
Ναοῦ. Ἀκολούθως, ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τὴν χαρά του
ποὺ εὐλόγησε ἕνα ἀκόμη Ἱερὸ Θυσιαστήριο, στὸ ὁποῖο θὰ τε-
λεῖται ἡ Θεία Λειτουργία, θὰ ἁγιάζονται οἱ πιστοὶ καὶ θὰ μνη-
μονεύονται ἐσαεὶ τὰ ὀνόματα τῶν κτιτόρων. Στὰ θυρανοίξια
παρέστησαν οἱ ἱερεῖς τῆς περιοχῆς, o Ἀντιδήμαρχος Δομοκοῦ
κ. Δῆμος Δημούδης, ὁ Πρόεδρος τῶν Βελεσσιωτῶν κ. Ἐλευ-
θέριος Κούτρας καὶ πολλοὶ κάτοικοι τοῦ χωρίου καὶ τῶν γύρω
περιοχῶν.

Ἐκδημία ἱερέως Σπυρίδωνος Σιακαβέλα
Ἐξεδήμησε εἰς Κύριον τήν Παρασκευή 15 Ἰουνίου, ὁ συντα-
ξιοῦχος κληρικός τῆς Μητροπόλεως μας π. Σπυρίδων Σιακα-
βέλας. Ο μακαριστός ἱερεύς χειροτονήθηκε διάκονος καί πρε-
σβύτερος ἀπό τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Φθιώτιδος Ἀμβρό-
σιο Νικολαΐδη καί διετέλεσε ἐπί πολλά ἔτη ἐφημέριος τοῦ χω-
ριοῦ Λευκάδα Σπερχειάδος. Ἡ κηδεία τοῦ π. Σπυρίδωνος τελέ-

σθηκε τό Σάββατο 16 Ἰουνίου τό πρωί, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου
Νικολάου Λευκάδος, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου. 

Ἐγκαίνια ἐπί σαλευθείσης Ἁγίας Τραπέζης στίς Μεξιάτες
Ἐγκαίνια ἐπὶ σαλευθείσης Ἁγίας Τραπέζης  τέλεσε ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τὴν Κυριακὴ 17 Ἰουνίου,
κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας, στὸ Ἱερὸ Παρεκκλή-
σιο  τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τῆς ἐνορίας Ἁγίου
Παντελεήμονος  Μεξιατῶν. Στὸ κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος
ἀναφέρθηκε στὴν σημασία τῆς τελετῆς τῶν ἐγκαινίων καὶ προ-
έτρεψε τοὺς πιστοὺς παράλληλα μὲ τὸ κτίσιμο τῶν ναῶν νὰ
ἐνδιαφέρονται καὶ γιὰ τὸ κτίσιμο τοῦ ἀχειροποιήτου ναοῦ τῆς
ψυχῆς. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ ἐφημέριος τοῦ χω-

ριοῦ π. Δημήτριος Τράντος εὐχαρίστησε τὸν Σεβασμιώτατο γιὰ
τὴν τέλεση τῶν ἐγκαινίων καὶ ὅλους τους δωρητὲς ποὺ συνέ-
βαλαν στὴν ἀνακαίνιση τοῦ Παρεκκλησίου. Ἀκολούθως ὁ
Σύλλογος γυναικῶν Μεξιατῶν παρέθεσε μικρὴ δεξίωση σὲ
ὅλους τούς παρευρισκομένους. Στὴν Θεία Λειτουργία παρέ-

στησαν ὁ Ἀντιδήμαρχος Λαμιέων κ. Ἀθανάσιος Ἀργύρης καὶ
πλῆθος κόσμου ἀπὸ τὶς Μεξιάτες καὶ τὰ γύρω χωριά.

Ἐκδήλωση γιά τά 61 χρόνια τῆς ΜΕΡ.ΥΠ.
Ἐπετειακή ἐκδήλωση γιά τά 61 χρόνια λειτουργίας τῆς Μεραρ-
χίας  Ὑποστηρίξεως πραγματοποιήθηκε τήν Πέμπτη 28  Ἰουνί-
ου τό πρωί στό Στρατόπεδο Ἀθανασίου Διάκου. Ἡ ἐκδήλωση
ἄρχισε μέ δοξολογία τήν ὁποία τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Ἐν συνεχεία ἀναγνώσθηκε ἡ
Ἡμερήσια Διαταγή καί ἔγινε κατάθεση στεφάνων. Ἡ ἐκδήλωση
ἔκλεισε μέ μικρή δεξίωση.
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ρασμα στήν μεγάλη τραπεζαρία τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου.
Ἡ θεμελίωση τοῦ περικαλλοῦς Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Με-

γαλομάρτυρος Ἐφραίμ ἔγινε τό 2000, ἐνῶ τά θυρανοίξια τελέ-
σθηκαν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας στίς 16 Ἀπρι-
λίου τοῦ 2004.

Ὁ Ναός ἔχει μαρμάρινο προσκυνητάριο, τέμπλο καί δε-
σποτικό θρόνο καί ἁγιογραφήθηκε ἀπό μοναχές τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Μπάλας Πατρῶν. Στήν ἀκολουθία
τῶν ἐγκαινίων καί τήν θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος ὁ Ἱερο-
κήρυκας τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. π. Ἄνθιμος Νεραντζῆς,
ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Παναγιώτης Σερέτης, ὁ Ἀρχιδιάκονος
π. Ἀθανάσιος Κυρίτσης καί οἱ Διάκονοι π. Ἀγαθόνικος Βενε-
τσάνος, π. Ἀλέξιος Καπανδρίτης καί π. Ἀμβρόσιος Ἀναστασίου
καί ἔψαλε ἡ Βυζαντινή χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὑπό
τήν Διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Ἀνδρέα Ἰωακείμ. Ἡ τελε-
τή τῶν ἐγκαινίων καί ἡ θεία Λειτουργία μεταδόθηκαν ἀπό τόν
Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τόν Τηλεο-
πτικό Σαθμό «STAR Κεντρικῆς Ἑλλάδας». Στίς λατρευτικές ἀκο-
λουθίες παρέστησαν ὁ Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Οἰκονομικῶν
κ. Χρῆστος Σταϊκούρας, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβου-
λίου Λαμιέων κ. Παναγιώτης Φώσκολος, ὁ Στρατηγός ἐ.ἀ. Γε-
ώργιος Λιασκώνης, ὅλοι οἱ Ἱερεῖς τῆς Λαμίας καί πλῆθος κό-
σμου.
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Μ
έ λαμπρότητα καί ἐκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια, τελέ-
σθηκαν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Νικό-
λαο τήν Κυριακή 24 Ἰουνίου τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Πα-

ρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἐφραίμ, τό ὁποῖο
βρίσκεται στό Διοικητικό καί Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας στήν περιοχή Νέας  Ἄμπλιανης  Λαμίας.

Τό ἀπόγευμα τοῦ
Σαββάτου, 23 Ἰουνίου,
ἔγινε ἡ κατάθεση τῶν
ἱερῶν Λειψάνων ἀπό
τόν Σεβασμιώτατο Μη-
τρόπολίτη μας κ. Νικό-
λαο καί στήν συνέχεια
ἐψάλη Μέγας Πανηγυ-
ρικός Ἑσπερινός μετ’
ἀρτοκλασίας μέ τήν
συμμετοχή ὅλων τῶν
ἱερέων καί διακόνων
τῆς Λαμίας καί τῶν πε-
ριχώρων. Στό σύντομο
λόγο του ὁ Σεβασμιώ-
τατος, βαθειά συγκινη-
μένος, τόνισε πώς ἀπο-
τελεῖ ἱστορική στιγμή
γιά τή Μητρόπολή μας
τά ἐγκαίνια τοῦ περι-
καλλοῦς παρεκκλησίου, τήν ὁποία ἀνέμενε μέ μεγάλη λαχτά-
ρα ἡ τοπική μας Ἐκκλησία. Ὑπογράμμισε δέ τήν θαυματουργι-
κή παρουσία τοῦ Ἁγίου μέσα στόν κόσμο, ὁ ὁποῖος προσφέ-
ρει πολλά σέ ὅποιον τόν ἐπικαλεῖται. Στό τέλος τῆς ἀκολου-
θίας ὁ Σεβασμιώτατος διένειμε ὡς ἐνθύμιο τῆς ἡμέρας καί
εὐλογία σέ ὅλους τούς πιστούς πού παραβρέθηκαν στήν ἀκο-
λουθία μία μεγάλη εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε
στόν Ὄρθρο καί στήν συνέχεια τέλεσε κατά τήν ἐκκλησιαστική
τάξη τά Ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ. Κατά τήν διάρκεια τῆς πολύωρης
καί σύνθετης ἀκολουθίας γινόταν στό ἐκκλησίασμα ἑρμηνεία
τῶν τελουμένων ὥστε νά μπορεῖ κάθε πιστός νά κατανοήσει
τό βαθύτερο νόημα τῶν τελετουργικῶν πράξεων. Στήν συνέ-
χεια τελέσθηκε ἐπί τῆς ἐγκαινιασμένης Ἁγίας Τραπέζης ἡ πρώ-

τη Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτοῦ μας. Τίς ἱερές ἀκολουθίες τῶν Ἐγκαινίων καί τῆς
Θ. Λειτουργίας παρακολούθησε πλῆθος πιστῶν πού παρά τή
ζέστη  κατέκλυσε τόν Ναό καί τόν αὔλειο χῶρο τοῦ Πνευματι-
κοῦ Κέντρου. 

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος συγκινη-
μένος εὐχαρίστησε
ὅλους ὅσοι βοήθησαν
στήν ὁλοκλήρωση τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος
ἀποτελεῖ τό κόσμημα
τοῦ Πνευματικοῦ Κέν-
τρου. Ἰδιαίτερα ἐξέφρα-
σε τήν χαρά του καί τίς
εὐχαριστίες του γιά τήν
παρουσία τῆς Καθη-
γουμένης Θεοδοσίας
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ
Ἁγίου Ἐφραίμ Νέας
Μάκρης καί ἀναφέρθη-
κε στούς πνευματικούς
δεσμούς πού τόν συν-
δέουν μέ τήν Ἱερά Μο-
νή. Ἡ Γερόντισσα Θεο-
δοσία προσέφερε εἰς
ἀνάμνησιν τῶν ἐγκαι-

νίων στόν Σεβασμιώτατο μία ἐμβάδα ἀπό τό Λείψανο τοῦ Ἁγί-
ου Ἐφραίμ καθώς καί τεμάχιο ξύλου ἀπό τό δένδρο ἐπί τοῦ
ὁποίου μαρτύρησε ὁ  Ἅγιος.

Τελειώνοντας ὁ Σεβασμιώτατος ἐτίμησε μέ τό μετάλλιο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως τόν κ. Ἀριστομένη Καραγιῶργο, Καθηγη-
τή Τεχνικῶν, γνωστό καλλιτέχνη τοῦ χαλκοῦ καί δημιουργό
πρωτότυπων ἔργων ἐμπνευσμένων ἀπό τήν Παλαιά καί τήν
Καινή Διαθήκη, γιά τήν δωρεά στήν Ἱερά Μητρόπολή μας 14
ἔργων του ἐκ χαλκοῦ, τά ὁποῖα ἀναφέρονται στήν Ἁγία Γραφή
καί κοσμοῦν τούς χώρους τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου. Ὁ κ. Κα-
ραγιῶργος στήν ἀντιφώνησή του εὐχαρίστησε θερμά τόν Σε-
βασμιώτατο γιά τήν μεγάλη τιμή πού τοῦ ἐπεφύλαξε.

Στό τέλος διένειμε σέ ὅλο τό ἐκκλησίασμα εἰκόνα τοῦ Ἁγί-
ου Ἐφραίμ μέ ἀναμνηστικό τῶν Ἐγκαινίων καί ἀκολούθησε κέ-
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E
γινε πλέον μόδα στήν πατρίδα μας νά
νομιμοποιοῦνται οἱ προγαμιαῖες σχέ-
σεις μέ τήν τέλεση πολιτικοῦ γάμου.

Ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἀποφανθεῖ ὅτι ὁ
πολιτικός γάμος
καί τά σύμφωνα
συμβιώσεως εἶναι
«πορνογαμία», ἐν
τούτοις ἔχει περά-
σει στή κοινή γνώ-
μη ἡ ἀθώωση τοῦ
πολιτικοῦ γάμου,
μέ ἀποτέλεσμα
παιδιά χριστιανι-
κῶν οἰκογενειῶν
γιά διαφόρους οἰ-
κονομικούς λόγους
νά τελοῦν πρῶτα
πολιτικό γάμο, εἰς
τόν ὁποῖο μάλιστα
παρίστανται καί
πιστοί χριστιανοί
συγγενεῖς τοῦ ζεύ-
γους.

Τό χειρότερο ὅ-
μως εἶναι, ὅτι μερι-
κά ἀπό τά ζευγάρια
αὐτά συνδυάζουν τόν Ἐκκλησιαστικό γά-
μο μέ τήν βάπτιση τοῦ ἐκτός γάμου παι-
διοῦ τους ἐμπαίζοντας μέ τόν τρόπο αὐτό
τήν ἱερολογία τοῦ Μυστηρίου τοῦ γάμου.
Σ’ αὐτό τόν ἐμπαιγμό ἡ Ἐκκλησία κυριο-
λεκτικά «σέρνεται» μή ἀποτολμοῦσα νά
ἀρθρώσει διά τῶν Ἐπισκόπων καί Ἱερέων
της τόν λόγο τῆς ἀληθείας. Ἡ τακτική
αὐτή τῆς ἰσοπεδώσεως δέν ὠφελεῖ κανένα,

διότι οἱ μέν ἐμπλεκόμενοι δέν ἐπιδεικνύουν
καμία θρησκευτική εὐαισθησία, οἱ δέ πι-
στοί σκανδαλίζονται γιά τήν ἐκκοσμίκευση
καί τόν συμβιβασμό τῆς Ἐκκλησίας μέ τίς

νέες περίεργες συ-
νήθειες, οἱ ὁποῖες
προβάλλονται ἀπό
τά Μέσα Ἐνημε-
ρώσεως καί δημι-
ουργοῦν μόδα.

Τό τραγικό εἶ-
ναι, ὅτι ὡς διοίκηση
ἀποφασίζομε, ὡς
πρόσωπα ὅμως δέν
ἐφαρμόζομε. Ἡ ἀ-
νησυχία μερικῶν
θεολόγων καί πνευ-
ματικῶν, ὅτι οἱ
σύγχρονοι χριστια-
νοί κατεδαφίζουμε
ὅρους καί κανόνες
πού ἐθέσπισαν μέ
Πνεῦμα Ἅγιο οἱ
Θεοφόροι Πατέρες,
δέν εἶναι ἀβάσιμη. 

Αὐτή ἡ ἀνομοι-
ομέρεια, ἡ ἀντιγνωμία καί ὁ αὐτοσχεδια-
σμός θά μᾶς κοστίσει, ἀλλά, ὅταν τό
ἀντιληφθοῦμε θά εἶναι ἀργά. Ὅσο εἶναι
καιρός, ἐπιβάλλεται νά λάβωμε ἀποφά-
σεις. Ὁ λαός ἀπαιτεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησία
νά πορεύεται μέ βάση τό Εὐαγγέλιο καί
τή διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων.

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕ
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΟΣ Λειτουργία Κοινωνικοῦ  
Ἰατρείου στή Λαμία

Μέ τή συνεργασία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τοῦ
Ἰατρικοῦ Συλλόγου Λαμίας καί τοῦ Δήμου Λαμιέων δημι-
ουργήθηκε καί λειτουργεῖ στή Λαμία τό πρῶτο Κοινωνικό
Ἰατρεῖο, τό ὁποῖο στοχεύει στή παροχή δωρεάν ἰατροφαρ-
μακευτικῆς περίθαλψης σέ ὅλους τούς ἀπόρους συναν-
θρώπους μας. Τά ἐγκαίνια τοῦ Κοινωνικοῦ Ἰατρείου, τό
ὁποῖο στεγάζεται στό Γ΄ ΚΑΠΗ τοῦ Δήμου Λαμιέων, τέλεσε
τήν Τετάρτη 27 Ἰουνίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος. 

Στόν σύντομο χαιρετισμό του πρός τούς παρισταμέ-
νους ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τήν χαρά του γιά τήν συ-
νεργασία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μὲ τὸν Ἰατρικὸ Σύλλογο
καὶ τὸν Δῆμο Λαμίεων γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ἑνὸς σοβαρό-
τατου κοινωνικοῦ προβλήματος πού εἶναι ἡ παροχή
ἰατρικῆς περίθαλψης. Υπογράμμισε δέ ὅτι ἡ ἀγάπη καὶ ἡ
συνεργασία εἶναι ἡ διέξοδος ἀπὸ τὰ στενωπὰ τῆς ἀπογνώ-
σεως καὶ τῆς δεινῆς καταστάσεως, στὴν ὁποία περιέρχον-
ται πολλοί ἀδελφοί μας λόγω τῆς οἰκονομικῆς κρίσης. Μὲ
τὸ Κοινωνικὸ Ἰατρεῖο ὅλοι οἱ ἀνασφάλιστοι θὰ ἔχουν τὴν
ἀπαραίτητη ἰατροφαρμακευτικὴ περίθαλψη. Ἐζήτησε δε
τὴν συμπαράσταση ὅλων καὶ ἀπηύθυνε ἔκκληση πρὸς

τοὺς δυναμένους νὰ ἐνισχύσουν οἰκονομικὰ τὴν προσπά-
θεια αὐτὴ προσφέροντας φάρμακα καὶ ἐνισχύοντας τὴν
προώθηση ἀνασφάλιστων σὲ νοσηλευτικὰ ἱδρύματα γιὰ
τὴν ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας τους. Τέλος συνεχάρη τὸν
Ἰατρικὸ Σύλλογο καὶ ὅλους τούς παρισταμένους Ἰατροὺς
καὶ Νοσηλευτὲς γιὰ τὴν ἐθελοντικὴ προσφορά τους καὶ
τὴν ἀγάπη μὲ τὴν ὁποία περιβάλλουν τὸ Κοινωνικὸ
Ἰατρεῖο. 

Στὰ Ἐγκαίνια παρέστησαν ὁ Βουλευτὴς κ. Βασίλειος
Κυριακάκης, ὁ Δήμαρχος Λαμιέων κ. Γεώργιος Κοτρωνιᾶς
μὲ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ὁ Πρόεδρος τοῦ
Ἰατρικοῦ Συλλόγου Φθιώτιδος κ. Λεωνίδας Ἀναγνωστό-
πουλος καὶ πολλοὶ Ἰατροί, συνεργάτες τοῦ Κοινωνικοῦ
Ἰατρείου. Γιά τήν κοινοποίηση τῆς λειτουργίας τοῦ Κοινω-
νικοῦ Ἰατρείου ἀλλά καί τήν συστράτευση στόν ἀγώνα τῆς
ἀλληλεγγύης ὅλων τῶν εὐσεβῶν τῶν χριστιανῶν τῆς Μη-
τροπόλεώς μας ἐξέδωσε εἰδική ἐγκύκλιο πού ἀνεγνώσθη
σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς, καλώντας τούς χριστιανούς
νά ἐνισχύσουν τόν Κοινωνικό Ἰατρεῖο μέ φάρμακα καί ὑλι-
κή στήριξη.  Ἡ συμπαράσταση ὅλων εἶναι ἀπαραίτητη.

Ἀπό τήν ὑποδοχή τῶν ἱερῶν λειψάνων Ἀπό τόν ἐγκαινιασμό τῆς Ἁγίας Τραπέζης Ὁ Σεβασμιώτατος τιμᾶ τόν καλλιτέχνη κ. Ἀριστομένη Καραγιῶργο

¨Ο Σεβασμιώτατος ἀνάβει τήν ἀκοίμητη καντήλα τοῦ Ναοῦ

Ἀπό τήν έξόδιο ἀκολουθία τοῦ π. Σπυρίδωνος Σιακαβέλα

Ἀναμνηστική φωτογραφία μέ τούς κατοίκους στό χωριό Μεξιάτες

Ἀπό τήν ἐπετειακή ἐκδήλωση στήν ΜΕΡ.ΥΠ. 

Ἀναμνηστική φωτογραφία μετά τό τέλος τῶν θυρανοιξίων στίς Βελεσιῶτες Ἀπό τήν θεία Λειτουργία στό χωριό Μεξιάτες



ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 
ΤΗΣ Ι. Μ. ΟΣΙΟΥ ΔΑΒΙΔ π. ΚΥΡΙΛΛΟΥ

Τήν Κυριακή 13 Μαΐου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος μετέβη στήν Ἱερά Μονή τοῦ Ὁσίου Δαυίδ στή Λί-
μνη Εὐβοίας προκειμένου νά συμμετάσχει στό τεσσαρακονθή-
μερο μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς π. Κυρίλλου.

Στην πολυαρχιερατική Θεία  Λειτουργία πού τελέσθηκε στό
καθολικό τῆς Μονῆς προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Καρυστίας καί Σκύρου κ. Σεραφείμ καί συνιερούργησαν οἱ
Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Φθιώτιδος κ. Νικόλαος, Σισανί-
ου και Σιατίστης κ. Παῦλος, Κορίνθου κ. Διονύσιος, Ἠλιουπό-
λεως κ. Θεόδωρος καί ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης, Χαλκίδος κ.
Χρυσόστομος.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος συνδεό-
ταν πνευματικά μέ τόν π. Κύριλλο ἀφοῦ καί οἱ δύο ἔλαβαν
τήν Ἱερωσύνη ἀπό τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Χαλκίδος κυ-
ρό Νικόλαο Σελέντη. Ὁ ἀείμνηστος καθηγούμενος ὅμως εἶχε
καί στενούς δεσμούς μέ τήν Ἱερά Μητρόπολή μας καθώς ὁ
ὅσιος Δαυίδ καταγόταν ἀπό τήν Γαρδινίτσα Λοκρίδος καί ὡς
ἐκ τούτου μετέφερε πολλές φορές τήν Κάρα τοῦ  Ἁγίου σέ
ἐνορίες τῆς Μητροπόλεώς μας πρός ἁγιασμό τῶν πιστῶν. Ἰδι-
αίτερα δέ συμμετεῖχε στήν ἑορτή τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων, ὅπου
πάντα πρόθυμα μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Ποιμενάρχου μας
συνόδευε τήν τιμία Κάρα στήν Λαμία.

Ὁ μακαριστός π. Κύριλλος μαθήτευσε ὡς ὑποτακτικός πλη-
σίον τοῦ Γέροντος Ἰακώβου, ἀπό τόν ὁποῖο πολλά διδάχθηκε.
Διακρινόταν γιά τήν ἀφοσίωσή του στήν μοναχική ζωή, τήν
ἁπλότητα, τήν πραότητά, τήν ταπείνωση καί τήν ἀγάπη του γιά
τόν ἄνθρωπο. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλα-

ος γιά νά τιμήσει τήν μνήμη τοῦ π. Κυρίλλου, ἔδωσε τό ὄνομα
Κύριλλος στό νέο ἄγαμο διάκονο τῆς Μητροπόλεώς μας Κων-
σταντῖνο Μπολτέτσο, ἡ χειροτονία τοῦ ὁποίου συνέπεσε χρο-
νικά μέ τήν ἐκδημία τοῦ ἀειμνήστου καθηγουμένου.

.❈,

ΕΚΔΗΜΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ
ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

Ἐκοιμήθη τήν Πέμπτη 21 Ἰουνί-
ου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Νικοπόλεως καί Πρεβέζης
Μελέτιος (Καλαμαράς). Ὁ ἐκλι-
πών ἱεράρχης γεννήθηκε τό 1933
στήν Ἀλαγονία Καλαμάτας. 

Πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς καί τῆς Φιλοσοφικῆς
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν, χειροτονήθηκε διάκο-
νος καί πρεσβύτερος ὑπό τοῦ
ἀοιδίμου Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Δασκαλά-
κη. Διετέλεσε Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μεσσηνίας
καί Γραμματεύς τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Διεκκλησιαστικῶν
Σχέσεων. Ὑπῆρξε προκάτοχος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου μας κ. Νικολάου στήν θέση τοῦ Ἱερατικοῦ Προϊσταμένου
στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἄρεως. Ἀνέπτυξε πλούσιο συγ-
γραφικό ἔργο καί βραβεύθηκε ἀπό τήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν γιά
τό ἔργο του, «Ἡ Ε΄ Οἰκουμενική Σύνοδος». Μητροπολίτης Νι-
κοπόλεως καί Πρεβέζης χειροτονήθηκε τήν 1 Μαρτίου τοῦ
1980. Κατά τήν ὑπέρ τριακονταετή ἀρχιερατεία του ἀνέπτυξε

πλούσιο κοινωνικό καί ἐκκλησιαστικό ἔργο. Ὑπῆρξε ἀσκητι-
κός καί ἀφοσιωμένος στό μοναχικό βίο. 

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία του τελέσθηκε τό Σάββατο 23 Ἰουνίου
στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Πρεβέζης, προεξάρ-
χοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης
Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, συμπαραστατουμένου ἀπό χορεία
ἀρχιερέων, παρουσία τῶν ἐπισήμων τοῦ τόπου. 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἅμα τῇ πληροφορήσει
τῆς ἐκδημίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Νικοπόλεως καί κωλυόμε-
νος νά παραστεῖ στήν ἐξόδιο ἀκολουθία λόγῳ τῶν ἐγκαινίων
τοῦ Ἱ. Παρεκκλησίου τοῦ Ἁγ. Ἐφραίμ, μετέβη στήν Πρέβεζα μέ
τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. Νικόλαο, τήν
Παρασκευή 21 Ἰουνίου, καί ἐτέλεσαν Τρισάγιο ἐπί τοῦ σεπτοῦ
σκηνώματος τοῦ ἀειμνήστου ἱεράρχου ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς
ψυχῆς του.  

θηγητής μέ τίτλο «Τό Κάλεσμα» τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἀγάθωνος π. Δαμασκηνοῦ Ζαχαράκη.

Ἡ ἑορταστική ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ τήν προβολή ντοκυ-
μαντέρ πού προέβαλε διάφορα στιγμιότυπα ἀπό τήν λειτουρ-
γία τοῦ Ἱδρύματος, τό ὁποῖο ἐπιμελήθηκε ὁ Πρεσβ. π. Γεώρ-
γιος Κάλλος.

Μετά τό πέρας τῆς ἐκδηλώσεως μικρά παιδιά προσέφεραν
ἀπό μία ἀνθοδέσμη εἰς ἔνδειξη σεβασμοῦ καί ἀγάπης στούς
γέροντες τοῦ Ἱδρύματος πού παραβρέθηκαν στήν ἐκδήλωση
καί διανεμήθηκε ἀναμνηστικό ἔντυπο καί γλυκίσματα σέ
ὅλους τούς παρευρισκομένους.

Τήν παρουσίαση τῆς ἐκδηλώσεως ἔκανε ἡ κα Σοφία Πανα-
γιώτου, Θεολόγος – Δημοσιογράφος τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθ-
μοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Στήν ἐκδήλωση παρέστησαν ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ.
Θωμᾶς Στάϊκος, ἡ Βουλευτής κα Ἑλένη Μακρῆ – Θεοδώρου,
οἱ πρώην Βουλευτές κ. Δημήτριος Ἀλαμπάνος, Θεόδωρος Χει-
μάρας καί Ἀπόστολος Γκλέτσος, ὁ Διοικητής τῆς ΜΕΡ.ΥΠ. Τα-
ξίαρχος Δημήτριος Πασχαλίδης, ὁ κ. Γεώργιος Φώσκολος
Ἀρεοπαγίτης, τ. Ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου, ἡ Διευθύν-
τρια τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου – Λυκείου κα Παναγιώτα
Παπακώστα, ἰατροί τῆς πόλεως, οἱ ὁποῖοι προσφέρουν ἐθε-
λοντικά τίς ὑπηρεσίες τους στό Ἵδρυμα, Ἱερεῖς καί πλῆθος κό-
σμου.
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Μ
έ μεγάλη ἐπιτυχία στέφθηκε
ἡ ἑορτή λήξεως τῶν Κατηχη-
τικῶν Σχολείων γιά τό ἔτος

2011-2012, πού διοργάνωσε τό
Γραφεῖο Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Φθιώτιδος ὑπό τήν εὐθύνη
τοῦ Ἱερολ. Ἱεροδ. Ἀλεξίου Καπαν-
δρίτου. Περισσότερα ἀπό 250 παι-
διά ἀπ᾽ ὅλες τίς ἐνορίες τῆς Λαμίας,
μαζί μέ τούς κατηχητές τους συμμε-
τεῖχαν στήν ἐκδήλωση, πού ἔλαβε
χώρα, τήν Παρασκευή 18 Μαΐου,
στό  Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ
Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Ἄμπλιανης
Λαμίας.

Στό πρῶτο μέρος τῆς ἐκδηλώσε-
ως παρουσιάσθηκαν  ποιήματα καί
τραγούδια πού ἀπέδωσαν τά παιδιά
τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, ἐνῶ ἔγι-
νε καί παρουσίαση φωτογραφικοῦ
ὑλικοῦ, ἀπό τίς δραστηριότητες πού πραγματοποιήθηκαν στά
ἐνοριακά Κατηχητικά Σχολεῖα, κατά τήν διάρκεια τῆς χρονιᾶς
πού πέρασε.

Ἀκολούθως, ἀπηύθυνε χαιρετισμό στήν ἐκδήλωση ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Νικόλαος, κατά τόν ὁποῖο τόνι-
σε ἰδιαίτερα τήν σπουδαιότητα τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων καί
ἀφοῦ συνεχάρη  τούς κατηχητές γιά τό σημαντικό ἔργο πού
ἐπιτελοῦν, ἀλλά καί γιά τήν ἐπιτυχία τῆς ἐκδηλώσεως, προσκά-
λεσε ὅλα τά παιδιά νά συμμετάσχουν τό καλοκαίρι  στίς Κατα-
σκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας στο Καινούριο Λοκρί-

δος. Στήν συνέχεια, παρουσιάσθηκε τό δεύτερο μέρος τῆς
ἐκδηλώσεως, πού περιελάμβανε παραδοσιακούς χορούς ἀπό
τά παιδιά τῶν κατηχητικῶν συνάξεων μέ τήν εὐθύνη τῶν καθη-
γητῶν ἐκμάθησης παραδοσιακῶν χορῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως.

Τήν ἐκδήλωση παρουσίασε ἡ κα Σταυρούλα Μπότη, Καθη-
γήτρια τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Λαμίας. Στό τέλος τῆς ἐκδηλώ-
σεως προσφέρθηκε ὡς εὐλογία σέ ὅλα τά παιδιά ἕνα βιβλίο,
ἐνῶ ἀκολούθησε πλούσιο κέρασμα, πού προσέφερε ἡ ἐνορία
τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς

Συνάντηση μὲ Τηνίους ἐκδρομεῖς
Τὸ μεσημέρι τῆς Τετάρτης 6 Ἰουνίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας κ. Νικόλαος συνάντησε μία ὁμάδα 50 κληρικῶν,
μοναχῶν καὶ λαϊκῶν ἐκδρομέων τῆς Ἱερᾶς Νήσου Τήνου, οἱ
ὁποῖοι ὑπὸ τὴν εὐθύνη τοῦ Πρωτοπρ. Γεωργίου Φανεροῦ, Γε-

νικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Τήνου, ἐπέστρεφαν ἀπὸ προ-
σκυνηματικὴ ἐκδρομὴ στὴν Βόρεια Ἑλλάδα. Στὸ σύντομο χαι-
ρετισμό του, ἐξέφρασε τὴ χαρά του ποὺ συνάντησε ἀγαπητοὺς
συμπατριῶτες του, στοὺς ὁποίους προσέφερε ἀναμνηστικὰ
δῶρα καὶ εὐχήθηκε καλὴ ἐπιστροφὴ στὸ νησὶ .

Ὁ Σεβασμιώτατος σὲ ἐκδήλωση τοῦ Λυκείου Ἑλληνίδων
Τὸ Σάββατο 9 Ἰουνίου στὴ θερινὴ Σκηνὴ τοῦ Δημοτικοῦ Θεά-
τρου Λαμίας, πραγματοποιήθηκε χορευτικὴ ἐκδήλωση ὁμά-

δων παιδιῶν προσχολικῆς καὶ σχολικῆς ἡλικίας τοῦ Λυκείου
τῶν Ἑλληνίδων Λαμίας. Στὴν ἐκδήλωση παραβρέθηκε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ὁ ὁποῖος καὶ συνε-
χάρη τὴν Πρόεδρο κ. Κούλα Δασκαλοπούλου γιὰ τὶς δραστη-
ριότητες τοῦ Λυκείου

Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν ἑορτὴ τοῦ Μητροπολίτου Καρδίτσης
Στὴν πόλη τῆς Καρδίτσας μετέβη τὸ Σάββατο 9 Ἰουνίου ὁ Σε-
βασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Νικόλαος προκειμένου νὰ
συμμετάσχει στὴν Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία ἐπὶ τῇ μνήμῃ
τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας,  κατὰ τὴν
ὁποία ἄγει τὰ ὀνομαστήριά του ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης Θεσ-
σαλιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων κ. Κύριλλος. Τῆς Θείας
Λειτουργίας προέστη ὁ ἑορτάζων Μητροπολίτης κ. Κύριλλος

καὶ συνιερούργησαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Φθιώτι-
δος κ.Νικόλαος,  Αὐλῶνος κ. Χριστόδουλος καὶ ὁ Θεοφιλέ-
στατος Ἐπίσκοπος Ρεντίνης κ. Σεραφείμ. Μετὰ τὴν Θεία Λει-
τουργία ἀκολούθησε κέρασμα στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, ὅπου ὁ ἑορτάζων Μητροπολίτης κ.
Κύριλλος δέχθηκε τῆς εὐχὲς τοῦ Κλήρου καὶ τοῦ Λαοῦ τῆς
Μητροπόλεώς του.

Μνημόσυνο τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Φθιώτιδος 
Τὴν Κυριακὴ 10 Ἰουνίου, ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Πάντων ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ Νικόλαος ἱερούργησε στὸν
Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας.
Μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία τέλεσε δέηση ὑπὲρ τῶν ἀποστράτων
Ἑλλήνων Ἀστυνομικῶν καί ἀκολούθως, μὲ τὴν συμμετοχὴ
ἁπάντων τῶν ἱερέων τῆς πόλεως Λαμίας, τέλεσε Ἱερὸ Μνημό-
συνο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν προκατόχων του Μη-
τροπολιτῶν Φθιώτιδος ποὺ πέρασαν ἀπὸ τὸν τόπο μας, ἀφή-
νοντας ὁ καθένας τὴν προσωπική του σφραγίδα στὸ πνευμα-
τικὸ καὶ φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς φθιωτικῆς Ἐκκλησίας. 

Θυρανοίξια Ι. Παρεκκλησίου στὶς Βελεσιῶτες Δομοκοῦ
Τὰ θυρανοίξια τοῦ Παρεκκλησίου τῆς Ἁγίας Ἄννης στὸ χωρίο
Βελεσσιῶτες Δομοκοῦ τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος τὴν Κυριακὴ 10 Ἰουνίου τὸ ἀπόγευμα. Τὸ Ἱερὸ
Παρεκκλήσιο ἀνήγειρε σὲ δικό της οἰκόπεδο ἡ μακαριστὴ  Βα-
σιλικὴ Δημητρολοπούλου καὶ τὸ προσέφερε στὴν Ἐνορία τῆς
Ἁγίας Παρασκευῆς. Στὸ τέλος τῆς τελετῆς, ὁ Ἐφημέριος τοῦ
χωριοῦ καὶ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Θαυμακοῦ καὶ Νέου Μο-
ναστηρίου π. Γεώργιος Βασιλακάκος εὐχαρίστησε τὸν Σεβα-
σμιώτατο, τοὺς ἱερεῖς καὶ τὸν λαὸ γιὰ τὴν παρουσία τους, ἀνα-
φέρθηκε ἐν συντομίᾳ στὸ ἱστορικό τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ
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ΕΟΡΤΗ  ΛΗΞΕΩΣ  ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Στό πλαίσιο τῆς συνεργασίας ἀνάμεσα στήν τοπική
μας Ἐκκλησία καί τόν τηλεοπτικό σταθμό Σκάϊ, πού ἀπο-
βλέπει στήν συγκέντρωση τροφίμων γιά τούς ἀπόρους
ἀδελφούς μας μέ τήν ὀνομασία ΄΄ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥ-
ΜΕ΄΄, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος ἀνακοινώνει, πώς
διανεμήθηκαν μέσῳ τῶν Ἐνοριῶν σέ ὅλη τήν Μητροπο-
λιτική περιφέρεια, κατά τή διάρκεια τῶν πέντε πρώτων
μηνῶν τοῦ τρέχοντος ἔτους, 531 μεγάλα δέματα.

Ἐπίσης, οἱ Ἐνορίες τῆς πόλεως Λαμίας, ἐκτός ἀπό τά
δέματα τῆς πρωτοβουλίας  « Ὅλοι μαζί μποροῦμε», προ-
σέφεραν ἐπιπλέον 590 δέματα σέ ἐμπερίστατους ἀδελ-
φούς μας καί στίς οἰκογένειές τους κατά τίς ἡμέρες τῶν
ἑορτῶν τοῦ Πάσχα. Συνολικά ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας
προσέφερε μεγάλο ἀριθμό δεμάτων σέ ὅλη τήν περιοχή
της.

Ἀναλυτικά οἱ ἐνορίες τῆς Λαμίας προσέφεραν: Ἱερός
Μητροπολιτικός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 40, Ἱ.
Ναός Ἁγίου Κοσμᾶ 20, Ἱ. Ναός Ἁγίας Σοφίας 20, Ἱ. Ναός
Ἁγ. Νικολάου 15, Ἱ. Ναός Ἁγ. Νεκταρίου 20, Ἱ. Ναός Ἁγ.
Ἀθανασίου 70, Ἱ. Ναός Παναγίας Δεσποίνης 33, Ἱ. Ναός
Ἁγ. Νικολάου Ν. Βράχας 6, Ἱ. Ναός Ἁγ. Γεωργίου Καλυ-
βίων 23, Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἀποστόλων Παγκρατίου 50, Ἱ. Ναός
Ἁγ. Λουκᾶ 25, Ἱ. Ναός Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ν.
Μαγνησίας 27, Ἱ. Ναός Ἁγ. Δημητρίου 57, Ἱ. Ναός Ἁγ.
Παρασκευῆς 45, Ἱ. Ναός Ἁγ. Γεωργίου Λαμίας 40, Ἱ. Ναός
Ἁγ. Βαρβάρας 45, Ἱ. Ναός Ἁγ. Βασιλείου 2, Ἱ. Ναός Εἰσο-
δίων τῆς Θεοτόκου Σταυροῦ 6, Ἱ. Ναός Ἁγ. Θεοδώρων
40, Ἱ. Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Συν. Εὐρυτάνων 4.

Τά δέματα περιεῖχαν, ὅπως κάθε χρόνο, κρέας, ζυμα-
ρικά καί διάφορα ἄλλα εἴδη τροφίμων, τά ὁποῖα προσέ-
φεραν εὐλαβεῖς πιστοί στίς Ἐνορίες τους. Ἐπιπλέον, πολ-
λοί ἀδελφοί μας, μέ σοβαρά οἰκονομικά προβλήματα
ἐνισχύθηκαν μέ χρηματικά βοηθήματα ἀπό τά Ἐνοριακά
Φιλόπτωχα Ταμεῖα ἀλλά καί τίς Ἱερές Μονές τῆς Μητρο-
πόλεώς μας.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἐκφράζει τίς θερμές της εὐχα-
ριστίες πρός τήν διεύθυνση τοῦ Τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ
Σκάϊ ἀλλά καί τούς φιλελεήμονες χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι
ἐκ τοῦ ὑστερήματος, ἤ ἐκ τοῦ περισσεύματος, προσέφε-
ραν γιά τήν στήριξη καί ἐνίσχυση τῶν ἐμπεριστάτων
ἀδελφῶν μας.

Ἡ προσπάθεια συνεχίζεται...

Ἡ Μητρόπολη Φθιώτιδος
στό διαδίκτυο

www.imfth.gr
Χρήσιμες πληροφορίες

Ἐνημέρωση

Ἐπισκεφθεῖτε μας...

Ἡ χορωδία τῆς Μητροπόλεως κατά τήν διάρκεια τῆς ἐκδηλώσεως

Μερικοί ἀπό τούς τροφίμους τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘ ΜΟΣ

Ι.Μ. ΦΘΙ Ω ΤΙ ΔΟΣ

Ἡ φω νή τῆς το πικῆς μας Ἐκ κλη σί ας

89,4�� 

ἐνη με ρώ νει -  ξε κου ρά ζει - ψυ χα γω γεῖ

Πανηγυρική θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Μητροπολίτου Καρδίτσας

Ἀπό τήν ἐκδήλωση τοῦ Λυκείου Ἐλληνίδων Λαμίας

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟυ  ΛΑΜΙΑΣ

Ἀπό τήν τελετή θυρανοιξίων στίς Βελεσιῶτες

Ἀναμνηστική φωτογραφία μέ Τηνίους ἐκδρομεῖς



Ἑορταστική ἐκδήλωση γιά τά 50 χρόνια λειτουργίας τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου στή Λαμία πραγματοποίησε ἡ
Ἱερά Μητρόπολή μας τήν Δευτέρα 18 Ἰουνίου τό ἀπόγευμα
στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Ἐργατικοῦ Κέντρου Φθιώτι-
δος.

Τήν ἐκδήλωση ἄνοιξε ἡ πολυμελής Χορωδία τῆς Σχολῆς
Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἡ ὁποία
ὑπό τήν Διεύθυνση τοῦ Διευθυντοῦ κ. Ἀνδρέου Ἰωακείμ
ἑρμήνευσε τραγούδια μέ τήν συνοδεία παραδοσιακῶν ὀργά-
νων.

Στήν συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νι-
κόλαος ἀνέπτυξε ὁμιλία μέ θέμα «Τά 50 χρόνια προσφορᾶς
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Λαμίας». Ἀνέφερε χαρακτη-
ριστικά ὅτι «ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι ἡμέρα μνήμης καί τιμῆς.
Ἡμέρα μνήμης γιά ὅλους ἐκείνους πού συνέλαβαν καί ὑλο-
ποίησαν τό μεγάλο αὐτό ὅραμα τῆς ἱδρύσεως καί λειτουργίας
τοῦ Γηροκομείου καί ἡμέρα τιμῆς γιά ὅσους ἐκ τοῦ ὑστερήμα-
τος ἤ τοῦ περισσεύματος συνεισφέρουν στήν ἀπρόσκοπτη καί
εὔρυθμη λειτουργία του».

Ἀκολούθως ἔκανε μία ἱστορική ἀναδρομή τοῦ ἱδρύματος,
ἀπό τόν θεμέλιο λίθο πού ἔθεσε ὁ μακαριστός Μητροπολίτης
κυρός Ἀμβρόσιος καί τά ἐγκαίνια πού ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτα-
τος κυρός Δαμασκηνός ἕως καί σήμερα μέ τήν ἵδρυση τῆς Στέ-
γης Κατακοίτων καί τῶν δύο Γηροκομείων Σπερχειάδος (Μέρι-
μνα Γήρατος Ἀθανάσιος καί Μαίρη Ἀκρίδα) πού ἀνήγειρε καί

ἐδώρησε στήν Μητρόπολή μας ὁ μέγας εὐεργέτης ἀείμνηστος
Ἀθανάσιος Ἀκρίδας  καί τό Γηροκομεῖο τῆς Στυλίδος ( Ἵδρυμα
Ἀ. Πετρῆ - Στέγη Γερόντων), τό ὁποῖο ἀνήγειρε ἡ Μητρόπολή
μας ἐπί οἰκοπέδου δωρηθέντος σέ αὐτή ἀπό τόν μεγάλο εὐερ-
γέτη Ἀργύρη Πετρῆ.

Στό τέλος τῆς ὁμιλίας του ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε
ὅλους ὅσοι βοηθοῦν καί ποικιλοτρόπως συμπαρίστανται στίς
ἀνάγκες τοῦ Γηροκομείου καί τούς εὐχήθηκε ὁ Δωρεοδότης
Κύριος νά τούς χαρίζει τίς  οὐράνιες δωρεές τῶν θείων Χαρι-
σμάτων Του.

Μετά τήν ὁμιλία βράβευσε τήν Διευθύντρια τοῦ  Ραχουτεί-
ου Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου κ. Κωνσταντίνα Μαντέ, γιά
τήν πολυετή προσφορά της στό  Ἵδρυμα.

Ἡ κα Μαντέ συγκινημένη, εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο
γιά τήν τιμητική διάκριση ἐκ μέρους τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλη-
σίας.

Ἰδιαίτερα συγκινητική στιγμή στήν ὅλη ἐκδήλωση ἦταν
ὅταν δύο ἀπό τούς γέροντες πού φιλοξενοῦνται στό Γηροκο-
μεῖο ὡς ἐκπρόσωποι τῶν τροφίμων ἀνέβηκαν στό βῆμα καί
κατέθεσαν τίς προσωπικές τους ἐμπειρίες, εὐχαριστώντας τόν
Σεβασμιώτατο, τό προσωπικό καί τόν ἁπλό κόσμο γιά τήν
φροντίδα καί τήν θαλπωρή πού τούς προσφέρουν.

Κατόπιν ἀπήγγειλαν δύο ὡραῖα καί ἐπίκαιρα ποιήματα ἡ
κα Νίκη Ντζόϊδου μέ τίτλο «Ὅσο περνᾶν τά χρόνια» τοῦ
Κωστῆ Παλαμᾶ καί ὁ κ. Κωνσταντῖνος Σφήκας, Θεολόγος Κα-

«Προτιμῶ μιά στάλα αἷμα ἀπό ἕνα ποτήρι μελάνι». Ὁ σε-
φερικός αὐτός στίχος ἐκφράζει ἐπίκαιρα τήν προσδοκία τοῦ
σημερινοῦ ἀνθρώπου, πού βαρέθηκε πιά τά λόγια, προσδο-
κώντας λίγη ζωή. Τό αἷμα ἄλλωστε θεωρεῖται καί εἶναι φορέας
καί σύμβολο ζωῆς. Μιά προσφορά ζωῆς βαθαίνει τήν βιωμα-
τική ἐμπειρία καί πλαταίνει τούς δεσμούς αἵματος καί ζωῆς. 

Σέ ἐποχή ὅπως
ἡ σημερινή κατά
τήν ὁποία χίλιοι
δυό κίνδυνοι ἀπει-
λοῦν τή ζωή, εἶναι
πολύ σημαντικό,
μέ τήν προσφορά
αἵματος νά μπορεῖς
νά διακονεῖς τή

ζωή. Γνωρίζεις ὅτι δίνεις κάτι ἀπό τόν ἴδιο σου τόν ἑαυτό πού
δέν μπορεῖ νά ἀντικατασταθεῖ μέ τίποτε. Ἤ δίνεις αἷμα ἐφόσον
μπορεῖς ἤ δέν δίνεις. Δέν χωροῦν συμβιβασμοί, γιατί τότε θά
προκύψουν... ἀσυμβατότητες, οἱ ὁποῖες μπορεῖ νά εἶναι ἐπιζή-
μιες καί θανατηφόρες. Παράλληλα μέ τήν αἴσθηση ὅτι συμ-
βάλλεις στή σωτηρία τῆς ζωῆς κάποιων ἀνθρώπων, αἰσθάνε-
σαι ὅτι μέ τόν θεσμό τῆς αἱμοδοσίας σοῦ παρέχεται ἡ δυνατό-
τητα μιᾶς νέας ἀδελφοποιΐας.

Ἔθιμο διαδεδομένο σέ πολλούς λαούς, ἡ «ἀδελφοποιΐα»
μαρτυρεῖται ἀπό παλιά χρόνια. Ἡ κατοχύρωση τοῦ θεσμοῦ γι-
νόταν μέ θρησκευτικές ἤ συμβολικές ἐνέργειες. Βασική ἐνέρ-
γεια γιά τήν ἐπικύρωση καί τήν ἐξασφάλιση ἦταν μίμηση τῆς
φύσεως, μέ τήν μετάγγιση αἵματος ἀπό τόν ἕναν στόν ἄλλον
ὥστε νά γίνουν κάπως «ὅμαιμοι» ἀδελφοί. Ἡ ἐπιλογή βέβαια
τῶν ἀδελφῶν ἦταν προσωπική.

Ἡ αἱμοληψία καί ἡ μετάγγιση δημιουργοῦν σήμερα νέους
δεσμούς αἵματος, τίς περισσότερες φορές ἀνωνύμους, καθότι,
δέν γνωρίζουμε, κατά παραλλαγή τοῦ κυριακοῦ λογίου (Ματ-
θαίου 6,3) ποιό ἀριστερό χέρι παίρνει τό αἷμα τοῦ δεξιοῦ μας,
ἄν εἶναι «ἀριστερός» ὁ αἱμοδότης ἤ «δεξιός» ὁ αἱμολήπτης,
ἄνδρας ἤ γυναίκα, ἐλεύθερος ἤ δέσμιος, πιστός ἤ ἄπιστος,
ὁμόθρησκος ἤ ἄθρησκος, ὀρθόδοξος ἤ αἱρετικός, λαϊκός ἤ
κληρικός, μαῦρος ἤ λευκός. Καί γιά τό αἷμα μπορεῖ νά ἐφαρ-
μοσθεῖ ἡ παύλεια ρήση, ὅτι «οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδέ  Ἕλλην...»
(Γαλάτας 3, 28. Κολοσσαεῖς 3, 11). Τό αἷμα ρέει «ἐπί πονηρούς
καί ἀγαθούς, ἐπί δικαίους καί ἀδίκους» (πρβλ. Ματθαίου 5,
45), δίνει ζωή καί ἐλπίδα, σφυρηλατεῖ μιά νέα ἀδελφότητα
αἵματος.

Ἡ Ἐκκλησία ἔχει κάθε λόγο νά προωθεῖ μιά τέτοια ἔμπρα-
κτη καί ἀναντικατάστατη ἐκδήλωση ἀγάπης. Γνωρίζει τήν ἀτί-
μητη τιμή τοῦ αἵματος, ἰδιαίτερα τοῦ τιμίου αἵματος τοῦ Χρι-
στοῦ πού μᾶς ἐξαγόρασε ἀπό τήν κατάρα τοῦ νόμου. Γνωρίζει
τήν ἀσύγκριτη οὐσιαστική καί συμβολική ἀξία μιᾶς ἄλλης
Τράπεζας Αἵματος μέ αἱμοδότη ὄχι πιά ἄνθρωπο. Ἀπό τήν
ἀρχή, λοιπόν, στάθηκε πολύ κοντά καί ἀποτελεσματικά σ’
αὐτήν τήν καινούρια εὐκαιρία σωτηρίας ἀνθρωπίνων ζωῶν.

Στήν Ἑλλάδα γίνεται σύντονη προσπάθεια ἀπό τίς Ἱ. Μη-
τροπόλεις καί τίς Ἐνορίες συστηματικῆς καλλιέργειας ὑψηλοῦ
φρονήματος ἑτοιμότητος τῶν πιστῶν γιά αἱμοδοσία.

Ἀλέξανδρος Σταυρόπουλος
Ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς 

τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 
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Χειροτονία νέου Πρεσβυτέρου
Τὴν Τετάρτη 2 Μαΐου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος ἱερούργησε καὶ ὁμίλησε στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ
Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Λαμίας. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θείας
Λειτουργίας τέλεσε τὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ἄμι-
σθου διακόνου π. Κωνσταντίνου Κουτσομπλῆ. Ὁ Σεβασμιώτα-
τος  στήν ὁμιλία του ἐτόνισε ὅτι τὴν πορεία τῆς Ἐκκλησίας δὲν
τὴν καθορίζει ἡ ὑλικὴ ἀμοιβή, οὔτε οἱ Κυβερνήσεις καὶ οἱ πο-
λιτικοί, ἀλλὰ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας
ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τήν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀθανασί-
ου γιά τήν πολυετῆ φιλοξενία τῶν γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητρο-

πόλεως στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ναοῦ, καί ἐπέδωσε στὸν
προϊστάμενο τῆς Ἐνορίας Πρωτοπρ. Παναγιώτη Λιτόπουλο τὸ
Μετάλλιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Στὴν ἀντιφώνησή του ὁ π.
Παναγιώτης συγκινημένος εὐχαρίστησε τὸν Σεβασμιώτατο γιὰ
τὴν τιμὴ ποὺ ἐπεφύλαξε στὴν Ἐνορία μὲ τὸ νὰ στεγάσει τὰ γρα-
φεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως σέ αὐτή. Στὴν Θεία Λειτουργία
παρέστη πλῆθος κόσμου καί πολλοί ἐπίσημοι. 

Ἀπό τό ποιμαντικό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου
Τήν Κυριακή 6 Μαΐου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας
ἱερούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό Ἁγ. Σεραφείμ, τοῦ
Δομβοΐτου, στό Ζέλι Λοκρίδος. Στή θεία Λειτουργία ἐκτέθηκε
πρός προσκύνηση τεμάχιο ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ ἁγίου. Τό Σάβ-
βατο 12 Μαΐου ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε στή Θεία Λει-
τουργία πού τελέσθηκε στόν Ιερό Ναό Ἁγίου Νικολάου στή
Μοσχοκαρυά. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τέλεσε τό τεσ-
σαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ Δημητρίου Δροσοπούλου, ἡ

σύζυγος τοῦ ὁποίου εἶναι μέλος τοῦ φιλοπτώχου ταμείου τῆς
ἐνορίας Ἁγίου Ἀθανασίου Λαμίας καί ἐπὶ σειρά ἐτῶν  προσφέ-
ρει τίς ὑπηρεσίες της στό ἐνοριακό Κέντρο Ἀγάπης. Τὴν Κυ-
ριακὴ 20 Μαΐου ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε καὶ ὁμίλησε
στὴν πανηγυρίζουσα Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Νικολάου Δίβρης. Τὴν
Τετάρτη 13 Ἰουνίου, ἱερούργησε στό Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν Κα-
τασκηνώσεων τῆς Μητροπόλεως στὸ Καινούριο Λοκρίδος ἐπὶ

τὴ ἀναμνήση τῆς εὑρέσεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ἁγίας Αἰκατε-
ρίνης. Στὴν Θεία Λειτουργία παρέστησαν ὁ Βουλευτὴς κ. Θεό-
δωρος Χειμάρας, ὁ Δήμαρχος Μώλου - Ἁγίου Κωνσταντίνου
κ. Εὐάγγελος Τετριμίδας, μὲ Ἀντιδημάρχους καὶ μέλη τοῦ Δη-
μοτικοῦ Συμβουλίου, ὁ ἐ.ἀ. Στρατηγὸς Γεώργιος Μακρυνί-
τσας,  Ἱερεῖς καὶ πιστοὶ ἀπὸ τὶς ὅμορες ἐνορίες. Τὴν Πέμπτη 21
Ἰουνίου ἱερούργησε στὴν πανηγυρίζουσα Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας

Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Ὁ κ. Ἀθανάσιος Σιακεβέλλας, Στρατηγος ἐ. ἀ. .......300,00
Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου 
Ἀρκίτσης .................................................................500,00
Τό Ἡγουμενσυμβ. Ἱ. Μονῆς Παναγίας 
Φανερωμένης Ξυνιάδας .........................................500,00
Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ 
Ἁγ. Κωνσταντίνου Λοκρίδος ..................................300,00
Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Τριάδος 
Μακρακώμης .........................................................200,00
Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς 
Βελεσσιωτῶν ..........................................................200,00
Ἡ κα Λένα Παρασκευᾶ ...........................................100,00

Ὑπέρ ἀνεγέρσεως Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζα
Ἡ κα Ἀρτεμισία Σάλτα ............................................200,00
Ὁ αἰδεσ. Πρεσβυτ. π. Κωνσταντῖνος Θεολογᾶς .......50,00
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη ............................................60,00
Α. Μ. .......................................................................100,00
Ἀνώνυμος ...............................................................100,00
Ἀνώνυμος ...............................................................100,00
Ἀνώνυμος ...............................................................150,00
Ἀνώνυμος ...............................................................200,00
Ἡ κα Συμέλα Πατσινακίδη ........................................15,00

Ὑπέρ Γηροκομείου Στυλίδος
Ἀνώνυμος ............................................................1.000,00

Ὑπέρ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ
Ἀνώνυμος ...............................................................150,00

Ὑπέρ Γηροκομείου Στυλίδος
Ἀνώνυμος ............................................................1.000,00

Ὑπέρ Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων
Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου 
Στυλίδος .................................................................500,00
Ὁ παν. Ἀρχιμ. π. Γερμανός Γιαντσίδης ...................150,00

Ὑπέρ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
Ὁ Σύλλογος Καλλιτεχνικῶν καί Εἰκαστικῶν 
Τεχνῶν ....................................................................300,00

Δ Ω Ρ Ε Ε ΣΔΩΣΤΕ ΑΙΜΑ, ΔΩΣΤΕ ΖΩΗ

προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν Ἀμφίκλεια καὶ τὴ Λαμία. Ἰδιαιτέρως δέ,
εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ μιλήσει στὰ παιδιὰ τοῦ 15ου Δημοτικοῦ
Σχολείου Ἀφανοῦ Λαμίας, τὰ ὁποῖα μὲ τὸν Διευθυντὴ  καὶ
τοὺς δασκάλους τους, εἶχαν ἐπισκεφθεῖ τὸ μοναστήρι καὶ τὸ
μουσεῖο Φυσικῆς Ἱστορίας. Ὁ Ποιμενάρχης μας προσέφερε
στὰ παιδιὰ μία μικρὴ εὐλογία.

Σύναξη Ὁμαδαρχῶν καὶ Στελεχῶν Κατασκηνώσεων
Τὴν Παρασκευὴ 1 Ἰουνίου, στὸ γραφεῖο τοῦ Σεβασμιωτάτου
πραγματοποιήθηκε Σύναξη  ὁμαδαρχῶν καὶ στελεχῶν τῶν Κα-
τασκηνώσεων. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικό-
λαος εὐχαρίστησε τὰ παιδιὰ γιὰ τὴν ἀνταπόκρισή τους στὴν
πρόσκληση τῆς τοπικῆς μας  Ἐκκλησίας, ἀναφέρθηκε στὸ
ὑψηλὸ λειτούργημα τῆς ἀγωγῆς τῶν νέων καὶ κάλεσε τὰ στε-

λέχη τῶν Κατασκηνώσεων νὰ ἐντείνουν τὶς προσπάθειές τους
καὶ νὰ συντονισθοῦν στὴν ἀποστολή τους, γιὰ μία ἐπιτυχημέ-
νη κατασκηνωτικὴ χρονιά. Ἀκολούθησε διάλογος καὶ ἐποικο-
δομητικὴ συζήτηση. Οἱ ὁμαδάρχες ἔθεσαν τὰ ἐρωτήματά τους
καὶ κατέθεσαν τὴ δική τους ἐμπειρία καὶ τὶς δυσκολίες ποῦ
ἀντιμετωπίζουν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Κατασκηνωτικῆς περιό-
δου. Τέλος, ὅλοι οἱ ὁμαδάρχες ἔλαβαν μία μικρὴ εὐλογία ἀπὸ
τὸν Σεβασμιώτατο. Ἡ δεύτερη συνάντηση τοῦ Σεβασμιωτάτου
μέ τούς ὑποψηφίους ὀμαδάρχες πραγματοποιήθηκε τήν Τε-
τάρτη 20  Ἰουνίου, ὅπου ρυθμίστηκαν οἱ τελευταῖες λεπτομέ-
ρειες γιά τήν λειτουργία τῶν κατασκηνώσεων.

Ἐκδήλωση γιὰ τὴν ἐπέτειο λήξης τοῦ πολέμου τοῦ 1897 
Ἑορτασμὸς γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς λήξης τοῦ ἀτυχοῦς πολέμου
τοῦ ἔτους 1897 πραγματοποιήθηκε ὑπὸ τὴν αἰγίδα  τοῦ Δή-

μου Λαμιέων καὶ τοῦ Συνδέσμου Ἐφέδρων Ἀξιωματικῶν τοῦ
Νομοῦ Φθιώτιδος στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στὴν
Ταράτσα Λαμίας τὸ Σάββατο 2 Ἰουνίου. Στήν ἐκδήλωση ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τέλεσε ἐπιμνημό-
συνη δέηση καί παρέστησαν πολλοί ἐπίσημοι.

Γάμος τοῦ Γραμματέως τῆς  Ἱ. Μητροπόλεώς
Τὸ Σάββατο 2 Ἰουνίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος ἐτέλεσε τὸ Μυστήριο τοῦ Γάμου τοῦ Τριαντάφυλ-
λου Μπολτέτσου,  Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ
τῆς  Κωνσταντίνας Κυριαζῆ, Ἰατροῦ, στὸ χωριὸ Ἅγιος Βλάσιος

Βοιωτίας. Μετὰ τὸ τέλος τοῦ Μυστηρίου ὁ Σεβασμιώτατος με-
τέβη στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἁγίας Μαρίνης
Παρνασσοῦ, ὅπου ἐνημερώθηκε γιά τὶς ἐργασίες ἀνακαινίσε-
ως στή Μονή.

Ἐργασίες καθαρισμοῦ Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων
Μὲ προσωπικὴ ἐργασία 20 Ἱερεῖς καὶ Διάκονοι τῆς Μητροπό-
λεώς μας ἄρχισαν ἀπὸ τὴν Τετάρτη 6 Ἰουνίου τὴν προετοιμα-
σία καὶ τὸν εὐτρεπισμὸ τῶν χώρων καὶ τῶν οἰκημάτων τῆς Κα-
τασκηνώσεως, ὅπου κάθε χρόνο φιλοξενοῦνται ἐντελῶς δω-
ρεὰν 500 περίπου παιδιὰ καὶ νέοι τῶν ἐνοριῶν τῆς Φθιώτιδος.
Ὁ Σεβασμιώτατος παραβρέθηκε καὶ συντόνισε τὶς ἐργασίες,
συνεχάρη δέ καὶ εὐχαρίστησε τοὺς Ἱερεῖς ποὺ πρόθυμα διέθε-

σαν λίγες ἡμέρες ἀπὸ τὸ πρόγραμμά τους γιὰ τήν προσφορά
ἐργασίας στίς Κατασκηνώσεις τῆς Μητροπόλεώς μας, οἱ ὁποῖες
κάθε χρόνο φιλοξενοῦν ἑκατοντάδες παιδιά καί ἀποτελοῦν
μιά σημαντική ποιμαντική δράση τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

E K K Λ H C I A C T I K E C  E I Δ H C E I C
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ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

Μεγάλου Ἀλεξάνδρου 
&  Ἀγρἀφων - Λαμία

(1ος όροφος )
Τηλ. 22310 50551 
ἕως 22310 50553

ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΓΙΑ  ΤΑ  50 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟυ

Ἀπό τήν χειροτονία τοῦ π. Κωνσταντίνου Κουτσομπλῆ

Ἀπό τήν ἀπονομή τοῦ μεταλλίου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως στόν προϊστάμενο τοῦ Ναοῦ

Ἀπό τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία στό Ζέλι Λοκρίδος.

Ἀπό τήν θεία Λειτουργία στήν Ἱ. Μονή Ἁγίου Νικολάου Δίβρης

Ἀπό τήν θεία λειτουργία στή Μοσχοκαρυά

Ἄποψη ἀπό τήν ἐκδήλωση γιά τό Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο Λαμίας

Ὁ Σεβασμιώτατος τιμᾶ τήν κα Κ. ΜαντέὉ Σεβασμιώτατος μιλᾶ στήν ἐκδήλωση γιά τά 50 χρόνια τοῦ Γηροκομείου

Χαιρετισμός ἀπό ἕναν ἡλικιωμένο τοῦ Ἱδρύματος

Ἀπό τήν σύναξη ὁμαδαρχῶν καί στελεχῶν κατασκηνώσεων

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τούς ἱερεῖς κατά τόν καθαρισμό τῶν κατασκηνώσεων

Ἀπό τόν γάμο τοῦ κ. Τραντάφυλλου Μπολτέτσου

¨Ο Σεβασμιώτατος μέ τά παιδιά τοῦ 15ου Δημοτικοῦ Σχολείου Λαμίας



Ἐπίσκεψη Μητροπολίτου Μουάνζα

Στήν Μητρόπολή μας βρέθηκε ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Μουάνζα (τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας)  κ.
Ἱερώνυμος κατά τό τριήμερο τῆς Πεντηκοστῆς.

Ὁ κ. Ἱερώνυμος συλλειτούργησε μέ τόν Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου

Λαμίας καί τήν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στόν πανηγυρί-
ζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίας Τριάδος Μακρακώμης, ὅπου ἔγινε δε-
κτός ἀπό τίς ἀρχές, τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς πε-
ριοχῆς μέ αἰσθήματα ἀγάπης καί σεβασμοῦ. Προσφωνώντας
τόν Σεβασμιώτατο κ. Ἱερώνυμο ὁ Ποιμενάρχης μας εἶπε χαρα-
κτηριστικά ὅτι ὁ κ. Ἱερώνυμος εἶναι ἕνας πνευματικός ἀδάμας
τῆς Ἀφρικανικῆς Ἐκκλησίας, πού ἐργάζεται στούς ἰθαγενεῖς μέ
αὐτοθυσία καί αὐταπάρνηση καί κάθε συμπαράσταση στό
ἔργο του βοηθᾶ στήν μετάδοση τοῦ φωτός τοῦ Εὐαγγελίου σέ
ἀνθρώπους πού ζοῦν στήν εἰδωλολατρία καί τόν Σατανισμό.

Στήν ἀντιφώνησή του ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερώνυμος ἐνη-
μέρωσε τό χριστεπώνυμο πλήρωμα γιά τήν πορεία τῶν ἐργα-
σιῶν τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου
Νικολάου Μουάνζα, ὁ ὁποῖος θά ἔχει ὁλοκληρωθεῖ μέχρι τέ-
λους τοῦ ἔτους, τήν κατασκευή τοῦ ὁποίου ὡς γνωστόν ἔχει
ἀναλάβει ἐξ ὁλοκλήρου ἡ Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος καί
εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν συμπαράσταση πού
ἐπιδεικνύει ἐπί πολλά χρόνια στό ἔργο τῆς Ἱεραποστολῆς, κα-
ταλήγοντας  ὅτι ἡ προσφορά τοῦ Φθιωτικοῦ Λαοῦ στή δύσκο-
λη αὐτή οἰκονομική κρίση ἀποδεικνύει ὅτι ὑπάρχει μέσα στίς

καρδιές πίστη καί ἀγάπη, διότι μόνο ἡ πίστη καί ἡ ἀγάπη σέ
περίοδο δοκιμασίας δημιουργοῦν τέτοια ἔργα.

Πρίν τή λήξη τῆς Θείας Λειτουργίας προσφώνησε τούς Σε-
βασμιωτάτους ὁ προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ π. Δημήτριος
Κυρίτσης, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε γιά τό ἱστορικό καί πρωτό-
γνωρο αὐτό γεγονός τῆς Ἀρχιερατικῆς Συλλειτουργίας καί
προσέφερε ἀναμνηστικά δῶρα. Μετά τήν Θεία Λειτουργία, οἱ
Σεβασμιώτατοι, ὁ Ἱερός Κλῆρος καί οἱ ἀρχές τῆς περιοχῆς με-
τέβησαν στήν αἴθουσα τελετῶν τοῦ Δημαρχείου, ὅπου ὁ Δή-
μαρχος παρέθεσε ἑορταστική τράπεζα.

Ἐκδρομή κύκλων μελέτης Ἁγίας Γραφῆς

Μέ τήν εὐκαιρία λήξεως τῶν ἑσπερινῶν ὁμιλιῶν καί τῶν
κύκλων μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς τῆς  Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεώς μας καί μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου

Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, τήν Δευτέρα 14 Μαΐου πραγ-
ματοποιήθηκε μονοήμερη προσκυνηματική ἐκδρομή σέ Μο-
νές τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀργολίδος.

Οἱ 500 ἐκδρομεῖς καί οἱ 30 συνοδοί ἱερεῖς πού συμμε-
τεῖχαν στήν ἐκδρομή μέ μία ἐνδιάμεση στάση ἔφθασαν στήν
Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμίου, ὅπου τούς  ὑπε-
δέχθη ἡ ἀδελφότης τῆς Μονῆς μέ ἐπικεφαλῆς τήν Ὁσιωτάτη
Καθηγουμένη Μελάνη, ἡ ὁποία ἐξέφρασε τή χαρά της γιά τήν
ἐπίσκεψη τῶν Φθιωτῶν καί μέ ἁπλά θερμά λόγια ἀναφέρθηκε
στήν ἱστορία τῆς Μονῆς, καί στό ἔργο πού ἐπιτελεῖ.

Ἀκολούθως, ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητρο-
πόλεώς μας π. Νεόφυτος Ραφαηλίδης, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Νικολάου μετέφερε τίς
εὐχές του πρός τήν  Ὁσιωτάτη Καθηγουμένη καί τήν Ἱερά
Ἀδελφότητα. Δεύτερος σταθμός ἦταν ἡ Ἱερά Μονή ὁσίου Θεο-
δοσίου τοῦ νέου. Ἡ Ὁσιωτάτη Καθηγουμένη μέ τήν  Ἱερά
Ἀδελφότητα ὑποδέχθηκαν τούς προσκυνητές, τούς ξενάγησαν
στούς  χώρους τῆς Μονής καί προσέφεραν πλούσια φιλοξε-
νία. Τελευταῖος σταθμός ἦταν ὁ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός
Ἁγίου Πέτρου Ἐπισκόπου Ἄργους, στό Ἄργος. Ἐκεῖ ὁ Προϊστά-
μενος τοῦ Ναοῦ π. Γεώργιος Σελλῆς ὑποδέχθηκε τούς προ-
σκυνητές καί μίλησε γιά τόν βίο τοῦ Ἁγίου Πέτρου. 

Οἱ ἐντυπώσεις ὅλων τῶν προσκυνητῶν ὑπῆρξαν ἄριστες
καί ἡ πνευματική ὠφέλεια μεγάλη ἀπό τήν μονοήμερη αὐτή
ἐκδρομή, ἡ ὁποία ἐκτός τῶν ἄλλων συνετέλεσε στή σύσφιξη
τῆς ἑνότητος τῶν μελῶν καί στήν καλλιέργεια μιᾶς καλῆς κατά
Θεόν ἐπικοινωνίας.

Ἐλεούσης Ξυνιάδος ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῆς  θαυματουργικῆς  εὑρέ-
σεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος. Στὴν Θεία Λειτουργία παρέστησαν ὁ
πρώην Δήμαρχος Ξυνιάδος κ. Γεώργιος Τσιαγκλάνης, ὁ Διοι-
κητὴς τοῦ Στρατοπέδου Ὀμβριακῆς, ὁ Διοικητὴς τοῦ Ἀστυνο-
μικοῦ Τμήματος Δομοκοῦ, ὁ Πρόεδρος τῆς Ξυνιάδος, Ἱερεῖς
τῆς περιοχῆς καὶ ἀπὸ ἄλλες Μητροπόλεις καὶ πλῆθος προσκυ-

νητῶν. Τήν Παρασκευή 29 Ἰουνίου ἱερούργησε στόν πανηγυ-
ρίζοντα Ἱ. Ναό Ἁγ. Ἀποστόλων Λαμίας. Στήν ἀκολουθία παρέ-
στησαν ὁ Δήμαρχος Στυλίδος κ. Ἀπ. Γκλέτσος, ὁ Λιμενάρχης
Γλύφας κ. Ἰ. Καλαμίδας καί λοιποί ἐπίσημοι.

Ἐγκαίνια Πανελλήνιας Ἐκθέσεως Λαμίας
Τά ἐγκαίνια τῆς 46ης Πανελλήνιας Ἔκθεσης Λαμίας τέλεσε ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τό Σάββατο 12
Μαΐου. Στήν τελετή τῶν ἐγκαινίων παρέστησαν ὁ Ἀντιπεριφε-

ρειάρχης Φθιώτιδος κ. Θωμᾶς Στάϊκος, οἱ Βουλευτές κ.κ.
Χρῆστος Σταϊκούρας, Νικόλαος Τσώνης, Θεόδωρος Χειμάρας,
ἡ τ. Ὑπουργός κα Κατερίνα Μπατζελῆ, ὁ Δήμαρχος Λαμιέων κ.
Γεώργιος Κοτρωνιάς, ἄλλοι ἐπίσημοι, ἐκπρόσωποι φορέων
καί πλῆθος κόσμου.

Ἐπίσκεψη Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί
Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ στά νέα γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως
Τήν Τρίτη 15 Μαΐου, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος ἐπισκέφθηκε τόν Σεβασμιώ-
τατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο στά νέα γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς
Μ η τ ρ ο π ό λ ε ω ς
στό Κέντρο Νεό-
τητος,  τά ὁποῖα
προσφἀτως ξεκί-
νησαν τή λειτουρ-
γία τους. Τόν Μα-
καριώτατο ὑπο-
δέχθηκε θερμά ὁ
Σεβασμ ιώτατος
Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς
μας. Ὁ Μακαριώ-
τατος προσκύνησε
στό  Ἱ. Παρεκκλή-
σιο τοῦ Ἁγίου Με-
γ α λ ο μ ά ρ τ υ ρ ο ς
Ἐφραίμ. Ἀκολού-
θως στό γραφεῖο
τοῦ Σεβασμιωτά-
του ἐπί ἀρκετή
ὥρα συζήτησαν
διάφορα θέματα
πού ἀφοροῦν
στήν Ἐκκλησία καί
ἀντήλλαξαν ἀπό-
ψεις. Ἔπειτα ξεναγήθηκε στούς χώρους τοῦ Κέντρου Νεότητος.
Κατά τήν ἀποχώρησή του ὁ Μακαριώτατος ἔκανε δηλώσεις σέ
τηλεοπτικό σταθμό ὅπου ἐτόνισε τόν θαυμασμό του γιά τό
Κέντρο Νεότητος τῆς Μητροπόλεώς μας καί ἐπαίνεσε τόν Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη μας γιά τό σπουδαῖο ἔργο που ἐπι-
τελεῖ καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς ἀρχιερατείας του. Ὁ Σεβασμιώ-
τατος ἀντιφωνώντας εὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατο γιά τήν
ἐπίσκεψή του καί τά καλά του λόγια. Ἐπίσης τὴν Δευτέρα 11
Ἰουνίου τὸ πρωὶ ἐπισκέφθηκε τὸν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη
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μας κ. Νικόλαο, στὰ νέα γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὁ
Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Σινᾶ κ. Δαμιανός. Ἀκόμη τήν
Πέμπτη 17 Μαΐου τόν ἐπισκέφθηκε ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Σύρου, Τήνου κ. Δωρόθεος.

Παράκληση γιά τούς ὑποψηφίους τῶν Πανελληνίων Ἐξετάσεων

Τὴν Παρασκευὴ 19 Μαΐου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος χοροστάτησε καὶ ὁμίλησε στὴν Ἱερὰ Παρά-
κληση ποὺ τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Λαμίας,
γιὰ τούς ὑποψηφίους μαθητές τῶν Πανελλαδικῶν ἐξετάσεων.
Στὴν ἱερὰ Παράκληση προσῆλθαν ἑκατοντάδες μαθητές, πού
κατέκλυσαν τόν Μητροπολιτικό ναό καί πῆραν τὴν εὐλογία
τῆς Ἐκκλησίας μας γιά νά ἐνισχυθοῦν στόν δύσκολο καί ἐπί-
πονο ἀγώνα τους.

Ἑορτὴ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης
Τὴν Δευτέρα 21 Μαΐου, ἡμέρα μνήμης τῶν Θεοστέπτων Βασι-
λέων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης ὁ Σεβασμιώτατος  Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καὶ ὁμίλησε στὸν πανηγυρί-
ζοντα Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης στὸν
Ἅγιο Κωνσταντῖνο Λοκρίδος. Στὴν Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουρ-
γία παρέστησαν μεταξὺ τῶν ἄλλων ὁ Βουλευτὴς κ. Θεόδωρος
Χειμάρας, οἱ πρώην Βουλευτὲς κα Κατερίνα Μπατζελῆ, κα Τό-
νια Ἀντωνίου καὶ κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης, ὁ Γενικὸς Γραμ-
ματέας τῆς Περιφέρειας κ. Εὐάγγελος Ψαθάς, ὁ Δήμαρχος
Μώλου – Ἁγίου Κωνσταντίνου κ. Εὐάγγελος Τετριμίδας, ὁ Δι-
οικητὴς τῆς ΜΕΡ.ΥΠ. Ταξίαρχος Δημήτριος Πασχαλίδης, ὁ
Ἀστυνομικὸς Διευθυντὴς Φθιώτιδας, ἐκπρόσωποι τοῦ Λιμενι-
κοῦ καὶ τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος καὶ ἄλλοι ἐπίσημοι.

Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία ἡ Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου
προσέφερε κέρασμα στὸ Πνευματικό της Κέντρο.

Πανηγυρικὴ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα
Τὴν Τρίτη 23 Μαΐου τὸ βράδυ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καὶ ὁμίλησε στὴν Ἀναστάσιμη
Ἱερὰ Ἀγρυπνία ποὺ τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, ἐπὶ τῇ Ἀποδόσει τοῦ Πά-
σχα. Στὴν Θεία Λειτουργία συμμετεῖχαν ἅπαντες οἱ Ἱερεῖς καὶ οἱ
Διάκονοι τῆς πόλεως Λαμίας καὶ ἔψαλαν οἱ δύο Βυζαντινοὶ χο-
ροὶ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θείας
Λειτουργίας ἐκτέθηκαν πρὸς προσκύνηση τὰ Ἱερὰ ἀποτμήματα
τῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως,
τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἐφραίμ, τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ

Πλανᾶ, τοῦ Ὁσίου Ξενοφῶντος καὶ τῶν Σαββαϊτῶν Πατέρων
τῶν Ἱεροσολύμων.

Ποιμαντικὲς ἐπισκέψεις Σεβασμιωτάτου
Στὰ πλαίσια τῶν ποιμαντικῶν ἐπισκέψεων σὲ ἐνορίες καὶ Μο-
ναστήρια, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος
ἐπισκέφτηκε τὴν Τετάρτη 31 Μαΐου τὸ πρωί, τοὺς ἐνοριακοὺς
Ἱεροὺς Ναοὺς Ἁγίου Δημητρίου καὶ Ἁγίας Βαρβάρας Λαμίας.
Τὸ ἀπόγευμα ἐπισκέφτηκε τὴν Ἱερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως
τοῦ Σωτῆρος Λιβανατῶν, ὅπου ἐκεῖ συνάντησε μία ὁμάδα κυ-
ριῶν τοῦ Κύκλου Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς Ἀμαρουσίου, τῆς κας
Χάϊδως Πελέκη, μὲ τὶς ὁποῖες εἶχε ἐποικοδομητικὴ συζήτηση.
Ἐπίσης στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀγάθωνος βρέθηκε τὴν Πέμπτη 7 Ἰου-
νίου τὸ πρωὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος
ὅπου συναντήθηκε μὲ τοὺς Πατέρες τοῦ μοναστηριοῦ καὶ μὲ
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Μέ πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κη-
φισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ. Κυρίλλου, ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἐπισκέ-

φθηκε τό διήμερο 4 - 5 Μαΐου τήν Ἱερά Μονή Εὐαγγελισμοῦ
τῆς Θεοτόκου Νέας Μάκρης Ἀττικῆς, προκειμένου νά συμμε-
τάσχει μαζί μέ τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Γλυφάδος

κ. Παῦλο, Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. Ἱερόθεο καί Μεσογαίας
καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαο, στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις ἐπί
τῇ  μνήμῃ τοῦ Ὁσιομάρτυρος Ἐφραίμ τοῦ Θαυματουργοῦ. Οἱ
ἑορταστικές ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ ξεκίνη-
σαν μέ τόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν ὁποῖο χοροστάτησε καί
ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυ-
ρεωτικῆς κ. Νικόλαος. Τό Σάββατο 5 Μαΐου στό Καθολικό τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς, τελέσθηκε πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιώτατου Ποιμενάρχου μας κ. Νικο-
λάου, ὁ ὁποῖος καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

Ἐπίσης προσκεκλημένος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Νικόλαος βρέθηκε τό διήμερο 8 – 9 Μαΐου
στήν πόλη τοῦ Ἀγρινίου γιά νά συμμετάσχει στούς λαμπρούς
ἑορτασμούς ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου, πολιούχου
τῆς πόλεως. Στίς λατρευτικές ἀκολουθίες συμμετεῖχαν ἐκτός
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, οἱ Σεβασμιώτατοι Μη-
τροπολίτες Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. Ἱερόθεος καί Κηφισίας,
Ἀμαρουσίου καί  Ὠρωποῦ κ. Κύριλλος. Κατά τήν διήμερο πα-

ραμονή του ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, συμμετεῖχε
στόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν ὁποῖο χοροστάτησε καί ὡμί-
λησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ζιχνῶν καί Νευροκοπί-
ου κ. Ἱερόθεος καί τήν κυριώνυμο ἡμέρα προεξῆρχε τοῦ
ἀρχιερατικοῦ συλλείτουργου καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο ἐπί τῇ
Μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου.

Μετά τήν Θεία Λειτουργία μαζί μέ τόν οἰκεῖο Ποιμενάρχη
οἱ Ἀρχιερεῖς μέ τίς συνοδεῖες  τους ἐπισκέφτηκαν τό ὑδροηλε-
κτρικό φράγμα τοῦ Ἀχελώου, ἐπίσης κατά τήν παραμονή του
στήν Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφτηκε
τήν Ἱερά Μονή Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Μυρτιᾶς καί τήν Ἱερά
Μονή Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Θέρμου, ὅπου ἔγινε δεκτός
ἀπό τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες.

Ο  ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ

Μετά τήν ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στήν Μακρακώμη

Ἀναμνηστική φωτογραφία μπροστά ἀπό τόν  Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό.

Ἀπό τήν θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Χριστοφόρου Ἀγρινίου

Ἀπό τήν θεία Λειτουργία στήν Ἱ. Μ. Ἁγίου Ἐφραίμ Νέας Μάκρης

Ἀπό τήν πανήγυρη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στήν Πελασγία

Ἀπό τήν πανήγυρη στήν Ἱ.Μ. Παναγίας Ἐλεούσης Ξυνιάδος

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν

Ἁπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ κ. ΔαμιανοῦἈπό τά ἐγκαίνια τῆς Πανελλήνιας Ἔκθεσης Λαμίας

Ἀπό τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία στόν Ἅγιο Κων/νο Λοκρίδος

Ἀπό τήν παράκληση γιά τούς ὑποψηφίους τῶν Πανελληνίων Ἐξετάσεων

Ἀπό τήν θεία Λειτουργία τῆς ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τίς κυρίες τοῦ κύκλου μελέτης Ἁγίας Γραφῆς Ἀμαρουσίου

Ἀπό τίς Ἐκδόσεις τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώ-
τιδος κυκλοφόρησε σέ Β᾽
Ἔκδοση, συμπληρωμένη,
τό βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου μας κ.
Νικολάου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΕΛΕΝΤΗΣ (1931-1975)
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛ-
ΚΙΔΟΣ».

Πολυτελής καί εἰκονογρα-
φημένη ἔκδοση πού περιέ-
χει τά ἱστορικά στοιχεῖα
πολλῶν παλαιοχριστιανικῶν
ἱερῶν ναῶν, ἱερῶν Μονῶν
καί ἄλλων μνημείων τῆς
Φθιώτιδος.

Μιά ὁμάδα παιδιῶν συναν-
τιέται καί γνωρίζεται, μέσα
ἀπό ἕνα ταξίδι στό χῶρο
καί τό χρόνο, μέ ἁγιασμέ-
νες μορφές τῆς Φθιώτιδας.
Ποιές εἶναι; Τί θά τούς
ποῦν;
Συγγραφεύς: Τριαντάφυλ-
λος Μπολτέτσος, θεολόγος,
σελίδες 127.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΜΕ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ



Ἐπίσκεψη Μητροπολίτου Μουάνζα

Στήν Μητρόπολή μας βρέθηκε ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Μουάνζα (τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας)  κ.
Ἱερώνυμος κατά τό τριήμερο τῆς Πεντηκοστῆς.

Ὁ κ. Ἱερώνυμος συλλειτούργησε μέ τόν Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου

Λαμίας καί τήν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στόν πανηγυρί-
ζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίας Τριάδος Μακρακώμης, ὅπου ἔγινε δε-
κτός ἀπό τίς ἀρχές, τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς πε-
ριοχῆς μέ αἰσθήματα ἀγάπης καί σεβασμοῦ. Προσφωνώντας
τόν Σεβασμιώτατο κ. Ἱερώνυμο ὁ Ποιμενάρχης μας εἶπε χαρα-
κτηριστικά ὅτι ὁ κ. Ἱερώνυμος εἶναι ἕνας πνευματικός ἀδάμας
τῆς Ἀφρικανικῆς Ἐκκλησίας, πού ἐργάζεται στούς ἰθαγενεῖς μέ
αὐτοθυσία καί αὐταπάρνηση καί κάθε συμπαράσταση στό
ἔργο του βοηθᾶ στήν μετάδοση τοῦ φωτός τοῦ Εὐαγγελίου σέ
ἀνθρώπους πού ζοῦν στήν εἰδωλολατρία καί τόν Σατανισμό.

Στήν ἀντιφώνησή του ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερώνυμος ἐνη-
μέρωσε τό χριστεπώνυμο πλήρωμα γιά τήν πορεία τῶν ἐργα-
σιῶν τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου
Νικολάου Μουάνζα, ὁ ὁποῖος θά ἔχει ὁλοκληρωθεῖ μέχρι τέ-
λους τοῦ ἔτους, τήν κατασκευή τοῦ ὁποίου ὡς γνωστόν ἔχει
ἀναλάβει ἐξ ὁλοκλήρου ἡ Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος καί
εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν συμπαράσταση πού
ἐπιδεικνύει ἐπί πολλά χρόνια στό ἔργο τῆς Ἱεραποστολῆς, κα-
ταλήγοντας  ὅτι ἡ προσφορά τοῦ Φθιωτικοῦ Λαοῦ στή δύσκο-
λη αὐτή οἰκονομική κρίση ἀποδεικνύει ὅτι ὑπάρχει μέσα στίς

καρδιές πίστη καί ἀγάπη, διότι μόνο ἡ πίστη καί ἡ ἀγάπη σέ
περίοδο δοκιμασίας δημιουργοῦν τέτοια ἔργα.

Πρίν τή λήξη τῆς Θείας Λειτουργίας προσφώνησε τούς Σε-
βασμιωτάτους ὁ προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ π. Δημήτριος
Κυρίτσης, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε γιά τό ἱστορικό καί πρωτό-
γνωρο αὐτό γεγονός τῆς Ἀρχιερατικῆς Συλλειτουργίας καί
προσέφερε ἀναμνηστικά δῶρα. Μετά τήν Θεία Λειτουργία, οἱ
Σεβασμιώτατοι, ὁ Ἱερός Κλῆρος καί οἱ ἀρχές τῆς περιοχῆς με-
τέβησαν στήν αἴθουσα τελετῶν τοῦ Δημαρχείου, ὅπου ὁ Δή-
μαρχος παρέθεσε ἑορταστική τράπεζα.

Ἐκδρομή κύκλων μελέτης Ἁγίας Γραφῆς

Μέ τήν εὐκαιρία λήξεως τῶν ἑσπερινῶν ὁμιλιῶν καί τῶν
κύκλων μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς τῆς  Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεώς μας καί μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου

Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, τήν Δευτέρα 14 Μαΐου πραγ-
ματοποιήθηκε μονοήμερη προσκυνηματική ἐκδρομή σέ Μο-
νές τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀργολίδος.

Οἱ 500 ἐκδρομεῖς καί οἱ 30 συνοδοί ἱερεῖς πού συμμε-
τεῖχαν στήν ἐκδρομή μέ μία ἐνδιάμεση στάση ἔφθασαν στήν
Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμίου, ὅπου τούς  ὑπε-
δέχθη ἡ ἀδελφότης τῆς Μονῆς μέ ἐπικεφαλῆς τήν Ὁσιωτάτη
Καθηγουμένη Μελάνη, ἡ ὁποία ἐξέφρασε τή χαρά της γιά τήν
ἐπίσκεψη τῶν Φθιωτῶν καί μέ ἁπλά θερμά λόγια ἀναφέρθηκε
στήν ἱστορία τῆς Μονῆς, καί στό ἔργο πού ἐπιτελεῖ.

Ἀκολούθως, ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητρο-
πόλεώς μας π. Νεόφυτος Ραφαηλίδης, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Νικολάου μετέφερε τίς
εὐχές του πρός τήν  Ὁσιωτάτη Καθηγουμένη καί τήν Ἱερά
Ἀδελφότητα. Δεύτερος σταθμός ἦταν ἡ Ἱερά Μονή ὁσίου Θεο-
δοσίου τοῦ νέου. Ἡ Ὁσιωτάτη Καθηγουμένη μέ τήν  Ἱερά
Ἀδελφότητα ὑποδέχθηκαν τούς προσκυνητές, τούς ξενάγησαν
στούς  χώρους τῆς Μονής καί προσέφεραν πλούσια φιλοξε-
νία. Τελευταῖος σταθμός ἦταν ὁ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός
Ἁγίου Πέτρου Ἐπισκόπου Ἄργους, στό Ἄργος. Ἐκεῖ ὁ Προϊστά-
μενος τοῦ Ναοῦ π. Γεώργιος Σελλῆς ὑποδέχθηκε τούς προ-
σκυνητές καί μίλησε γιά τόν βίο τοῦ Ἁγίου Πέτρου. 

Οἱ ἐντυπώσεις ὅλων τῶν προσκυνητῶν ὑπῆρξαν ἄριστες
καί ἡ πνευματική ὠφέλεια μεγάλη ἀπό τήν μονοήμερη αὐτή
ἐκδρομή, ἡ ὁποία ἐκτός τῶν ἄλλων συνετέλεσε στή σύσφιξη
τῆς ἑνότητος τῶν μελῶν καί στήν καλλιέργεια μιᾶς καλῆς κατά
Θεόν ἐπικοινωνίας.

Ἐλεούσης Ξυνιάδος ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῆς  θαυματουργικῆς  εὑρέ-
σεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος. Στὴν Θεία Λειτουργία παρέστησαν ὁ
πρώην Δήμαρχος Ξυνιάδος κ. Γεώργιος Τσιαγκλάνης, ὁ Διοι-
κητὴς τοῦ Στρατοπέδου Ὀμβριακῆς, ὁ Διοικητὴς τοῦ Ἀστυνο-
μικοῦ Τμήματος Δομοκοῦ, ὁ Πρόεδρος τῆς Ξυνιάδος, Ἱερεῖς
τῆς περιοχῆς καὶ ἀπὸ ἄλλες Μητροπόλεις καὶ πλῆθος προσκυ-

νητῶν. Τήν Παρασκευή 29 Ἰουνίου ἱερούργησε στόν πανηγυ-
ρίζοντα Ἱ. Ναό Ἁγ. Ἀποστόλων Λαμίας. Στήν ἀκολουθία παρέ-
στησαν ὁ Δήμαρχος Στυλίδος κ. Ἀπ. Γκλέτσος, ὁ Λιμενάρχης
Γλύφας κ. Ἰ. Καλαμίδας καί λοιποί ἐπίσημοι.

Ἐγκαίνια Πανελλήνιας Ἐκθέσεως Λαμίας
Τά ἐγκαίνια τῆς 46ης Πανελλήνιας Ἔκθεσης Λαμίας τέλεσε ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τό Σάββατο 12
Μαΐου. Στήν τελετή τῶν ἐγκαινίων παρέστησαν ὁ Ἀντιπεριφε-

ρειάρχης Φθιώτιδος κ. Θωμᾶς Στάϊκος, οἱ Βουλευτές κ.κ.
Χρῆστος Σταϊκούρας, Νικόλαος Τσώνης, Θεόδωρος Χειμάρας,
ἡ τ. Ὑπουργός κα Κατερίνα Μπατζελῆ, ὁ Δήμαρχος Λαμιέων κ.
Γεώργιος Κοτρωνιάς, ἄλλοι ἐπίσημοι, ἐκπρόσωποι φορέων
καί πλῆθος κόσμου.

Ἐπίσκεψη Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί
Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ στά νέα γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως
Τήν Τρίτη 15 Μαΐου, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος ἐπισκέφθηκε τόν Σεβασμιώ-
τατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο στά νέα γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς
Μ η τ ρ ο π ό λ ε ω ς
στό Κέντρο Νεό-
τητος,  τά ὁποῖα
προσφἀτως ξεκί-
νησαν τή λειτουρ-
γία τους. Τόν Μα-
καριώτατο ὑπο-
δέχθηκε θερμά ὁ
Σεβασμ ιώτατος
Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς
μας. Ὁ Μακαριώ-
τατος προσκύνησε
στό  Ἱ. Παρεκκλή-
σιο τοῦ Ἁγίου Με-
γ α λ ο μ ά ρ τ υ ρ ο ς
Ἐφραίμ. Ἀκολού-
θως στό γραφεῖο
τοῦ Σεβασμιωτά-
του ἐπί ἀρκετή
ὥρα συζήτησαν
διάφορα θέματα
πού ἀφοροῦν
στήν Ἐκκλησία καί
ἀντήλλαξαν ἀπό-
ψεις. Ἔπειτα ξεναγήθηκε στούς χώρους τοῦ Κέντρου Νεότητος.
Κατά τήν ἀποχώρησή του ὁ Μακαριώτατος ἔκανε δηλώσεις σέ
τηλεοπτικό σταθμό ὅπου ἐτόνισε τόν θαυμασμό του γιά τό
Κέντρο Νεότητος τῆς Μητροπόλεώς μας καί ἐπαίνεσε τόν Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη μας γιά τό σπουδαῖο ἔργο που ἐπι-
τελεῖ καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς ἀρχιερατείας του. Ὁ Σεβασμιώ-
τατος ἀντιφωνώντας εὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατο γιά τήν
ἐπίσκεψή του καί τά καλά του λόγια. Ἐπίσης τὴν Δευτέρα 11
Ἰουνίου τὸ πρωὶ ἐπισκέφθηκε τὸν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη
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μας κ. Νικόλαο, στὰ νέα γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὁ
Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Σινᾶ κ. Δαμιανός. Ἀκόμη τήν
Πέμπτη 17 Μαΐου τόν ἐπισκέφθηκε ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Σύρου, Τήνου κ. Δωρόθεος.

Παράκληση γιά τούς ὑποψηφίους τῶν Πανελληνίων Ἐξετάσεων

Τὴν Παρασκευὴ 19 Μαΐου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος χοροστάτησε καὶ ὁμίλησε στὴν Ἱερὰ Παρά-
κληση ποὺ τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Λαμίας,
γιὰ τούς ὑποψηφίους μαθητές τῶν Πανελλαδικῶν ἐξετάσεων.
Στὴν ἱερὰ Παράκληση προσῆλθαν ἑκατοντάδες μαθητές, πού
κατέκλυσαν τόν Μητροπολιτικό ναό καί πῆραν τὴν εὐλογία
τῆς Ἐκκλησίας μας γιά νά ἐνισχυθοῦν στόν δύσκολο καί ἐπί-
πονο ἀγώνα τους.

Ἑορτὴ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης
Τὴν Δευτέρα 21 Μαΐου, ἡμέρα μνήμης τῶν Θεοστέπτων Βασι-
λέων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης ὁ Σεβασμιώτατος  Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καὶ ὁμίλησε στὸν πανηγυρί-
ζοντα Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης στὸν
Ἅγιο Κωνσταντῖνο Λοκρίδος. Στὴν Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουρ-
γία παρέστησαν μεταξὺ τῶν ἄλλων ὁ Βουλευτὴς κ. Θεόδωρος
Χειμάρας, οἱ πρώην Βουλευτὲς κα Κατερίνα Μπατζελῆ, κα Τό-
νια Ἀντωνίου καὶ κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης, ὁ Γενικὸς Γραμ-
ματέας τῆς Περιφέρειας κ. Εὐάγγελος Ψαθάς, ὁ Δήμαρχος
Μώλου – Ἁγίου Κωνσταντίνου κ. Εὐάγγελος Τετριμίδας, ὁ Δι-
οικητὴς τῆς ΜΕΡ.ΥΠ. Ταξίαρχος Δημήτριος Πασχαλίδης, ὁ
Ἀστυνομικὸς Διευθυντὴς Φθιώτιδας, ἐκπρόσωποι τοῦ Λιμενι-
κοῦ καὶ τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος καὶ ἄλλοι ἐπίσημοι.

Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία ἡ Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου
προσέφερε κέρασμα στὸ Πνευματικό της Κέντρο.

Πανηγυρικὴ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα
Τὴν Τρίτη 23 Μαΐου τὸ βράδυ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καὶ ὁμίλησε στὴν Ἀναστάσιμη
Ἱερὰ Ἀγρυπνία ποὺ τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, ἐπὶ τῇ Ἀποδόσει τοῦ Πά-
σχα. Στὴν Θεία Λειτουργία συμμετεῖχαν ἅπαντες οἱ Ἱερεῖς καὶ οἱ
Διάκονοι τῆς πόλεως Λαμίας καὶ ἔψαλαν οἱ δύο Βυζαντινοὶ χο-
ροὶ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θείας
Λειτουργίας ἐκτέθηκαν πρὸς προσκύνηση τὰ Ἱερὰ ἀποτμήματα
τῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως,
τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἐφραίμ, τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ

Πλανᾶ, τοῦ Ὁσίου Ξενοφῶντος καὶ τῶν Σαββαϊτῶν Πατέρων
τῶν Ἱεροσολύμων.

Ποιμαντικὲς ἐπισκέψεις Σεβασμιωτάτου
Στὰ πλαίσια τῶν ποιμαντικῶν ἐπισκέψεων σὲ ἐνορίες καὶ Μο-
ναστήρια, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος
ἐπισκέφτηκε τὴν Τετάρτη 31 Μαΐου τὸ πρωί, τοὺς ἐνοριακοὺς
Ἱεροὺς Ναοὺς Ἁγίου Δημητρίου καὶ Ἁγίας Βαρβάρας Λαμίας.
Τὸ ἀπόγευμα ἐπισκέφτηκε τὴν Ἱερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως
τοῦ Σωτῆρος Λιβανατῶν, ὅπου ἐκεῖ συνάντησε μία ὁμάδα κυ-
ριῶν τοῦ Κύκλου Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς Ἀμαρουσίου, τῆς κας
Χάϊδως Πελέκη, μὲ τὶς ὁποῖες εἶχε ἐποικοδομητικὴ συζήτηση.
Ἐπίσης στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀγάθωνος βρέθηκε τὴν Πέμπτη 7 Ἰου-
νίου τὸ πρωὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος
ὅπου συναντήθηκε μὲ τοὺς Πατέρες τοῦ μοναστηριοῦ καὶ μὲ
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Μέ πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κη-
φισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ. Κυρίλλου, ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἐπισκέ-

φθηκε τό διήμερο 4 - 5 Μαΐου τήν Ἱερά Μονή Εὐαγγελισμοῦ
τῆς Θεοτόκου Νέας Μάκρης Ἀττικῆς, προκειμένου νά συμμε-
τάσχει μαζί μέ τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Γλυφάδος

κ. Παῦλο, Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. Ἱερόθεο καί Μεσογαίας
καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαο, στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις ἐπί
τῇ  μνήμῃ τοῦ Ὁσιομάρτυρος Ἐφραίμ τοῦ Θαυματουργοῦ. Οἱ
ἑορταστικές ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ ξεκίνη-
σαν μέ τόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν ὁποῖο χοροστάτησε καί
ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυ-
ρεωτικῆς κ. Νικόλαος. Τό Σάββατο 5 Μαΐου στό Καθολικό τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς, τελέσθηκε πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιώτατου Ποιμενάρχου μας κ. Νικο-
λάου, ὁ ὁποῖος καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

Ἐπίσης προσκεκλημένος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Νικόλαος βρέθηκε τό διήμερο 8 – 9 Μαΐου
στήν πόλη τοῦ Ἀγρινίου γιά νά συμμετάσχει στούς λαμπρούς
ἑορτασμούς ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου, πολιούχου
τῆς πόλεως. Στίς λατρευτικές ἀκολουθίες συμμετεῖχαν ἐκτός
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, οἱ Σεβασμιώτατοι Μη-
τροπολίτες Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. Ἱερόθεος καί Κηφισίας,
Ἀμαρουσίου καί  Ὠρωποῦ κ. Κύριλλος. Κατά τήν διήμερο πα-

ραμονή του ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, συμμετεῖχε
στόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν ὁποῖο χοροστάτησε καί ὡμί-
λησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ζιχνῶν καί Νευροκοπί-
ου κ. Ἱερόθεος καί τήν κυριώνυμο ἡμέρα προεξῆρχε τοῦ
ἀρχιερατικοῦ συλλείτουργου καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο ἐπί τῇ
Μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου.

Μετά τήν Θεία Λειτουργία μαζί μέ τόν οἰκεῖο Ποιμενάρχη
οἱ Ἀρχιερεῖς μέ τίς συνοδεῖες  τους ἐπισκέφτηκαν τό ὑδροηλε-
κτρικό φράγμα τοῦ Ἀχελώου, ἐπίσης κατά τήν παραμονή του
στήν Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφτηκε
τήν Ἱερά Μονή Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Μυρτιᾶς καί τήν Ἱερά
Μονή Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Θέρμου, ὅπου ἔγινε δεκτός
ἀπό τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες.

Ο  ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ

Μετά τήν ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στήν Μακρακώμη

Ἀναμνηστική φωτογραφία μπροστά ἀπό τόν  Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό.

Ἀπό τήν θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Χριστοφόρου Ἀγρινίου

Ἀπό τήν θεία Λειτουργία στήν Ἱ. Μ. Ἁγίου Ἐφραίμ Νέας Μάκρης

Ἀπό τήν πανήγυρη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στήν Πελασγία

Ἀπό τήν πανήγυρη στήν Ἱ.Μ. Παναγίας Ἐλεούσης Ξυνιάδος

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν

Ἁπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ κ. ΔαμιανοῦἈπό τά ἐγκαίνια τῆς Πανελλήνιας Ἔκθεσης Λαμίας

Ἀπό τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία στόν Ἅγιο Κων/νο Λοκρίδος

Ἀπό τήν παράκληση γιά τούς ὑποψηφίους τῶν Πανελληνίων Ἐξετάσεων

Ἀπό τήν θεία Λειτουργία τῆς ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τίς κυρίες τοῦ κύκλου μελέτης Ἁγίας Γραφῆς Ἀμαρουσίου

Ἀπό τίς Ἐκδόσεις τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώ-
τιδος κυκλοφόρησε σέ Β᾽
Ἔκδοση, συμπληρωμένη,
τό βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου μας κ.
Νικολάου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΕΛΕΝΤΗΣ (1931-1975)
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛ-
ΚΙΔΟΣ».

Πολυτελής καί εἰκονογρα-
φημένη ἔκδοση πού περιέ-
χει τά ἱστορικά στοιχεῖα
πολλῶν παλαιοχριστιανικῶν
ἱερῶν ναῶν, ἱερῶν Μονῶν
καί ἄλλων μνημείων τῆς
Φθιώτιδος.

Μιά ὁμάδα παιδιῶν συναν-
τιέται καί γνωρίζεται, μέσα
ἀπό ἕνα ταξίδι στό χῶρο
καί τό χρόνο, μέ ἁγιασμέ-
νες μορφές τῆς Φθιώτιδας.
Ποιές εἶναι; Τί θά τούς
ποῦν;
Συγγραφεύς: Τριαντάφυλ-
λος Μπολτέτσος, θεολόγος,
σελίδες 127.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΜΕ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ



Ἑορταστική ἐκδήλωση γιά τά 50 χρόνια λειτουργίας τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου στή Λαμία πραγματοποίησε ἡ
Ἱερά Μητρόπολή μας τήν Δευτέρα 18 Ἰουνίου τό ἀπόγευμα
στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Ἐργατικοῦ Κέντρου Φθιώτι-
δος.

Τήν ἐκδήλωση ἄνοιξε ἡ πολυμελής Χορωδία τῆς Σχολῆς
Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἡ ὁποία
ὑπό τήν Διεύθυνση τοῦ Διευθυντοῦ κ. Ἀνδρέου Ἰωακείμ
ἑρμήνευσε τραγούδια μέ τήν συνοδεία παραδοσιακῶν ὀργά-
νων.

Στήν συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νι-
κόλαος ἀνέπτυξε ὁμιλία μέ θέμα «Τά 50 χρόνια προσφορᾶς
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Λαμίας». Ἀνέφερε χαρακτη-
ριστικά ὅτι «ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι ἡμέρα μνήμης καί τιμῆς.
Ἡμέρα μνήμης γιά ὅλους ἐκείνους πού συνέλαβαν καί ὑλο-
ποίησαν τό μεγάλο αὐτό ὅραμα τῆς ἱδρύσεως καί λειτουργίας
τοῦ Γηροκομείου καί ἡμέρα τιμῆς γιά ὅσους ἐκ τοῦ ὑστερήμα-
τος ἤ τοῦ περισσεύματος συνεισφέρουν στήν ἀπρόσκοπτη καί
εὔρυθμη λειτουργία του».

Ἀκολούθως ἔκανε μία ἱστορική ἀναδρομή τοῦ ἱδρύματος,
ἀπό τόν θεμέλιο λίθο πού ἔθεσε ὁ μακαριστός Μητροπολίτης
κυρός Ἀμβρόσιος καί τά ἐγκαίνια πού ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτα-
τος κυρός Δαμασκηνός ἕως καί σήμερα μέ τήν ἵδρυση τῆς Στέ-
γης Κατακοίτων καί τῶν δύο Γηροκομείων Σπερχειάδος (Μέρι-
μνα Γήρατος Ἀθανάσιος καί Μαίρη Ἀκρίδα) πού ἀνήγειρε καί

ἐδώρησε στήν Μητρόπολή μας ὁ μέγας εὐεργέτης ἀείμνηστος
Ἀθανάσιος Ἀκρίδας  καί τό Γηροκομεῖο τῆς Στυλίδος ( Ἵδρυμα
Ἀ. Πετρῆ - Στέγη Γερόντων), τό ὁποῖο ἀνήγειρε ἡ Μητρόπολή
μας ἐπί οἰκοπέδου δωρηθέντος σέ αὐτή ἀπό τόν μεγάλο εὐερ-
γέτη Ἀργύρη Πετρῆ.

Στό τέλος τῆς ὁμιλίας του ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε
ὅλους ὅσοι βοηθοῦν καί ποικιλοτρόπως συμπαρίστανται στίς
ἀνάγκες τοῦ Γηροκομείου καί τούς εὐχήθηκε ὁ Δωρεοδότης
Κύριος νά τούς χαρίζει τίς  οὐράνιες δωρεές τῶν θείων Χαρι-
σμάτων Του.

Μετά τήν ὁμιλία βράβευσε τήν Διευθύντρια τοῦ  Ραχουτεί-
ου Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου κ. Κωνσταντίνα Μαντέ, γιά
τήν πολυετή προσφορά της στό  Ἵδρυμα.

Ἡ κα Μαντέ συγκινημένη, εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο
γιά τήν τιμητική διάκριση ἐκ μέρους τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλη-
σίας.

Ἰδιαίτερα συγκινητική στιγμή στήν ὅλη ἐκδήλωση ἦταν
ὅταν δύο ἀπό τούς γέροντες πού φιλοξενοῦνται στό Γηροκο-
μεῖο ὡς ἐκπρόσωποι τῶν τροφίμων ἀνέβηκαν στό βῆμα καί
κατέθεσαν τίς προσωπικές τους ἐμπειρίες, εὐχαριστώντας τόν
Σεβασμιώτατο, τό προσωπικό καί τόν ἁπλό κόσμο γιά τήν
φροντίδα καί τήν θαλπωρή πού τούς προσφέρουν.

Κατόπιν ἀπήγγειλαν δύο ὡραῖα καί ἐπίκαιρα ποιήματα ἡ
κα Νίκη Ντζόϊδου μέ τίτλο «Ὅσο περνᾶν τά χρόνια» τοῦ
Κωστῆ Παλαμᾶ καί ὁ κ. Κωνσταντῖνος Σφήκας, Θεολόγος Κα-

«Προτιμῶ μιά στάλα αἷμα ἀπό ἕνα ποτήρι μελάνι». Ὁ σε-
φερικός αὐτός στίχος ἐκφράζει ἐπίκαιρα τήν προσδοκία τοῦ
σημερινοῦ ἀνθρώπου, πού βαρέθηκε πιά τά λόγια, προσδο-
κώντας λίγη ζωή. Τό αἷμα ἄλλωστε θεωρεῖται καί εἶναι φορέας
καί σύμβολο ζωῆς. Μιά προσφορά ζωῆς βαθαίνει τήν βιωμα-
τική ἐμπειρία καί πλαταίνει τούς δεσμούς αἵματος καί ζωῆς. 

Σέ ἐποχή ὅπως
ἡ σημερινή κατά
τήν ὁποία χίλιοι
δυό κίνδυνοι ἀπει-
λοῦν τή ζωή, εἶναι
πολύ σημαντικό,
μέ τήν προσφορά
αἵματος νά μπορεῖς
νά διακονεῖς τή

ζωή. Γνωρίζεις ὅτι δίνεις κάτι ἀπό τόν ἴδιο σου τόν ἑαυτό πού
δέν μπορεῖ νά ἀντικατασταθεῖ μέ τίποτε. Ἤ δίνεις αἷμα ἐφόσον
μπορεῖς ἤ δέν δίνεις. Δέν χωροῦν συμβιβασμοί, γιατί τότε θά
προκύψουν... ἀσυμβατότητες, οἱ ὁποῖες μπορεῖ νά εἶναι ἐπιζή-
μιες καί θανατηφόρες. Παράλληλα μέ τήν αἴσθηση ὅτι συμ-
βάλλεις στή σωτηρία τῆς ζωῆς κάποιων ἀνθρώπων, αἰσθάνε-
σαι ὅτι μέ τόν θεσμό τῆς αἱμοδοσίας σοῦ παρέχεται ἡ δυνατό-
τητα μιᾶς νέας ἀδελφοποιΐας.

Ἔθιμο διαδεδομένο σέ πολλούς λαούς, ἡ «ἀδελφοποιΐα»
μαρτυρεῖται ἀπό παλιά χρόνια. Ἡ κατοχύρωση τοῦ θεσμοῦ γι-
νόταν μέ θρησκευτικές ἤ συμβολικές ἐνέργειες. Βασική ἐνέρ-
γεια γιά τήν ἐπικύρωση καί τήν ἐξασφάλιση ἦταν μίμηση τῆς
φύσεως, μέ τήν μετάγγιση αἵματος ἀπό τόν ἕναν στόν ἄλλον
ὥστε νά γίνουν κάπως «ὅμαιμοι» ἀδελφοί. Ἡ ἐπιλογή βέβαια
τῶν ἀδελφῶν ἦταν προσωπική.

Ἡ αἱμοληψία καί ἡ μετάγγιση δημιουργοῦν σήμερα νέους
δεσμούς αἵματος, τίς περισσότερες φορές ἀνωνύμους, καθότι,
δέν γνωρίζουμε, κατά παραλλαγή τοῦ κυριακοῦ λογίου (Ματ-
θαίου 6,3) ποιό ἀριστερό χέρι παίρνει τό αἷμα τοῦ δεξιοῦ μας,
ἄν εἶναι «ἀριστερός» ὁ αἱμοδότης ἤ «δεξιός» ὁ αἱμολήπτης,
ἄνδρας ἤ γυναίκα, ἐλεύθερος ἤ δέσμιος, πιστός ἤ ἄπιστος,
ὁμόθρησκος ἤ ἄθρησκος, ὀρθόδοξος ἤ αἱρετικός, λαϊκός ἤ
κληρικός, μαῦρος ἤ λευκός. Καί γιά τό αἷμα μπορεῖ νά ἐφαρ-
μοσθεῖ ἡ παύλεια ρήση, ὅτι «οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδέ  Ἕλλην...»
(Γαλάτας 3, 28. Κολοσσαεῖς 3, 11). Τό αἷμα ρέει «ἐπί πονηρούς
καί ἀγαθούς, ἐπί δικαίους καί ἀδίκους» (πρβλ. Ματθαίου 5,
45), δίνει ζωή καί ἐλπίδα, σφυρηλατεῖ μιά νέα ἀδελφότητα
αἵματος.

Ἡ Ἐκκλησία ἔχει κάθε λόγο νά προωθεῖ μιά τέτοια ἔμπρα-
κτη καί ἀναντικατάστατη ἐκδήλωση ἀγάπης. Γνωρίζει τήν ἀτί-
μητη τιμή τοῦ αἵματος, ἰδιαίτερα τοῦ τιμίου αἵματος τοῦ Χρι-
στοῦ πού μᾶς ἐξαγόρασε ἀπό τήν κατάρα τοῦ νόμου. Γνωρίζει
τήν ἀσύγκριτη οὐσιαστική καί συμβολική ἀξία μιᾶς ἄλλης
Τράπεζας Αἵματος μέ αἱμοδότη ὄχι πιά ἄνθρωπο. Ἀπό τήν
ἀρχή, λοιπόν, στάθηκε πολύ κοντά καί ἀποτελεσματικά σ’
αὐτήν τήν καινούρια εὐκαιρία σωτηρίας ἀνθρωπίνων ζωῶν.

Στήν Ἑλλάδα γίνεται σύντονη προσπάθεια ἀπό τίς Ἱ. Μη-
τροπόλεις καί τίς Ἐνορίες συστηματικῆς καλλιέργειας ὑψηλοῦ
φρονήματος ἑτοιμότητος τῶν πιστῶν γιά αἱμοδοσία.

Ἀλέξανδρος Σταυρόπουλος
Ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς 

τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 
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Χειροτονία νέου Πρεσβυτέρου
Τὴν Τετάρτη 2 Μαΐου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος ἱερούργησε καὶ ὁμίλησε στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ
Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Λαμίας. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θείας
Λειτουργίας τέλεσε τὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ἄμι-
σθου διακόνου π. Κωνσταντίνου Κουτσομπλῆ. Ὁ Σεβασμιώτα-
τος  στήν ὁμιλία του ἐτόνισε ὅτι τὴν πορεία τῆς Ἐκκλησίας δὲν
τὴν καθορίζει ἡ ὑλικὴ ἀμοιβή, οὔτε οἱ Κυβερνήσεις καὶ οἱ πο-
λιτικοί, ἀλλὰ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας
ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τήν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀθανασί-
ου γιά τήν πολυετῆ φιλοξενία τῶν γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητρο-

πόλεως στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ναοῦ, καί ἐπέδωσε στὸν
προϊστάμενο τῆς Ἐνορίας Πρωτοπρ. Παναγιώτη Λιτόπουλο τὸ
Μετάλλιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Στὴν ἀντιφώνησή του ὁ π.
Παναγιώτης συγκινημένος εὐχαρίστησε τὸν Σεβασμιώτατο γιὰ
τὴν τιμὴ ποὺ ἐπεφύλαξε στὴν Ἐνορία μὲ τὸ νὰ στεγάσει τὰ γρα-
φεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως σέ αὐτή. Στὴν Θεία Λειτουργία
παρέστη πλῆθος κόσμου καί πολλοί ἐπίσημοι. 

Ἀπό τό ποιμαντικό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου
Τήν Κυριακή 6 Μαΐου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας
ἱερούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό Ἁγ. Σεραφείμ, τοῦ
Δομβοΐτου, στό Ζέλι Λοκρίδος. Στή θεία Λειτουργία ἐκτέθηκε
πρός προσκύνηση τεμάχιο ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ ἁγίου. Τό Σάβ-
βατο 12 Μαΐου ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε στή Θεία Λει-
τουργία πού τελέσθηκε στόν Ιερό Ναό Ἁγίου Νικολάου στή
Μοσχοκαρυά. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τέλεσε τό τεσ-
σαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ Δημητρίου Δροσοπούλου, ἡ

σύζυγος τοῦ ὁποίου εἶναι μέλος τοῦ φιλοπτώχου ταμείου τῆς
ἐνορίας Ἁγίου Ἀθανασίου Λαμίας καί ἐπὶ σειρά ἐτῶν  προσφέ-
ρει τίς ὑπηρεσίες της στό ἐνοριακό Κέντρο Ἀγάπης. Τὴν Κυ-
ριακὴ 20 Μαΐου ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε καὶ ὁμίλησε
στὴν πανηγυρίζουσα Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Νικολάου Δίβρης. Τὴν
Τετάρτη 13 Ἰουνίου, ἱερούργησε στό Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν Κα-
τασκηνώσεων τῆς Μητροπόλεως στὸ Καινούριο Λοκρίδος ἐπὶ

τὴ ἀναμνήση τῆς εὑρέσεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ἁγίας Αἰκατε-
ρίνης. Στὴν Θεία Λειτουργία παρέστησαν ὁ Βουλευτὴς κ. Θεό-
δωρος Χειμάρας, ὁ Δήμαρχος Μώλου - Ἁγίου Κωνσταντίνου
κ. Εὐάγγελος Τετριμίδας, μὲ Ἀντιδημάρχους καὶ μέλη τοῦ Δη-
μοτικοῦ Συμβουλίου, ὁ ἐ.ἀ. Στρατηγὸς Γεώργιος Μακρυνί-
τσας,  Ἱερεῖς καὶ πιστοὶ ἀπὸ τὶς ὅμορες ἐνορίες. Τὴν Πέμπτη 21
Ἰουνίου ἱερούργησε στὴν πανηγυρίζουσα Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας

Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Ὁ κ. Ἀθανάσιος Σιακεβέλλας, Στρατηγος ἐ. ἀ. .......300,00
Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου 
Ἀρκίτσης .................................................................500,00
Τό Ἡγουμενσυμβ. Ἱ. Μονῆς Παναγίας 
Φανερωμένης Ξυνιάδας .........................................500,00
Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ 
Ἁγ. Κωνσταντίνου Λοκρίδος ..................................300,00
Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Τριάδος 
Μακρακώμης .........................................................200,00
Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς 
Βελεσσιωτῶν ..........................................................200,00
Ἡ κα Λένα Παρασκευᾶ ...........................................100,00

Ὑπέρ ἀνεγέρσεως Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζα
Ἡ κα Ἀρτεμισία Σάλτα ............................................200,00
Ὁ αἰδεσ. Πρεσβυτ. π. Κωνσταντῖνος Θεολογᾶς .......50,00
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη ............................................60,00
Α. Μ. .......................................................................100,00
Ἀνώνυμος ...............................................................100,00
Ἀνώνυμος ...............................................................100,00
Ἀνώνυμος ...............................................................150,00
Ἀνώνυμος ...............................................................200,00
Ἡ κα Συμέλα Πατσινακίδη ........................................15,00

Ὑπέρ Γηροκομείου Στυλίδος
Ἀνώνυμος ............................................................1.000,00

Ὑπέρ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ
Ἀνώνυμος ...............................................................150,00

Ὑπέρ Γηροκομείου Στυλίδος
Ἀνώνυμος ............................................................1.000,00

Ὑπέρ Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων
Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου 
Στυλίδος .................................................................500,00
Ὁ παν. Ἀρχιμ. π. Γερμανός Γιαντσίδης ...................150,00

Ὑπέρ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
Ὁ Σύλλογος Καλλιτεχνικῶν καί Εἰκαστικῶν 
Τεχνῶν ....................................................................300,00

Δ Ω Ρ Ε Ε ΣΔΩΣΤΕ ΑΙΜΑ, ΔΩΣΤΕ ΖΩΗ

προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν Ἀμφίκλεια καὶ τὴ Λαμία. Ἰδιαιτέρως δέ,
εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ μιλήσει στὰ παιδιὰ τοῦ 15ου Δημοτικοῦ
Σχολείου Ἀφανοῦ Λαμίας, τὰ ὁποῖα μὲ τὸν Διευθυντὴ  καὶ
τοὺς δασκάλους τους, εἶχαν ἐπισκεφθεῖ τὸ μοναστήρι καὶ τὸ
μουσεῖο Φυσικῆς Ἱστορίας. Ὁ Ποιμενάρχης μας προσέφερε
στὰ παιδιὰ μία μικρὴ εὐλογία.

Σύναξη Ὁμαδαρχῶν καὶ Στελεχῶν Κατασκηνώσεων
Τὴν Παρασκευὴ 1 Ἰουνίου, στὸ γραφεῖο τοῦ Σεβασμιωτάτου
πραγματοποιήθηκε Σύναξη  ὁμαδαρχῶν καὶ στελεχῶν τῶν Κα-
τασκηνώσεων. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικό-
λαος εὐχαρίστησε τὰ παιδιὰ γιὰ τὴν ἀνταπόκρισή τους στὴν
πρόσκληση τῆς τοπικῆς μας  Ἐκκλησίας, ἀναφέρθηκε στὸ
ὑψηλὸ λειτούργημα τῆς ἀγωγῆς τῶν νέων καὶ κάλεσε τὰ στε-

λέχη τῶν Κατασκηνώσεων νὰ ἐντείνουν τὶς προσπάθειές τους
καὶ νὰ συντονισθοῦν στὴν ἀποστολή τους, γιὰ μία ἐπιτυχημέ-
νη κατασκηνωτικὴ χρονιά. Ἀκολούθησε διάλογος καὶ ἐποικο-
δομητικὴ συζήτηση. Οἱ ὁμαδάρχες ἔθεσαν τὰ ἐρωτήματά τους
καὶ κατέθεσαν τὴ δική τους ἐμπειρία καὶ τὶς δυσκολίες ποῦ
ἀντιμετωπίζουν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Κατασκηνωτικῆς περιό-
δου. Τέλος, ὅλοι οἱ ὁμαδάρχες ἔλαβαν μία μικρὴ εὐλογία ἀπὸ
τὸν Σεβασμιώτατο. Ἡ δεύτερη συνάντηση τοῦ Σεβασμιωτάτου
μέ τούς ὑποψηφίους ὀμαδάρχες πραγματοποιήθηκε τήν Τε-
τάρτη 20  Ἰουνίου, ὅπου ρυθμίστηκαν οἱ τελευταῖες λεπτομέ-
ρειες γιά τήν λειτουργία τῶν κατασκηνώσεων.

Ἐκδήλωση γιὰ τὴν ἐπέτειο λήξης τοῦ πολέμου τοῦ 1897 
Ἑορτασμὸς γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς λήξης τοῦ ἀτυχοῦς πολέμου
τοῦ ἔτους 1897 πραγματοποιήθηκε ὑπὸ τὴν αἰγίδα  τοῦ Δή-

μου Λαμιέων καὶ τοῦ Συνδέσμου Ἐφέδρων Ἀξιωματικῶν τοῦ
Νομοῦ Φθιώτιδος στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στὴν
Ταράτσα Λαμίας τὸ Σάββατο 2 Ἰουνίου. Στήν ἐκδήλωση ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τέλεσε ἐπιμνημό-
συνη δέηση καί παρέστησαν πολλοί ἐπίσημοι.

Γάμος τοῦ Γραμματέως τῆς  Ἱ. Μητροπόλεώς
Τὸ Σάββατο 2 Ἰουνίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος ἐτέλεσε τὸ Μυστήριο τοῦ Γάμου τοῦ Τριαντάφυλ-
λου Μπολτέτσου,  Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ
τῆς  Κωνσταντίνας Κυριαζῆ, Ἰατροῦ, στὸ χωριὸ Ἅγιος Βλάσιος

Βοιωτίας. Μετὰ τὸ τέλος τοῦ Μυστηρίου ὁ Σεβασμιώτατος με-
τέβη στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἁγίας Μαρίνης
Παρνασσοῦ, ὅπου ἐνημερώθηκε γιά τὶς ἐργασίες ἀνακαινίσε-
ως στή Μονή.

Ἐργασίες καθαρισμοῦ Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων
Μὲ προσωπικὴ ἐργασία 20 Ἱερεῖς καὶ Διάκονοι τῆς Μητροπό-
λεώς μας ἄρχισαν ἀπὸ τὴν Τετάρτη 6 Ἰουνίου τὴν προετοιμα-
σία καὶ τὸν εὐτρεπισμὸ τῶν χώρων καὶ τῶν οἰκημάτων τῆς Κα-
τασκηνώσεως, ὅπου κάθε χρόνο φιλοξενοῦνται ἐντελῶς δω-
ρεὰν 500 περίπου παιδιὰ καὶ νέοι τῶν ἐνοριῶν τῆς Φθιώτιδος.
Ὁ Σεβασμιώτατος παραβρέθηκε καὶ συντόνισε τὶς ἐργασίες,
συνεχάρη δέ καὶ εὐχαρίστησε τοὺς Ἱερεῖς ποὺ πρόθυμα διέθε-

σαν λίγες ἡμέρες ἀπὸ τὸ πρόγραμμά τους γιὰ τήν προσφορά
ἐργασίας στίς Κατασκηνώσεις τῆς Μητροπόλεώς μας, οἱ ὁποῖες
κάθε χρόνο φιλοξενοῦν ἑκατοντάδες παιδιά καί ἀποτελοῦν
μιά σημαντική ποιμαντική δράση τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

E K K Λ H C I A C T I K E C  E I Δ H C E I C
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ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

Μεγάλου Ἀλεξάνδρου 
&  Ἀγρἀφων - Λαμία

(1ος όροφος )
Τηλ. 22310 50551 
ἕως 22310 50553

ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΓΙΑ  ΤΑ  50 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟυ

Ἀπό τήν χειροτονία τοῦ π. Κωνσταντίνου Κουτσομπλῆ

Ἀπό τήν ἀπονομή τοῦ μεταλλίου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως στόν προϊστάμενο τοῦ Ναοῦ

Ἀπό τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία στό Ζέλι Λοκρίδος.

Ἀπό τήν θεία Λειτουργία στήν Ἱ. Μονή Ἁγίου Νικολάου Δίβρης

Ἀπό τήν θεία λειτουργία στή Μοσχοκαρυά

Ἄποψη ἀπό τήν ἐκδήλωση γιά τό Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο Λαμίας

Ὁ Σεβασμιώτατος τιμᾶ τήν κα Κ. ΜαντέὉ Σεβασμιώτατος μιλᾶ στήν ἐκδήλωση γιά τά 50 χρόνια τοῦ Γηροκομείου

Χαιρετισμός ἀπό ἕναν ἡλικιωμένο τοῦ Ἱδρύματος

Ἀπό τήν σύναξη ὁμαδαρχῶν καί στελεχῶν κατασκηνώσεων

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τούς ἱερεῖς κατά τόν καθαρισμό τῶν κατασκηνώσεων

Ἀπό τόν γάμο τοῦ κ. Τραντάφυλλου Μπολτέτσου

¨Ο Σεβασμιώτατος μέ τά παιδιά τοῦ 15ου Δημοτικοῦ Σχολείου Λαμίας



ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 
ΤΗΣ Ι. Μ. ΟΣΙΟΥ ΔΑΒΙΔ π. ΚΥΡΙΛΛΟΥ

Τήν Κυριακή 13 Μαΐου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος μετέβη στήν Ἱερά Μονή τοῦ Ὁσίου Δαυίδ στή Λί-
μνη Εὐβοίας προκειμένου νά συμμετάσχει στό τεσσαρακονθή-
μερο μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς π. Κυρίλλου.

Στην πολυαρχιερατική Θεία  Λειτουργία πού τελέσθηκε στό
καθολικό τῆς Μονῆς προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Καρυστίας καί Σκύρου κ. Σεραφείμ καί συνιερούργησαν οἱ
Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Φθιώτιδος κ. Νικόλαος, Σισανί-
ου και Σιατίστης κ. Παῦλος, Κορίνθου κ. Διονύσιος, Ἠλιουπό-
λεως κ. Θεόδωρος καί ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης, Χαλκίδος κ.
Χρυσόστομος.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος συνδεό-
ταν πνευματικά μέ τόν π. Κύριλλο ἀφοῦ καί οἱ δύο ἔλαβαν
τήν Ἱερωσύνη ἀπό τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Χαλκίδος κυ-
ρό Νικόλαο Σελέντη. Ὁ ἀείμνηστος καθηγούμενος ὅμως εἶχε
καί στενούς δεσμούς μέ τήν Ἱερά Μητρόπολή μας καθώς ὁ
ὅσιος Δαυίδ καταγόταν ἀπό τήν Γαρδινίτσα Λοκρίδος καί ὡς
ἐκ τούτου μετέφερε πολλές φορές τήν Κάρα τοῦ  Ἁγίου σέ
ἐνορίες τῆς Μητροπόλεώς μας πρός ἁγιασμό τῶν πιστῶν. Ἰδι-
αίτερα δέ συμμετεῖχε στήν ἑορτή τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων, ὅπου
πάντα πρόθυμα μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Ποιμενάρχου μας
συνόδευε τήν τιμία Κάρα στήν Λαμία.

Ὁ μακαριστός π. Κύριλλος μαθήτευσε ὡς ὑποτακτικός πλη-
σίον τοῦ Γέροντος Ἰακώβου, ἀπό τόν ὁποῖο πολλά διδάχθηκε.
Διακρινόταν γιά τήν ἀφοσίωσή του στήν μοναχική ζωή, τήν
ἁπλότητα, τήν πραότητά, τήν ταπείνωση καί τήν ἀγάπη του γιά
τόν ἄνθρωπο. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλα-

ος γιά νά τιμήσει τήν μνήμη τοῦ π. Κυρίλλου, ἔδωσε τό ὄνομα
Κύριλλος στό νέο ἄγαμο διάκονο τῆς Μητροπόλεώς μας Κων-
σταντῖνο Μπολτέτσο, ἡ χειροτονία τοῦ ὁποίου συνέπεσε χρο-
νικά μέ τήν ἐκδημία τοῦ ἀειμνήστου καθηγουμένου.

.❈,

ΕΚΔΗΜΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ
ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

Ἐκοιμήθη τήν Πέμπτη 21 Ἰουνί-
ου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Νικοπόλεως καί Πρεβέζης
Μελέτιος (Καλαμαράς). Ὁ ἐκλι-
πών ἱεράρχης γεννήθηκε τό 1933
στήν Ἀλαγονία Καλαμάτας. 

Πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς καί τῆς Φιλοσοφικῆς
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν, χειροτονήθηκε διάκο-
νος καί πρεσβύτερος ὑπό τοῦ
ἀοιδίμου Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Δασκαλά-
κη. Διετέλεσε Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μεσσηνίας
καί Γραμματεύς τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Διεκκλησιαστικῶν
Σχέσεων. Ὑπῆρξε προκάτοχος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου μας κ. Νικολάου στήν θέση τοῦ Ἱερατικοῦ Προϊσταμένου
στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἄρεως. Ἀνέπτυξε πλούσιο συγ-
γραφικό ἔργο καί βραβεύθηκε ἀπό τήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν γιά
τό ἔργο του, «Ἡ Ε΄ Οἰκουμενική Σύνοδος». Μητροπολίτης Νι-
κοπόλεως καί Πρεβέζης χειροτονήθηκε τήν 1 Μαρτίου τοῦ
1980. Κατά τήν ὑπέρ τριακονταετή ἀρχιερατεία του ἀνέπτυξε

πλούσιο κοινωνικό καί ἐκκλησιαστικό ἔργο. Ὑπῆρξε ἀσκητι-
κός καί ἀφοσιωμένος στό μοναχικό βίο. 

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία του τελέσθηκε τό Σάββατο 23 Ἰουνίου
στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Πρεβέζης, προεξάρ-
χοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης
Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, συμπαραστατουμένου ἀπό χορεία
ἀρχιερέων, παρουσία τῶν ἐπισήμων τοῦ τόπου. 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἅμα τῇ πληροφορήσει
τῆς ἐκδημίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Νικοπόλεως καί κωλυόμε-
νος νά παραστεῖ στήν ἐξόδιο ἀκολουθία λόγῳ τῶν ἐγκαινίων
τοῦ Ἱ. Παρεκκλησίου τοῦ Ἁγ. Ἐφραίμ, μετέβη στήν Πρέβεζα μέ
τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. Νικόλαο, τήν
Παρασκευή 21 Ἰουνίου, καί ἐτέλεσαν Τρισάγιο ἐπί τοῦ σεπτοῦ
σκηνώματος τοῦ ἀειμνήστου ἱεράρχου ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς
ψυχῆς του.  

θηγητής μέ τίτλο «Τό Κάλεσμα» τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἀγάθωνος π. Δαμασκηνοῦ Ζαχαράκη.

Ἡ ἑορταστική ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ τήν προβολή ντοκυ-
μαντέρ πού προέβαλε διάφορα στιγμιότυπα ἀπό τήν λειτουρ-
γία τοῦ Ἱδρύματος, τό ὁποῖο ἐπιμελήθηκε ὁ Πρεσβ. π. Γεώρ-
γιος Κάλλος.

Μετά τό πέρας τῆς ἐκδηλώσεως μικρά παιδιά προσέφεραν
ἀπό μία ἀνθοδέσμη εἰς ἔνδειξη σεβασμοῦ καί ἀγάπης στούς
γέροντες τοῦ Ἱδρύματος πού παραβρέθηκαν στήν ἐκδήλωση
καί διανεμήθηκε ἀναμνηστικό ἔντυπο καί γλυκίσματα σέ
ὅλους τούς παρευρισκομένους.

Τήν παρουσίαση τῆς ἐκδηλώσεως ἔκανε ἡ κα Σοφία Πανα-
γιώτου, Θεολόγος – Δημοσιογράφος τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθ-
μοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Στήν ἐκδήλωση παρέστησαν ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ.
Θωμᾶς Στάϊκος, ἡ Βουλευτής κα Ἑλένη Μακρῆ – Θεοδώρου,
οἱ πρώην Βουλευτές κ. Δημήτριος Ἀλαμπάνος, Θεόδωρος Χει-
μάρας καί Ἀπόστολος Γκλέτσος, ὁ Διοικητής τῆς ΜΕΡ.ΥΠ. Τα-
ξίαρχος Δημήτριος Πασχαλίδης, ὁ κ. Γεώργιος Φώσκολος
Ἀρεοπαγίτης, τ. Ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου, ἡ Διευθύν-
τρια τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου – Λυκείου κα Παναγιώτα
Παπακώστα, ἰατροί τῆς πόλεως, οἱ ὁποῖοι προσφέρουν ἐθε-
λοντικά τίς ὑπηρεσίες τους στό Ἵδρυμα, Ἱερεῖς καί πλῆθος κό-
σμου.
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Μ
έ μεγάλη ἐπιτυχία στέφθηκε
ἡ ἑορτή λήξεως τῶν Κατηχη-
τικῶν Σχολείων γιά τό ἔτος

2011-2012, πού διοργάνωσε τό
Γραφεῖο Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Φθιώτιδος ὑπό τήν εὐθύνη
τοῦ Ἱερολ. Ἱεροδ. Ἀλεξίου Καπαν-
δρίτου. Περισσότερα ἀπό 250 παι-
διά ἀπ᾽ ὅλες τίς ἐνορίες τῆς Λαμίας,
μαζί μέ τούς κατηχητές τους συμμε-
τεῖχαν στήν ἐκδήλωση, πού ἔλαβε
χώρα, τήν Παρασκευή 18 Μαΐου,
στό  Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ
Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Ἄμπλιανης
Λαμίας.

Στό πρῶτο μέρος τῆς ἐκδηλώσε-
ως παρουσιάσθηκαν  ποιήματα καί
τραγούδια πού ἀπέδωσαν τά παιδιά
τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, ἐνῶ ἔγι-
νε καί παρουσίαση φωτογραφικοῦ
ὑλικοῦ, ἀπό τίς δραστηριότητες πού πραγματοποιήθηκαν στά
ἐνοριακά Κατηχητικά Σχολεῖα, κατά τήν διάρκεια τῆς χρονιᾶς
πού πέρασε.

Ἀκολούθως, ἀπηύθυνε χαιρετισμό στήν ἐκδήλωση ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Νικόλαος, κατά τόν ὁποῖο τόνι-
σε ἰδιαίτερα τήν σπουδαιότητα τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων καί
ἀφοῦ συνεχάρη  τούς κατηχητές γιά τό σημαντικό ἔργο πού
ἐπιτελοῦν, ἀλλά καί γιά τήν ἐπιτυχία τῆς ἐκδηλώσεως, προσκά-
λεσε ὅλα τά παιδιά νά συμμετάσχουν τό καλοκαίρι  στίς Κατα-
σκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας στο Καινούριο Λοκρί-

δος. Στήν συνέχεια, παρουσιάσθηκε τό δεύτερο μέρος τῆς
ἐκδηλώσεως, πού περιελάμβανε παραδοσιακούς χορούς ἀπό
τά παιδιά τῶν κατηχητικῶν συνάξεων μέ τήν εὐθύνη τῶν καθη-
γητῶν ἐκμάθησης παραδοσιακῶν χορῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως.

Τήν ἐκδήλωση παρουσίασε ἡ κα Σταυρούλα Μπότη, Καθη-
γήτρια τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Λαμίας. Στό τέλος τῆς ἐκδηλώ-
σεως προσφέρθηκε ὡς εὐλογία σέ ὅλα τά παιδιά ἕνα βιβλίο,
ἐνῶ ἀκολούθησε πλούσιο κέρασμα, πού προσέφερε ἡ ἐνορία
τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς

Συνάντηση μὲ Τηνίους ἐκδρομεῖς
Τὸ μεσημέρι τῆς Τετάρτης 6 Ἰουνίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας κ. Νικόλαος συνάντησε μία ὁμάδα 50 κληρικῶν,
μοναχῶν καὶ λαϊκῶν ἐκδρομέων τῆς Ἱερᾶς Νήσου Τήνου, οἱ
ὁποῖοι ὑπὸ τὴν εὐθύνη τοῦ Πρωτοπρ. Γεωργίου Φανεροῦ, Γε-

νικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Τήνου, ἐπέστρεφαν ἀπὸ προ-
σκυνηματικὴ ἐκδρομὴ στὴν Βόρεια Ἑλλάδα. Στὸ σύντομο χαι-
ρετισμό του, ἐξέφρασε τὴ χαρά του ποὺ συνάντησε ἀγαπητοὺς
συμπατριῶτες του, στοὺς ὁποίους προσέφερε ἀναμνηστικὰ
δῶρα καὶ εὐχήθηκε καλὴ ἐπιστροφὴ στὸ νησὶ .

Ὁ Σεβασμιώτατος σὲ ἐκδήλωση τοῦ Λυκείου Ἑλληνίδων
Τὸ Σάββατο 9 Ἰουνίου στὴ θερινὴ Σκηνὴ τοῦ Δημοτικοῦ Θεά-
τρου Λαμίας, πραγματοποιήθηκε χορευτικὴ ἐκδήλωση ὁμά-

δων παιδιῶν προσχολικῆς καὶ σχολικῆς ἡλικίας τοῦ Λυκείου
τῶν Ἑλληνίδων Λαμίας. Στὴν ἐκδήλωση παραβρέθηκε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ὁ ὁποῖος καὶ συνε-
χάρη τὴν Πρόεδρο κ. Κούλα Δασκαλοπούλου γιὰ τὶς δραστη-
ριότητες τοῦ Λυκείου

Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν ἑορτὴ τοῦ Μητροπολίτου Καρδίτσης
Στὴν πόλη τῆς Καρδίτσας μετέβη τὸ Σάββατο 9 Ἰουνίου ὁ Σε-
βασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Νικόλαος προκειμένου νὰ
συμμετάσχει στὴν Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία ἐπὶ τῇ μνήμῃ
τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας,  κατὰ τὴν
ὁποία ἄγει τὰ ὀνομαστήριά του ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης Θεσ-
σαλιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων κ. Κύριλλος. Τῆς Θείας
Λειτουργίας προέστη ὁ ἑορτάζων Μητροπολίτης κ. Κύριλλος

καὶ συνιερούργησαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Φθιώτι-
δος κ.Νικόλαος,  Αὐλῶνος κ. Χριστόδουλος καὶ ὁ Θεοφιλέ-
στατος Ἐπίσκοπος Ρεντίνης κ. Σεραφείμ. Μετὰ τὴν Θεία Λει-
τουργία ἀκολούθησε κέρασμα στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, ὅπου ὁ ἑορτάζων Μητροπολίτης κ.
Κύριλλος δέχθηκε τῆς εὐχὲς τοῦ Κλήρου καὶ τοῦ Λαοῦ τῆς
Μητροπόλεώς του.

Μνημόσυνο τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Φθιώτιδος 
Τὴν Κυριακὴ 10 Ἰουνίου, ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Πάντων ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ Νικόλαος ἱερούργησε στὸν
Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας.
Μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία τέλεσε δέηση ὑπὲρ τῶν ἀποστράτων
Ἑλλήνων Ἀστυνομικῶν καί ἀκολούθως, μὲ τὴν συμμετοχὴ
ἁπάντων τῶν ἱερέων τῆς πόλεως Λαμίας, τέλεσε Ἱερὸ Μνημό-
συνο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν προκατόχων του Μη-
τροπολιτῶν Φθιώτιδος ποὺ πέρασαν ἀπὸ τὸν τόπο μας, ἀφή-
νοντας ὁ καθένας τὴν προσωπική του σφραγίδα στὸ πνευμα-
τικὸ καὶ φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς φθιωτικῆς Ἐκκλησίας. 

Θυρανοίξια Ι. Παρεκκλησίου στὶς Βελεσιῶτες Δομοκοῦ
Τὰ θυρανοίξια τοῦ Παρεκκλησίου τῆς Ἁγίας Ἄννης στὸ χωρίο
Βελεσσιῶτες Δομοκοῦ τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος τὴν Κυριακὴ 10 Ἰουνίου τὸ ἀπόγευμα. Τὸ Ἱερὸ
Παρεκκλήσιο ἀνήγειρε σὲ δικό της οἰκόπεδο ἡ μακαριστὴ  Βα-
σιλικὴ Δημητρολοπούλου καὶ τὸ προσέφερε στὴν Ἐνορία τῆς
Ἁγίας Παρασκευῆς. Στὸ τέλος τῆς τελετῆς, ὁ Ἐφημέριος τοῦ
χωριοῦ καὶ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Θαυμακοῦ καὶ Νέου Μο-
ναστηρίου π. Γεώργιος Βασιλακάκος εὐχαρίστησε τὸν Σεβα-
σμιώτατο, τοὺς ἱερεῖς καὶ τὸν λαὸ γιὰ τὴν παρουσία τους, ἀνα-
φέρθηκε ἐν συντομίᾳ στὸ ἱστορικό τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ
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ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Στό πλαίσιο τῆς συνεργασίας ἀνάμεσα στήν τοπική
μας Ἐκκλησία καί τόν τηλεοπτικό σταθμό Σκάϊ, πού ἀπο-
βλέπει στήν συγκέντρωση τροφίμων γιά τούς ἀπόρους
ἀδελφούς μας μέ τήν ὀνομασία ΄΄ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥ-
ΜΕ΄΄, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος ἀνακοινώνει, πώς
διανεμήθηκαν μέσῳ τῶν Ἐνοριῶν σέ ὅλη τήν Μητροπο-
λιτική περιφέρεια, κατά τή διάρκεια τῶν πέντε πρώτων
μηνῶν τοῦ τρέχοντος ἔτους, 531 μεγάλα δέματα.

Ἐπίσης, οἱ Ἐνορίες τῆς πόλεως Λαμίας, ἐκτός ἀπό τά
δέματα τῆς πρωτοβουλίας  « Ὅλοι μαζί μποροῦμε», προ-
σέφεραν ἐπιπλέον 590 δέματα σέ ἐμπερίστατους ἀδελ-
φούς μας καί στίς οἰκογένειές τους κατά τίς ἡμέρες τῶν
ἑορτῶν τοῦ Πάσχα. Συνολικά ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας
προσέφερε μεγάλο ἀριθμό δεμάτων σέ ὅλη τήν περιοχή
της.

Ἀναλυτικά οἱ ἐνορίες τῆς Λαμίας προσέφεραν: Ἱερός
Μητροπολιτικός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 40, Ἱ.
Ναός Ἁγίου Κοσμᾶ 20, Ἱ. Ναός Ἁγίας Σοφίας 20, Ἱ. Ναός
Ἁγ. Νικολάου 15, Ἱ. Ναός Ἁγ. Νεκταρίου 20, Ἱ. Ναός Ἁγ.
Ἀθανασίου 70, Ἱ. Ναός Παναγίας Δεσποίνης 33, Ἱ. Ναός
Ἁγ. Νικολάου Ν. Βράχας 6, Ἱ. Ναός Ἁγ. Γεωργίου Καλυ-
βίων 23, Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἀποστόλων Παγκρατίου 50, Ἱ. Ναός
Ἁγ. Λουκᾶ 25, Ἱ. Ναός Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ν.
Μαγνησίας 27, Ἱ. Ναός Ἁγ. Δημητρίου 57, Ἱ. Ναός Ἁγ.
Παρασκευῆς 45, Ἱ. Ναός Ἁγ. Γεωργίου Λαμίας 40, Ἱ. Ναός
Ἁγ. Βαρβάρας 45, Ἱ. Ναός Ἁγ. Βασιλείου 2, Ἱ. Ναός Εἰσο-
δίων τῆς Θεοτόκου Σταυροῦ 6, Ἱ. Ναός Ἁγ. Θεοδώρων
40, Ἱ. Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Συν. Εὐρυτάνων 4.

Τά δέματα περιεῖχαν, ὅπως κάθε χρόνο, κρέας, ζυμα-
ρικά καί διάφορα ἄλλα εἴδη τροφίμων, τά ὁποῖα προσέ-
φεραν εὐλαβεῖς πιστοί στίς Ἐνορίες τους. Ἐπιπλέον, πολ-
λοί ἀδελφοί μας, μέ σοβαρά οἰκονομικά προβλήματα
ἐνισχύθηκαν μέ χρηματικά βοηθήματα ἀπό τά Ἐνοριακά
Φιλόπτωχα Ταμεῖα ἀλλά καί τίς Ἱερές Μονές τῆς Μητρο-
πόλεώς μας.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἐκφράζει τίς θερμές της εὐχα-
ριστίες πρός τήν διεύθυνση τοῦ Τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ
Σκάϊ ἀλλά καί τούς φιλελεήμονες χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι
ἐκ τοῦ ὑστερήματος, ἤ ἐκ τοῦ περισσεύματος, προσέφε-
ραν γιά τήν στήριξη καί ἐνίσχυση τῶν ἐμπεριστάτων
ἀδελφῶν μας.

Ἡ προσπάθεια συνεχίζεται...

Ἡ Μητρόπολη Φθιώτιδος
στό διαδίκτυο

www.imfth.gr
Χρήσιμες πληροφορίες

Ἐνημέρωση

Ἐπισκεφθεῖτε μας...

Ἡ χορωδία τῆς Μητροπόλεως κατά τήν διάρκεια τῆς ἐκδηλώσεως

Μερικοί ἀπό τούς τροφίμους τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘ ΜΟΣ

Ι.Μ. ΦΘΙ Ω ΤΙ ΔΟΣ

Ἡ φω νή τῆς το πικῆς μας Ἐκ κλη σί ας
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Πανηγυρική θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Μητροπολίτου Καρδίτσας

Ἀπό τήν ἐκδήλωση τοῦ Λυκείου Ἐλληνίδων Λαμίας

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟυ  ΛΑΜΙΑΣ

Ἀπό τήν τελετή θυρανοιξίων στίς Βελεσιῶτες

Ἀναμνηστική φωτογραφία μέ Τηνίους ἐκδρομεῖς



Ναοῦ. Ἀκολούθως, ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τὴν χαρά του
ποὺ εὐλόγησε ἕνα ἀκόμη Ἱερὸ Θυσιαστήριο, στὸ ὁποῖο θὰ τε-
λεῖται ἡ Θεία Λειτουργία, θὰ ἁγιάζονται οἱ πιστοὶ καὶ θὰ μνη-
μονεύονται ἐσαεὶ τὰ ὀνόματα τῶν κτιτόρων. Στὰ θυρανοίξια
παρέστησαν οἱ ἱερεῖς τῆς περιοχῆς, o Ἀντιδήμαρχος Δομοκοῦ
κ. Δῆμος Δημούδης, ὁ Πρόεδρος τῶν Βελεσσιωτῶν κ. Ἐλευ-
θέριος Κούτρας καὶ πολλοὶ κάτοικοι τοῦ χωρίου καὶ τῶν γύρω
περιοχῶν.

Ἐκδημία ἱερέως Σπυρίδωνος Σιακαβέλα
Ἐξεδήμησε εἰς Κύριον τήν Παρασκευή 15 Ἰουνίου, ὁ συντα-
ξιοῦχος κληρικός τῆς Μητροπόλεως μας π. Σπυρίδων Σιακα-
βέλας. Ο μακαριστός ἱερεύς χειροτονήθηκε διάκονος καί πρε-
σβύτερος ἀπό τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Φθιώτιδος Ἀμβρό-
σιο Νικολαΐδη καί διετέλεσε ἐπί πολλά ἔτη ἐφημέριος τοῦ χω-
ριοῦ Λευκάδα Σπερχειάδος. Ἡ κηδεία τοῦ π. Σπυρίδωνος τελέ-

σθηκε τό Σάββατο 16 Ἰουνίου τό πρωί, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου
Νικολάου Λευκάδος, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου. 

Ἐγκαίνια ἐπί σαλευθείσης Ἁγίας Τραπέζης στίς Μεξιάτες
Ἐγκαίνια ἐπὶ σαλευθείσης Ἁγίας Τραπέζης  τέλεσε ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τὴν Κυριακὴ 17 Ἰουνίου,
κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας, στὸ Ἱερὸ Παρεκκλή-
σιο  τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τῆς ἐνορίας Ἁγίου
Παντελεήμονος  Μεξιατῶν. Στὸ κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος
ἀναφέρθηκε στὴν σημασία τῆς τελετῆς τῶν ἐγκαινίων καὶ προ-
έτρεψε τοὺς πιστοὺς παράλληλα μὲ τὸ κτίσιμο τῶν ναῶν νὰ
ἐνδιαφέρονται καὶ γιὰ τὸ κτίσιμο τοῦ ἀχειροποιήτου ναοῦ τῆς
ψυχῆς. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ ἐφημέριος τοῦ χω-

ριοῦ π. Δημήτριος Τράντος εὐχαρίστησε τὸν Σεβασμιώτατο γιὰ
τὴν τέλεση τῶν ἐγκαινίων καὶ ὅλους τους δωρητὲς ποὺ συνέ-
βαλαν στὴν ἀνακαίνιση τοῦ Παρεκκλησίου. Ἀκολούθως ὁ
Σύλλογος γυναικῶν Μεξιατῶν παρέθεσε μικρὴ δεξίωση σὲ
ὅλους τούς παρευρισκομένους. Στὴν Θεία Λειτουργία παρέ-

στησαν ὁ Ἀντιδήμαρχος Λαμιέων κ. Ἀθανάσιος Ἀργύρης καὶ
πλῆθος κόσμου ἀπὸ τὶς Μεξιάτες καὶ τὰ γύρω χωριά.

Ἐκδήλωση γιά τά 61 χρόνια τῆς ΜΕΡ.ΥΠ.
Ἐπετειακή ἐκδήλωση γιά τά 61 χρόνια λειτουργίας τῆς Μεραρ-
χίας  Ὑποστηρίξεως πραγματοποιήθηκε τήν Πέμπτη 28  Ἰουνί-
ου τό πρωί στό Στρατόπεδο Ἀθανασίου Διάκου. Ἡ ἐκδήλωση
ἄρχισε μέ δοξολογία τήν ὁποία τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Ἐν συνεχεία ἀναγνώσθηκε ἡ
Ἡμερήσια Διαταγή καί ἔγινε κατάθεση στεφάνων. Ἡ ἐκδήλωση
ἔκλεισε μέ μικρή δεξίωση.
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ρασμα στήν μεγάλη τραπεζαρία τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου.
Ἡ θεμελίωση τοῦ περικαλλοῦς Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Με-

γαλομάρτυρος Ἐφραίμ ἔγινε τό 2000, ἐνῶ τά θυρανοίξια τελέ-
σθηκαν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας στίς 16 Ἀπρι-
λίου τοῦ 2004.

Ὁ Ναός ἔχει μαρμάρινο προσκυνητάριο, τέμπλο καί δε-
σποτικό θρόνο καί ἁγιογραφήθηκε ἀπό μοναχές τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Μπάλας Πατρῶν. Στήν ἀκολουθία
τῶν ἐγκαινίων καί τήν θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος ὁ Ἱερο-
κήρυκας τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. π. Ἄνθιμος Νεραντζῆς,
ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Παναγιώτης Σερέτης, ὁ Ἀρχιδιάκονος
π. Ἀθανάσιος Κυρίτσης καί οἱ Διάκονοι π. Ἀγαθόνικος Βενε-
τσάνος, π. Ἀλέξιος Καπανδρίτης καί π. Ἀμβρόσιος Ἀναστασίου
καί ἔψαλε ἡ Βυζαντινή χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὑπό
τήν Διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Ἀνδρέα Ἰωακείμ. Ἡ τελε-
τή τῶν ἐγκαινίων καί ἡ θεία Λειτουργία μεταδόθηκαν ἀπό τόν
Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τόν Τηλεο-
πτικό Σαθμό «STAR Κεντρικῆς Ἑλλάδας». Στίς λατρευτικές ἀκο-
λουθίες παρέστησαν ὁ Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Οἰκονομικῶν
κ. Χρῆστος Σταϊκούρας, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβου-
λίου Λαμιέων κ. Παναγιώτης Φώσκολος, ὁ Στρατηγός ἐ.ἀ. Γε-
ώργιος Λιασκώνης, ὅλοι οἱ Ἱερεῖς τῆς Λαμίας καί πλῆθος κό-
σμου.
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Μ
έ λαμπρότητα καί ἐκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια, τελέ-
σθηκαν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Νικό-
λαο τήν Κυριακή 24 Ἰουνίου τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Πα-

ρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἐφραίμ, τό ὁποῖο
βρίσκεται στό Διοικητικό καί Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας στήν περιοχή Νέας  Ἄμπλιανης  Λαμίας.

Τό ἀπόγευμα τοῦ
Σαββάτου, 23 Ἰουνίου,
ἔγινε ἡ κατάθεση τῶν
ἱερῶν Λειψάνων ἀπό
τόν Σεβασμιώτατο Μη-
τρόπολίτη μας κ. Νικό-
λαο καί στήν συνέχεια
ἐψάλη Μέγας Πανηγυ-
ρικός Ἑσπερινός μετ’
ἀρτοκλασίας μέ τήν
συμμετοχή ὅλων τῶν
ἱερέων καί διακόνων
τῆς Λαμίας καί τῶν πε-
ριχώρων. Στό σύντομο
λόγο του ὁ Σεβασμιώ-
τατος, βαθειά συγκινη-
μένος, τόνισε πώς ἀπο-
τελεῖ ἱστορική στιγμή
γιά τή Μητρόπολή μας
τά ἐγκαίνια τοῦ περι-
καλλοῦς παρεκκλησίου, τήν ὁποία ἀνέμενε μέ μεγάλη λαχτά-
ρα ἡ τοπική μας Ἐκκλησία. Ὑπογράμμισε δέ τήν θαυματουργι-
κή παρουσία τοῦ Ἁγίου μέσα στόν κόσμο, ὁ ὁποῖος προσφέ-
ρει πολλά σέ ὅποιον τόν ἐπικαλεῖται. Στό τέλος τῆς ἀκολου-
θίας ὁ Σεβασμιώτατος διένειμε ὡς ἐνθύμιο τῆς ἡμέρας καί
εὐλογία σέ ὅλους τούς πιστούς πού παραβρέθηκαν στήν ἀκο-
λουθία μία μεγάλη εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε
στόν Ὄρθρο καί στήν συνέχεια τέλεσε κατά τήν ἐκκλησιαστική
τάξη τά Ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ. Κατά τήν διάρκεια τῆς πολύωρης
καί σύνθετης ἀκολουθίας γινόταν στό ἐκκλησίασμα ἑρμηνεία
τῶν τελουμένων ὥστε νά μπορεῖ κάθε πιστός νά κατανοήσει
τό βαθύτερο νόημα τῶν τελετουργικῶν πράξεων. Στήν συνέ-
χεια τελέσθηκε ἐπί τῆς ἐγκαινιασμένης Ἁγίας Τραπέζης ἡ πρώ-

τη Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτοῦ μας. Τίς ἱερές ἀκολουθίες τῶν Ἐγκαινίων καί τῆς
Θ. Λειτουργίας παρακολούθησε πλῆθος πιστῶν πού παρά τή
ζέστη  κατέκλυσε τόν Ναό καί τόν αὔλειο χῶρο τοῦ Πνευματι-
κοῦ Κέντρου. 

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος συγκινη-
μένος εὐχαρίστησε
ὅλους ὅσοι βοήθησαν
στήν ὁλοκλήρωση τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος
ἀποτελεῖ τό κόσμημα
τοῦ Πνευματικοῦ Κέν-
τρου. Ἰδιαίτερα ἐξέφρα-
σε τήν χαρά του καί τίς
εὐχαριστίες του γιά τήν
παρουσία τῆς Καθη-
γουμένης Θεοδοσίας
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ
Ἁγίου Ἐφραίμ Νέας
Μάκρης καί ἀναφέρθη-
κε στούς πνευματικούς
δεσμούς πού τόν συν-
δέουν μέ τήν Ἱερά Μο-
νή. Ἡ Γερόντισσα Θεο-
δοσία προσέφερε εἰς
ἀνάμνησιν τῶν ἐγκαι-

νίων στόν Σεβασμιώτατο μία ἐμβάδα ἀπό τό Λείψανο τοῦ Ἁγί-
ου Ἐφραίμ καθώς καί τεμάχιο ξύλου ἀπό τό δένδρο ἐπί τοῦ
ὁποίου μαρτύρησε ὁ  Ἅγιος.

Τελειώνοντας ὁ Σεβασμιώτατος ἐτίμησε μέ τό μετάλλιο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως τόν κ. Ἀριστομένη Καραγιῶργο, Καθηγη-
τή Τεχνικῶν, γνωστό καλλιτέχνη τοῦ χαλκοῦ καί δημιουργό
πρωτότυπων ἔργων ἐμπνευσμένων ἀπό τήν Παλαιά καί τήν
Καινή Διαθήκη, γιά τήν δωρεά στήν Ἱερά Μητρόπολή μας 14
ἔργων του ἐκ χαλκοῦ, τά ὁποῖα ἀναφέρονται στήν Ἁγία Γραφή
καί κοσμοῦν τούς χώρους τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου. Ὁ κ. Κα-
ραγιῶργος στήν ἀντιφώνησή του εὐχαρίστησε θερμά τόν Σε-
βασμιώτατο γιά τήν μεγάλη τιμή πού τοῦ ἐπεφύλαξε.

Στό τέλος διένειμε σέ ὅλο τό ἐκκλησίασμα εἰκόνα τοῦ Ἁγί-
ου Ἐφραίμ μέ ἀναμνηστικό τῶν Ἐγκαινίων καί ἀκολούθησε κέ-
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γινε πλέον μόδα στήν πατρίδα μας νά
νομιμοποιοῦνται οἱ προγαμιαῖες σχέ-
σεις μέ τήν τέλεση πολιτικοῦ γάμου.

Ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἀποφανθεῖ ὅτι ὁ
πολιτικός γάμος
καί τά σύμφωνα
συμβιώσεως εἶναι
«πορνογαμία», ἐν
τούτοις ἔχει περά-
σει στή κοινή γνώ-
μη ἡ ἀθώωση τοῦ
πολιτικοῦ γάμου,
μέ ἀποτέλεσμα
παιδιά χριστιανι-
κῶν οἰκογενειῶν
γιά διαφόρους οἰ-
κονομικούς λόγους
νά τελοῦν πρῶτα
πολιτικό γάμο, εἰς
τόν ὁποῖο μάλιστα
παρίστανται καί
πιστοί χριστιανοί
συγγενεῖς τοῦ ζεύ-
γους.

Τό χειρότερο ὅ-
μως εἶναι, ὅτι μερι-
κά ἀπό τά ζευγάρια
αὐτά συνδυάζουν τόν Ἐκκλησιαστικό γά-
μο μέ τήν βάπτιση τοῦ ἐκτός γάμου παι-
διοῦ τους ἐμπαίζοντας μέ τόν τρόπο αὐτό
τήν ἱερολογία τοῦ Μυστηρίου τοῦ γάμου.
Σ’ αὐτό τόν ἐμπαιγμό ἡ Ἐκκλησία κυριο-
λεκτικά «σέρνεται» μή ἀποτολμοῦσα νά
ἀρθρώσει διά τῶν Ἐπισκόπων καί Ἱερέων
της τόν λόγο τῆς ἀληθείας. Ἡ τακτική
αὐτή τῆς ἰσοπεδώσεως δέν ὠφελεῖ κανένα,

διότι οἱ μέν ἐμπλεκόμενοι δέν ἐπιδεικνύουν
καμία θρησκευτική εὐαισθησία, οἱ δέ πι-
στοί σκανδαλίζονται γιά τήν ἐκκοσμίκευση
καί τόν συμβιβασμό τῆς Ἐκκλησίας μέ τίς

νέες περίεργες συ-
νήθειες, οἱ ὁποῖες
προβάλλονται ἀπό
τά Μέσα Ἐνημε-
ρώσεως καί δημι-
ουργοῦν μόδα.

Τό τραγικό εἶ-
ναι, ὅτι ὡς διοίκηση
ἀποφασίζομε, ὡς
πρόσωπα ὅμως δέν
ἐφαρμόζομε. Ἡ ἀ-
νησυχία μερικῶν
θεολόγων καί πνευ-
ματικῶν, ὅτι οἱ
σύγχρονοι χριστια-
νοί κατεδαφίζουμε
ὅρους καί κανόνες
πού ἐθέσπισαν μέ
Πνεῦμα Ἅγιο οἱ
Θεοφόροι Πατέρες,
δέν εἶναι ἀβάσιμη. 

Αὐτή ἡ ἀνομοι-
ομέρεια, ἡ ἀντιγνωμία καί ὁ αὐτοσχεδια-
σμός θά μᾶς κοστίσει, ἀλλά, ὅταν τό
ἀντιληφθοῦμε θά εἶναι ἀργά. Ὅσο εἶναι
καιρός, ἐπιβάλλεται νά λάβωμε ἀποφά-
σεις. Ὁ λαός ἀπαιτεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησία
νά πορεύεται μέ βάση τό Εὐαγγέλιο καί
τή διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων.

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕ
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΟΣ Λειτουργία Κοινωνικοῦ  
Ἰατρείου στή Λαμία

Μέ τή συνεργασία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τοῦ
Ἰατρικοῦ Συλλόγου Λαμίας καί τοῦ Δήμου Λαμιέων δημι-
ουργήθηκε καί λειτουργεῖ στή Λαμία τό πρῶτο Κοινωνικό
Ἰατρεῖο, τό ὁποῖο στοχεύει στή παροχή δωρεάν ἰατροφαρ-
μακευτικῆς περίθαλψης σέ ὅλους τούς ἀπόρους συναν-
θρώπους μας. Τά ἐγκαίνια τοῦ Κοινωνικοῦ Ἰατρείου, τό
ὁποῖο στεγάζεται στό Γ΄ ΚΑΠΗ τοῦ Δήμου Λαμιέων, τέλεσε
τήν Τετάρτη 27 Ἰουνίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος. 

Στόν σύντομο χαιρετισμό του πρός τούς παρισταμέ-
νους ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τήν χαρά του γιά τήν συ-
νεργασία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μὲ τὸν Ἰατρικὸ Σύλλογο
καὶ τὸν Δῆμο Λαμίεων γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ἑνὸς σοβαρό-
τατου κοινωνικοῦ προβλήματος πού εἶναι ἡ παροχή
ἰατρικῆς περίθαλψης. Υπογράμμισε δέ ὅτι ἡ ἀγάπη καὶ ἡ
συνεργασία εἶναι ἡ διέξοδος ἀπὸ τὰ στενωπὰ τῆς ἀπογνώ-
σεως καὶ τῆς δεινῆς καταστάσεως, στὴν ὁποία περιέρχον-
ται πολλοί ἀδελφοί μας λόγω τῆς οἰκονομικῆς κρίσης. Μὲ
τὸ Κοινωνικὸ Ἰατρεῖο ὅλοι οἱ ἀνασφάλιστοι θὰ ἔχουν τὴν
ἀπαραίτητη ἰατροφαρμακευτικὴ περίθαλψη. Ἐζήτησε δε
τὴν συμπαράσταση ὅλων καὶ ἀπηύθυνε ἔκκληση πρὸς

τοὺς δυναμένους νὰ ἐνισχύσουν οἰκονομικὰ τὴν προσπά-
θεια αὐτὴ προσφέροντας φάρμακα καὶ ἐνισχύοντας τὴν
προώθηση ἀνασφάλιστων σὲ νοσηλευτικὰ ἱδρύματα γιὰ
τὴν ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας τους. Τέλος συνεχάρη τὸν
Ἰατρικὸ Σύλλογο καὶ ὅλους τούς παρισταμένους Ἰατροὺς
καὶ Νοσηλευτὲς γιὰ τὴν ἐθελοντικὴ προσφορά τους καὶ
τὴν ἀγάπη μὲ τὴν ὁποία περιβάλλουν τὸ Κοινωνικὸ
Ἰατρεῖο. 

Στὰ Ἐγκαίνια παρέστησαν ὁ Βουλευτὴς κ. Βασίλειος
Κυριακάκης, ὁ Δήμαρχος Λαμιέων κ. Γεώργιος Κοτρωνιᾶς
μὲ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ὁ Πρόεδρος τοῦ
Ἰατρικοῦ Συλλόγου Φθιώτιδος κ. Λεωνίδας Ἀναγνωστό-
πουλος καὶ πολλοὶ Ἰατροί, συνεργάτες τοῦ Κοινωνικοῦ
Ἰατρείου. Γιά τήν κοινοποίηση τῆς λειτουργίας τοῦ Κοινω-
νικοῦ Ἰατρείου ἀλλά καί τήν συστράτευση στόν ἀγώνα τῆς
ἀλληλεγγύης ὅλων τῶν εὐσεβῶν τῶν χριστιανῶν τῆς Μη-
τροπόλεώς μας ἐξέδωσε εἰδική ἐγκύκλιο πού ἀνεγνώσθη
σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς, καλώντας τούς χριστιανούς
νά ἐνισχύσουν τόν Κοινωνικό Ἰατρεῖο μέ φάρμακα καί ὑλι-
κή στήριξη.  Ἡ συμπαράσταση ὅλων εἶναι ἀπαραίτητη.

Ἀπό τήν ὑποδοχή τῶν ἱερῶν λειψάνων Ἀπό τόν ἐγκαινιασμό τῆς Ἁγίας Τραπέζης Ὁ Σεβασμιώτατος τιμᾶ τόν καλλιτέχνη κ. Ἀριστομένη Καραγιῶργο

¨Ο Σεβασμιώτατος ἀνάβει τήν ἀκοίμητη καντήλα τοῦ Ναοῦ

Ἀπό τήν έξόδιο ἀκολουθία τοῦ π. Σπυρίδωνος Σιακαβέλα

Ἀναμνηστική φωτογραφία μέ τούς κατοίκους στό χωριό Μεξιάτες

Ἀπό τήν ἐπετειακή ἐκδήλωση στήν ΜΕΡ.ΥΠ. 

Ἀναμνηστική φωτογραφία μετά τό τέλος τῶν θυρανοιξίων στίς Βελεσιῶτες Ἀπό τήν θεία Λειτουργία στό χωριό Μεξιάτες



Ναοῦ. Ἀκολούθως, ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τὴν χαρά του
ποὺ εὐλόγησε ἕνα ἀκόμη Ἱερὸ Θυσιαστήριο, στὸ ὁποῖο θὰ τε-
λεῖται ἡ Θεία Λειτουργία, θὰ ἁγιάζονται οἱ πιστοὶ καὶ θὰ μνη-
μονεύονται ἐσαεὶ τὰ ὀνόματα τῶν κτιτόρων. Στὰ θυρανοίξια
παρέστησαν οἱ ἱερεῖς τῆς περιοχῆς, o Ἀντιδήμαρχος Δομοκοῦ
κ. Δῆμος Δημούδης, ὁ Πρόεδρος τῶν Βελεσσιωτῶν κ. Ἐλευ-
θέριος Κούτρας καὶ πολλοὶ κάτοικοι τοῦ χωρίου καὶ τῶν γύρω
περιοχῶν.

Ἐκδημία ἱερέως Σπυρίδωνος Σιακαβέλα
Ἐξεδήμησε εἰς Κύριον τήν Παρασκευή 15 Ἰουνίου, ὁ συντα-
ξιοῦχος κληρικός τῆς Μητροπόλεως μας π. Σπυρίδων Σιακα-
βέλας. Ο μακαριστός ἱερεύς χειροτονήθηκε διάκονος καί πρε-
σβύτερος ἀπό τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Φθιώτιδος Ἀμβρό-
σιο Νικολαΐδη καί διετέλεσε ἐπί πολλά ἔτη ἐφημέριος τοῦ χω-
ριοῦ Λευκάδα Σπερχειάδος. Ἡ κηδεία τοῦ π. Σπυρίδωνος τελέ-

σθηκε τό Σάββατο 16 Ἰουνίου τό πρωί, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου
Νικολάου Λευκάδος, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου. 

Ἐγκαίνια ἐπί σαλευθείσης Ἁγίας Τραπέζης στίς Μεξιάτες
Ἐγκαίνια ἐπὶ σαλευθείσης Ἁγίας Τραπέζης  τέλεσε ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τὴν Κυριακὴ 17 Ἰουνίου,
κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας, στὸ Ἱερὸ Παρεκκλή-
σιο  τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τῆς ἐνορίας Ἁγίου
Παντελεήμονος  Μεξιατῶν. Στὸ κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος
ἀναφέρθηκε στὴν σημασία τῆς τελετῆς τῶν ἐγκαινίων καὶ προ-
έτρεψε τοὺς πιστοὺς παράλληλα μὲ τὸ κτίσιμο τῶν ναῶν νὰ
ἐνδιαφέρονται καὶ γιὰ τὸ κτίσιμο τοῦ ἀχειροποιήτου ναοῦ τῆς
ψυχῆς. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ ἐφημέριος τοῦ χω-

ριοῦ π. Δημήτριος Τράντος εὐχαρίστησε τὸν Σεβασμιώτατο γιὰ
τὴν τέλεση τῶν ἐγκαινίων καὶ ὅλους τους δωρητὲς ποὺ συνέ-
βαλαν στὴν ἀνακαίνιση τοῦ Παρεκκλησίου. Ἀκολούθως ὁ
Σύλλογος γυναικῶν Μεξιατῶν παρέθεσε μικρὴ δεξίωση σὲ
ὅλους τούς παρευρισκομένους. Στὴν Θεία Λειτουργία παρέ-

στησαν ὁ Ἀντιδήμαρχος Λαμιέων κ. Ἀθανάσιος Ἀργύρης καὶ
πλῆθος κόσμου ἀπὸ τὶς Μεξιάτες καὶ τὰ γύρω χωριά.

Ἐκδήλωση γιά τά 61 χρόνια τῆς ΜΕΡ.ΥΠ.
Ἐπετειακή ἐκδήλωση γιά τά 61 χρόνια λειτουργίας τῆς Μεραρ-
χίας  Ὑποστηρίξεως πραγματοποιήθηκε τήν Πέμπτη 28  Ἰουνί-
ου τό πρωί στό Στρατόπεδο Ἀθανασίου Διάκου. Ἡ ἐκδήλωση
ἄρχισε μέ δοξολογία τήν ὁποία τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Ἐν συνεχεία ἀναγνώσθηκε ἡ
Ἡμερήσια Διαταγή καί ἔγινε κατάθεση στεφάνων. Ἡ ἐκδήλωση
ἔκλεισε μέ μικρή δεξίωση.
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ρασμα στήν μεγάλη τραπεζαρία τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου.
Ἡ θεμελίωση τοῦ περικαλλοῦς Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Με-

γαλομάρτυρος Ἐφραίμ ἔγινε τό 2000, ἐνῶ τά θυρανοίξια τελέ-
σθηκαν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας στίς 16 Ἀπρι-
λίου τοῦ 2004.

Ὁ Ναός ἔχει μαρμάρινο προσκυνητάριο, τέμπλο καί δε-
σποτικό θρόνο καί ἁγιογραφήθηκε ἀπό μοναχές τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Μπάλας Πατρῶν. Στήν ἀκολουθία
τῶν ἐγκαινίων καί τήν θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος ὁ Ἱερο-
κήρυκας τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. π. Ἄνθιμος Νεραντζῆς,
ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Παναγιώτης Σερέτης, ὁ Ἀρχιδιάκονος
π. Ἀθανάσιος Κυρίτσης καί οἱ Διάκονοι π. Ἀγαθόνικος Βενε-
τσάνος, π. Ἀλέξιος Καπανδρίτης καί π. Ἀμβρόσιος Ἀναστασίου
καί ἔψαλε ἡ Βυζαντινή χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὑπό
τήν Διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Ἀνδρέα Ἰωακείμ. Ἡ τελε-
τή τῶν ἐγκαινίων καί ἡ θεία Λειτουργία μεταδόθηκαν ἀπό τόν
Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τόν Τηλεο-
πτικό Σαθμό «STAR Κεντρικῆς Ἑλλάδας». Στίς λατρευτικές ἀκο-
λουθίες παρέστησαν ὁ Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Οἰκονομικῶν
κ. Χρῆστος Σταϊκούρας, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβου-
λίου Λαμιέων κ. Παναγιώτης Φώσκολος, ὁ Στρατηγός ἐ.ἀ. Γε-
ώργιος Λιασκώνης, ὅλοι οἱ Ἱερεῖς τῆς Λαμίας καί πλῆθος κό-
σμου.
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Μ
έ λαμπρότητα καί ἐκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια, τελέ-
σθηκαν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Νικό-
λαο τήν Κυριακή 24 Ἰουνίου τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Πα-

ρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἐφραίμ, τό ὁποῖο
βρίσκεται στό Διοικητικό καί Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας στήν περιοχή Νέας  Ἄμπλιανης  Λαμίας.

Τό ἀπόγευμα τοῦ
Σαββάτου, 23 Ἰουνίου,
ἔγινε ἡ κατάθεση τῶν
ἱερῶν Λειψάνων ἀπό
τόν Σεβασμιώτατο Μη-
τρόπολίτη μας κ. Νικό-
λαο καί στήν συνέχεια
ἐψάλη Μέγας Πανηγυ-
ρικός Ἑσπερινός μετ’
ἀρτοκλασίας μέ τήν
συμμετοχή ὅλων τῶν
ἱερέων καί διακόνων
τῆς Λαμίας καί τῶν πε-
ριχώρων. Στό σύντομο
λόγο του ὁ Σεβασμιώ-
τατος, βαθειά συγκινη-
μένος, τόνισε πώς ἀπο-
τελεῖ ἱστορική στιγμή
γιά τή Μητρόπολή μας
τά ἐγκαίνια τοῦ περι-
καλλοῦς παρεκκλησίου, τήν ὁποία ἀνέμενε μέ μεγάλη λαχτά-
ρα ἡ τοπική μας Ἐκκλησία. Ὑπογράμμισε δέ τήν θαυματουργι-
κή παρουσία τοῦ Ἁγίου μέσα στόν κόσμο, ὁ ὁποῖος προσφέ-
ρει πολλά σέ ὅποιον τόν ἐπικαλεῖται. Στό τέλος τῆς ἀκολου-
θίας ὁ Σεβασμιώτατος διένειμε ὡς ἐνθύμιο τῆς ἡμέρας καί
εὐλογία σέ ὅλους τούς πιστούς πού παραβρέθηκαν στήν ἀκο-
λουθία μία μεγάλη εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε
στόν Ὄρθρο καί στήν συνέχεια τέλεσε κατά τήν ἐκκλησιαστική
τάξη τά Ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ. Κατά τήν διάρκεια τῆς πολύωρης
καί σύνθετης ἀκολουθίας γινόταν στό ἐκκλησίασμα ἑρμηνεία
τῶν τελουμένων ὥστε νά μπορεῖ κάθε πιστός νά κατανοήσει
τό βαθύτερο νόημα τῶν τελετουργικῶν πράξεων. Στήν συνέ-
χεια τελέσθηκε ἐπί τῆς ἐγκαινιασμένης Ἁγίας Τραπέζης ἡ πρώ-

τη Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτοῦ μας. Τίς ἱερές ἀκολουθίες τῶν Ἐγκαινίων καί τῆς
Θ. Λειτουργίας παρακολούθησε πλῆθος πιστῶν πού παρά τή
ζέστη  κατέκλυσε τόν Ναό καί τόν αὔλειο χῶρο τοῦ Πνευματι-
κοῦ Κέντρου. 

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος συγκινη-
μένος εὐχαρίστησε
ὅλους ὅσοι βοήθησαν
στήν ὁλοκλήρωση τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος
ἀποτελεῖ τό κόσμημα
τοῦ Πνευματικοῦ Κέν-
τρου. Ἰδιαίτερα ἐξέφρα-
σε τήν χαρά του καί τίς
εὐχαριστίες του γιά τήν
παρουσία τῆς Καθη-
γουμένης Θεοδοσίας
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ
Ἁγίου Ἐφραίμ Νέας
Μάκρης καί ἀναφέρθη-
κε στούς πνευματικούς
δεσμούς πού τόν συν-
δέουν μέ τήν Ἱερά Μο-
νή. Ἡ Γερόντισσα Θεο-
δοσία προσέφερε εἰς
ἀνάμνησιν τῶν ἐγκαι-

νίων στόν Σεβασμιώτατο μία ἐμβάδα ἀπό τό Λείψανο τοῦ Ἁγί-
ου Ἐφραίμ καθώς καί τεμάχιο ξύλου ἀπό τό δένδρο ἐπί τοῦ
ὁποίου μαρτύρησε ὁ  Ἅγιος.

Τελειώνοντας ὁ Σεβασμιώτατος ἐτίμησε μέ τό μετάλλιο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως τόν κ. Ἀριστομένη Καραγιῶργο, Καθηγη-
τή Τεχνικῶν, γνωστό καλλιτέχνη τοῦ χαλκοῦ καί δημιουργό
πρωτότυπων ἔργων ἐμπνευσμένων ἀπό τήν Παλαιά καί τήν
Καινή Διαθήκη, γιά τήν δωρεά στήν Ἱερά Μητρόπολή μας 14
ἔργων του ἐκ χαλκοῦ, τά ὁποῖα ἀναφέρονται στήν Ἁγία Γραφή
καί κοσμοῦν τούς χώρους τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου. Ὁ κ. Κα-
ραγιῶργος στήν ἀντιφώνησή του εὐχαρίστησε θερμά τόν Σε-
βασμιώτατο γιά τήν μεγάλη τιμή πού τοῦ ἐπεφύλαξε.

Στό τέλος διένειμε σέ ὅλο τό ἐκκλησίασμα εἰκόνα τοῦ Ἁγί-
ου Ἐφραίμ μέ ἀναμνηστικό τῶν Ἐγκαινίων καί ἀκολούθησε κέ-
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γινε πλέον μόδα στήν πατρίδα μας νά
νομιμοποιοῦνται οἱ προγαμιαῖες σχέ-
σεις μέ τήν τέλεση πολιτικοῦ γάμου.

Ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἀποφανθεῖ ὅτι ὁ
πολιτικός γάμος
καί τά σύμφωνα
συμβιώσεως εἶναι
«πορνογαμία», ἐν
τούτοις ἔχει περά-
σει στή κοινή γνώ-
μη ἡ ἀθώωση τοῦ
πολιτικοῦ γάμου,
μέ ἀποτέλεσμα
παιδιά χριστιανι-
κῶν οἰκογενειῶν
γιά διαφόρους οἰ-
κονομικούς λόγους
νά τελοῦν πρῶτα
πολιτικό γάμο, εἰς
τόν ὁποῖο μάλιστα
παρίστανται καί
πιστοί χριστιανοί
συγγενεῖς τοῦ ζεύ-
γους.

Τό χειρότερο ὅ-
μως εἶναι, ὅτι μερι-
κά ἀπό τά ζευγάρια
αὐτά συνδυάζουν τόν Ἐκκλησιαστικό γά-
μο μέ τήν βάπτιση τοῦ ἐκτός γάμου παι-
διοῦ τους ἐμπαίζοντας μέ τόν τρόπο αὐτό
τήν ἱερολογία τοῦ Μυστηρίου τοῦ γάμου.
Σ’ αὐτό τόν ἐμπαιγμό ἡ Ἐκκλησία κυριο-
λεκτικά «σέρνεται» μή ἀποτολμοῦσα νά
ἀρθρώσει διά τῶν Ἐπισκόπων καί Ἱερέων
της τόν λόγο τῆς ἀληθείας. Ἡ τακτική
αὐτή τῆς ἰσοπεδώσεως δέν ὠφελεῖ κανένα,

διότι οἱ μέν ἐμπλεκόμενοι δέν ἐπιδεικνύουν
καμία θρησκευτική εὐαισθησία, οἱ δέ πι-
στοί σκανδαλίζονται γιά τήν ἐκκοσμίκευση
καί τόν συμβιβασμό τῆς Ἐκκλησίας μέ τίς

νέες περίεργες συ-
νήθειες, οἱ ὁποῖες
προβάλλονται ἀπό
τά Μέσα Ἐνημε-
ρώσεως καί δημι-
ουργοῦν μόδα.

Τό τραγικό εἶ-
ναι, ὅτι ὡς διοίκηση
ἀποφασίζομε, ὡς
πρόσωπα ὅμως δέν
ἐφαρμόζομε. Ἡ ἀ-
νησυχία μερικῶν
θεολόγων καί πνευ-
ματικῶν, ὅτι οἱ
σύγχρονοι χριστια-
νοί κατεδαφίζουμε
ὅρους καί κανόνες
πού ἐθέσπισαν μέ
Πνεῦμα Ἅγιο οἱ
Θεοφόροι Πατέρες,
δέν εἶναι ἀβάσιμη. 

Αὐτή ἡ ἀνομοι-
ομέρεια, ἡ ἀντιγνωμία καί ὁ αὐτοσχεδια-
σμός θά μᾶς κοστίσει, ἀλλά, ὅταν τό
ἀντιληφθοῦμε θά εἶναι ἀργά. Ὅσο εἶναι
καιρός, ἐπιβάλλεται νά λάβωμε ἀποφά-
σεις. Ὁ λαός ἀπαιτεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησία
νά πορεύεται μέ βάση τό Εὐαγγέλιο καί
τή διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων.

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕ
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΟΣ Λειτουργία Κοινωνικοῦ  
Ἰατρείου στή Λαμία

Μέ τή συνεργασία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τοῦ
Ἰατρικοῦ Συλλόγου Λαμίας καί τοῦ Δήμου Λαμιέων δημι-
ουργήθηκε καί λειτουργεῖ στή Λαμία τό πρῶτο Κοινωνικό
Ἰατρεῖο, τό ὁποῖο στοχεύει στή παροχή δωρεάν ἰατροφαρ-
μακευτικῆς περίθαλψης σέ ὅλους τούς ἀπόρους συναν-
θρώπους μας. Τά ἐγκαίνια τοῦ Κοινωνικοῦ Ἰατρείου, τό
ὁποῖο στεγάζεται στό Γ΄ ΚΑΠΗ τοῦ Δήμου Λαμιέων, τέλεσε
τήν Τετάρτη 27 Ἰουνίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος. 

Στόν σύντομο χαιρετισμό του πρός τούς παρισταμέ-
νους ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τήν χαρά του γιά τήν συ-
νεργασία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μὲ τὸν Ἰατρικὸ Σύλλογο
καὶ τὸν Δῆμο Λαμίεων γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ἑνὸς σοβαρό-
τατου κοινωνικοῦ προβλήματος πού εἶναι ἡ παροχή
ἰατρικῆς περίθαλψης. Υπογράμμισε δέ ὅτι ἡ ἀγάπη καὶ ἡ
συνεργασία εἶναι ἡ διέξοδος ἀπὸ τὰ στενωπὰ τῆς ἀπογνώ-
σεως καὶ τῆς δεινῆς καταστάσεως, στὴν ὁποία περιέρχον-
ται πολλοί ἀδελφοί μας λόγω τῆς οἰκονομικῆς κρίσης. Μὲ
τὸ Κοινωνικὸ Ἰατρεῖο ὅλοι οἱ ἀνασφάλιστοι θὰ ἔχουν τὴν
ἀπαραίτητη ἰατροφαρμακευτικὴ περίθαλψη. Ἐζήτησε δε
τὴν συμπαράσταση ὅλων καὶ ἀπηύθυνε ἔκκληση πρὸς

τοὺς δυναμένους νὰ ἐνισχύσουν οἰκονομικὰ τὴν προσπά-
θεια αὐτὴ προσφέροντας φάρμακα καὶ ἐνισχύοντας τὴν
προώθηση ἀνασφάλιστων σὲ νοσηλευτικὰ ἱδρύματα γιὰ
τὴν ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας τους. Τέλος συνεχάρη τὸν
Ἰατρικὸ Σύλλογο καὶ ὅλους τούς παρισταμένους Ἰατροὺς
καὶ Νοσηλευτὲς γιὰ τὴν ἐθελοντικὴ προσφορά τους καὶ
τὴν ἀγάπη μὲ τὴν ὁποία περιβάλλουν τὸ Κοινωνικὸ
Ἰατρεῖο. 

Στὰ Ἐγκαίνια παρέστησαν ὁ Βουλευτὴς κ. Βασίλειος
Κυριακάκης, ὁ Δήμαρχος Λαμιέων κ. Γεώργιος Κοτρωνιᾶς
μὲ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ὁ Πρόεδρος τοῦ
Ἰατρικοῦ Συλλόγου Φθιώτιδος κ. Λεωνίδας Ἀναγνωστό-
πουλος καὶ πολλοὶ Ἰατροί, συνεργάτες τοῦ Κοινωνικοῦ
Ἰατρείου. Γιά τήν κοινοποίηση τῆς λειτουργίας τοῦ Κοινω-
νικοῦ Ἰατρείου ἀλλά καί τήν συστράτευση στόν ἀγώνα τῆς
ἀλληλεγγύης ὅλων τῶν εὐσεβῶν τῶν χριστιανῶν τῆς Μη-
τροπόλεώς μας ἐξέδωσε εἰδική ἐγκύκλιο πού ἀνεγνώσθη
σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς, καλώντας τούς χριστιανούς
νά ἐνισχύσουν τόν Κοινωνικό Ἰατρεῖο μέ φάρμακα καί ὑλι-
κή στήριξη.  Ἡ συμπαράσταση ὅλων εἶναι ἀπαραίτητη.

Ἀπό τήν ὑποδοχή τῶν ἱερῶν λειψάνων Ἀπό τόν ἐγκαινιασμό τῆς Ἁγίας Τραπέζης Ὁ Σεβασμιώτατος τιμᾶ τόν καλλιτέχνη κ. Ἀριστομένη Καραγιῶργο

¨Ο Σεβασμιώτατος ἀνάβει τήν ἀκοίμητη καντήλα τοῦ Ναοῦ

Ἀπό τήν έξόδιο ἀκολουθία τοῦ π. Σπυρίδωνος Σιακαβέλα

Ἀναμνηστική φωτογραφία μέ τούς κατοίκους στό χωριό Μεξιάτες

Ἀπό τήν ἐπετειακή ἐκδήλωση στήν ΜΕΡ.ΥΠ. 

Ἀναμνηστική φωτογραφία μετά τό τέλος τῶν θυρανοιξίων στίς Βελεσιῶτες Ἀπό τήν θεία Λειτουργία στό χωριό Μεξιάτες



ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 
ΤΗΣ Ι. Μ. ΟΣΙΟΥ ΔΑΒΙΔ π. ΚΥΡΙΛΛΟΥ

Τήν Κυριακή 13 Μαΐου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος μετέβη στήν Ἱερά Μονή τοῦ Ὁσίου Δαυίδ στή Λί-
μνη Εὐβοίας προκειμένου νά συμμετάσχει στό τεσσαρακονθή-
μερο μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς π. Κυρίλλου.

Στην πολυαρχιερατική Θεία  Λειτουργία πού τελέσθηκε στό
καθολικό τῆς Μονῆς προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Καρυστίας καί Σκύρου κ. Σεραφείμ καί συνιερούργησαν οἱ
Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Φθιώτιδος κ. Νικόλαος, Σισανί-
ου και Σιατίστης κ. Παῦλος, Κορίνθου κ. Διονύσιος, Ἠλιουπό-
λεως κ. Θεόδωρος καί ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης, Χαλκίδος κ.
Χρυσόστομος.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος συνδεό-
ταν πνευματικά μέ τόν π. Κύριλλο ἀφοῦ καί οἱ δύο ἔλαβαν
τήν Ἱερωσύνη ἀπό τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Χαλκίδος κυ-
ρό Νικόλαο Σελέντη. Ὁ ἀείμνηστος καθηγούμενος ὅμως εἶχε
καί στενούς δεσμούς μέ τήν Ἱερά Μητρόπολή μας καθώς ὁ
ὅσιος Δαυίδ καταγόταν ἀπό τήν Γαρδινίτσα Λοκρίδος καί ὡς
ἐκ τούτου μετέφερε πολλές φορές τήν Κάρα τοῦ  Ἁγίου σέ
ἐνορίες τῆς Μητροπόλεώς μας πρός ἁγιασμό τῶν πιστῶν. Ἰδι-
αίτερα δέ συμμετεῖχε στήν ἑορτή τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων, ὅπου
πάντα πρόθυμα μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Ποιμενάρχου μας
συνόδευε τήν τιμία Κάρα στήν Λαμία.

Ὁ μακαριστός π. Κύριλλος μαθήτευσε ὡς ὑποτακτικός πλη-
σίον τοῦ Γέροντος Ἰακώβου, ἀπό τόν ὁποῖο πολλά διδάχθηκε.
Διακρινόταν γιά τήν ἀφοσίωσή του στήν μοναχική ζωή, τήν
ἁπλότητα, τήν πραότητά, τήν ταπείνωση καί τήν ἀγάπη του γιά
τόν ἄνθρωπο. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλα-

ος γιά νά τιμήσει τήν μνήμη τοῦ π. Κυρίλλου, ἔδωσε τό ὄνομα
Κύριλλος στό νέο ἄγαμο διάκονο τῆς Μητροπόλεώς μας Κων-
σταντῖνο Μπολτέτσο, ἡ χειροτονία τοῦ ὁποίου συνέπεσε χρο-
νικά μέ τήν ἐκδημία τοῦ ἀειμνήστου καθηγουμένου.

.❈,

ΕΚΔΗΜΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ
ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

Ἐκοιμήθη τήν Πέμπτη 21 Ἰουνί-
ου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Νικοπόλεως καί Πρεβέζης
Μελέτιος (Καλαμαράς). Ὁ ἐκλι-
πών ἱεράρχης γεννήθηκε τό 1933
στήν Ἀλαγονία Καλαμάτας. 

Πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς καί τῆς Φιλοσοφικῆς
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν, χειροτονήθηκε διάκο-
νος καί πρεσβύτερος ὑπό τοῦ
ἀοιδίμου Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Δασκαλά-
κη. Διετέλεσε Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μεσσηνίας
καί Γραμματεύς τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Διεκκλησιαστικῶν
Σχέσεων. Ὑπῆρξε προκάτοχος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου μας κ. Νικολάου στήν θέση τοῦ Ἱερατικοῦ Προϊσταμένου
στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἄρεως. Ἀνέπτυξε πλούσιο συγ-
γραφικό ἔργο καί βραβεύθηκε ἀπό τήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν γιά
τό ἔργο του, «Ἡ Ε΄ Οἰκουμενική Σύνοδος». Μητροπολίτης Νι-
κοπόλεως καί Πρεβέζης χειροτονήθηκε τήν 1 Μαρτίου τοῦ
1980. Κατά τήν ὑπέρ τριακονταετή ἀρχιερατεία του ἀνέπτυξε

πλούσιο κοινωνικό καί ἐκκλησιαστικό ἔργο. Ὑπῆρξε ἀσκητι-
κός καί ἀφοσιωμένος στό μοναχικό βίο. 

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία του τελέσθηκε τό Σάββατο 23 Ἰουνίου
στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Πρεβέζης, προεξάρ-
χοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης
Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, συμπαραστατουμένου ἀπό χορεία
ἀρχιερέων, παρουσία τῶν ἐπισήμων τοῦ τόπου. 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἅμα τῇ πληροφορήσει
τῆς ἐκδημίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Νικοπόλεως καί κωλυόμε-
νος νά παραστεῖ στήν ἐξόδιο ἀκολουθία λόγῳ τῶν ἐγκαινίων
τοῦ Ἱ. Παρεκκλησίου τοῦ Ἁγ. Ἐφραίμ, μετέβη στήν Πρέβεζα μέ
τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. Νικόλαο, τήν
Παρασκευή 21 Ἰουνίου, καί ἐτέλεσαν Τρισάγιο ἐπί τοῦ σεπτοῦ
σκηνώματος τοῦ ἀειμνήστου ἱεράρχου ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς
ψυχῆς του.  

θηγητής μέ τίτλο «Τό Κάλεσμα» τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἀγάθωνος π. Δαμασκηνοῦ Ζαχαράκη.

Ἡ ἑορταστική ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ τήν προβολή ντοκυ-
μαντέρ πού προέβαλε διάφορα στιγμιότυπα ἀπό τήν λειτουρ-
γία τοῦ Ἱδρύματος, τό ὁποῖο ἐπιμελήθηκε ὁ Πρεσβ. π. Γεώρ-
γιος Κάλλος.

Μετά τό πέρας τῆς ἐκδηλώσεως μικρά παιδιά προσέφεραν
ἀπό μία ἀνθοδέσμη εἰς ἔνδειξη σεβασμοῦ καί ἀγάπης στούς
γέροντες τοῦ Ἱδρύματος πού παραβρέθηκαν στήν ἐκδήλωση
καί διανεμήθηκε ἀναμνηστικό ἔντυπο καί γλυκίσματα σέ
ὅλους τούς παρευρισκομένους.

Τήν παρουσίαση τῆς ἐκδηλώσεως ἔκανε ἡ κα Σοφία Πανα-
γιώτου, Θεολόγος – Δημοσιογράφος τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθ-
μοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Στήν ἐκδήλωση παρέστησαν ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ.
Θωμᾶς Στάϊκος, ἡ Βουλευτής κα Ἑλένη Μακρῆ – Θεοδώρου,
οἱ πρώην Βουλευτές κ. Δημήτριος Ἀλαμπάνος, Θεόδωρος Χει-
μάρας καί Ἀπόστολος Γκλέτσος, ὁ Διοικητής τῆς ΜΕΡ.ΥΠ. Τα-
ξίαρχος Δημήτριος Πασχαλίδης, ὁ κ. Γεώργιος Φώσκολος
Ἀρεοπαγίτης, τ. Ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου, ἡ Διευθύν-
τρια τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου – Λυκείου κα Παναγιώτα
Παπακώστα, ἰατροί τῆς πόλεως, οἱ ὁποῖοι προσφέρουν ἐθε-
λοντικά τίς ὑπηρεσίες τους στό Ἵδρυμα, Ἱερεῖς καί πλῆθος κό-
σμου.

Σελίδα 10 «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» Σελίδα 15

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» Σελίδα 7

Σελίδα 2 «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

Μ
έ μεγάλη ἐπιτυχία στέφθηκε
ἡ ἑορτή λήξεως τῶν Κατηχη-
τικῶν Σχολείων γιά τό ἔτος

2011-2012, πού διοργάνωσε τό
Γραφεῖο Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Φθιώτιδος ὑπό τήν εὐθύνη
τοῦ Ἱερολ. Ἱεροδ. Ἀλεξίου Καπαν-
δρίτου. Περισσότερα ἀπό 250 παι-
διά ἀπ᾽ ὅλες τίς ἐνορίες τῆς Λαμίας,
μαζί μέ τούς κατηχητές τους συμμε-
τεῖχαν στήν ἐκδήλωση, πού ἔλαβε
χώρα, τήν Παρασκευή 18 Μαΐου,
στό  Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ
Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Ἄμπλιανης
Λαμίας.

Στό πρῶτο μέρος τῆς ἐκδηλώσε-
ως παρουσιάσθηκαν  ποιήματα καί
τραγούδια πού ἀπέδωσαν τά παιδιά
τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, ἐνῶ ἔγι-
νε καί παρουσίαση φωτογραφικοῦ
ὑλικοῦ, ἀπό τίς δραστηριότητες πού πραγματοποιήθηκαν στά
ἐνοριακά Κατηχητικά Σχολεῖα, κατά τήν διάρκεια τῆς χρονιᾶς
πού πέρασε.

Ἀκολούθως, ἀπηύθυνε χαιρετισμό στήν ἐκδήλωση ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Νικόλαος, κατά τόν ὁποῖο τόνι-
σε ἰδιαίτερα τήν σπουδαιότητα τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων καί
ἀφοῦ συνεχάρη  τούς κατηχητές γιά τό σημαντικό ἔργο πού
ἐπιτελοῦν, ἀλλά καί γιά τήν ἐπιτυχία τῆς ἐκδηλώσεως, προσκά-
λεσε ὅλα τά παιδιά νά συμμετάσχουν τό καλοκαίρι  στίς Κατα-
σκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας στο Καινούριο Λοκρί-

δος. Στήν συνέχεια, παρουσιάσθηκε τό δεύτερο μέρος τῆς
ἐκδηλώσεως, πού περιελάμβανε παραδοσιακούς χορούς ἀπό
τά παιδιά τῶν κατηχητικῶν συνάξεων μέ τήν εὐθύνη τῶν καθη-
γητῶν ἐκμάθησης παραδοσιακῶν χορῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως.

Τήν ἐκδήλωση παρουσίασε ἡ κα Σταυρούλα Μπότη, Καθη-
γήτρια τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Λαμίας. Στό τέλος τῆς ἐκδηλώ-
σεως προσφέρθηκε ὡς εὐλογία σέ ὅλα τά παιδιά ἕνα βιβλίο,
ἐνῶ ἀκολούθησε πλούσιο κέρασμα, πού προσέφερε ἡ ἐνορία
τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς

Συνάντηση μὲ Τηνίους ἐκδρομεῖς
Τὸ μεσημέρι τῆς Τετάρτης 6 Ἰουνίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας κ. Νικόλαος συνάντησε μία ὁμάδα 50 κληρικῶν,
μοναχῶν καὶ λαϊκῶν ἐκδρομέων τῆς Ἱερᾶς Νήσου Τήνου, οἱ
ὁποῖοι ὑπὸ τὴν εὐθύνη τοῦ Πρωτοπρ. Γεωργίου Φανεροῦ, Γε-

νικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Τήνου, ἐπέστρεφαν ἀπὸ προ-
σκυνηματικὴ ἐκδρομὴ στὴν Βόρεια Ἑλλάδα. Στὸ σύντομο χαι-
ρετισμό του, ἐξέφρασε τὴ χαρά του ποὺ συνάντησε ἀγαπητοὺς
συμπατριῶτες του, στοὺς ὁποίους προσέφερε ἀναμνηστικὰ
δῶρα καὶ εὐχήθηκε καλὴ ἐπιστροφὴ στὸ νησὶ .

Ὁ Σεβασμιώτατος σὲ ἐκδήλωση τοῦ Λυκείου Ἑλληνίδων
Τὸ Σάββατο 9 Ἰουνίου στὴ θερινὴ Σκηνὴ τοῦ Δημοτικοῦ Θεά-
τρου Λαμίας, πραγματοποιήθηκε χορευτικὴ ἐκδήλωση ὁμά-

δων παιδιῶν προσχολικῆς καὶ σχολικῆς ἡλικίας τοῦ Λυκείου
τῶν Ἑλληνίδων Λαμίας. Στὴν ἐκδήλωση παραβρέθηκε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ὁ ὁποῖος καὶ συνε-
χάρη τὴν Πρόεδρο κ. Κούλα Δασκαλοπούλου γιὰ τὶς δραστη-
ριότητες τοῦ Λυκείου

Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν ἑορτὴ τοῦ Μητροπολίτου Καρδίτσης
Στὴν πόλη τῆς Καρδίτσας μετέβη τὸ Σάββατο 9 Ἰουνίου ὁ Σε-
βασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Νικόλαος προκειμένου νὰ
συμμετάσχει στὴν Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία ἐπὶ τῇ μνήμῃ
τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας,  κατὰ τὴν
ὁποία ἄγει τὰ ὀνομαστήριά του ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης Θεσ-
σαλιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων κ. Κύριλλος. Τῆς Θείας
Λειτουργίας προέστη ὁ ἑορτάζων Μητροπολίτης κ. Κύριλλος

καὶ συνιερούργησαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Φθιώτι-
δος κ.Νικόλαος,  Αὐλῶνος κ. Χριστόδουλος καὶ ὁ Θεοφιλέ-
στατος Ἐπίσκοπος Ρεντίνης κ. Σεραφείμ. Μετὰ τὴν Θεία Λει-
τουργία ἀκολούθησε κέρασμα στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, ὅπου ὁ ἑορτάζων Μητροπολίτης κ.
Κύριλλος δέχθηκε τῆς εὐχὲς τοῦ Κλήρου καὶ τοῦ Λαοῦ τῆς
Μητροπόλεώς του.

Μνημόσυνο τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Φθιώτιδος 
Τὴν Κυριακὴ 10 Ἰουνίου, ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Πάντων ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ Νικόλαος ἱερούργησε στὸν
Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας.
Μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία τέλεσε δέηση ὑπὲρ τῶν ἀποστράτων
Ἑλλήνων Ἀστυνομικῶν καί ἀκολούθως, μὲ τὴν συμμετοχὴ
ἁπάντων τῶν ἱερέων τῆς πόλεως Λαμίας, τέλεσε Ἱερὸ Μνημό-
συνο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν προκατόχων του Μη-
τροπολιτῶν Φθιώτιδος ποὺ πέρασαν ἀπὸ τὸν τόπο μας, ἀφή-
νοντας ὁ καθένας τὴν προσωπική του σφραγίδα στὸ πνευμα-
τικὸ καὶ φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς φθιωτικῆς Ἐκκλησίας. 

Θυρανοίξια Ι. Παρεκκλησίου στὶς Βελεσιῶτες Δομοκοῦ
Τὰ θυρανοίξια τοῦ Παρεκκλησίου τῆς Ἁγίας Ἄννης στὸ χωρίο
Βελεσσιῶτες Δομοκοῦ τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος τὴν Κυριακὴ 10 Ἰουνίου τὸ ἀπόγευμα. Τὸ Ἱερὸ
Παρεκκλήσιο ἀνήγειρε σὲ δικό της οἰκόπεδο ἡ μακαριστὴ  Βα-
σιλικὴ Δημητρολοπούλου καὶ τὸ προσέφερε στὴν Ἐνορία τῆς
Ἁγίας Παρασκευῆς. Στὸ τέλος τῆς τελετῆς, ὁ Ἐφημέριος τοῦ
χωριοῦ καὶ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Θαυμακοῦ καὶ Νέου Μο-
ναστηρίου π. Γεώργιος Βασιλακάκος εὐχαρίστησε τὸν Σεβα-
σμιώτατο, τοὺς ἱερεῖς καὶ τὸν λαὸ γιὰ τὴν παρουσία τους, ἀνα-
φέρθηκε ἐν συντομίᾳ στὸ ἱστορικό τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ
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ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Στό πλαίσιο τῆς συνεργασίας ἀνάμεσα στήν τοπική
μας Ἐκκλησία καί τόν τηλεοπτικό σταθμό Σκάϊ, πού ἀπο-
βλέπει στήν συγκέντρωση τροφίμων γιά τούς ἀπόρους
ἀδελφούς μας μέ τήν ὀνομασία ΄΄ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥ-
ΜΕ΄΄, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος ἀνακοινώνει, πώς
διανεμήθηκαν μέσῳ τῶν Ἐνοριῶν σέ ὅλη τήν Μητροπο-
λιτική περιφέρεια, κατά τή διάρκεια τῶν πέντε πρώτων
μηνῶν τοῦ τρέχοντος ἔτους, 531 μεγάλα δέματα.

Ἐπίσης, οἱ Ἐνορίες τῆς πόλεως Λαμίας, ἐκτός ἀπό τά
δέματα τῆς πρωτοβουλίας  « Ὅλοι μαζί μποροῦμε», προ-
σέφεραν ἐπιπλέον 590 δέματα σέ ἐμπερίστατους ἀδελ-
φούς μας καί στίς οἰκογένειές τους κατά τίς ἡμέρες τῶν
ἑορτῶν τοῦ Πάσχα. Συνολικά ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας
προσέφερε μεγάλο ἀριθμό δεμάτων σέ ὅλη τήν περιοχή
της.

Ἀναλυτικά οἱ ἐνορίες τῆς Λαμίας προσέφεραν: Ἱερός
Μητροπολιτικός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 40, Ἱ.
Ναός Ἁγίου Κοσμᾶ 20, Ἱ. Ναός Ἁγίας Σοφίας 20, Ἱ. Ναός
Ἁγ. Νικολάου 15, Ἱ. Ναός Ἁγ. Νεκταρίου 20, Ἱ. Ναός Ἁγ.
Ἀθανασίου 70, Ἱ. Ναός Παναγίας Δεσποίνης 33, Ἱ. Ναός
Ἁγ. Νικολάου Ν. Βράχας 6, Ἱ. Ναός Ἁγ. Γεωργίου Καλυ-
βίων 23, Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἀποστόλων Παγκρατίου 50, Ἱ. Ναός
Ἁγ. Λουκᾶ 25, Ἱ. Ναός Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ν.
Μαγνησίας 27, Ἱ. Ναός Ἁγ. Δημητρίου 57, Ἱ. Ναός Ἁγ.
Παρασκευῆς 45, Ἱ. Ναός Ἁγ. Γεωργίου Λαμίας 40, Ἱ. Ναός
Ἁγ. Βαρβάρας 45, Ἱ. Ναός Ἁγ. Βασιλείου 2, Ἱ. Ναός Εἰσο-
δίων τῆς Θεοτόκου Σταυροῦ 6, Ἱ. Ναός Ἁγ. Θεοδώρων
40, Ἱ. Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Συν. Εὐρυτάνων 4.

Τά δέματα περιεῖχαν, ὅπως κάθε χρόνο, κρέας, ζυμα-
ρικά καί διάφορα ἄλλα εἴδη τροφίμων, τά ὁποῖα προσέ-
φεραν εὐλαβεῖς πιστοί στίς Ἐνορίες τους. Ἐπιπλέον, πολ-
λοί ἀδελφοί μας, μέ σοβαρά οἰκονομικά προβλήματα
ἐνισχύθηκαν μέ χρηματικά βοηθήματα ἀπό τά Ἐνοριακά
Φιλόπτωχα Ταμεῖα ἀλλά καί τίς Ἱερές Μονές τῆς Μητρο-
πόλεώς μας.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἐκφράζει τίς θερμές της εὐχα-
ριστίες πρός τήν διεύθυνση τοῦ Τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ
Σκάϊ ἀλλά καί τούς φιλελεήμονες χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι
ἐκ τοῦ ὑστερήματος, ἤ ἐκ τοῦ περισσεύματος, προσέφε-
ραν γιά τήν στήριξη καί ἐνίσχυση τῶν ἐμπεριστάτων
ἀδελφῶν μας.

Ἡ προσπάθεια συνεχίζεται...

Ἡ Μητρόπολη Φθιώτιδος
στό διαδίκτυο

www.imfth.gr
Χρήσιμες πληροφορίες

Ἐνημέρωση

Ἐπισκεφθεῖτε μας...

Ἡ χορωδία τῆς Μητροπόλεως κατά τήν διάρκεια τῆς ἐκδηλώσεως

Μερικοί ἀπό τούς τροφίμους τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘ ΜΟΣ

Ι.Μ. ΦΘΙ Ω ΤΙ ΔΟΣ

Ἡ φω νή τῆς το πικῆς μας Ἐκ κλη σί ας

89,4�� 

ἐνη με ρώ νει -  ξε κου ρά ζει - ψυ χα γω γεῖ

Πανηγυρική θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Μητροπολίτου Καρδίτσας

Ἀπό τήν ἐκδήλωση τοῦ Λυκείου Ἐλληνίδων Λαμίας

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟυ  ΛΑΜΙΑΣ

Ἀπό τήν τελετή θυρανοιξίων στίς Βελεσιῶτες

Ἀναμνηστική φωτογραφία μέ Τηνίους ἐκδρομεῖς



Ἑορταστική ἐκδήλωση γιά τά 50 χρόνια λειτουργίας τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου στή Λαμία πραγματοποίησε ἡ
Ἱερά Μητρόπολή μας τήν Δευτέρα 18 Ἰουνίου τό ἀπόγευμα
στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Ἐργατικοῦ Κέντρου Φθιώτι-
δος.

Τήν ἐκδήλωση ἄνοιξε ἡ πολυμελής Χορωδία τῆς Σχολῆς
Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἡ ὁποία
ὑπό τήν Διεύθυνση τοῦ Διευθυντοῦ κ. Ἀνδρέου Ἰωακείμ
ἑρμήνευσε τραγούδια μέ τήν συνοδεία παραδοσιακῶν ὀργά-
νων.

Στήν συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νι-
κόλαος ἀνέπτυξε ὁμιλία μέ θέμα «Τά 50 χρόνια προσφορᾶς
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Λαμίας». Ἀνέφερε χαρακτη-
ριστικά ὅτι «ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι ἡμέρα μνήμης καί τιμῆς.
Ἡμέρα μνήμης γιά ὅλους ἐκείνους πού συνέλαβαν καί ὑλο-
ποίησαν τό μεγάλο αὐτό ὅραμα τῆς ἱδρύσεως καί λειτουργίας
τοῦ Γηροκομείου καί ἡμέρα τιμῆς γιά ὅσους ἐκ τοῦ ὑστερήμα-
τος ἤ τοῦ περισσεύματος συνεισφέρουν στήν ἀπρόσκοπτη καί
εὔρυθμη λειτουργία του».

Ἀκολούθως ἔκανε μία ἱστορική ἀναδρομή τοῦ ἱδρύματος,
ἀπό τόν θεμέλιο λίθο πού ἔθεσε ὁ μακαριστός Μητροπολίτης
κυρός Ἀμβρόσιος καί τά ἐγκαίνια πού ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτα-
τος κυρός Δαμασκηνός ἕως καί σήμερα μέ τήν ἵδρυση τῆς Στέ-
γης Κατακοίτων καί τῶν δύο Γηροκομείων Σπερχειάδος (Μέρι-
μνα Γήρατος Ἀθανάσιος καί Μαίρη Ἀκρίδα) πού ἀνήγειρε καί

ἐδώρησε στήν Μητρόπολή μας ὁ μέγας εὐεργέτης ἀείμνηστος
Ἀθανάσιος Ἀκρίδας  καί τό Γηροκομεῖο τῆς Στυλίδος ( Ἵδρυμα
Ἀ. Πετρῆ - Στέγη Γερόντων), τό ὁποῖο ἀνήγειρε ἡ Μητρόπολή
μας ἐπί οἰκοπέδου δωρηθέντος σέ αὐτή ἀπό τόν μεγάλο εὐερ-
γέτη Ἀργύρη Πετρῆ.

Στό τέλος τῆς ὁμιλίας του ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε
ὅλους ὅσοι βοηθοῦν καί ποικιλοτρόπως συμπαρίστανται στίς
ἀνάγκες τοῦ Γηροκομείου καί τούς εὐχήθηκε ὁ Δωρεοδότης
Κύριος νά τούς χαρίζει τίς  οὐράνιες δωρεές τῶν θείων Χαρι-
σμάτων Του.

Μετά τήν ὁμιλία βράβευσε τήν Διευθύντρια τοῦ  Ραχουτεί-
ου Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου κ. Κωνσταντίνα Μαντέ, γιά
τήν πολυετή προσφορά της στό  Ἵδρυμα.

Ἡ κα Μαντέ συγκινημένη, εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο
γιά τήν τιμητική διάκριση ἐκ μέρους τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλη-
σίας.

Ἰδιαίτερα συγκινητική στιγμή στήν ὅλη ἐκδήλωση ἦταν
ὅταν δύο ἀπό τούς γέροντες πού φιλοξενοῦνται στό Γηροκο-
μεῖο ὡς ἐκπρόσωποι τῶν τροφίμων ἀνέβηκαν στό βῆμα καί
κατέθεσαν τίς προσωπικές τους ἐμπειρίες, εὐχαριστώντας τόν
Σεβασμιώτατο, τό προσωπικό καί τόν ἁπλό κόσμο γιά τήν
φροντίδα καί τήν θαλπωρή πού τούς προσφέρουν.

Κατόπιν ἀπήγγειλαν δύο ὡραῖα καί ἐπίκαιρα ποιήματα ἡ
κα Νίκη Ντζόϊδου μέ τίτλο «Ὅσο περνᾶν τά χρόνια» τοῦ
Κωστῆ Παλαμᾶ καί ὁ κ. Κωνσταντῖνος Σφήκας, Θεολόγος Κα-

«Προτιμῶ μιά στάλα αἷμα ἀπό ἕνα ποτήρι μελάνι». Ὁ σε-
φερικός αὐτός στίχος ἐκφράζει ἐπίκαιρα τήν προσδοκία τοῦ
σημερινοῦ ἀνθρώπου, πού βαρέθηκε πιά τά λόγια, προσδο-
κώντας λίγη ζωή. Τό αἷμα ἄλλωστε θεωρεῖται καί εἶναι φορέας
καί σύμβολο ζωῆς. Μιά προσφορά ζωῆς βαθαίνει τήν βιωμα-
τική ἐμπειρία καί πλαταίνει τούς δεσμούς αἵματος καί ζωῆς. 

Σέ ἐποχή ὅπως
ἡ σημερινή κατά
τήν ὁποία χίλιοι
δυό κίνδυνοι ἀπει-
λοῦν τή ζωή, εἶναι
πολύ σημαντικό,
μέ τήν προσφορά
αἵματος νά μπορεῖς
νά διακονεῖς τή

ζωή. Γνωρίζεις ὅτι δίνεις κάτι ἀπό τόν ἴδιο σου τόν ἑαυτό πού
δέν μπορεῖ νά ἀντικατασταθεῖ μέ τίποτε. Ἤ δίνεις αἷμα ἐφόσον
μπορεῖς ἤ δέν δίνεις. Δέν χωροῦν συμβιβασμοί, γιατί τότε θά
προκύψουν... ἀσυμβατότητες, οἱ ὁποῖες μπορεῖ νά εἶναι ἐπιζή-
μιες καί θανατηφόρες. Παράλληλα μέ τήν αἴσθηση ὅτι συμ-
βάλλεις στή σωτηρία τῆς ζωῆς κάποιων ἀνθρώπων, αἰσθάνε-
σαι ὅτι μέ τόν θεσμό τῆς αἱμοδοσίας σοῦ παρέχεται ἡ δυνατό-
τητα μιᾶς νέας ἀδελφοποιΐας.

Ἔθιμο διαδεδομένο σέ πολλούς λαούς, ἡ «ἀδελφοποιΐα»
μαρτυρεῖται ἀπό παλιά χρόνια. Ἡ κατοχύρωση τοῦ θεσμοῦ γι-
νόταν μέ θρησκευτικές ἤ συμβολικές ἐνέργειες. Βασική ἐνέρ-
γεια γιά τήν ἐπικύρωση καί τήν ἐξασφάλιση ἦταν μίμηση τῆς
φύσεως, μέ τήν μετάγγιση αἵματος ἀπό τόν ἕναν στόν ἄλλον
ὥστε νά γίνουν κάπως «ὅμαιμοι» ἀδελφοί. Ἡ ἐπιλογή βέβαια
τῶν ἀδελφῶν ἦταν προσωπική.

Ἡ αἱμοληψία καί ἡ μετάγγιση δημιουργοῦν σήμερα νέους
δεσμούς αἵματος, τίς περισσότερες φορές ἀνωνύμους, καθότι,
δέν γνωρίζουμε, κατά παραλλαγή τοῦ κυριακοῦ λογίου (Ματ-
θαίου 6,3) ποιό ἀριστερό χέρι παίρνει τό αἷμα τοῦ δεξιοῦ μας,
ἄν εἶναι «ἀριστερός» ὁ αἱμοδότης ἤ «δεξιός» ὁ αἱμολήπτης,
ἄνδρας ἤ γυναίκα, ἐλεύθερος ἤ δέσμιος, πιστός ἤ ἄπιστος,
ὁμόθρησκος ἤ ἄθρησκος, ὀρθόδοξος ἤ αἱρετικός, λαϊκός ἤ
κληρικός, μαῦρος ἤ λευκός. Καί γιά τό αἷμα μπορεῖ νά ἐφαρ-
μοσθεῖ ἡ παύλεια ρήση, ὅτι «οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδέ  Ἕλλην...»
(Γαλάτας 3, 28. Κολοσσαεῖς 3, 11). Τό αἷμα ρέει «ἐπί πονηρούς
καί ἀγαθούς, ἐπί δικαίους καί ἀδίκους» (πρβλ. Ματθαίου 5,
45), δίνει ζωή καί ἐλπίδα, σφυρηλατεῖ μιά νέα ἀδελφότητα
αἵματος.

Ἡ Ἐκκλησία ἔχει κάθε λόγο νά προωθεῖ μιά τέτοια ἔμπρα-
κτη καί ἀναντικατάστατη ἐκδήλωση ἀγάπης. Γνωρίζει τήν ἀτί-
μητη τιμή τοῦ αἵματος, ἰδιαίτερα τοῦ τιμίου αἵματος τοῦ Χρι-
στοῦ πού μᾶς ἐξαγόρασε ἀπό τήν κατάρα τοῦ νόμου. Γνωρίζει
τήν ἀσύγκριτη οὐσιαστική καί συμβολική ἀξία μιᾶς ἄλλης
Τράπεζας Αἵματος μέ αἱμοδότη ὄχι πιά ἄνθρωπο. Ἀπό τήν
ἀρχή, λοιπόν, στάθηκε πολύ κοντά καί ἀποτελεσματικά σ’
αὐτήν τήν καινούρια εὐκαιρία σωτηρίας ἀνθρωπίνων ζωῶν.

Στήν Ἑλλάδα γίνεται σύντονη προσπάθεια ἀπό τίς Ἱ. Μη-
τροπόλεις καί τίς Ἐνορίες συστηματικῆς καλλιέργειας ὑψηλοῦ
φρονήματος ἑτοιμότητος τῶν πιστῶν γιά αἱμοδοσία.

Ἀλέξανδρος Σταυρόπουλος
Ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς 

τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 
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Χειροτονία νέου Πρεσβυτέρου
Τὴν Τετάρτη 2 Μαΐου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος ἱερούργησε καὶ ὁμίλησε στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ
Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Λαμίας. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θείας
Λειτουργίας τέλεσε τὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ἄμι-
σθου διακόνου π. Κωνσταντίνου Κουτσομπλῆ. Ὁ Σεβασμιώτα-
τος  στήν ὁμιλία του ἐτόνισε ὅτι τὴν πορεία τῆς Ἐκκλησίας δὲν
τὴν καθορίζει ἡ ὑλικὴ ἀμοιβή, οὔτε οἱ Κυβερνήσεις καὶ οἱ πο-
λιτικοί, ἀλλὰ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας
ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τήν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀθανασί-
ου γιά τήν πολυετῆ φιλοξενία τῶν γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητρο-

πόλεως στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ναοῦ, καί ἐπέδωσε στὸν
προϊστάμενο τῆς Ἐνορίας Πρωτοπρ. Παναγιώτη Λιτόπουλο τὸ
Μετάλλιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Στὴν ἀντιφώνησή του ὁ π.
Παναγιώτης συγκινημένος εὐχαρίστησε τὸν Σεβασμιώτατο γιὰ
τὴν τιμὴ ποὺ ἐπεφύλαξε στὴν Ἐνορία μὲ τὸ νὰ στεγάσει τὰ γρα-
φεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως σέ αὐτή. Στὴν Θεία Λειτουργία
παρέστη πλῆθος κόσμου καί πολλοί ἐπίσημοι. 

Ἀπό τό ποιμαντικό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου
Τήν Κυριακή 6 Μαΐου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας
ἱερούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό Ἁγ. Σεραφείμ, τοῦ
Δομβοΐτου, στό Ζέλι Λοκρίδος. Στή θεία Λειτουργία ἐκτέθηκε
πρός προσκύνηση τεμάχιο ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ ἁγίου. Τό Σάβ-
βατο 12 Μαΐου ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε στή Θεία Λει-
τουργία πού τελέσθηκε στόν Ιερό Ναό Ἁγίου Νικολάου στή
Μοσχοκαρυά. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τέλεσε τό τεσ-
σαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ Δημητρίου Δροσοπούλου, ἡ

σύζυγος τοῦ ὁποίου εἶναι μέλος τοῦ φιλοπτώχου ταμείου τῆς
ἐνορίας Ἁγίου Ἀθανασίου Λαμίας καί ἐπὶ σειρά ἐτῶν  προσφέ-
ρει τίς ὑπηρεσίες της στό ἐνοριακό Κέντρο Ἀγάπης. Τὴν Κυ-
ριακὴ 20 Μαΐου ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε καὶ ὁμίλησε
στὴν πανηγυρίζουσα Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Νικολάου Δίβρης. Τὴν
Τετάρτη 13 Ἰουνίου, ἱερούργησε στό Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν Κα-
τασκηνώσεων τῆς Μητροπόλεως στὸ Καινούριο Λοκρίδος ἐπὶ

τὴ ἀναμνήση τῆς εὑρέσεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ἁγίας Αἰκατε-
ρίνης. Στὴν Θεία Λειτουργία παρέστησαν ὁ Βουλευτὴς κ. Θεό-
δωρος Χειμάρας, ὁ Δήμαρχος Μώλου - Ἁγίου Κωνσταντίνου
κ. Εὐάγγελος Τετριμίδας, μὲ Ἀντιδημάρχους καὶ μέλη τοῦ Δη-
μοτικοῦ Συμβουλίου, ὁ ἐ.ἀ. Στρατηγὸς Γεώργιος Μακρυνί-
τσας,  Ἱερεῖς καὶ πιστοὶ ἀπὸ τὶς ὅμορες ἐνορίες. Τὴν Πέμπτη 21
Ἰουνίου ἱερούργησε στὴν πανηγυρίζουσα Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας

Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Ὁ κ. Ἀθανάσιος Σιακεβέλλας, Στρατηγος ἐ. ἀ. .......300,00
Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου 
Ἀρκίτσης .................................................................500,00
Τό Ἡγουμενσυμβ. Ἱ. Μονῆς Παναγίας 
Φανερωμένης Ξυνιάδας .........................................500,00
Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ 
Ἁγ. Κωνσταντίνου Λοκρίδος ..................................300,00
Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Τριάδος 
Μακρακώμης .........................................................200,00
Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς 
Βελεσσιωτῶν ..........................................................200,00
Ἡ κα Λένα Παρασκευᾶ ...........................................100,00

Ὑπέρ ἀνεγέρσεως Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζα
Ἡ κα Ἀρτεμισία Σάλτα ............................................200,00
Ὁ αἰδεσ. Πρεσβυτ. π. Κωνσταντῖνος Θεολογᾶς .......50,00
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη ............................................60,00
Α. Μ. .......................................................................100,00
Ἀνώνυμος ...............................................................100,00
Ἀνώνυμος ...............................................................100,00
Ἀνώνυμος ...............................................................150,00
Ἀνώνυμος ...............................................................200,00
Ἡ κα Συμέλα Πατσινακίδη ........................................15,00

Ὑπέρ Γηροκομείου Στυλίδος
Ἀνώνυμος ............................................................1.000,00

Ὑπέρ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ
Ἀνώνυμος ...............................................................150,00

Ὑπέρ Γηροκομείου Στυλίδος
Ἀνώνυμος ............................................................1.000,00

Ὑπέρ Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων
Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου 
Στυλίδος .................................................................500,00
Ὁ παν. Ἀρχιμ. π. Γερμανός Γιαντσίδης ...................150,00

Ὑπέρ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
Ὁ Σύλλογος Καλλιτεχνικῶν καί Εἰκαστικῶν 
Τεχνῶν ....................................................................300,00

Δ Ω Ρ Ε Ε ΣΔΩΣΤΕ ΑΙΜΑ, ΔΩΣΤΕ ΖΩΗ

προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν Ἀμφίκλεια καὶ τὴ Λαμία. Ἰδιαιτέρως δέ,
εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ μιλήσει στὰ παιδιὰ τοῦ 15ου Δημοτικοῦ
Σχολείου Ἀφανοῦ Λαμίας, τὰ ὁποῖα μὲ τὸν Διευθυντὴ  καὶ
τοὺς δασκάλους τους, εἶχαν ἐπισκεφθεῖ τὸ μοναστήρι καὶ τὸ
μουσεῖο Φυσικῆς Ἱστορίας. Ὁ Ποιμενάρχης μας προσέφερε
στὰ παιδιὰ μία μικρὴ εὐλογία.

Σύναξη Ὁμαδαρχῶν καὶ Στελεχῶν Κατασκηνώσεων
Τὴν Παρασκευὴ 1 Ἰουνίου, στὸ γραφεῖο τοῦ Σεβασμιωτάτου
πραγματοποιήθηκε Σύναξη  ὁμαδαρχῶν καὶ στελεχῶν τῶν Κα-
τασκηνώσεων. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικό-
λαος εὐχαρίστησε τὰ παιδιὰ γιὰ τὴν ἀνταπόκρισή τους στὴν
πρόσκληση τῆς τοπικῆς μας  Ἐκκλησίας, ἀναφέρθηκε στὸ
ὑψηλὸ λειτούργημα τῆς ἀγωγῆς τῶν νέων καὶ κάλεσε τὰ στε-

λέχη τῶν Κατασκηνώσεων νὰ ἐντείνουν τὶς προσπάθειές τους
καὶ νὰ συντονισθοῦν στὴν ἀποστολή τους, γιὰ μία ἐπιτυχημέ-
νη κατασκηνωτικὴ χρονιά. Ἀκολούθησε διάλογος καὶ ἐποικο-
δομητικὴ συζήτηση. Οἱ ὁμαδάρχες ἔθεσαν τὰ ἐρωτήματά τους
καὶ κατέθεσαν τὴ δική τους ἐμπειρία καὶ τὶς δυσκολίες ποῦ
ἀντιμετωπίζουν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Κατασκηνωτικῆς περιό-
δου. Τέλος, ὅλοι οἱ ὁμαδάρχες ἔλαβαν μία μικρὴ εὐλογία ἀπὸ
τὸν Σεβασμιώτατο. Ἡ δεύτερη συνάντηση τοῦ Σεβασμιωτάτου
μέ τούς ὑποψηφίους ὀμαδάρχες πραγματοποιήθηκε τήν Τε-
τάρτη 20  Ἰουνίου, ὅπου ρυθμίστηκαν οἱ τελευταῖες λεπτομέ-
ρειες γιά τήν λειτουργία τῶν κατασκηνώσεων.

Ἐκδήλωση γιὰ τὴν ἐπέτειο λήξης τοῦ πολέμου τοῦ 1897 
Ἑορτασμὸς γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς λήξης τοῦ ἀτυχοῦς πολέμου
τοῦ ἔτους 1897 πραγματοποιήθηκε ὑπὸ τὴν αἰγίδα  τοῦ Δή-

μου Λαμιέων καὶ τοῦ Συνδέσμου Ἐφέδρων Ἀξιωματικῶν τοῦ
Νομοῦ Φθιώτιδος στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στὴν
Ταράτσα Λαμίας τὸ Σάββατο 2 Ἰουνίου. Στήν ἐκδήλωση ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τέλεσε ἐπιμνημό-
συνη δέηση καί παρέστησαν πολλοί ἐπίσημοι.

Γάμος τοῦ Γραμματέως τῆς  Ἱ. Μητροπόλεώς
Τὸ Σάββατο 2 Ἰουνίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος ἐτέλεσε τὸ Μυστήριο τοῦ Γάμου τοῦ Τριαντάφυλ-
λου Μπολτέτσου,  Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ
τῆς  Κωνσταντίνας Κυριαζῆ, Ἰατροῦ, στὸ χωριὸ Ἅγιος Βλάσιος

Βοιωτίας. Μετὰ τὸ τέλος τοῦ Μυστηρίου ὁ Σεβασμιώτατος με-
τέβη στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἁγίας Μαρίνης
Παρνασσοῦ, ὅπου ἐνημερώθηκε γιά τὶς ἐργασίες ἀνακαινίσε-
ως στή Μονή.

Ἐργασίες καθαρισμοῦ Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων
Μὲ προσωπικὴ ἐργασία 20 Ἱερεῖς καὶ Διάκονοι τῆς Μητροπό-
λεώς μας ἄρχισαν ἀπὸ τὴν Τετάρτη 6 Ἰουνίου τὴν προετοιμα-
σία καὶ τὸν εὐτρεπισμὸ τῶν χώρων καὶ τῶν οἰκημάτων τῆς Κα-
τασκηνώσεως, ὅπου κάθε χρόνο φιλοξενοῦνται ἐντελῶς δω-
ρεὰν 500 περίπου παιδιὰ καὶ νέοι τῶν ἐνοριῶν τῆς Φθιώτιδος.
Ὁ Σεβασμιώτατος παραβρέθηκε καὶ συντόνισε τὶς ἐργασίες,
συνεχάρη δέ καὶ εὐχαρίστησε τοὺς Ἱερεῖς ποὺ πρόθυμα διέθε-

σαν λίγες ἡμέρες ἀπὸ τὸ πρόγραμμά τους γιὰ τήν προσφορά
ἐργασίας στίς Κατασκηνώσεις τῆς Μητροπόλεώς μας, οἱ ὁποῖες
κάθε χρόνο φιλοξενοῦν ἑκατοντάδες παιδιά καί ἀποτελοῦν
μιά σημαντική ποιμαντική δράση τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.
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ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

Μεγάλου Ἀλεξάνδρου 
&  Ἀγρἀφων - Λαμία

(1ος όροφος )
Τηλ. 22310 50551 
ἕως 22310 50553

ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΓΙΑ  ΤΑ  50 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟυ

Ἀπό τήν χειροτονία τοῦ π. Κωνσταντίνου Κουτσομπλῆ

Ἀπό τήν ἀπονομή τοῦ μεταλλίου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως στόν προϊστάμενο τοῦ Ναοῦ

Ἀπό τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία στό Ζέλι Λοκρίδος.

Ἀπό τήν θεία Λειτουργία στήν Ἱ. Μονή Ἁγίου Νικολάου Δίβρης

Ἀπό τήν θεία λειτουργία στή Μοσχοκαρυά

Ἄποψη ἀπό τήν ἐκδήλωση γιά τό Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο Λαμίας

Ὁ Σεβασμιώτατος τιμᾶ τήν κα Κ. ΜαντέὉ Σεβασμιώτατος μιλᾶ στήν ἐκδήλωση γιά τά 50 χρόνια τοῦ Γηροκομείου

Χαιρετισμός ἀπό ἕναν ἡλικιωμένο τοῦ Ἱδρύματος

Ἀπό τήν σύναξη ὁμαδαρχῶν καί στελεχῶν κατασκηνώσεων

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τούς ἱερεῖς κατά τόν καθαρισμό τῶν κατασκηνώσεων

Ἀπό τόν γάμο τοῦ κ. Τραντάφυλλου Μπολτέτσου

¨Ο Σεβασμιώτατος μέ τά παιδιά τοῦ 15ου Δημοτικοῦ Σχολείου Λαμίας



Ἐπίσκεψη Μητροπολίτου Μουάνζα

Στήν Μητρόπολή μας βρέθηκε ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Μουάνζα (τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας)  κ.
Ἱερώνυμος κατά τό τριήμερο τῆς Πεντηκοστῆς.

Ὁ κ. Ἱερώνυμος συλλειτούργησε μέ τόν Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου

Λαμίας καί τήν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στόν πανηγυρί-
ζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίας Τριάδος Μακρακώμης, ὅπου ἔγινε δε-
κτός ἀπό τίς ἀρχές, τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς πε-
ριοχῆς μέ αἰσθήματα ἀγάπης καί σεβασμοῦ. Προσφωνώντας
τόν Σεβασμιώτατο κ. Ἱερώνυμο ὁ Ποιμενάρχης μας εἶπε χαρα-
κτηριστικά ὅτι ὁ κ. Ἱερώνυμος εἶναι ἕνας πνευματικός ἀδάμας
τῆς Ἀφρικανικῆς Ἐκκλησίας, πού ἐργάζεται στούς ἰθαγενεῖς μέ
αὐτοθυσία καί αὐταπάρνηση καί κάθε συμπαράσταση στό
ἔργο του βοηθᾶ στήν μετάδοση τοῦ φωτός τοῦ Εὐαγγελίου σέ
ἀνθρώπους πού ζοῦν στήν εἰδωλολατρία καί τόν Σατανισμό.

Στήν ἀντιφώνησή του ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερώνυμος ἐνη-
μέρωσε τό χριστεπώνυμο πλήρωμα γιά τήν πορεία τῶν ἐργα-
σιῶν τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου
Νικολάου Μουάνζα, ὁ ὁποῖος θά ἔχει ὁλοκληρωθεῖ μέχρι τέ-
λους τοῦ ἔτους, τήν κατασκευή τοῦ ὁποίου ὡς γνωστόν ἔχει
ἀναλάβει ἐξ ὁλοκλήρου ἡ Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος καί
εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν συμπαράσταση πού
ἐπιδεικνύει ἐπί πολλά χρόνια στό ἔργο τῆς Ἱεραποστολῆς, κα-
ταλήγοντας  ὅτι ἡ προσφορά τοῦ Φθιωτικοῦ Λαοῦ στή δύσκο-
λη αὐτή οἰκονομική κρίση ἀποδεικνύει ὅτι ὑπάρχει μέσα στίς

καρδιές πίστη καί ἀγάπη, διότι μόνο ἡ πίστη καί ἡ ἀγάπη σέ
περίοδο δοκιμασίας δημιουργοῦν τέτοια ἔργα.

Πρίν τή λήξη τῆς Θείας Λειτουργίας προσφώνησε τούς Σε-
βασμιωτάτους ὁ προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ π. Δημήτριος
Κυρίτσης, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε γιά τό ἱστορικό καί πρωτό-
γνωρο αὐτό γεγονός τῆς Ἀρχιερατικῆς Συλλειτουργίας καί
προσέφερε ἀναμνηστικά δῶρα. Μετά τήν Θεία Λειτουργία, οἱ
Σεβασμιώτατοι, ὁ Ἱερός Κλῆρος καί οἱ ἀρχές τῆς περιοχῆς με-
τέβησαν στήν αἴθουσα τελετῶν τοῦ Δημαρχείου, ὅπου ὁ Δή-
μαρχος παρέθεσε ἑορταστική τράπεζα.

Ἐκδρομή κύκλων μελέτης Ἁγίας Γραφῆς

Μέ τήν εὐκαιρία λήξεως τῶν ἑσπερινῶν ὁμιλιῶν καί τῶν
κύκλων μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς τῆς  Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεώς μας καί μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου

Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, τήν Δευτέρα 14 Μαΐου πραγ-
ματοποιήθηκε μονοήμερη προσκυνηματική ἐκδρομή σέ Μο-
νές τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀργολίδος.

Οἱ 500 ἐκδρομεῖς καί οἱ 30 συνοδοί ἱερεῖς πού συμμε-
τεῖχαν στήν ἐκδρομή μέ μία ἐνδιάμεση στάση ἔφθασαν στήν
Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμίου, ὅπου τούς  ὑπε-
δέχθη ἡ ἀδελφότης τῆς Μονῆς μέ ἐπικεφαλῆς τήν Ὁσιωτάτη
Καθηγουμένη Μελάνη, ἡ ὁποία ἐξέφρασε τή χαρά της γιά τήν
ἐπίσκεψη τῶν Φθιωτῶν καί μέ ἁπλά θερμά λόγια ἀναφέρθηκε
στήν ἱστορία τῆς Μονῆς, καί στό ἔργο πού ἐπιτελεῖ.

Ἀκολούθως, ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητρο-
πόλεώς μας π. Νεόφυτος Ραφαηλίδης, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Νικολάου μετέφερε τίς
εὐχές του πρός τήν  Ὁσιωτάτη Καθηγουμένη καί τήν Ἱερά
Ἀδελφότητα. Δεύτερος σταθμός ἦταν ἡ Ἱερά Μονή ὁσίου Θεο-
δοσίου τοῦ νέου. Ἡ Ὁσιωτάτη Καθηγουμένη μέ τήν  Ἱερά
Ἀδελφότητα ὑποδέχθηκαν τούς προσκυνητές, τούς ξενάγησαν
στούς  χώρους τῆς Μονής καί προσέφεραν πλούσια φιλοξε-
νία. Τελευταῖος σταθμός ἦταν ὁ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός
Ἁγίου Πέτρου Ἐπισκόπου Ἄργους, στό Ἄργος. Ἐκεῖ ὁ Προϊστά-
μενος τοῦ Ναοῦ π. Γεώργιος Σελλῆς ὑποδέχθηκε τούς προ-
σκυνητές καί μίλησε γιά τόν βίο τοῦ Ἁγίου Πέτρου. 

Οἱ ἐντυπώσεις ὅλων τῶν προσκυνητῶν ὑπῆρξαν ἄριστες
καί ἡ πνευματική ὠφέλεια μεγάλη ἀπό τήν μονοήμερη αὐτή
ἐκδρομή, ἡ ὁποία ἐκτός τῶν ἄλλων συνετέλεσε στή σύσφιξη
τῆς ἑνότητος τῶν μελῶν καί στήν καλλιέργεια μιᾶς καλῆς κατά
Θεόν ἐπικοινωνίας.

Ἐλεούσης Ξυνιάδος ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῆς  θαυματουργικῆς  εὑρέ-
σεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος. Στὴν Θεία Λειτουργία παρέστησαν ὁ
πρώην Δήμαρχος Ξυνιάδος κ. Γεώργιος Τσιαγκλάνης, ὁ Διοι-
κητὴς τοῦ Στρατοπέδου Ὀμβριακῆς, ὁ Διοικητὴς τοῦ Ἀστυνο-
μικοῦ Τμήματος Δομοκοῦ, ὁ Πρόεδρος τῆς Ξυνιάδος, Ἱερεῖς
τῆς περιοχῆς καὶ ἀπὸ ἄλλες Μητροπόλεις καὶ πλῆθος προσκυ-

νητῶν. Τήν Παρασκευή 29 Ἰουνίου ἱερούργησε στόν πανηγυ-
ρίζοντα Ἱ. Ναό Ἁγ. Ἀποστόλων Λαμίας. Στήν ἀκολουθία παρέ-
στησαν ὁ Δήμαρχος Στυλίδος κ. Ἀπ. Γκλέτσος, ὁ Λιμενάρχης
Γλύφας κ. Ἰ. Καλαμίδας καί λοιποί ἐπίσημοι.

Ἐγκαίνια Πανελλήνιας Ἐκθέσεως Λαμίας
Τά ἐγκαίνια τῆς 46ης Πανελλήνιας Ἔκθεσης Λαμίας τέλεσε ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τό Σάββατο 12
Μαΐου. Στήν τελετή τῶν ἐγκαινίων παρέστησαν ὁ Ἀντιπεριφε-

ρειάρχης Φθιώτιδος κ. Θωμᾶς Στάϊκος, οἱ Βουλευτές κ.κ.
Χρῆστος Σταϊκούρας, Νικόλαος Τσώνης, Θεόδωρος Χειμάρας,
ἡ τ. Ὑπουργός κα Κατερίνα Μπατζελῆ, ὁ Δήμαρχος Λαμιέων κ.
Γεώργιος Κοτρωνιάς, ἄλλοι ἐπίσημοι, ἐκπρόσωποι φορέων
καί πλῆθος κόσμου.

Ἐπίσκεψη Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί
Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ στά νέα γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως
Τήν Τρίτη 15 Μαΐου, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος ἐπισκέφθηκε τόν Σεβασμιώ-
τατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο στά νέα γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς
Μ η τ ρ ο π ό λ ε ω ς
στό Κέντρο Νεό-
τητος,  τά ὁποῖα
προσφἀτως ξεκί-
νησαν τή λειτουρ-
γία τους. Τόν Μα-
καριώτατο ὑπο-
δέχθηκε θερμά ὁ
Σεβασμ ιώτατος
Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς
μας. Ὁ Μακαριώ-
τατος προσκύνησε
στό  Ἱ. Παρεκκλή-
σιο τοῦ Ἁγίου Με-
γ α λ ο μ ά ρ τ υ ρ ο ς
Ἐφραίμ. Ἀκολού-
θως στό γραφεῖο
τοῦ Σεβασμιωτά-
του ἐπί ἀρκετή
ὥρα συζήτησαν
διάφορα θέματα
πού ἀφοροῦν
στήν Ἐκκλησία καί
ἀντήλλαξαν ἀπό-
ψεις. Ἔπειτα ξεναγήθηκε στούς χώρους τοῦ Κέντρου Νεότητος.
Κατά τήν ἀποχώρησή του ὁ Μακαριώτατος ἔκανε δηλώσεις σέ
τηλεοπτικό σταθμό ὅπου ἐτόνισε τόν θαυμασμό του γιά τό
Κέντρο Νεότητος τῆς Μητροπόλεώς μας καί ἐπαίνεσε τόν Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη μας γιά τό σπουδαῖο ἔργο που ἐπι-
τελεῖ καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς ἀρχιερατείας του. Ὁ Σεβασμιώ-
τατος ἀντιφωνώντας εὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατο γιά τήν
ἐπίσκεψή του καί τά καλά του λόγια. Ἐπίσης τὴν Δευτέρα 11
Ἰουνίου τὸ πρωὶ ἐπισκέφθηκε τὸν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη

Σελίδα 12 «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» Σελίδα 13

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» Σελίδα 5

μας κ. Νικόλαο, στὰ νέα γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὁ
Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Σινᾶ κ. Δαμιανός. Ἀκόμη τήν
Πέμπτη 17 Μαΐου τόν ἐπισκέφθηκε ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Σύρου, Τήνου κ. Δωρόθεος.

Παράκληση γιά τούς ὑποψηφίους τῶν Πανελληνίων Ἐξετάσεων

Τὴν Παρασκευὴ 19 Μαΐου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος χοροστάτησε καὶ ὁμίλησε στὴν Ἱερὰ Παρά-
κληση ποὺ τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Λαμίας,
γιὰ τούς ὑποψηφίους μαθητές τῶν Πανελλαδικῶν ἐξετάσεων.
Στὴν ἱερὰ Παράκληση προσῆλθαν ἑκατοντάδες μαθητές, πού
κατέκλυσαν τόν Μητροπολιτικό ναό καί πῆραν τὴν εὐλογία
τῆς Ἐκκλησίας μας γιά νά ἐνισχυθοῦν στόν δύσκολο καί ἐπί-
πονο ἀγώνα τους.

Ἑορτὴ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης
Τὴν Δευτέρα 21 Μαΐου, ἡμέρα μνήμης τῶν Θεοστέπτων Βασι-
λέων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης ὁ Σεβασμιώτατος  Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καὶ ὁμίλησε στὸν πανηγυρί-
ζοντα Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης στὸν
Ἅγιο Κωνσταντῖνο Λοκρίδος. Στὴν Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουρ-
γία παρέστησαν μεταξὺ τῶν ἄλλων ὁ Βουλευτὴς κ. Θεόδωρος
Χειμάρας, οἱ πρώην Βουλευτὲς κα Κατερίνα Μπατζελῆ, κα Τό-
νια Ἀντωνίου καὶ κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης, ὁ Γενικὸς Γραμ-
ματέας τῆς Περιφέρειας κ. Εὐάγγελος Ψαθάς, ὁ Δήμαρχος
Μώλου – Ἁγίου Κωνσταντίνου κ. Εὐάγγελος Τετριμίδας, ὁ Δι-
οικητὴς τῆς ΜΕΡ.ΥΠ. Ταξίαρχος Δημήτριος Πασχαλίδης, ὁ
Ἀστυνομικὸς Διευθυντὴς Φθιώτιδας, ἐκπρόσωποι τοῦ Λιμενι-
κοῦ καὶ τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος καὶ ἄλλοι ἐπίσημοι.

Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία ἡ Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου
προσέφερε κέρασμα στὸ Πνευματικό της Κέντρο.

Πανηγυρικὴ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα
Τὴν Τρίτη 23 Μαΐου τὸ βράδυ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καὶ ὁμίλησε στὴν Ἀναστάσιμη
Ἱερὰ Ἀγρυπνία ποὺ τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, ἐπὶ τῇ Ἀποδόσει τοῦ Πά-
σχα. Στὴν Θεία Λειτουργία συμμετεῖχαν ἅπαντες οἱ Ἱερεῖς καὶ οἱ
Διάκονοι τῆς πόλεως Λαμίας καὶ ἔψαλαν οἱ δύο Βυζαντινοὶ χο-
ροὶ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θείας
Λειτουργίας ἐκτέθηκαν πρὸς προσκύνηση τὰ Ἱερὰ ἀποτμήματα
τῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως,
τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἐφραίμ, τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ

Πλανᾶ, τοῦ Ὁσίου Ξενοφῶντος καὶ τῶν Σαββαϊτῶν Πατέρων
τῶν Ἱεροσολύμων.

Ποιμαντικὲς ἐπισκέψεις Σεβασμιωτάτου
Στὰ πλαίσια τῶν ποιμαντικῶν ἐπισκέψεων σὲ ἐνορίες καὶ Μο-
ναστήρια, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος
ἐπισκέφτηκε τὴν Τετάρτη 31 Μαΐου τὸ πρωί, τοὺς ἐνοριακοὺς
Ἱεροὺς Ναοὺς Ἁγίου Δημητρίου καὶ Ἁγίας Βαρβάρας Λαμίας.
Τὸ ἀπόγευμα ἐπισκέφτηκε τὴν Ἱερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως
τοῦ Σωτῆρος Λιβανατῶν, ὅπου ἐκεῖ συνάντησε μία ὁμάδα κυ-
ριῶν τοῦ Κύκλου Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς Ἀμαρουσίου, τῆς κας
Χάϊδως Πελέκη, μὲ τὶς ὁποῖες εἶχε ἐποικοδομητικὴ συζήτηση.
Ἐπίσης στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀγάθωνος βρέθηκε τὴν Πέμπτη 7 Ἰου-
νίου τὸ πρωὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος
ὅπου συναντήθηκε μὲ τοὺς Πατέρες τοῦ μοναστηριοῦ καὶ μὲ
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Μέ πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κη-
φισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ. Κυρίλλου, ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἐπισκέ-

φθηκε τό διήμερο 4 - 5 Μαΐου τήν Ἱερά Μονή Εὐαγγελισμοῦ
τῆς Θεοτόκου Νέας Μάκρης Ἀττικῆς, προκειμένου νά συμμε-
τάσχει μαζί μέ τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Γλυφάδος

κ. Παῦλο, Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. Ἱερόθεο καί Μεσογαίας
καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαο, στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις ἐπί
τῇ  μνήμῃ τοῦ Ὁσιομάρτυρος Ἐφραίμ τοῦ Θαυματουργοῦ. Οἱ
ἑορταστικές ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ ξεκίνη-
σαν μέ τόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν ὁποῖο χοροστάτησε καί
ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυ-
ρεωτικῆς κ. Νικόλαος. Τό Σάββατο 5 Μαΐου στό Καθολικό τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς, τελέσθηκε πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιώτατου Ποιμενάρχου μας κ. Νικο-
λάου, ὁ ὁποῖος καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

Ἐπίσης προσκεκλημένος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Νικόλαος βρέθηκε τό διήμερο 8 – 9 Μαΐου
στήν πόλη τοῦ Ἀγρινίου γιά νά συμμετάσχει στούς λαμπρούς
ἑορτασμούς ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου, πολιούχου
τῆς πόλεως. Στίς λατρευτικές ἀκολουθίες συμμετεῖχαν ἐκτός
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, οἱ Σεβασμιώτατοι Μη-
τροπολίτες Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. Ἱερόθεος καί Κηφισίας,
Ἀμαρουσίου καί  Ὠρωποῦ κ. Κύριλλος. Κατά τήν διήμερο πα-

ραμονή του ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, συμμετεῖχε
στόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν ὁποῖο χοροστάτησε καί ὡμί-
λησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ζιχνῶν καί Νευροκοπί-
ου κ. Ἱερόθεος καί τήν κυριώνυμο ἡμέρα προεξῆρχε τοῦ
ἀρχιερατικοῦ συλλείτουργου καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο ἐπί τῇ
Μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου.

Μετά τήν Θεία Λειτουργία μαζί μέ τόν οἰκεῖο Ποιμενάρχη
οἱ Ἀρχιερεῖς μέ τίς συνοδεῖες  τους ἐπισκέφτηκαν τό ὑδροηλε-
κτρικό φράγμα τοῦ Ἀχελώου, ἐπίσης κατά τήν παραμονή του
στήν Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφτηκε
τήν Ἱερά Μονή Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Μυρτιᾶς καί τήν Ἱερά
Μονή Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Θέρμου, ὅπου ἔγινε δεκτός
ἀπό τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες.

Ο  ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ

Μετά τήν ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στήν Μακρακώμη

Ἀναμνηστική φωτογραφία μπροστά ἀπό τόν  Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό.

Ἀπό τήν θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Χριστοφόρου Ἀγρινίου

Ἀπό τήν θεία Λειτουργία στήν Ἱ. Μ. Ἁγίου Ἐφραίμ Νέας Μάκρης

Ἀπό τήν πανήγυρη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στήν Πελασγία

Ἀπό τήν πανήγυρη στήν Ἱ.Μ. Παναγίας Ἐλεούσης Ξυνιάδος

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν

Ἁπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ κ. ΔαμιανοῦἈπό τά ἐγκαίνια τῆς Πανελλήνιας Ἔκθεσης Λαμίας

Ἀπό τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία στόν Ἅγιο Κων/νο Λοκρίδος

Ἀπό τήν παράκληση γιά τούς ὑποψηφίους τῶν Πανελληνίων Ἐξετάσεων

Ἀπό τήν θεία Λειτουργία τῆς ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τίς κυρίες τοῦ κύκλου μελέτης Ἁγίας Γραφῆς Ἀμαρουσίου

Ἀπό τίς Ἐκδόσεις τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώ-
τιδος κυκλοφόρησε σέ Β᾽
Ἔκδοση, συμπληρωμένη,
τό βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου μας κ.
Νικολάου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΕΛΕΝΤΗΣ (1931-1975)
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛ-
ΚΙΔΟΣ».

Πολυτελής καί εἰκονογρα-
φημένη ἔκδοση πού περιέ-
χει τά ἱστορικά στοιχεῖα
πολλῶν παλαιοχριστιανικῶν
ἱερῶν ναῶν, ἱερῶν Μονῶν
καί ἄλλων μνημείων τῆς
Φθιώτιδος.

Μιά ὁμάδα παιδιῶν συναν-
τιέται καί γνωρίζεται, μέσα
ἀπό ἕνα ταξίδι στό χῶρο
καί τό χρόνο, μέ ἁγιασμέ-
νες μορφές τῆς Φθιώτιδας.
Ποιές εἶναι; Τί θά τούς
ποῦν;
Συγγραφεύς: Τριαντάφυλ-
λος Μπολτέτσος, θεολόγος,
σελίδες 127.
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Ἐπίσκεψη Μητροπολίτου Μουάνζα

Στήν Μητρόπολή μας βρέθηκε ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Μουάνζα (τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας)  κ.
Ἱερώνυμος κατά τό τριήμερο τῆς Πεντηκοστῆς.

Ὁ κ. Ἱερώνυμος συλλειτούργησε μέ τόν Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου

Λαμίας καί τήν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στόν πανηγυρί-
ζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίας Τριάδος Μακρακώμης, ὅπου ἔγινε δε-
κτός ἀπό τίς ἀρχές, τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς πε-
ριοχῆς μέ αἰσθήματα ἀγάπης καί σεβασμοῦ. Προσφωνώντας
τόν Σεβασμιώτατο κ. Ἱερώνυμο ὁ Ποιμενάρχης μας εἶπε χαρα-
κτηριστικά ὅτι ὁ κ. Ἱερώνυμος εἶναι ἕνας πνευματικός ἀδάμας
τῆς Ἀφρικανικῆς Ἐκκλησίας, πού ἐργάζεται στούς ἰθαγενεῖς μέ
αὐτοθυσία καί αὐταπάρνηση καί κάθε συμπαράσταση στό
ἔργο του βοηθᾶ στήν μετάδοση τοῦ φωτός τοῦ Εὐαγγελίου σέ
ἀνθρώπους πού ζοῦν στήν εἰδωλολατρία καί τόν Σατανισμό.

Στήν ἀντιφώνησή του ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερώνυμος ἐνη-
μέρωσε τό χριστεπώνυμο πλήρωμα γιά τήν πορεία τῶν ἐργα-
σιῶν τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου
Νικολάου Μουάνζα, ὁ ὁποῖος θά ἔχει ὁλοκληρωθεῖ μέχρι τέ-
λους τοῦ ἔτους, τήν κατασκευή τοῦ ὁποίου ὡς γνωστόν ἔχει
ἀναλάβει ἐξ ὁλοκλήρου ἡ Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος καί
εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν συμπαράσταση πού
ἐπιδεικνύει ἐπί πολλά χρόνια στό ἔργο τῆς Ἱεραποστολῆς, κα-
ταλήγοντας  ὅτι ἡ προσφορά τοῦ Φθιωτικοῦ Λαοῦ στή δύσκο-
λη αὐτή οἰκονομική κρίση ἀποδεικνύει ὅτι ὑπάρχει μέσα στίς

καρδιές πίστη καί ἀγάπη, διότι μόνο ἡ πίστη καί ἡ ἀγάπη σέ
περίοδο δοκιμασίας δημιουργοῦν τέτοια ἔργα.

Πρίν τή λήξη τῆς Θείας Λειτουργίας προσφώνησε τούς Σε-
βασμιωτάτους ὁ προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ π. Δημήτριος
Κυρίτσης, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε γιά τό ἱστορικό καί πρωτό-
γνωρο αὐτό γεγονός τῆς Ἀρχιερατικῆς Συλλειτουργίας καί
προσέφερε ἀναμνηστικά δῶρα. Μετά τήν Θεία Λειτουργία, οἱ
Σεβασμιώτατοι, ὁ Ἱερός Κλῆρος καί οἱ ἀρχές τῆς περιοχῆς με-
τέβησαν στήν αἴθουσα τελετῶν τοῦ Δημαρχείου, ὅπου ὁ Δή-
μαρχος παρέθεσε ἑορταστική τράπεζα.

Ἐκδρομή κύκλων μελέτης Ἁγίας Γραφῆς

Μέ τήν εὐκαιρία λήξεως τῶν ἑσπερινῶν ὁμιλιῶν καί τῶν
κύκλων μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς τῆς  Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεώς μας καί μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου

Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, τήν Δευτέρα 14 Μαΐου πραγ-
ματοποιήθηκε μονοήμερη προσκυνηματική ἐκδρομή σέ Μο-
νές τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀργολίδος.

Οἱ 500 ἐκδρομεῖς καί οἱ 30 συνοδοί ἱερεῖς πού συμμε-
τεῖχαν στήν ἐκδρομή μέ μία ἐνδιάμεση στάση ἔφθασαν στήν
Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμίου, ὅπου τούς  ὑπε-
δέχθη ἡ ἀδελφότης τῆς Μονῆς μέ ἐπικεφαλῆς τήν Ὁσιωτάτη
Καθηγουμένη Μελάνη, ἡ ὁποία ἐξέφρασε τή χαρά της γιά τήν
ἐπίσκεψη τῶν Φθιωτῶν καί μέ ἁπλά θερμά λόγια ἀναφέρθηκε
στήν ἱστορία τῆς Μονῆς, καί στό ἔργο πού ἐπιτελεῖ.

Ἀκολούθως, ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητρο-
πόλεώς μας π. Νεόφυτος Ραφαηλίδης, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Νικολάου μετέφερε τίς
εὐχές του πρός τήν  Ὁσιωτάτη Καθηγουμένη καί τήν Ἱερά
Ἀδελφότητα. Δεύτερος σταθμός ἦταν ἡ Ἱερά Μονή ὁσίου Θεο-
δοσίου τοῦ νέου. Ἡ Ὁσιωτάτη Καθηγουμένη μέ τήν  Ἱερά
Ἀδελφότητα ὑποδέχθηκαν τούς προσκυνητές, τούς ξενάγησαν
στούς  χώρους τῆς Μονής καί προσέφεραν πλούσια φιλοξε-
νία. Τελευταῖος σταθμός ἦταν ὁ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός
Ἁγίου Πέτρου Ἐπισκόπου Ἄργους, στό Ἄργος. Ἐκεῖ ὁ Προϊστά-
μενος τοῦ Ναοῦ π. Γεώργιος Σελλῆς ὑποδέχθηκε τούς προ-
σκυνητές καί μίλησε γιά τόν βίο τοῦ Ἁγίου Πέτρου. 

Οἱ ἐντυπώσεις ὅλων τῶν προσκυνητῶν ὑπῆρξαν ἄριστες
καί ἡ πνευματική ὠφέλεια μεγάλη ἀπό τήν μονοήμερη αὐτή
ἐκδρομή, ἡ ὁποία ἐκτός τῶν ἄλλων συνετέλεσε στή σύσφιξη
τῆς ἑνότητος τῶν μελῶν καί στήν καλλιέργεια μιᾶς καλῆς κατά
Θεόν ἐπικοινωνίας.

Ἐλεούσης Ξυνιάδος ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῆς  θαυματουργικῆς  εὑρέ-
σεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος. Στὴν Θεία Λειτουργία παρέστησαν ὁ
πρώην Δήμαρχος Ξυνιάδος κ. Γεώργιος Τσιαγκλάνης, ὁ Διοι-
κητὴς τοῦ Στρατοπέδου Ὀμβριακῆς, ὁ Διοικητὴς τοῦ Ἀστυνο-
μικοῦ Τμήματος Δομοκοῦ, ὁ Πρόεδρος τῆς Ξυνιάδος, Ἱερεῖς
τῆς περιοχῆς καὶ ἀπὸ ἄλλες Μητροπόλεις καὶ πλῆθος προσκυ-

νητῶν. Τήν Παρασκευή 29 Ἰουνίου ἱερούργησε στόν πανηγυ-
ρίζοντα Ἱ. Ναό Ἁγ. Ἀποστόλων Λαμίας. Στήν ἀκολουθία παρέ-
στησαν ὁ Δήμαρχος Στυλίδος κ. Ἀπ. Γκλέτσος, ὁ Λιμενάρχης
Γλύφας κ. Ἰ. Καλαμίδας καί λοιποί ἐπίσημοι.

Ἐγκαίνια Πανελλήνιας Ἐκθέσεως Λαμίας
Τά ἐγκαίνια τῆς 46ης Πανελλήνιας Ἔκθεσης Λαμίας τέλεσε ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τό Σάββατο 12
Μαΐου. Στήν τελετή τῶν ἐγκαινίων παρέστησαν ὁ Ἀντιπεριφε-

ρειάρχης Φθιώτιδος κ. Θωμᾶς Στάϊκος, οἱ Βουλευτές κ.κ.
Χρῆστος Σταϊκούρας, Νικόλαος Τσώνης, Θεόδωρος Χειμάρας,
ἡ τ. Ὑπουργός κα Κατερίνα Μπατζελῆ, ὁ Δήμαρχος Λαμιέων κ.
Γεώργιος Κοτρωνιάς, ἄλλοι ἐπίσημοι, ἐκπρόσωποι φορέων
καί πλῆθος κόσμου.

Ἐπίσκεψη Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί
Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ στά νέα γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως
Τήν Τρίτη 15 Μαΐου, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος ἐπισκέφθηκε τόν Σεβασμιώ-
τατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο στά νέα γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς
Μ η τ ρ ο π ό λ ε ω ς
στό Κέντρο Νεό-
τητος,  τά ὁποῖα
προσφἀτως ξεκί-
νησαν τή λειτουρ-
γία τους. Τόν Μα-
καριώτατο ὑπο-
δέχθηκε θερμά ὁ
Σεβασμ ιώτατος
Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς
μας. Ὁ Μακαριώ-
τατος προσκύνησε
στό  Ἱ. Παρεκκλή-
σιο τοῦ Ἁγίου Με-
γ α λ ο μ ά ρ τ υ ρ ο ς
Ἐφραίμ. Ἀκολού-
θως στό γραφεῖο
τοῦ Σεβασμιωτά-
του ἐπί ἀρκετή
ὥρα συζήτησαν
διάφορα θέματα
πού ἀφοροῦν
στήν Ἐκκλησία καί
ἀντήλλαξαν ἀπό-
ψεις. Ἔπειτα ξεναγήθηκε στούς χώρους τοῦ Κέντρου Νεότητος.
Κατά τήν ἀποχώρησή του ὁ Μακαριώτατος ἔκανε δηλώσεις σέ
τηλεοπτικό σταθμό ὅπου ἐτόνισε τόν θαυμασμό του γιά τό
Κέντρο Νεότητος τῆς Μητροπόλεώς μας καί ἐπαίνεσε τόν Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη μας γιά τό σπουδαῖο ἔργο που ἐπι-
τελεῖ καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς ἀρχιερατείας του. Ὁ Σεβασμιώ-
τατος ἀντιφωνώντας εὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατο γιά τήν
ἐπίσκεψή του καί τά καλά του λόγια. Ἐπίσης τὴν Δευτέρα 11
Ἰουνίου τὸ πρωὶ ἐπισκέφθηκε τὸν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη
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μας κ. Νικόλαο, στὰ νέα γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὁ
Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Σινᾶ κ. Δαμιανός. Ἀκόμη τήν
Πέμπτη 17 Μαΐου τόν ἐπισκέφθηκε ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Σύρου, Τήνου κ. Δωρόθεος.

Παράκληση γιά τούς ὑποψηφίους τῶν Πανελληνίων Ἐξετάσεων

Τὴν Παρασκευὴ 19 Μαΐου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος χοροστάτησε καὶ ὁμίλησε στὴν Ἱερὰ Παρά-
κληση ποὺ τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Λαμίας,
γιὰ τούς ὑποψηφίους μαθητές τῶν Πανελλαδικῶν ἐξετάσεων.
Στὴν ἱερὰ Παράκληση προσῆλθαν ἑκατοντάδες μαθητές, πού
κατέκλυσαν τόν Μητροπολιτικό ναό καί πῆραν τὴν εὐλογία
τῆς Ἐκκλησίας μας γιά νά ἐνισχυθοῦν στόν δύσκολο καί ἐπί-
πονο ἀγώνα τους.

Ἑορτὴ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης
Τὴν Δευτέρα 21 Μαΐου, ἡμέρα μνήμης τῶν Θεοστέπτων Βασι-
λέων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης ὁ Σεβασμιώτατος  Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καὶ ὁμίλησε στὸν πανηγυρί-
ζοντα Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης στὸν
Ἅγιο Κωνσταντῖνο Λοκρίδος. Στὴν Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουρ-
γία παρέστησαν μεταξὺ τῶν ἄλλων ὁ Βουλευτὴς κ. Θεόδωρος
Χειμάρας, οἱ πρώην Βουλευτὲς κα Κατερίνα Μπατζελῆ, κα Τό-
νια Ἀντωνίου καὶ κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης, ὁ Γενικὸς Γραμ-
ματέας τῆς Περιφέρειας κ. Εὐάγγελος Ψαθάς, ὁ Δήμαρχος
Μώλου – Ἁγίου Κωνσταντίνου κ. Εὐάγγελος Τετριμίδας, ὁ Δι-
οικητὴς τῆς ΜΕΡ.ΥΠ. Ταξίαρχος Δημήτριος Πασχαλίδης, ὁ
Ἀστυνομικὸς Διευθυντὴς Φθιώτιδας, ἐκπρόσωποι τοῦ Λιμενι-
κοῦ καὶ τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος καὶ ἄλλοι ἐπίσημοι.

Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία ἡ Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου
προσέφερε κέρασμα στὸ Πνευματικό της Κέντρο.

Πανηγυρικὴ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα
Τὴν Τρίτη 23 Μαΐου τὸ βράδυ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καὶ ὁμίλησε στὴν Ἀναστάσιμη
Ἱερὰ Ἀγρυπνία ποὺ τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, ἐπὶ τῇ Ἀποδόσει τοῦ Πά-
σχα. Στὴν Θεία Λειτουργία συμμετεῖχαν ἅπαντες οἱ Ἱερεῖς καὶ οἱ
Διάκονοι τῆς πόλεως Λαμίας καὶ ἔψαλαν οἱ δύο Βυζαντινοὶ χο-
ροὶ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θείας
Λειτουργίας ἐκτέθηκαν πρὸς προσκύνηση τὰ Ἱερὰ ἀποτμήματα
τῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως,
τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἐφραίμ, τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ

Πλανᾶ, τοῦ Ὁσίου Ξενοφῶντος καὶ τῶν Σαββαϊτῶν Πατέρων
τῶν Ἱεροσολύμων.

Ποιμαντικὲς ἐπισκέψεις Σεβασμιωτάτου
Στὰ πλαίσια τῶν ποιμαντικῶν ἐπισκέψεων σὲ ἐνορίες καὶ Μο-
ναστήρια, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος
ἐπισκέφτηκε τὴν Τετάρτη 31 Μαΐου τὸ πρωί, τοὺς ἐνοριακοὺς
Ἱεροὺς Ναοὺς Ἁγίου Δημητρίου καὶ Ἁγίας Βαρβάρας Λαμίας.
Τὸ ἀπόγευμα ἐπισκέφτηκε τὴν Ἱερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως
τοῦ Σωτῆρος Λιβανατῶν, ὅπου ἐκεῖ συνάντησε μία ὁμάδα κυ-
ριῶν τοῦ Κύκλου Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς Ἀμαρουσίου, τῆς κας
Χάϊδως Πελέκη, μὲ τὶς ὁποῖες εἶχε ἐποικοδομητικὴ συζήτηση.
Ἐπίσης στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀγάθωνος βρέθηκε τὴν Πέμπτη 7 Ἰου-
νίου τὸ πρωὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος
ὅπου συναντήθηκε μὲ τοὺς Πατέρες τοῦ μοναστηριοῦ καὶ μὲ
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Μέ πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κη-
φισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ. Κυρίλλου, ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἐπισκέ-

φθηκε τό διήμερο 4 - 5 Μαΐου τήν Ἱερά Μονή Εὐαγγελισμοῦ
τῆς Θεοτόκου Νέας Μάκρης Ἀττικῆς, προκειμένου νά συμμε-
τάσχει μαζί μέ τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Γλυφάδος

κ. Παῦλο, Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. Ἱερόθεο καί Μεσογαίας
καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαο, στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις ἐπί
τῇ  μνήμῃ τοῦ Ὁσιομάρτυρος Ἐφραίμ τοῦ Θαυματουργοῦ. Οἱ
ἑορταστικές ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ ξεκίνη-
σαν μέ τόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν ὁποῖο χοροστάτησε καί
ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυ-
ρεωτικῆς κ. Νικόλαος. Τό Σάββατο 5 Μαΐου στό Καθολικό τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς, τελέσθηκε πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιώτατου Ποιμενάρχου μας κ. Νικο-
λάου, ὁ ὁποῖος καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο. 

Ἐπίσης προσκεκλημένος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Νικόλαος βρέθηκε τό διήμερο 8 – 9 Μαΐου
στήν πόλη τοῦ Ἀγρινίου γιά νά συμμετάσχει στούς λαμπρούς
ἑορτασμούς ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου, πολιούχου
τῆς πόλεως. Στίς λατρευτικές ἀκολουθίες συμμετεῖχαν ἐκτός
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, οἱ Σεβασμιώτατοι Μη-
τροπολίτες Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. Ἱερόθεος καί Κηφισίας,
Ἀμαρουσίου καί  Ὠρωποῦ κ. Κύριλλος. Κατά τήν διήμερο πα-

ραμονή του ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, συμμετεῖχε
στόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν ὁποῖο χοροστάτησε καί ὡμί-
λησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ζιχνῶν καί Νευροκοπί-
ου κ. Ἱερόθεος καί τήν κυριώνυμο ἡμέρα προεξῆρχε τοῦ
ἀρχιερατικοῦ συλλείτουργου καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο ἐπί τῇ
Μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου.

Μετά τήν Θεία Λειτουργία μαζί μέ τόν οἰκεῖο Ποιμενάρχη
οἱ Ἀρχιερεῖς μέ τίς συνοδεῖες  τους ἐπισκέφτηκαν τό ὑδροηλε-
κτρικό φράγμα τοῦ Ἀχελώου, ἐπίσης κατά τήν παραμονή του
στήν Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφτηκε
τήν Ἱερά Μονή Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Μυρτιᾶς καί τήν Ἱερά
Μονή Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Θέρμου, ὅπου ἔγινε δεκτός
ἀπό τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες.

Ο  ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ

Μετά τήν ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στήν Μακρακώμη

Ἀναμνηστική φωτογραφία μπροστά ἀπό τόν  Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό.

Ἀπό τήν θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Χριστοφόρου Ἀγρινίου

Ἀπό τήν θεία Λειτουργία στήν Ἱ. Μ. Ἁγίου Ἐφραίμ Νέας Μάκρης

Ἀπό τήν πανήγυρη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στήν Πελασγία

Ἀπό τήν πανήγυρη στήν Ἱ.Μ. Παναγίας Ἐλεούσης Ξυνιάδος

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν

Ἁπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ κ. ΔαμιανοῦἈπό τά ἐγκαίνια τῆς Πανελλήνιας Ἔκθεσης Λαμίας

Ἀπό τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία στόν Ἅγιο Κων/νο Λοκρίδος

Ἀπό τήν παράκληση γιά τούς ὑποψηφίους τῶν Πανελληνίων Ἐξετάσεων

Ἀπό τήν θεία Λειτουργία τῆς ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τίς κυρίες τοῦ κύκλου μελέτης Ἁγίας Γραφῆς Ἀμαρουσίου

Ἀπό τίς Ἐκδόσεις τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώ-
τιδος κυκλοφόρησε σέ Β᾽
Ἔκδοση, συμπληρωμένη,
τό βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου μας κ.
Νικολάου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΕΛΕΝΤΗΣ (1931-1975)
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛ-
ΚΙΔΟΣ».

Πολυτελής καί εἰκονογρα-
φημένη ἔκδοση πού περιέ-
χει τά ἱστορικά στοιχεῖα
πολλῶν παλαιοχριστιανικῶν
ἱερῶν ναῶν, ἱερῶν Μονῶν
καί ἄλλων μνημείων τῆς
Φθιώτιδος.

Μιά ὁμάδα παιδιῶν συναν-
τιέται καί γνωρίζεται, μέσα
ἀπό ἕνα ταξίδι στό χῶρο
καί τό χρόνο, μέ ἁγιασμέ-
νες μορφές τῆς Φθιώτιδας.
Ποιές εἶναι; Τί θά τούς
ποῦν;
Συγγραφεύς: Τριαντάφυλ-
λος Μπολτέτσος, θεολόγος,
σελίδες 127.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΜΕ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ



Ἑορταστική ἐκδήλωση γιά τά 50 χρόνια λειτουργίας τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου στή Λαμία πραγματοποίησε ἡ
Ἱερά Μητρόπολή μας τήν Δευτέρα 18 Ἰουνίου τό ἀπόγευμα
στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Ἐργατικοῦ Κέντρου Φθιώτι-
δος.

Τήν ἐκδήλωση ἄνοιξε ἡ πολυμελής Χορωδία τῆς Σχολῆς
Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἡ ὁποία
ὑπό τήν Διεύθυνση τοῦ Διευθυντοῦ κ. Ἀνδρέου Ἰωακείμ
ἑρμήνευσε τραγούδια μέ τήν συνοδεία παραδοσιακῶν ὀργά-
νων.

Στήν συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νι-
κόλαος ἀνέπτυξε ὁμιλία μέ θέμα «Τά 50 χρόνια προσφορᾶς
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Λαμίας». Ἀνέφερε χαρακτη-
ριστικά ὅτι «ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι ἡμέρα μνήμης καί τιμῆς.
Ἡμέρα μνήμης γιά ὅλους ἐκείνους πού συνέλαβαν καί ὑλο-
ποίησαν τό μεγάλο αὐτό ὅραμα τῆς ἱδρύσεως καί λειτουργίας
τοῦ Γηροκομείου καί ἡμέρα τιμῆς γιά ὅσους ἐκ τοῦ ὑστερήμα-
τος ἤ τοῦ περισσεύματος συνεισφέρουν στήν ἀπρόσκοπτη καί
εὔρυθμη λειτουργία του».

Ἀκολούθως ἔκανε μία ἱστορική ἀναδρομή τοῦ ἱδρύματος,
ἀπό τόν θεμέλιο λίθο πού ἔθεσε ὁ μακαριστός Μητροπολίτης
κυρός Ἀμβρόσιος καί τά ἐγκαίνια πού ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτα-
τος κυρός Δαμασκηνός ἕως καί σήμερα μέ τήν ἵδρυση τῆς Στέ-
γης Κατακοίτων καί τῶν δύο Γηροκομείων Σπερχειάδος (Μέρι-
μνα Γήρατος Ἀθανάσιος καί Μαίρη Ἀκρίδα) πού ἀνήγειρε καί

ἐδώρησε στήν Μητρόπολή μας ὁ μέγας εὐεργέτης ἀείμνηστος
Ἀθανάσιος Ἀκρίδας  καί τό Γηροκομεῖο τῆς Στυλίδος ( Ἵδρυμα
Ἀ. Πετρῆ - Στέγη Γερόντων), τό ὁποῖο ἀνήγειρε ἡ Μητρόπολή
μας ἐπί οἰκοπέδου δωρηθέντος σέ αὐτή ἀπό τόν μεγάλο εὐερ-
γέτη Ἀργύρη Πετρῆ.

Στό τέλος τῆς ὁμιλίας του ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε
ὅλους ὅσοι βοηθοῦν καί ποικιλοτρόπως συμπαρίστανται στίς
ἀνάγκες τοῦ Γηροκομείου καί τούς εὐχήθηκε ὁ Δωρεοδότης
Κύριος νά τούς χαρίζει τίς  οὐράνιες δωρεές τῶν θείων Χαρι-
σμάτων Του.

Μετά τήν ὁμιλία βράβευσε τήν Διευθύντρια τοῦ  Ραχουτεί-
ου Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου κ. Κωνσταντίνα Μαντέ, γιά
τήν πολυετή προσφορά της στό  Ἵδρυμα.

Ἡ κα Μαντέ συγκινημένη, εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο
γιά τήν τιμητική διάκριση ἐκ μέρους τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλη-
σίας.

Ἰδιαίτερα συγκινητική στιγμή στήν ὅλη ἐκδήλωση ἦταν
ὅταν δύο ἀπό τούς γέροντες πού φιλοξενοῦνται στό Γηροκο-
μεῖο ὡς ἐκπρόσωποι τῶν τροφίμων ἀνέβηκαν στό βῆμα καί
κατέθεσαν τίς προσωπικές τους ἐμπειρίες, εὐχαριστώντας τόν
Σεβασμιώτατο, τό προσωπικό καί τόν ἁπλό κόσμο γιά τήν
φροντίδα καί τήν θαλπωρή πού τούς προσφέρουν.

Κατόπιν ἀπήγγειλαν δύο ὡραῖα καί ἐπίκαιρα ποιήματα ἡ
κα Νίκη Ντζόϊδου μέ τίτλο «Ὅσο περνᾶν τά χρόνια» τοῦ
Κωστῆ Παλαμᾶ καί ὁ κ. Κωνσταντῖνος Σφήκας, Θεολόγος Κα-

«Προτιμῶ μιά στάλα αἷμα ἀπό ἕνα ποτήρι μελάνι». Ὁ σε-
φερικός αὐτός στίχος ἐκφράζει ἐπίκαιρα τήν προσδοκία τοῦ
σημερινοῦ ἀνθρώπου, πού βαρέθηκε πιά τά λόγια, προσδο-
κώντας λίγη ζωή. Τό αἷμα ἄλλωστε θεωρεῖται καί εἶναι φορέας
καί σύμβολο ζωῆς. Μιά προσφορά ζωῆς βαθαίνει τήν βιωμα-
τική ἐμπειρία καί πλαταίνει τούς δεσμούς αἵματος καί ζωῆς. 

Σέ ἐποχή ὅπως
ἡ σημερινή κατά
τήν ὁποία χίλιοι
δυό κίνδυνοι ἀπει-
λοῦν τή ζωή, εἶναι
πολύ σημαντικό,
μέ τήν προσφορά
αἵματος νά μπορεῖς
νά διακονεῖς τή

ζωή. Γνωρίζεις ὅτι δίνεις κάτι ἀπό τόν ἴδιο σου τόν ἑαυτό πού
δέν μπορεῖ νά ἀντικατασταθεῖ μέ τίποτε. Ἤ δίνεις αἷμα ἐφόσον
μπορεῖς ἤ δέν δίνεις. Δέν χωροῦν συμβιβασμοί, γιατί τότε θά
προκύψουν... ἀσυμβατότητες, οἱ ὁποῖες μπορεῖ νά εἶναι ἐπιζή-
μιες καί θανατηφόρες. Παράλληλα μέ τήν αἴσθηση ὅτι συμ-
βάλλεις στή σωτηρία τῆς ζωῆς κάποιων ἀνθρώπων, αἰσθάνε-
σαι ὅτι μέ τόν θεσμό τῆς αἱμοδοσίας σοῦ παρέχεται ἡ δυνατό-
τητα μιᾶς νέας ἀδελφοποιΐας.

Ἔθιμο διαδεδομένο σέ πολλούς λαούς, ἡ «ἀδελφοποιΐα»
μαρτυρεῖται ἀπό παλιά χρόνια. Ἡ κατοχύρωση τοῦ θεσμοῦ γι-
νόταν μέ θρησκευτικές ἤ συμβολικές ἐνέργειες. Βασική ἐνέρ-
γεια γιά τήν ἐπικύρωση καί τήν ἐξασφάλιση ἦταν μίμηση τῆς
φύσεως, μέ τήν μετάγγιση αἵματος ἀπό τόν ἕναν στόν ἄλλον
ὥστε νά γίνουν κάπως «ὅμαιμοι» ἀδελφοί. Ἡ ἐπιλογή βέβαια
τῶν ἀδελφῶν ἦταν προσωπική.

Ἡ αἱμοληψία καί ἡ μετάγγιση δημιουργοῦν σήμερα νέους
δεσμούς αἵματος, τίς περισσότερες φορές ἀνωνύμους, καθότι,
δέν γνωρίζουμε, κατά παραλλαγή τοῦ κυριακοῦ λογίου (Ματ-
θαίου 6,3) ποιό ἀριστερό χέρι παίρνει τό αἷμα τοῦ δεξιοῦ μας,
ἄν εἶναι «ἀριστερός» ὁ αἱμοδότης ἤ «δεξιός» ὁ αἱμολήπτης,
ἄνδρας ἤ γυναίκα, ἐλεύθερος ἤ δέσμιος, πιστός ἤ ἄπιστος,
ὁμόθρησκος ἤ ἄθρησκος, ὀρθόδοξος ἤ αἱρετικός, λαϊκός ἤ
κληρικός, μαῦρος ἤ λευκός. Καί γιά τό αἷμα μπορεῖ νά ἐφαρ-
μοσθεῖ ἡ παύλεια ρήση, ὅτι «οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδέ  Ἕλλην...»
(Γαλάτας 3, 28. Κολοσσαεῖς 3, 11). Τό αἷμα ρέει «ἐπί πονηρούς
καί ἀγαθούς, ἐπί δικαίους καί ἀδίκους» (πρβλ. Ματθαίου 5,
45), δίνει ζωή καί ἐλπίδα, σφυρηλατεῖ μιά νέα ἀδελφότητα
αἵματος.

Ἡ Ἐκκλησία ἔχει κάθε λόγο νά προωθεῖ μιά τέτοια ἔμπρα-
κτη καί ἀναντικατάστατη ἐκδήλωση ἀγάπης. Γνωρίζει τήν ἀτί-
μητη τιμή τοῦ αἵματος, ἰδιαίτερα τοῦ τιμίου αἵματος τοῦ Χρι-
στοῦ πού μᾶς ἐξαγόρασε ἀπό τήν κατάρα τοῦ νόμου. Γνωρίζει
τήν ἀσύγκριτη οὐσιαστική καί συμβολική ἀξία μιᾶς ἄλλης
Τράπεζας Αἵματος μέ αἱμοδότη ὄχι πιά ἄνθρωπο. Ἀπό τήν
ἀρχή, λοιπόν, στάθηκε πολύ κοντά καί ἀποτελεσματικά σ’
αὐτήν τήν καινούρια εὐκαιρία σωτηρίας ἀνθρωπίνων ζωῶν.

Στήν Ἑλλάδα γίνεται σύντονη προσπάθεια ἀπό τίς Ἱ. Μη-
τροπόλεις καί τίς Ἐνορίες συστηματικῆς καλλιέργειας ὑψηλοῦ
φρονήματος ἑτοιμότητος τῶν πιστῶν γιά αἱμοδοσία.

Ἀλέξανδρος Σταυρόπουλος
Ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς 

τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 
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Χειροτονία νέου Πρεσβυτέρου
Τὴν Τετάρτη 2 Μαΐου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος ἱερούργησε καὶ ὁμίλησε στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ
Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Λαμίας. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θείας
Λειτουργίας τέλεσε τὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ἄμι-
σθου διακόνου π. Κωνσταντίνου Κουτσομπλῆ. Ὁ Σεβασμιώτα-
τος  στήν ὁμιλία του ἐτόνισε ὅτι τὴν πορεία τῆς Ἐκκλησίας δὲν
τὴν καθορίζει ἡ ὑλικὴ ἀμοιβή, οὔτε οἱ Κυβερνήσεις καὶ οἱ πο-
λιτικοί, ἀλλὰ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας
ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τήν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀθανασί-
ου γιά τήν πολυετῆ φιλοξενία τῶν γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητρο-

πόλεως στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ναοῦ, καί ἐπέδωσε στὸν
προϊστάμενο τῆς Ἐνορίας Πρωτοπρ. Παναγιώτη Λιτόπουλο τὸ
Μετάλλιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Στὴν ἀντιφώνησή του ὁ π.
Παναγιώτης συγκινημένος εὐχαρίστησε τὸν Σεβασμιώτατο γιὰ
τὴν τιμὴ ποὺ ἐπεφύλαξε στὴν Ἐνορία μὲ τὸ νὰ στεγάσει τὰ γρα-
φεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως σέ αὐτή. Στὴν Θεία Λειτουργία
παρέστη πλῆθος κόσμου καί πολλοί ἐπίσημοι. 

Ἀπό τό ποιμαντικό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου
Τήν Κυριακή 6 Μαΐου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας
ἱερούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό Ἁγ. Σεραφείμ, τοῦ
Δομβοΐτου, στό Ζέλι Λοκρίδος. Στή θεία Λειτουργία ἐκτέθηκε
πρός προσκύνηση τεμάχιο ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ ἁγίου. Τό Σάβ-
βατο 12 Μαΐου ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε στή Θεία Λει-
τουργία πού τελέσθηκε στόν Ιερό Ναό Ἁγίου Νικολάου στή
Μοσχοκαρυά. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τέλεσε τό τεσ-
σαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ Δημητρίου Δροσοπούλου, ἡ

σύζυγος τοῦ ὁποίου εἶναι μέλος τοῦ φιλοπτώχου ταμείου τῆς
ἐνορίας Ἁγίου Ἀθανασίου Λαμίας καί ἐπὶ σειρά ἐτῶν  προσφέ-
ρει τίς ὑπηρεσίες της στό ἐνοριακό Κέντρο Ἀγάπης. Τὴν Κυ-
ριακὴ 20 Μαΐου ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε καὶ ὁμίλησε
στὴν πανηγυρίζουσα Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Νικολάου Δίβρης. Τὴν
Τετάρτη 13 Ἰουνίου, ἱερούργησε στό Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν Κα-
τασκηνώσεων τῆς Μητροπόλεως στὸ Καινούριο Λοκρίδος ἐπὶ

τὴ ἀναμνήση τῆς εὑρέσεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ἁγίας Αἰκατε-
ρίνης. Στὴν Θεία Λειτουργία παρέστησαν ὁ Βουλευτὴς κ. Θεό-
δωρος Χειμάρας, ὁ Δήμαρχος Μώλου - Ἁγίου Κωνσταντίνου
κ. Εὐάγγελος Τετριμίδας, μὲ Ἀντιδημάρχους καὶ μέλη τοῦ Δη-
μοτικοῦ Συμβουλίου, ὁ ἐ.ἀ. Στρατηγὸς Γεώργιος Μακρυνί-
τσας,  Ἱερεῖς καὶ πιστοὶ ἀπὸ τὶς ὅμορες ἐνορίες. Τὴν Πέμπτη 21
Ἰουνίου ἱερούργησε στὴν πανηγυρίζουσα Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας

Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Ὁ κ. Ἀθανάσιος Σιακεβέλλας, Στρατηγος ἐ. ἀ. .......300,00
Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου 
Ἀρκίτσης .................................................................500,00
Τό Ἡγουμενσυμβ. Ἱ. Μονῆς Παναγίας 
Φανερωμένης Ξυνιάδας .........................................500,00
Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ 
Ἁγ. Κωνσταντίνου Λοκρίδος ..................................300,00
Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Τριάδος 
Μακρακώμης .........................................................200,00
Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς 
Βελεσσιωτῶν ..........................................................200,00
Ἡ κα Λένα Παρασκευᾶ ...........................................100,00

Ὑπέρ ἀνεγέρσεως Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζα
Ἡ κα Ἀρτεμισία Σάλτα ............................................200,00
Ὁ αἰδεσ. Πρεσβυτ. π. Κωνσταντῖνος Θεολογᾶς .......50,00
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη ............................................60,00
Α. Μ. .......................................................................100,00
Ἀνώνυμος ...............................................................100,00
Ἀνώνυμος ...............................................................100,00
Ἀνώνυμος ...............................................................150,00
Ἀνώνυμος ...............................................................200,00
Ἡ κα Συμέλα Πατσινακίδη ........................................15,00

Ὑπέρ Γηροκομείου Στυλίδος
Ἀνώνυμος ............................................................1.000,00

Ὑπέρ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ
Ἀνώνυμος ...............................................................150,00

Ὑπέρ Γηροκομείου Στυλίδος
Ἀνώνυμος ............................................................1.000,00

Ὑπέρ Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων
Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου 
Στυλίδος .................................................................500,00
Ὁ παν. Ἀρχιμ. π. Γερμανός Γιαντσίδης ...................150,00

Ὑπέρ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
Ὁ Σύλλογος Καλλιτεχνικῶν καί Εἰκαστικῶν 
Τεχνῶν ....................................................................300,00

Δ Ω Ρ Ε Ε ΣΔΩΣΤΕ ΑΙΜΑ, ΔΩΣΤΕ ΖΩΗ

προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν Ἀμφίκλεια καὶ τὴ Λαμία. Ἰδιαιτέρως δέ,
εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ μιλήσει στὰ παιδιὰ τοῦ 15ου Δημοτικοῦ
Σχολείου Ἀφανοῦ Λαμίας, τὰ ὁποῖα μὲ τὸν Διευθυντὴ  καὶ
τοὺς δασκάλους τους, εἶχαν ἐπισκεφθεῖ τὸ μοναστήρι καὶ τὸ
μουσεῖο Φυσικῆς Ἱστορίας. Ὁ Ποιμενάρχης μας προσέφερε
στὰ παιδιὰ μία μικρὴ εὐλογία.

Σύναξη Ὁμαδαρχῶν καὶ Στελεχῶν Κατασκηνώσεων
Τὴν Παρασκευὴ 1 Ἰουνίου, στὸ γραφεῖο τοῦ Σεβασμιωτάτου
πραγματοποιήθηκε Σύναξη  ὁμαδαρχῶν καὶ στελεχῶν τῶν Κα-
τασκηνώσεων. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικό-
λαος εὐχαρίστησε τὰ παιδιὰ γιὰ τὴν ἀνταπόκρισή τους στὴν
πρόσκληση τῆς τοπικῆς μας  Ἐκκλησίας, ἀναφέρθηκε στὸ
ὑψηλὸ λειτούργημα τῆς ἀγωγῆς τῶν νέων καὶ κάλεσε τὰ στε-

λέχη τῶν Κατασκηνώσεων νὰ ἐντείνουν τὶς προσπάθειές τους
καὶ νὰ συντονισθοῦν στὴν ἀποστολή τους, γιὰ μία ἐπιτυχημέ-
νη κατασκηνωτικὴ χρονιά. Ἀκολούθησε διάλογος καὶ ἐποικο-
δομητικὴ συζήτηση. Οἱ ὁμαδάρχες ἔθεσαν τὰ ἐρωτήματά τους
καὶ κατέθεσαν τὴ δική τους ἐμπειρία καὶ τὶς δυσκολίες ποῦ
ἀντιμετωπίζουν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Κατασκηνωτικῆς περιό-
δου. Τέλος, ὅλοι οἱ ὁμαδάρχες ἔλαβαν μία μικρὴ εὐλογία ἀπὸ
τὸν Σεβασμιώτατο. Ἡ δεύτερη συνάντηση τοῦ Σεβασμιωτάτου
μέ τούς ὑποψηφίους ὀμαδάρχες πραγματοποιήθηκε τήν Τε-
τάρτη 20  Ἰουνίου, ὅπου ρυθμίστηκαν οἱ τελευταῖες λεπτομέ-
ρειες γιά τήν λειτουργία τῶν κατασκηνώσεων.

Ἐκδήλωση γιὰ τὴν ἐπέτειο λήξης τοῦ πολέμου τοῦ 1897 
Ἑορτασμὸς γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς λήξης τοῦ ἀτυχοῦς πολέμου
τοῦ ἔτους 1897 πραγματοποιήθηκε ὑπὸ τὴν αἰγίδα  τοῦ Δή-

μου Λαμιέων καὶ τοῦ Συνδέσμου Ἐφέδρων Ἀξιωματικῶν τοῦ
Νομοῦ Φθιώτιδος στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στὴν
Ταράτσα Λαμίας τὸ Σάββατο 2 Ἰουνίου. Στήν ἐκδήλωση ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τέλεσε ἐπιμνημό-
συνη δέηση καί παρέστησαν πολλοί ἐπίσημοι.

Γάμος τοῦ Γραμματέως τῆς  Ἱ. Μητροπόλεώς
Τὸ Σάββατο 2 Ἰουνίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος ἐτέλεσε τὸ Μυστήριο τοῦ Γάμου τοῦ Τριαντάφυλ-
λου Μπολτέτσου,  Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ
τῆς  Κωνσταντίνας Κυριαζῆ, Ἰατροῦ, στὸ χωριὸ Ἅγιος Βλάσιος

Βοιωτίας. Μετὰ τὸ τέλος τοῦ Μυστηρίου ὁ Σεβασμιώτατος με-
τέβη στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἁγίας Μαρίνης
Παρνασσοῦ, ὅπου ἐνημερώθηκε γιά τὶς ἐργασίες ἀνακαινίσε-
ως στή Μονή.

Ἐργασίες καθαρισμοῦ Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων
Μὲ προσωπικὴ ἐργασία 20 Ἱερεῖς καὶ Διάκονοι τῆς Μητροπό-
λεώς μας ἄρχισαν ἀπὸ τὴν Τετάρτη 6 Ἰουνίου τὴν προετοιμα-
σία καὶ τὸν εὐτρεπισμὸ τῶν χώρων καὶ τῶν οἰκημάτων τῆς Κα-
τασκηνώσεως, ὅπου κάθε χρόνο φιλοξενοῦνται ἐντελῶς δω-
ρεὰν 500 περίπου παιδιὰ καὶ νέοι τῶν ἐνοριῶν τῆς Φθιώτιδος.
Ὁ Σεβασμιώτατος παραβρέθηκε καὶ συντόνισε τὶς ἐργασίες,
συνεχάρη δέ καὶ εὐχαρίστησε τοὺς Ἱερεῖς ποὺ πρόθυμα διέθε-

σαν λίγες ἡμέρες ἀπὸ τὸ πρόγραμμά τους γιὰ τήν προσφορά
ἐργασίας στίς Κατασκηνώσεις τῆς Μητροπόλεώς μας, οἱ ὁποῖες
κάθε χρόνο φιλοξενοῦν ἑκατοντάδες παιδιά καί ἀποτελοῦν
μιά σημαντική ποιμαντική δράση τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.
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ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

Μεγάλου Ἀλεξάνδρου 
&  Ἀγρἀφων - Λαμία

(1ος όροφος )
Τηλ. 22310 50551 
ἕως 22310 50553

ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΓΙΑ  ΤΑ  50 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟυ

Ἀπό τήν χειροτονία τοῦ π. Κωνσταντίνου Κουτσομπλῆ

Ἀπό τήν ἀπονομή τοῦ μεταλλίου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως στόν προϊστάμενο τοῦ Ναοῦ

Ἀπό τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία στό Ζέλι Λοκρίδος.

Ἀπό τήν θεία Λειτουργία στήν Ἱ. Μονή Ἁγίου Νικολάου Δίβρης

Ἀπό τήν θεία λειτουργία στή Μοσχοκαρυά

Ἄποψη ἀπό τήν ἐκδήλωση γιά τό Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο Λαμίας

Ὁ Σεβασμιώτατος τιμᾶ τήν κα Κ. ΜαντέὉ Σεβασμιώτατος μιλᾶ στήν ἐκδήλωση γιά τά 50 χρόνια τοῦ Γηροκομείου

Χαιρετισμός ἀπό ἕναν ἡλικιωμένο τοῦ Ἱδρύματος

Ἀπό τήν σύναξη ὁμαδαρχῶν καί στελεχῶν κατασκηνώσεων

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τούς ἱερεῖς κατά τόν καθαρισμό τῶν κατασκηνώσεων

Ἀπό τόν γάμο τοῦ κ. Τραντάφυλλου Μπολτέτσου

¨Ο Σεβασμιώτατος μέ τά παιδιά τοῦ 15ου Δημοτικοῦ Σχολείου Λαμίας



ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 
ΤΗΣ Ι. Μ. ΟΣΙΟΥ ΔΑΒΙΔ π. ΚΥΡΙΛΛΟΥ

Τήν Κυριακή 13 Μαΐου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος μετέβη στήν Ἱερά Μονή τοῦ Ὁσίου Δαυίδ στή Λί-
μνη Εὐβοίας προκειμένου νά συμμετάσχει στό τεσσαρακονθή-
μερο μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς π. Κυρίλλου.

Στην πολυαρχιερατική Θεία  Λειτουργία πού τελέσθηκε στό
καθολικό τῆς Μονῆς προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Καρυστίας καί Σκύρου κ. Σεραφείμ καί συνιερούργησαν οἱ
Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Φθιώτιδος κ. Νικόλαος, Σισανί-
ου και Σιατίστης κ. Παῦλος, Κορίνθου κ. Διονύσιος, Ἠλιουπό-
λεως κ. Θεόδωρος καί ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης, Χαλκίδος κ.
Χρυσόστομος.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος συνδεό-
ταν πνευματικά μέ τόν π. Κύριλλο ἀφοῦ καί οἱ δύο ἔλαβαν
τήν Ἱερωσύνη ἀπό τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Χαλκίδος κυ-
ρό Νικόλαο Σελέντη. Ὁ ἀείμνηστος καθηγούμενος ὅμως εἶχε
καί στενούς δεσμούς μέ τήν Ἱερά Μητρόπολή μας καθώς ὁ
ὅσιος Δαυίδ καταγόταν ἀπό τήν Γαρδινίτσα Λοκρίδος καί ὡς
ἐκ τούτου μετέφερε πολλές φορές τήν Κάρα τοῦ  Ἁγίου σέ
ἐνορίες τῆς Μητροπόλεώς μας πρός ἁγιασμό τῶν πιστῶν. Ἰδι-
αίτερα δέ συμμετεῖχε στήν ἑορτή τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων, ὅπου
πάντα πρόθυμα μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Ποιμενάρχου μας
συνόδευε τήν τιμία Κάρα στήν Λαμία.

Ὁ μακαριστός π. Κύριλλος μαθήτευσε ὡς ὑποτακτικός πλη-
σίον τοῦ Γέροντος Ἰακώβου, ἀπό τόν ὁποῖο πολλά διδάχθηκε.
Διακρινόταν γιά τήν ἀφοσίωσή του στήν μοναχική ζωή, τήν
ἁπλότητα, τήν πραότητά, τήν ταπείνωση καί τήν ἀγάπη του γιά
τόν ἄνθρωπο. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλα-

ος γιά νά τιμήσει τήν μνήμη τοῦ π. Κυρίλλου, ἔδωσε τό ὄνομα
Κύριλλος στό νέο ἄγαμο διάκονο τῆς Μητροπόλεώς μας Κων-
σταντῖνο Μπολτέτσο, ἡ χειροτονία τοῦ ὁποίου συνέπεσε χρο-
νικά μέ τήν ἐκδημία τοῦ ἀειμνήστου καθηγουμένου.

.❈,

ΕΚΔΗΜΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ
ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

Ἐκοιμήθη τήν Πέμπτη 21 Ἰουνί-
ου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Νικοπόλεως καί Πρεβέζης
Μελέτιος (Καλαμαράς). Ὁ ἐκλι-
πών ἱεράρχης γεννήθηκε τό 1933
στήν Ἀλαγονία Καλαμάτας. 

Πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς καί τῆς Φιλοσοφικῆς
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν, χειροτονήθηκε διάκο-
νος καί πρεσβύτερος ὑπό τοῦ
ἀοιδίμου Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Δασκαλά-
κη. Διετέλεσε Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μεσσηνίας
καί Γραμματεύς τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Διεκκλησιαστικῶν
Σχέσεων. Ὑπῆρξε προκάτοχος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου μας κ. Νικολάου στήν θέση τοῦ Ἱερατικοῦ Προϊσταμένου
στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἄρεως. Ἀνέπτυξε πλούσιο συγ-
γραφικό ἔργο καί βραβεύθηκε ἀπό τήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν γιά
τό ἔργο του, «Ἡ Ε΄ Οἰκουμενική Σύνοδος». Μητροπολίτης Νι-
κοπόλεως καί Πρεβέζης χειροτονήθηκε τήν 1 Μαρτίου τοῦ
1980. Κατά τήν ὑπέρ τριακονταετή ἀρχιερατεία του ἀνέπτυξε

πλούσιο κοινωνικό καί ἐκκλησιαστικό ἔργο. Ὑπῆρξε ἀσκητι-
κός καί ἀφοσιωμένος στό μοναχικό βίο. 

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία του τελέσθηκε τό Σάββατο 23 Ἰουνίου
στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Πρεβέζης, προεξάρ-
χοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης
Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, συμπαραστατουμένου ἀπό χορεία
ἀρχιερέων, παρουσία τῶν ἐπισήμων τοῦ τόπου. 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἅμα τῇ πληροφορήσει
τῆς ἐκδημίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Νικοπόλεως καί κωλυόμε-
νος νά παραστεῖ στήν ἐξόδιο ἀκολουθία λόγῳ τῶν ἐγκαινίων
τοῦ Ἱ. Παρεκκλησίου τοῦ Ἁγ. Ἐφραίμ, μετέβη στήν Πρέβεζα μέ
τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. Νικόλαο, τήν
Παρασκευή 21 Ἰουνίου, καί ἐτέλεσαν Τρισάγιο ἐπί τοῦ σεπτοῦ
σκηνώματος τοῦ ἀειμνήστου ἱεράρχου ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς
ψυχῆς του.  

θηγητής μέ τίτλο «Τό Κάλεσμα» τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἀγάθωνος π. Δαμασκηνοῦ Ζαχαράκη.

Ἡ ἑορταστική ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ τήν προβολή ντοκυ-
μαντέρ πού προέβαλε διάφορα στιγμιότυπα ἀπό τήν λειτουρ-
γία τοῦ Ἱδρύματος, τό ὁποῖο ἐπιμελήθηκε ὁ Πρεσβ. π. Γεώρ-
γιος Κάλλος.

Μετά τό πέρας τῆς ἐκδηλώσεως μικρά παιδιά προσέφεραν
ἀπό μία ἀνθοδέσμη εἰς ἔνδειξη σεβασμοῦ καί ἀγάπης στούς
γέροντες τοῦ Ἱδρύματος πού παραβρέθηκαν στήν ἐκδήλωση
καί διανεμήθηκε ἀναμνηστικό ἔντυπο καί γλυκίσματα σέ
ὅλους τούς παρευρισκομένους.

Τήν παρουσίαση τῆς ἐκδηλώσεως ἔκανε ἡ κα Σοφία Πανα-
γιώτου, Θεολόγος – Δημοσιογράφος τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθ-
μοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Στήν ἐκδήλωση παρέστησαν ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ.
Θωμᾶς Στάϊκος, ἡ Βουλευτής κα Ἑλένη Μακρῆ – Θεοδώρου,
οἱ πρώην Βουλευτές κ. Δημήτριος Ἀλαμπάνος, Θεόδωρος Χει-
μάρας καί Ἀπόστολος Γκλέτσος, ὁ Διοικητής τῆς ΜΕΡ.ΥΠ. Τα-
ξίαρχος Δημήτριος Πασχαλίδης, ὁ κ. Γεώργιος Φώσκολος
Ἀρεοπαγίτης, τ. Ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου, ἡ Διευθύν-
τρια τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου – Λυκείου κα Παναγιώτα
Παπακώστα, ἰατροί τῆς πόλεως, οἱ ὁποῖοι προσφέρουν ἐθε-
λοντικά τίς ὑπηρεσίες τους στό Ἵδρυμα, Ἱερεῖς καί πλῆθος κό-
σμου.
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Μ
έ μεγάλη ἐπιτυχία στέφθηκε
ἡ ἑορτή λήξεως τῶν Κατηχη-
τικῶν Σχολείων γιά τό ἔτος

2011-2012, πού διοργάνωσε τό
Γραφεῖο Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Φθιώτιδος ὑπό τήν εὐθύνη
τοῦ Ἱερολ. Ἱεροδ. Ἀλεξίου Καπαν-
δρίτου. Περισσότερα ἀπό 250 παι-
διά ἀπ᾽ ὅλες τίς ἐνορίες τῆς Λαμίας,
μαζί μέ τούς κατηχητές τους συμμε-
τεῖχαν στήν ἐκδήλωση, πού ἔλαβε
χώρα, τήν Παρασκευή 18 Μαΐου,
στό  Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ
Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Ἄμπλιανης
Λαμίας.

Στό πρῶτο μέρος τῆς ἐκδηλώσε-
ως παρουσιάσθηκαν  ποιήματα καί
τραγούδια πού ἀπέδωσαν τά παιδιά
τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, ἐνῶ ἔγι-
νε καί παρουσίαση φωτογραφικοῦ
ὑλικοῦ, ἀπό τίς δραστηριότητες πού πραγματοποιήθηκαν στά
ἐνοριακά Κατηχητικά Σχολεῖα, κατά τήν διάρκεια τῆς χρονιᾶς
πού πέρασε.

Ἀκολούθως, ἀπηύθυνε χαιρετισμό στήν ἐκδήλωση ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Νικόλαος, κατά τόν ὁποῖο τόνι-
σε ἰδιαίτερα τήν σπουδαιότητα τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων καί
ἀφοῦ συνεχάρη  τούς κατηχητές γιά τό σημαντικό ἔργο πού
ἐπιτελοῦν, ἀλλά καί γιά τήν ἐπιτυχία τῆς ἐκδηλώσεως, προσκά-
λεσε ὅλα τά παιδιά νά συμμετάσχουν τό καλοκαίρι  στίς Κατα-
σκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας στο Καινούριο Λοκρί-

δος. Στήν συνέχεια, παρουσιάσθηκε τό δεύτερο μέρος τῆς
ἐκδηλώσεως, πού περιελάμβανε παραδοσιακούς χορούς ἀπό
τά παιδιά τῶν κατηχητικῶν συνάξεων μέ τήν εὐθύνη τῶν καθη-
γητῶν ἐκμάθησης παραδοσιακῶν χορῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως.

Τήν ἐκδήλωση παρουσίασε ἡ κα Σταυρούλα Μπότη, Καθη-
γήτρια τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Λαμίας. Στό τέλος τῆς ἐκδηλώ-
σεως προσφέρθηκε ὡς εὐλογία σέ ὅλα τά παιδιά ἕνα βιβλίο,
ἐνῶ ἀκολούθησε πλούσιο κέρασμα, πού προσέφερε ἡ ἐνορία
τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς

Συνάντηση μὲ Τηνίους ἐκδρομεῖς
Τὸ μεσημέρι τῆς Τετάρτης 6 Ἰουνίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας κ. Νικόλαος συνάντησε μία ὁμάδα 50 κληρικῶν,
μοναχῶν καὶ λαϊκῶν ἐκδρομέων τῆς Ἱερᾶς Νήσου Τήνου, οἱ
ὁποῖοι ὑπὸ τὴν εὐθύνη τοῦ Πρωτοπρ. Γεωργίου Φανεροῦ, Γε-

νικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Τήνου, ἐπέστρεφαν ἀπὸ προ-
σκυνηματικὴ ἐκδρομὴ στὴν Βόρεια Ἑλλάδα. Στὸ σύντομο χαι-
ρετισμό του, ἐξέφρασε τὴ χαρά του ποὺ συνάντησε ἀγαπητοὺς
συμπατριῶτες του, στοὺς ὁποίους προσέφερε ἀναμνηστικὰ
δῶρα καὶ εὐχήθηκε καλὴ ἐπιστροφὴ στὸ νησὶ .

Ὁ Σεβασμιώτατος σὲ ἐκδήλωση τοῦ Λυκείου Ἑλληνίδων
Τὸ Σάββατο 9 Ἰουνίου στὴ θερινὴ Σκηνὴ τοῦ Δημοτικοῦ Θεά-
τρου Λαμίας, πραγματοποιήθηκε χορευτικὴ ἐκδήλωση ὁμά-

δων παιδιῶν προσχολικῆς καὶ σχολικῆς ἡλικίας τοῦ Λυκείου
τῶν Ἑλληνίδων Λαμίας. Στὴν ἐκδήλωση παραβρέθηκε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ὁ ὁποῖος καὶ συνε-
χάρη τὴν Πρόεδρο κ. Κούλα Δασκαλοπούλου γιὰ τὶς δραστη-
ριότητες τοῦ Λυκείου

Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν ἑορτὴ τοῦ Μητροπολίτου Καρδίτσης
Στὴν πόλη τῆς Καρδίτσας μετέβη τὸ Σάββατο 9 Ἰουνίου ὁ Σε-
βασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Νικόλαος προκειμένου νὰ
συμμετάσχει στὴν Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία ἐπὶ τῇ μνήμῃ
τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας,  κατὰ τὴν
ὁποία ἄγει τὰ ὀνομαστήριά του ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης Θεσ-
σαλιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων κ. Κύριλλος. Τῆς Θείας
Λειτουργίας προέστη ὁ ἑορτάζων Μητροπολίτης κ. Κύριλλος

καὶ συνιερούργησαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Φθιώτι-
δος κ.Νικόλαος,  Αὐλῶνος κ. Χριστόδουλος καὶ ὁ Θεοφιλέ-
στατος Ἐπίσκοπος Ρεντίνης κ. Σεραφείμ. Μετὰ τὴν Θεία Λει-
τουργία ἀκολούθησε κέρασμα στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, ὅπου ὁ ἑορτάζων Μητροπολίτης κ.
Κύριλλος δέχθηκε τῆς εὐχὲς τοῦ Κλήρου καὶ τοῦ Λαοῦ τῆς
Μητροπόλεώς του.

Μνημόσυνο τῶν ἀειμνήστων Μητροπολιτῶν Φθιώτιδος 
Τὴν Κυριακὴ 10 Ἰουνίου, ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Πάντων ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ Νικόλαος ἱερούργησε στὸν
Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας.
Μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία τέλεσε δέηση ὑπὲρ τῶν ἀποστράτων
Ἑλλήνων Ἀστυνομικῶν καί ἀκολούθως, μὲ τὴν συμμετοχὴ
ἁπάντων τῶν ἱερέων τῆς πόλεως Λαμίας, τέλεσε Ἱερὸ Μνημό-
συνο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν προκατόχων του Μη-
τροπολιτῶν Φθιώτιδος ποὺ πέρασαν ἀπὸ τὸν τόπο μας, ἀφή-
νοντας ὁ καθένας τὴν προσωπική του σφραγίδα στὸ πνευμα-
τικὸ καὶ φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς φθιωτικῆς Ἐκκλησίας. 

Θυρανοίξια Ι. Παρεκκλησίου στὶς Βελεσιῶτες Δομοκοῦ
Τὰ θυρανοίξια τοῦ Παρεκκλησίου τῆς Ἁγίας Ἄννης στὸ χωρίο
Βελεσσιῶτες Δομοκοῦ τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος τὴν Κυριακὴ 10 Ἰουνίου τὸ ἀπόγευμα. Τὸ Ἱερὸ
Παρεκκλήσιο ἀνήγειρε σὲ δικό της οἰκόπεδο ἡ μακαριστὴ  Βα-
σιλικὴ Δημητρολοπούλου καὶ τὸ προσέφερε στὴν Ἐνορία τῆς
Ἁγίας Παρασκευῆς. Στὸ τέλος τῆς τελετῆς, ὁ Ἐφημέριος τοῦ
χωριοῦ καὶ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Θαυμακοῦ καὶ Νέου Μο-
ναστηρίου π. Γεώργιος Βασιλακάκος εὐχαρίστησε τὸν Σεβα-
σμιώτατο, τοὺς ἱερεῖς καὶ τὸν λαὸ γιὰ τὴν παρουσία τους, ἀνα-
φέρθηκε ἐν συντομίᾳ στὸ ἱστορικό τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ
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ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Στό πλαίσιο τῆς συνεργασίας ἀνάμεσα στήν τοπική
μας Ἐκκλησία καί τόν τηλεοπτικό σταθμό Σκάϊ, πού ἀπο-
βλέπει στήν συγκέντρωση τροφίμων γιά τούς ἀπόρους
ἀδελφούς μας μέ τήν ὀνομασία ΄΄ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥ-
ΜΕ΄΄, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος ἀνακοινώνει, πώς
διανεμήθηκαν μέσῳ τῶν Ἐνοριῶν σέ ὅλη τήν Μητροπο-
λιτική περιφέρεια, κατά τή διάρκεια τῶν πέντε πρώτων
μηνῶν τοῦ τρέχοντος ἔτους, 531 μεγάλα δέματα.

Ἐπίσης, οἱ Ἐνορίες τῆς πόλεως Λαμίας, ἐκτός ἀπό τά
δέματα τῆς πρωτοβουλίας  « Ὅλοι μαζί μποροῦμε», προ-
σέφεραν ἐπιπλέον 590 δέματα σέ ἐμπερίστατους ἀδελ-
φούς μας καί στίς οἰκογένειές τους κατά τίς ἡμέρες τῶν
ἑορτῶν τοῦ Πάσχα. Συνολικά ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας
προσέφερε μεγάλο ἀριθμό δεμάτων σέ ὅλη τήν περιοχή
της.

Ἀναλυτικά οἱ ἐνορίες τῆς Λαμίας προσέφεραν: Ἱερός
Μητροπολιτικός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου 40, Ἱ.
Ναός Ἁγίου Κοσμᾶ 20, Ἱ. Ναός Ἁγίας Σοφίας 20, Ἱ. Ναός
Ἁγ. Νικολάου 15, Ἱ. Ναός Ἁγ. Νεκταρίου 20, Ἱ. Ναός Ἁγ.
Ἀθανασίου 70, Ἱ. Ναός Παναγίας Δεσποίνης 33, Ἱ. Ναός
Ἁγ. Νικολάου Ν. Βράχας 6, Ἱ. Ναός Ἁγ. Γεωργίου Καλυ-
βίων 23, Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἀποστόλων Παγκρατίου 50, Ἱ. Ναός
Ἁγ. Λουκᾶ 25, Ἱ. Ναός Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ν.
Μαγνησίας 27, Ἱ. Ναός Ἁγ. Δημητρίου 57, Ἱ. Ναός Ἁγ.
Παρασκευῆς 45, Ἱ. Ναός Ἁγ. Γεωργίου Λαμίας 40, Ἱ. Ναός
Ἁγ. Βαρβάρας 45, Ἱ. Ναός Ἁγ. Βασιλείου 2, Ἱ. Ναός Εἰσο-
δίων τῆς Θεοτόκου Σταυροῦ 6, Ἱ. Ναός Ἁγ. Θεοδώρων
40, Ἱ. Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Συν. Εὐρυτάνων 4.

Τά δέματα περιεῖχαν, ὅπως κάθε χρόνο, κρέας, ζυμα-
ρικά καί διάφορα ἄλλα εἴδη τροφίμων, τά ὁποῖα προσέ-
φεραν εὐλαβεῖς πιστοί στίς Ἐνορίες τους. Ἐπιπλέον, πολ-
λοί ἀδελφοί μας, μέ σοβαρά οἰκονομικά προβλήματα
ἐνισχύθηκαν μέ χρηματικά βοηθήματα ἀπό τά Ἐνοριακά
Φιλόπτωχα Ταμεῖα ἀλλά καί τίς Ἱερές Μονές τῆς Μητρο-
πόλεώς μας.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἐκφράζει τίς θερμές της εὐχα-
ριστίες πρός τήν διεύθυνση τοῦ Τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ
Σκάϊ ἀλλά καί τούς φιλελεήμονες χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι
ἐκ τοῦ ὑστερήματος, ἤ ἐκ τοῦ περισσεύματος, προσέφε-
ραν γιά τήν στήριξη καί ἐνίσχυση τῶν ἐμπεριστάτων
ἀδελφῶν μας.

Ἡ προσπάθεια συνεχίζεται...

Ἡ Μητρόπολη Φθιώτιδος
στό διαδίκτυο

www.imfth.gr
Χρήσιμες πληροφορίες

Ἐνημέρωση

Ἐπισκεφθεῖτε μας...

Ἡ χορωδία τῆς Μητροπόλεως κατά τήν διάρκεια τῆς ἐκδηλώσεως

Μερικοί ἀπό τούς τροφίμους τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘ ΜΟΣ

Ι.Μ. ΦΘΙ Ω ΤΙ ΔΟΣ

Ἡ φω νή τῆς το πικῆς μας Ἐκ κλη σί ας
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ἐνη με ρώ νει -  ξε κου ρά ζει - ψυ χα γω γεῖ

Πανηγυρική θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Μητροπολίτου Καρδίτσας

Ἀπό τήν ἐκδήλωση τοῦ Λυκείου Ἐλληνίδων Λαμίας

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟυ  ΛΑΜΙΑΣ

Ἀπό τήν τελετή θυρανοιξίων στίς Βελεσιῶτες

Ἀναμνηστική φωτογραφία μέ Τηνίους ἐκδρομεῖς



Ναοῦ. Ἀκολούθως, ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τὴν χαρά του
ποὺ εὐλόγησε ἕνα ἀκόμη Ἱερὸ Θυσιαστήριο, στὸ ὁποῖο θὰ τε-
λεῖται ἡ Θεία Λειτουργία, θὰ ἁγιάζονται οἱ πιστοὶ καὶ θὰ μνη-
μονεύονται ἐσαεὶ τὰ ὀνόματα τῶν κτιτόρων. Στὰ θυρανοίξια
παρέστησαν οἱ ἱερεῖς τῆς περιοχῆς, o Ἀντιδήμαρχος Δομοκοῦ
κ. Δῆμος Δημούδης, ὁ Πρόεδρος τῶν Βελεσσιωτῶν κ. Ἐλευ-
θέριος Κούτρας καὶ πολλοὶ κάτοικοι τοῦ χωρίου καὶ τῶν γύρω
περιοχῶν.

Ἐκδημία ἱερέως Σπυρίδωνος Σιακαβέλα
Ἐξεδήμησε εἰς Κύριον τήν Παρασκευή 15 Ἰουνίου, ὁ συντα-
ξιοῦχος κληρικός τῆς Μητροπόλεως μας π. Σπυρίδων Σιακα-
βέλας. Ο μακαριστός ἱερεύς χειροτονήθηκε διάκονος καί πρε-
σβύτερος ἀπό τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Φθιώτιδος Ἀμβρό-
σιο Νικολαΐδη καί διετέλεσε ἐπί πολλά ἔτη ἐφημέριος τοῦ χω-
ριοῦ Λευκάδα Σπερχειάδος. Ἡ κηδεία τοῦ π. Σπυρίδωνος τελέ-

σθηκε τό Σάββατο 16 Ἰουνίου τό πρωί, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου
Νικολάου Λευκάδος, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου. 

Ἐγκαίνια ἐπί σαλευθείσης Ἁγίας Τραπέζης στίς Μεξιάτες
Ἐγκαίνια ἐπὶ σαλευθείσης Ἁγίας Τραπέζης  τέλεσε ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τὴν Κυριακὴ 17 Ἰουνίου,
κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας, στὸ Ἱερὸ Παρεκκλή-
σιο  τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τῆς ἐνορίας Ἁγίου
Παντελεήμονος  Μεξιατῶν. Στὸ κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος
ἀναφέρθηκε στὴν σημασία τῆς τελετῆς τῶν ἐγκαινίων καὶ προ-
έτρεψε τοὺς πιστοὺς παράλληλα μὲ τὸ κτίσιμο τῶν ναῶν νὰ
ἐνδιαφέρονται καὶ γιὰ τὸ κτίσιμο τοῦ ἀχειροποιήτου ναοῦ τῆς
ψυχῆς. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ ἐφημέριος τοῦ χω-

ριοῦ π. Δημήτριος Τράντος εὐχαρίστησε τὸν Σεβασμιώτατο γιὰ
τὴν τέλεση τῶν ἐγκαινίων καὶ ὅλους τους δωρητὲς ποὺ συνέ-
βαλαν στὴν ἀνακαίνιση τοῦ Παρεκκλησίου. Ἀκολούθως ὁ
Σύλλογος γυναικῶν Μεξιατῶν παρέθεσε μικρὴ δεξίωση σὲ
ὅλους τούς παρευρισκομένους. Στὴν Θεία Λειτουργία παρέ-

στησαν ὁ Ἀντιδήμαρχος Λαμιέων κ. Ἀθανάσιος Ἀργύρης καὶ
πλῆθος κόσμου ἀπὸ τὶς Μεξιάτες καὶ τὰ γύρω χωριά.

Ἐκδήλωση γιά τά 61 χρόνια τῆς ΜΕΡ.ΥΠ.
Ἐπετειακή ἐκδήλωση γιά τά 61 χρόνια λειτουργίας τῆς Μεραρ-
χίας  Ὑποστηρίξεως πραγματοποιήθηκε τήν Πέμπτη 28  Ἰουνί-
ου τό πρωί στό Στρατόπεδο Ἀθανασίου Διάκου. Ἡ ἐκδήλωση
ἄρχισε μέ δοξολογία τήν ὁποία τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Ἐν συνεχεία ἀναγνώσθηκε ἡ
Ἡμερήσια Διαταγή καί ἔγινε κατάθεση στεφάνων. Ἡ ἐκδήλωση
ἔκλεισε μέ μικρή δεξίωση.
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ρασμα στήν μεγάλη τραπεζαρία τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου.
Ἡ θεμελίωση τοῦ περικαλλοῦς Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Με-

γαλομάρτυρος Ἐφραίμ ἔγινε τό 2000, ἐνῶ τά θυρανοίξια τελέ-
σθηκαν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας στίς 16 Ἀπρι-
λίου τοῦ 2004.

Ὁ Ναός ἔχει μαρμάρινο προσκυνητάριο, τέμπλο καί δε-
σποτικό θρόνο καί ἁγιογραφήθηκε ἀπό μοναχές τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Μπάλας Πατρῶν. Στήν ἀκολουθία
τῶν ἐγκαινίων καί τήν θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος ὁ Ἱερο-
κήρυκας τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. π. Ἄνθιμος Νεραντζῆς,
ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Παναγιώτης Σερέτης, ὁ Ἀρχιδιάκονος
π. Ἀθανάσιος Κυρίτσης καί οἱ Διάκονοι π. Ἀγαθόνικος Βενε-
τσάνος, π. Ἀλέξιος Καπανδρίτης καί π. Ἀμβρόσιος Ἀναστασίου
καί ἔψαλε ἡ Βυζαντινή χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὑπό
τήν Διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Ἀνδρέα Ἰωακείμ. Ἡ τελε-
τή τῶν ἐγκαινίων καί ἡ θεία Λειτουργία μεταδόθηκαν ἀπό τόν
Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τόν Τηλεο-
πτικό Σαθμό «STAR Κεντρικῆς Ἑλλάδας». Στίς λατρευτικές ἀκο-
λουθίες παρέστησαν ὁ Ἀναπληρωτής Ὑπουργός Οἰκονομικῶν
κ. Χρῆστος Σταϊκούρας, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβου-
λίου Λαμιέων κ. Παναγιώτης Φώσκολος, ὁ Στρατηγός ἐ.ἀ. Γε-
ώργιος Λιασκώνης, ὅλοι οἱ Ἱερεῖς τῆς Λαμίας καί πλῆθος κό-
σμου.
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Μ
έ λαμπρότητα καί ἐκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια, τελέ-
σθηκαν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Νικό-
λαο τήν Κυριακή 24 Ἰουνίου τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Πα-

ρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἐφραίμ, τό ὁποῖο
βρίσκεται στό Διοικητικό καί Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας στήν περιοχή Νέας  Ἄμπλιανης  Λαμίας.

Τό ἀπόγευμα τοῦ
Σαββάτου, 23 Ἰουνίου,
ἔγινε ἡ κατάθεση τῶν
ἱερῶν Λειψάνων ἀπό
τόν Σεβασμιώτατο Μη-
τρόπολίτη μας κ. Νικό-
λαο καί στήν συνέχεια
ἐψάλη Μέγας Πανηγυ-
ρικός Ἑσπερινός μετ’
ἀρτοκλασίας μέ τήν
συμμετοχή ὅλων τῶν
ἱερέων καί διακόνων
τῆς Λαμίας καί τῶν πε-
ριχώρων. Στό σύντομο
λόγο του ὁ Σεβασμιώ-
τατος, βαθειά συγκινη-
μένος, τόνισε πώς ἀπο-
τελεῖ ἱστορική στιγμή
γιά τή Μητρόπολή μας
τά ἐγκαίνια τοῦ περι-
καλλοῦς παρεκκλησίου, τήν ὁποία ἀνέμενε μέ μεγάλη λαχτά-
ρα ἡ τοπική μας Ἐκκλησία. Ὑπογράμμισε δέ τήν θαυματουργι-
κή παρουσία τοῦ Ἁγίου μέσα στόν κόσμο, ὁ ὁποῖος προσφέ-
ρει πολλά σέ ὅποιον τόν ἐπικαλεῖται. Στό τέλος τῆς ἀκολου-
θίας ὁ Σεβασμιώτατος διένειμε ὡς ἐνθύμιο τῆς ἡμέρας καί
εὐλογία σέ ὅλους τούς πιστούς πού παραβρέθηκαν στήν ἀκο-
λουθία μία μεγάλη εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε
στόν Ὄρθρο καί στήν συνέχεια τέλεσε κατά τήν ἐκκλησιαστική
τάξη τά Ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ. Κατά τήν διάρκεια τῆς πολύωρης
καί σύνθετης ἀκολουθίας γινόταν στό ἐκκλησίασμα ἑρμηνεία
τῶν τελουμένων ὥστε νά μπορεῖ κάθε πιστός νά κατανοήσει
τό βαθύτερο νόημα τῶν τελετουργικῶν πράξεων. Στήν συνέ-
χεια τελέσθηκε ἐπί τῆς ἐγκαινιασμένης Ἁγίας Τραπέζης ἡ πρώ-

τη Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτοῦ μας. Τίς ἱερές ἀκολουθίες τῶν Ἐγκαινίων καί τῆς
Θ. Λειτουργίας παρακολούθησε πλῆθος πιστῶν πού παρά τή
ζέστη  κατέκλυσε τόν Ναό καί τόν αὔλειο χῶρο τοῦ Πνευματι-
κοῦ Κέντρου. 

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος συγκινη-
μένος εὐχαρίστησε
ὅλους ὅσοι βοήθησαν
στήν ὁλοκλήρωση τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος
ἀποτελεῖ τό κόσμημα
τοῦ Πνευματικοῦ Κέν-
τρου. Ἰδιαίτερα ἐξέφρα-
σε τήν χαρά του καί τίς
εὐχαριστίες του γιά τήν
παρουσία τῆς Καθη-
γουμένης Θεοδοσίας
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ
Ἁγίου Ἐφραίμ Νέας
Μάκρης καί ἀναφέρθη-
κε στούς πνευματικούς
δεσμούς πού τόν συν-
δέουν μέ τήν Ἱερά Μο-
νή. Ἡ Γερόντισσα Θεο-
δοσία προσέφερε εἰς
ἀνάμνησιν τῶν ἐγκαι-

νίων στόν Σεβασμιώτατο μία ἐμβάδα ἀπό τό Λείψανο τοῦ Ἁγί-
ου Ἐφραίμ καθώς καί τεμάχιο ξύλου ἀπό τό δένδρο ἐπί τοῦ
ὁποίου μαρτύρησε ὁ  Ἅγιος.

Τελειώνοντας ὁ Σεβασμιώτατος ἐτίμησε μέ τό μετάλλιο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως τόν κ. Ἀριστομένη Καραγιῶργο, Καθηγη-
τή Τεχνικῶν, γνωστό καλλιτέχνη τοῦ χαλκοῦ καί δημιουργό
πρωτότυπων ἔργων ἐμπνευσμένων ἀπό τήν Παλαιά καί τήν
Καινή Διαθήκη, γιά τήν δωρεά στήν Ἱερά Μητρόπολή μας 14
ἔργων του ἐκ χαλκοῦ, τά ὁποῖα ἀναφέρονται στήν Ἁγία Γραφή
καί κοσμοῦν τούς χώρους τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου. Ὁ κ. Κα-
ραγιῶργος στήν ἀντιφώνησή του εὐχαρίστησε θερμά τόν Σε-
βασμιώτατο γιά τήν μεγάλη τιμή πού τοῦ ἐπεφύλαξε.

Στό τέλος διένειμε σέ ὅλο τό ἐκκλησίασμα εἰκόνα τοῦ Ἁγί-
ου Ἐφραίμ μέ ἀναμνηστικό τῶν Ἐγκαινίων καί ἀκολούθησε κέ-
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E
γινε πλέον μόδα στήν πατρίδα μας νά
νομιμοποιοῦνται οἱ προγαμιαῖες σχέ-
σεις μέ τήν τέλεση πολιτικοῦ γάμου.

Ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἀποφανθεῖ ὅτι ὁ
πολιτικός γάμος
καί τά σύμφωνα
συμβιώσεως εἶναι
«πορνογαμία», ἐν
τούτοις ἔχει περά-
σει στή κοινή γνώ-
μη ἡ ἀθώωση τοῦ
πολιτικοῦ γάμου,
μέ ἀποτέλεσμα
παιδιά χριστιανι-
κῶν οἰκογενειῶν
γιά διαφόρους οἰ-
κονομικούς λόγους
νά τελοῦν πρῶτα
πολιτικό γάμο, εἰς
τόν ὁποῖο μάλιστα
παρίστανται καί
πιστοί χριστιανοί
συγγενεῖς τοῦ ζεύ-
γους.

Τό χειρότερο ὅ-
μως εἶναι, ὅτι μερι-
κά ἀπό τά ζευγάρια
αὐτά συνδυάζουν τόν Ἐκκλησιαστικό γά-
μο μέ τήν βάπτιση τοῦ ἐκτός γάμου παι-
διοῦ τους ἐμπαίζοντας μέ τόν τρόπο αὐτό
τήν ἱερολογία τοῦ Μυστηρίου τοῦ γάμου.
Σ’ αὐτό τόν ἐμπαιγμό ἡ Ἐκκλησία κυριο-
λεκτικά «σέρνεται» μή ἀποτολμοῦσα νά
ἀρθρώσει διά τῶν Ἐπισκόπων καί Ἱερέων
της τόν λόγο τῆς ἀληθείας. Ἡ τακτική
αὐτή τῆς ἰσοπεδώσεως δέν ὠφελεῖ κανένα,

διότι οἱ μέν ἐμπλεκόμενοι δέν ἐπιδεικνύουν
καμία θρησκευτική εὐαισθησία, οἱ δέ πι-
στοί σκανδαλίζονται γιά τήν ἐκκοσμίκευση
καί τόν συμβιβασμό τῆς Ἐκκλησίας μέ τίς

νέες περίεργες συ-
νήθειες, οἱ ὁποῖες
προβάλλονται ἀπό
τά Μέσα Ἐνημε-
ρώσεως καί δημι-
ουργοῦν μόδα.

Τό τραγικό εἶ-
ναι, ὅτι ὡς διοίκηση
ἀποφασίζομε, ὡς
πρόσωπα ὅμως δέν
ἐφαρμόζομε. Ἡ ἀ-
νησυχία μερικῶν
θεολόγων καί πνευ-
ματικῶν, ὅτι οἱ
σύγχρονοι χριστια-
νοί κατεδαφίζουμε
ὅρους καί κανόνες
πού ἐθέσπισαν μέ
Πνεῦμα Ἅγιο οἱ
Θεοφόροι Πατέρες,
δέν εἶναι ἀβάσιμη. 

Αὐτή ἡ ἀνομοι-
ομέρεια, ἡ ἀντιγνωμία καί ὁ αὐτοσχεδια-
σμός θά μᾶς κοστίσει, ἀλλά, ὅταν τό
ἀντιληφθοῦμε θά εἶναι ἀργά. Ὅσο εἶναι
καιρός, ἐπιβάλλεται νά λάβωμε ἀποφά-
σεις. Ὁ λαός ἀπαιτεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησία
νά πορεύεται μέ βάση τό Εὐαγγέλιο καί
τή διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων.

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕ

E K K Λ H C I A C T I K E C  E I Δ H C E I C

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΟΣ Λειτουργία Κοινωνικοῦ  
Ἰατρείου στή Λαμία

Μέ τή συνεργασία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τοῦ
Ἰατρικοῦ Συλλόγου Λαμίας καί τοῦ Δήμου Λαμιέων δημι-
ουργήθηκε καί λειτουργεῖ στή Λαμία τό πρῶτο Κοινωνικό
Ἰατρεῖο, τό ὁποῖο στοχεύει στή παροχή δωρεάν ἰατροφαρ-
μακευτικῆς περίθαλψης σέ ὅλους τούς ἀπόρους συναν-
θρώπους μας. Τά ἐγκαίνια τοῦ Κοινωνικοῦ Ἰατρείου, τό
ὁποῖο στεγάζεται στό Γ΄ ΚΑΠΗ τοῦ Δήμου Λαμιέων, τέλεσε
τήν Τετάρτη 27 Ἰουνίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος. 

Στόν σύντομο χαιρετισμό του πρός τούς παρισταμέ-
νους ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τήν χαρά του γιά τήν συ-
νεργασία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μὲ τὸν Ἰατρικὸ Σύλλογο
καὶ τὸν Δῆμο Λαμίεων γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ἑνὸς σοβαρό-
τατου κοινωνικοῦ προβλήματος πού εἶναι ἡ παροχή
ἰατρικῆς περίθαλψης. Υπογράμμισε δέ ὅτι ἡ ἀγάπη καὶ ἡ
συνεργασία εἶναι ἡ διέξοδος ἀπὸ τὰ στενωπὰ τῆς ἀπογνώ-
σεως καὶ τῆς δεινῆς καταστάσεως, στὴν ὁποία περιέρχον-
ται πολλοί ἀδελφοί μας λόγω τῆς οἰκονομικῆς κρίσης. Μὲ
τὸ Κοινωνικὸ Ἰατρεῖο ὅλοι οἱ ἀνασφάλιστοι θὰ ἔχουν τὴν
ἀπαραίτητη ἰατροφαρμακευτικὴ περίθαλψη. Ἐζήτησε δε
τὴν συμπαράσταση ὅλων καὶ ἀπηύθυνε ἔκκληση πρὸς

τοὺς δυναμένους νὰ ἐνισχύσουν οἰκονομικὰ τὴν προσπά-
θεια αὐτὴ προσφέροντας φάρμακα καὶ ἐνισχύοντας τὴν
προώθηση ἀνασφάλιστων σὲ νοσηλευτικὰ ἱδρύματα γιὰ
τὴν ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας τους. Τέλος συνεχάρη τὸν
Ἰατρικὸ Σύλλογο καὶ ὅλους τούς παρισταμένους Ἰατροὺς
καὶ Νοσηλευτὲς γιὰ τὴν ἐθελοντικὴ προσφορά τους καὶ
τὴν ἀγάπη μὲ τὴν ὁποία περιβάλλουν τὸ Κοινωνικὸ
Ἰατρεῖο. 

Στὰ Ἐγκαίνια παρέστησαν ὁ Βουλευτὴς κ. Βασίλειος
Κυριακάκης, ὁ Δήμαρχος Λαμιέων κ. Γεώργιος Κοτρωνιᾶς
μὲ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ὁ Πρόεδρος τοῦ
Ἰατρικοῦ Συλλόγου Φθιώτιδος κ. Λεωνίδας Ἀναγνωστό-
πουλος καὶ πολλοὶ Ἰατροί, συνεργάτες τοῦ Κοινωνικοῦ
Ἰατρείου. Γιά τήν κοινοποίηση τῆς λειτουργίας τοῦ Κοινω-
νικοῦ Ἰατρείου ἀλλά καί τήν συστράτευση στόν ἀγώνα τῆς
ἀλληλεγγύης ὅλων τῶν εὐσεβῶν τῶν χριστιανῶν τῆς Μη-
τροπόλεώς μας ἐξέδωσε εἰδική ἐγκύκλιο πού ἀνεγνώσθη
σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς, καλώντας τούς χριστιανούς
νά ἐνισχύσουν τόν Κοινωνικό Ἰατρεῖο μέ φάρμακα καί ὑλι-
κή στήριξη.  Ἡ συμπαράσταση ὅλων εἶναι ἀπαραίτητη.

Ἀπό τήν ὑποδοχή τῶν ἱερῶν λειψάνων Ἀπό τόν ἐγκαινιασμό τῆς Ἁγίας Τραπέζης Ὁ Σεβασμιώτατος τιμᾶ τόν καλλιτέχνη κ. Ἀριστομένη Καραγιῶργο

¨Ο Σεβασμιώτατος ἀνάβει τήν ἀκοίμητη καντήλα τοῦ Ναοῦ

Ἀπό τήν έξόδιο ἀκολουθία τοῦ π. Σπυρίδωνος Σιακαβέλα

Ἀναμνηστική φωτογραφία μέ τούς κατοίκους στό χωριό Μεξιάτες

Ἀπό τήν ἐπετειακή ἐκδήλωση στήν ΜΕΡ.ΥΠ. 

Ἀναμνηστική φωτογραφία μετά τό τέλος τῶν θυρανοιξίων στίς Βελεσιῶτες Ἀπό τήν θεία Λειτουργία στό χωριό Μεξιάτες


