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ΤΙ ΣΥ ΡΕΓΧΕΙΣ; ΑΝΑΣΤΑ!

H

τραγικότητα τῆς σημερινῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας
ἔγκειται εἰς τό γεγονός, ὅτι
παρά τήν ἀνατροπή θεσμῶν καί
νόμων καί τήν ἀλλοτρίωση τοῦ
ἤθους καί τῆς Ἑλληνορθοδόξου
ταυτότητός της, ἐκείνη ἀπαθής
θεᾶται τά ἐπιτελούμενα, λές καί τῆς
ἔχουν ναρκώσει τήν ψυχή. Διά τήν τιμήν τῶν ὅπλων
ὑπάρχουν σκόρπιες τουφεκιές, οἱ ὁποῖες οὔτε ἀποτέλεσμα φέρουν, μᾶλλον δέ ἀποθρασύνουν τούς πνευματικούς κατεδαφιστές διαπιστώνοντας τήν ἔλλειψη
στρατηγικῆς καί συντονισμοῦ στήν ἄμυνά της.
Ἀπό τά πρῶτα χρόνια τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς
Δημοκρατίας πού ἄρχισαν νά ἐφαρμόζονται τά πρῶτα
μέτρα τῆς «ἀλλαγῆς» φθάσαμε στήν σημερινή κατάσταση νά κινδυνεύουμε νά ἀναγνωρίσουμε τήν χώρα
μας ἀπό τίς παραμορφώσεις, τίς παραχαράξεις, τίς
διαστρεβλώσεις καί τίς ἀλλοιώσεις τοῦ πνευματικοῦ
προσώπου της.
Ὁ σύγχρονος μέγας ἅγιος καί διδάσκαλος τῆς
ἐποχῆς μας π. Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, ἔλεγε ὅτι τό
κρῖμα τῆς ἐποχῆς μας εἶναι ὅτι νομιμοποίησε τήν
ἁμαρτία. Οἱ νέες λεγόμενες ρυθμίσεις τοῦ πολιτικοῦ
γάμου καί τοῦ αὐτομάτου διαζυγίου, τοῦ συμφώνου
συμβιώσεως, τοῦ “γάμου” τῶν ὁμοφυλοφίλων, τῆς
ἀποτεφρώσεως τῶν νεκρῶν, τῆς διαγραφῆς τοῦ θρησκεύματος ἀπό τίς ταυτότητες, τῆς καταργήσεως τῆς
Κυριακῆς ἀργίας, τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ νόμου γιά τήν
φίμωση τῶν Ἱεροκηρύκων, τί ἄλλο εἶναι παρά ἀλλοίωση τοῦ Εὐαγγελίου καί τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ;
Ἡ οὐσιαστική διάλυση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἐκπαιδεύσεως, ἡ παύση διορισμοῦ τῶν ἐφημερίων, ὁ πόλεμος
κατά τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, ἡ ἐξασφάλιση
τῶν προϋποθέσεων διά τήν καθιέρωση ἄθρησκου κράτους, δέν ἐκφράζουν τήν ἐχθρική διάθεση τῆς Πολιτείας κατά τῆς Ἐκκλησίας;
Ἡ ἀποδόμηση τῶν ἠθικῶν θεσμῶν διενεργεῖται μέ

στρατηγικό σχέδιο «ἡμῶν κοιμωμένων» καί «ἀλληλοδακνουμένων»
Πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε τήν
τραγική καί ἐπικίνδυνη κατάσταση,
στήν ὁποία ἔχουμε περιέλθει. Νά
παύσουμε τούς αὐτοσχεδιασμούς
καί νά στρατευθοῦμε ὑπό τήν σκέπη
τῆς ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς μας
ἀρχῆς. Οἱ καιροί οὐ μενετοί. Παραποιεῖται τό Εὐαγγέλιο. Παραβιάζονται ἀσυστόλως οἱ πνευματικοί καί ἠθικοί νόμοι. Ὁ κλύδων εἶναι μέγας καί ἀπειλεῖ μέ ναυάγιο
τό πλοῖο τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας. Ἐμεῖς δυστυχῶς
ὅμως σάν τόν Ἰωνᾶ: «Ἰωνάς εἰς τήν κοίλην τοῦ πλοίου
καί ἐκάθευδε καί ἔρρεγχε» (Κεφ. Α´, 5).
Ἡ φωνή τῆς ἱστορίας καί τῶν ἡρώων τῆς πατρίδος,
ἡ φωνή τοῦ Πατροκοσμᾶ καί τῶν ἀγωνιστῶν τῆς πίστεως ἀπευθύνονται στόν κάθε ὀρθόδοξο Ἕλληνα, πού
δέν ἔχει ὑποψιασθεῖ τί τοῦ ἑτοιμάζεται καί ἀπαθῶς παρακολουθεῖ τίς καθημερινές δυσάρεστες ἐκπλήξεις καί
τοῦ λέγει:
«Τί σύ ρέγχεις; Ἀνάστα καί ἐπικαλοῦ τόν Θεόν σου».
Πρέπει νά γνωρίζουμε, ὅτι θά χαρακτηριστοῦμε ἀναχρονιστικοί καί γραφικοί. Θά πιεσθοῦμε γιά νά ἀλλάξουμε συμπεριφορά. Ἕνα ὅμως πρέπει νά γνωρίζουμε:
Ἐάν δέν ἑνωθοῦμε καί ὁμονοήσουμε πρό τῆς ἐπιδρομῆς, θά ἔχουμε ἠθική εὐθύνη γιά τήν ἀποχριστιανοποίηση τῆς ἡρωικῆς καί εὐλογημένης πατρίδος μας.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας πρέπει νά κηρύξει πανστρατιά προσευχῆς καί νά ἐνημερώσει τόν
λαό τῆς Ἐκκλησίας γιά νά ἀναλάβει ὁ καθένας τίς
εὐθύνες του. Ἐάν ὀκνήσουμε, σέ λίγο θά εἶναι ἀργά. Ἡ
συνεχής πλύση ἐγκεφάλου ἔχει ἀποστασιοποιήσει τόν
λαό ἀπό τήν Ἐκκλησία.
Ἐμεῖς πρέπει νά χρησιμοποιήσουμε τήν καθαρή
γλῶσσα καί νά εἰποῦμε εὐθέως στό ποίμνιό μας, ὅτι
ἔρχεται ἠθική θύελλα.
† ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος
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Πατρικές παραινέσεις Σεβασμιωτάτου γιά τήν διαφύλαξη
τῆς Ἱεροπρέπειας τῶν Μυστηρίων καί τῶν Τελετῶν
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πρός
τούς Αἰδεσιμωτάτους Ἐφημερίους
τῆς κάθ΄ Ἠμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Θέμα: «Ἀνεπίτρεπτοι στολισμοί ἱερῶν Μυστηρίων καί
Τελετῶν».
Αἰδεσιμώτατοι Ἱερεῖς.
Πολλές ἀφορμές γιά δυσμενῆ σχόλια εἰς βάρος τῆς
Ἐκκλησίας δίνουν οἱ παράλογοι καί ὑπέρμετροι
στολισμοί ἐντός καί ἐκτός
τῶν Ἱερῶν Ναῶν κατά
τήν τέλεση μυστηρίων καί
διαφόρων τελετῶν. Τά
γραφεῖα τελετῶν καί στολισμῶν δέν γνωρίζουν βασικά
θέματα
τῆς
ἐκκλησιαστικῆς τελετουργικῆς καί στήν προσπάθειά
τους
νά
ἱκανοποιήσουν τή ματαιοδοξία τῶν πελατῶν
τους, μετατρέπουν τούς Ἱερούς Ναούς σέ πάρκα πρασίνου ἤ σέ παιδικές χαρές.
Ἡ εἰκόνα, πού παρουσιάζουν μερικοί Ναοί, κατά
τήν τέλεση Μυστηρίων Γάμων καί Βαπτίσεων, εἶναι
ἐντελῶς ξένη πρός τήν ἱερότητα τοῦ χώρου καί τήν
εὐπρέπεια τῶν Μυστηρίων. Ἡ ἐπιείκια, πού ἔχομε ἐπιδείξει, ἔχει ἀποθρασύνει μερικούς, οἱ ὁποῖοι νομίζουν,
ὅτι ἠμποροῦν νά προσθέσουν γιά τό στολισμό τοῦ
ἱεροῦ χώρου ὅ,τι ἡ ἐφευρετικότητά τους ἔχει ἐπινοήσει.
Φωτιζόμενες γλάστρες μέ δεκάδων μέτρων κορδέλες
καί τούλια, ἁψίδες μέ ψεύτικα ἄνθη, παιδικά παιχνίδια μέ διάφορα φουσκωτά, μάγισσες μέ πρόσωπα τοῦ
παραμυθόκοσμου καί ἄλλα πολλά συνθέτουν τή διακόσμηση μερικῶν Μυστηρίων, ἡ ὁποία καί κόστος μεγάλο ἔχει, μάλιστα προκλητικό γιά τήν ἐποχή τῆς
οἰκονομικῆς στενότητος καί κτυπητή ἀσέβεια.
Τό ἐνθαρρυντικό καί παρήγορο εἶναι, ὅτι ἡ πλειονότητα τῶν πιστῶν δέν ἀκολουθεῖ αὐτή τήν γραμμή

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Διμηνιαία ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος
Ἰδιοκτησία: Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος
Ἐκδότης: Σεβ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ὑπεύθυνος συντάξεως: Ἀρχιμ. Ἀμβρόσιος Ἀναστασίου.
Ἐπιστολές καί ἐμβάσματα:
Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος, Σκληβανιώτου 5
Τ.Κ. 35100 Λαμία Τηλ. 2231 050552 FAX: 2231 050554
Ἐκτύπωση: «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» ἀ.ἑ.
Διανέμεται δωρεάν
Ἡ ἔκδοση στηρίζεται σέ προαιρετικές εἰσφορές

καί δέν ἐγκρίνει τήν ἐκκοσμίκευση καί γελοιοποίηση
τῶν Μυστηρίων καί Τελετῶν. Ὑπάρχουν, ὅμως, οἱ ματαιόδοξοι, οἱ ὁποῖοι γιά νά ἐντυπωσιάσουν ἐπιδίδονται
σέ ἀπρεπεῖς ὑπερβολές, οἱ ὁποῖες καί ἐνοχλοῦν τούς
ἐχέφρονες καί σκανδαλίζουν τούς πιστούς.
Τά Ἱερά Μυστήρια θέλουν ἐσωτερικό στολισμό
ψυχῆς. Ὁ τελῶν ἤ συμμετέχων νά ἔχει συναίσθηση τῆς
ἱερότητος τοῦ χώρου καί τῶν τελουμένων. Ἐάν ὑπάρχει, ἰδίως στούς Γάμους, ἕνας διαφορετικός στολισμός,
τοῦτο δικαιολογεῖται διά τήν χαράν τοῦ γεγονότος.
Στολισμός, πού νά ἐκφράζει τήν ἑορταστική ἀτμόσφαιρα τοῦ γεγονότος
καί τήν χαρά τῶν μελλονύμφων. Στή βάπτιση τό
νήπιον δέν ἀντιλαμβάνεται στολισμούς καί παρατάξεις. Ἐκεῖνο πού
νιώθει εἶναι ἡ Χάρις καί
Δωρεά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού κατασκηνώνει στήν ὕπαρξή του καί
τό καθιστᾶ μέλος τοῦ
Σώματος τοῦ Χριστοῦ.
Συνεπῶς, δέν χρειάζονται στολισμοί, οὔτε
ἐντός, οὔτε ἐκτός του Ἱεροῦ Ναοῦ.
Ὅσον ἀφορᾶ στίς κηδεῖες καί στά μνημόσυνα ἐκ
τῶν πραγμάτων διαπιστώνουμε, ὅτι ὁ στολισμός ἔχει
περιορισθεῖ στά ἀπολύτως ἀπαραίτητα χωρίς νά
ὑπάρχουν ὑπερβολές.
Μέ τίς ἐπισημάνσεις αὐτές θέλω νά σᾶς καταστήσω
σαφές, ὅτι εἶναι ἀνάγκη νά συγκρατήσουμε τούς πιστούς ἀπό πράξεις καί ἐνέργειες, πού εὐτελίζουν τά
Ἱερά Μυστήρια καί τά μετατρέπουν σέ κοσμικά γεγονότα.
Οἱ Ἱερεῖς εἶναι ἀπολύτως ὑπεύθυνοι ἀπέναντι στή
σύσταση αὐτή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, νά μή ἐπιτρέπουν σέ κανένα νά παραμορφώνει τόν χῶρο τοῦ Ναοῦ,
ἐντός καί ἐκτός κατά τήν τέλεση μυστηρίων καί τελετῶν καί νά δημιουργεῖ τήν ἀδικαιολόγητη ἀνισότητα
«ὅς μέν πεινᾶ, ὅς δέ μεθύει» (Α´ Κορ. 11,21).
Πάντοτε παρατηροῦνται ὑπερβάσεις καί παραβάσεις. Ἐσεῖς πρέπει νά κρατεῖτε τήν ἰσορροπία τῆς
ἐκκλησιαστικῆς ἱεροπρέπειας.
Ἡ ὡς ἄνω σύστασή μου δέν εἶναι προτροπή ἤ συμβουλή, ἀλλά εἶναι ἐντολή καί ὀφείλετε νά συμμορφωθεῖτε ἀπολύτως μέ τή νέα πραγματικότητα.
Ὅταν θά ἔρχονται οἱ ἐνδιαφερόμενοι γιά νά κλείσουν ἡμερομηνία τελέσεως τοῦ Μυστηρίου θά τούς
ἐνημερώνετε λεπτομερῶς, ὅτι οἱ ἐξεζητημένοι στολισμοί «τέλος», γιά νά μή εὑρεθεῖτε πρό τετελεσμένου
γεγονότος. Ἀπό ἐσᾶς τούς ἰδίους ἐξαρτᾶται ἡ ἐφαρμογή τῆς συστάσεώς μου καί τῆς ἐντολῆς μου.
Μετά πατρικῶν εὐχῶν.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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«ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος
συνεχίζει τά Ἱεραποστολικά
ἔργα ἀγάπης καί προσφορᾶς!
Ἡ Μητρόπολις Φθιώτιδος ἀνεγείρει τό Πνευματικό
Κέντρο τῆς Μητροπόλεως Μουάνζα.
Μετά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μουάνζα
στήν πόλη τῆς Μουάνζα τῆς Τανζανίας, τόν ὁποῖο ἀνήγειρε ἐξ ὁλοκλήρου ἡ Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος καί
ἐγκαινίασε ὁ Μακαριώτατος Πάπας καί Πατριάρχης
Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ. Θεόδωρος ὁ Β΄ τόν
Ὀκτώβριο τοῦ 2016, ἡ Μητρόπολίς μας συνεχίζει τό
ἐνδιαφέρον της γιά τήν Ἱεραποστολή καί τήν προσφορά
της στήν Ἱερά Μητρόπολη Μουάνζα καί εἰς τόν Ἱεραπόστολο Μητροπολίτη Μουάνζα κ. Ἱερώνυμο μέ τήν
ἀνέγερση μέ δικά της ἔξοδα ἐξ ὁλοκλήρου, μεγάλου
Πνευματικοῦ Κέντρου εἰς τόν αὔλειο χῶρο τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ, τό ὁποῖον θά περιλαμβάνει στό ἰσόγειο
Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, αἴθουσα Τελετῶν μέ
κουζίνα καί κοινοχρήστους χώρους καί στόν πρῶτο
ὄροφο κατοικία τοῦ Μητροπολίτου, δωμάτια φιλοξενίας
καί χῶρο γιά τή λειτουργία τοπικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ.
Τήν πρόταση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
μας κ. Νικολάου ἀποδέχθηκε μέ μεγάλη χαρά ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερώνυμος καί ἄμεσα ἄρχισε τίς διαδικασίες γιά τήν ἐκπόνηση τῶν σχεδίων καί τήν ἔκδοση
τῆς ἀδείας ἀπό τίς τοπικές ἀρχές τῆς Μουάνζα.
Εἴμεθα βέβαιοι, ὅτι ὁ εὐσεβής λαός τῆς Φθιώτιδος,
ὅπως ἐστήριξε μέ τίς δωρεές του τήν ἀνέγερση τοῦ μεγαλοπρεποῦς τρισυποστάτου Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ
Ἁγίου Νικολάου, μέ τήν ἴδια ἀγάπη πρός τήν Ἱεραποστολή θά στηρίξει οἰκονομικῶς καί τήν ἀνέγερση τοῦ
Πνευματικοῦ Κέντρου, τό ὁποῖο θά ἀναδειχθεῖ ὡς Κέντρο Ἱεραποστολῆς, πολιτισμοῦ καί ἐκκλησιαστικῆς
ζωῆς στήν πόλη τῆς Μουάνζα καί τό ὁποῖον, ὅπως καί
ὁ Ἱερός Ναός, θά διακηρύττει τήν ἀγάπη τοῦ εὐγενοῦς
λαοῦ τῆς Φθιώτιδος πρός τούς Ἀφρικανούς ἀδελφούς
μας καί τήν τιμή πρός τόν φιλέλληνα καί Ἑλληνομαθῆ
Μητροπολίτη Μουάνζα κ. Ἱερώνυμο.

Σελίδα 3

«Ὁ Εὐμενείας Μάξιμος»,
τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας
Ἕνα νέο βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας
κ. Νικολάου κυκλοφορήθηκε
ἀπό τίς ἐκδόσεις τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως, μέ τίτλο «Ὁ
Εὐμενείας Μάξιμος».
Στό βιβλίο αὐτό ἀναγράφονται, τό χρονικό τῆς ὑποδοχῆς
τοῦ σεπτοῦ σκηνώματος τοῦ
μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Εὐμενείας Μαξίμου, ἡ ἐπιμνημόσυνος δέησις καί ἡ ταφή στήν
γενέτειρά του Στυλίδα.
Ἐπίσης δημοσιεύεται ἡ ἐπιστολή τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ.κ. Βαρθολομαίου, μέ τήν ὁποία συγχαίρει τόν Ποιμενάρχη μας διά τίς τιμές, πού ἀπέδωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας στό μακαριστό Μάξιμο, ἄλλες ἐπιστολές
καθώς καί συγκινητικοί λόγοι, πού ἐκφωνήθηκαν «εἰς
μνημόσυνον αἰώνιον» αὐτοῦ, καθώς καί πλούσιο φωτογραφικό ὑλικό ἀπό τίς ἱερές τελετές.

ΔΩΡΕΕΣ
ΥΠΕΡ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ι.Μ. Ἀγάθωνος . . . 3000,00€
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ι.Μ. Δαμάστας . . . . 1000,00€
ΥΠΕΡ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ
Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Δωρόθεος Ἀγγέλης . . . . . . . . 300,00€
Αἰδεσιμολ. Πρεσβ. π. Ἀθανάσιος Τριανταφύλλου . 500,00$
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Μπαλάφας . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00€
Ἡ κα Βουρλιά Χρυσούλα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00€
ΑΝΩΝΥΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00€
ΑΝΩΝΥΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00€
ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ . . . . . . . . . .
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μaς κ. Νικόλαος 400,00€
ΥΠΕΡ Ι. Μ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΝΕΡΑΪΔΟΣ ΣΤΥΛΙΔΟΣ
Ὁ κ. Λουκᾶς Χάδος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350,00€
ΑΝΩΝΥΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00
ΥΠΕΡ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Ἡ κα Ἑλένη Τσούμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00€
ΥΠΕΡ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ - ΔΟΙΗΚΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Τό Ἐ/Σ τοῦ Ι. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Ἀρκίτσης . . . . . . . . 160,00€
ΥΠΕΡ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΤΥΛΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508,68€
Ὁ κ. Νικόλαος Κεφαλάς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,00€
Ὁ κ. Ἀθανάσιος Δρόσος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00€
Ἡ κα Δήμητρα Λαγοῦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00€
Ἡ κα Ἀσπασία Μαραγκοπούλου . . . . . . . . . . . . . . . 15,00€
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Ἑορταστική Ἐκδήλωση
Λήξεως Ἐνοριακῶν Συνάξεων
Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς
Ἄλλη μία ἐπιτυχημένη ἐκδήλωση τήν ὁποία διοργάνωσε ἡ Ἱερά Μητροπόλή μας, μέ τήν προτροπή καί
εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, πραγματοποιήθηκε τήν Πέμπτη 1 Ἰουνίου, τό
ἀπόγευμα στό Ἀμφιθέατρο τοῦ Πνευματικοῦ - Διοικητικοῦ Κέντρου.
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γκρατίου.
Τέλος τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μᾶς κ. Νικόλαος, ἀπευθύνοντας πατρικό
χαιρετισμό ἐνῶ εὐχήθηκε σέ ὅλους καλό μήνα καί καλό
καί εὐλογημένο καλοκαίρι.
Ἡ ὄμορφη αὐτή βραδιά, ἔκλεισε μέ πλούσιο κέρασμα ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πρός ὅλους.

Λαμπρά ἑορτάσθηκε ἡ εὕρεση
τῆς Θαυματουργοῦ Εἰκόνος
τῆς Παναγίας Φανερωμένης
στήν Ἱερά Μονή Ξυνιάδος
Μέ ἰδιαίτερη μεγαλοπρέπεια καί τήν παρουσία ἑκατοντάδων εὐλαβῶν προσκυνητῶν ἀπό τήν Φθιώτιδα καί
τήν Θεσσαλία, ἑορτάσθηκε τήν Τρίτη 20 καί τήν Τετάρτη
21 Ἰουνίου, ἡ εὕρεση τῆς Θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς
Παναγίας τῆς Φανερωμένης στήν ὁμώνυμη πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή Ξυνιάδος.

Ἡ Ἑορταστική αὐτή ἐκδήλωση σήμανε τήν λήξη τῶν
Ἐνοριακῶν Συνάξεων Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς γιά τό
ἔτος 2016- 2017.
Στό πρῶτο μέρος τῆς ἐκδηλώσεως ὁ ἰδιαίτερος
Γραμματεύς τοῦ Ποιμενάρχου μᾶς Αἰδεσιμολ. Πρεσβ.
π. Ἀθανάσιος Κυρίτσης ἐκάλεσε στό βῆμα τόν Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Ἀγάθωνος Πανοσιολ. Ἀρχι. π. Δαμασκηνό Ζαχαράκη, προκειμένου νά
ἀναπτύξει τήν θαυμάσια ὁμιλία του μέ τίτλο: « Ὁ
Γέρων Βησσαρίων καί ἡ οἰκογένεια».

Ὁ π. Δαμασκηνός μέ τόν ἀληθινό, θεολογικό καί γλυκύλαλο πατερικό του λόγο, ἀφοῦ πρῶτα εὐχαρίστησε
θερμά τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν πρόσκληση καί ἀνάθεση τῆς ὁμιλίας, στήν συνέχεια ἐπεσήμανε τά χαρακτηριστικά μίας εὐτυχισμένης κατά Χριστόν οἰκογένειας.
Ἀκολούθως ἀνέφερε προσωπικά περιστατικά ἀπό
τήν ὁσιακή ζωή τοῦ Ἁγίου Γέροντος Βησσαρίωνος τοῦ
Ἀγαθωνίτου, τοῦ δικοῦ μας Ἁγίου, μέσα ἀπό τά ὁποῖα
φαίνεται πώς δίκαια ὁ ὅσιος Βησσαρίων ὀνομάζεται
ἀπό τήν Ἐκκλησία καί τόν λαό μας, Ἐλεήμων καί προστάτης τῶν ὀρφανῶν, τῶν κατατρεγμένων καί τῶν
πτωχῶν.
Ἀκολούθησε τό δεύτερο μέρος τῆς ἑορταστικῆς ἐκδηλώσεως, τό ὁποῖο πλαισίωσαν χορευτές τῶν τμημάτων
τῆς Σχολῆς Παραδοσιακῶν Χορῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἀπό τήν Ἐνορία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πα-

Τούς φετινούς ἑορτασμούς ἐλάμπρυνε μέ τήν παρουσία του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπενησίου
κ. Γεώργιος, ὁ ὁποῖος ἀνταποκρινόμενος στήν πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, προηξῆρχε καί τίς δύο ἡμέρες στίς πανηγυρικές
ἀκολουθίες, συνοδευόμενος ἀπό τόν Γενικό Ἀρχιερατικό
Ἐπίτροπο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἰλαρίωνα Λιάσκο.
Στόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Γεώργιος,
πλαισιούμενος ἀπό πολλούς κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί ἀπό ἄλλες Μητροπόλεις.
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς, Τετάρτη 21 Ἰουνίου, τελέσθηκε Πανηγυρική δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Ἁγίου Καρπενησίου, τῇ
συμμετοχῇ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.
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Νικολάου καί τήν παρουσία πολλῶν προσκυνητῶν.
Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς λαμπρῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Ποιμενάρχης μας, προσεφώνησε τόν Σεβασμιώτατο κ. Γεώργιο ἐκφράζοντας
τίς θερμές του
εὐχαριστίες γιά τήν εὐλογητή παρουσία του στήν Ἱερά
Μονή καί τοῦ εὐχήθηκε νά ἔχει μακρά καί ἀγλαόκαρπο
Ἀρχιερατεία μέ τήν εὐλογία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Ἀντιφωνώντας ὁ Σεβασμιώτατος Καρπενησίου εὐχήθηκε στόν Ποιμενάρχη μας νά ‘ἔχει ἔτη πολλά, καί πάντοτε νά συνεχίζει τήν Ἀρχιερατεία του μέ πολλούς καί
καλούς καρπούς, ὅπως τό πράττει μέχρι τώρα.
Ἀκολούθησε μοναστηριακό κέρασμα στό Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς καί ἀμέσως μετά πλούσια τράπεζα σέ
ὅλους τους ἐορταστές.

Σελίδα 5

Συγχαρητήριες Ἐπιστολές
Γιά τήν ἄνοδο τῆς ὁμάδας
τῆς Λαμίας στή Superleague

Σύναξη Ἡγουμένων
καί Ἠγουμενισσῶν
τῶν 18 Ἱερῶν Μονῶν
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας
Σύναξη τῶν Καθηγουμένων, τῶν Ὑπευθύνων καί
τῶν διαχειριστικῶν ἐπιτροπῶν ὅλων τῶν Ἱερῶν Μονῶν
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας , Ἀνδρώων καί Γυναικείων, πραγματοποιήθηκε τήν Πέμπτη 15 Ἰουνίου τό
πρωί, στήν μεγάλη αἴθουσα τελετῶν τοῦ Πνευματικοῦ
- Διοικητικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Γιά τήν τήρηση τῆς Κυριακῆς
ἀργίας

Σκοπός τῆς συνάξεως αὐτῆς ἦταν ἡ ἐνημέρωσή τους
ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μᾶς κ. Νικόλαο
γιά τίς νέες ἰσχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, τήν νομιμοποίηση τῶν αὐθαιρέτων κατασκευῶν, τῶν δασικῶν
χαρτῶν καί ἄλλων θεμάτων πού ἀφοροῦν τήν λειτουργία τῶν Ἱερῶν Μονῶν.
Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε καί συνεχάρη τούς
μοναχούς καί τίς μοναχές διά τήν ἀπό πάσης πλευρᾶς
ἄψογη λειτουργία τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί τούς ἐπεσήμανε μερικά ἰδιάζοντα θέματα σχέσεων τῶν μονῶν μέ
τόν κόσμο, τούς τοπικούς ἄρχοντες καί τούς ἐπισκέπτες, τά ὁποῖα χρήζουν ἰδιαίτερης προσοχῆς.
Ὑπεγράμμισε ὡστόσο, ὅτι τά μοναστήρια εἶναι
πνευματικοί θησαυροί γιά τήν τοπική μας Ἐκκλησία, ἡ
ὁποία πρέπει νά καυχᾶται γι' αὐτά . Ἐπεσήμανε δέ μέ
ἔμφαση ὅτι ἡ Διοίκηση τῆς Μητροπόλεως, ὅλα αὐτά τά
χρόνια δέν ἔχει κανένα πρόβλημα μέ κανένα μοναστήρι.
Τοῦτο ὠφείλεται εἰς τήν εὐλάβεια τῶν μοναχῶν καί τῶν
μοναζουσῶν καί εἰς τήν ἀγάπην τοῦ ἰδίου τοῦ Μητροπολίτου, ὁ ὁποῖος παρέχει πάσαν φροντίδαν καί διευκόλυνση στήν εὔρυθμη λειτουργία τῶν Ἱερῶν Μονῶν.

Ἀγαπητέ κ. Πρόεδρε καί Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ
Συμβουλίου τῆς Γενικῆς Συνομοσπονδίας Ἐπαγγελματιῶν Βιοτεχνῶν Ἐμπόρων Ἑλλάδος.
Μετά ἀπό τήν ἐποικοδομητική σύσκεψη, πού
εἴχαμε μέ τό Προεδρεῖο τῆς Ὁμοσπονδίας Ἐπαγγελματιῶν Βιοτεχνῶν Ν. Φθιώτιδος πληροφορηθήκαμε, ὅτι ἡ Κοινωνία τῶν Μικρῶν καί Πολύ Μικρῶν
Ἐπιχειρήσεων εἶναι ἀντίθετη καί ἀρνητική στήν Κυριακάτικη λειτουργία τῶν Καταστημάτων.
Σᾶς ἐκφράζουμε τά θερμά μας συγχαρητήρια
γιά τή στάση σᾶς αὐτή, ἡ ὁποία ἔρχεται σέ ταύτιση
μέ τήν ἄποψη τῆς Ἐκκλησίας μας, καθώς μέ τόν
τρόπο αὐτό ὁ ἄνθρωπος διατηρεῖ ἕνα πλεονέκτημα,
πού στηρίζει τήν οἰκογενειακή του γαλήνη καί τήν
κοινωνική του ἰσορροπία. Ἡ πρακτική αὐτή, πού
χαρακτήριζε καί χαρακτηρίζει τήν ἑλληνική καί
ὀρθόδοξη κοινωνία μᾶς εἶναι σύμφυτη μέ τίς παραδόσεις, πού κράτησαν στό πέρασμα τῶν αἰώνων σέ
συνοχή τόν λαό μας.
Ὡς Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος ἐπικροτοῦμε τή
στάση σας καί συμπαριστάμεθα στόν δίκαιο ἀγώνα
σας. Ὅσον ἀφορᾶ τό «Κίνημα Πολιτῶν – Καταναλώνουμε ὅ,τι παράγουμε» ἐπευλογοῦμε τήν κίνηση
αὐτή καί πιστεύουμε πώς εἶναι ἀναγκαία ἡ ἐνεργή
συμμετοχή ὅλων σ΄ αὐτή τήν προσπάθεια, πού
ἐκφράζει μιά στάση ζωῆς.
Μετά θερμῶν εὐχῶν.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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Ἐγκαίνια Ἱερῶν Ναῶν
Ἁγίου Ἀθανασίου
Γηροκομείου Σπερχειάδος
Μεγαλοπρεπῶς καί κατά τήν ἁρμόζουσα ἐκκλησιαστική τάξη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μᾶς κ. Νικόλαος ἐγκαινίασε τήν Κυριακή τοῦ Παραλύτου 7
Μαΐου τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, «Μέριμνα Γήρατος Ἀθανάσιος καί Μαίρη
Ἀκρίδα» στήν Σπερχειάδα, ὁ ὁποῖος τιμᾶται ἐπ' ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου, Πατριάρχου
Ἀλεξανδρείας.

Τήν τελετή τῶν ἐγκαινίων παρηκολούθησαν ἀρκετοί
πιστοί ἀπό τήν Λαμία, τήν Σπερχειάδα καθώς καί ἀπό
τήν εὐρύτερη περιοχή, ἐνῶ ἀνάμεσά τους εὑρισκόταν
ἰδιαίτερα συγκινημένη ἡ ἐρίτιμος κά Μαίρη Ἀκρίδα, σύζυγος τοῦ ἀειμνήστου Μεγάλου Εὐεργέτου τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας καί τῆς πόλεως Σπερχειάδος Ἀθανασίου Ἀκρίδα.
Πρό τῆς ἀπολύσεως ὁ Ποιμενάρχης μᾶς ἐξέφρασε
τήν χαρά του γιά τό μεγάλο αὐτό γεγονός τῶν ἐγκαινίων καί εὐχήθηκε αὐτή ἡ χαρά μέ τήν ὁποία ἐπληρώθησαν ἅπαντες οἱ παρακολουθοῦντες νά εἶναι μόνιμη
κατάσταση στήν ζωή τους.
Ἐν συνέχειᾳ ἀπευθυνόμενος στήν κα Ἀκρίδα ἀναφέρθηκε ἐκτενῶς στό πρόσωπο τοῦ φιλανθρώπου μεγάλου εὐεργέτου μακαριστοῦ Ἀθανασίου Ἀκρίδα, ἔργο
τοῦ ὁποίου εἶναι ὁ Ἱερός αὐτός Ναός καί ὅλο τό
ἵδρυμα.

Εἰς ἔνδειξιν δέ τιμῆς, ἀγάπης, εὐχαριστιῶν καί
εὐγνωμοσύνης ἀπένειμε τό μετάλλιο τῶν Φθιωτῶν
Ἁγίων στήν κα Ἀκρίδα.

Ἁγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης
Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί κατά τήν πρέπουσα
Ἐκκλησιαστική τάξη τελέσθηκαν τήν Τετάρτη 10
Μαΐου, ἑορτή τῆς Μεσοπεντηκοστῆς, τά ἐγκαίνια τοῦ
πανσέπτου Ἱεροῦ Ναοῦ , ὁ ὁποῖος τιμᾶται ἐπ ' ὀνόματι
τοῦ Ἁγίου Ἐθνοϊερομάρτυρος Χρυσοστόμου Μητροπολίτου Σμύρνης καί τῶν σύν αὐτῷ ἀναιρεθέντων Ἀρχιερέων, Ἱερέων, Ἱεροδιακόνων καί λαϊκῶν, οἱ ὁποῖοι
ἐτελειώθησαν μέ φρικτά βασανιστήρια κατά τήν Μικρασιατική καταστροφή.

Ὁ Ἱερός αὐτός Ναός ἀποτελεῖ τό νέο καθολικό τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Καμένων
Βούρλων καί εἶναι κτισμένος δίπλα στό ἀρχαῖο καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Ἐξαιρετική εὐλογία εἶναι δέ τά
ἄμφια, τά προσωπικά ἀρχιερατικά ἀντικείμενα καί
κάποια ἀπό τά χειρόγραφα τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου,
τά ὁποῖα κατέχει ἡ Ἱερά Μονή ὡς ἀτίμητο θησαυρό.

Τά Ἐγκαίνια ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μᾶς κ. Νικόλαος συμπαραστατούμενος ἀπό κληρικούς διαφόρων Μητροπόλεων τῆς Ἑλλαδικῆς
Ἐκκλησίας καθώς καί ἀπό ἐντοπίους ἱερεῖς καί διακόνους.
Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῶν ἐγκαινίων ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τήν χαρά του καί συνεχάρη τόν προηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πανοσιολ. Ἀρχιμ.
π.
Χριστοφόρο Κολοκυθᾶ καί τούς πατέρας τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς γιά τήν ἀνέγερση τοῦ περικαλλοῦς αὐτοῦ Ναοῦ,
ὁ ὁποῖος εἶναι ἀπό τούς ἐλαχίστους στήν Ἑλλάδα καί
χαρακτήρισε τήν ἡμέρα αὐτή ὡς ἱστορική καί ἰδιαίτερα
εὐλογημένη γιά τήν Ἱερά Μονή καί γιά ὁλόκληρη τήν
Μητρόπολη.
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Ἁγίου Δημητρίου Σφάκας

Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου

Μέ ξεχωριστή λαμπρότητα τελέσθηκαν τό Σάββατο
10 Ἰουνίου (Ἀποδόσεως τῆς Ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς),
τά Ἐγκαίνια τοῦ περικαλλοῦς Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου
Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου στήν
Σφάκα Φθιώτιδος.

Μέ ἰδιαίτερη κατάνυξη καί ἱεροπρέπεια τελέσθηκαν
τήν Κυριακή 18 Ἰουνίου ἐ.ἔ. ἑορτή πάντων τῶν ἐν τῷ
Ἁγίῳ Ὄρει διαλαμψάντων Ὁσίων Πατέρων, τά Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ὁσίου πατρός ἠμῶν Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, στό ὁμώνυμο Ἱερό Ἡσυχαστήριο,
τό ὁποῖο εὑρίσκεται στήν ὄμορφη τοποθεσία Καραΐνες,
τοῦ χωριοῦ Δίβρη.
Τό ἱερό αὐτό Ἡσυχαστήριο ἀνήγειρε μέ τήν εὐλογία
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου
καί μέ τήν συνδρομή τῶν εὐσεβῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ, ὁ Διβριώτης Μοναχός Ἰσαάκ Πετεινός, σέ οἰκόπεδο πού τοῦ παρεχώρησε τό Ἐκκλησιαστικό
Συμβούλιο τῆς Ἐνορίας Ἁγίας Βαρβάρας Δίβρης.

Τά Ἐγκαίνια ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μᾶς κ. Νικόλαος συμπαραστατούμενος ἀπό πολλούς ἱερεῖς τῆς περιοχῆς, τούς διακόνους του καί
πλῆθος εὐσεβῶν πιστῶν ἀπό τό χωριό καί τήν εὐρύτερη
περιοχή τῆς Ἀταλάντης καί τῆς Ἀμφίκλειας.
Στίς ἱερές ἀκολουθίες ἔψαλαν οἱ ἱεροψάλτες τῆς περιοχῆς μέ προεξάρχοντα τόν Πρωτοψάλτη τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰλιοῦ κ.
Λεωνίδα Δούκα.

Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς λαμπρῆς Θείας Λειτουργίας
ὁ Σεβασμιώτατος συνεχάρη ἐκ βάθους καρδίας του, τόν
Ἐφημέριο π. Ἄγγελο Τσαπρούνη καί ὅλα τά Ἐκκλησιαστικά συμβούλια, τά ὁποῖα ἀπό τό 2000 πού τέθηκε ὁ Θεμέλιος λίθος ἀπό τόν Σεβασμιώτατο,
ἐργάσθηκαν μετά κόπων, ὑπομονῆς καί ἀγάπης ὥστε ὁ
Ἱερός Ναός νά περατωθεῖ καί νά Ἐγκαινιασθεῖ.
Σέ ἔνδειξη δέ τιμῆς προεχείρισε οἰκονόμο τόν π.
Ἄγγελο, τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ ἀναφωνούντων τό
Ἄξιος!
Στήν συνέχεια ὁ π. Ἄγγελος ἐμφανῶς συγκινημένος
εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο καί ἐκ μέρους τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου εἰς ἀνάμνησιν τῆς Ἱστορικῆς ἡμέρας τῶν ἐγκαινίων ἐδώρησε στόν Σεβασμιώτατο μία εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος
Δημητρίου.

Τά ἐγκαίνια τελέσθηκαν ὑπό τῶν σεπτῶν χειρῶν τοῦ
Ποιμενάρχου μᾶς κ. Νικολάου, παρουσία ἱερέων καί
διακόνων καί πολλῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι παρά τήν βροχή
καί τίς χαμηλές, γιά τήν ἐποχή, θερμοκρασίες,
προσῆλθαν καί παρηκολούθησαν μέ εὐλάβεια τό μοναδικό αὐτό καί ἰδιαίτερης εὐλογίας γεγονός τῶν Ἐγκαινίων. Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῶν Ἐγκαινίων,
ἀκολούθησε ἡ πρώτη Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία
Λειτουργία, στό τέλος τῆς ὁποίας, ὁ Μοναχός Ἰσαάκ μέ
τήν ἁπλότητα πού τόν διακρίνει, εὐχαρίστησε θερμά
τόν Ποιμενάρχη μας γιά τά Ἐγκαίνια καί κυρίως γιά
τήν στήριξη πού τοῦ παρέχει ὅλα αὐτά τά χρόνια. Ἐπίσης εὐχαρίστησε καί ὅλους ἐκείνους τούς ἀνθρώπους
πού τόν στηρίζουν μέ τόν τρόπο του ὁ καθένας καί
συμβούλεψε σ’ αὐτές τίς δύσκολες ἐποχές πού ζοῦμε
νά ἐφαρμόζουμε τό νόμο τοῦ Θεοῦ καί νά φροντίζουμε
για τόν ἁγιασμό τῆς ψυχῆς μας.

Σέ ἀντιφώνηση του ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε
τόν π. Ἰσαάκ γιά τά καλά καί πηγαῖα λόγια του καί
ἀπευθυνόμενος πρός τό ἐκκλησίασμα καί ἰδιαιτέρως
στούς κατοίκους τῆς Δίβρης, τούς συνεχάρη γιά τήν
στήριξη πού παρέχουν στόν π. Ἰσαάκ.

Σελίδα 8

«ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

Πανδήμως κηδεύτηκε στήν Ἱερά Μονή Ἀγάθωνος

Μ

έ δάκρυα στά μάτια κι ' ἕναν εὐλαβικό ἀσπασμό στό σεπτό του σκήνωμα, κλῆρος καί λαός,
ἀποχαιρέτησαν σήμερα Σάββατο 24 Ἰουνίου,
τόν μακαριστό Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος, Ἀρχιμ. π. Δαμασκηνό Ζαχαράκη.
Ἀπό τό μεσημέρι τῆς Παρασκευῆς, πού ἔπεσε ὡς "κεραυνός ἐν αἰθρίᾳ" ἡ εἴδηση τοῦ αἰφνιδίου θανάτου του,
καί καθ' ὅλη τήν διάρκεια τῆς νύχτας χιλιάδες πιστοί
καί κυρίως νέοι ἀνηφόριζαν στό Ἱστορικό Μοναστήρι
τοῦ Ἀγάθωνα γιά νά ἀνάψουν ἕνα κερί καί νά ἀφήσουν
ἕνα λουλούδι στή μνήμη τοῦ πράου καί ταπεινοῦ Γέροντος τῆς ἀγάπης π. Δαμασκηνοῦ.
Τό πρωί τοῦ Σαββάτου τελέσθηκε ἱερατικό συλλείτουργο στό
καθολικό τῆς Μονῆς ἐνώπιον τοῦ
σκηνώματος τοῦ μακαριστοῦ
Καθηγουμένου καί ἀκολούθως
στίς 12:00 τό μεσημέρι ἐψάλη
στήν αὐλή, λόγω τοῦ μεγάλου
πλήθους τῶν πιστῶν, ἡ Ἐξόδιος
Ἀκολουθία, προεξάρχοντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
μας κ. Νικολάου καί συγχοροστατούντων τῶν Σεβασμιωτάτων
Μητροπολιτῶν, Θεσσαλιώτιδος &
Φαναριοφερσάλων κ. Τιμοθέου,
Καρπενησίου κ. Γεωργίου καί
τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου
Τανάγρας κ. Πολυκάρπου.
Στήν Θεία Λειτουργία καί τήν
Ἐξόδιο ἀκολουθία ἔψαλλε Βυζαντινός Χορός ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου καί
Διευθυντοῦ τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως μᾶς κ. Ἀνδρέου Ἰωακείμ.
Παρέστησαν δέ σύσσωμες οἱ ἀνδρῶες καί γυναικεῖες
Μοναστικές ἀδελφότητες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας,
καθώς Ἡγούμενοι καί Ἡγουμένισσες Ἱερῶν Μονῶν τοῦ
Ἁγίου Ὄρους καί ἄλλων Μητροπόλεων καί ὅλοι οἱ ἀδελφοί καί πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος.
Ἀναλυτικά παρέστησαν: ὁ Καθηγούμενος τοῦ Μεγάλου Μετεώρου καί Πρωτοσύγκελος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σταγῶν καί Μετεώρων Ἀρχιμ. Νήφων Καψάλης,
ὁ Ἡγούμενος τῆς Κουτλουμουσιανῆς σκήτης τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Ἀρχιμ.

Χρυσόστομος, ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Προυσοῦ Ἀρχιμ. Γεράσιμος Τσιρώνης, ὁ προηγούμενος τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Προυσοῦ Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Δρόσος, ὁ
Ἱερομόναχος τῆς Ι. Μ. Ξενοφῶντος Ἅγ. Ὄρους Ἀρχιμ.
Σεραφείμ Ξενοφωντινός, ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καρπενησίου Ἀρχιμ.
Ἰλαρίων Λιάσκος, ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κορμπόβου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγῶν Γερόντισσα Θεοφυλάκτη μέ
μέλη τῆς ἀδελφότητος, ἀντιπροσωπεία μοναζουσῶν τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Βυτουμᾶ καθώς καί
πολλοί ἐκπρόσωποι Ἱερῶν Μητροπόλεων.
Παρέστησαν δέ, οἱ τ. Ὑπουργοί κ. Κωστής Χατζιδάκης, κ.
Ἀθανάσιος Γιαννόπουλος, κ.
Χρῆστος Σταϊκούρας καί κ. Δημήτριος Ἀλαμπάνος,
ὅλοι οἱ
Βουλευτές τοῦ Νομοῦ Φθιώτιδος,
σύσσωμη ἡ Πολιτική ἡγεσία τοῦ
τόπου, μέ προεξάρχοντα τόν Περιφερειάρχη Στερεᾶς Ἑλλάδος κ.
Κωνσταντῖνο Μπακογιάννη καθώς καί σύσσωμη ἡ Στρατιωτική
ἡγεσία τοῦ Νομοῦ Φθιώτιδος.
Ἐπίσης παρέστησαν οἱ πολιτικές
ἀρχές τοῦ Νομοῦ Καρπενησίου,
γενέτειρας τοῦ μακαριστοῦ.
Ἐμφανῶς συντετριμμένος ὁ
Ποιμενάρχης μᾶς ἐξεφώνησε ἐπικήδειο λόγο, σκιαγραφώντας δι᾽
ὀλίγων τήν σπάνια καί χαρισματική προσωπικότητα τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος π. Δαμασκηνοῦ.
Χαρακτηριστικά ἀνέφερε:
«Πενθεῖ σήμερα ἡ παλαίφατος Ἱερά Μονή τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Ἀγάθωνος διά τήν ἀπώλεια τοῦ
Καθηγουμένου αὐτῆς, μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π.
Δαμασκηνοῦ. Κατά ἄνθρωπον λέγω πενθεῖ, διότι ἐμεῖς
οἱ χριστιανοί πιστεύουμε ὅτι ὁ θάνατος καταργήθηκε μέ
τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας καί ἐκεῖνος πού φεύγει
περνάει εἰς τήν πραγματική πατρίδα, τήν αἰωνιότητα,
ὅπου ὑπάρχει φῶς καί ζωή.
Ἀπό ἐχθές τό πρωί μετετέθη εἰς τήν οὐράνιο Ἱερουσαλήμ, ὁ ἀγαπητός μας Δαμασκηνός, ὁ Πνευματικός
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ὁ Καθηγούμενος αὐτῆς Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Ζαχαράκης
πατέρας, ὁ διδάσκαλος, ὁ ἐξομολόγος, ὁ Ἄνθρωπος, ὁ
καλός χριστιανός. Δέν γνωρίζουμε τίς βουλές τοῦ Θεοῦ,
ἔτσι ἠθέλησε, ἔτσι καί ἐποίησε, γι' αὐτό Δόξα τῷ Θεῷ
πάντων ἕνεκεν.
Ὁ π. Δαμασκηνός, ἦταν γιά ἐμένα γνήσιος ἀδελφός
καί συνεργάτης. Διαχειριστήκαμε φιλαδέλφως καί
ὀρθροφρόνως ὅλα τά θέματα τά ὁποῖα εἶχαν σχέση ὄχι
μόνο μέ τήν Μονή ἀλλά καί μέ τήν Μητρόπολή μας καί
κυρίως τόν εὐγνωμονῶ γιά τήν ὀρθή διαχείριση τοῦ
οὐρανίου σημείου πού μᾶς ἔτυχε, αὐτό τῆς ἀφθαρσίας
τοῦ σεπτοῦ σκηνώματος τοῦ
Ὁσίου Βησσαρίωνος τοῦ Ἀγαθωνίτου».
Στήν συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος ἔκανε μία σύντομη ἀναδρομή
στήν ἐπίγεια ζωή τοῦ π. Δαμασκηνοῦ ἀπό τήν γέννησή του στό
Νέο Ἀργύριo τῆς ὀρεινῆς Εὐρυτανίας, ἕως καί τήν τελευταία
ἡμέρα τῆς ζωῆς του.
«Ἔζησε στό μοναστήρι ἀπό
τό 1971 κληρονομώντας ἀπό τόν
ὅσιο γέροντα Βησσαρίωνα τή βαθυστόχαστη σοφία, τήν ἀγάπη
πρός τόν λαό, τήν πνευματικότητα καί τήν ἀγάπη πρός τή Θεία
Λατρεία.
Ἡ προσωπικότητά του χαρακτηρίζεται ἀπό πράγματα τά ὁποῖα δέν συναντῶνται
εὔκολα σέ κληρικούς. Εἶχε γνήσιο ἐκκλησιαστικό
πνεῦμα, σεβασμό καί ὑπακοή στήν Ἐκκλησιαστική ἀρχή
καί δεῖ στόν Ἐπίσκοπό του, ἦταν συνεπής μέ τά διαχειριστικά τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος, ὅλα τά εἶχε στήν
τάξη τους, σέ ἀπόλυτη πιστότητα στούς κανόνες καί
στούς νόμους. Ἦταν ἄνθρωπος τῆς κοινωνίας, ὅπως ὁ
π. Βησσαρίων, παρών στίς χαρές καί στίς λύπες τῶν
ἀνθρώπων τῆς περιοχῆς καί ὅλων τῶν πνευματικῶν του
παιδιῶν.
Ἦταν ποιητής καί συγγραφεύς. Δάσκαλος στήν
Ἐκκλησιαστική Σχολή Λαμίας ἐπί 32 χρόνια, πού πάντοτε ἀγκαλίαζε τούς μαθητές μέ στοργή καί ἀγάπη.
Ὁ π. Δαμασκηνός ἦταν μία πολυσήμαντη καί σπάνια
προσωπικότητα.
Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς θέλω νά σᾶς εὐχαριστήσω, διότι
συμμερίζεσται τή θλίψη καί ἐμοῦ τοῦ ἐλαχίστου, τοῦ

ἱεροῦ κλήρου, τῆς ἀδελφότητος καί τοῦ λαοῦ τῆς περιοχῆς μας.
Ἀπό ἐχθές ζοῦμε δύσκολες στιγμές καί δέν ἔχουμε
συνειδητοποιήσει ἀκόμη ὅτι δέν θά ἔχουμε πλέον κοντά
μας τόν π. Δαμασκηνό. Δέν θά τόν ξεχάσουμε ποτέ, διότι
ἄφησε στήν ζωή μᾶς σφραγίδες ἀνεξίτηλες. Εὐχηθεῖτε
ἀδελφοί μου ὁ Κύριος νά τόν ἀναπαύει ἐν τῇ ἀγήρω μακαριότητι αὐτοῦ καί νά εὔχεται ἀπό τόν οὐρανό ὑπέρ
πάντων ἡμῶν, ἀφήνει ὅμως μία καλή καί δεμένη ἀδελφότητα τήν ὁποία ἐκεῖνος ἐδημιούργησε καί τήν ὁποία

θέλω νά προτρέψω νά συνεχίσετε ἐπί τά ἴχνη τοῦ Δαμασκηνοῦ».
Στήν συνέχεια ἐξεφώνησε ἐπικήδειο λόγο βαθύτατα
συγκινημένος ὁ Ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Φιλοσοφικῆς
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Γεώργιος Σπανός,
ἀδελφικός φίλος τοῦ Γέροντος.
Ὁ Διευθυντής τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου - Λυκείου καί ἀνεψιός τοῦ μακαριστοῦ κ. Ἰωάννης Ζαχαράκης ἀνέγνωσε τό ψήφισμα τοῦ Συλλόγου Καθηγητῶν
τοῦ Σχολείο μέ τό ὁποῖο ἐξέφρασε τήν θλίψη ὅλων γιά
τήν ἐκδημία τοῦ π. Δαμασκηνοῦ.
Τέλος ὁ ἀδελφός τοῦ Γέροντος κ. Ἠλίας Ζαχαράκης
τ. Λυκειάρχης ἐκ μέρους τῆς οἰκογενείας εὐχαρίστησε
τόν Σεβασμιώτατο γιά τά λόγια ἀγάπης πού προσέφερε
στόν π. Δαμασκηνό, καθώς καί ὅλους τούς παρισταμένους γιά τήν συμπαράσταση στό πένθος τους.
Ἐν συνέχειᾳ καί κατά τήν ἐκκλησιαστική τάξη, σχη-
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ὁ Καθηγούμενος αὐτῆς Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Ζαχαράκης
ματίσθηκε πομπή μέχρι τό κοιμητήριο ὅπου ἔγινε ἡ
ταφή.
Μετά τήν ταφή ἡ ἀδελφότης προσέφερε γεῦμα στούς
Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς, Μοναχούς, Μοναχές, ἐπισήμους καί
συγγενεῖς. Ὁμοίως προσέφερε φαγητό σέ ὅλο τόν
κόσμο.
Σύντομο Βιογραφικό τοῦ Μακαριστοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Ἀγάθωνος Ἀρχιμ. Δαμασκηνοῦ Ζαχαράκη.
Ὁ μακαριστός Καθηγούμενος τῆς παλαιφάτου Ἱερᾶς
Μονῆς Παναγίας Ἀγάθωνος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός (κατά
κόσμον Δημήτριος) Ζαχαράκης ἐγεννήθη εἰς τό χωρίον
Νέον Ἀργύριον Εὐρυτανίας
τό ἔτος 1950.
Γόνος εὐσεβῶν γονέων,
τοῦ Θεοφάνους καί τῆς Χαρίκλειας, ἀπό πολύ μικρός
διδάχτηκε ἀπό τόν πατέρα
του τήν εὐσέβεια, τήν
ἀγάπη πρός τήν λειτουργική ζωή καί τήν ψαλτική
τέχνη.
Ὡς μαθητής τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Λαμίας,
συνεδέθη μέ τήν Ἱερά Μονή
Ἀγάθωνος
τῆς
ὁποίας
ὑπῆρξε δόκιμος ἀπό τό
1971, διδασκόμενος ἀπό τούς πατέρας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
τήν μοναχική ζωή.
Ἔζησε δίπλα στόν ὅσιο Βησσαρίωνα τόν Ἀγαθωνίτη
καί τόν Μακαριστό Καθηγούμενο Γερμανό Δημᾶκο τόν
«πάπα-ἀνυπόμονο».
Τό 1979 ὁλοκλήρωσε τίς σπουδές του στήν Θεολογική
Σχολή τοῦ Α.Π.Θ λαμβάνοντας τό πτυχίο του μέ βαθμό
Ἄριστα.
Ἀπό τό ἔτος 1980 καί γιά 32 χρόνια διετέλεσε Καθηγητής τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Λαμίας, μεταλαμπαδεύοντας στούς μαθητές καί τούς ὑποψηφίους
ἱερεῖς, τά ἱερά γράμματα τῆς Θεολογικῆς ἐπιστήμης καί
τήν ἀγάπη γιά τήν γνήσια λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας.
Τό 1992 ἐκάρη μοναχός καί τό ἴδιο ἔτος χειροτονήθηκε διάκονος καί πρεσβύτερος ὑπό τοῦ Μακαρι-

στοῦ Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυροῦ Δαμασκηνοῦ.
Στίς 21 Μαΐου 1993 ἐξελέγη παμψηφεί Καθηγούμενος
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος εἰς διαδοχήν τοῦ π. Γερμανοῦ Δημάκου , τόν ὁποῖο καί διηκόνησε ἕως τό τέλος τῆς
ζωῆς του.
Ὑπῆρξε πνευματικός πολλῶν ἱερέων καί ἑκατοντάδων λαϊκῶν, στούς ὁποίους ἁπάλυνε τόν πόνο τῆς ψυχῆς
τους μέ τόν γλυκύ καί φωτισμένο λόγο του. Ἰδιαίτερα
ἐλεήμων καί φιλόξενος πρός ὅλους. Πρότυπος λειτουργός καί μύστης τῶν Θείων Μυστηρίων.
Λόγιος συγγραφεύς, ποιητής καί ὁμιλητής. Προικισμένος ἀπό τόν Θεό μέ τό χάρισμα τῆς ποίησης, μετέφερε
μέσω
τῶν
δεξιοτεχνῶν στίχων του
τά
ἀποστάγματα
τῆς
ἁπλοϊκῆς καί ταπεινῆς του
καρδίας, καταστώντας τόν
ἀναγνώστη κοινωνό τῶν
ψυχικῶν του συναισθημάτων καί τῆς ἀγάπης του
πρός τόν Κύριο, τήν Μάνα
Παναγία καί τήν Ἔνδοξη
Πατρίδα μας.
Τόν Ἰούλιο τοῦ 1996
μετά ἀπό σοβαρή ἀσθένεια
μετέβη στή Φλώριδα τῶν
Η.Π.Α καί ὑπεβλήθη σέ μεταμόσχευση ἥπατος. Ἔκτοτε ὑπῆρξε ἔνθερμος ὑποστηρικτής τῆς δωρεᾶς ὀργάνων κηρύττοντας ὅτι ἡ πράξη
αὐτή εἶναι ἀνθρώπινη μίμηση τοῦ Δωρεοδότου Κυρίου.
Κατά τήν διάρκεια τῆς Ἡγουμενίας του, ἀνεμόρφωσε
ἐξ ὁλοκλήρου τά κτίρια τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἀναπαλαιώνοντας καί συντηρώντας τό Ἱστορικό Καθολικό, χτίζοντας τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου στόν
περίβολο τοῦ μοναστηριοῦ, χτίζοντας ξενῶνες καί τό
Μουσεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
Ἐπί Ἡγουμενίας του ἐπίσης ἔτυχε ἡ μεγάλη εὐλογία
τοῦ ἀφθάρτου σκηνώματος τοῦ Γέροντος Βησσαρίωνος,
τό ὁποῖον ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
ὀνόμασε «σημεῖον τοῦ οὐρανοῦ».
Παρέδωσε τήν ψυχή του στόν Κύριο στίς 23 Ἰουνίου
2017 καί ἐκηδεύθη πανδήμως τήν ἑπομένη 24 Ἰουνίου
2017. Ἄς εἶναι ἡ μνήμη του αἰωνία.
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Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τῆς Μακαριστῆς
Καθηγουμένης Γερόντισσας Μαγδαληνῆς
Σέ ἰδιαίτερα συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα ἐψάλη τό μεσημέρι τῆς Πέμπτης 15 Ἰουνίου ἡ Ἐξόδιος ἀκολουθία
τῆς Μακαριστῆς Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Λιβανατῶν, Γερόντισσας Μαγδαληνῆς.
Τῆς Ἐξοδίου ἀκολουθίας προέστη ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, παρουσία πλειάδος ἱερέων ἀπό
τήν περιοχή τῆς Λοκρίδος, Ἡγουμενισσῶν
καί ἀντιπροσώπων Ἱερῶν Μονῶν τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, εὐλαβῶν προσκυνητῶν ἀπό τήν εὐρύτερη περιοχή τῶν
Λιβανατῶν καί ἀπό τήν Μακεδονία καί
πλῆθος πνευματικῶν παιδιῶν τῆς μακαριστῆς Καθηγουμένης.
Ἐπικήδειο λόγο, ἐμφανῶς συγκινημένος ἐξεφώνησε ὁ
Ποιμενάρχης μας, ὁ ὁποῖος σκιαγραφώντας τά σπάνια χαρίσματα, τά ὁποῖα χαρακτήριζαν τήν φιλόστοργη μητέρα
τῆς ἀγάπης Γερόντισσα Μαγδαληνή, χαρακτηριστικά ἀνέφερε:
«Μέ θλίψη σήμερα,
κατά τό ἀνθρώπινον, προπέμπουμε στήν αἰωνιότητα
τήν Γερόντισσα Μαγδαληνή.
Θλιβόμεθα ἀδελφοί μου,
διότι φεύγει ἀπό τήν
Ἐκκλησία μας, ἀπό τήν κοινωνία μας, ἀπό τό μοναστήρι μας, μία μοναχή
εὐλογημένη, μία μητέρα
στοργική, μία χριστιανή φιλάνθρωπος, μία Ἡγουμένη
εὐγενική, ἕνας ἄνθρωπος
τοῦ Θεοῦ.
Εὐτύχησα καί εὐλογήθηκα ἀπό τόν Θεό, ἀμέσως μετά
τήν Ἐνθρόνισή μου, διαβλέψας εἰς τό πρόσωπον της μία
ἀξία μοναχή, πού εἶχε ὅλη τήν δυνατότητα νά ἀναμορφώσει τήν παλαιά αὐτή καί
ἱστορική Μονή τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεταμορφώσεως. Τήν
κατέστησα Ἡγουμένη καί
ὄντως ἀνεδείχθη νέα κτιτώρισσα.
Ἐάν κανείς θέλει νά περιγράψει τήν μακαριστή Γερόντισσα Μαγδαληνή, θά
ἔλεγε ὅτι ὑπῆρξε ἰσάξια τοῦ
ὀνόματος τῆς Ἁγίας της, τῆς
Ἰσαποστόλου Ἁγίας Μαρίας
τῆς Μαγδαληνῆς. Ἡ Ἁγία
διηκόνησε τόν Κύριο καί ἡ
Γερόντισσα διηκόνησε τήν εἰκόνα τοῦ Κυρίου, τόν κάθε
ἄνθρωπο. Εἶχε ἕνα μαγνήτη ἀγάπης στήν καρδιά της πού
μαγνήτιζε ὅλους τούς ἀνθρώπους κοντά της. Ἐλεοῦσε καί
ἐνίσχυε τόν κάθε ἄνθρωπο πού ἐρχόταν ἐδῶ ἀνεξαιρέτως.

Ἦταν γνησία μοναχή μέ σκέπη γιά
ὅλους τούς ἀνθρώπους καί ἰδίως γιά τίς
μοναχές της, τίς ὁποῖες ὑπεραγαποῦσε.
Ἡ Μαγδαληνή θά μείνει στίς καρδιές
ὅλων μας ὡς ἡ Φιλάνθρωπος Γερόντισσα. Γέμιζε τήν ζωή της ἀπό τήν
ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, γί ' αὐτό καί ἀξιώθηκε μακαρίου τέλους.
Ἠσθένησε καί μετά τήν μικρά παραμονή της στό Νοσοκομεῖο ἀγκυροβόλησε
καί πάλι στό λιμάνι της, ὅπου γεύτηκε
τήν Ἀγάπη τῶν μοναζουσῶν καί ἰδιαιτέρως τῆς ὑποτακτικῆς της, τῆς Μοναχῆς
Εἰρήνης, ἡ ὁποία τήν διακονοῦσε νύκτα
καί ἡμέρα.
Φεύγει ἱκανοποιημένη, διότι στήν ζωή
της ἐστόχευσε πράγματα τά ὁποῖα καί κατέκτησε. Τήν
ἀγάπη της πρός τόν Χριστό, τήν ἀγάπη της στό μοναστήρι,
στίς μοναχές καί πρός κάθε ἄνθρωπο, τόν σεβασμό πρός
τόν Ἐπίσκοπό της, ἀλλά καί τήν καθημερινή μνήμη τοῦ
θανάτου της.
Κλείνοντας, θέλω νά
ὑπογραμμίσω
ἀγαπητοί
μου ἀδελφοί, ὅτι τό μοναστήρι αὐτό σήμερα ὀρφανεύει καί ἡ Μητρόπολή μας
χάνει ἕνα στέλεχος πολύ
δυνατό πού εἶχε τήν ἱκανότητα νά ἐμπνέει. Θά πρεσβεύει ὅμως γιά ὅλους μας
ἀπό τόν Οὐρανό.
Εὔχομαι, οἱ τρεῖς μοναχές πού ἀπομένουν νά συνδέονται μέ τό σύνδεσμο τῆς
ἀγάπης, τόν ὁποῖο ἄφησε ἡ Γερόντισσα ὡς ὑποθήκη καί ἡ
μνήμη τῆς Γερόντισσας νά εἶναι αἰωνία».
Ἀμέσως μετά ὁ τ. Δήμαρχος Καμένων Βούρλων κ. Σεραφείμ Ἀντωνίου, υἱός κατά σάρκα τῆς μακαριστῆς Καθηγουμένης, εὐχαρίστησε ἐκ
βάθους καρδίας του τόν
Ποιμενάρχη μας γιά τά
λόγια ἀγάπης του πρός τήν
μακαριστή Γερόντισσα καί
δι' ὀλίγων ὡμίλησε συγκινημένος γιά τήν μητέρα του,
μοναχή Μαγδαληνή, ἡ ὁποία
ὑπῆρξε φιλόστοργος μητέρα
ὄχι μόνο τοῦ ἰδίου ἀλλά καί
ὅλων ὅσων εἶχαν τήν ἀνάγκη της .
Ἀκολούθησε κατά τήν
οἰκεία τάξη, ἡ ταφή τοῦ
σκηνώματος τῆς Μακαριστῆς Γερόντισσας στό παρακείμενο κοιμητήριο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί εὐθύς ἀμέσως ἐδόθη
σέ ὅλους ὁ καφές τῆς παρηγοριᾶς.
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Ἡ Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἐφραίμ τοῦ
Θαυματουργοῦ στήν Ἱερά Μητρόπολή μας καί χειροτονία νέου διακόνου

Μέ πάνδημη τή συμμετοχή τοῦ εὐλαβοῦς λαοῦ τῆς Λαμίας ἑορτάσθηκε ἡ Ἱερά Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἐφραίμ τοῦ Θαυματουργοῦ, τοῦ προστάτου καί
ἀκοιμήτου φρουροῦ τοῦ Πνευματικοῦ - Διοικητικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Ἐπίκεντρο τῆς λαμπρᾶς πανηγύρεως τό ἑορτάζων καλλιμάρμαρο Ἱερό
Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου. Τήν Πέμπτη 4 Μαΐου τό ἀπόγευμα τελέσθηκε Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός
Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου μέ τήν συμμετοχή ἱερέων καί
διακόνων τῆς πόλεως.

Ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς, Παρασκευή 5 Μαΐου στό Ἱερό παρεκκλήσιο τελέσθηκε Πανηγυρική, Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου μέ τήν ἁγιαστική παρουσία
ἀποτμήματος τοῦ χαριτοβρύτου Ἱεροῦ λειψάνου τοῦ
Ἁγίου. Κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Ποιμενάρχης μᾶς ἐτέλεσε τήν εἰς διάκονον χειροτονία ἑνός
ἀκόμη ἀμίσθου κληρικοῦ, τοῦ μοναχοῦ π. Μωϋσέως Χειμευτοῦ, ἀδελφοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀντινίτσης, ὁ ὁποῖος
ἕλκει τήν καταγωγή του ἀπό τήν Ἀταλάντη καί τόν ὁποῖο
ὁ Σεβασμιώτατος προορίζει γιά νά ὑπηρετήσει στό μέλλον
ὡς ἐφημέριος στό χωρίο Κυπαρίσσιον Ἀταλάντης, στή
γενέτειρα τοῦ Ὁσίου Δαυΐδ τοῦ Γέροντος τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ.

Κυριακή της Σαμαρείτιδος στό Ἀμούρι

Στό χωριό Ἀμούρι μετέβη τό πρωί τῆς Κυριακῆς (τῆς Σαμαρείτιδος), 14 Μαΐου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος, προκειμένου νά ἱερουργήσει στόν Ἱερό
Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καθώς καί νά τελέσει τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ ἀειμνήστου Χρήστου Κοψαχείλη, ὁ ὁποῖος ἐτύγχανε γαμβρός τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Εὐθυμίου Παρλαβάντζα,
συνταξιούχου κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τ.
ἐφημερίου του Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Λαμίας.
Νά ζήσει ἡ Μαρκέλλα!

Σέ Ἀναστάσιμο κλίμα χαρᾶς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Νικόλαος ἐτέλεσε τήν Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος,
14 Μαΐου τό ἀπόγευμα, τήν βάπτιση τῆς μικρῆς κόρης
τοῦ Ἰδιαιτέρου του γραμματέως Αἰδεσιμολ. Πρεσβ. π.
Ἀθανασίου Κυρίτση. Τό ἱερό μυστήριο ἔλαβε χώρα στόν
Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Λαμίας στόν ὁποῖο ὁ π.
Ἀθανάσιος τυγχάνει προϊστάμενος, παρουσία πολλῶν
κληρικῶν, συγγενῶν καί φίλων τῆς οἰκογένειας. Στή νεοφώτιστη ἐδόθη τό ὄνομα Μαρκέλλα, πρός τιμήν τῆς Ἁγίας
μάρτυρος Μαρκέλλας τῆς Χιοπολίτιδος. Ἀνάδοχος τῆς
μικρῆς Μαρκέλλας εἶναι ἡ κά Μαρία Μπέτση νηπιαγωγός.
Μηνιαία Σύναξη Ἐφημερίων Λαμίας καί Περιχώρων
Ἡ μηνιαία Σύναξη τῶν Ἐφημερίων γιά τίς Ἀρχιερατικές
Περιφέρειες Λαμίας, Θερμοπυλῶν & Ροδίτσης, Ὑπάτης,

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

«ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Σελίδα 13

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Λιανοκλαδίου, Στυλίδος καί Πελασγίας γιά τόν μήνα
Μάϊο πραγματοποιήθηκε τό πρωί τῆς Τρίτης 16 Μαΐου
στήν μεγάλη αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Πνευματικοῦ Διοικητικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας στή
Λαμία.
Ἀναστάσιμη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στό Ἱερό
Παρεκκλήσιο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Μεγάρου

Ἀναστάσιμη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τελέσθηκε τό
πρωί τῆς Πέμπτης 18 Μαΐου στό Ἱερό παρεκκλήσιο τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Μεγάρου ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς
Ἁγίας Παρθενομάρτυρος Ἰουλίας καί τῶν σύν αὐτῇ τελειωθέντων ὁσίων παρθένων, παρουσία ἱερέων, διακόνων
καί στελεχῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
Ἡ Ἑορτή τῆς ἀνακομιδῆς τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ
Ἁγίου Νικολάου στήν πανηγυρίζουσα Ἱ.Μ. Δίβρης

Μέ κατανυκτική ἱεροπρέπεια ἑορτάσθηκε τήν Παρασκευή
19 Μαΐου ἡ ἀνακομιδή τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου
Νικολάου Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ Θαυματουργοῦ στήν ὁμώνυμη πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή, ἡ
ὁποία εὑρίσκεται στήν Δίβρη Φθιώτιδος. Στόν Πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό χοροστάτησε κατόπιν εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου,
ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος Κατερέλος, Βοηθός Ἐπίσκοπος τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ μας
Πατριαρχείου , πλαισιούμενος ἀπό ἱερεῖς καί διακόνους

τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐνῶ παρέστησαν
πολλοί προσκυνητές ἀπό τό χωρίο, τήν Λαμία καί τήν
εὐρύτερη περιοχή..
Λαμπρό Πολυαρχιερατικό συλλείτουργο ἐπί τῇ μνήμῃ
τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου & Ἑλένης στήν Ἁγία Βαρβάρα Αἰγάλεω

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια ἑορτάσθηκε
τήν Κυριακή (τοῦ Τυφλοῦ) 21 Μαΐου ἡ ἱερά μνήμη τῶν
Ἁγίων Θεοστέπτων Βασιλέων καί Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης στόν προσκυνηματικό Ἱερό Ναό τῆς
Ἁγίας Βαρβάρας στόν ὁμώνυμο Δῆμο στό Αἰγάλεω
Ἀττικῆς, μέ τήν εὐκαιρία τῆς φιλοξενίας τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τῆς Ἁγίας Ἑλένης ἀπό τήν
Βενετία τῆς Ἰταλίας. Στό τελεσθέν πολυαρχιερατικό συλλείτουργο προηξῆρχε καί ὡμίλησε κατόπιν εὐλογίας καί
ἀδείας τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί
πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου τοῦ Β', ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς
Δ.Ι.Σ. Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μᾶς κ. Νικόλαος, τῇ
συμμετοχῇ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἀνθίμου καί τοῦ Θεοφιλέστατου Ἐπισκόπου Φαναρίου κ. Ἀγαθαγγέλου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ τοῦ
Ἱεραποστολικοῦ Ὀργανισμοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Ἡ Δεσποτική Ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου στόν
Πανίερο Ναό τῆς Μεγαλόχαρης Τήνου
Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ Δεσποτκή Ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου στόν Πανίερο Ναό τῆς Μεγαλόχαρης
στήν Ἱερά Νῆσο Τῆνο. Τό
πρωί τῆς Πέμπτης 25 Μαΐου
ἐ.ἔ. ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος,
εὐρισκόμενος αὐτές τίς ἡμέρες
στήν ἰδιαιτέρα του πατρίδα,
μέ τήν ἄδεια καί εὐλογία τοῦ
οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου
Σύρου Τήνου κ. Δωροθέου
τοῦ Β', χοροστάτησε στόν
Ὄρθρο καί κατόπιν προηξῆρχε
τῆς λαμπρῆς Ἀρχιερατικῆς
Θείας Λειτουργίας.
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Ἡ Ἱερά Πανήγυρις τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου
στήν Ἄβδο τῆς Τήνου

Στήν ἱερά νῆσο Τῆνο μετέβη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος προκειμένου νά τελέσει στίς 26 &
27 Μαΐου τήν Ἱερά πανήγυρη τοῦ ἡσυχαστηρίου του, τιμώμενο ἐπ` ὀνόματι τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου, τοῦ
Ὁμολογητοῦ. Στούς ἑορτασμούς προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καί παρέστησαν ὁ
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Τήνου Αἰδεσιμολ. Πρωτ. π. Γεωργίος Φανερός, τὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Φανερωμένης Ξυνιάδος Φθιώτιδος Πανοσιολ.
Ἀρχιμ. π. Ἀθανάσιος Σύρος, Ἱερεῖς ἀπό τήν Φθιώτιδα καί
τήν Τῆνο, καθώς καί πολλοί προσκυνητές.
Ποιμαντική Ἐπίσκεψη Σεβασμιωτάτου στό Στρατόπεδο
695 ΑΒΠ Αὐλακίου

Στό στρατόπεδο 695 Ἀποθήκη Πυρομαχικῶν Αὐλακίου
μετέβη τό πρωί τῆς Πέμπτης 1 Ἰουνίου, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος κατόπιν προσκλήσεως
τοῦ Διοικητοῦ Ἀντισυνταγματάρχου Δημητρίου Νικολάου, μέ σκοπό νά ὡμιλήσει καί νά ἀπευθύνει πατρικές
νουθεσίες πρός τά στελέχη, τούς ἀξιωματικούς καί ὁπλίτες τοῦ στρατοπέδου.
Ἡ Ἱερά μνήμη τοῦ Ἁγίου Νικηφόρου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Ὁμολογητοῦ στήν Ἱερά Μητρόπολή μας
Πανηγυρικά ἑορτάσθηκε στήν Ἱερά Μητρόπολή μας τήν

Παρασκευή 2 Ἰουνίου, ἡ ἱερά μνήμη τοῦ Ἁγίου Νικηφόρου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Ὁμολογητοῦ. Ἐπίκεντρο τοῦ λαμπροῦ ἑορτασμοῦ, ἡ Ἱερά Μονή
Ἁγίου Γεωργίου Μαλεσίνης, στήν ὁποία φυλάσσεται ὡς
θησαυρός ἀτίμητος ἡ χαριτόβρυτος καί μυροβλύζουσα
κάρα τοῦ Ἁγίου. Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος μετέβη στήν Ἱερά Μονή
καί ἐτέλεσε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, συμπαραστατούμενος ἀπό κληρικούς τῆς Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας
Ὀπουντίων καί Μαλεσίνης, ἐνῶ τό ἱερό ἀναλόγιο διηκόνησαν μέ τίς μελίρρυτες φωνές τους ἡ Καθηγουμένη τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Γερόντισσα Θεολογία καί ἡ Μοναχή Χριστοφόρα.
Ἡ Φθιωτική γῆ ὑποδέχτηκε τόν Ἥρωα Νικόλαο Νιάφα

Στή γενέτειρά του γῆ, τήν Λαμία ἐπέστρεψε μετά ἀπό 53
χρόνια ὁ Ἥρωας Λαμιεύς Ἔφεδρος Ἀνθυπασπιστής τοῦ
Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ Νικόλαος Νιάφας. Ἦταν ἕνας ἀπό
τούς νεκρούς τῆς τορπιλακάτου "Φαέθων" πού βυθίστηκε
ἀπό τουρκικά ἀεροσκάφη κατά τή διάρκεια βομβαρδισμῶν, ἀπό τήν Τουρκική Ἀεροπορία στίς 8 Αὐγούστου
1964 στόν κόλπο τοῦ Ξεροῦ, στήν Κύπρο. Ἡ ὑποδοχή
τῶν ὀστῶν ἔγινε μέ τίς πρέπουσες τιμές ὡς πρός Ἥρωα,
τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς 2 Ἰουνίου, στήν Ἐνορία
του, τόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Ἄμπλιανης,
ὅπου ἐψάλη ἐπιμνημόσυνος δέησις, χοροστατοῦντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου.
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Ἡ Δεσποτική Ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς στήν Ἱερά Μητρόπολή μας
Μέ τήν πρέπουσα λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ Δεσποτική
Ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς στήν Ἱερά Μητρόπολή μας τήν
Κυριακή 4 Ἰουνίου. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μᾶς
κ. Νικόλαος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο , προηξῆρχε τῆς
Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας καί κατόπιν ἀνέγνωσε
τίς εὐχές τῆς γονυκλισίας στόν Μεγάλο Ἑσπερινό πού τελέσθηκε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς
Θεοτόκου Λαμίας, μέ τήν συμμετοχή πλήθους πιστῶν.
Ἑορτῆ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στή Μακρακώμη

τροπολίτης μᾶς κ. Νικόλαος, τό πρωί τῆς Παρασκευῆς 9
Ἰουνίου ἀπό τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Πανελλήνιας
Ὁμοσπονδίας Ἀξιωματικῶν της Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας. Ὁ
Πρόεδρος τῆς Ὁμοσπονδίας κ. Ἰωάννης Κατσαμάκος, ὁ
Γενικός Γραμματεύς κ. Ἀνδρέας Βέλλιος, καί ὁ κ. Πλατιᾶς
Κωνσταντῖνος, συνοδευόμενοι ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Ἑνώσεως Ἀξιωματικῶν Στερεᾶς Ἑλλάδος κ. Γεώργιο Μπράνη,
εὐρισκόμενοι τό διήμερο στήν Λαμία προκειμένου νά
πραγματοποιήσουν Ἡμερίδα, ἐπεσκέφθησαν τόν Ποιμενάρχη μας προκειμένου νά λάβουν τήν Ἀρχιερατική του
εὐχή καί νά τόν ἐνημερώσουν σχετικά μέ τίς δραστηριότητες τῆς Ὁμοσπονδίας.
Ὁρκωμοσία Νεοσυλλέκτων στό ΚΕΥΠ
Στήν τελετή Ὁρκωμοσίας τῶν 277 νεοσυλλέκτων ὁπλιτῶν
τῆς 2017 Γ΄ ΕΣΣΟ στό Κέντρο Ἐκπαιδεύσεως Ὑλικοῦ
Πολέμου παρέστη τό πρωί τῆς Παρασκευῆς 9 Ἰουνίου ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μᾶς κ. Νικόλαος.
Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου Λαμίας καί Χειροτονία Πρεσβυτέρου

Λαμπρή Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τελέσθηκε τήν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 5 Ἰουνίου στόν Πανηγυρίζοντα Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίας Τριάδος Μακρακώμης. Στό τέλος εἰς ἀνάμνησιν τῆς λαμπρᾶς πανηγύρεως καί εἰς ἔνδειξιν τιμῆς ὁ Σεβασμιώτατος προεχείρισε
Ἀναγνώστη τόν Ἱεροψάλτη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Μακρακώμης κ. Ἠλία Τσεκούρα, ὁ ὁποῖος τυγχάνει
πατέρας κατά σάρκα τῆς Ἠγουμενοσυμβούλου τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Παναγίας Δαμάστας, Μοναχῆς Εὐπραξίας καί ὁ

ὁποῖος 60 καί πλέον ἔτη διακονεῖ τό ἱερό ἀναλόγιο ὑμνώντας τό Ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, εὐχόμενος νά εἶναι
Ἄξιος νά συνεχίσει γιά πολλά ἀκόμη χρόνια νά διακονεῖ
τήν Ἐκκλησία.
Ἐπίσκεψη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ὁμοσπονδίας Ἀξιωματικῶν της ΕΛ.ΑΣ. στόν Σεβασμιώτατο
Ἐπίσκεψη στό γραφεῖο του δέχθηκε ὁ Σεβασμιώτατος Μη-

Πανηγυρικά ἑορτάσθηκε ἡ Σύναξις Πάντων τῶν Ἁγίων
στήν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Λαμίας τήν Κυριακή
τῶν Ἁγίων Πάντων 11 Ἰουνίου, ἡμέρα κατά τήν ὁποία
τιμᾶται ἰδιαιτέρως ἡ Ἱερά μνήμη τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ Ἰατροῦ Ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως τῆς Κριμαίας,
στόν ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο τό παρεκκλήσιο τοῦ Ἐνοριακοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ναοῦ. Ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο
καί κατόπιν προηξῆρχε τῆς λαμπρῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας
Λειτουργίας, κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας ἐτέλεσε τήν
εἰς πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ἀμίσθου διακόνου π.
Μωϋσέως Χειμευτοῦ, ἀδελφοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Ἀντινίτσης.
Διπλωματικές καί Πτυχιακές Ἐξετάσεις τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας
Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐλογία τοῦ Σεπτοῦ Ποιμενάρχου μᾶς κ. Νικολάου τήν Παρασκευή 16 Ἰουνίου
πραγματοποιήθηκαν οἱ πτυχιακές καί διπλωματικές ἐξετάσεις τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας «Γερμανός ὁ Μελωδός». Στίς ἐξετάσεις ἔλαβαν
μέρος ἐννέα μαθητές, οἱ ὁποῖοι ἀπέκτησαν Πτυχίο ἤ Δί-
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πλωμα Βυζαντινῆς Μουσικῆς μέ βαθμό Ἄριστα. Πρόκειται
γιά τούς: 1)Στυλιανό Μανταλόβα (Δίπλωμα) , 2) Μιλτιάδη Θεόφιλο (Πτυχίο), 3) Χρῆστο Παναγιώτου (Πτυ-

τάρτη 28 Ἰουνίου, χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, Ἀντιπρόεδρος τῆς Δ.Ι.Σ τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐνῶ στό Ἱερό Βῆμα παρέστησαν

χίο), 4) Μάρκο Πετράκη (Πτυχίο), 5) Ἠλία Στρατόπουλο
(Πτυχίο), 6) Ἀναστάσιο Ζαχαράκη (Πτυχίο), 7) Πρέσβ. Νικόλαο Κατσαρέλη (Πτυχίο), 8) Ἑλένη Ντόντου (Πτυχίο),
καί 9) Βασιλική Φράγκου (Πτυχίο).

συμπροσευχόμενοι οἱ Ἐπίσκοποι Ἀνδίδων κ. Χριστοφόρος
καί Μοζαμβίκης κ. Χρυσόστομος. Ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς
τελέσθηκε λαμπρό Πολυαρχιέρατικό συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
κ. Ἱερωνύμου του Β΄, τῇ συμμετοχῇ τῶν Σεβασμιωτάτων
Συνοδικῶν Μητροπολιτῶν Φθιώτιδος κ. Νικόλαου, Καισαριανῆς κ. Δανιήλ, Ὕδρας κ. Ἐφραίμ, Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσοστόμου καί τοῦ
Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Κλήμεντος. Tό θεῖο Λόγο ἐξεφώνησε ὁ Σεβαμιωτάτος Μητροπολίτης Καισαριανής, Βύρωνος καί Ὑμηττού κ. Δανιήλ.

Θυρανοίξια Ἱεροῦ Παρεκκλησίου Ἁγίου Ἀποστόλου
Ἰούδα τοῦ Θαδδαίου
Τήν Κυριακή 18 Ἰουνίου , τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μᾶς κ. Νικόλαος, μετέβη στό χωριό Ἅγιος
Σεραφείμ Λοκρίδος, προσκεκλημένος τῆς οἰκογενείας τοῦ

Συνάντηση Σεβασμιωτάτου μέ τούς Ὁμαδάρχες τῶν
Κατασκηνώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας
Σύναξη μέ τούς ὁμαδάρχες τῶν κατασκηνώσεων πραγματοποίησε τό πρωί τῆς Παρασκευῆς 30 Ἰουνίου στήν
αἴθουσα ἐκδηλώσεων ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μᾶς κ. Νικόλαος, ἐν ὄψει τῆς κατασκηνωτικῆς περιόδου,

κ. Γεωργίου Πορετσάνου, τ. Διευθυντοῦ τῶν εἰδήσεων τῆς
ΕΡΤ, προκειμένου νά τελέσει τά Θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου τῆς οἰκογενείας, ἀφιερωμένου στόν Ἅγιο Ἀπόστολο Ἰούδα τόν Θαδδαῖο.
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τίμησε τόν Ἱδρυτή της Ἀπόστολο Παῦλο
Μέ λαμπρότητα ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος ἐτίμησε στίς 28 & 29 Ἰουνίου τόν Ἱδρυτή της,
Μέγα Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν Παῦλο. Ἐπίκεντρο τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων στήν πόλη τῶν Ἀθηνῶν, ὁ μεγαλοπρεπής πανηγυρίζων Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου στήν ὁδό
Ψαρῶν, ὁ ὁποῖος καί τίς δύο ἡμέρες εἶχε κατακλυστεῖ ἀπό
ἑκατοντάδες πιστούς. Στόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό τήν Τε-

ἡ ὁποία ξεκίνησε ἀπό 1 Ἰουλίου. Ὁ Ποιμενάρχης μᾶς
εὐχαρίστησε τά παιδιά γιά τήν ἀνταπόκρισή τους στήν
πρόσκληση τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἀναφέρθηκε στό
ὑψηλό λειτούργημα τῆς ἀγωγῆς τῶν νέων καί κάλεσε τά
στελέχη τῶν Κατασκηνώσεων νά ἐντείνουν τίς προσπάθειές τους καί νά συντονισθοῦν στήν ἀποστολή τους, γιά
μία ἐπιτυχημένη κατασκηνωτική χρονιά.

