Πανηγυρίζει τὴν ἀνάμνηση τῶν
Ἐγκαινίων τοῦ Καθολικοῦ ἀπὸ τὸν
Ποιμενάρχη μας, τὸ ἔτος 2000.

Τὴν ἡμέρα αὐτὴ ἄγει τὰ σεπτὰ
ὀνομαστήριά του ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμε-
νικὸς Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος,
τοῦ ὁποίου κατὰ τὴν διάρκεια τῆς
Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας
ἐψάλη ἡ φήμη ἀπ’ ὅλους τούς παρι-
σταμένους καὶ διὰ τὸν ὁποῖο ὁ Σεβα-
σμιώτατος κάνοντας ἀναφορὰ εἰς τὸ
σεπτὸ πρόσωπό του, ἐζήτησε ἀπὸ
τοὺς Ἱερεῖς, τὶς μοναχὲς καὶ τοὺς πι-
στοὺς νὰ προσεύχονται καθημερινά,
ὥστε ὁ Κύριος νὰ τοῦ χαρίζει ἔτη
πολλὰ γεμάτα μὲ ὑγεία καὶ δύναμη διὰ νὰ συνεχίσει
τὴν Θεάρεστο καὶ Εὐλογημένη Πατριαρχία του, μέσα
ἀπὸ τὴν ὁποία δίδετε ἡ μαρτυρία τῆς Πίστεως, ἐκφρά-
ζεται ἡ Ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας καὶ δοξάζεται τὸ
Ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Κατὰ τὴν πρέπουσα Ἐκκλησιαστικὴ τάξη, ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἐχειροτόνησε Διάκονο τὸν ἐκ Μαλεσίνης κα-
ταγόμενο Γεώργιο Κούτσικο, πνευματικὸ ἀνάστημα
τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτ. π Εὐαγγέλου Μπάνου, τὸν ὁποῖο
καὶ μετονόμασε σὲ Ἰάκωβο, εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τοῦ
Ὁσίου Γέροντος Ἰακώβου (Τσαλίκη) τοῦ νέου Ἀσκητοῦ,
τοῦ καὶ Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Δαυὶδ
τοῦ Γέροντος τοῦ ἐν
Εὐβοίᾳ.

Τὸ νέο ὄνομα τοῦ ἀμί-
σθου Διακόνου σκόρπισε
μεγάλη χαρὰ καὶ συγκίνηση
στὸ ἄκουσμά του σὲ ὅλους
τούς παρισταμένους, μιᾶς
καὶ οἱ κάτοικοι τῆς Λοκρί-
δος, ἀλλὰ καὶ ὁ νέος Διάκο-
νος ἐγνώριζαν καὶ σεβόταν
ἰδιαιτέρως τὸν Ὅσιο Ἰά-
κωβο, ἐξομολογοῦνταν στὸ

πετραχῆλι του πολλὰ χρό-
νια ὅταν ἐκεῖνος ἐπισκε-
πτόταν τακτικῶς τὴν
περιοχὴ μὲ τὴν κάρα τοῦ
Ὁσίου Δαυὶδ διὰ νὰ τοὺς
ἁγιάσει.

Στὸν λόγο του ὁ Ποιμε-
νάρχης μας πρὸς τὸ νεο-
χειροτονούμενο τοῦ ἔδωκε
τὶς πατρικές του συμβου-
λές, ὁμιλώντας γιὰ τὸ μυ-
στήριο τῆς Ἱερωσύνης.

Μετὰ τὴν ἀπόλυση τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουρ-
γίας ἐψάλη τὸ ἐτήσιο μνημόσυνο τῆς Μακαριστῆς Κα-
θηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γερόντισσας Μαγδαληνῆς,
διὰ τὴν ὁποία ὁ Σεβασμιώτατος ὡμίλησε μὲ λόγια συ-
γκινητικά.

«Πέρασε ἕνας χρόνος, Πατέρες,
ὁσιώτατες ἀδελφὲς καὶ ἀγαπητοί μου
ἀδελφοί, χωρὶς τὴν παρουσία τῆς Μα-
καριστῆς Γερόντισσας Μαγδαληνῆς.
Καυχώμεθα διὰ τὸ ὄνομά της καὶ τὸ
φιλανθρωπικό της ἔργο. Σὲ ὅλη τὴν
διάρκεια τῆς μοναχικῆς της ζωῆς
ὑπῆρξε φιλόστοργος μητέρα καὶ πά-
ντοτε μὲ περισσὴ ἀγάπη καὶ ἀρχοντιὰ
ἐδέχετο τοὺς προσκυνητὲς ποὺ τὴν
ἐπισκεπτόταν, τοὺς παρηγοροῦσε μὲ
Λόγους Κυρίου καὶ ἔδειχνε σὲ ὅλους
ἀνεξαιρέτως τὴν ἀβραμιαία φιλοξενία
της. Συναχθήκαμε ὅλοι σήμερα γιὰ νὰ
ἀναπέμψουμε τὶς προσευχές μας
πρὸς τὸν Ὕψιστο νὰ ἀναπαύει στοὺς

κόλπους Του τὴν ψυχή της καὶ εἴμαστε βέβαιοι ὅτι κι’
ἐκείνη ἀπὸ τὸν Θρόνο τοῦ Θεοῦ ὅπου εὑρίσκεται πρε-
σβεύει γιὰ ὅλους ἐμᾶς, γιὰ τὴν νῦν Καθηγουμένη, Γε-
ρόντισσα Εἰρήνη, ἡ ὁποία ὑπῆρξε παράδειγμα
ἀφοσιώσεως πρὸς τὴν Γερόντισσα, τὴν ἀδελφότητα,
τοὺς Ἱερεῖς καὶ γιὰ ὅλα τὰ Πνευματικά της τέκνα. Ἂς
εἶναι ἡ μνήμη της αἰωνία».

Κατὰ τὴν διανομὴ τοῦ ἀντιδώρου ἐδόθη σὲ ὅλους
τούς παρισταμένους ἕνα μικρὸ βιβλίο, τὸ ὁποῖο ἐξέ-
δωκε ἡ Ἱερὰ Μονὴ καὶ τὸ ὁποῖο περιέχει ἕνα σύντομο
βιογραφικό τῆς Μακαριστῆς Γερόντισσας καὶ πολλὲς
φωτογραφίες ἀπὸ τὰ ἔργα τῆς Μονῆς, τὰ ὁποία ἐκείνη,

ὡς νέα κτίτωρ ἐκ βάθρων
ἀποπεράτωσε, προσδίδο-
ντας στὸ Ἱστορικὸ αὐτὸ
μοναστῆρι τὴν παλαιά
του αἴγλη.

Ἀκολούθως, ἐκ μέρους
τῆς ἀδελφότητος ἐδόθη
σὲ ὅλους πλούσιο κέρα-
σμα καὶ γεῦμα εἰς μνή-
μην τῆς Μακαριστῆς
Γερόντισσας τῆς ἀγάπης,
Μοναχῆς Μαγδαληνῆς.

Ἰάκωβος τὸ ὄνομα τοῦ Νέου Διακόνου τῆς Μητροπόλεώς μας
Ἐτήσιο μνημόσυνο Γερόντισσας Μαγδαληνῆς



Σ
τὴν πόλη τῆς Λαμίας βρέθηκε στὶς ἀρχὲς Μαΐου
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μουάνζα κ. Ἱε-
ρώνυμος, προκειμένου νὰ ἐνημερώσει τὸν Σεβα-

σμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο γιὰ τὴν πορεία
τῶν ἐργασιῶν ἀνοικοδομήσεως τοῦ Πνευματικοῦ – Δι-
οικητικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μουάνζα,
ἕνα ἔργο τοῦ ὁποίου τὴν κατασκευὴ καὶ ὁλοκλήρωση
ἀνέλαβε ἐξ’ ὁλοκλήρου ὁ φιλόχριστος κλῆρος καὶ λαὸς
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Tὴν Πέμπτη 3 Μαΐου, ἡμέρα μνήμης τῶν ἁγίων μαρ-
τύρων Τιμοθέου καὶ Μαύρας ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Μουάνζα κ. Ἱερώνυμος προεξῆρχε στην
πανηγυρικὴ Δισαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία πού τελέ-
σθηκε στὸν Ἱστορικὸ Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτό-
κου Ξυνιάδος. Μὲ Ἱερὰ αἰσθήματα σεβασμοῦ, οἱ
κάτοικοι τῆς Ξυνιάδος, κάθε χρόνο πανηγυρίζουν τοὺς

ἁγίους μάρτυρες Τιμόθεο καὶ Μαύρα, διότι τὴν ἡμέρα
αὐτὴ Ἐγκαινιάσθηκε ὁ Ἱστορικὸς Ναὸς τοῦ χωριοῦ
τους. Μετά τή Θεία Λετουργία οἱ δύο Ἀρχιερεῖς μὲ τὴν
συνοδεία τους ἐπισκέφθηκαν τὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας
Φανερωμένης Ξυνιάδος, ὅπου ἔτυχαν τῆς ἀβραμιαίας
φιλοξενίας τοῦ Καθηγουμένου π. Ἀθανασίου Σύρου.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης 3 Μαΐου ἐπεσκέφθησαν
τὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Δαμάστας, ὅπου ἔτυχαν τῆς
θερμῆς ὑποδοχῆς καὶ φιλοξενίας τῆς Ὁσιολογιωτάτης
Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γερόντισσας Ἰωάννας
καὶ ὁλοκλήρου τῆς ἀδελφότητος.

Τὸ πρωὶ τῆς Παρασκευῆς 4 Μαΐου ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Μουάνζα κ. Ἱερώνυμος ὡμίλησε στὸν
Ραδιοφωνικὸ Σταθμὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας
(89,4fm) καθὼς καὶ στὴν τηλεόραση τοῦ «Star Κε-

ντρικῆς Ἑλλάδος» γιὰ τὶς δυσκολίες τῆς ζωῆς καὶ τῆς
Ἱεραποστολῆς στὴν Ἀφρική, γιὰ τὴν ἐξέχουσας σημα-
σίας κατασκευὴ τοῦ Πνευματικοῦ – Διοικητικοῦ Κέ-
ντρου στὴ Μητρόπολή του, καθὼς καὶ γιὰ τὴν
σημαντικὴ βοήθεια ποὺ παρέχει καὶ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή
μας στὸ ἔργο του.

Ἀκολούθως οἱ δύο Ἀρχιερεῖς μετέβησαν στὸ Ἐκκλη-
σιαστικὸ Γυμνάσιο – Λύκειο Λαμίας, ὅπου ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας παρουσίασε στοὺς
καθηγητὲς καὶ στὰ παιδιὰ τὸν ἅγιο Μουάνζα καὶ τὸν
παρεκάλεσε νὰ μιλήσει στὰ παιδιὰ γιὰ τὴν ἀξία τῆς Ἱε-
ραποστολῆς καὶ γιὰ τὴν δύναμη τῆς πίστεως.

Στή συνέχεια ὁ ἅγιος Μουάνζα καὶ ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας ἐπεσκέφθησαν τὸ Ἵδρυμα Ἀργύρη
Πετρῆ – Στέγη Γερόντων Στυλίδος, ὅπου συνομίλησαν
μὲ τοὺς γέροντες καὶ τὸ προσωπικό, ἀνταλλάσοντας

ἀναστάσιμες εὐχές. 
Τέλος, ο ἅγιος Μουάνζα προεξῆρχε τῶν Ἱερῶν Ἀκο-

λουθιῶν, συμμετέχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου μας κ. Νικολάου, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἁγίου
Μεγαλομάρτυρος Ἐφραίμ, τοῦ Νεοφανοιυς στὸ καλλι-
μάρμαρο πανηγυρίζον Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Παρεκκλή-
σιο, τὸ ὁποῖο εὑρίσκεται στὸ Πνευματικὸ – Διοικητικὸ
Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Σὲ ὅλες του τὶς ἐπισκέψεις ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱε-
ρώνυμος ἐξέφραζε τὶς εὐχαριστίες του γιὰ τὰ δῶρα ποὺ
τοῦ προσφέρει ὁ Φθιωτικὸς Λαός, ἐπαναλαμβάνοντας
πολλὲς φορὲς τὴν λέξη «εὐχαριστῶ» πρὸς τὸν Ποιμε-
νάρχη μας, τὸν κλῆρο καὶ σὲ ὅλους ἐκείνους τοὺς πι-
στοὺς ποὺ διὰ τῶν προσφορῶν τους συνδράμουν τὸ
δύσκολο ἀλλὰ θεάρεστο ἔργο τῆς Ἱεραποστολῆς.
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Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μουάνζα κ. Ἱερώνυμος στὴ Λαμία
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Μ
ὲ κάθε ἐκκλησιαστικὴ λαμπρότητα καὶ τὴν πα-
ρουσία πλήθους πιστῶν τελέσθηκε τὸ πρωὶ τῆς
Κυριακῆς 17 Ἰουνίου ἡ πρώτη Ἀρχιερατικὴ

Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Μοναστηριακὸ Ναὸ τοῦ
Ἁγίου Ἀθανασίου στὸ ὀρεινὸ χωριὸ Περίβλεπτο τῆς Δυ-
τικῆς Φθιώτιδος. 

Τὸ Μοναστήρι αὐτὸ ἀποτελεῖ ἕνα ὅραμα ζωῆς τοῦ Κα-
θηγητοῦ Χειρουργικῆς καὶ τ. Ὑπουργοῦ κ. Ἀθανασίου
Γιαννόπουλου, τοῦ ὁποίου εἶναι κτίτωρ ἐκ θεμελίων καὶ
προσφάτως τὸ ἐδώρησε εἰς τὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας. Ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος μετέβη
στὴν Ἱερὰ Μονὴ ὅπου καὶ ἐτέλεσε τὴν πρώτη Ἀρχιερα-
τικὴ Θεία Λειτουργία. Πρὸ τῆς ἀπολύσεως ὁ κ. Ὑπουρ-
γὸς μὲ ἐμφανῆ τὴν συγκίνηση προσεφώνησε τὸν
Σεβασμιώτατο καὶ τὸν εὐχαρίστησε γιὰ τὴν εὐλογημένη

παρουσία του στὴν Μονή, δηλώνοντας τὴν ἀμέριστη συ-
μπαράστασή του καὶ τὴν ἀγάπη του πρὸς τὴν Ἱερὰ Μη-
τρόπολή μας καὶ πρὸς τὸν Ποιμενάρχη μας.

Δι’ ὀλίγον ἀναφέρθηκε στὸ ἱστορικὸ ἀνεγέρσεως τοῦ
Ναοῦ ἀρχικὰ καὶ ἔπειτα τῆς Μοναστηριακῆς πτέρυγος,
τὰ ὁποῖα ἀπὸ μικρὸ παιδὶ εἶχε θέσει ὡς ὅραμα ζωῆς.

Ἀντιφωνώντας τὸν λόγο τοῦ κ. Ὑπουργοῦ ὁ Σεβασμιώ-
τατος, χαρακτηριστικὰ ἐδήλωσε: «Συμμετέχω ἀπόλυτα
στὴν συγκίνηση τοῦ ἀγαπημένου μας Ὑπουργοῦ Θανάση,
διότι ἔχω παρακολουθήσει ἐκ τοῦ πλησίον τὸν ἀγώνα
του καὶ τὸ ὅραμά του γιὰ τὴν ἀνοικοδόμηση πρῶτα τοῦ
Ναοῦ καὶ ἔπειτα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου.
Αὐτὸ τὸ Μοναστήρι τὸ ἔκτισε μὲ μεγάλο ἀγώνα καὶ τὸ
ὅραμά του θὰ ὑλοποιηθεῖ μὲ τὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὁ
ὁποῖος θὰ στείλει τὴν κατάλληλη ἀδελφότητα καὶ γι’
αὐτὸ εἶμαι βέβαιος. Ἀδελφοί μου σᾶς εὐχαριστῶ ποὺ
εὑρίσκεστε σήμερα ἐδῶ, διότι αὐτὰ τὰ ἔργα πρέπει νὰ
ἐπαινοῦνται. Ἡ Φθιώτιδα ἅπασα, εὐγνωμονοῦσα ἀνα-

φέρεται στὸ ὄνομα τοῦ Ἀθανασίου Γιαννόπουλου καὶ ἡ
εὐγνωμοσύνη ὅλων μας ἂς γίνει προσευχὴ πρὸς τὸν Θεὸ
γιὰ ὑγεία καὶ προσωπικὴ καὶ οἰκογενειακὴ εὐτυχία».

Ἀκολούθως ὅλοι οἱ παρευρισκόμενοι μετὰ ἀπὸ προ-
τροπὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου ἀναφώνησαν τὸ «Ἄξιος!»
στὸν κ. Ὑπουργὸ διὰ τὸ σπουδαῖο αὐτὸ ἔργο του. Στὴν
συνέχεια κλῆρος καὶ λαὸς ἐν πομπῇ μετέβησαν ἔμπρο-
σθέν τῆς μεγάλης οἰκοδομικῆς πτέρυγας, ἐξαιρετικῆς
ἀρχιτεκτονικῆς, ὅπου ὁ Ποιμενάρχης μας ἀνέγνωσε τὴν
Ἀρχιερατικὴ εὐχὴ ἐγκαινιασμοῦ. Στὴν συνέχεια ὁ κ.
Γιαννόπουλος μὲ τὴν σύζυγό του ξενάγησαν ὅλους τούς
παρευερεθέντες στοὺς χώρους τοῦ κτίσματος, τὸ ὁποῖο
περιέχει Ἀρχονταρίκι, κουζίνα, κελιὰ μοναχῶν καὶ
ἄλλους βοηθητικοὺς χώρους, πλήρως ἐξοπλισμένους.

Ἡ τελετὴ τῶν Ἐγκαινίων ἔκλεισε μὲ πλούσια δοχὴ ἐκ

μέρους τῆς οἰκογενείας τοῦ κ. Γιαννόπουλου πρὸς ὅλους
στὸ Ἀρχονταρίκι καὶ στὴν αὐλὴ τῆς Μονῆς.

Στίς Ἱερὲς ἀκολουθίες παρέστησαν: ὁ Βουλευτὴς
Φθιώτιδος κ. Χρῆστος Σταϊκούρας, ὁ Θεματικὸς Ἀντιπε-
ριφερειάρχης κ. Κωνσταντῖνος Καραγιάννης, ὁ Δήμαρχος
Μακρακώμης – Σπερχειάδος κ. Εὐθύμιος Παπαευθυμίου
συνοδευόμενος ἀπὸ Ἀντιδημάρχους Δημοτικοὺς Συμβού-
λους καὶ Προέδρους Δημοτικῶν Διαμερισμάτων, ὁ Γε-
νικὸς Περιφερειακὸς Ἀστυνομικὸς Διευθυντὴς Στερεᾶς
Ἑλλάδος Ὑποστράτηγος Μιλτιάδης Πουρσανίδης, ὁ Ὑπο-
διοικητὴς τοῦ ΚΕΥΠ Συνταγματάρχης Δημοσθένης Χα-
σολάνης συνοδευόμενος ἀπὸ Ἀξιωματικούς, ὁ Στρατηγὸς
ἐ.ἀ. κ. Γεώργιος Λιασκώνης , ὁ τ. Νομάρχης Φθιώτιδος
κ. Τριαντάφυλλος Μπέλλος, ὁ τ. Διευθυντὴς τοῦ Πολιτι-
κοῦ Γραφείου τοῦ τ. Πρωθυπουργοῦ κ. Κωνσταντίνου
Καραμανλῆ κ. Κωνσταντῖνος Σταϊκούρας, πολλοὶ ἰατροὶ
καὶ ἄλλοι ἐπίσημοι ἐξ Ἀθηνῶν καὶ μεγάλο πλῆθος πι-
στῶν ἀπὸ τὴν εὐρύτερη περιοχή. 

Ἕνας Πολιτικὸς ἔκτισε Μοναστήρι!
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Σ
ὲ κλίμα Ἱερᾶς κατανύξεως
καὶ συγκίνησης καὶ μὲ τὴν
παρουσία δύο Μητροπο-

λιτῶν τελέσθηκε τὸ πρωὶ τοῦ Σαβ-
βάτου 23 Ἰουνίου στὸ Καθολικό
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος, τὸ
ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ
Καθηγουμένου αὐτῆς Ἀρχιμανδρί-
του π. Δαμασκηνοῦ Ζαχαράκη.

Στὴν Ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου χο-
ροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Κατάνγκας κ.
Μελέτιος (Πατριαρχεῖο Ἀλεξαν-
δρείας), ὁ ὁποῖος στὴν συνέχεια
προεξῆρχε τοῦ Ἀρχιερατικοῦ συλ-
λείτουργου, μέ τὴ συμμετοχὴ τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας
κ. Νικολάου, πολλῶν Ἱερέων ἀπὸ
τὴν Μητρόπολή μας καὶ ἀπὸ ἄλλες
Μητροπόλεις, καθὼς καὶ πλήθους
πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νὰ τιμήσουν τὴ μνήμη τοῦ
ἁπλοῦ καὶ ταπεινοῦ, Μακαριστοῦ Καθηγουμένου τῆς
ἀγάπης π. Δαμασκηνοῦ καὶ νὰ προσευχηθοῦν γιὰ τὴν
ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς του.

Στὶς Ἱερὲς ἀκολουθίες, ἔψαλε πολυμελὴς βυζαντινὴ
χορωδία, ὑπὸ τὴν ἄρτια καθοδήγηση τοῦ Διευθυντοῦ

αὐτῆς καὶ Πρωτοψάλτου κ. Ἀνδρέου Ἰωακεὶμ καὶ τοῦ
τ. Σχολάρχου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Λαμίας,
Πρωτοψάλτου κ. Στυλιανοῦ Μαστρογιάννη.

Τὸν Θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ ἅγιος Κατάνγκας, ὁ ὁποῖος
ἀφοῦ εὐχαρίστησε τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας
γιὰ τὴν ἄδεια καὶ τὴν
ἀγάπη του διὰ νὰ συμμε-
τάσχει στὶς Ἱερὲς ἀκολου-
θίες, ἀναφέρθηκε δι’
ὀλίγον στὴν προσωπικό-
τητα τοῦ π. Δαμασκηνοῦ
καὶ στὸ χριστιανικὸ ἦθος
ποὺ τὸν διέκρινε.

Πρὸ τῆς ἀπολύσεως τῆς
Θείας Λειτουργίας ὁ Ποι-
μενάρχης μας προσεφώ-
νησε τὸν Ἱεραπόστολο
Μητροπολίτη Κατάνγκας

κ. Μελέτιο καὶ τὸν εὐχαρίστησε
γιὰ τὴν τιμητικὴ παρουσία του
στὴν Μονὴ ἐνῶ ἀνακοίνωσε δημο-
σίως τὴν πρωτοβουλία του νὰ ἀνε-
γερθεῖ Ἱερὸς Ναὸς πρὸς τιμὴν τοῦ
Ἁγίου Ἱερωνύμου, σὲ τόπο, τὸν
ὁποῖο θὰ ὑποδείξει ὁ ἅγιος Κα-
τάνγκας, εἰς μνήμην τοῦ Ἀειμνή-
στου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ
Πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Ἱερωνύμου
του Α΄, ἐπὶ τῇ συμπληρώσει τριά-
κοντα ἐτῶν ἀπὸ τῆς πρὸς Κύριον
ἐκδημίας του. Στὴν συνέχεια καὶ
μὲ ἐμφανῆ τὴ συγκίνηση ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἀναφέρθηκε στὸν π.
Δαμασκηνὸ λέγοντας χαρακτηρι-
στικά: 

«Ὁ π. Δαμασκηνὸς ἦταν ἕνας
γνήσιος κληρικὸς μὲ ἰδιαίτερα χα-
ρίσματα. Εἶχε κάτι ποὺ πρέπει νὰ

τὸ μιμούμεθα, τὸ Ἐκκλησιαστικὸ πνεῦμα, τὸ ὁποῖο
διερμηνευόταν στὴν καθημερινή του προσπάθεια καὶ
τελείωση, στὴν ἀγάπη του πρὸς ὅλο τὸν κόσμο στὴν
ἄρτια Θεολογικὴ μόρφωση, μὲ τὴν ὁποία ἐδίδασκε τοὺς
πάντας μὲ τὰ ὡραία ποιήματά του καὶ τοὺς λόγους του,
στὴν ἀφανῆ ἐλεημοσύνη πρὸς τοὺς ἔχοντας ἀνάγκη, τὴν

ὁποία εἶχε κληρονομήσει ἀπὸ τὸν Γέροντά του, ἅγιο
Βησσαρίωνα τὸν Ἀγαθωνίτη τὸν ἐλεήμονα καὶ στὴν
ἀφοσίωσή του, κατὰ τοὺς Ἱεροὺς κανόνες, εἰς τὸν Ἐπί-
σκοπό του.

Ἀκολούθως σὲ κλίμα χαρμολύπης ἐψάλη τὸ ἐτήσιο
μνημόσυνο γιὰ τὴν ἀνά-
παυση τῆς ψυχῆς τοῦ μα-
καριστοῦ Γέροντος, στὸ
τέλος τοῦ ὁποίου ὁ νῦν
Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς ὡμίλησε γιὰ τὸν
μακαριστὸ Γέροντα.

Τέλος μετὰ τὴν ὁλοκλή-
ρωση καὶ τοῦ Ἱεροῦ Μνη-
μοσύνου, ἐκ μέρους τῆς
ἀδελφότητος προσεφέρθη
καφὲς καὶ φαγητὸ εἰς μνή-
μην τοῦ π. Δαμασκηνοῦ. 

Σὲ κλίμα κατάνυξης καὶ συγκίνησης 
Ἐτήσιο Μνημόσυνο μακαριστοῦ Καθηγουμένου π. Δαμασκηνοῦ Ζαχαράκη
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Ἠχηρὸ παρὸν ἔδω-
σαν τὸ ἀπόγευμα
τῆς Δευτέρας 18

Ἰουνίου, ὁ ἱερὸς κλῆρος, ὁ
φιλόπατρις λαὸς καὶ ὁ
ἀρχὲς τῆς Φθιώτιδος στὸ
Συλλαλητήριο γιὰ τὴν
ὑπεράσπιση τῆς Μακεδο-
νίας, τὸ ὁποῖο πραγματο-
ποιήθηκε στὴν Πλατεία
Ἀθανασίου Διάκου στὴν
πόλη τῆς Λαμίας.

Μετὰ ἀπὸ πρωτοβουλία
Ἐκπολιτιστικῶν Συλλό-
γων, πολιτῶν καὶ ἄλλων φορέων τοῦ τόπου μας, τὸ Συλ-
λαλητήριο αὐτὸ ἦταν τὸ πρῶτο, τὸ ὁποῖο
πραγματοποιήθηκε μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας
παραχώρησης τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας, μεταξὺ
τῶν Πρωθυπουργῶν Ἑλλάδος καὶ Σκοπίων,.

Ὅλοι οἱ παρευρισκόμενοι, κάτω ἀπὸ τὴν σκιὰ τοῦ
Ἀνδριάντος τοῦ Ἐθνομάρτυρος Ἀθανασίου Διάκου, τοῦ
Ἥρωος Σύμβολο τῆς λεβεντογέννας καὶ Ἡρωοτόκου
Ρούμελης καὶ ὁλοκλήρου τῆς Ἑλλάδος, ἕνωσαν τὶς
φωνές τους, ὑπερασπιζόμενοι τὴν Ἑλληνικότητα τῆς
Μακεδονίας καὶ μὲ Ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια ἔδωσαν τὸ μή-
νυμα ὅτι ἡ Μακεδονία εἶναι μία καὶ εἶναι Ἑλληνική!

Προσκεκλημένος γιὰ νὰ ἀπευθύνει τὸν πατρικό του
χαιρετισμὸ ἦταν καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος μὲ ἐμφανῆ τὴν συγκίνηση
ἀναφέρθηκε στὴν Ἱστορικότητα τῆς Ἑλληνικῆς γῆς τῆς
Μακεδονίας καὶ στὴν ἐπίσημη ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συ-
νόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος περὶ μὴ ἐκχωρήσεως
τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας ἢ παραγώγου του καθὼς
καὶ στὴν δύναμη τῆς ἀνατροπῆς ἀποφάσεων ποὺ ἔχει ὁ
λαός, ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ ὁ φύλαξ καὶ ὑπερασπιστὴς τῶν
Ἱερῶν καὶ τῶν Ἐθνικῶν ἀξιῶν.

Στὴν συνέχεια καὶ σύμφωνα μὲ τὸ πρόγραμμα χαιρε-
τισμοὺς ἀπηύθυναν: ἡ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ποντίων
Φθιώτιδος κ. Συμέλα Πατσινακίδου, ὁ Πρόεδρος τῶν

Ἐφέδρων Καταδρομέων κ.
Κωνσταντῖνος Πανέτσος,
Ἐκπρόσωπος τοῦ Ἀθλητι-
κοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλό-
γου Ἀμφικτυόνων
Φθιώτιδος κ. Νικόλαος
Ἡλιόπουλος καὶ ὁ Πρόε-
δρος τοῦ Ἠθικοθρησκευτι-
κοῦ Συλλόγου «Ὁ
Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς» κ.
Παναγιώτης Ντοῦρος.

Κεντρικὸς ὁμιλητής τοῦ
Συλλαλητηρίου ἦταν ὁ τ.
Ὑπουργὸς κ. Στυλιανὸς

Παπαθεμελής, ὁ ὁποῖος στὴν ἄρτια καὶ Ἱστορικὰ κατο-
χυρωμένη ὁμιλία του ἀναφέρθηκε στὰ δίκαια τῆς Μα-
κεδονίας καὶ στὴν δύναμη τοῦ ἑνωμένου λαοῦ, ὁ ὁποῖος
εἶναι αὐτὸς ποὺ παίρνει καὶ τὶς ἀποφάσεις καὶ καταρ-
ρίπτει κάθε ἀπόφαση ποὺ ζημιώνει τὰ ἰδανικά του.

Μὲ τὸν δικό τους τρόπο τὸ παρὸν ἔδωσαν καὶ οἱ
ἐπαγγελματίες ὁδηγοὶ καὶ ἰδιοκτῆτες ταξί, οἱ ὁποῖοι
πραγματοποίησαν μεγάλη αὐτοκινητοπομπὴ ἑνώνοντας
τὶς φωνές τους μὲ τὸ πλῆθος τοῦ λαοῦ.

Τοὺς ὁμιλητὲς προσφωνοῦσε ὁ κ. Ἀπόστολος Ρούσκας,
Θεολόγος, ἐνῶ τὸ Συλλαλητήριο ἔκλεισε μὲ προσκλητή-
ριο τῶν ὀνομάτων τῶν Πεσόντων Ἡρώων Μακεδονομά-
χων καὶ τὸν Ἐθνικό μας ὕμνο, ὁ ὁποῖος ἐψάλη δυνατὰ
καὶ μὲ Ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια ἀπ’ ὅλο τὸ πλῆθος τῶν συμ-
μετεχόντων.

Ἀκολουθεῖ ὁ Χαιρετισμὸς τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου μας κ. Νικολάου.

«Ἀγαπητοί μου ἀδελφοὶ, παιδιὰ τῆς Ἐκκλησίας, παι-
διὰ τῆς Ἑλλάδος. 

Πρῶτα σᾶς συγχαίρω γιὰ τὴν παρουσία σας ἐδῶ στὴν
σημερινὴ σύναξη τῆς Λαμίας κάτω ἀπὸ τὴν πνευματικὴ
σκιὰ τοῦ Ἀνδριάντος τοῦ Ἀθανασίου Διάκου γιὰ τὴν
ὑπεράσπιση τῆς Μακεδονίας καὶ τῶν ἐθνικῶν ἀξιῶν.

Ὁ λαὸς εἶναι ἡ βάση ἐπὶ τῆς ὁποίας πρέπει νὰ στηρί-
ζεται κάθε ἀπόφαση καὶ πρωτοβουλία εἴτε τῆς πολι-

τείας, εἴτε τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ
φύλαξ τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ
τῆς πολιτείας «ὁ λαὸς αὐτός
ἐστι» καὶ αὐτὸ κάνετε ἐσεῖς
ἀπόψε καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι ποὺ
ἔχουν διαδηλώσει καὶ θὰ διαδη-
λώσουν στὰ διάφορα μέρη τῆς
Πατρίδος μας καὶ στὸ ἐξωτερικὸ
γιὰ τὸ θέμα τῆς Μακεδονίας.

Σήμερα λοιπὸν ἐδῶ κάτω ἀπὸ
τὸ ἄγαλμα τοῦ ἐθνομάρτυρος
Ἀθανασίου Διάκου ποὺ θυσιά-
στηκε γιὰ τὴν πίστη καὶ τὴν Πα-
τρίδα.

Ἐκφράζουμε τὴν ἀντίθεσή μας
σὲ ὁποιαδήποτε χρήση τοῦ ὀνό-

Ἠχηρὸ παρὸν στὸ Συλλαλητήριο 
Σεβασμιώτατος: «Οἱ προσευχὲς τῶν Ἁγίων  καὶ τῶν Ἡρώων της Μακεδονίας 
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ματος τῆς Μακεδονίας ἢ
παραγώγου του. Αὐτὴ
εἶναι ἡ ὁμόφωνη ἀπόφαση
τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος, ὅτι «τὸ
ὄνομα τῆς Μακεδονίας
εἶναι ἀδιαπραγμάτευτο».

Οἱ γείτονές μας, ὅπως
καὶ ἄλλοι Σλαβικοὶ λαοὶ
ὀφείλουν ὄχι μόνο τὴν χρι-
στιανικὴ πίστη τους, ἀλλὰ
καὶ τὸ ἀλφάβητό τους
στοὺς Θεσσαλονικεῖς ἁγί-
ους Κύριλλο καὶ Μεθόδιο.

Δυστυχῶς οἱ Σκοπιανοὶ καπηλεύονται τὴν ἱστορία τῆς
Ἑλληνικῆς Μακεδονίας, τὴν ἱστορία τοῦ Φιλίππου καὶ
τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου, τοῦ ὁποίου λένε, ὅτι εἶναι ἀπόγονοι,
ἐνῶ ὅλοι οἱ ἱστορικοὶ ἀποφαίνονται, ὅτι στὴν περιοχὴ
αὐτὴ κατοίκησαν τὸν 6ο μ.χ. αἰώνα. Ἡ ἐπιστήμη καὶ ἡ
ἔρευνα ἔχουν ἀποδείξει τὴν καπηλεία ὅλων αὐτῶν.
Ἀκόμα καὶ δικοί τους πολιτικοί, ὁμιλοῦν γιὰ Σλαβικὸ
λαὸ καὶ ὄχι Μακεδονικό, ὅπως ὁ μακαρίτης ὁ Γκλιγκό-
ρωφ.

Γιὰ τὴν Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας ἀγωνίσθηκαν
οἱ Μακεδονομάχοι καὶ ἔπεσαν ἡρωικὰ Ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς
καὶ ἁπλοὶ πολίτες μὲ κορυφαίους τὸν Παῦλο Μελὰ καὶ
τοὺς Ἀρχιερεῖς Αἰμιλιανὸ Γρεβενῶν, Φώτιο Κορυτσᾶς,
Ἱωακεῖμ Πελαγονίας, κ.ἄ.

Μετὰ λοιπὸν τὴν χθεσινὴ συμφωνία, θὰ βγάλουμε τὰ
Ἡρῶα, θὰ τὰ γκρεμίσουμε; Θὰ καθαιρέσουμε τὶς ἀνα-
θηματικὲς πλάκες; Θὰ διαγράψουμε κάθε τί πού θυμίζει
τὶς θυσίες τῶν προγόνων μας ὑπὲρ τῆς Μακεδονίας;

Πρὸ ὀλίγων μηνῶν μετὰ τὴν ἔκτακτη ἀπόφαση τῆς Ἱε-
ραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ Μακαριώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυ-
μος ὁ Β΄ μὲ ὅλους τους Συνοδικοὺς Μητροπολίτας ἀνέ-
βηκαν στὴν Καστοριὰ καὶ ἐτέλεσαν μνημόσυνο τῶν
Μακεδονομάχων. Αὐτὰ θὰ καταργηθοῦν; Θὰ σταματή-
σουν οἱ Δοξολογίες; Οἱ ἐπιμνημόσυνες δεήσεις; Θὰ τὰ
διαγράψουμε ὅλα αὐτά;

Γι᾽ αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ ὑποχω-
ρήσουμε ἀπὸ τὰ δίκαιά μας. Νὰ
μὴν ἀναγνωρίσουμε ταυτότητα,
γλώσσα, Ἐκκλησία Μακεδονική.
Νὰ μὴ ἐπιβραβεύσουμε τοὺς
πλαστογράφους τῆς ἱστορίας, οἱ
ὁποῖοι ἐπιβουλεύονται τὴν Μα-
κεδονία μας καὶ τὴν πατρίδα
μας. Καὶ μόνο ἡ χρήση τοῦ ὀνό-
ματος τῆς Μακεδονίας, περιέχει
ἀλυτρωτισμό.

Ἡ συμφωνία τῆς εἰρήνης εἶναι
κατὰ τὴν ἔκφραση τοῦ Ἀκρίτα
Μητροπολίτου Γουμενίσσης Δη-
μητρίου «συμφωνία κοροϊδίας».

Ὅλοι ὁμιλοῦν γιὰ ἐθνικὴ
ὑποχώρηση. Δὲν πρέπει
ὅμως οἱ κυβερνῶντες νὰ
ἀποφασίζουν δίχα τῆς
γνώμης τοῦ λαοῦ. Καὶ ὁ
λαὸς σύμφωνα μὲ τὶς δη-
μοσκοπήσεις κατὰ 70 καὶ
ἄνω τοῖς ἑκατὸ εἶπε ΟΧΙ
στὴ συμφωνία.

Οἱ οἰκονομικὲς ὑποσχέ-
σεις τῶν μεγάλων δὲν πρέ-
πει νὰ μᾶς ἀναγκάσουν.
Δὲν πρέπει νὰ τοὺς χαρί-
σουμε τὴν Μακεδονία μὲ

τὴν προοπτικὴ ὠφελειῶν. Ὁ Μητροπολίτης Καστορίας
Σεραφεὶμ εἶπε: «Ἐμεῖς θέλουμε τὴ Μακεδονία μας κι
ἂς τρῶμε πέτρες».

Ὡς Ἐκκλησία ἐπιδιώκουμε τὴν εἰρηνικὴ συνεργασία
μὲ τοὺς ὁμόδοξους γείτονές μας ἐπὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ δι-
καίου καὶ τῆς ἱστορικῆς ἀληθείας. Τὰ σχέδια τῶν μεγά-
λων γιὰ γεωπολιτικὲς ἀνακατατάξεις δὲν πρέπει νὰ
ἀνατρέψουν τὴν ἱστορία καὶ τὴν Ἑλληνορθόδοξη ταυτό-
τητά μας.

Καλοῦμε ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ πόλη τῆς Λαμίας στὴν
πρώτη μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας διαδήλωση,
νὰ ἀφουγκραστοῦν τὸν λαὸ οἱ κυβερνῶντες. Καὶ ὁ λαὸς
τῆς Ἑλλάδος δὲν ἐγκρίνει τὶς ταπεινωτικὲς κινήσεις
τους, ποὺ φαίνονται μὲν ὡς προσαρμογὴ στὴν σύγχρονη
πραγματικότητα, ἀλλὰ στὴν οὐσία τους εἶναι ὑποταγὴ
στὶς ἐντολὲς τῶν μεγάλων.

Ἀδελφοί μου, ἡ Ἑλλάδα ἀπ᾽ ἄκρου εἰς ἄκρον καὶ ὁ
Ἑλληνισμὸς τῆς διασπορᾶς φωνάζει δυνατά: 

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ!
Ἀκούσατε Ἔθνη καὶ λαοί: 

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΤΑΝ, ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ!

Τῶν ἁγίων καὶ τῶν ἡρώων τῆς Μακεδονίας οἱ προ-
σευχὲς καὶ σ’ αὐτὴ τὴν δύσκολη καμπὴ θὰ δώσουν τὴν
λύση».

γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς Μακεδονίας 
θὰ δώσουν τὴν λύση σ’ αὐτὴ τὴν δύσκολη καμπὴ ποὺ διέρχεται ἡ Πατρίδα μας»



Σελίδα 10                                  «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

40/μερο μνημόσυνο Μεγάλου
Εὐεργέτου τῆς Μητροπόλεως μας

Ἀργύρη Πετρῆ

Μ
έσα στὸ χαρμόσυνο κλίμα τῆς Ἀναστάσεως, τὸ
Σάββατο 12 Μαΐου τελέσθηκε λαμπρὸ Ἀρχιερα-
τικὸ συλλείτουργο στὸν περικαλλῆ Ναὸ τῆς Ἁγίας

Αἰκατερίνης Στυλίδος, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου, μέ τὴ συμμε-
τοχὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου,
Ἱερέων ἀπὸ τὴν Λαμία καὶ τὴ Στυλίδα, τῶν Διακόνων καὶ
εὐσεβῶν πιστῶν, καθὼς καὶ συγγενῶν τῆς οἰκογενείας τοῦ
ἀειμνήστου Ἀργύρη Πετρῆ, Μεγάλου Εὐεργέτου τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας, διὰ τὸν ὁποῖο στὸ τέλος τῆς δισαρχιε-
ρατικῆς Θείας Λειτουργίας ἐψάλη Ἱερὸ μνημόσυνο ὑπὲρ
ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς του, ἐπὶ τῇ συμπληρώσει τεσσα-
ράκοντα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐκδημίας του πρὸς Κύριον.

Τὸν Θεῖο Λόγο ἐκήρυξε ὁ ἅγιος Σιδηροκάστρου, ἀνα-
φερθείς στὸ κοσμοσωτήριο γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ
Κυρίου καὶ στὴν προσωπικότητα τοῦ ἀειμνήστου Ἀργύρη
Πετρῆ, μὲ τὸν ὁποῖο συνεδέετο φιλικὰ καὶ πνευματικὰ ἀπὸ
τὴν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Παύλου τῆς Ὁδοῦ Ψαρῶν στὴν
Ἀθήνα, Ἐνορία στὴν ὁποία ὁ Σεβασμιώτατος κ. Μακάριος
διηκόνησε ἐπὶ πολλὰ ἔτη ὡς Προϊστάμενος.

Πρὸ τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Ποιμε-
νάρχης μας προσεφώνησε τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Σιδηροκάστρου κ. Μακάριο διὰ τὴν παρουσία του, λέγο-
ντας χαρακτηριστικά:

« Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Σιδηροκάστρου καὶ
ἀγαπητὲ ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ κ. Μακάριε,
ἐπιτρέψατέ μου νὰ καταθέσω εἰς Ὑμᾶς τὶς ἐγκάρδιες
εὐχαριστίες μου, μετὰ σεβασμοῦ καὶ ἀγάπης, ποὺ ἤλθατε
σήμερα ἀπὸ τὸ ἀκριτικὸ Σιδηρόκαστρο διὰ νὰ τιμήσετε
τὸν Μεγάλο Εὐεργέτη μας Ἀργύρη Πετρῆ, τὸν ὁποῖο περι-
γράψατε ἄριστα εἰς τὴν ὁμιλία σας καὶ νὰ σᾶς εὐχαρι-
στήσω ἀκόμη, διότι μᾶς χαρίσατε αὐτὴ τὴν κατανυκτικὴ
Θεία Λειτουργία καὶ σ’ ἐμένα προσωπικὰ χαρίσατε τὴν
χαρὰ τῆς ἐπικοινωνίας.

Ὁ ἀείμνηστος Ἀργύρης Πετρῆς ἔγραψε ἱστορία καὶ
στὴν πόλη τῆς Στυλίδος καὶ στὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας.
Ὄντως ἔτσι τὸν γνωρίσαμε καὶ ἔτσι τὸν ζήσαμε, ὡς
ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ. Ἔδιδε σὲ ὅλη του τὴ ζωὴ τὴν χριστια-
νικὴ μαρτυρία καὶ ἀξιώθηκε μακαρίου τέλους. 

Οἱ ἐπερχόμενοι θ’ ἀκοῦνε τὸ ὄνομά του καὶ θὰ μαθαί-
νουν γιὰ τὸ ἔργο τῆς ἀγάπης καὶ τῆς φιλανθρωπίας του
βλέποντας τὸ Γηροκομεῖο, στὸ ὁποῖο εἰς ἔνδειξιν τιμῆς καὶ
σεβασμοῦ, ἀξίως δώσαμε τὸ ὄνομά του «Ἵδρυμα Ἀργύρη

Πετρῆ – Στέγη Γερόντων» καὶ στὸ ὁποῖο ἀναπαύεται.
Μετὰ τὸ πέρας καὶ τοῦ Ἱεροῦ μνημοσύνου, οἱ δύο

Ἀρχιερεῖς μὲ τὶς συνοδεῖες τους καὶ οἱ πιστοὶ μετέβησαν
στὸ Γηροκομεῖο Στυλίδος, ὅπου έτέλεσαν τρισάγιο στὸν
τάφο τοῦ μακαριστοῦ καὶ ἀκολούθως ἐκ τῆς Διευθύνσεως
τοῦ Ἱδρύματος προσεφέρθη καφὲς καὶ πλούσιο γεῦμα εἰς
μνήμην τοῦ Ἀργύρη Πετρῆ.

Ἐκδημία Μεγάλου Εὐεργέτου 
Ἰωάννου Ζάχου

Ἀ
πεδήμησε τὴν Μεγάλη Πέμπτη 5 Ἀπριλίου, ὁ Με-
γάλος Εὐεργέτης τῆς Μητροπόλεως μας Ἰωάννης
Ζάχος, Πρόεδρος τῆς ¨Εταιρείας Ἀφοὶ Ζάχου Ο.Ε.

Κυλινδρόμυλοι Μακρακώμης. Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ
ἀειμνήστου τελέσθηκε τὴν ἑπομένη, Μεγάλη Παρασκευὴ τὸ
μεσημέρι στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Μακρακώμης. 

Τὸ τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο του ἐτέλεσε τὴν Κυ-
ριακή του Τυφλοῦ, 13 Μαΐου, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος
Μακρακώμης ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νι-
κόλαος. Στὴν προσλαλιὰ του ὁ Σεβασμιωτατος μεταξὺ
ἄλλων ἀνέφερε γιὰ τὸν ἀείμνηστο: 

«Ἦλθα σήμερα ἐδῶ, διὰ νὰ τιμήσω ἕναν Εὐεργέτη τῆς
Μητροπόλεως καὶ τῆς πόλεως τῆς Μακρακώμης, ἕναν καλὸ
χριστιανό, ἕναν ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ. Τὸν ἀγαποῦσα ἰδιαι-
τέρως τὸν ἀείμνηστο Ἰωάννη Ζάχο, διότι ἦταν ἕνας ὁλο-
κληρωμένος ἄνθρωπος τῆς ἐργασίας, τῆς πίστεως, τῆς
προσφορᾶς καὶ τῆς ἀνθρωπιᾶς. Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι πρέπει
νὰ τιμῶνται καὶ ἡ Ἐκκλησία γνωρίζει καὶ τιμᾶ. Ἐπίσης
πρέπει νὰ προβάλλονται γιὰ νὰ βρίσκουν μιμητές, διότι
στὶς μέρες μας ἐκλείπουν», ἀνέφερε χαρακτηριστικὰ ὁ Σε-
βασμιώτατος.

Ὁ ἀείμνηστος Ἰωάννης Ζάχος ὑπῆρξε ἕνας ἄνθρωπος
τῆς πίστης, συμπαραστάτης καὶ ἀρωγὸς εἰς τὸ Φιλανθρω-
πικὸ ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἕνας Εὐεργέτης
καὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἀλλὰ καὶ τῆς πόλεως τῆς Μα-
καρκώμης, ὁ ὁποῖος 22 χρόνια ἐχόρτασε μὲ τὴν προσφορά
του, χιλιάδες παιδιά, τὰ ὁποῖα φιλοξενήθηκαν στὶς Κατα-
σκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, προσφέροντας τὸ
ἀπαιτούμενο ψωμὶ γιὰ ὅλες τὶς Κατασκηνωτικὲς περιό-
δους, ἀλλὰ καὶ στὰ παιδιά, τὰ ὁποία κατὰ καιροὺς φιλο-
ξενήθηκαν στὶς Κατασκηνώσεις, ὅπως ἐκεῖνα τὰ
δυστυχισμένα παιδιὰ τῆς Σερβίας, τὰ ὁποῖα ἔζησαν τὸν πό-
λεμο καὶ γιὰ λίγο καιρὸ βρῆκαν ἠρεμία, ἀγάπη καὶ στοργὴ
στὴν Μητρόπολή μας. Ἡ προσφορὰ του ὅμως δὲν σταμα-
τοῦσε μόνο στὶς κατασκηνώσεις. Προσέφερε ἀκόμη καὶ στὰ
Ἱδρύματα τῆς Μητροπόλεως, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅσους συνανθρώ-
πους του εἶχαν ἀνάγκη. Ἂς εἶναι ἡ μνήμη του αἰωνία! 
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Σ
τὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ὁσίου Δαυὶδ τοῦ Γέροντος με-
τέβη τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς 3 Ἰουνίου ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος,

κατόπιν προσκλήσεως τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος, Ἱστιαίας καὶ Βο-
ρείων Σποράδων, προκειμένου νὰ μετάσχει στοὺς
Πανηγυρικοὺς Ἑορτασμοὺς ἐπὶ τῇ ἐπισήμω ἀναγγελία
τῆς Ἁγιοκατατάξεως τοῦ Ὁσίου Γέροντος Ἰακώβου
(Τσαλίκη) τοῦ Νέου Ἀσκητοῦ.

Νωρὶς τὸ πρωὶ ὁ Σεβασμιώτατος μὲ τὴν συνοδεία
του ἀπὸ τὸ λιμάνι τῆς Ἀρκίτσας μετέβησαν μὲ τὸ Ferry
Boat «Αἰδηψὸς» στὰ Λουτρὰ τῆς Αἰδηψοῦ καὶ εὐθὺς
ἀμέσως εὑρέθησαν στὴν Ἱερὰ Μονή, ὅπου ὁ Σεβασμιώ-
τατος παρέστη συμπροσευχόμενος στὴν Πατριαρχικὴ
Θεία Λειτουργία ποὺ τελοῦταν στὸ Καθολικό τῆς
Μονῆς, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Π, τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. 

Ακολούθως ὁ Σεβασμιώτατος καὶ ἡ συνοδεία του με-
τέβησαν στὸ Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ
Ρώσου στὸ Προκόπι Εὐβοίας, ὅπου προσεκύνησαν τὸ
εὐωδιάζον καὶ θαυματουργὸ σκήνωμα τοῦ ἁγίου, γενό-
μενοι δεκτοὶ μὲ περίσσια ἀγάπη ἀπὸ τοὺς Ἱερεῖς καὶ
τοὺς ἐπιτρόπους τοῦ Προσκυνήματος καὶ στὴν συνέχεια
ἐπέστρεψαν εἰς τὴν ἕδρα τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν Εὔβοια, 
γιά τὴν ἐπίσημη ἁγιοκατάταξη
τοῦ Ὁσίου Ἰακώβου Τσαλίκη

Ξεκινοῦν οἱ ἐργασίες 
ἀνοικοδομήσεως 

τοῦ Ναοῦ τοῦ Ὁσίου Παϊσίου

Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς διαδικασίας καὶ τὴν
ἔκδοση οἰκοδομικῆς ἀδείας ἀπὸ τὴν Ναοδομία τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀρχίζουν οἱ ἐργασίες
στὴν πόλη τῆς Μακρακώμης γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου.

Ὅσοι ἐκ τῶν πιστῶν θέλουν νὰ συνδράμουν τὸ
ἱερὸ αὐτὸ ἔργο μποροῦν νὰ ἀπευθυνθοῦν στὰ
Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καθημερινῶς
ἀπὸ Δευτέρα ἕως Παρασκευή, κατὰ τὶς ὧρες 9:00
τὸ πρωὶ μὲ 1:00 τὸ μεσημέρι, καὶ στὰ τηλέφωνα
22310.50551 ἕως 3.
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Ποιμαντικό Πρόγραμμα
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος: Τὴν
Κυριακὴ 20/5 Ἱερούργησε στὸν  Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Κων/νου
&  Ἑλένης στὸν ὁμώνυμο Δῆμο τῆς Λοκρίδος. Τὴν Κυ-
ριακή τῆς Πεντηκοστῆς Ἱερούργησε στὸν  Ἱ.Μ. Ναὸ Λα-
μίας. Τὴν Κυριακὴ 10/6 ἱερούργησε στὸν Ἱ.Ν.
Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, πολιοῦχο Λαμίας. Τὴν Πέμπτη
14/6 ἱερούργησε στὸν  Ἱ.Ν. Ἁγίας Σοφίας Λαμίας, κατὰ
τὴν μηνιαία Ἱερατικὴ Σύναξη. Τὴν Κυριακὴ 24/6 ἱερούρ-
γησε στὴν πανηγυρίζουσα ἐνορία  Ἁγ. Βασιλείου & Τι-
μίου Προδρόμου Σ.Σ Λιανοκλαδίου.

Ἡ  Ἑορτὴ τοῦ Ὁσίου Σεραφεὶμ τοῦ Δομβοΐτου στὴν γε-
νέτειρά του, τὸ Ζέλι Ἀταλάντης

Μὲ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου Σεραφεὶμ
τοῦ Δομβοΐτου, ἑνὸς ἁγίου ἐκ τῆς χορείας τῶν Φθιωτῶν
ἁγίων, στὴν γενέτειρά του, τὸ Ζέλι Ἀταλάντης. Τὸ πρωὶ
τῆς Κυριακῆς 6 Μαΐου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος, προεξῆρχε τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λει-
τουργίας. Ἰδιαίτερη εὐλογία γιὰ ὅλους τούς παρευρισκο-
μένους καὶ τοὺς προσκυνητές, ἀποτέλεσε καὶ ἡ παρουσία
τοῦ ἀποτμήματος τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ὁσίου Σερα-
φείμ, τὸ ὁποῖο εὑρίσκεται τεθησαυρισμένο στὸ Ναό. 

Ὁ Ἐρυθρὸς Σταυρὸς Λαμίας καὶ τὸ Ὀρφανοτροφεῖο
Θηλέων ἑόρτασαν τὸν προστάτη τους Εὐαγγελιστὴ
Ἰωάννη τὸν Θεολόγο

Στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Βαρβάρας Λαμίας μετέβη τὸ
πρωὶ τῆς Τρίτης 8 Μαΐου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Διοικητι-
κοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ Λαμίας, ὅπου καὶ
ἐτέλεσε στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τὴν ἀρτοκλασία

ὑπὲρ ὑγείας καὶ δυνάμεως ὅλων τῶν μελῶν τοῦ Ἐρυθροῦ
Σταυροῦ Λαμίας, οἱ ὁποῖοι τὴν ἡμέρα αὐτὴ τιμοῦν τὸν
προστάτη τους Ἅγιο Ἀπόστολο καὶ Εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη
τὸν Θεολόγο. Ἀκολούθως ὁ Ποιμενάρχης μας μετέβη στὸ
Ὀρφανοτροφεῖο Θηλέων Λαμίας καὶ στὸ πανηγυρίζον
Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου, ὅπου
χοροστάτησε καὶ ὡμίλησε κατὰ τὴν πανηγυρικὴ Θεία Λει-
τουργία.

50 Μικροὶ μαθητὲς ἀπὸ τὸ 2ο Δημοτικὸ Σχολεῖο Στυ-
λίδος στὸ Πνευματικὸ - Διοικητικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας

Γέμισαν μὲ χαρούμενες φωνές, τὸ πρωὶ τῆς Πέμπτης 10
Μαΐου, οἱ χῶροι τοῦ Πνευματικοῦ - Διοικητικοῦ Κέντρου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἀπὸ τὴν ἐκπαιδευτικὴ ἐπί-
σκεψη 50 μαθητῶν τοῦ 2ου Δημοτικοῦ Σχολείου Στυλί-
δος. Τὰ παιδιὰ ὑποδέχθηκε στὸν περικαλλῆ Ναὸ τοῦ
ἁγίου Ἐφραίμ, ὁ Ἰδιαίτερος Γραμματεὺς τοῦ Σεβασμιωτά-
του π. Ἀθανάσιος Κυρίτσης, ὁ ὁποῖος καὶ τοὺς ξενάγησε
στὶς ἐγκαταστάσεις τοῦ Πνευματικοῦ – Διοικητικοῦ Κέ-
ντρου. Ἀκολούθως στὸν προθάλαμο τῆς Τραπεζαρίας ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ἀνέμενε
τὰ παιδιά, ὅπου τούς ὡμίλησε γιὰ τὴν λειτουργία τοῦ
Πνευματικοῦ - Διοικητικοῦ Κέντρου καὶ γιὰ ἀρκετὴ ὥρα
ὁ Σεβασμιώτατος καὶ τὰ παιδιὰ εἶχαν μία εὐχάριστη συ-
νομιλία. 

Ἡ  Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Χριστοφόρου στὴν
Λουτρόπολη τῶν Καμένων Βούρλων

Πανηγυρικὰ ἑορτάσθηκε τὴν Τετάρτη 9 Μαΐου στὴν λου-
τρόπολη τῶν Καμένων Βούρλων ἡ Ἱερὰ μνήμη τοῦ Ἁγίου
Μάρτυρος Χριστοφόρου. Στην Θεία Λειτουργία ποὺ τε-

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



ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018                                 «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» Σελίδα 13

λέσθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος, παρου-
σία ἀποτμήματος τοῦ χαριτοβρύτου Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ
ἁγίου, χοροστάτησε καὶ ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος καὶ εὐχήθηκε τὰ δέ-
οντα εἰς τὸν ἄγοντα τὰ ὀνομαστήριά του Προηγούμενο
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Καμένων
Βούρλων καὶ Προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Πανοσιολ.
Ἀρχιμ. π. Χριστοφόρο Κολοκυθᾶ.

Εὐχὲς Σεβασμιωτάτου εἰς τὸν ἑορτάζοντα Καθηγού-
μενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος π. Γερμανὸ Γιαντσίδη
Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀγάθωνος με-
τέβη τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου 12 Μαΐου ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπόλιτης μας κ. Νικόλαος, συνοδευόμενος
ἀπὸ τὸν Ἀρχιδιάκονό του π. Εὐστάθιο Κατόπη, προκειμέ-
νου νὰ εὐχηθεῖ εἰς τόν Καθηγούμενο τῆς Μονῆς Πανο-
σιολ. Ἀρχιμ. π. Γερμανὸ Γιαντσίδη, ὁ ὁποῖος τὴν ἡμέρα
αὐτή, ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Γερμανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κων-
σταντινουπόλεως, ἦγε τὰ ὀνομαστήριά του.

Ἐκδημία π. Κωνσταντίνου Μπετχαβᾶ

Στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στὸ
χωρίο Σοφιάδα Δομοκοῦ, μετέβη τὸ μεσημέρι τῆς Κυ-
ριακῆς 13 Μαΐου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος, ὅπου καὶ ἐτέλεσε τὴν Ἐξόδιο Ἀκολουθία τοῦ
μακαριστοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Κωνσταντίνου Μπετ-
χαβᾶ, Συνταξιούχου Ἐφημερίου τοῦ χωριοῦ, ὁ ὁποῖος
ἐκοιμήθη αἰφνιδίως τὸ Σάββατο 12 Μαΐου σὲ ἡλικία 84
ἐτῶν. Στὸν ἐπικήδειο λόγο του ὁ Σεβασμιώτατος ὡμίλησε
γιὰ τὴν προσδοκία τῆς Ἀναστάσεως καὶ δὶ’ ὀλίγον σκια-
γράφησε τὴν προσωπικότητα τοῦ ταπεινοῦ Λευίτου π.
Κωνσταντίνου, ἀναφέροντας χαρακτηριστικὰ ὅτι: « Ὁ π.
Κωνσταντῖνος διεκρινόταν γιὰ τὸ ἱεροπρεπὲς καὶ ἀρχο-
ντικὸ ἦθος του, γιὰ τὴν πάντοτε ἄψογη ἐμφάνισή του, γιὰ
τὴν ἀγάπη καὶ τὸ ζῆλο ἀπὸ τὸν ὁποῖο διακατεχόταν γιὰ
τὴν Θεία Λατρεία, γιὰ τὴν συνέπεια τῶν λειτουργικῶν του
καθηκόντων καθὼς καὶ γιὰ τὴν ἄψογη Διοίκηση τῆς Ἐνο-
ρίας του».

Ὁ Ἀρχηγὸς τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς κ. Νικόλαος Μιχαλο-
λιάκος στὸν Σεβασμιώτατο
Τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο ἐπισκέ-
φθηκε τὴν Κυριακὴ 13 Μαΐου τὸ ἀπόγευμα στὸ Μητρο-
πολιτικὸ Μέγαρο ὁ Ἀρχηγὸς τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς κ.
Νικόλαος Μιχαλολιάκος, ὕστερα ἀπὸ εὐγενικὸ αἴτημά

του. Ὁ Σεβασμιώτατος τὸν ἐδέχθη μὲ τὶς τιμές, ποὺ ἁρμό-
ζουν στὸ ἀξίωμά του καὶ εἶχε μαζί του μία χρήσιμη καὶ
ἐποικοδομητικὴ συνομιλία ἐπὶ ὅλων τῶν θεμάτων ποὺ
ἀπασχολοῦν τὴν σημερινὴ κοινωνία. Τὸν ἐνημέρωσε γιὰ
τὸ φιλανθρωπικὸ καὶ γενικὰ τὸ πνευματικὸ ἔργο τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως, διὰ τὸ ὁποῖο ἔδειξε ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον
καὶ συνεχάρη τὸν Σεβασμιώτατο γιὰ τὴν προσφορὰ τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως στὸ δοκιμαζόμενο ἄνθρωπο.

Ἡ Διοίκηση καὶ τὸ προσωπικό της AGROIVEST ΑΕΒΕ
ἀρωγοὶ στὸ Φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Μητροπόλεως
Ἡ Διοίκηση καὶ τὸ προσωπικό τῆς AGROIVEST ΑΕΒΕ, οἱ
ἐγκαταστάσεις τὶς ὁποίας ἑδρεύουν στὸ Ἀχλάδι Στυλίδος,
προέβησαν τὴν Δευτέρα τὸ πρωὶ 14 Μαΐου σὲ μία κίνηση
ἀγάπης, ἐνισχύοντας μὲ 50 σακοῦλες τρόφιμα μακρᾶς
διαρκείας τὸ Φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς
μας, ἡ ὁποία καθημερινὰ ἀνακουφίζει ἐμπερίστατους καὶ
ἔχοντας ἀνάγκη ἀδελφούς μας.

Ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου στὶς Σχολὲς
τοῦ ΟΑΕΔ Λαμίας

Στὶς ἐγκαταστάσεις τῶν Σχολῶν τοῦ ΟΑΕΔ Λαμίας στὴν
Μεγάλη Βρύση, μετέβη τὸ ἀπόγευμα τῆς Τρίτης 15
Μαΐου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος,
προκειμένου μετὰ ἀπὸ εὐγενικὴ πρόσκληση τοῦ Διευθυ-
ντοῦ τῆς Μαθητείας κ. Κωνσταντίνου Σγάγια καὶ σύσσω-
μου τοῦ Συλλόγου τῶν Καθηγητῶν, νὰ ἀπευθύνει
πατρικὸ λόγο στοὺς μαθητές. Ὁ Σεβασμιώτατος ὡμίλησε
ἐκτενῶς στὰ παιδιὰ γιὰ τὸ κοσμοσωτήριο γεγονὸς τῆς
Ἀναστάσεως, δίδοντας συγχρόνως ἀπαντήσεις σὲ καίρια
ἐρωτήματα, κοινωνικῆς φύσεως, τὰ ὁποῖα ἀπασχολοῦν
τοὺς νέους σ’ αὐτὴ τὴν ἡλικία καὶ τὴν δύσκολη ἐποχὴ ποὺ
ζοῦμε. 
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Ἡ  Ἑορτὴ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου στὴ Σκάλα Ἀτα-
λάντης
Στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου στὴν Σκάλα
Ἀταλάντης μετέβη τὸ πρωὶ τῆς Πέμπτης 17 Μαΐου ἡμέρα
τῆς Δεσποτικῆς Ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Χρι-
στοῦ ὅπου χοροστάτησε καὶ ὡμίλησε στὴν Πανηγυρικὴ
Θεία Λειτουργία. Στὴν συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος μετέβη
στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Καμένων Βούρ-
λων καὶ ἐτέλεσε τὴν Ἐξόδιο Ἀκολουθία τοῦ ἄτυχου Φοι-
τητῆ Δαυὶδ Καλτσᾶ, ὁ ὁποῖος βρέθηκε νεκρὸς τὸ πρωὶ τῆς
Τρίτης 15 Μαΐου στὴν Πανεπιστημιούπολη τοῦ Ζωγρά-
φου.

Ἑορτή Ἁγίων Κωνσταντίνου &  Ἑλένης στό Περιβόλι
Δομοκοῦ

Μὲ ξεχωριστὴ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε τὴν Δευτέρα 21
Μαΐου ἡ Ἱερὰ Μνήμη τῶν Ἁγίων Θεοστέπτων Βασιλέων
καὶ Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης στὸν πανη-
γυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ στὸ χωριὸ Περιβόλι Δομοκοῦ. Ἀνή-
μερα τῆς Ἑορτῆς τελέσθηκε Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία,
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας
κ. Νικολάου. Στὸ τέλος ὁ Σεβασμιώτατος προχείρισε
Οἰκονόμο τὸν π. Κωνσταντῖνο Χριστόπουλο καὶ μέσα σὲ
κλίμα χαρᾶς καὶ ἐνθουσιασμοῦ ὅλοι οἱ παρευρισκόμενοι
ἀναφωνοῦσαν τὸ «Ἄξιος»!

Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν ἐτήσια Ἑορτὴ τοῦ Συλλόγου
Ζαχαροπλαστῶν στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀντινίτσης
Στην Ἱερὰ Μονὴ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Ἀντινίτσης μετέβη
τὸ πρωὶ τῆς Πέμπτης 24 Μαΐου ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας κ. Νικόλαος ὅπου χοροστάτησε καὶ ὡμίλησε
στὴν τελουμένη Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία, προσκε-

κλημένος ἀπὸ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Συλλόγου
Καταστηματαρχῶν Ζαχαροπλαστῶν Φθιώτιδος καὶ
Εὐρυτανίας, ὅπου πραγματοποίησαν τὸν ἐτήσιο ἑορτα-
σμό τους.

Πανηγύρισε ἡ Ἱερᾶ Μονή Ἁγίας Τριάδας Τραγάνας 

Στὴν Ἱστορικὴ καὶ ἀρχαιοπρεπῆ Πανηγυρίζουσα Ἱερὰ
Μονὴ Ἁγίας Τριάδος Τραγάνας ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τὴν
Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 28 Μαΐου. Στὴν Ἱερὰ
Μονὴ ὁ Ποιμενάρχης μας ἔγινε δεκτὸς μὲ ἐγκάρδια υἱκὴ
ἀγάπη ἀπὸ τὸν Καθηγούμενο Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π.
Ἐφραὶμ Τράνακα, καθὼς καὶ ἀπὸ τὸ μεγάλο πλῆθος τῶν
προσκυνητῶν ἀπὸ τὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Λοκρίδος. 

Ἐπισκέψεις στὸν Σεβασμιώτατο
Μὲ τὸν Στρατηγὸ ἐ.ἀ κ. Ἀθανάσιο Νικολοδῆμο συναντή-
θηκε τὸ πρωί της Τετάρτης 31 Μαΐου στό Γραφεῖο του ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ὅπου καὶ
γιὰ ἀρκετὴ ὥρα εἶχαν μία εὐχάριστη ἐποικοδομητικὴ συ-
ζήτηση. Ἀμέσως μετὰ ὁ Σεβασμιώτατος ἐδέχθη ἐθιμοτυ-
πικῶς τὴν ἐπίσκεψη τῆς κας Βιργινίας Στεργίου, Δρς
Μαθηματικῶν, ἡ ὁποία ἐπισκέφθηκε τὸν Ποιμενάρχη μας
δια νὰ λάβει τὴν εὐχή του καὶ νὰ τὸν ἐνημερώσει γιὰ τὴν
Ὑποψηφιότητά της στὸν Δῆμο Στυλίδος, ὡς ἐπικεφαλῆς
νἐας Παρατάξεως, στὶς ἐπερχόμενες Αὐτοδιοικητικὲς
ἐκλογὲς τοῦ Δήμου.

Ἐπίσκεψη τοῦ Βουλευτοῦ Φθιώτιδος κ. Δημητρίου
Βέττα στὸν Σεβασμιώτατο
Ἐπίσκεψη ἀπὸ τὸν Βουλευτὴ Φθιώτιδος κ. Δημήτριο Βέττα
ἐδέχθη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος
στὸ Μητροπολιτικὸ Μέγαρο τὸ ἀπόγευμα τῆς Παρα-
σκευῆς 1 Ἰουνίου. Θέμα τῆς ἐπισκέψεως τοῦ κ. Βουλευτοῦ
στὸν Ποιμενάρχη μας ἦταν ἡ ἀποκατάσταση τοῦ Καθο-
λικοῦ τῆς  Ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ταξιαρχῶν Νεράϊδος
Στυλίδος, γιὰ τὸ ὁποῖο ἀπὸ ἐτῶν ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις μας
ἔχει ἀναλάβει πρωτοβουλία διάσωσής του ἀπὸ κατάρ-
ρευση. Ὁ κ. Βέττας ἐνημέρωσε τὸν Σεβασμιώτατο γιὰ τὴν
συνάντησή του μὲ τὴν Ὑπουργὸ Πολιτισμοῦ καὶ Ἀθλητι-
σμοῦ κα Λυδία Κονιόρδου, τὴν ὁποία καὶ ἐνημέρωσε γιὰ
τὴν Ἱστορικὴ καὶ πολιτιστικὴ ἀξία καὶ σημασία τοῦ Μονα-
στηριοῦ καὶ δεσμεύθηκε στὴν διαμεσολάβησή του καὶ τὴν
ὑποστήριξη τοῦ ἔργου ἀπὸ τὴν Κεντρικὴ διοίκηση τόσο
σὲ τεχνικὸ ὅσο καὶ σὲ οἰκονομικὸ ἐπίπεδο. 
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Ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε τὴν Ἐξόδιο Ἀκολουθία τῆς
Ἑλένης Μπλέτσα
Σὲ κλίμα κατανύξεως καὶ μὲ τὴν παρουσία πολλῶν Ἱερέων
καὶ μεγάλου πλήθους πιστῶν ἐτελέσθη τὸ Σάββατο 2 Ἰου-
νίου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς Πετρωτοῦ, προε-
ξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.
Νικολάου, ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τῆς  Ἑλένης Μπλέτσα,
θυγατέρας τῆς πολυτέκνου Ἱερατικῆς οἰκογενείας τοῦ π.
Ἀναστασίου Μπλέτσα, Ἐφημερίου του χωριοῦ. Ἡ μακα-
ριστὴ Ἑλένη, ἐξεδήμησεν εἰς Κύριον σὲ ἡλικία 36 ἐτῶν μετά
ἀπὸ ἄνιση μάχη μὲ τὴν ἐπάρατο νόσο. 

100 Προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν  Ἐνορία τοῦ  Ἁγίου  Ἐλευ-
θερίου Ἀχαρνῶν σὲ προσκυνήματα τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεώς μας

Ἑκατὸ καὶ πλέον προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου
Ἐλευθερίου τῆς ὁδοῦ Ἀχαρνῶν Ἀθηνῶν μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν
Προϊστάμενο τοῦ Ναοῦ π. Θεμιστοκλῆ Χριστοδούλου,
πραγματοποίησαν τὴν Δευτέρα 4 Ἰουνίου προσκυνημα-
τικὴ ἐκδρομὴ σὲ Μοναστήρια τοῦ Δομοκοῦ τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας. Πρῶτος σταθμὸς τῶν προσκυνητῶν ἦταν
ἡ Ἱστορικὴ Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Ἀντινίτσης, ὅπου καὶ
τοὺς καλωσόρισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος μαζὶ μὲ τὸν Καθηγούμενο τῆς Μονῆς π. Ἀμβρό-
σιο Ἀναστασίου. Ἑπόμενοι σταθμοὶ τους ἦταν ἡ Ἱερὰ
Μονὴ Ἁγίας Τριάδος Μελιταίας, Ἁγίου Ἀθανασίου
Ὀμβριακῆς καὶ Παναγίας Φανερωμένης Ξυνιάδος.

Τελετὴ Ὀρκομωσίας Νεοσυλλέκτων Ὁπλιτῶν 2018 Γ'
ΕΣΣΟ
Στὴν τελετὴ Ὁρκωμοσίας τῶν 140 Νεοσυλλέκτων
Ὁπλιτῶν τῆς 2018 Γ' ΕΣΣΟ παρέστη τὸ πρωὶ τῆς Παρα-
σκευῆς 8 Ἰουνίου στὸ Κέντρο Ἐκπαιδεύσεως Ὑλικοῦ Πο-
λέμου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος
μετὰ ἀπὸ πρόσκληση τοῦ Διοικητοῦ Ταξιάρχου Βασι-
λειου Μπέλλου.

Ἡ  Ἑορτὴ τῆς Εὑρέσεως τῆς Θαυματουργοῦ Εἰκόνος
τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνας στὶς Κατασκηνώσεις τῆς  Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας
Μὲ τὴν παρουσία πλήθους πιστῶν ἀπὸ τὴν Ἐνορία τοῦ
Καινουρίου καὶ τὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῶν Καμένων
Βούρλων, ἑορτάσθηκε τὴν Τετάρτη 13 Ἰουνίου στὸν
ὄμορφο χῶρο τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ἡ ἀνάμνησις τῆς εὑρέσεως τῆς

Θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος
Αἰκατερίνας τῆς Πανσόφου. Στὴν Πανηγυρικὴ Θεία Λει-
τουργία ποὺ τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Κατασκηνώ-
σεων χοροστάτησε καὶ ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος.

Ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΟΔΕ Φθιώτιδος τῆς Νέας Δημοκρα-
τίας στὸν Σεβασμιώτατο
Ὁ Πρόεδρος τῆς Νομαρχιακῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Νέας
Δημoκρατίας Νομοῦ Φθιώτιδος κ. Σπύρος Κωσταρᾶς συ-
νοδευόμενος ἀπὸ τὴν κα Ζωὴ Ράπτη Γραμματέα Κοινω-
νικῶν ὑποθέσεων τῆς Ν. Δ καὶ τὴν κα Μαρία Συρεγκέλα
Γραμματέα Γυναικῶν τοῦ κόμματος ἐπεσκέφθησαν τὸ
πρωὶ τῆς Τρίτης 19 Ἰουνίου ἐθιμοτυπικῶς τὸν Σεβασμιώ-
τατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο στὸ γραφεῖο του.

Ἡ Τοπική μας  Ἐκκλησία στηρίζει τὴν  Ἵδρυση τοῦ Πα-
νεπιστημίου Στερεᾶς Ἑλλάδος
Παρουσία ὅλων τῶν φορέων καὶ τῶν ἀρχῶν τῆς Περιφέ-
ρειας Στερεᾶς Ἑλλάδος, πραγματοποιήθηκε στὴν
Αἴθουσα Συνεδριάσεων τῆς ὁδοῦ Αἰνιάνων στὴν Λαμία,
τὸ πρωὶ τῆς Τετάρτης 20 Ἰουνίου, ἡ ἐπίσημη παρουσίαση
τῆς μελέτης τοὺ Καθηγητοῦ κ. Ἰωάννου Πανούση γιὰ τὴν
Ἵδρυση τοῦ Δελφικοῦ Πανεπιστημίου μὲ ἕδρα τὴν Στερεὰ
Ἑλλάδα. Προσκεκλημένος τοῦ Προέδρου τῆς ΠΕΔ Στε-
ρεᾶς Ἑλλάδος κ. Λουκᾶ  Ὑπερήφανου, διὰ νὰ συμμετά-
σχει στὶς ἐργασίες τῆς Ἡμερίδος ἦταν καὶ ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος
στὸν σύντομο χαιρετισμὸ ποὺ ἀπηύθυνε, συνεχάρη τὸν
Καθηγητὴ κ. Ἰωάννη Πανούση διὰ τὴν ἐμπεριστατωμένη
μελέτη του καὶ τὴν οἰκουμενικοῦ χαρακτῆρος πρότασή
του, πρὸς ὠφέλεια τοῦ τόπου μας καί παρεκάλεσε νὰ
ἀφήσουμε κατὰ μέρος συμφέροντα προσωπικά, πολιτικά,
τοπικὰ καὶ νὰ δοῦμε τί ὠφελεῖ καὶ τί χρειάζεται ἡ Περιφέ-
ρειά μας γιὰ τὴν ἀνάπτυξή της».

Προαγωγικὲς - Πτυχιακὲς  Ἐξετάσεις στὴ Σχολὴ Βυζα-
ντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Σεπτοῦ Ποιμε-
νάρχου μας κ. Νικολάου τὴν Πέμπτη καὶ Παρασκευὴ 14
καὶ 15  Ἰουνίου πραγματοποιηθηκαν οἱ προαγωγικὲς ἐξε-
τάσεις τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπό-
λεώς μας «Γερμανὸς ὁ Μελωδός». Στὶς ἐξετάσεις ἐννέα
μαθητές ἀπέκτησαν Πτυχίο ἢ Δίπλωμα Βυζαντινῆς Μου-
σικῆς ὅλοι μὲ τὸν βαθμὸ Ἄριστα. Πρόκειται γιὰ τοὺς: 1)
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Χατζῆ Μαρίνα (Δίπλωμα) , 2) Σφήκα Ἀθανάσιο (Πτυχίο),
3) Κωστορρίζο Ἰωάννη (Πτυχίο), 4) Κωνσταντίνου Χρῆστο
(Πτυχίο), 5) Καπούλα Δημήτριο (Πτυχίο), 6) Λιάσκο
Παῦλο (Πτυχίο), 7) Μπλέτσα Ἀθανάσιο (Πτυχίο), 8)
Φλῶρο Χρῆστο (Πτυχίο), καὶ 9) Μπριάνα Κωνσταντῖνο
(Πτυχίο Ἱεροψάλτου).

Πανηγύρισε ἡ  Ἱ. Μονή Παναγίας Ἐλεούσας Ξυνιάδος

Τὴν εὕρεση τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας
Ἐλεούσης πανηγύρισε ἡ ὁμώνυμη Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ξυνιά-
δος κατὰ τὸ διήμερο 20 καὶ 21 Ἰουνίου. Μὲ κάθε λαμπρό-
τητα τελέσθηκε ὁ Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς τὸ
ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης 20 Ἰουνίου, στὸν ὁποῖο Χορο-
στάτησε καὶ ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος, συμπαραστατούμενος ἀπὸ πλειάδα Ἱε-
ρέων ἀπὸ τὴν Μητρόπολή μας καὶ ἀπὸ ἄλλες Μητροπό-
λεις τῆς Ἑλλάδος. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ
Ποιμενάρχης μας προέβη σὲ μία κίνηση ἀγάπης καὶ τιμῆς,
χειροθετώντας σὲ Πρωτοπρεσβύτερο τὸν Ἐφημέριο τοῦ
χωριοῦ Φιλιαδώνα Δομοκοῦ π. Ἀνδρέα Κολοβό. 

Ἐκδημία Ἱερέως π. Ἠλία Τσαλίκη
Ἐξεδήμησε εἰς Κύριον αἰφνιδίως τὸ Σάβ-
βατο 23 Ἰουνίου ὁ Ἐφημέριος τοῦ χω-
ριοῦ Ἀρχάνι τῆς Δυτικῆς Φθιώτιδος,
Πρεσβύτερος π. Ἠλίας Τσαλίκης, σὲ
ἡλικία 73 ἐτῶν. Ὁ μακαριστὸς π. Ἠλίας
ἦταν ἔγγαμος πατέρας τεσσάρων τέ-
κνων. Διάκονος καὶ πρεσβύτερος χειρο-
τονήθηκε τὸ ἔτος 1988 ἀπὸ τὸν

μακαριστὸ Μητροπολίτη Φθιώτιδος κυρό Δαμασκηνό καί
ὑπηρέτησε στήν ἐνορία Ἁγ. Ἀθανασίου Ἀρχανίου.

Πλημμύρισε ὁ χῶρος τῶν  Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκη-
νώσεων μετὰ τὶς ἔντονες βροχοπτώσεις

Στοὺς χώρους τῶν
Ἐκκλησιαστικῶν κα-
τασκηνώσεων τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς
μας στὸ Καινούριο
Λοκρίδος μετέβη τὸ
πρωὶ τῆς Πέμπτης
28 Ἰουνίου ὁ Σεβα-

σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος γιὰ νὰ ἐξετάσει
τὴν κατάσταση ποὺ δημιουργήθηκε ἀπὸ τὶς πλημμύρες

στὴν περιοχή. Ὁ χῶρος τῆς κατασκήνωσης εἶχε γεμίσει
νερό, τὸ ὁποῖο ἔφθανε τὸ μισὸ μέτρο καὶ μὲ ἐπέμβαση τοῦ
Ἀντιπεριφερειάρχου Φθιώτιδος κ. Εὐθυμίου Καραΐσκου
ἐστάλησαν μηχανήματα τῆς Περιφέρειας καὶ ἀπελευθε-
ρώθηκε ὁ μεγάλος ὄγκος τῶν ὑδάτων μὲ τὴν διάνοιξη τοῦ
εἰδικοῦ ἀγωγοῦ γιὰ τὴ διέλευση τῶν ὀμβρίων ὑδάτων
πρὸς τὴ θάλασσα.

Μὲ Λαμπρότητα ἡ  Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στὴν
Πανηγυρίζουσα  Ἐνορία στὴ Λαμία

Μὲ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε τὴν Παρασκευὴ 29 Ἰουνίου
ἡ μνήμη των Πανευφήμων καὶ Πρωτοκορυφαίων Ἀποστό-
λων Πέτρου καὶ Παύλου στὸν Πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ
τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στὴ Λαμία. Στὸν Ὄρθρο Χοροστά-
τησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ὁ
ὁποῖος κατόπιν προεξῆρχε τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λει-
τουργίας, συμπαραστατούμενος ἀπὸ Ἱερεῖς τῆς πόλεως. 

Ὁ Σεβασμιώτατος στό ὀρεινό Πίτσι

Στὸ ὀρεινὸ χωριὸ Πίτσι τῆς Δυτικῆς Φθιώτιδος μετέβη τὸ
πρωὶ τοῦ Σαββάτου 30 Ἰουνίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία ἡ
Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τὴν Σύναξη τῶν 12 Ἀποστόλων,
προκειμένου νὰ χοροστατήσει τὴν Πανηγυρικὴ Θεία Λει-
τουργία, ἡ ὁποία τελοῦταν στὸν Ἑορτάζοντα Ἱστορικὸ
Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. Τῆς Θείας Λειτουργίας προ-
εξῆρχε ὁ 93χρονος Συνταξιοῦχος Πρωτοπρεσβύτερος π.
Γεώργιος Δερνίκας. Ὁ Ποιμενάρχης μας γιὰ ἀκόμη μία
φορὰ ἐξέφρασε πρὸς τὸν γέροντα π. Γεώργιο τὴν ἀγάπη,
τὸν σεβασμὸ καὶ τὶς εὐχές του, ὥστε ὁ Κύριος τὸν  Ὁποῖο
ὑπηρετεῖ τόσα χρόνια μὲ ἱεροπρέπεια, ζῆλο καὶ φόβο
Θεοῦ, νὰ τὸν κρατᾶ ὑγιῆ καὶ ἀκέραιο διὰ νὰ συνεχίσει τὸ
Λειτουργικό του ἔργο. 
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