
ζοντα Ἱ. Προσκυνηματικό Ναό Ἁγ. Δημητρίου Θεσσαλονίκης.
Στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις συμμετεῖχαν ἐκτός τοῦ ποιμενάρ-
χου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης Παναγιωτάτου κ.
Ἀνθίμου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικο-
λάου, οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Λήμνου καί Ἁγίου
Εὐστρατίου κ. Ἱερόθεος, Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, Ἀλεξαν-
δρουπόλεως κ. Ἄνθιμος, Λαγκαδᾶ, Λιτῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάν-
νης,  Μιχαλουπόλεως καί Κασοβίας κ. Γεώργιος, Ἡλιουπόλε-
ως κ. Θεόδωρος καί οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Θεουπόλεως
κ. Παντελεήμων καί Θερμῶν κ. Δημήτριος. Ὁ εὐσεβής λαός
τῆς Θεσσαλονίκης τίμησε ἰδιαίτερα τόν πολιοῦχο τῆς πόλης μέ
τήν ἀθρόα συμμετοχή του σέ ὅλες τίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις.

Ἑορτασμός 28ης Ὀκτωβρίου
Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε καί φέτος ἡ ἐπέτειος τῆς 28ης
Ὀκτωβρίου 1940, ἡ ἐπέτειος τοῦ ΟΧΙ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ στίς
ἰταμές ἀπαιτήσεις τῶν ἰταλῶν καί τῆς νικηφόρου προέλασης

τῶν ἐλλήνων στρατιωτῶν στά χιονισμένα βουνά τῆς Β. Ἠπεί-
ρου ἐνάντια στίς σιδηρόφραχτες μεραρχίες τοῦ πάνοπλου ἰτα-
λικοῦ στρατοῦ. Τό πρωί τῆς ἑπετείου στόν Ἱ. Μητροπολιτικό
Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας τελέσθηκε πανηγυ-
ρική ἀρχιερατική θ. Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῇ Ἁγίας
Σκέπης, τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, προστάτριας τοῦ ἔθνους
μας. Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στό πρό-

σωπο τῆς Παναγίας μας πού στούς δύσκολους καιρούς προ-
στάτεψε καί ἔσωσε τό γένος τῶν Ἑλλήνων, τονίζοντας τόν
ἄρρηκτο δεσμό τοῦ ἔθνους μέ τήν πίστη, δεσμοῦ καταλυτικοῦ
στήν ἱστορική πορεία τοῦ ἔθνους στήν ἀνάδειξή του. Μετά τό
πέρας τῆς θ. Λειτουργίας τελέσθηκε πανηγυρική Δοξολογία
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας καί
παρουσία τῶν ἐπισήμων τῆς πολιτικῆς καί στρατιωτικῆς ἡγε-
σίας. Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ἡ κα Θεοφανῶ
Παπαγεωργίου, Διευθύντρια τοῦ 11ου Δημοτικοῦ Σχολείου
Λαμίας. Ἀκολούθησε ἠ μετάβαση τοῦ ἀρχιερέως μετά τοῦ
ἱερατείου, τῶν ἐπισήμων καί τοῦ λαοῦ στό ἡρῶο τοῦ εὔζωνα
πολεμισῆ στή Πλ. Πάρκου, ὅπου τελέσθηκε ἐπιμνημόσυνη
δέηση καί κατάθεση στεφάνων. Οἱ ἑορταστικές ἐκδηλώσεις
περατώθηκαν μέ τήν μαθητική καί στρατιωτική παρέλαση
στούς δρόμους τῆς πόλης. Στίς ἐκδηλώσεις τήν ἑλληνική κυ-
βέρνηση ἐκπροσώπησε ὁ Γ. Γ. τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί
διά Βίου Μάθησης κ. Καλατζῆς, ἐνῶ παρέστησαν ὁ Περιφερει-
άρχης Στερεᾶς Κλ. Περγαντᾶς, ὁ Βουλευτής κ. Χρ. Σταϊκούρας,
ὁ Δήμαρχος Λαμιέων κ. Γ. Κοτρωνιάς, ὁ Στρατηγός Διοικητής
ΜΕΡ.ΥΠ. κ. Ἐλ. Συναδινός, ὀ Περιφερειακός Διευθυντής Ἀστυ-
νομίας, ὁ Περιεφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικῆς καί λοιποί
ἐπίσημοι. 

ΚΓ´ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ στη λαμια

Μέ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε στή Λαμία,
ἀπό 31 Ὀκτωβρίου ἕως 2 Νοεμβρίου, ἡ 23η
Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις ἐντεταλμένων
Ὁρθοδόξων Ἑκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπό-

λεων, γιά θέματα Αἱρέσεων καί Παραθρη-
σκειῶν, ὑπό τήν αἱγίδα τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.
Ἱερωνύμου. 
Τήν διοργάνωση εἶχε ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή
ἐπί τῶν Αἱρέσεων, ἐνῶ τήν φιλοξενία ἀνέλαβε
ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας. Λεπτομερές ρεπορτάζ
στό ἑπόμενο φύλλο τῆς ἐφημερίδας μας.

Σελίδα 8 «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ἱστορική πόλη τῆς Ἀταλάντης τό Σαββατοκύριακο 15 καί 16
Ὀκτωβρίου μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπετείου συμπληρώσεως 250
ἐτῶν ἀπό τῆς γεννήσεως καί 150 ἐτῶν ἀπό τῆς κοιμήσεως τοῦ
ἀπό Ταλαντίου Μητροπολίτου Ἀθηνῶν κυροῦ Νεοφύτου Με-
ταξᾶ.

Οἱ ἐκδηλώσεις τοῦ διημέρου περιελάμβαναν:
Ἐπιστημονική Ἡμερίδα γιά τήν προσωπικότητα καί τό ἔργο

τοῦ Ἐπισκόπου Ταλαντίου Νεοφύτου καί πανηγυρική Συνοδι-
κή Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιε-
πισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου Β΄ εἰς τόν
Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Ἀταλάντης.

Στήν Ἡμερίδα πού πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα τε-
λετῶν τοῦ Δήμου Λοκρῶν. Μετά τήν προσφώνηση τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου καί τοῦ Δημάρχου
Λοκρῶν κ. Νικολάου Λιόλιου, ἀναγνώσθηκε τό ἐμπνευσμένο
μήνυμα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερω-
νύμου. 

Ἐν συνεχείᾳ ἀκολούθησε τό πρόγραμμα τῆς Ἡμερίδας τό
ὁποῖο περιελάμβανε τίς ἑξῆς εἰσηγήσεις:

α) Ἡ ἐποχή τῆς δράσεως τοῦ ἐπισκόπου Νεοφύτου Με-
ταξᾶ, ἀπό τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Γεώργιο Μεταλληνό,
Καθηγητή Πανεπιστημίου.

β) Ἡ Ἀρχιερατεία τοῦ Νεοφύτου στήν ἐπισκοπή
Ταλαντίου, ἀπό τόν κ. Ἠλία Κουκουβέτσο, Θεολόγο
Καθηγητή Μ.Ε.

γ)  Ὁ Νεόφυτος Μεταξᾶς ὡς ἐπίσκοπος Ἀττικῆς,
ἀπό τόν κ. Δημήτριο Γόνη, Καθηγητή Πανεπιστημί-
ου.

δ) Ὁ Νεόφυτος Μεταξᾶς ὡς Μητροπολίτης
Ἀθηνῶν καί Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἀπό τόν
Κωνσταντῖνο Μανίκα, Ἐπίκουρο Καθηγητή Θεολο-
γίας.

ε) Ἡ προσφορά τοῦ Ταλαντίου Νεοφύτου στόν
Ἀγώνα, ἀπό τή κα Χαρίκλεια Δημακοπούλου, Νομι-
κό.

στ) Τό συγγραφικό ἔργο τοῦ Νεοφύτου Μεταξᾶ,
ἀπό τήν κα Χριστίνα Κολοβοῦ, Διδάκτορα Θεολο-
γίας.

ζ) Δύο κατάστιχα τοῦ Ταλαντίου Νεοφύτου στόν

Ἀγώνα, ἀπό τή κα Μαρία Βακαλοπούλου, Διδάκτο-
ρα Φιλοσοφίας.

η) Ἡ στάση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὑπό τήν προ-
εδρία τοῦ Νεοφύτου Μεταξᾶ ἔναντι τῶν Χριστοφό-
ρου Παπουλάκου καί Κοσμᾶ Φλαμιάτου, ἀπό τόν
κ. Ἰωάννη Μπουγάτσο, Φιλόλογο-Θεολόγο.

θ) Τά κατά τόν θάνατο τοῦ Νεοφύτου καί ἡ δια-
θήκη του, ἀπό τόν κ. Σοφοκλή Δημητρακόπουλο,
Φιλόλογο-Θεολόγο.

καί ι)  Ὁ Ταλαντίου Νεόφυτος ὡς ἀρθρογράφος
στήν Ἐφημερίδα τῶν Ἀθηνῶν. Θέματα καί προβλη-
ματισμοί, ἀπό τόν κ. Γεώργιο Τσοῦτσο, Πολιτικό
Ἐπιστήμονα.

Ἡ Συνοδική Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς ἦταν
γιά τήν Ἀταλάντη καί τήν εὐρύτερη περιοχή τῆς
Λοκρίδος ἕνα πρωτόγνωρο καί ἱστορικό γεγονός.
Τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Μακαριώτα-

τος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος
ὁ Β΄ καί συμμετεῖχαν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Σινᾶ,
Φαράν καί Ραϊθώ κ. Δαμιανός, ἐξ Ἀταλάντης καταγόμενος καί
οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Καρπενησίου κ. Νικόλαος,
Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος, Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, Γλυφά-
δας κ. Παῦλος, Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεώργιος, ὁ Ἀρχι-
γραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δι-
αυλείας κ. Γαβριήλ καί ὁ Ποιμενάρχης μας κ. Νικόλαος.

Ἐπίσης συμμετεῖχε ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς ἱ. Ἀρχιεπι-
σκοπῆς Ἀθηνῶν Ἀρχιμανδρίτης Μάξιμος Παπαγιάννης, ἱερεῖς
τῆς Μητροπόλεως Φθιώτιδος καί οἱ διάκονοι τοῦ Μακαριωτά-
του καί τοῦ Μητροπολίτου μας.

Τούς Ἐκκλησιαστικούς Ὕμνους τοῦ ὄρθρου ἔψαλε ἡ Βυ-
ζαντινή Χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως ὑπό τήν Διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου καί Δι-
ευθυντοῦ τῆς Σχολῆς κ. Ἀνδρέου Ἰωακείμ, ἐνῶ στή Θεία Λει-
τουργία ἔψαλε ἡ τετράφωνη εὐρωπαϊκή χορωδία τῆς Ἀταλάν-
της ὑπό τήν Διεύθυνση τοῦ πρωτοψάλτου κ. Νικολάου Σα-
μαρτζῆ.

Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας προσεφώνησε

Σελίδα 16 «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011               «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» Σελίδα 9

πων τῆς πολιτείας ἀπεμπολήσεως τῶν παραδόσεων
αὐτῆς.

Ἦταν ὄντως μεγάλη μορφή σέ κρίσιμη ἐποχή. Ὁμιλῶν
καί προσευχόμενος ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ στίς 29 Δεκεμβρίου
τοῦ 1861 σέ ἡλικία 100 ἐτῶν.

Μακαριώτατε.
Ὁ προκάτοχός μας μακαριστός καί ἀοίδιμος Νεόφυτος

ἔμεινε στήν ἱστορία ὡς τῶν πατέρων συνόμιλος καί τῶν
προγόνων ὁμότροπος, ὡς γνήσιος ἐκφραστής τοῦ ἑλληνορ-
θοδόξου πνεύματος καί ἀκραιφνής πατριώτης. Ἀντιστάθη-
κε στήν ἐπιχειρηθεῖσα ἀπό τούς Βαυαρούς ἐκκοσμίκευση

τῆς Ἐκκλησίας καί τήν εἰσβολή τοῦ Δυτικοῦ σχολαστικοῦ
πνεύματος. Ἔχοντας τήν φλόγα τῆς πίστεως καί τῆς φιλο-
πατρίας στήν ψυχή του, κατώρθωσε νά συνεργήσει ἀποτε-
λεσματικά στήν οἰκοδόμηση καί συγκρότηση τοῦ νεοπα-
γοῦς ἑλληνικοῦ κράτους καί τῆς νεοτεύκτου Ἑλλαδικῆς
Ἐκκλησίας.

Καυχόμεθα διά τόν ἐπιφανῆ Ἀρχιερέα τῆς Ἐκκλησίας
μας καί προσευχόμεθα εἰς τόν Θεό νά ἀναπαύει τήν μακα-
ρία ψυχή του «ἐν χώρᾳ ζώντων».

Εἰς ἀνάμνησιν τῶν ἐπετειακῶν αὐτῶν ἐκδηλώσεων, σᾶς
παρακαλῶ νά δεχθεῖτε «αὐτόν τοῦτον τόν Νεόφυτον»
ὅπως τόν ἀπεικόνισε ὁ ἁγιογράφος κ. Ἰωάννης Γούλας καί

μαζί μέ τόν πίνακα τίς ἐγκάρδιες εὐχαριστίες
Κλήρου, Ἀρχόντων, λαοῦ καί τῆς ἐμῆς ἐλαχιστό-
τητος διά τήν εὐλογητή παρουσία σας.

Ὁ Μέγας Ἀρχιερεύς Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς
Χριστός νά κρατύνει τήν Ἀρχιεπισκοπεία σας εἰς
ἔτη μακρά καί νά ἐπιδαψιλεύει εἰς τήν ζωήν σας
πάντα τά οὐράνια δωρήματα πρός δόξαν τοῦ
Ἁγίου Ὀνόματος Αὐτοῦ καί ἔπαινον τῆς φιλτά-
της πατρίδος μας.    

† ὁ Φ.Ν.  

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Διήμερο σπουδαίων ἐκκλησιαστικῶν καί μορ-
φωτικῶν ἐκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε στήν
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Μέσα στή μεγάλη καί πολυ-
μέτωπη κρίση τῆς παρού-
σης περιόδου ἀκούγεται

ἔντονα ἡ φωνή τῶν κυβερνώντων, ὅτι
γιά νά ἐπανεύρουμε τό ρυθμό τῆς
ζωῆς, εἶναι ἀνάγκη νά ἀλλάξουμε νο-
οτροπία, νά συμμορφωθοῦμε πρός
τούς νόμους, νά ἐγκαταλείψουμε τήν
ραστώνη καί νά βάλουμε στήν ζωή
μας ἕνα καινούριο ξεκίνημα. Μετά-
νοια κηρύττουν οἱ πολιτικοί, ἀλλά μέ
ποιό μοντέλο ἀνανεώσεως; Νά ἐγκα-
ταλείψουμε τό κακό παρελθόν, ἀλλά
σέ πιό πρότυπο ζωῆς νά προσανατο-
λισθοῦμε;

Ἐάν εἶχαν ἐνστερνισθεῖ τίς ἀρχές
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς δέν θά
ὑπῆρχε οὔτε κρίση, οὔτε ἀνάγκη νέου
προσανατολισμοῦ. Γιατί ἡ ζωή τοῦ
Χριστοῦ καθημερινά ἀνανεώνει τόν
ἄνθρωπο μέ τήν μετάνοια καί συ-
νεχῶς ὑπομιμνήσκει τήν ἀνάγκη ἀνα-
καινίσεως. Καί τώρα νά ἀλλάξει ὁ
λαός νοοτροπία, ἀλλά ποιές ἀρχές νά
θέσει ὡς θεμέλιο  τῆς νέας ζωῆς; Οἱ
κήρυκες τῆς ἀλλαγῆς αὐτοῦ τοῦ εἴδους
οὔτε κἄν ὑποψιάζονται τό νόημα τῆς
μετανοίας ὡς ἀλλαγῆς τῆς νοοτρο-
πίας. Πιστεύουν σέ ἀνανέωση τῶν συ-
στημάτων, τοῦ τρόπου ζωῆς, τῆς
δομῆς τῆς κοινωνίας στίς ἀρχές τῆς
Εὐρώπης καί τῆς νέας ἐποχῆς, δέν πι-
στεύουν ὅμως στήν ἀνανέωση τῶν

συνειδήσεων, γιατί ἀγνοοῦν ἤ ὑποτι-
μοῦν τίς πνευματικές ἀνάγκες τοῦ
ἀνθρώπου καί τήν ὕπαρξη τῆς ψυχῆς.

Ἕνα εἶναι φοβερό. Ἡ ἁμαρτία. Τά
ἄλλα πάντα μύθος. Ἡ πολυκέφαλη
ἁμαρτία βάζει «σιδήρου χαλεπώτερα
δεσμά τῆς ψυχῆς». Ἡ ἀνομία ἔφερε
τήν ἁμαρτία καί ἡ ἁμαρτία τήν ἀπο-
στασία καί ἡ ἀποστασία τά σημερινά
δεινά. Ὁ λαός μας χρειάζεται ἀλλαγή
νοοτροπίας, δηλαδή μετάνοια καί ἐπι-
στροφή στό Θεό. 

Οἱ ἰνστρούχτορες θά καγχάσουν μέ
τίς σκέψεις αὐτές. Θά μᾶς χαρακτηρί-
σουν ἰδεοληπτικούς καί οὐτοπικούς.
Αὐτοί ἔχουν φέρει τόν κόσμο στόν
κρημνό τῆς καταστροφῆς μέ τίς λαν-
θασμένες πολιτικές τους, τίς δημαγω-
γικές ἐξαγγελίες τους καί τίς ὑλιστι-
κές ἰδεολογίες τους. Δέν εἶναι τυχαῖο,
ὅτι ὁ Θεάνθρωπος ἄρχισε τό κήρυγμά
του μέ τήν λέξη «μετανοεῖτε», γιατί ἡ
μετάνοια εἶναι ἡ ἀρχή καί τό θεμέλιο
κάθε ἀλλαγῆς. Καί ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος μιλώντας στούς Ἀθηναίους
εἶπε: «Ὁ Θεός τά νῦν παραγγέλλει
τοῖς ἀνθρώποις πᾶσι πανταχοῦ μετα-
νοεῖν». (Πραξ. 17, 30).

Αὐτός εἶναι ὁ δρόμος ἐξόδου ἀπό
τή συμφορά. 

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

OI INSTΡOΥΧΤΟΡΕΣ ΘΑ ΚΑΓΧΑΣΟΥΝ
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Ἀπό τή θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης

Ἀπό τόν ἑορτασμό τῆς ἐπετείου τῆς 28ης Ὀκτωβρίου στή Λαμία

Ἀναμνηστική φωτογραφία τῶν εἰσηγητῶν μετά τό πέρας τῆς ἡμερίδος

Ἄποψη τῶν ἐπισήμων καί τοῦ κοινοῦ κατά τήν διάρκεια τῆς ἡμερίδος
Ὁ Δήμαρχος Λοκρῶν κ. Νικόλαος Λιόλιος ἀπευθύνει χαιρετισμό κατά τήν ἔναρξη 
τῶν ἐργασιῶν τῆς ἐπιστημονικῆς ἡμερίδος γιά τόν Μητροπολίτη Νεόφυτο Μεταξᾶ



τόν Μακαριώτατο Προκαθήμενο τῆς Ἐκκλησίας μας ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ὑπογραμμίζοντας
τό ἐξαίσιο γεγονός τῆς παρουσίας τοῦ ἰδίου καί τῆς Ἱερᾶς Συ-
νόδου στήν Ἀταλάντη καί περιγράφοντας διαγραμματικά τήν
προσωπικότητα τοῦ Ἐπισκόπου Ταλαντίου Νεοφύτου.

Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ γεγονότος προσέφερε στόν Μακαριώτα-
το μία προσωπογραφία τοῦ Ἐπισκόπου Νεοφύτου ἔργο τοῦ
ἁγιογράφου κ. Ἰωάννου Γούλα. Κατόπιν ὁ Δήμαρχος Λοκρῶν
κ. Νικόλαος Λιόλιος ἀνέγνωσε τό ψήφισμα τοῦ Δημοτικοῦ
Συμβουλίου Ἀταλάντης ἀνακηρύξεως τοῦ Μακαριωτάτου ὡς
ἐπιτίμου Δημότου τοῦ Δήμου Λοκρῶν καί τοῦ ἐπέδωσε τό
χρυσό Κλειδί τῆς πόλεως.

Γεμάτος συγκίνηση ὁ Μακαριώτατος γιά τίς ἐκδηλώσεις
σεβασμοῦ καί τιμῆς πρός τό πρόσωπό του τοῦ Μητροπολίτου
Φθιώτιδος, τοῦ Δημάρχου Λοκρῶν καί τοῦ συγκεντρωμένου
πλήθους, πού παρακολούθησε μέ ἀπόλυτη κατάνυξη τή μυ-
σταγωγία τῆς Θεία Λειτουργίας καί τίς ὁμιλίες, εὐχαρίστησε μέ
λόγια ἐγκάρδια καί ἀναφέρθηκε στή σημασία τοῦ ἑορτασμοῦ
ὑπογραμμίζοντας τήν προσφορά τοῦ ἀοιδήμου Νεοφύτου στή
δύσκολη περίοδο τῆς Ἀρχιερατείας του τόσο στήν Ἀταλάντη
ὅσο καί στήν Ἀθήνα.

Συγκίνηση προκάλεσαν τά λόγια τοῦ Μακαριωτάτου στά
ὁποῖα μεταξύ τῶν ἄλλων ἐπισήμανε ὅτι «Ἡ πρόσκληση καί
πρόκληση σήμερα εἶναι ἡ συνεργασία τοῦ Δημάρχου μέ τόν
Μητροπολίτη σας, αὐτό εἶναι χρωστούμενο σήμερα. Πολλά
χρόνια καί ἀρκετό καιρό ζήσαμε χωριστά. Σήμερα ὅμως εἶναι
ἀνάγκη ἀπό κάθε ἄλλη φορά, νά συνεργαστοῦμε καί νά εἴμα-
στε ἑνωμένοι». Ἐπίσης τόνισε ὅτι «σήμερα πρέπει νά βροῦμε
τό μυστικό ὥστε νά ξεπεράσουμε τίς δυσκολίες καί ἑνωμένοι
ὅλοι νά  στρέψουμε τίς δυνάμεις μας πρός τήν ὑπέρβαση. Τό
ξεπέρασμα τῶν δυσκολιῶν, οἱ ὁποῖες εἶναι πρῶτα ἐσωτερικές
καί ἕπειτα ἐξωτερικές».

Εἰς ἀνάμνηση τῆς μεγάλης ἡμέρας προσέφερε εἰς τόν Σε-
βασμιώτατο ἀντίγραφο τοῦ μικροῦ Εὐαγγελίου πού ἔφερε
ἐπάνω του ὁ Ἐπίσκοπος Σαλώνων Ἡσαῒας καί τοῦ ὁποίου τό
πρωτότυπο φυλάσσεται στήν Ἱερά Μονή Ὁσίου Λουκᾶ Βοι-
ωτίας, στόν δέ Δήμαρχο προσέφερε μικρό ἀσημένιο δίσκο.

Μετά τή Θεία Λειτουργία τελέστηκε ἐπιμνημόσυνη Δέηση
καί κατατέθηκε δάφνινος στέφανος ἀπό τόν Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη μας εἰς τήν προτομήν τοῦ Ἐπισκόπου Νεοφύτου,
πού εὑρίσκεται στόν αὔλειο χῶρο τοῦ ναοῦ. Ἡ ὅλη ἐκδήλωση

ἔκλεισε μέ τόν Ἐθνικό Ὕμνο ἀπό τή Φιλαρμονική τῆς Ἀταλάν-
της.

Μετά τή Θεία Λειτουργία καί τήν ἐπιμνημόσυνη δέηση ὁ
Μακαριώτατος μέ τούς Ἀρχιερεῖς καί τή Συνοδεία τους ἐπισκέ-
φθησαν τήν Ἱερά Μονή Ἁγίων Ἀναργύρων, ὅπου ἡ Ἀδελφό-
τητα τοῦ ἐπεφύλαξε θερμή ὑποδοχή καί πλούσια φιλοξενία.

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος ἐντυπωσιασμένος ἀπό τά
ἔργα ἀναστηλώσεως καί ἀνακαινίσεως τοῦ Μοναστηριακοῦ
συγκροτήματος εὐχήθηκε στή Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
γερόντισσα Φιλοθέη καί στίς ἀδελφές νά ἔχουν τή χάρη τοῦ
Θεοῦ καί τήν προστασία τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων γιά νά ἀγωνί-
ζονται τόν καλόν ἀγῶνα τῆς πίστεως καί νά συνεχίζουν πιστά
τήν παράδοση τοῦ Ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ.

Οἱ πανηγυρισμοί τῆς μεγάλης αὐτῆς ἡμέρας ἔκλεισαν μέ
γεῦμα πού προσέφερε ὁ Δήμαρχος Λοκρῶν κ. Νικόλαος Λιό-
λιος στήν Σκάλα Ἀταλάντης.

Ἐντύπωση προκάλεσε στόν Μακαριώτατο ἡ διαβεβαίωση
τοῦ Δημάρχου, ὅτι θά ἐπιδιώκει πάντοτε τήν συνεργασία μέ
τόν Μητροπολίτη καί τήν τοπική Ἐκκλησία, γιατί μόνο μέ τόν
τρόπο αὐτό προάγεται τό συμφέρον τοῦ λαοῦ καί ὁ πολιτι-
σμός τῆς περιοχῆς.

Στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις παραβρέθηκαν οἱ Βουλευτές
Φθιώτιδος κα Τόνια Ἀντωνίου, κα Κατερίνα Μπατζελῆ, κ.
Χρῆστος Σταϊκούρας, κ. Νικόλαος Τσώνης, ὁ Περιφερειάρχης
Στερεᾶς Ἑλλάδος κ. Κλέρχος Περγαντᾶς, ὁ Ἀντιπεριφερειάρ-
χης κ. Θωμᾶς Στάϊκος, ὁ Στρατηγός τῆς Μεραρχίας κ. Ἐλευθέ-
ριος Συναδινός, ὁ Περιφερειακός Διευθυντής τῆς Ἀστυνομίας,
ὁ Διευθυντής τῆς Πυροσβεστικῆς Φθιώτιδος, ὅλες οἱ ἀρχές τῆς
Ἐπαρχίας Λοκρίδος, ὁ Δήμαρχος Μώλου-Ἁγίου Κωνσταντίνου
κ. Εὐάγγελος Τετριμήδας, Ἡγούμενοι, Μοναχοί καί Μοναχές
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, πολλοί ἱερεῖς τῆς πε-
ριοχῆς καί ἀσφαλῶς ὁ Δήμαρχος Λοκρῶν μέ ὅλα τά μέλη τοῦ
Δημοτικοῦ Συμβουλίου, καθώς καί ὁ Γενικός Διευθυντής τοῦ
Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀλέ-
ξανδρος Κατσιάρας.

Οἱ ἐκδηλώσεις καλύφθηκαν ἀπ΄ ὅλα τά τοπικά Μέσα Ἐνη-
μερώσεως καί ἡ Θεία Λειτουργία μεταδόθηκε ἀπό τόν Ραδιο-
φωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τούς Τηλεοπτι-
κούς Σταθμούς 4E τῆς ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος «Λυδία»
Χαλκιδικῆς καί «STAR  Κεντρικῆς Ἑλλάδος».

ων κορύφωση ἀποτελεῖ ἡ σημερινή μεγάλη καί
ἁγία ἡμέρα τῆς Συνοδικῆς θείας Λειτουργίας.

Ἐπιτρέψατέ μου, Μακαριώτατε νά περιγρά-
ψω διαγραμματικά τήν πολυσήμαντη αὐτή προ-
σωπικότητα, ἡ ὁποία ἐτίμησε τήν Ἐκκλησία καί
τήν πατρίδα ὅσον ὀλίγοι καί ἡ ὁποία ἀποτελεῖ
δι᾽ ἡμᾶς τούς Ἱεράρχες καί διά πάντα Ἕλληνα
ὁδοδείκτη ἀσφαλοῦς πορείας καί ζωῆς. 

Ὁ Νικόλαος Μεταξᾶς γεννήθηκε στήν Ἀθήνα
στίς 2 Νοεμβρίου τοῦ 1762 ἀπό γονεῖς εὐπό-
ρους καί εὐσεβεῖς. Ποθών τήν Μοναχική ζωή
ἐκάρη Μοναχός στήν Ἱερά Μονή Πεντέλης λα-
βών τό ὄνομα Νεόφυτος. Κατόπιν μετέβη στήν
Κωνσταντινούπολη πλησίον τοῦ θείου του Μη-
τροπολίτου Καισαρείας Γρηγορίου καί ἀργότερα
προσελήφθη ὡς Ἀρχιδιάκονος τοῦ Ἐπισκόπου
Ταλαντίου καί Διαυλείας Γαβριήλ, τόν ὁποῖο καί
διαδέχθηκε στήν Ἐπισκοπή αὐτή τό ἔτος 1803. 

Σχεδόν 30 χρόνια ἐποίμανε μέ αὐτοθυσία καί
σοφία τήν Ἐπισκοπή Ταλαντίου σέ περίοδο δου-
λείας, ἐπαναστάσεως καί ἐλευθερίας. Ἐχρημάτι-
σε τοποτηρητής τῶν ἐπισκοπῶν Αἰγίνης, Ὕδρας
καί Πόρου, Πάρου καί Νάξου καί Ἀθηνῶν. Τό ἔτος 1833
στό Ναύπλιο ὑπέγραψε τό πρωτόκολλο τοῦ Αὐτοκεφάλου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπό τό τίτλο: «Ὁ Ἐπίσκοπος
Ταλαντίου Νεόφυτος καί Τοποτηρητής Ἀθηνῶν». 

Τό ἴδιο ἔτος ὠνομάσθηκε Ἐπίσκοπος Ἀττικῆς καί τό
ἔτος 1850, ὅταν ἡ τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία ἐξέδωκε
τόν Συνοδικό τόμο τῆς ἀναγνωρίσεως τοῦ Αὐτοκεφάλου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀνέλαβε Πρόεδρος καί ὠνο-
μάσθηκε Μητροπολίτης Ἀθηνῶν, γενόμενος πρῶτος Πρό-
εδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ὑπῆρξε λόγιος, νηστευτής, φιλακόλουθος, καλοκάγα-
θος, φιλάνθρωπος, φιλογενής καί εἰς τό ἔπακρον φιλόπα-
τρις.

Αὐτός πρῶτος στήν Ἀταλάντη ὕψωσε τή σημαία τῆς
ἐπαναστάσεως καί ἀργότερα στόν Ὅσιο Λουκᾶ Βοιωτίας
καί στά Σάλωνα. Ἐπολέμησε μέ τόν Ἀθανάσιο Διάκο, τόν
Ἡσαῒα Σαλώνων καί τούς ἀρματωλούς καί καπεταναίους
τῆς Ρούμελης. Πετραχήλι καί καριοφύλλι ἦταν τά ὅπλα
τῆς διπλῆς στρατείας του. Ἔγραψε ἐπιστολές περιώδευσε

τή Στερεά Ἑλλάδα καί τήν Πελοπόννησο, ἐκήρυξε καί ξε-
σήκωσε τό λαό, ὀργάνωσε στρατό, ἵδρυσε σχολεῖα. Ἔδωσε
τά πάντα γιά τήν πατρίδα. Αὐτός ἦταν πού συνεκέντρωσε
τά ἐξ ἀργύρου καί χρυσοῦ ἀναθήματα τῶν Ναῶν καί
Μονῶν τῆς Ἐπισκοπῆς του, τά ἐχώνευσε καί τά ἀπέστειλε
στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ Ἱεροῦ
τῆς ἀνεξαρτησίας ἀγῶνος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους κατά τοῦ
Βαρβάρου κατακτητοῦ.

Ἀναδείχθηκε ἄνδρας μεγάλου ἀγωνιστικοῦ καί Ἀρχιε-
ρατικοῦ ἀναστήματος. Ἐβοήθησε τά μέγιστα στήν ὀργάνω-
ση τοῦ νεοπαγοῦς κράτους καί τῆς Ἐκκλησίας. Ἐχρημάτι-
σε πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου καί πολλῶν ἐθνοσυνελεύ-
σεων. 

Διεκρίνετο διά τό «ἐνάρετον καί φιλήσυχον πολίτευμα»
καί δικαίως ὀνομάσθηκε «τό τῆς ἀρετῆς πανταχοῦ τίμιον».

«Ἐμιμήθη τάς ἀρετάς καί τόν ζῆλον τῶν πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας» γράφει περί αὐτοῦ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος  Μαντι-
νείας Θεόκλητος Βίμπος.

Ἦταν ζηλωτής τῆς ἀξιοπρεπείας τῆς Ἐκκλησίας καί
οὐδέποτε ὑπεχώρησε πρό ἐπιμόνων ἀξιώσεων ἐκπροσώ-

Σελίδα 10 «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» Σελίδα 15

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» Σελίδα 7

Σελίδα 2 «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ

Ε
να σημαντικό πνευματικό γεγονός γιά τήν ἐνορία Ἁγίου
Νικολάου Μακρυρράχης ἀπετέλεσε ἡ θεολογικο-ἱστο-
ρική Ἑσπερίδα πού διοργάνωσε τήν Κυριακή 4 Σεπτεμ-

βρίου στό προαύλιο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ ἐνοριακοῦ Ναοῦ τό
Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεώς μας. Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ σύντομο χαιρετισμό τοῦ
ἐφημερίου τῆς ἐνορίας αἰδεσιμωτάτου Πρεσβυτέρου π. Δημη-
τρίου Χαΐνη, ὁ ὁποῖος καλωσόρισε τούς παρισταμένους ἐπισή-
μους, τούς κατοίκους καί ἐπισκέπτες τοῦ χωρίου, εὐχαρίστησε
ὅλους ὅσοι συνεργάστηκαν στήν πραγματοποίηση τῆς ἐκδη-
λώσεως καί ἀναφέρθηκε στή σημαντικότητα αὐτῆς γιά τό χω-
ριό καί τούς κατοίκους του. Στή συνέχεια τό λόγο ἔλαβε ὁ
πρῶτος ὁμιλητής τῆς ἐκδήλωσης κ. Χαρίλαος Πατρίδας, τ. Γυ-
μνασιάρχης, Φιλόλογος-Θεολόγος, ὁ ὁποῖος μέ διεξοδικό τρό-
πο καί ἀναφορές στήν σύγχρονη πραγματικότητα ἀνέπτυξε καί
παρουσίασε τό βίο καί τά
θαύματα τοῦ ἁγίου Νικολά-
ου. Δεύτερος ὁμιλητής τῆς
ἑσπερίδας ἦταν ὁ κ. Δημή-
τριος Μπουλοῦζος, Ὑπάλλη-
λος τοῦ Ο.Τ.Ε., ὁ ὁποῖος
ἀναφέρθηκε στό ἱστορικό
τοῦ ἐνοριακοῦ Ναοῦ και τήν
ἱστορική πορεία τοῦ χωριοῦ
μέ τήν πρώτη ἐγκατάσταση
τῶν κατοίκων στήν περιοχή.
Τελευταῖος ὁμιλητής ἦταν ὁ
κ. Κώστας Μπιλίρης, Συγ-
γραφέας-Λογοτέχνης, ὁ
ὁποῖος μέ ὕφος γλαφυρό
ἀναφέρθηκε ἐκτενῶς καί μέ
πολλά χαρακτηριστικά χωρία ἀπό Δημοτικά μας Τραγούδια
στή βαθειά σχέση πού χαρακτηρίζει τό Παραδοσιακό τραγούδι
μέ τό θρησκευτικό στοιχεῖο. Ἡ Θεολογικο - ἱστορική Ἑσπερίδα
ὁλοκληρώθηκε μέ τήν παρουσίαση παραδοσιακῶν τραγου-
διῶν, τήν ἐπιμέλεια τῶν ὁποίων εἶχε ἡ συνταξ. Νηπιαγωγός κ.
Χριστίνα Κούτσικα, ἐνῶ ἔπαιξαν μουσικά ὄργανα καί τραγού-
δησαν ὁ κ. Δημήτριος Μπουλοῦζος καί ἡ δις Δήμητρα Μπου-
λούζου, φοιτήτρια τῆς Παιδαγωγικῆς Σχολῆς, ἡ ὁποία καί πα-
ρουσίασε τήν ὅλη ἐκδήλωση. Στό τέλος ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, πανοσιολογιώ-
τατος ἀρχιμ. π. Ἄνθιμος Νεραντζῆς, Ἱεροκήρυκας τῆς Μητροπό-
λεως, μετέφερε τίς εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου πρός τούς παρι-

σταμένους, συνεχάρη ὅλους ὅσοι μόχθησαν γιά τήν πετυχημέ-
νη ἐκδήλωση. Ἡ ἐκδήλωση ὁλοκληρώθηκε μέ τήν διανομή σέ
ὅλους ἀναμνηστικῶν εἰκόνων καί τήν παράθεση ἐδεσμάτων.
Στήν Ἐκδήλωση παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Δομοκοῦ κ. Στυλ.
Σύρος, κληρικοί τῶν ὅμορων ἐνοριῶν καί πολλοί κάτοικοι τοῦ
χωριοῦ καί τῶν γειτονικῶν χωρίων.

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΑΔΩΝΑΣ

Σ
τό χωριό Φιλιαδώνα, τῆς Ἐπαρχίας Δομοκοῦ πραγματο-
ποιήθηκε ἡ 10η φετινή Θεολογικο-ἱστορική Ἑσπερίδα,
ἡ ὁποία ἐντασσόταν στά πλαίσια τῶν δραστηριοτήτων

τῆς Ἀκαδημίας Ἑλληνορθόδοξου Πολιτισμοῦ, πού ἡ ἐμπνευ-
σμένη πρωτοβουλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.
Νικολάου συνέστησε στή Ἱ. Μητρόπολή μας γιά τήν πνευματι-
κή προαγωγή τῶν πιστῶν καί τήν ἀνάδειξη καί προβολή τῶν
ἱστορικῶν καί πολιτιστικῶν στοιχείων τῶν ἐνοριῶν. Ἡ ἐκδήλω-

ση, τήν ὁποία διοργάνωσε μέ
πολλή ἐπιτυχία ὁ ἐφημέριος
τοῦ χωρίου αἰδεσιμ. πρεσβύ-
τερος π. Ἀνδρέας Κολοβός
καί τό Ἐκκλησιαστικό Συμ-
βούλιο τῆς ἐνορίας, ἔλαβε
χώρα τήν Κυριακή 2 Ὀκτω-
βρίου στόν προαύλιο χῶρο
τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου
μέ τή παρουσία πολλῶν κα-
τοίκων τοῦ χωριοῦ. Τήν
ἐκδήλωση ἄνοιξε ὁ ἐφημέ-
ριος τοῦ χωριοῦ καί Ἀρχιε-
ρατικός Ἐπίτροπος Δομοκοῦ
π. Ἀνδρέας Κολοβός, ὁ
ὁποῖος καί ἀπηύθυνε σύντο-

μο χαιρετισμό. Κατόπιν ὁ πρῶτος ὁμιλήτης κ. Σπυρίδων Μπαϊ-
κούσης, Διευθυντής τοῦ Ἑσπερινοῦ Λυκείου Λαμίας, πῆρε τό
λόγο καί ἀνέπτυξε τό βίο τοῦ ἁγίου Γεωργίου, τά θαύματά του,
ἀλλά καί τή λαογραφική παράδοση πού σχετίζεται μέ τήν ἑορ-
τή του. Στήν συνέχεια ὁ δεύτερος ὁμιλητής κ. Ἀνδρέας Καρπέ-
τας, συνταξιοῦχος Ἐκπαιδευτικός, ἀναφέρθηκε στό Ἱστορικό
τοῦ Ναοῦ, κατ’ ἀρχάς δίνοντας μιά περιγραφή τοῦ παλαιοτέ-
ρου ναοῦ, πού βρισκόταν στήν θέση τοῦ νέου ναοῦ, καί ἀκο-
λούθως στήν ἀνέγερση τοῦ νέου ἐνοριακοῦ Ναοῦ μέ τά χαρα-
κτηριστικά του στοιχεῖα. Τελευταῖος ὁμιλητής ἦταν καί πάλι ὁ κ.
Μπαϊκούσης, ὁ ὁποῖος αὐτή τή φορά ἀναφέρθηκε σέ ἔθιμα
πού σχετίζονται μέ τή ἑορταστική ζωή τοῦ χωριοῦ, καθώς ἐπί-
σης παρουσίασε ἱστορικά στοιχεῖα πού ἀφοροῦν τό χωριό ἀπό
τά ἀρχαῖα χρόνια μέχρι τήν σύγχρονη ἐποχή. Ὕμνους ἀπό τήν
ἀκολουθία τοῦ Ἀγίου Γεωργίου ἔψαλαν οἱ ἱεροψάλτες κ.κ. Γε-
ώργ. Χριστοδούλου καί Ἀθανάσιος Παλαιογιάννης. Ἡ ὅλη
ἐκδήλωση, τήν ὁποία παρουσίασε ὁ κ. Ἀθ. Κοντός, Προϊστάμε-
νος τοῦ Κέντρου Ἐξυπηρέτησης Πολιτῶν Δομοκοῦ, ἔκλεισε μέ
τήν προβολή βιντεοταινίας, πού ἑτοίμασε ὁ Ἁγιογράφος κ.
Χρῆστος Καραγιάννης σχετικά μέ τόν Ἱ. Ναό τοῦ Ἀγίου Γεωργί-
ου. Μετά τήν ἐκδήλωση διενεμήθησαν ἀναμνηστικά καί ἀκο-
λούθησε δεξίωση στό κοινοτικό κατάστημα τοῦ χωριοῦ. Σύν-
τομο χαιρετισμό πρός τούς παρισταμένους εὐσεβεῖς χριστια-
νούς ἀπηύθυνε ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου μας πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἄνθιμος Νεραντζῆς.

Ὀκτωβρίου στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θε-
οτόκου Λαμίας, τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας ἐκπρο-
σώπησε ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεώς
μας Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Νεόφυτος Ραφαηλίδης. 

Ἑορτασμός Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας
Μετά πάσης ἐπισημότητος ἑόρτασε τήν μνήμη τοῦ προστάτου
της Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἀρτεμίου τό σῶμα τῆς Ἑλληνικῆς

Ἀστυνομίας τήν Πέμπτη 20 Ὀκτωβρίου. Στόν Ἱ. Μητροπολιτικό
Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας τελέσθηκε ἐπίσημη
Δοξολογία χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του μας κ. Νικολάου καί παρισταμένων πολλῶν ἐπισήμων τῆς
πολιτικῆς, τοῦ στρατοῦ καί τῶν σωμάτων ἀσφαλείας. Μετά τό
πέρας τῆς ἀκολουθίας ἡ Διεύθυνση τῆς Περιφέρειας Στερεᾶς
Ἑλλάδος τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας παρέθεσε ἐπίσημη δεξίω-
ση στή Λέσχη Ἀξιωματικῶν Λαμίας. 

Ἁγιασμός στό Σύλλογο « Ἅγιος Ἡρωδίων»
Τόν ἁγιασμό ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν ὁμιλιῶν γιά τή νέα χειμερινή
περίοδο τέλεσε τήν Δευτέρα 24 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος στήν αἴθουσα τοῦ Συλλόγου

Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς « Ἅγιος Ἡρωδίων» Λαμίας.
Μετά τήν ἀκολουθία τοῦ ἁγιασμοῦ στά μέλη τοῦ συλλόγου
καί τούς παριστάμενους εὐλαβεῖς χριστιανούς μίλησε ὁ Σεβα-

σμιώτατος, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ ἐξῆρε καί ἐπαίνεσε τό ἔργο τοῦ
Συλλόγου, ἀναφέρθηκε σέ σημαντικά καί ἐπίκαιρα ζητήματα.
Τόν Σεβασμιώτατο προσφώνησε καί εὐχαρίστησε ἡ Πρόεδρος
τοῦ Συλλόγου κ. Ἠρώ Μπογδάνου. 

Συνεντεύξεις Σεβασμιωτάτου σέ Μέσα  Ἐνημερώσεως
Συνέντευξη στόν Τηλεοπτικό Σταθμό «ΣΤΑΡ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛ-
ΛΑΔΑΣ» παραχώρησε τήν Δευτέρα 24 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Ἡ συνέντευξη δό-
θηκε στόν Δημοσιογράφο τοῦ Σταθμοῦ κ. Γ. Σιμόπουλο μετά
ἀπό πρόσκληση τοῦ δημοσιογράφου γιά τήν τηλεοπτική
ἐκπομπή «Βῆμα γιά ὅλους». Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπάντησε στά
σύγχρονα καί ἐπίκαιρα ἐρωτήματα τοῦ κ. Σιμόπουλου  γιά τήν
οἰκονομική κρίση τῆς χώρας, τή πρωτοβουλία γιά τή στήριξη
τοῦ Πανεπιστημίου Στερεᾶς, τόν Ἔρανο Ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Φθιώτιδος, τήν συνεργασία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
μέ τούς φορεῖς τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης καί τέλος γιά τήν
23η  Πανορθόδξη Συνδιάσκεψη  γιά θέματα αἱρέσεων καί πα-
ραθρησκειῶν πού θά πραγματοποιηθεῖ ἀπό τίς 31 Ὀκτωβρίου
μέχρι τίς 2 Νοεμβρίου στή Λαμία καί τή φιλοξενία τῆς ὁποίας
ἀνέλαβε ἡ Ἱ. Μητρόπολή μας. Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος παρα-
χώρησε συνέντευξη στό μηνιαῖο ἐνημερωτικό καί ψυχαγωγικό
περιοδικό ποικίλης ὕλης τῆς Λαμίας «La mia vida», στό τεῦχος
Σεπτεμβρίου. Στή συνέντευξη ὁ Σεβασμιώτατος ἀπαντᾶ σέ ἐπί-
καιρα ζητήματα πού ἀφοροῦν τήν ἀνάπτυξη τοῦ τόπου καί τίς
κοινωνικές δομές τῆς χώρας μας. 

Ὁ Σεβασμιώτατος στόν ἑορτασμό τοῦ Ἁγ. Δημητρίου
Θεσσαλονίκης
Στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλο-
μάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου, πολιούχου Θεσσαλο-
νίης, ἀλλά καί τῆς ἐπετείου ἀπελευθέρωσης τῆς πόλεως, συμ-

μετεῖχε τήν Τετάρτη 26 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτη μας κ. Νικόλαος μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Παναγιωτά-
του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου. Οἱ λατρευτικές
καί ἑορταστικές ἐκδηλώσεις ξεκίνησαν τήν παραμονή τῆς
ἑορτῆς μέ τήν λιτάνευση τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Δημη-
τρίου καί τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας Τριχερού-
σας, στούς δρόμους τῆς Θεσσαλονίκης καί κορυφώθηκαν μέ
τόν πανηγυρικό ἑσπερινό καί τήν πολυαρχιερατική θ. Λει-
τουργία, τήν κυριώνυμο ἡμέρα, στόν μεγαλοπρεπή πανηγυρί-
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αθηνων και προεδρο τησ ιερασ συνοδου Νεοφυτο Μεταξαεπετειακες εκδηλΩσεις για τον Μητροπολιτη Νεοφυτο Μεταξα

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ-ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ

Ἀπό τόν ἑορτασμό τοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου προστάτου τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας

Ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Φιλιαδώνας

Ἁγιασμός στό Ὀρθόδοξο Σύλλογο «Ἅγιος Ἡρωδίων» Λαμίας

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας προσφωνών τόν Μακαριώτατο, 
προσφέροντάς του τό πορτραῖτο τοῦ Μητροπολίτου Νεοφύτου Μεταξᾶ

Ὁ Δήμαρχος Λοκρῶν κ. Ν. Λιόλιος προσφωνεῖ τόν Μακαριώτατο Κατάθεση στεφάνου στή προτομή τοῦ Μητροπολίτου Νεοφύτου

Ἀναμνηστική φωτογραφία τοῦ Μακαριωτάτου καί τῶν Ἀρχιερέων 
μέ τήν ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀναργύρων Ἀταλάντης

Ὁ Μακαριώτατος ὁμιλῶν κατά τή διάρκεια τοῦ ἐπισήμου γεύματος 
πού παρέθεσε πρός τιμήν του ὁ Δήμαρχος Λοκρῶν

Ἁπό τόν ἑσπερινό στόν  Ἅγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης



Προσφώνηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτι-
δος κ. Νικολάου πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον Β΄, εἰς τόν Ἱερό
Ναό Ἁγίων Θεοδώρων Ἀταλάντης κατά τήν Συνοδική Θεία
Λειτουργία τῆς Κυριακῆς 16 Ὀκτωβρίου 2011.

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλά-
δος 

καί Πρόεδρε τῆς Ἱερᾶς Συνόδου κ. Ἱερώνυμε.
Σεβασμιωτάτη τῶν Ἱεραρχῶν χορεία.
Ἐντιμώτατοι Ἄρχοντες τῆς Φθιώτιδος, 
Εὐλαβέστατοι Ἱερεῖς καί Εὐλογημένοι Ἀδελφοί. 

Σᾶς καλοσωρίζουμε στήν ἱστορική πόλη τῆς Ἀταλάντης
καί σᾶς εὐχαριστοῦμε, πού σήμερα περιεποιήσατε μεγάλη
τιμή σέ ὅλους μας μέ τήν σεπτή παρουσία Σας. 

Εἶναι ἡ πρώτη φορά, Μακαριώτατε, κατά τήν ὁποία
στήν μακραίωνη ἱστορία τῆς Ἀταλάντης ἱερουργεῖ στόν με-
γαλοπρεπῆ καί καλλιμάρμαρο Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό
τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, ὑμεῖς ὁ σεπτός Πρωθιεράρχης τῆς Ἑλλάδος, ὁ
ἀπό Θηβῶν καί Λεβαδείας Ἱερώνυμος ὁ Β΄, ὁ δίς διάδοχος
τοῦ σήμερα τιμωμένου μακαριστοῦ Νεοφύτου καί ὡς χρη-
ματίσας Μητροπολίτης Θηβῶν καί Λεβαδείας μέρος τῆς
ὁποίας ἀνήκει στήν πάλαι ποτέ διαλάμψασα ἐπισκοπή
Ταλαντίου καί Διαυλείας καί ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
καί πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος μάλιστα δέ περιστοιχούμενος ἀπό χορεία σεβα-
σμίων καί ἀγαπητῶν ἀδελφῶν Ἀρχιερέων, ἐξ ὧν ὁ τοῦ θεο-
βαδίστου Ὄρους Σινᾶ Ἀρχιεπίσκοπος καί συντοπίτης μας
κ. Δαμιανός.

Ἡ ἡμέρα αὐτή εἶναι καί θά παραμείνει ἱστορική καί μο-
ναδική. Πάντα ταῦτα τά ἐξαίσια συμβαίνουν χάριν τοῦ με-
γάλου καί ἐπιφανοῦς Ἐθνικοῦ καί Ἐκκλησιαστικοῦ ἀνδρός
Ἐπισκόπου Ταλαντίου καί Μητροπολίτου Ἀθηνῶν Νεοφύ-
του Μεταξᾶ, εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ ὁποίου ἡ καθ᾽ ἡμᾶς
Ἱερά Μητρόπολις μέ τήν συνεργασία τοῦ Δήμου Λοκρῶν
πραγματοποιεῖ ποικίλες ἐκδηλώσεις καθ᾽ ὅλη τήν διάρκεια
τοῦ ἔτους μέ τήν συμπλήρωση 250 ἐτῶν ἀπό τῆς γεννήσε-
ώς του καί 150 ἐτῶν ἀπό τῆς κοιμήσεώς του, ἐκ τῶν ὁποί-

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ  ΝΕΟΥ  ΔΙΑΚΟΝΟΥ 

ΣΤΗ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  ΜΑΣ
Ὕστερα ἀπό δεκάμηνη παύση διορισμοῦ νέων ἐφημερίων

καί μετά τήν χορήγηση ἐκ μέρους τῆς Κυβερνήσεως μίας θέσε-
ως ἐφημερίου σέ κάθε Ἱερά Μητρόπολη, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἐχειροτόνησε Διάκονο τήν Κυ-
ριακή 25 Σεπτεμβρίου στό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Εὐαγγελι-
σμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας.

Ὁ νέος Διάκονος Ἀλέξιος Καπανδρίτης, εἶναι ἔγγαμος, υἱός
καί ἀδελφός Ἱερέων ὀκταμελοῦς οἰκογενείας καί πτυχιοῦχος
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Στό τέλος
τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος προχείρισε Πρωτο-
πρεσβύτερο τόν π. Σπυρίδωνα Καπανδρίτη, πατέρα τοῦ π. Πα-
ναγιώτη Καπανδρίτη καί τοῦ νέου Διακόνου καὶ ἐξέφρασε τή
χαρά του πού μέσα ἀπό Ἱερατική οἰκογένεια ἀναδεικνύονται
νέοι Ἱερεῖς. Ἡ χειροτονία τελέσθηκε σέ κλῖμα κατανύξεως καί
πνευματικῆς χαρᾶς, παρουσίᾳ τῆς πολυμελοῦς οἰκογενείας
τοῦ χειροτονουμένου καί πλήθους πιστῶν, οἱ ὁποῖοι μέ δύνα-
μη ψυχῆς ἐφώναξαν το «Ἄξιος».

Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τήν ἐλπίδα, ὅτι
θά ὑπάρξει λύση καί γιά τήν χειροτονία τῶν ὀκτώ ὑποψηφίων,
οἱ ὁποῖοι ἀναμένουν νά χειροτονηθοῦν καί νά ἀναλάβουν τίς
κενές ἐνορίες καί ἐκάλεσε τούς ἔχοντας τήν κλίση νά προσέλ-
θουν, γιατί ὁ λαός χρειάζεται καλούς ποιμένες νά τόν ὁδηγή-
σουν στό δρόμο τοῦ ἁγιασμοῦ καί τῆς σωτηρίας περισσότερο
σήμερα, στήν ἐποχή τῆς συγχύσεως καί τῆς πολυμετώπου κρί-
σεως.
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Ἑπετειακές ἐκδηλώσεις Μικρασιατῶν
Μέ πανηγυρική ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ναό Ἁγί-
ου Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Νέας Μαγνησίας Λαμίας, τήν Κυ-
ριακή 4 Σεπτεμβρίου, κορυφώθηκαν οἱ ἐπετειακές ἐκδηλώσεις
τῆς Ἑνώσεως Μικρασιατῶν Λαμίας μέ τίτλο «Μικρασιατικές
Μνῆμες», οἱ ὁποῖες ἦταν ἀφιερωμένες στή Μικρασιατική κατα-
στροφή. Στή θεία Λειτουργία παρέστησαν οἱ Βουλευτές τοῦ
νομοῦ κ. κ. Νικ. Τσῶνος καί Χρ. Σταϊκούρας, ὁ Στρατηγός Διοι-
κητής ΜΕΡΥΠ κ. Ἐλευθέριος Συναδινός, ὀ Πρόεδρος τῆς  Ἕνω-
σης Μικρασιατῶν κ. Εὐαγ. Τσίρκας καί λοιποί ἐπίσημοι. Ξεχω-
ριστή σημασία στίς ἐκδηλώσεις ἔδωσε καί ἡ παρουσία τοῦ
ἐγγονοῦ τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης, κ. Χρυσοστόμου
Καλαφάτη. Μετά τό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας τό Ἐκκλησιαστικό
Συμβούλιο τοῦ Ναοῦ προσέφερε καφέ σέ χῶρο τῆς Ἐκκλη-
σίας.

Πανήγυρεις  Ἱερῶν Μονῶν
Στήν πανηγυρίζουσα Ἱ. Μονή  Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Δαμά-
στας ἱερούργησε καί ὡμίλησε τήν Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Στο τέλος ο Ποι-
μενάρχης μας εὐχήθηκε στήν ἀδελφότητα τοῦ μοναστηριοῦ

τήν εὐλογία τῆς Παναγίας καί εὐχαρίστησε τούς εὐεργέτες καί
δωρητές τῆς Μονῆς καί ἰδιαιτέρως τό ζεῦγος Καραγκούνη, τό
ὁποῖο ἔχει βοηθήσει τά μέγιστα στήν ἀνακαίνιση καί τόν ἐξω-
ραϊσμό τοῦ μοναστηριοῦ. Κατά τήν πανηγυρική θ. Λειτουργία

στήν  Ἱερά Μονή ἔψαλε πολυμελής βυζαντινή χορωδία ὑπό τή
διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου κ Μιχαήλ Μελέτη. Ἡ ἀρχιερατι-
κή θ. Λειτουργία μεταδόθηκε ἀπό τον Ραδιοφωνικό Σταθμό
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί μέσῳ τοῦ διαδικτύου σέ ὁλό-
κληρο τόν κόσμο. Στήν ἀκολουθία παρέστησαν πολλοί ἐπίση-
μοι καί πλῆθος κόσμου. Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ Γενεσί-
ου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας χοροστάτησε καί ὡμίλησε στήν πανηγυρίζουσα Ἱ. Μονή
Παναγίας Ἀνινίτσης.

Ἁγιασμός νέας σχολικῆς χρονιᾶς
Mέ τόν καθιερωμένο ἁγιασμό, τήν Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου,
ξεκίνησε ἡ νέα σχολική χρονιά στά Δημοτικά, Γυμνάσια καί
Λύκεια τῆς χώρας μας. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος τέλεσε τόν ἁγιασμό καί μίλησε στά παιδιά τοῦ 3ου
Δημοτικοῦ Σχολείου, τοῦ 4ου Γυμνασίου Λαμίας καί τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου καί Λυκείου Λαμίας. Στό μήνυμα
του πρός τήν μαθητιῶσα νεολαία ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας μεταξύ ἄλλων ἀναφέρει τά ἑξῆς: «..Ἡ φετινή Σχο-
λικὴ χρονιὰ, ὅπως δείχνουν τὰ σημεῖα, θὰ εἶναι ἀγῶνας μετ’
ἐμποδίων. Γι’ αὐτὸ συγκεντρώσετε τὶς δυνάμεις σας καὶ μὴ δει-

λιάσετε, ἀλλὰ τολμήσετε νὰ δώσετε τὴν μάχη τῆς γνώσεως μὲ
ἐπιτυχία. Ὁλόκληρη ἠ κοινωνία μας ἀνεβαίνει τὸν Γολγοθᾶ
της μὲ ὅσα συμβαίνουν στὴν οἰκονομία, ἁπλᾶ ἐσεῖς προ-
χωρῆστε πρὸς τὴν ἀνάσταση. Συγκεντρώσετε τὴν προσοχή

Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Τό Ἡγουμενοσυμβ. Ἱ. Μονῆς Ἀντινίτσης .............2.000,00
Ὁ Κων/νος Τριανταφύλλου ................................1.000,00
Ὁ κ. Παῦλος Ἀρναούτης ........................................350,00
Ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Κων/νος Πρίμπας ............200,00
Τό Ἐκκλησ. Συμβ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Ἀρκίτσας .....400,00
Τό Ἐκκλησ. Συμβ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Θεοδώρων Λαμίας ......250,00 
Τό Ἐκκλησ. Συμβ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Φτέρης ........300,00
Ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Πορφύριος Παπαρούπας .......200,00 

Ὑπέρ Γηροκομείων
Τό Ἡγουμενοσυμβ. Ἱ. Μονῆς Ἀντινίτσης .............2.000,00
Τό Διοικ. Συμβουλ. Συνδέσμου Συνταξιούχων 
Δημοσίου Φθιώτ. ...................................................500,00
Ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ π. Θεόκλητος Μπρούζης .............300,00
Τό Ἐκκλησ. Συμβ. Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Κων/νου 
Ν. Μαγνησίας .........................................................200,00
Ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτ. π. Γεώργιος Μακρῆς ..................400,00

Ὑπέρ ἀνεγέρσεως Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζα
Ἡ κα Ἀναστασία Πολύμερου ..................................100,00
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη ............................................60,00
Ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβ. π. Κων/νος Θεολογᾶς ..............100,00

Ὑπέρ Φθιωτικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Φωνῆς
Ὁ Κων/νος Τριανταφύλλου ......................................50,00

Ἡμερολόγιον 2012
Κυκλοφορεῖ ἀπό τίς
Ἐκδόσεις τῆς Ἱερᾶς
Μ η τ ρ ο π ό λ ε ω ς
Φθιώτιδος τό νέο
Ἡμερολόγιο γιά τό
2012, τό ὁποῖο
εἶναι ἀφιερωμένο
στήν Ἑκκλησία καί
τήν Πατρίδα, μέ
σκοπό «...μήπως
καί βοηθήσουμε εἰς
τό ἐλάχιστον στήν
ἀντίσταση τοῦ λαοῦ
μας κατά τῶν

ὑπούλων καί ὁρκισμένων ἐχθρῶν τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς
πατρίδος, πού δυστυχῶς ἔχουν θέσει στόχο τήν ἰσοπέδωη
αὐτῶν τῶν μεγάλων ἀξιῶν...».
Διατίθεται ἀπό τούς Ἐνοριακούς Ἱερούς Ναούς καί τό Βι-
βλιοπωλεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Τό Ἔνθεον».

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

«Ἐκκλησία καί πατρίδα»
Σάββατον 17 Δεκεμβρίου 2011

ὥρα 9 π.μ. – 1 μ.μ.

Πνευματικό Κέντρο Ἁγίας Παρασκευῆς Λαμίας

Δ Ω Ρ Ε Ε Σ

τρόπο αὐτό τήν καρποφόρο 10ετῆ Ἱερατεία του. Τήν θεία Λει-
τουργία παρηκολούθησε ὁ τ. Δήμαρχος Μαλεσίνας κ. Φουρ-
λεμάδης, ὁ Ἀντιδήμαρχος καί μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλί-
ου, οἱ Διευθυντές τῶν Σχολείων καί πλῆθος πιστῶν.

Ἑορτή Ἁγίου Διονυσίου προστάτου τῶν Δικαστικῶν
Τόν ἱερομάρτυρα Ἐπίσκοπο Ἀθηνῶν Ἅγιο Διονύσιο τόν Ἀρεο-
παγίτη, προστάτη καί ἔφορο τῶν δικαστικῶν, τίμησαν τήν Δευ-

τέρα 3 Ὀκτωβρίου οἱ Δικαστικοί καί ὁ Δικηγορικός Σύλλογος
Λαμίας στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Λουκᾶ Λαμίας. Στήν πανηγυρική θ.
Λειτουργία χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος ὡμίλησε ἐπικαίρως στό εὐλαβές ἐκκλη-
σίασμα, ἐνῶ στό τέλος τέλεσε ἀρτοκλασία ὑπέρ ὑγείας τῶν
μελῶν τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Λαμίας. Τόν πανηγυρικό
τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ἡ Δικηγόρος κα Ἀργυρούλα Γιαννακο-
πούλου.

Ἐργασίες  Ἱερᾶς Συνόδου -  Ἐκλογές νέων Ἀρχιερέων
Στίς ἐργασίες τῆς τακτικῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος πού ἔλαβαν χώρα ἀπό τήν Τρίτη 4 ἕως τήν
Παρασκευή 7 Ὀκτωβρίου στό Συνοδικό Μέγαρο παρά τῇ Ἱ.
Μονῇ Πετράκη στήν Ἀθήνα, συμμετεῖχε ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Κατά τίς ἐργασίες τῆς Ἱεραρχίας
συζητήθηκαν καίρια ποιμαντικά καί κοινωνικά ζητήματα, ἐνῶ
διενεργήθησαν καί ἐκλογές γιά τήν πλήρωση τῶν καινῶν

Ἱερῶν Μητροπόλεων Χίου,
Ψαρῶν καί Οἰνουσῶν, καί Ζα-
κύνθου. Νέος Μητροπολίτης Χί-
ου, ἀνεδείχθη ὁ Ἀρχιγραμματέας
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Πανοσιολο-
γιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Μάρ-
κος Βασιλάκης, ἐνῶ γιά τήν Μη-
τρόπολη Ζακύνθου ἐξελέγη ὁ
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Φω-
τικῆς κ. Διονύσιος Σιφναῖος. Ἐπί-
σης ἡ Ἱεραρχία ἐψήφισε ὡς Ἐπί-

σκοπο γιά τήν πάλαι ποτέ δια-
λάμψασα Ἐπισκοπή Διαυλείας
τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμαν-
δρίτη κ. Γαβριήλ Παπανικολάου,
Πρωτοσύγκελο τῆς  Ἱ. Ἀρχιεπι-
σκοπῆς, τόν ὁποῖο κατέστησε νέο
Ἀρχιγραμματέα τῆς  Ἱ. Συνόδου.
Ἡ χειροτονία τοῦ ἐψηφισμένου
νέου Μητροπολίτου Χίου τελέ-
σθηκε τό Σάββατο 8 Ὀκτωβρίου

στόν  Ἱ. Ναό Ἁγ. Δημητρίου Παλ.
Φαλήρου καί τοῦ ἐψηφισμένου
Ἐπισκόπου Διαυλείας τήν Κυρια-
κή 9 Ὀκτωβρίου στόν  Ἱ. Ναό Ἁγ.
Διονυσίου Ἀθηνῶν. Καί στίς δύο
χειροτονίες, τίς ὁποῖες τέλεσε ὁ
Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος παρέστη ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας. Τέλος, μέ συνοδική ἀπόφα-
ση ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας διορίσθηκε Πρόεδρος
τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότη-
τος καί Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς. 

Ἐκδημία  Ἀθανάσιου Μόσχου
Ἐξεδήμησε σέ ἡλικία 86 έτῶν ὁ στενός συνεργάτης τῆς Μητρο-
πόλεώς μας Ἀθανάσιος Μόσχος. Ὁ ἐκλιπών καταγόταν ἀπό τό
χωριό Ἀσβέστης καί ὑπηρέτησε στήν Μέση Ἐκπαίδευση ὡς
καθηγητής Φιλόλογος καί Λυκειάρχης. Ὑπῆρξε συνεργάτης
τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ὡς ὑπεύθυνος τῶν Φροντιστηρίων
Ἐκμαθήσεως Ἐκκλησιαστικῆς Γλώσσης, ἀναλύοντας φιλολογι-
κά τό κείμενο τῆς θ. Λειτουργίας κατά τίς μηνιαῖες ἱερατικές Συ-
νάξεις, διορθώνοντας κείμενα τῆς Φθιωτικῆς Ἐκκλησιαστικῆς
Φωνῆς, παραδίδοντας μαθήματα Ἐκκλησιαστικῆς Γλώσσης
στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Δημητρίου Λαμίας,
ὁμιλώντας σέ διάφορες ἐκκλησιαστικές ἐκδηλώσεις. Ἀπό τίς
Ἐκδόσεις τῆς Μητροπόλεώς μας ἐκδόθηκε τό 2000 τό συγγρα-
φικό του πόνημα «Ἱστορικές μνῆμες τῆς Φθιώτιδας», τό ὁποῖο
συνέγραψε κατόπιν παροτρύνσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμε-
νάρχου μας. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τελέσθηκε τήν Τρίτη 18
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επετειακες εκδηλΩσεις για τον απο Ταλαντιου Μητροπολιτη
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ τοῦ Β΄

Μέ ἰδιαίτερη χαρά, ἀλλά καί σεβασμό καί συγκίνηση
ἀπευθύνω τά λόγια αὐτά γιά τόν ἀείμνηστο προκάτοχό
μου, τόν ἀπό Ταλαντίου (Ἀταλάντης) Μητροπολίτη
Ἀθηνῶν καί Πρόεδρο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου κυρό Νεόφυτο,
μέ τήν εὐκαιρία τῶν πρός τιμήν Του ἑορταστικῶν ἐκδη-
λώσεων, τίς ὁποῖες διοργανώνει ἡ Ἱερά Μητρόπολη
Φθιώτιδος σέ συνεργασία μέ τό Δῆμο Λοκρῶν καί κορυ-
φώνονται σήμερα μέ τή Συνοδική Θεία Λειτουργία. 

Μορφή πολύπλευρη καί πολυσχιδής ὁ τιμώμενος
Ἀρχιερεύς, γαλουχήθηκε καί μορφώθηκε ἐκκλησιαστικά,
συνδεόμενος μέ πνευματικά κέντρα τῆς ἐποχῆς του,
ὅπως ἡ Ἱερά Μονή Πεντέλης, ὅπου χειροτονήθηκε Διά-
κονος καί ἡ Κωνσταντινούπολη, ὅπου μετέβη σέ νεαρά
ἡλικία καί ἐν συνεχείᾳ διηκόνησε μετ᾽ ἐνθέου ζήλου
ὅπου ἡ Ἐκκλησία τόν ἐκάλεσε.

Καί ὅλα αὐτά στήν πολύ ταλαιπωρημένη προεπανα-
στατική, ἐπαναστατική καί μετεπαναστατική Ἑλλάδα
καί κατά τήν ἔναρξη τῆς ζωῆς τοῦ νέου ἐλληνικοῦ κρά-
τους. Εἶναι χαρακτηριστικό τῆς πολυσήμαντης προ-
σφορᾶς του ὅτι τά ἐκκλησιαστικά του ἀξιώματα δέν τόν
ἐμπόδισαν νά ἔχει μιά βαθειά αἴσθηση τῆς Ἱστορίας. Ὁ
μακαριστός αἰσθάνθηκε τό σφιγμό τῆς ἐποχῆς του, ἀντα-
ποκρίθηκε στό κάλεσμα τῆς Πατρίδος, ὑποστήριξε
ἔνθερμα τόν ἀγῶνα τῶν ἐπαναστατημένων Ἑλλήνων σέ
ὅλα τά ἐπίπεδα, στρατιωτικά, πολιτικά, πνευματικά.
Διακήρυξε μέ πάθος τήν ἱερότητα τοῦ ἀγῶνα. Στόν Ὅσιο
Λουκᾶ Βοιωτίας εὐλόγησε μέ τόν Σαλώνων Ἡσαΐα τούς
ἀγωνιστές. Κατέστη στήν περιοχή τῆς Ρούμελης ὁ θεω-
ρητικός τῆς ἰδέας ὅτι ἡ κατά τοῦ τυράννου ἐπανάσταση
εἵλκυε τήν Θεία εὐλογία. Μέ τήν ὀξύνοιά του συνέβαλε,
κατά τή διάρκεια τοῦ ἀγῶνα καί μετά ἀπ’ αὐτήν, στήν
τακτοποίηση ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων καί προώθησε τή
ζωή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 

Στήν ἐποχή μας, ὅπου οἱ παντοειδεῖς κρίσεις καθι-
στοῦν τήν εἰκόνα τῆς Πατρίδος μας καί τῆς καθημερινό-
τητάς μας ζοφερή, ἡ μορφή τοῦ ἀειμνήστου Νεοφύτου
μᾶς ἐμπνέει, μᾶς ἐπιβάλλει νά δοῦμε μέ προσοχή ποιά
εἶναι τά νήματα πού συνδέουν τήν πίστη μας μέ τήν κα-
θημερινότητα μας, ποιά ἡ σχέση τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας
αὐτοσυνειδησίας μέ τήν ἀνάγκη διακονίας τοῦ καθημερι-
νοῦ βίου, πῶς τά Ἔσχατα μποροῦν νά νοηματοδοτήσουν
τά ἀδιέξοδα τῆς Ἱστορίας. 

Εὔχομαι ὁ εὐσεβής λαός μας νά ἐμπνέεται ἀπό τό
παράδειγμα τοῦ τιμωμένου Ἱεράρχου καί νά ἀξιοποιεῖ τά
διδάγματα τῇ Χάριτι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Αἰωνία του ἡ μνήμη! 

Μετ΄ εὐχῶν διαπύρων.
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
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Ἀπό τή πανηγυρική θεία Λειτουργία στή Ἱερά Μονή Δαμάστας

Ἀπό τόν πανηγυρικό ἑσπερινό στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Ἀντινίτσης

Ἀπό τόν ἑορτασμό τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτη

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ Ἱερόπαιδες στήν Μαλεσίνα.

Ὁ νέος Μητροπολίτης Χίου
κ. Μᾶρκος

Ὁ νέος Μητροπολίτης Ζακύνθου
κ. Διονύσιος

Ὁ νέος Ἐπίσκοπος Διαυλείας
κ. Γαβριήλ

Ἄποψη τῶν ἐπισήμων καί τοῦ λαοῦ ἀπό τή θεία Λειτουργία στήν Ἀταλάντη

Ἁπό τόν Ἁγιασμό στό 3ο Δημοτικό Σχολείο

Ἁπό τόν Ἁγιασμό στό 4ο Γυμνάσιο Λαμίας



Μ
έ ἐκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια καί ἐθνική ἔξαρση ἡ
Πόλη τῆς Λαμίας ἑόρτασε τή διπλή ἑορτή της, τήν
Τρίτη 18 Ὀκτωβρίου, τή μνήμη τοῦ πολιούχου της

Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ καί τήν ἀπελευθέ-
ρωσή της ἀπό τά Γερμανικά στρατεύματα κατοχῆς, τό ἔτος
1944.

Ἡ ἡμέρα αὐτή
εἶναι ξεχωριστή γιά
τό λαό τῆς Λαμίας,
ὁ ὁποῖος κατακλύζει
τόν μεγαλοπρεπῆ
ναό τοῦ Εὐαγγελι-
στοῦ καί συμμετέχει
στίς λατρευτικές
ἐκδηλώσεις, οἱ
ὁποῖες ἐπιτελοῦνται
μέ ὑποδειγματική
ἐκκλησιαστική τάξη
καί μεγαλοπρέπεια.

Τήν φετινή ἑορ-
τή ἐτίμησαν μέ τήν
παρουσία τους δύο
Μητροπολίτες τῆς
Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νι-
κόλαος καί ὁ Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος, οἱ
ὁποῖοι προσεκλήθησαν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη
μας κ. Νικόλαο.

Στόν πανηγυρικό ἑσπερινό ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε ὁ
Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος ἐτόνισε
τήν ἀξία τῆς προσωπικότητος καί τοῦ ἔργου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ
Λουκᾶ.

Τήν κυριώνυμη ἡμέρα προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας καί
ὡμίλησε ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος
ἀναφέρθηκε στά μηνύματα, πού ἐκπέμπει στήν ἐποχή μας
μέσῳ τῶν κειμένων του ὁ Ἀπόστολος Λουκᾶς.

Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος εὐχαρίστησε τούς προσκε-
κλημένους Ἀρχιερεῖς καί ἀναφέρθηκε στά διδάγματα, πού
προσφέρει ἡ ἑορτή πρός ὅλους μας.

Στήν προσφώνησή του ἀναφέρθηκε καί στήν ἀγωνία τῶν
φοιτητῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι

εἶχαν συγκεντρωθεῖ ἔξω ἀπό τό Ναό καί διαδήλωναν εἰρηνικά
τό αἴτημά τους γιά τή συνέχιση τῆς λειτουργίας τοῦ Πανεπιστη-
μίου. Ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε χαρακτηριστικά: « Ἄν καί μέχρι
τώρα οὐδείς τῶν ὑπευθύνων φορέων εἶχε καλέσει τόν Μητρο-
πολίτη νά συμμετάσχει στά θέματα καί τούς προβληματισμούς

τοῦ Πανεπιστημίου,
καί ἀπό τήν ἀρχή
τόν εἶχαν ἐξαιρέσει,
τώρα πού κινδυ-
νεύει θά μπῶ μπρο-
στά καί θά συμπα-
ρασταθῶ στά αἰτή-
ματα τῶν παιδιῶν
μας, πού ἀγωνιοῦν
γιά τό μέλλον τους
καί τήν ἀποκατάστα-
σή τους».

Ἐπίσης ζήτησε
ἀπό τούς παρισταμέ-
νους πολιτικούς νά
ἀφουγκρασθοῦν τήν
ἀγωνία τοῦ λαοῦ,
πού αὐτή τήν περίο-
δο ἔχει γονατίσει

οἰκονομικά καί ἔχει ἀπογοητευθεῖ μέ ὅσα εἰς βάρος του συμ-
βαίνουν.

Ἐν συνεχείᾳ τίμησε μέ τό μετάλλιο τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων
τήν κα Γεωργία Πλαστήρα, ἡ ὁποία προσέφερε ἕνα σεβαστό
ποσόν στήν κατασκευή τοῦ μεγαλοπρεποῦς καί καλλιμάρμα-
ρου προσκυνηταρίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί τῆς εὐχήθηκε νά
ἔχει πλουσία τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στή ζωή της γιά τά ἔργα
τῆς φιλανθρωπίας καί τῆς εὐσεβείας.

Ἀκολούθως τελέσθηκε ἡ Δοξολογία, στήν ὁποία ὡμίλησε
ὁ κ. Γεώργιος Κοτρωνιᾶς, Δήμαρχος Λαμιέων, καί ἀναφέρθη-
κε στά ἱστορικά γεγονότα τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Λαμίας.

Ἐπακολούθησε ἡ μεγαλοπρεπής λιτανεία τῆς ἱερᾶς Εἰκό-
νος τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ ἀπό τό ναό τοῦ Εὐαγγελιστοῦ μέχρι τόν
Καθεδρικό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, στήν ὁποία
συμμετεῖχαν ἱερεῖς, ἀγήματα Στρατοῦ, σχολεῖα, ἱερόπαιδες, ἡ
Φιλαρμονική καί πλῆθος λαοῦ.

Πρίν ἀναχωρήσουν γιά τίς ἐπαρχίες τους, οἱ Μητροπολίτες
συνοδευόμενοι ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Νι-

σας στὴ μάθηση, καὶ ἀποκτήσετε δυνάμεις γιὰ νὰ ἀλλάξετε τὴν
κοινωνία καὶ νὰ φέρετε τὴν αἰσιοδοξία στὴν εὐλογημένη πα-
τρίδα μας..».

Ὑπηρεσία Γυναικείων Θεμάτων  Ἱ. Μητροπόλεως Φθιώτιδος
Μέ ἀπόφαση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικο-
λάου συνίσταται στήν Ἱερά Μητρόπολή μας «Ὑπηρεσία Γυναι-
κείων Θεμάτων». Σκοπός τῆς ὑπηρεσίας εἶναι ἡ ἔγκυρη ἐνημέ-
ρωση καί ἔγκαιρη πληροφόρηση γιά τά γυναικεῖα ζητήματα, ἡ
ἀλληλεγγύη γιά τήν ἀντιμετώπιση συγχρόνων κοινωνικῶν
προβλημάτων πού ἀπασχολοῦν τή γυναῖκα, ἡ ἀνάδειξη τῆς
ἀποστολῆς καί ἡ ἐνδυνάμωση τοῦ ρόλου τῆς γυναίκας στό
πνευματικό καί προνοιακό ἔργο τῆς ἐνορίας καί τῆς Μητροπό-
λεως καθώς καί ἡ ἀνάπτυξη νέων μορφῶν ἐθελοντικῆς δρά-
σης. Τό Συμβούλιο τῆς Ἐπιτροπῆς εἶναι ἑξαμελές. Πρόεδρος
εἶναι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καί μέ-
λη αἱ κάτωθι κυρίαι ἐκπαιδευτικοί: 1. Χριστίνα Κουτκιά, 2.
Ἀφένδρα Μαγκλάρα, 3. Εὐσταθία Χαϊντούτη, 4. Δήμητρα
Γκερπενή καί 5. Χρυσούλα Γεωργούση. Τό ἔργο τῆς Ὑπηρε-
σίας Γυναικείων Θεμάτων ἐπιτελεῖται ἀπό πενῆντα περίπου
ἐθελόντριες. Στά πρῶτα ἐνδιαφέροντα τῆς Ὑπηρεσίας Γυναι-
κείων Θεμάτων εἶναι ἡ λειτουργία τμήματος ἐκμάθησης ἑλλη-
νικῆς γλώσσας σέ εἰδικές ὁμάδες, ὅπως παιδιά προσφύγων
καί ἐνισχυτικῆς διδασκαλίας σέ μαθητές, τῶν ὁποίων οἱ μητέ-
ρες εἶναι ἐργαζόμενες ἤ ἔχουν οἰκογενειακά προβλήματα, κα-
θώς καί ἡ ὀργάνωση ἱματιοθήκης καί ἀποθήκης τροφίμων.

Ἐπιτυχίες μαθητῶν  Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Λαμίας
Τρεῖς μαθητές τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Λαμίας ἐπέτυχαν
σέ Σχολές τῆς Ἀνώτερης καί Ἀνώτατης Ἐκπαίδευσης κατά τίς
φετινές διεξαχθεῖσες Πανελλήνιες Ἐξετάσεις. Πρόκειται γιά τόν
Γεώργιο Αὐγέρη, ὁ ὁποῖος πέρασε στό Τμῆμα Κοινωνικῆς καί
Ποιμαντικῆς Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, τόν Παναγιώτη Καραγιάννη, ὁ ὁποῖος πέρασε
στό Τμῆμα Νοσηλευτικῆς τοῦ Τ. Ε. Ι. Λαμίας καί τόν Παναγιώ-
τη Καραβίδα, ὁ ὁποῖος πέρασε στό Τμῆμα Ἡλεκτρολογίας τοῦ
Τ. Ε. Ι. Χαλκίδας. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας συνεχά-
ρη τούς ἐπιτυχόντες καί τόνισε τήν συμπαράσταση τῆς Μητρο-
πόλεώς μας στίς ὑλικές καί πνευματικές ἀνάγκες τῆς ζωῆς
τους. 

Ἐκδημία Ἀγγελικῆς Πρωτοπαπᾶ
Ἐκοιμήθη σέ ἡλικία 67 ἐτῶν ἡ ἀδελφή τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας Ἀγγελική Πρωτοπαπᾶ-Κουκουλᾶ. Ἡ ἐξό-
διος ἀκολουθία τελέσθηκε, τήν Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου, στόν
Κοιμητηριακό Ἱ. Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Χαλανδρίου,
χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, συμπαραστατουμένου ἀπό
τούς Σεβασμιώτατους Μητροπολίτες Σύρου, Τήνου κ. Δωρό-
θεο, Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, Γλυφάδας κ. Παῦλο, Θηβῶν
καί Λεβαδείας κ. Γεώργιο, καί τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο
Ἀβύδου κ. Κύριλλο. Τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τῆς
ἀειμνήστου τελέσθηκε, τήν Κυριακή 23 Ὀκτωβρίου, στόν Ἱ.
Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χαλανδρίου. Στήν πο-
λυαρχιερατική θ. Λειτουργία πού προηγήθηκε τοῦ ἱ. Μνημο-
σύνου ἔλαβαν μέρος ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας καί οἱ
Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Σύρου, Τήνου κ. Δωρόθεος καί
Γλυφάδας κ. Παῦλος.

Ἀπό τήν ποιμαντική δράση τοῦ Σεβασμιωτάτου
Τήν Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου, ἑορτή τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρα
Εὐσταθίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ Νικόλαος
χοροστάτησε καί ὡμίλησε στή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυ-
ρίζοντα Ἱ. Ναό Ἁγίου Εὐσταθίου Ἀμφικλείας. Ὁ Σεβασμιώτατος
ἐλάμπρυνε τήν ἑορτή τοῦ ἐνοριακοῦ ναοῦ μέ τήν χειροθεσία
δύο νέων σπουδαστῶν τῆς ἐνορίας σέ ἀναγνώστη τόν Λαμ-
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πρινό Καλιακούδα, γιό τοῦ ἐφημερίου τῆς ἐνορίας καί τόν
Χρυσόστομο Κίσσα. Στήν πανηγυρική θεία Λειτουργία παρέ-
στησαν ὁ Δήμαρχος Ἀμφικλείας κ. Θεοδ. Ντοῦρος, μέλη τοῦ
Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ἱερεῖς ἀπό τίς ὅμορες ἐνορίες καί
πλῆθος πιστῶν. Τήν Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου ὁ Σεβασμιώτα-
τος ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Ἀθανασίου Λυγα-
ριᾶς. Τήν Κυριακή 30 Ὀκτωβρίου ἱερούργησε καί ὡμίλησε
στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Δημητρίου Λαμίας. Ἐπίσης τέλεσε τό μυστήριο
τοῦ γάμου τοῦ υἱοῦ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου Ἁγ.
Λουκᾶ Λαμίας κ. Στ. Μπαρούτα, τήν Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου
στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Λουκᾶ Λαμίας, τῆς κόρης τοῦ συνταξιούχου
ὑπαλλήλου τῆς Μητροπόλεώς μας κ. Δημ. Ἀποστόλου τό
Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Ἀθανασίου Λαμίας.

Στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις τοῦ Ἁγ. Νικολάου 
τοῦ Καρπενησιώτη
Προσκεκλημένος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρπε-
νησίου κ. Νικολάου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.

Νικόλαος μετέβη τήν Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου στή πόλη
τοῦ Καρπενησίου προκειμένου νά συμμετάσχει στίς ἑορταστι-
κές ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Νεομάρτυρος Ἁγίου Νικολά-
ου τοῦ Καρπενησιώτη. Ὁ Σεβασμιώτατος συνιεργούγησε μετά
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρπενησίου στή πανηγυ-
ρική ἀρχιερατική θ. Λειτουργία πού τελέσθηκε στόν Ναό Γενε-
σίου τῆς Θεοτόκου Καρπενησίου, παρουσία ἐπισήμων καί
πλήθους εὐλαβῶν χριστιανῶν. Ἀκολούθησε ἡ περιφορά τῆς
εἰκόνος τοῦ ἱερομάρτυρος καί τεμάχιο τοῦ ἱεροῦ λειψάνου του
στήν πόλη τοῦ Καρπενησίου.

Ἁγιασμός Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς
Μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νι-
κολάου ἄρχισαν καί φέτος τά μαθήματα στή Σχολή Βυζαντινῆς
Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας «Γερμανός ὁ Μελω-
δός». Τόν καθιερωμένο Ἁγιασμό ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν μαθημά-
των, ἐτέλεσε ὁ Ποιμενάρχης μας τό Σάββατο 1 Ὀκτωβρίου,
καί κατά τόν ὁποῖο ἔψαλε ἡ χορωδία τῆς Σχολῆς ὑπό τήν κα-
θοδήγηση τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Σχολῆς κ. Ἀνδρέα Ἰωακείμ, πα-
ρουσίᾳ τῶν Καθηγητῶν καί τῶν λοιπῶν μαθητῶν. Ὁ Σεβα-
σμιώτατος εὐχήθηκε στούς καθηγητές καί στούς μαθητές  μία
εὐλογημένη σχολική χρονιά καί ἀνακοίνωσε τήν δυνατότητα
παράδοσης στά πλαίσια τῆς λειτουργίας τῆς Σχολής σέ ὅσους

ἐκ τῶν  μαθητῶν τό ἐπιθυμοῦν, μαθήματα παραδοσιακῶν
μουσικῶν ὀργάνων, μέ σκοπό, ὅπως τόνισε, τή δημιουργία
πέρα τῆς βυζαντινῆς χορωδίας, καί ἑνός μουσικοῦ συνόλου
πού θά τραγουδάει παραδοσιακά τραγούδια μέ τή συνοδεία
παραδοσιακῶν  ὀργάνων. Νά σημειώσουμε ὅτι οἱ ἀπόφοιτοι
τῆς Σχολῆς ἔχουν τήν δυνατότητα ἀποκτήσεως πτυχίου καί δι-
πλώματος ἀναγνωρισμένου ἀπό το κράτος, μέ τό ὁποῖο μπο-
ροῦν νά διδάξουν στή δημόσια καί ἰδιωτική ἐκπαίδευση.

Θ. Λειτουργία στόν  Ἱ. Ναό Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Μαλεσίνας
Στήν πόλη τῆς Μαλεσίνας βρέθηκε τήν Κυριακή, 2 Ὀκτωβρί-
ου, τό πρωῒ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος
και ἱερούργησε στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί
Ἑλένης μέ τήν εὐκαιρία τῆς τοπικῆς ἑορτῆς καταθέσεως ἀπο-
τμήματος ἁγίου Λειψάνου τῆς ἁγίας Βασιλίσσης Ἑλένης στόν
ἐν λόγῳ Ἱερό Ναό. Πλῆθος πιστῶν συμμετέσχε στήν πανηγυ-
ρική θεία Λειτουργία, στήν ὁποία ἔψαλε βυζαντινός χορός ὑπό

τή διεύθυνση τοῦ κ. Λεωνίδα Δούκα. Αἴσθηση προκάλεσε
στόν Σεβασμιώτατο ἡ παρουσία περίπου 30 Ἱεροπαίδων μα-
θητῶν Γυμνασίου καί Λυκείου στό Ἱερό Βῆμα. Τά παιδιά αὐτά
ἀποτελοῦν τόν πνευματικό πυρῆνα μιᾶς ἐπιτυχημένης πνευμα-
τικῆς προσπάθειας τῶν ἐφημερίων τῆς Μαλεσίνας και διακο-
νοῦν τήν ἐνορία στίς λατρευτικές ἀνάγκες της. Στό τέλος τῆς
θείας Λειτουργίας προεχείρησε εἰς Οἰκονόμο τόν προϊστάμενο
τοῦ Ναοῦ καί Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Ὀπουντίων και Μαλεσί-
νης Πρεσβ. π. Ἀθανάσιο Λατσούδη, ἐπιβραβεύοντας μέ τόν
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κόλαο ἐπεσκέφθησαν τήν Ἱερά Μονή Παναγίας Δαμάστας,
στήν ὁποία ἡ ἱερά Ἀδελφότητα τούς ἐπεφύλαξε θερμή ὑποδο-
χή.

Στήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία παρέστησαν ὁ Περιφε-
ρειάρχης Στερεᾶς Ἑλλάδος κ. Κλέαρχος Περγαντάς μέ τό Περι-
φερειακό Συμβούλιο, ὁ Δήμαρχος Λαμιέων μέ τό Δημοτικό
Συμβούλιο, οἱ Βουλευτές κ. Ἀθανάσιος Γιαννόπουλος καί κ.
Χρῆστος Σταϊκούρας, ὁ Στρατηγός τῆς Μεραρχίας κ. Ἐλευθέ-
ριος Συναδινός, οἱ διοικητές τῆς Περιφέρειας Ἀστυνομίας καί
Πυροσβεστικῆς,ὁ Πρόεδρος τοῦ Πανεπιστημίου Στερεᾶς Ἑλλά-
δος καί γενικά ὅλες οἱ ἀρχές τῆς Περιφέρειας καί τοῦ Δήμου.

Στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις ἔψαλαν δύο πολυμελεῖς Βυ-
ζαντινές Χορωδίες τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως, ὑπό τήν διεύθυνση τῶν κ. Ἀνδρέου Ἰωακείμ
καί κ. Ἀναργύρου Βλάχου.

Ἡ Θεία Λειτουργία μετεδόθη ἀπευθείας ἀπό τόν τηλεοπτι-
κό σταθμό «Star Κεντρικῆς Ἑλλάδας» καί τόν Ραδιοφωνικό
Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ι. ΝΑΟΥ ΦΟΒΕΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Ι. ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

Τά Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Φοβερᾶς Προστασίας
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀναργύρων Ἀταλάντης ἐτέλεσε ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τήν Κυ-
ριακή 11 Σεπτεμβρίου, μέσα σέ κλῖμα ἐκκλησιαστικῆς κα-
τανύξεως.

Ὁ νεόδμητος μοναστηριακός ναός πού ἀνηγέρθη στήν
Ἀνατολική πλευρά τοῦ μοναστηριακοῦ συγκροτήματος
δεσπόζει στήν περιοχή καί εἶναι ἕνα πραγματικό κόσμη-
μα.

Στά ἐγκαίνια, τά ὁποῖα εἶχε ἑτοιμάσει ἡ ἀδελφότητα τῆς
Μονῆς μέ κάθε λεπτομέρεια, παρέστησαν ὁ Ἀρχιμ. Ἱερό-
θεος Κοκονός, πνευματικός τῆς Μονῆς, οἱ Ἱεροκήρυκες
καί ἐφημέριοι τῆς περιοχῆς, ὁ ἐπίτιμος Πρόεδρος τοῦ
Ἀρείου Πάγου κ. Βασίλειος Κόκκινος, ἡ Ἡγουμένη τῆς Ἱ.
Μονῆς Ὁσίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης μέ συνοδεία Μο-
ναχῶν, Μοναχές ἀπό τή Φθιώτιδα, ὁ Δήμαρχος Λοκρῶν
κ. Νικόλαος Λιόλιος μέ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλί-
ου, καί πλῆθος εὐσεβῶν προσκυνητῶν ἀπό τήν εὑρύτε-
ρη περιοχή τῆς Λοκρίδος καί ἀπό τήν Ἀθήνα.

Τούς ὕμνους τῶν ἐγκαινίων ἀπέδωσε μελωδικότατα ὁ
πρωτοψάλτης κ. Ἀνδρέας Ἰωακείμ, Διευθυντής τῆς
Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ  ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ  ΛΟΥΚΑ

Ἀναμνηστική φωτογραφία μετά τόν Ἁγιασμό στήν Ἐκκλησιαστική Σχολή Λαμίας

Ἁπό τή λιτανεία ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Καρπενήσι

Ἀπό τόν Ἁγιασμό στή Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς

Ἁπό τόν Ἁγιασμό στό 6ο Δημοτικό Σχολείο

Ἀπό τή θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Εὐσταθίου Ἀμφικλείας

Ἁπό τή θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Κων/νου καί  Ἑλένης Μαλεσίνας



Μ
έ ἐκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια καί ἐθνική ἔξαρση ἡ
Πόλη τῆς Λαμίας ἑόρτασε τή διπλή ἑορτή της, τήν
Τρίτη 18 Ὀκτωβρίου, τή μνήμη τοῦ πολιούχου της

Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ καί τήν ἀπελευθέ-
ρωσή της ἀπό τά Γερμανικά στρατεύματα κατοχῆς, τό ἔτος
1944.

Ἡ ἡμέρα αὐτή
εἶναι ξεχωριστή γιά
τό λαό τῆς Λαμίας,
ὁ ὁποῖος κατακλύζει
τόν μεγαλοπρεπῆ
ναό τοῦ Εὐαγγελι-
στοῦ καί συμμετέχει
στίς λατρευτικές
ἐκδηλώσεις, οἱ
ὁποῖες ἐπιτελοῦνται
μέ ὑποδειγματική
ἐκκλησιαστική τάξη
καί μεγαλοπρέπεια.

Τήν φετινή ἑορ-
τή ἐτίμησαν μέ τήν
παρουσία τους δύο
Μητροπολίτες τῆς
Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νι-
κόλαος καί ὁ Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος, οἱ
ὁποῖοι προσεκλήθησαν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη
μας κ. Νικόλαο.

Στόν πανηγυρικό ἑσπερινό ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε ὁ
Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος ἐτόνισε
τήν ἀξία τῆς προσωπικότητος καί τοῦ ἔργου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ
Λουκᾶ.

Τήν κυριώνυμη ἡμέρα προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας καί
ὡμίλησε ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος
ἀναφέρθηκε στά μηνύματα, πού ἐκπέμπει στήν ἐποχή μας
μέσῳ τῶν κειμένων του ὁ Ἀπόστολος Λουκᾶς.

Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος εὐχαρίστησε τούς προσκε-
κλημένους Ἀρχιερεῖς καί ἀναφέρθηκε στά διδάγματα, πού
προσφέρει ἡ ἑορτή πρός ὅλους μας.

Στήν προσφώνησή του ἀναφέρθηκε καί στήν ἀγωνία τῶν
φοιτητῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι

εἶχαν συγκεντρωθεῖ ἔξω ἀπό τό Ναό καί διαδήλωναν εἰρηνικά
τό αἴτημά τους γιά τή συνέχιση τῆς λειτουργίας τοῦ Πανεπιστη-
μίου. Ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε χαρακτηριστικά: « Ἄν καί μέχρι
τώρα οὐδείς τῶν ὑπευθύνων φορέων εἶχε καλέσει τόν Μητρο-
πολίτη νά συμμετάσχει στά θέματα καί τούς προβληματισμούς

τοῦ Πανεπιστημίου,
καί ἀπό τήν ἀρχή
τόν εἶχαν ἐξαιρέσει,
τώρα πού κινδυ-
νεύει θά μπῶ μπρο-
στά καί θά συμπα-
ρασταθῶ στά αἰτή-
ματα τῶν παιδιῶν
μας, πού ἀγωνιοῦν
γιά τό μέλλον τους
καί τήν ἀποκατάστα-
σή τους».

Ἐπίσης ζήτησε
ἀπό τούς παρισταμέ-
νους πολιτικούς νά
ἀφουγκρασθοῦν τήν
ἀγωνία τοῦ λαοῦ,
πού αὐτή τήν περίο-
δο ἔχει γονατίσει

οἰκονομικά καί ἔχει ἀπογοητευθεῖ μέ ὅσα εἰς βάρος του συμ-
βαίνουν.

Ἐν συνεχείᾳ τίμησε μέ τό μετάλλιο τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων
τήν κα Γεωργία Πλαστήρα, ἡ ὁποία προσέφερε ἕνα σεβαστό
ποσόν στήν κατασκευή τοῦ μεγαλοπρεποῦς καί καλλιμάρμα-
ρου προσκυνηταρίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί τῆς εὐχήθηκε νά
ἔχει πλουσία τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στή ζωή της γιά τά ἔργα
τῆς φιλανθρωπίας καί τῆς εὐσεβείας.

Ἀκολούθως τελέσθηκε ἡ Δοξολογία, στήν ὁποία ὡμίλησε
ὁ κ. Γεώργιος Κοτρωνιᾶς, Δήμαρχος Λαμιέων, καί ἀναφέρθη-
κε στά ἱστορικά γεγονότα τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Λαμίας.

Ἐπακολούθησε ἡ μεγαλοπρεπής λιτανεία τῆς ἱερᾶς Εἰκό-
νος τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ ἀπό τό ναό τοῦ Εὐαγγελιστοῦ μέχρι τόν
Καθεδρικό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, στήν ὁποία
συμμετεῖχαν ἱερεῖς, ἀγήματα Στρατοῦ, σχολεῖα, ἱερόπαιδες, ἡ
Φιλαρμονική καί πλῆθος λαοῦ.

Πρίν ἀναχωρήσουν γιά τίς ἐπαρχίες τους, οἱ Μητροπολίτες
συνοδευόμενοι ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Νι-

σας στὴ μάθηση, καὶ ἀποκτήσετε δυνάμεις γιὰ νὰ ἀλλάξετε τὴν
κοινωνία καὶ νὰ φέρετε τὴν αἰσιοδοξία στὴν εὐλογημένη πα-
τρίδα μας..».

Ὑπηρεσία Γυναικείων Θεμάτων  Ἱ. Μητροπόλεως Φθιώτιδος
Μέ ἀπόφαση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικο-
λάου συνίσταται στήν Ἱερά Μητρόπολή μας «Ὑπηρεσία Γυναι-
κείων Θεμάτων». Σκοπός τῆς ὑπηρεσίας εἶναι ἡ ἔγκυρη ἐνημέ-
ρωση καί ἔγκαιρη πληροφόρηση γιά τά γυναικεῖα ζητήματα, ἡ
ἀλληλεγγύη γιά τήν ἀντιμετώπιση συγχρόνων κοινωνικῶν
προβλημάτων πού ἀπασχολοῦν τή γυναῖκα, ἡ ἀνάδειξη τῆς
ἀποστολῆς καί ἡ ἐνδυνάμωση τοῦ ρόλου τῆς γυναίκας στό
πνευματικό καί προνοιακό ἔργο τῆς ἐνορίας καί τῆς Μητροπό-
λεως καθώς καί ἡ ἀνάπτυξη νέων μορφῶν ἐθελοντικῆς δρά-
σης. Τό Συμβούλιο τῆς Ἐπιτροπῆς εἶναι ἑξαμελές. Πρόεδρος
εἶναι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καί μέ-
λη αἱ κάτωθι κυρίαι ἐκπαιδευτικοί: 1. Χριστίνα Κουτκιά, 2.
Ἀφένδρα Μαγκλάρα, 3. Εὐσταθία Χαϊντούτη, 4. Δήμητρα
Γκερπενή καί 5. Χρυσούλα Γεωργούση. Τό ἔργο τῆς Ὑπηρε-
σίας Γυναικείων Θεμάτων ἐπιτελεῖται ἀπό πενῆντα περίπου
ἐθελόντριες. Στά πρῶτα ἐνδιαφέροντα τῆς Ὑπηρεσίας Γυναι-
κείων Θεμάτων εἶναι ἡ λειτουργία τμήματος ἐκμάθησης ἑλλη-
νικῆς γλώσσας σέ εἰδικές ὁμάδες, ὅπως παιδιά προσφύγων
καί ἐνισχυτικῆς διδασκαλίας σέ μαθητές, τῶν ὁποίων οἱ μητέ-
ρες εἶναι ἐργαζόμενες ἤ ἔχουν οἰκογενειακά προβλήματα, κα-
θώς καί ἡ ὀργάνωση ἱματιοθήκης καί ἀποθήκης τροφίμων.

Ἐπιτυχίες μαθητῶν  Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Λαμίας
Τρεῖς μαθητές τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Λαμίας ἐπέτυχαν
σέ Σχολές τῆς Ἀνώτερης καί Ἀνώτατης Ἐκπαίδευσης κατά τίς
φετινές διεξαχθεῖσες Πανελλήνιες Ἐξετάσεις. Πρόκειται γιά τόν
Γεώργιο Αὐγέρη, ὁ ὁποῖος πέρασε στό Τμῆμα Κοινωνικῆς καί
Ποιμαντικῆς Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, τόν Παναγιώτη Καραγιάννη, ὁ ὁποῖος πέρασε
στό Τμῆμα Νοσηλευτικῆς τοῦ Τ. Ε. Ι. Λαμίας καί τόν Παναγιώ-
τη Καραβίδα, ὁ ὁποῖος πέρασε στό Τμῆμα Ἡλεκτρολογίας τοῦ
Τ. Ε. Ι. Χαλκίδας. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας συνεχά-
ρη τούς ἐπιτυχόντες καί τόνισε τήν συμπαράσταση τῆς Μητρο-
πόλεώς μας στίς ὑλικές καί πνευματικές ἀνάγκες τῆς ζωῆς
τους. 

Ἐκδημία Ἀγγελικῆς Πρωτοπαπᾶ
Ἐκοιμήθη σέ ἡλικία 67 ἐτῶν ἡ ἀδελφή τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας Ἀγγελική Πρωτοπαπᾶ-Κουκουλᾶ. Ἡ ἐξό-
διος ἀκολουθία τελέσθηκε, τήν Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου, στόν
Κοιμητηριακό Ἱ. Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Χαλανδρίου,
χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, συμπαραστατουμένου ἀπό
τούς Σεβασμιώτατους Μητροπολίτες Σύρου, Τήνου κ. Δωρό-
θεο, Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, Γλυφάδας κ. Παῦλο, Θηβῶν
καί Λεβαδείας κ. Γεώργιο, καί τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο
Ἀβύδου κ. Κύριλλο. Τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τῆς
ἀειμνήστου τελέσθηκε, τήν Κυριακή 23 Ὀκτωβρίου, στόν Ἱ.
Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χαλανδρίου. Στήν πο-
λυαρχιερατική θ. Λειτουργία πού προηγήθηκε τοῦ ἱ. Μνημο-
σύνου ἔλαβαν μέρος ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας καί οἱ
Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Σύρου, Τήνου κ. Δωρόθεος καί
Γλυφάδας κ. Παῦλος.

Ἀπό τήν ποιμαντική δράση τοῦ Σεβασμιωτάτου
Τήν Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου, ἑορτή τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρα
Εὐσταθίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ Νικόλαος
χοροστάτησε καί ὡμίλησε στή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυ-
ρίζοντα Ἱ. Ναό Ἁγίου Εὐσταθίου Ἀμφικλείας. Ὁ Σεβασμιώτατος
ἐλάμπρυνε τήν ἑορτή τοῦ ἐνοριακοῦ ναοῦ μέ τήν χειροθεσία
δύο νέων σπουδαστῶν τῆς ἐνορίας σέ ἀναγνώστη τόν Λαμ-
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πρινό Καλιακούδα, γιό τοῦ ἐφημερίου τῆς ἐνορίας καί τόν
Χρυσόστομο Κίσσα. Στήν πανηγυρική θεία Λειτουργία παρέ-
στησαν ὁ Δήμαρχος Ἀμφικλείας κ. Θεοδ. Ντοῦρος, μέλη τοῦ
Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ἱερεῖς ἀπό τίς ὅμορες ἐνορίες καί
πλῆθος πιστῶν. Τήν Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου ὁ Σεβασμιώτα-
τος ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Ἀθανασίου Λυγα-
ριᾶς. Τήν Κυριακή 30 Ὀκτωβρίου ἱερούργησε καί ὡμίλησε
στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Δημητρίου Λαμίας. Ἐπίσης τέλεσε τό μυστήριο
τοῦ γάμου τοῦ υἱοῦ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου Ἁγ.
Λουκᾶ Λαμίας κ. Στ. Μπαρούτα, τήν Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου
στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Λουκᾶ Λαμίας, τῆς κόρης τοῦ συνταξιούχου
ὑπαλλήλου τῆς Μητροπόλεώς μας κ. Δημ. Ἀποστόλου τό
Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Ἀθανασίου Λαμίας.

Στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις τοῦ Ἁγ. Νικολάου 
τοῦ Καρπενησιώτη
Προσκεκλημένος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρπε-
νησίου κ. Νικολάου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.

Νικόλαος μετέβη τήν Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου στή πόλη
τοῦ Καρπενησίου προκειμένου νά συμμετάσχει στίς ἑορταστι-
κές ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Νεομάρτυρος Ἁγίου Νικολά-
ου τοῦ Καρπενησιώτη. Ὁ Σεβασμιώτατος συνιεργούγησε μετά
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρπενησίου στή πανηγυ-
ρική ἀρχιερατική θ. Λειτουργία πού τελέσθηκε στόν Ναό Γενε-
σίου τῆς Θεοτόκου Καρπενησίου, παρουσία ἐπισήμων καί
πλήθους εὐλαβῶν χριστιανῶν. Ἀκολούθησε ἡ περιφορά τῆς
εἰκόνος τοῦ ἱερομάρτυρος καί τεμάχιο τοῦ ἱεροῦ λειψάνου του
στήν πόλη τοῦ Καρπενησίου.

Ἁγιασμός Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς
Μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νι-
κολάου ἄρχισαν καί φέτος τά μαθήματα στή Σχολή Βυζαντινῆς
Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας «Γερμανός ὁ Μελω-
δός». Τόν καθιερωμένο Ἁγιασμό ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν μαθημά-
των, ἐτέλεσε ὁ Ποιμενάρχης μας τό Σάββατο 1 Ὀκτωβρίου,
καί κατά τόν ὁποῖο ἔψαλε ἡ χορωδία τῆς Σχολῆς ὑπό τήν κα-
θοδήγηση τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Σχολῆς κ. Ἀνδρέα Ἰωακείμ, πα-
ρουσίᾳ τῶν Καθηγητῶν καί τῶν λοιπῶν μαθητῶν. Ὁ Σεβα-
σμιώτατος εὐχήθηκε στούς καθηγητές καί στούς μαθητές  μία
εὐλογημένη σχολική χρονιά καί ἀνακοίνωσε τήν δυνατότητα
παράδοσης στά πλαίσια τῆς λειτουργίας τῆς Σχολής σέ ὅσους

ἐκ τῶν  μαθητῶν τό ἐπιθυμοῦν, μαθήματα παραδοσιακῶν
μουσικῶν ὀργάνων, μέ σκοπό, ὅπως τόνισε, τή δημιουργία
πέρα τῆς βυζαντινῆς χορωδίας, καί ἑνός μουσικοῦ συνόλου
πού θά τραγουδάει παραδοσιακά τραγούδια μέ τή συνοδεία
παραδοσιακῶν  ὀργάνων. Νά σημειώσουμε ὅτι οἱ ἀπόφοιτοι
τῆς Σχολῆς ἔχουν τήν δυνατότητα ἀποκτήσεως πτυχίου καί δι-
πλώματος ἀναγνωρισμένου ἀπό το κράτος, μέ τό ὁποῖο μπο-
ροῦν νά διδάξουν στή δημόσια καί ἰδιωτική ἐκπαίδευση.

Θ. Λειτουργία στόν  Ἱ. Ναό Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Μαλεσίνας
Στήν πόλη τῆς Μαλεσίνας βρέθηκε τήν Κυριακή, 2 Ὀκτωβρί-
ου, τό πρωῒ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος
και ἱερούργησε στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί
Ἑλένης μέ τήν εὐκαιρία τῆς τοπικῆς ἑορτῆς καταθέσεως ἀπο-
τμήματος ἁγίου Λειψάνου τῆς ἁγίας Βασιλίσσης Ἑλένης στόν
ἐν λόγῳ Ἱερό Ναό. Πλῆθος πιστῶν συμμετέσχε στήν πανηγυ-
ρική θεία Λειτουργία, στήν ὁποία ἔψαλε βυζαντινός χορός ὑπό

τή διεύθυνση τοῦ κ. Λεωνίδα Δούκα. Αἴσθηση προκάλεσε
στόν Σεβασμιώτατο ἡ παρουσία περίπου 30 Ἱεροπαίδων μα-
θητῶν Γυμνασίου καί Λυκείου στό Ἱερό Βῆμα. Τά παιδιά αὐτά
ἀποτελοῦν τόν πνευματικό πυρῆνα μιᾶς ἐπιτυχημένης πνευμα-
τικῆς προσπάθειας τῶν ἐφημερίων τῆς Μαλεσίνας και διακο-
νοῦν τήν ἐνορία στίς λατρευτικές ἀνάγκες της. Στό τέλος τῆς
θείας Λειτουργίας προεχείρησε εἰς Οἰκονόμο τόν προϊστάμενο
τοῦ Ναοῦ καί Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Ὀπουντίων και Μαλεσί-
νης Πρεσβ. π. Ἀθανάσιο Λατσούδη, ἐπιβραβεύοντας μέ τόν
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κόλαο ἐπεσκέφθησαν τήν Ἱερά Μονή Παναγίας Δαμάστας,
στήν ὁποία ἡ ἱερά Ἀδελφότητα τούς ἐπεφύλαξε θερμή ὑποδο-
χή.

Στήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία παρέστησαν ὁ Περιφε-
ρειάρχης Στερεᾶς Ἑλλάδος κ. Κλέαρχος Περγαντάς μέ τό Περι-
φερειακό Συμβούλιο, ὁ Δήμαρχος Λαμιέων μέ τό Δημοτικό
Συμβούλιο, οἱ Βουλευτές κ. Ἀθανάσιος Γιαννόπουλος καί κ.
Χρῆστος Σταϊκούρας, ὁ Στρατηγός τῆς Μεραρχίας κ. Ἐλευθέ-
ριος Συναδινός, οἱ διοικητές τῆς Περιφέρειας Ἀστυνομίας καί
Πυροσβεστικῆς,ὁ Πρόεδρος τοῦ Πανεπιστημίου Στερεᾶς Ἑλλά-
δος καί γενικά ὅλες οἱ ἀρχές τῆς Περιφέρειας καί τοῦ Δήμου.

Στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις ἔψαλαν δύο πολυμελεῖς Βυ-
ζαντινές Χορωδίες τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως, ὑπό τήν διεύθυνση τῶν κ. Ἀνδρέου Ἰωακείμ
καί κ. Ἀναργύρου Βλάχου.

Ἡ Θεία Λειτουργία μετεδόθη ἀπευθείας ἀπό τόν τηλεοπτι-
κό σταθμό «Star Κεντρικῆς Ἑλλάδας» καί τόν Ραδιοφωνικό
Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ι. ΝΑΟΥ ΦΟΒΕΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Ι. ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

Τά Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Φοβερᾶς Προστασίας
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀναργύρων Ἀταλάντης ἐτέλεσε ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τήν Κυ-
ριακή 11 Σεπτεμβρίου, μέσα σέ κλῖμα ἐκκλησιαστικῆς κα-
τανύξεως.

Ὁ νεόδμητος μοναστηριακός ναός πού ἀνηγέρθη στήν
Ἀνατολική πλευρά τοῦ μοναστηριακοῦ συγκροτήματος
δεσπόζει στήν περιοχή καί εἶναι ἕνα πραγματικό κόσμη-
μα.

Στά ἐγκαίνια, τά ὁποῖα εἶχε ἑτοιμάσει ἡ ἀδελφότητα τῆς
Μονῆς μέ κάθε λεπτομέρεια, παρέστησαν ὁ Ἀρχιμ. Ἱερό-
θεος Κοκονός, πνευματικός τῆς Μονῆς, οἱ Ἱεροκήρυκες
καί ἐφημέριοι τῆς περιοχῆς, ὁ ἐπίτιμος Πρόεδρος τοῦ
Ἀρείου Πάγου κ. Βασίλειος Κόκκινος, ἡ Ἡγουμένη τῆς Ἱ.
Μονῆς Ὁσίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης μέ συνοδεία Μο-
ναχῶν, Μοναχές ἀπό τή Φθιώτιδα, ὁ Δήμαρχος Λοκρῶν
κ. Νικόλαος Λιόλιος μέ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλί-
ου, καί πλῆθος εὐσεβῶν προσκυνητῶν ἀπό τήν εὑρύτε-
ρη περιοχή τῆς Λοκρίδος καί ἀπό τήν Ἀθήνα.

Τούς ὕμνους τῶν ἐγκαινίων ἀπέδωσε μελωδικότατα ὁ
πρωτοψάλτης κ. Ἀνδρέας Ἰωακείμ, Διευθυντής τῆς
Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ  ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ  ΛΟΥΚΑ

Ἀναμνηστική φωτογραφία μετά τόν Ἁγιασμό στήν Ἐκκλησιαστική Σχολή Λαμίας

Ἁπό τή λιτανεία ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Καρπενήσι

Ἀπό τόν Ἁγιασμό στή Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς

Ἁπό τόν Ἁγιασμό στό 6ο Δημοτικό Σχολείο

Ἀπό τή θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Εὐσταθίου Ἀμφικλείας

Ἁπό τή θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Κων/νου καί  Ἑλένης Μαλεσίνας



Προσφώνηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτι-
δος κ. Νικολάου πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον Β΄, εἰς τόν Ἱερό
Ναό Ἁγίων Θεοδώρων Ἀταλάντης κατά τήν Συνοδική Θεία
Λειτουργία τῆς Κυριακῆς 16 Ὀκτωβρίου 2011.

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλά-
δος 

καί Πρόεδρε τῆς Ἱερᾶς Συνόδου κ. Ἱερώνυμε.
Σεβασμιωτάτη τῶν Ἱεραρχῶν χορεία.
Ἐντιμώτατοι Ἄρχοντες τῆς Φθιώτιδος, 
Εὐλαβέστατοι Ἱερεῖς καί Εὐλογημένοι Ἀδελφοί. 

Σᾶς καλοσωρίζουμε στήν ἱστορική πόλη τῆς Ἀταλάντης
καί σᾶς εὐχαριστοῦμε, πού σήμερα περιεποιήσατε μεγάλη
τιμή σέ ὅλους μας μέ τήν σεπτή παρουσία Σας. 

Εἶναι ἡ πρώτη φορά, Μακαριώτατε, κατά τήν ὁποία
στήν μακραίωνη ἱστορία τῆς Ἀταλάντης ἱερουργεῖ στόν με-
γαλοπρεπῆ καί καλλιμάρμαρο Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό
τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, ὑμεῖς ὁ σεπτός Πρωθιεράρχης τῆς Ἑλλάδος, ὁ
ἀπό Θηβῶν καί Λεβαδείας Ἱερώνυμος ὁ Β΄, ὁ δίς διάδοχος
τοῦ σήμερα τιμωμένου μακαριστοῦ Νεοφύτου καί ὡς χρη-
ματίσας Μητροπολίτης Θηβῶν καί Λεβαδείας μέρος τῆς
ὁποίας ἀνήκει στήν πάλαι ποτέ διαλάμψασα ἐπισκοπή
Ταλαντίου καί Διαυλείας καί ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
καί πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος μάλιστα δέ περιστοιχούμενος ἀπό χορεία σεβα-
σμίων καί ἀγαπητῶν ἀδελφῶν Ἀρχιερέων, ἐξ ὧν ὁ τοῦ θεο-
βαδίστου Ὄρους Σινᾶ Ἀρχιεπίσκοπος καί συντοπίτης μας
κ. Δαμιανός.

Ἡ ἡμέρα αὐτή εἶναι καί θά παραμείνει ἱστορική καί μο-
ναδική. Πάντα ταῦτα τά ἐξαίσια συμβαίνουν χάριν τοῦ με-
γάλου καί ἐπιφανοῦς Ἐθνικοῦ καί Ἐκκλησιαστικοῦ ἀνδρός
Ἐπισκόπου Ταλαντίου καί Μητροπολίτου Ἀθηνῶν Νεοφύ-
του Μεταξᾶ, εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ ὁποίου ἡ καθ᾽ ἡμᾶς
Ἱερά Μητρόπολις μέ τήν συνεργασία τοῦ Δήμου Λοκρῶν
πραγματοποιεῖ ποικίλες ἐκδηλώσεις καθ᾽ ὅλη τήν διάρκεια
τοῦ ἔτους μέ τήν συμπλήρωση 250 ἐτῶν ἀπό τῆς γεννήσε-
ώς του καί 150 ἐτῶν ἀπό τῆς κοιμήσεώς του, ἐκ τῶν ὁποί-

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ  ΝΕΟΥ  ΔΙΑΚΟΝΟΥ 

ΣΤΗ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  ΜΑΣ
Ὕστερα ἀπό δεκάμηνη παύση διορισμοῦ νέων ἐφημερίων

καί μετά τήν χορήγηση ἐκ μέρους τῆς Κυβερνήσεως μίας θέσε-
ως ἐφημερίου σέ κάθε Ἱερά Μητρόπολη, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἐχειροτόνησε Διάκονο τήν Κυ-
ριακή 25 Σεπτεμβρίου στό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Εὐαγγελι-
σμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας.

Ὁ νέος Διάκονος Ἀλέξιος Καπανδρίτης, εἶναι ἔγγαμος, υἱός
καί ἀδελφός Ἱερέων ὀκταμελοῦς οἰκογενείας καί πτυχιοῦχος
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Στό τέλος
τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος προχείρισε Πρωτο-
πρεσβύτερο τόν π. Σπυρίδωνα Καπανδρίτη, πατέρα τοῦ π. Πα-
ναγιώτη Καπανδρίτη καί τοῦ νέου Διακόνου καὶ ἐξέφρασε τή
χαρά του πού μέσα ἀπό Ἱερατική οἰκογένεια ἀναδεικνύονται
νέοι Ἱερεῖς. Ἡ χειροτονία τελέσθηκε σέ κλῖμα κατανύξεως καί
πνευματικῆς χαρᾶς, παρουσίᾳ τῆς πολυμελοῦς οἰκογενείας
τοῦ χειροτονουμένου καί πλήθους πιστῶν, οἱ ὁποῖοι μέ δύνα-
μη ψυχῆς ἐφώναξαν το «Ἄξιος».

Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τήν ἐλπίδα, ὅτι
θά ὑπάρξει λύση καί γιά τήν χειροτονία τῶν ὀκτώ ὑποψηφίων,
οἱ ὁποῖοι ἀναμένουν νά χειροτονηθοῦν καί νά ἀναλάβουν τίς
κενές ἐνορίες καί ἐκάλεσε τούς ἔχοντας τήν κλίση νά προσέλ-
θουν, γιατί ὁ λαός χρειάζεται καλούς ποιμένες νά τόν ὁδηγή-
σουν στό δρόμο τοῦ ἁγιασμοῦ καί τῆς σωτηρίας περισσότερο
σήμερα, στήν ἐποχή τῆς συγχύσεως καί τῆς πολυμετώπου κρί-
σεως.
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Ἑπετειακές ἐκδηλώσεις Μικρασιατῶν
Μέ πανηγυρική ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ναό Ἁγί-
ου Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Νέας Μαγνησίας Λαμίας, τήν Κυ-
ριακή 4 Σεπτεμβρίου, κορυφώθηκαν οἱ ἐπετειακές ἐκδηλώσεις
τῆς Ἑνώσεως Μικρασιατῶν Λαμίας μέ τίτλο «Μικρασιατικές
Μνῆμες», οἱ ὁποῖες ἦταν ἀφιερωμένες στή Μικρασιατική κατα-
στροφή. Στή θεία Λειτουργία παρέστησαν οἱ Βουλευτές τοῦ
νομοῦ κ. κ. Νικ. Τσῶνος καί Χρ. Σταϊκούρας, ὁ Στρατηγός Διοι-
κητής ΜΕΡΥΠ κ. Ἐλευθέριος Συναδινός, ὀ Πρόεδρος τῆς  Ἕνω-
σης Μικρασιατῶν κ. Εὐαγ. Τσίρκας καί λοιποί ἐπίσημοι. Ξεχω-
ριστή σημασία στίς ἐκδηλώσεις ἔδωσε καί ἡ παρουσία τοῦ
ἐγγονοῦ τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης, κ. Χρυσοστόμου
Καλαφάτη. Μετά τό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας τό Ἐκκλησιαστικό
Συμβούλιο τοῦ Ναοῦ προσέφερε καφέ σέ χῶρο τῆς Ἐκκλη-
σίας.

Πανήγυρεις  Ἱερῶν Μονῶν
Στήν πανηγυρίζουσα Ἱ. Μονή  Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Δαμά-
στας ἱερούργησε καί ὡμίλησε τήν Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Στο τέλος ο Ποι-
μενάρχης μας εὐχήθηκε στήν ἀδελφότητα τοῦ μοναστηριοῦ

τήν εὐλογία τῆς Παναγίας καί εὐχαρίστησε τούς εὐεργέτες καί
δωρητές τῆς Μονῆς καί ἰδιαιτέρως τό ζεῦγος Καραγκούνη, τό
ὁποῖο ἔχει βοηθήσει τά μέγιστα στήν ἀνακαίνιση καί τόν ἐξω-
ραϊσμό τοῦ μοναστηριοῦ. Κατά τήν πανηγυρική θ. Λειτουργία

στήν  Ἱερά Μονή ἔψαλε πολυμελής βυζαντινή χορωδία ὑπό τή
διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου κ Μιχαήλ Μελέτη. Ἡ ἀρχιερατι-
κή θ. Λειτουργία μεταδόθηκε ἀπό τον Ραδιοφωνικό Σταθμό
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί μέσῳ τοῦ διαδικτύου σέ ὁλό-
κληρο τόν κόσμο. Στήν ἀκολουθία παρέστησαν πολλοί ἐπίση-
μοι καί πλῆθος κόσμου. Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ Γενεσί-
ου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας χοροστάτησε καί ὡμίλησε στήν πανηγυρίζουσα Ἱ. Μονή
Παναγίας Ἀνινίτσης.

Ἁγιασμός νέας σχολικῆς χρονιᾶς
Mέ τόν καθιερωμένο ἁγιασμό, τήν Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου,
ξεκίνησε ἡ νέα σχολική χρονιά στά Δημοτικά, Γυμνάσια καί
Λύκεια τῆς χώρας μας. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος τέλεσε τόν ἁγιασμό καί μίλησε στά παιδιά τοῦ 3ου
Δημοτικοῦ Σχολείου, τοῦ 4ου Γυμνασίου Λαμίας καί τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου καί Λυκείου Λαμίας. Στό μήνυμα
του πρός τήν μαθητιῶσα νεολαία ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας μεταξύ ἄλλων ἀναφέρει τά ἑξῆς: «..Ἡ φετινή Σχο-
λικὴ χρονιὰ, ὅπως δείχνουν τὰ σημεῖα, θὰ εἶναι ἀγῶνας μετ’
ἐμποδίων. Γι’ αὐτὸ συγκεντρώσετε τὶς δυνάμεις σας καὶ μὴ δει-

λιάσετε, ἀλλὰ τολμήσετε νὰ δώσετε τὴν μάχη τῆς γνώσεως μὲ
ἐπιτυχία. Ὁλόκληρη ἠ κοινωνία μας ἀνεβαίνει τὸν Γολγοθᾶ
της μὲ ὅσα συμβαίνουν στὴν οἰκονομία, ἁπλᾶ ἐσεῖς προ-
χωρῆστε πρὸς τὴν ἀνάσταση. Συγκεντρώσετε τὴν προσοχή

Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Τό Ἡγουμενοσυμβ. Ἱ. Μονῆς Ἀντινίτσης .............2.000,00
Ὁ Κων/νος Τριανταφύλλου ................................1.000,00
Ὁ κ. Παῦλος Ἀρναούτης ........................................350,00
Ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Κων/νος Πρίμπας ............200,00
Τό Ἐκκλησ. Συμβ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Ἀρκίτσας .....400,00
Τό Ἐκκλησ. Συμβ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Θεοδώρων Λαμίας ......250,00 
Τό Ἐκκλησ. Συμβ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Φτέρης ........300,00
Ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Πορφύριος Παπαρούπας .......200,00 

Ὑπέρ Γηροκομείων
Τό Ἡγουμενοσυμβ. Ἱ. Μονῆς Ἀντινίτσης .............2.000,00
Τό Διοικ. Συμβουλ. Συνδέσμου Συνταξιούχων 
Δημοσίου Φθιώτ. ...................................................500,00
Ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ π. Θεόκλητος Μπρούζης .............300,00
Τό Ἐκκλησ. Συμβ. Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Κων/νου 
Ν. Μαγνησίας .........................................................200,00
Ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτ. π. Γεώργιος Μακρῆς ..................400,00

Ὑπέρ ἀνεγέρσεως Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζα
Ἡ κα Ἀναστασία Πολύμερου ..................................100,00
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη ............................................60,00
Ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβ. π. Κων/νος Θεολογᾶς ..............100,00

Ὑπέρ Φθιωτικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Φωνῆς
Ὁ Κων/νος Τριανταφύλλου ......................................50,00

Ἡμερολόγιον 2012
Κυκλοφορεῖ ἀπό τίς
Ἐκδόσεις τῆς Ἱερᾶς
Μ η τ ρ ο π ό λ ε ω ς
Φθιώτιδος τό νέο
Ἡμερολόγιο γιά τό
2012, τό ὁποῖο
εἶναι ἀφιερωμένο
στήν Ἑκκλησία καί
τήν Πατρίδα, μέ
σκοπό «...μήπως
καί βοηθήσουμε εἰς
τό ἐλάχιστον στήν
ἀντίσταση τοῦ λαοῦ
μας κατά τῶν

ὑπούλων καί ὁρκισμένων ἐχθρῶν τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς
πατρίδος, πού δυστυχῶς ἔχουν θέσει στόχο τήν ἰσοπέδωη
αὐτῶν τῶν μεγάλων ἀξιῶν...».
Διατίθεται ἀπό τούς Ἐνοριακούς Ἱερούς Ναούς καί τό Βι-
βλιοπωλεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Τό Ἔνθεον».

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

«Ἐκκλησία καί πατρίδα»
Σάββατον 17 Δεκεμβρίου 2011

ὥρα 9 π.μ. – 1 μ.μ.

Πνευματικό Κέντρο Ἁγίας Παρασκευῆς Λαμίας

Δ Ω Ρ Ε Ε Σ

τρόπο αὐτό τήν καρποφόρο 10ετῆ Ἱερατεία του. Τήν θεία Λει-
τουργία παρηκολούθησε ὁ τ. Δήμαρχος Μαλεσίνας κ. Φουρ-
λεμάδης, ὁ Ἀντιδήμαρχος καί μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλί-
ου, οἱ Διευθυντές τῶν Σχολείων καί πλῆθος πιστῶν.

Ἑορτή Ἁγίου Διονυσίου προστάτου τῶν Δικαστικῶν
Τόν ἱερομάρτυρα Ἐπίσκοπο Ἀθηνῶν Ἅγιο Διονύσιο τόν Ἀρεο-
παγίτη, προστάτη καί ἔφορο τῶν δικαστικῶν, τίμησαν τήν Δευ-

τέρα 3 Ὀκτωβρίου οἱ Δικαστικοί καί ὁ Δικηγορικός Σύλλογος
Λαμίας στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Λουκᾶ Λαμίας. Στήν πανηγυρική θ.
Λειτουργία χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος ὡμίλησε ἐπικαίρως στό εὐλαβές ἐκκλη-
σίασμα, ἐνῶ στό τέλος τέλεσε ἀρτοκλασία ὑπέρ ὑγείας τῶν
μελῶν τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Λαμίας. Τόν πανηγυρικό
τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ἡ Δικηγόρος κα Ἀργυρούλα Γιαννακο-
πούλου.

Ἐργασίες  Ἱερᾶς Συνόδου -  Ἐκλογές νέων Ἀρχιερέων
Στίς ἐργασίες τῆς τακτικῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος πού ἔλαβαν χώρα ἀπό τήν Τρίτη 4 ἕως τήν
Παρασκευή 7 Ὀκτωβρίου στό Συνοδικό Μέγαρο παρά τῇ Ἱ.
Μονῇ Πετράκη στήν Ἀθήνα, συμμετεῖχε ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Κατά τίς ἐργασίες τῆς Ἱεραρχίας
συζητήθηκαν καίρια ποιμαντικά καί κοινωνικά ζητήματα, ἐνῶ
διενεργήθησαν καί ἐκλογές γιά τήν πλήρωση τῶν καινῶν

Ἱερῶν Μητροπόλεων Χίου,
Ψαρῶν καί Οἰνουσῶν, καί Ζα-
κύνθου. Νέος Μητροπολίτης Χί-
ου, ἀνεδείχθη ὁ Ἀρχιγραμματέας
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Πανοσιολο-
γιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Μάρ-
κος Βασιλάκης, ἐνῶ γιά τήν Μη-
τρόπολη Ζακύνθου ἐξελέγη ὁ
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Φω-
τικῆς κ. Διονύσιος Σιφναῖος. Ἐπί-
σης ἡ Ἱεραρχία ἐψήφισε ὡς Ἐπί-

σκοπο γιά τήν πάλαι ποτέ δια-
λάμψασα Ἐπισκοπή Διαυλείας
τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμαν-
δρίτη κ. Γαβριήλ Παπανικολάου,
Πρωτοσύγκελο τῆς  Ἱ. Ἀρχιεπι-
σκοπῆς, τόν ὁποῖο κατέστησε νέο
Ἀρχιγραμματέα τῆς  Ἱ. Συνόδου.
Ἡ χειροτονία τοῦ ἐψηφισμένου
νέου Μητροπολίτου Χίου τελέ-
σθηκε τό Σάββατο 8 Ὀκτωβρίου

στόν  Ἱ. Ναό Ἁγ. Δημητρίου Παλ.
Φαλήρου καί τοῦ ἐψηφισμένου
Ἐπισκόπου Διαυλείας τήν Κυρια-
κή 9 Ὀκτωβρίου στόν  Ἱ. Ναό Ἁγ.
Διονυσίου Ἀθηνῶν. Καί στίς δύο
χειροτονίες, τίς ὁποῖες τέλεσε ὁ
Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος παρέστη ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας. Τέλος, μέ συνοδική ἀπόφα-
ση ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας διορίσθηκε Πρόεδρος
τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότη-
τος καί Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς. 

Ἐκδημία  Ἀθανάσιου Μόσχου
Ἐξεδήμησε σέ ἡλικία 86 έτῶν ὁ στενός συνεργάτης τῆς Μητρο-
πόλεώς μας Ἀθανάσιος Μόσχος. Ὁ ἐκλιπών καταγόταν ἀπό τό
χωριό Ἀσβέστης καί ὑπηρέτησε στήν Μέση Ἐκπαίδευση ὡς
καθηγητής Φιλόλογος καί Λυκειάρχης. Ὑπῆρξε συνεργάτης
τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ὡς ὑπεύθυνος τῶν Φροντιστηρίων
Ἐκμαθήσεως Ἐκκλησιαστικῆς Γλώσσης, ἀναλύοντας φιλολογι-
κά τό κείμενο τῆς θ. Λειτουργίας κατά τίς μηνιαῖες ἱερατικές Συ-
νάξεις, διορθώνοντας κείμενα τῆς Φθιωτικῆς Ἐκκλησιαστικῆς
Φωνῆς, παραδίδοντας μαθήματα Ἐκκλησιαστικῆς Γλώσσης
στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Δημητρίου Λαμίας,
ὁμιλώντας σέ διάφορες ἐκκλησιαστικές ἐκδηλώσεις. Ἀπό τίς
Ἐκδόσεις τῆς Μητροπόλεώς μας ἐκδόθηκε τό 2000 τό συγγρα-
φικό του πόνημα «Ἱστορικές μνῆμες τῆς Φθιώτιδας», τό ὁποῖο
συνέγραψε κατόπιν παροτρύνσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμε-
νάρχου μας. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τελέσθηκε τήν Τρίτη 18
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επετειακες εκδηλΩσεις για τον απο Ταλαντιου Μητροπολιτη
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ τοῦ Β΄

Μέ ἰδιαίτερη χαρά, ἀλλά καί σεβασμό καί συγκίνηση
ἀπευθύνω τά λόγια αὐτά γιά τόν ἀείμνηστο προκάτοχό
μου, τόν ἀπό Ταλαντίου (Ἀταλάντης) Μητροπολίτη
Ἀθηνῶν καί Πρόεδρο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου κυρό Νεόφυτο,
μέ τήν εὐκαιρία τῶν πρός τιμήν Του ἑορταστικῶν ἐκδη-
λώσεων, τίς ὁποῖες διοργανώνει ἡ Ἱερά Μητρόπολη
Φθιώτιδος σέ συνεργασία μέ τό Δῆμο Λοκρῶν καί κορυ-
φώνονται σήμερα μέ τή Συνοδική Θεία Λειτουργία. 

Μορφή πολύπλευρη καί πολυσχιδής ὁ τιμώμενος
Ἀρχιερεύς, γαλουχήθηκε καί μορφώθηκε ἐκκλησιαστικά,
συνδεόμενος μέ πνευματικά κέντρα τῆς ἐποχῆς του,
ὅπως ἡ Ἱερά Μονή Πεντέλης, ὅπου χειροτονήθηκε Διά-
κονος καί ἡ Κωνσταντινούπολη, ὅπου μετέβη σέ νεαρά
ἡλικία καί ἐν συνεχείᾳ διηκόνησε μετ᾽ ἐνθέου ζήλου
ὅπου ἡ Ἐκκλησία τόν ἐκάλεσε.

Καί ὅλα αὐτά στήν πολύ ταλαιπωρημένη προεπανα-
στατική, ἐπαναστατική καί μετεπαναστατική Ἑλλάδα
καί κατά τήν ἔναρξη τῆς ζωῆς τοῦ νέου ἐλληνικοῦ κρά-
τους. Εἶναι χαρακτηριστικό τῆς πολυσήμαντης προ-
σφορᾶς του ὅτι τά ἐκκλησιαστικά του ἀξιώματα δέν τόν
ἐμπόδισαν νά ἔχει μιά βαθειά αἴσθηση τῆς Ἱστορίας. Ὁ
μακαριστός αἰσθάνθηκε τό σφιγμό τῆς ἐποχῆς του, ἀντα-
ποκρίθηκε στό κάλεσμα τῆς Πατρίδος, ὑποστήριξε
ἔνθερμα τόν ἀγῶνα τῶν ἐπαναστατημένων Ἑλλήνων σέ
ὅλα τά ἐπίπεδα, στρατιωτικά, πολιτικά, πνευματικά.
Διακήρυξε μέ πάθος τήν ἱερότητα τοῦ ἀγῶνα. Στόν Ὅσιο
Λουκᾶ Βοιωτίας εὐλόγησε μέ τόν Σαλώνων Ἡσαΐα τούς
ἀγωνιστές. Κατέστη στήν περιοχή τῆς Ρούμελης ὁ θεω-
ρητικός τῆς ἰδέας ὅτι ἡ κατά τοῦ τυράννου ἐπανάσταση
εἵλκυε τήν Θεία εὐλογία. Μέ τήν ὀξύνοιά του συνέβαλε,
κατά τή διάρκεια τοῦ ἀγῶνα καί μετά ἀπ’ αὐτήν, στήν
τακτοποίηση ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων καί προώθησε τή
ζωή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 

Στήν ἐποχή μας, ὅπου οἱ παντοειδεῖς κρίσεις καθι-
στοῦν τήν εἰκόνα τῆς Πατρίδος μας καί τῆς καθημερινό-
τητάς μας ζοφερή, ἡ μορφή τοῦ ἀειμνήστου Νεοφύτου
μᾶς ἐμπνέει, μᾶς ἐπιβάλλει νά δοῦμε μέ προσοχή ποιά
εἶναι τά νήματα πού συνδέουν τήν πίστη μας μέ τήν κα-
θημερινότητα μας, ποιά ἡ σχέση τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας
αὐτοσυνειδησίας μέ τήν ἀνάγκη διακονίας τοῦ καθημερι-
νοῦ βίου, πῶς τά Ἔσχατα μποροῦν νά νοηματοδοτήσουν
τά ἀδιέξοδα τῆς Ἱστορίας. 

Εὔχομαι ὁ εὐσεβής λαός μας νά ἐμπνέεται ἀπό τό
παράδειγμα τοῦ τιμωμένου Ἱεράρχου καί νά ἀξιοποιεῖ τά
διδάγματα τῇ Χάριτι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Αἰωνία του ἡ μνήμη! 

Μετ΄ εὐχῶν διαπύρων.
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
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Ἀπό τή πανηγυρική θεία Λειτουργία στή Ἱερά Μονή Δαμάστας

Ἀπό τόν πανηγυρικό ἑσπερινό στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Ἀντινίτσης

Ἀπό τόν ἑορτασμό τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτη

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ Ἱερόπαιδες στήν Μαλεσίνα.

Ὁ νέος Μητροπολίτης Χίου
κ. Μᾶρκος

Ὁ νέος Μητροπολίτης Ζακύνθου
κ. Διονύσιος

Ὁ νέος Ἐπίσκοπος Διαυλείας
κ. Γαβριήλ

Ἄποψη τῶν ἐπισήμων καί τοῦ λαοῦ ἀπό τή θεία Λειτουργία στήν Ἀταλάντη

Ἁπό τόν Ἁγιασμό στό 3ο Δημοτικό Σχολείο

Ἁπό τόν Ἁγιασμό στό 4ο Γυμνάσιο Λαμίας



τόν Μακαριώτατο Προκαθήμενο τῆς Ἐκκλησίας μας ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ὑπογραμμίζοντας
τό ἐξαίσιο γεγονός τῆς παρουσίας τοῦ ἰδίου καί τῆς Ἱερᾶς Συ-
νόδου στήν Ἀταλάντη καί περιγράφοντας διαγραμματικά τήν
προσωπικότητα τοῦ Ἐπισκόπου Ταλαντίου Νεοφύτου.

Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ γεγονότος προσέφερε στόν Μακαριώτα-
το μία προσωπογραφία τοῦ Ἐπισκόπου Νεοφύτου ἔργο τοῦ
ἁγιογράφου κ. Ἰωάννου Γούλα. Κατόπιν ὁ Δήμαρχος Λοκρῶν
κ. Νικόλαος Λιόλιος ἀνέγνωσε τό ψήφισμα τοῦ Δημοτικοῦ
Συμβουλίου Ἀταλάντης ἀνακηρύξεως τοῦ Μακαριωτάτου ὡς
ἐπιτίμου Δημότου τοῦ Δήμου Λοκρῶν καί τοῦ ἐπέδωσε τό
χρυσό Κλειδί τῆς πόλεως.

Γεμάτος συγκίνηση ὁ Μακαριώτατος γιά τίς ἐκδηλώσεις
σεβασμοῦ καί τιμῆς πρός τό πρόσωπό του τοῦ Μητροπολίτου
Φθιώτιδος, τοῦ Δημάρχου Λοκρῶν καί τοῦ συγκεντρωμένου
πλήθους, πού παρακολούθησε μέ ἀπόλυτη κατάνυξη τή μυ-
σταγωγία τῆς Θεία Λειτουργίας καί τίς ὁμιλίες, εὐχαρίστησε μέ
λόγια ἐγκάρδια καί ἀναφέρθηκε στή σημασία τοῦ ἑορτασμοῦ
ὑπογραμμίζοντας τήν προσφορά τοῦ ἀοιδήμου Νεοφύτου στή
δύσκολη περίοδο τῆς Ἀρχιερατείας του τόσο στήν Ἀταλάντη
ὅσο καί στήν Ἀθήνα.

Συγκίνηση προκάλεσαν τά λόγια τοῦ Μακαριωτάτου στά
ὁποῖα μεταξύ τῶν ἄλλων ἐπισήμανε ὅτι «Ἡ πρόσκληση καί
πρόκληση σήμερα εἶναι ἡ συνεργασία τοῦ Δημάρχου μέ τόν
Μητροπολίτη σας, αὐτό εἶναι χρωστούμενο σήμερα. Πολλά
χρόνια καί ἀρκετό καιρό ζήσαμε χωριστά. Σήμερα ὅμως εἶναι
ἀνάγκη ἀπό κάθε ἄλλη φορά, νά συνεργαστοῦμε καί νά εἴμα-
στε ἑνωμένοι». Ἐπίσης τόνισε ὅτι «σήμερα πρέπει νά βροῦμε
τό μυστικό ὥστε νά ξεπεράσουμε τίς δυσκολίες καί ἑνωμένοι
ὅλοι νά  στρέψουμε τίς δυνάμεις μας πρός τήν ὑπέρβαση. Τό
ξεπέρασμα τῶν δυσκολιῶν, οἱ ὁποῖες εἶναι πρῶτα ἐσωτερικές
καί ἕπειτα ἐξωτερικές».

Εἰς ἀνάμνηση τῆς μεγάλης ἡμέρας προσέφερε εἰς τόν Σε-
βασμιώτατο ἀντίγραφο τοῦ μικροῦ Εὐαγγελίου πού ἔφερε
ἐπάνω του ὁ Ἐπίσκοπος Σαλώνων Ἡσαῒας καί τοῦ ὁποίου τό
πρωτότυπο φυλάσσεται στήν Ἱερά Μονή Ὁσίου Λουκᾶ Βοι-
ωτίας, στόν δέ Δήμαρχο προσέφερε μικρό ἀσημένιο δίσκο.

Μετά τή Θεία Λειτουργία τελέστηκε ἐπιμνημόσυνη Δέηση
καί κατατέθηκε δάφνινος στέφανος ἀπό τόν Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη μας εἰς τήν προτομήν τοῦ Ἐπισκόπου Νεοφύτου,
πού εὑρίσκεται στόν αὔλειο χῶρο τοῦ ναοῦ. Ἡ ὅλη ἐκδήλωση

ἔκλεισε μέ τόν Ἐθνικό Ὕμνο ἀπό τή Φιλαρμονική τῆς Ἀταλάν-
της.

Μετά τή Θεία Λειτουργία καί τήν ἐπιμνημόσυνη δέηση ὁ
Μακαριώτατος μέ τούς Ἀρχιερεῖς καί τή Συνοδεία τους ἐπισκέ-
φθησαν τήν Ἱερά Μονή Ἁγίων Ἀναργύρων, ὅπου ἡ Ἀδελφό-
τητα τοῦ ἐπεφύλαξε θερμή ὑποδοχή καί πλούσια φιλοξενία.

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος ἐντυπωσιασμένος ἀπό τά
ἔργα ἀναστηλώσεως καί ἀνακαινίσεως τοῦ Μοναστηριακοῦ
συγκροτήματος εὐχήθηκε στή Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
γερόντισσα Φιλοθέη καί στίς ἀδελφές νά ἔχουν τή χάρη τοῦ
Θεοῦ καί τήν προστασία τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων γιά νά ἀγωνί-
ζονται τόν καλόν ἀγῶνα τῆς πίστεως καί νά συνεχίζουν πιστά
τήν παράδοση τοῦ Ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ.

Οἱ πανηγυρισμοί τῆς μεγάλης αὐτῆς ἡμέρας ἔκλεισαν μέ
γεῦμα πού προσέφερε ὁ Δήμαρχος Λοκρῶν κ. Νικόλαος Λιό-
λιος στήν Σκάλα Ἀταλάντης.

Ἐντύπωση προκάλεσε στόν Μακαριώτατο ἡ διαβεβαίωση
τοῦ Δημάρχου, ὅτι θά ἐπιδιώκει πάντοτε τήν συνεργασία μέ
τόν Μητροπολίτη καί τήν τοπική Ἐκκλησία, γιατί μόνο μέ τόν
τρόπο αὐτό προάγεται τό συμφέρον τοῦ λαοῦ καί ὁ πολιτι-
σμός τῆς περιοχῆς.

Στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις παραβρέθηκαν οἱ Βουλευτές
Φθιώτιδος κα Τόνια Ἀντωνίου, κα Κατερίνα Μπατζελῆ, κ.
Χρῆστος Σταϊκούρας, κ. Νικόλαος Τσώνης, ὁ Περιφερειάρχης
Στερεᾶς Ἑλλάδος κ. Κλέρχος Περγαντᾶς, ὁ Ἀντιπεριφερειάρ-
χης κ. Θωμᾶς Στάϊκος, ὁ Στρατηγός τῆς Μεραρχίας κ. Ἐλευθέ-
ριος Συναδινός, ὁ Περιφερειακός Διευθυντής τῆς Ἀστυνομίας,
ὁ Διευθυντής τῆς Πυροσβεστικῆς Φθιώτιδος, ὅλες οἱ ἀρχές τῆς
Ἐπαρχίας Λοκρίδος, ὁ Δήμαρχος Μώλου-Ἁγίου Κωνσταντίνου
κ. Εὐάγγελος Τετριμήδας, Ἡγούμενοι, Μοναχοί καί Μοναχές
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, πολλοί ἱερεῖς τῆς πε-
ριοχῆς καί ἀσφαλῶς ὁ Δήμαρχος Λοκρῶν μέ ὅλα τά μέλη τοῦ
Δημοτικοῦ Συμβουλίου, καθώς καί ὁ Γενικός Διευθυντής τοῦ
Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀλέ-
ξανδρος Κατσιάρας.

Οἱ ἐκδηλώσεις καλύφθηκαν ἀπ΄ ὅλα τά τοπικά Μέσα Ἐνη-
μερώσεως καί ἡ Θεία Λειτουργία μεταδόθηκε ἀπό τόν Ραδιο-
φωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τούς Τηλεοπτι-
κούς Σταθμούς 4E τῆς ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος «Λυδία»
Χαλκιδικῆς καί «STAR  Κεντρικῆς Ἑλλάδος».

ων κορύφωση ἀποτελεῖ ἡ σημερινή μεγάλη καί
ἁγία ἡμέρα τῆς Συνοδικῆς θείας Λειτουργίας.

Ἐπιτρέψατέ μου, Μακαριώτατε νά περιγρά-
ψω διαγραμματικά τήν πολυσήμαντη αὐτή προ-
σωπικότητα, ἡ ὁποία ἐτίμησε τήν Ἐκκλησία καί
τήν πατρίδα ὅσον ὀλίγοι καί ἡ ὁποία ἀποτελεῖ
δι᾽ ἡμᾶς τούς Ἱεράρχες καί διά πάντα Ἕλληνα
ὁδοδείκτη ἀσφαλοῦς πορείας καί ζωῆς. 

Ὁ Νικόλαος Μεταξᾶς γεννήθηκε στήν Ἀθήνα
στίς 2 Νοεμβρίου τοῦ 1762 ἀπό γονεῖς εὐπό-
ρους καί εὐσεβεῖς. Ποθών τήν Μοναχική ζωή
ἐκάρη Μοναχός στήν Ἱερά Μονή Πεντέλης λα-
βών τό ὄνομα Νεόφυτος. Κατόπιν μετέβη στήν
Κωνσταντινούπολη πλησίον τοῦ θείου του Μη-
τροπολίτου Καισαρείας Γρηγορίου καί ἀργότερα
προσελήφθη ὡς Ἀρχιδιάκονος τοῦ Ἐπισκόπου
Ταλαντίου καί Διαυλείας Γαβριήλ, τόν ὁποῖο καί
διαδέχθηκε στήν Ἐπισκοπή αὐτή τό ἔτος 1803. 

Σχεδόν 30 χρόνια ἐποίμανε μέ αὐτοθυσία καί
σοφία τήν Ἐπισκοπή Ταλαντίου σέ περίοδο δου-
λείας, ἐπαναστάσεως καί ἐλευθερίας. Ἐχρημάτι-
σε τοποτηρητής τῶν ἐπισκοπῶν Αἰγίνης, Ὕδρας
καί Πόρου, Πάρου καί Νάξου καί Ἀθηνῶν. Τό ἔτος 1833
στό Ναύπλιο ὑπέγραψε τό πρωτόκολλο τοῦ Αὐτοκεφάλου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπό τό τίτλο: «Ὁ Ἐπίσκοπος
Ταλαντίου Νεόφυτος καί Τοποτηρητής Ἀθηνῶν». 

Τό ἴδιο ἔτος ὠνομάσθηκε Ἐπίσκοπος Ἀττικῆς καί τό
ἔτος 1850, ὅταν ἡ τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία ἐξέδωκε
τόν Συνοδικό τόμο τῆς ἀναγνωρίσεως τοῦ Αὐτοκεφάλου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀνέλαβε Πρόεδρος καί ὠνο-
μάσθηκε Μητροπολίτης Ἀθηνῶν, γενόμενος πρῶτος Πρό-
εδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ὑπῆρξε λόγιος, νηστευτής, φιλακόλουθος, καλοκάγα-
θος, φιλάνθρωπος, φιλογενής καί εἰς τό ἔπακρον φιλόπα-
τρις.

Αὐτός πρῶτος στήν Ἀταλάντη ὕψωσε τή σημαία τῆς
ἐπαναστάσεως καί ἀργότερα στόν Ὅσιο Λουκᾶ Βοιωτίας
καί στά Σάλωνα. Ἐπολέμησε μέ τόν Ἀθανάσιο Διάκο, τόν
Ἡσαῒα Σαλώνων καί τούς ἀρματωλούς καί καπεταναίους
τῆς Ρούμελης. Πετραχήλι καί καριοφύλλι ἦταν τά ὅπλα
τῆς διπλῆς στρατείας του. Ἔγραψε ἐπιστολές περιώδευσε

τή Στερεά Ἑλλάδα καί τήν Πελοπόννησο, ἐκήρυξε καί ξε-
σήκωσε τό λαό, ὀργάνωσε στρατό, ἵδρυσε σχολεῖα. Ἔδωσε
τά πάντα γιά τήν πατρίδα. Αὐτός ἦταν πού συνεκέντρωσε
τά ἐξ ἀργύρου καί χρυσοῦ ἀναθήματα τῶν Ναῶν καί
Μονῶν τῆς Ἐπισκοπῆς του, τά ἐχώνευσε καί τά ἀπέστειλε
στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ Ἱεροῦ
τῆς ἀνεξαρτησίας ἀγῶνος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους κατά τοῦ
Βαρβάρου κατακτητοῦ.

Ἀναδείχθηκε ἄνδρας μεγάλου ἀγωνιστικοῦ καί Ἀρχιε-
ρατικοῦ ἀναστήματος. Ἐβοήθησε τά μέγιστα στήν ὀργάνω-
ση τοῦ νεοπαγοῦς κράτους καί τῆς Ἐκκλησίας. Ἐχρημάτι-
σε πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου καί πολλῶν ἐθνοσυνελεύ-
σεων. 

Διεκρίνετο διά τό «ἐνάρετον καί φιλήσυχον πολίτευμα»
καί δικαίως ὀνομάσθηκε «τό τῆς ἀρετῆς πανταχοῦ τίμιον».

«Ἐμιμήθη τάς ἀρετάς καί τόν ζῆλον τῶν πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας» γράφει περί αὐτοῦ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος  Μαντι-
νείας Θεόκλητος Βίμπος.

Ἦταν ζηλωτής τῆς ἀξιοπρεπείας τῆς Ἐκκλησίας καί
οὐδέποτε ὑπεχώρησε πρό ἐπιμόνων ἀξιώσεων ἐκπροσώ-
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ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ

Ε
να σημαντικό πνευματικό γεγονός γιά τήν ἐνορία Ἁγίου
Νικολάου Μακρυρράχης ἀπετέλεσε ἡ θεολογικο-ἱστο-
ρική Ἑσπερίδα πού διοργάνωσε τήν Κυριακή 4 Σεπτεμ-

βρίου στό προαύλιο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ ἐνοριακοῦ Ναοῦ τό
Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεώς μας. Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ σύντομο χαιρετισμό τοῦ
ἐφημερίου τῆς ἐνορίας αἰδεσιμωτάτου Πρεσβυτέρου π. Δημη-
τρίου Χαΐνη, ὁ ὁποῖος καλωσόρισε τούς παρισταμένους ἐπισή-
μους, τούς κατοίκους καί ἐπισκέπτες τοῦ χωρίου, εὐχαρίστησε
ὅλους ὅσοι συνεργάστηκαν στήν πραγματοποίηση τῆς ἐκδη-
λώσεως καί ἀναφέρθηκε στή σημαντικότητα αὐτῆς γιά τό χω-
ριό καί τούς κατοίκους του. Στή συνέχεια τό λόγο ἔλαβε ὁ
πρῶτος ὁμιλητής τῆς ἐκδήλωσης κ. Χαρίλαος Πατρίδας, τ. Γυ-
μνασιάρχης, Φιλόλογος-Θεολόγος, ὁ ὁποῖος μέ διεξοδικό τρό-
πο καί ἀναφορές στήν σύγχρονη πραγματικότητα ἀνέπτυξε καί
παρουσίασε τό βίο καί τά
θαύματα τοῦ ἁγίου Νικολά-
ου. Δεύτερος ὁμιλητής τῆς
ἑσπερίδας ἦταν ὁ κ. Δημή-
τριος Μπουλοῦζος, Ὑπάλλη-
λος τοῦ Ο.Τ.Ε., ὁ ὁποῖος
ἀναφέρθηκε στό ἱστορικό
τοῦ ἐνοριακοῦ Ναοῦ και τήν
ἱστορική πορεία τοῦ χωριοῦ
μέ τήν πρώτη ἐγκατάσταση
τῶν κατοίκων στήν περιοχή.
Τελευταῖος ὁμιλητής ἦταν ὁ
κ. Κώστας Μπιλίρης, Συγ-
γραφέας-Λογοτέχνης, ὁ
ὁποῖος μέ ὕφος γλαφυρό
ἀναφέρθηκε ἐκτενῶς καί μέ
πολλά χαρακτηριστικά χωρία ἀπό Δημοτικά μας Τραγούδια
στή βαθειά σχέση πού χαρακτηρίζει τό Παραδοσιακό τραγούδι
μέ τό θρησκευτικό στοιχεῖο. Ἡ Θεολογικο - ἱστορική Ἑσπερίδα
ὁλοκληρώθηκε μέ τήν παρουσίαση παραδοσιακῶν τραγου-
διῶν, τήν ἐπιμέλεια τῶν ὁποίων εἶχε ἡ συνταξ. Νηπιαγωγός κ.
Χριστίνα Κούτσικα, ἐνῶ ἔπαιξαν μουσικά ὄργανα καί τραγού-
δησαν ὁ κ. Δημήτριος Μπουλοῦζος καί ἡ δις Δήμητρα Μπου-
λούζου, φοιτήτρια τῆς Παιδαγωγικῆς Σχολῆς, ἡ ὁποία καί πα-
ρουσίασε τήν ὅλη ἐκδήλωση. Στό τέλος ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, πανοσιολογιώ-
τατος ἀρχιμ. π. Ἄνθιμος Νεραντζῆς, Ἱεροκήρυκας τῆς Μητροπό-
λεως, μετέφερε τίς εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου πρός τούς παρι-

σταμένους, συνεχάρη ὅλους ὅσοι μόχθησαν γιά τήν πετυχημέ-
νη ἐκδήλωση. Ἡ ἐκδήλωση ὁλοκληρώθηκε μέ τήν διανομή σέ
ὅλους ἀναμνηστικῶν εἰκόνων καί τήν παράθεση ἐδεσμάτων.
Στήν Ἐκδήλωση παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Δομοκοῦ κ. Στυλ.
Σύρος, κληρικοί τῶν ὅμορων ἐνοριῶν καί πολλοί κάτοικοι τοῦ
χωριοῦ καί τῶν γειτονικῶν χωρίων.

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΑΔΩΝΑΣ

Σ
τό χωριό Φιλιαδώνα, τῆς Ἐπαρχίας Δομοκοῦ πραγματο-
ποιήθηκε ἡ 10η φετινή Θεολογικο-ἱστορική Ἑσπερίδα,
ἡ ὁποία ἐντασσόταν στά πλαίσια τῶν δραστηριοτήτων

τῆς Ἀκαδημίας Ἑλληνορθόδοξου Πολιτισμοῦ, πού ἡ ἐμπνευ-
σμένη πρωτοβουλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.
Νικολάου συνέστησε στή Ἱ. Μητρόπολή μας γιά τήν πνευματι-
κή προαγωγή τῶν πιστῶν καί τήν ἀνάδειξη καί προβολή τῶν
ἱστορικῶν καί πολιτιστικῶν στοιχείων τῶν ἐνοριῶν. Ἡ ἐκδήλω-

ση, τήν ὁποία διοργάνωσε μέ
πολλή ἐπιτυχία ὁ ἐφημέριος
τοῦ χωρίου αἰδεσιμ. πρεσβύ-
τερος π. Ἀνδρέας Κολοβός
καί τό Ἐκκλησιαστικό Συμ-
βούλιο τῆς ἐνορίας, ἔλαβε
χώρα τήν Κυριακή 2 Ὀκτω-
βρίου στόν προαύλιο χῶρο
τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου
μέ τή παρουσία πολλῶν κα-
τοίκων τοῦ χωριοῦ. Τήν
ἐκδήλωση ἄνοιξε ὁ ἐφημέ-
ριος τοῦ χωριοῦ καί Ἀρχιε-
ρατικός Ἐπίτροπος Δομοκοῦ
π. Ἀνδρέας Κολοβός, ὁ
ὁποῖος καί ἀπηύθυνε σύντο-

μο χαιρετισμό. Κατόπιν ὁ πρῶτος ὁμιλήτης κ. Σπυρίδων Μπαϊ-
κούσης, Διευθυντής τοῦ Ἑσπερινοῦ Λυκείου Λαμίας, πῆρε τό
λόγο καί ἀνέπτυξε τό βίο τοῦ ἁγίου Γεωργίου, τά θαύματά του,
ἀλλά καί τή λαογραφική παράδοση πού σχετίζεται μέ τήν ἑορ-
τή του. Στήν συνέχεια ὁ δεύτερος ὁμιλητής κ. Ἀνδρέας Καρπέ-
τας, συνταξιοῦχος Ἐκπαιδευτικός, ἀναφέρθηκε στό Ἱστορικό
τοῦ Ναοῦ, κατ’ ἀρχάς δίνοντας μιά περιγραφή τοῦ παλαιοτέ-
ρου ναοῦ, πού βρισκόταν στήν θέση τοῦ νέου ναοῦ, καί ἀκο-
λούθως στήν ἀνέγερση τοῦ νέου ἐνοριακοῦ Ναοῦ μέ τά χαρα-
κτηριστικά του στοιχεῖα. Τελευταῖος ὁμιλητής ἦταν καί πάλι ὁ κ.
Μπαϊκούσης, ὁ ὁποῖος αὐτή τή φορά ἀναφέρθηκε σέ ἔθιμα
πού σχετίζονται μέ τή ἑορταστική ζωή τοῦ χωριοῦ, καθώς ἐπί-
σης παρουσίασε ἱστορικά στοιχεῖα πού ἀφοροῦν τό χωριό ἀπό
τά ἀρχαῖα χρόνια μέχρι τήν σύγχρονη ἐποχή. Ὕμνους ἀπό τήν
ἀκολουθία τοῦ Ἀγίου Γεωργίου ἔψαλαν οἱ ἱεροψάλτες κ.κ. Γε-
ώργ. Χριστοδούλου καί Ἀθανάσιος Παλαιογιάννης. Ἡ ὅλη
ἐκδήλωση, τήν ὁποία παρουσίασε ὁ κ. Ἀθ. Κοντός, Προϊστάμε-
νος τοῦ Κέντρου Ἐξυπηρέτησης Πολιτῶν Δομοκοῦ, ἔκλεισε μέ
τήν προβολή βιντεοταινίας, πού ἑτοίμασε ὁ Ἁγιογράφος κ.
Χρῆστος Καραγιάννης σχετικά μέ τόν Ἱ. Ναό τοῦ Ἀγίου Γεωργί-
ου. Μετά τήν ἐκδήλωση διενεμήθησαν ἀναμνηστικά καί ἀκο-
λούθησε δεξίωση στό κοινοτικό κατάστημα τοῦ χωριοῦ. Σύν-
τομο χαιρετισμό πρός τούς παρισταμένους εὐσεβεῖς χριστια-
νούς ἀπηύθυνε ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου μας πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἄνθιμος Νεραντζῆς.

Ὀκτωβρίου στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θε-
οτόκου Λαμίας, τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας ἐκπρο-
σώπησε ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεώς
μας Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Νεόφυτος Ραφαηλίδης. 

Ἑορτασμός Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας
Μετά πάσης ἐπισημότητος ἑόρτασε τήν μνήμη τοῦ προστάτου
της Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἀρτεμίου τό σῶμα τῆς Ἑλληνικῆς

Ἀστυνομίας τήν Πέμπτη 20 Ὀκτωβρίου. Στόν Ἱ. Μητροπολιτικό
Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας τελέσθηκε ἐπίσημη
Δοξολογία χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του μας κ. Νικολάου καί παρισταμένων πολλῶν ἐπισήμων τῆς
πολιτικῆς, τοῦ στρατοῦ καί τῶν σωμάτων ἀσφαλείας. Μετά τό
πέρας τῆς ἀκολουθίας ἡ Διεύθυνση τῆς Περιφέρειας Στερεᾶς
Ἑλλάδος τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας παρέθεσε ἐπίσημη δεξίω-
ση στή Λέσχη Ἀξιωματικῶν Λαμίας. 

Ἁγιασμός στό Σύλλογο « Ἅγιος Ἡρωδίων»
Τόν ἁγιασμό ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν ὁμιλιῶν γιά τή νέα χειμερινή
περίοδο τέλεσε τήν Δευτέρα 24 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος στήν αἴθουσα τοῦ Συλλόγου

Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς « Ἅγιος Ἡρωδίων» Λαμίας.
Μετά τήν ἀκολουθία τοῦ ἁγιασμοῦ στά μέλη τοῦ συλλόγου
καί τούς παριστάμενους εὐλαβεῖς χριστιανούς μίλησε ὁ Σεβα-

σμιώτατος, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ ἐξῆρε καί ἐπαίνεσε τό ἔργο τοῦ
Συλλόγου, ἀναφέρθηκε σέ σημαντικά καί ἐπίκαιρα ζητήματα.
Τόν Σεβασμιώτατο προσφώνησε καί εὐχαρίστησε ἡ Πρόεδρος
τοῦ Συλλόγου κ. Ἠρώ Μπογδάνου. 

Συνεντεύξεις Σεβασμιωτάτου σέ Μέσα  Ἐνημερώσεως
Συνέντευξη στόν Τηλεοπτικό Σταθμό «ΣΤΑΡ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛ-
ΛΑΔΑΣ» παραχώρησε τήν Δευτέρα 24 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Ἡ συνέντευξη δό-
θηκε στόν Δημοσιογράφο τοῦ Σταθμοῦ κ. Γ. Σιμόπουλο μετά
ἀπό πρόσκληση τοῦ δημοσιογράφου γιά τήν τηλεοπτική
ἐκπομπή «Βῆμα γιά ὅλους». Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπάντησε στά
σύγχρονα καί ἐπίκαιρα ἐρωτήματα τοῦ κ. Σιμόπουλου  γιά τήν
οἰκονομική κρίση τῆς χώρας, τή πρωτοβουλία γιά τή στήριξη
τοῦ Πανεπιστημίου Στερεᾶς, τόν Ἔρανο Ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Φθιώτιδος, τήν συνεργασία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
μέ τούς φορεῖς τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης καί τέλος γιά τήν
23η  Πανορθόδξη Συνδιάσκεψη  γιά θέματα αἱρέσεων καί πα-
ραθρησκειῶν πού θά πραγματοποιηθεῖ ἀπό τίς 31 Ὀκτωβρίου
μέχρι τίς 2 Νοεμβρίου στή Λαμία καί τή φιλοξενία τῆς ὁποίας
ἀνέλαβε ἡ Ἱ. Μητρόπολή μας. Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος παρα-
χώρησε συνέντευξη στό μηνιαῖο ἐνημερωτικό καί ψυχαγωγικό
περιοδικό ποικίλης ὕλης τῆς Λαμίας «La mia vida», στό τεῦχος
Σεπτεμβρίου. Στή συνέντευξη ὁ Σεβασμιώτατος ἀπαντᾶ σέ ἐπί-
καιρα ζητήματα πού ἀφοροῦν τήν ἀνάπτυξη τοῦ τόπου καί τίς
κοινωνικές δομές τῆς χώρας μας. 

Ὁ Σεβασμιώτατος στόν ἑορτασμό τοῦ Ἁγ. Δημητρίου
Θεσσαλονίκης
Στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλο-
μάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου, πολιούχου Θεσσαλο-
νίης, ἀλλά καί τῆς ἐπετείου ἀπελευθέρωσης τῆς πόλεως, συμ-

μετεῖχε τήν Τετάρτη 26 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτη μας κ. Νικόλαος μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Παναγιωτά-
του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου. Οἱ λατρευτικές
καί ἑορταστικές ἐκδηλώσεις ξεκίνησαν τήν παραμονή τῆς
ἑορτῆς μέ τήν λιτάνευση τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Δημη-
τρίου καί τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας Τριχερού-
σας, στούς δρόμους τῆς Θεσσαλονίκης καί κορυφώθηκαν μέ
τόν πανηγυρικό ἑσπερινό καί τήν πολυαρχιερατική θ. Λει-
τουργία, τήν κυριώνυμο ἡμέρα, στόν μεγαλοπρεπή πανηγυρί-
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αθηνων και προεδρο τησ ιερασ συνοδου Νεοφυτο Μεταξαεπετειακες εκδηλΩσεις για τον Μητροπολιτη Νεοφυτο Μεταξα

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ-ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ

Ἀπό τόν ἑορτασμό τοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου προστάτου τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας

Ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Φιλιαδώνας

Ἁγιασμός στό Ὀρθόδοξο Σύλλογο «Ἅγιος Ἡρωδίων» Λαμίας

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας προσφωνών τόν Μακαριώτατο, 
προσφέροντάς του τό πορτραῖτο τοῦ Μητροπολίτου Νεοφύτου Μεταξᾶ

Ὁ Δήμαρχος Λοκρῶν κ. Ν. Λιόλιος προσφωνεῖ τόν Μακαριώτατο Κατάθεση στεφάνου στή προτομή τοῦ Μητροπολίτου Νεοφύτου

Ἀναμνηστική φωτογραφία τοῦ Μακαριωτάτου καί τῶν Ἀρχιερέων 
μέ τήν ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀναργύρων Ἀταλάντης

Ὁ Μακαριώτατος ὁμιλῶν κατά τή διάρκεια τοῦ ἐπισήμου γεύματος 
πού παρέθεσε πρός τιμήν του ὁ Δήμαρχος Λοκρῶν

Ἁπό τόν ἑσπερινό στόν  Ἅγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης



ζοντα Ἱ. Προσκυνηματικό Ναό Ἁγ. Δημητρίου Θεσσαλονίκης.
Στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις συμμετεῖχαν ἐκτός τοῦ ποιμενάρ-
χου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης Παναγιωτάτου κ.
Ἀνθίμου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικο-
λάου, οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Λήμνου καί Ἁγίου
Εὐστρατίου κ. Ἱερόθεος, Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, Ἀλεξαν-
δρουπόλεως κ. Ἄνθιμος, Λαγκαδᾶ, Λιτῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάν-
νης,  Μιχαλουπόλεως καί Κασοβίας κ. Γεώργιος, Ἡλιουπόλε-
ως κ. Θεόδωρος καί οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Θεουπόλεως
κ. Παντελεήμων καί Θερμῶν κ. Δημήτριος. Ὁ εὐσεβής λαός
τῆς Θεσσαλονίκης τίμησε ἰδιαίτερα τόν πολιοῦχο τῆς πόλης μέ
τήν ἀθρόα συμμετοχή του σέ ὅλες τίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις.

Ἑορτασμός 28ης Ὀκτωβρίου
Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε καί φέτος ἡ ἐπέτειος τῆς 28ης
Ὀκτωβρίου 1940, ἡ ἐπέτειος τοῦ ΟΧΙ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ στίς
ἰταμές ἀπαιτήσεις τῶν ἰταλῶν καί τῆς νικηφόρου προέλασης

τῶν ἐλλήνων στρατιωτῶν στά χιονισμένα βουνά τῆς Β. Ἠπεί-
ρου ἐνάντια στίς σιδηρόφραχτες μεραρχίες τοῦ πάνοπλου ἰτα-
λικοῦ στρατοῦ. Τό πρωί τῆς ἑπετείου στόν Ἱ. Μητροπολιτικό
Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας τελέσθηκε πανηγυ-
ρική ἀρχιερατική θ. Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῇ Ἁγίας
Σκέπης, τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, προστάτριας τοῦ ἔθνους
μας. Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στό πρό-

σωπο τῆς Παναγίας μας πού στούς δύσκολους καιρούς προ-
στάτεψε καί ἔσωσε τό γένος τῶν Ἑλλήνων, τονίζοντας τόν
ἄρρηκτο δεσμό τοῦ ἔθνους μέ τήν πίστη, δεσμοῦ καταλυτικοῦ
στήν ἱστορική πορεία τοῦ ἔθνους στήν ἀνάδειξή του. Μετά τό
πέρας τῆς θ. Λειτουργίας τελέσθηκε πανηγυρική Δοξολογία
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας καί
παρουσία τῶν ἐπισήμων τῆς πολιτικῆς καί στρατιωτικῆς ἡγε-
σίας. Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ἡ κα Θεοφανῶ
Παπαγεωργίου, Διευθύντρια τοῦ 11ου Δημοτικοῦ Σχολείου
Λαμίας. Ἀκολούθησε ἠ μετάβαση τοῦ ἀρχιερέως μετά τοῦ
ἱερατείου, τῶν ἐπισήμων καί τοῦ λαοῦ στό ἡρῶο τοῦ εὔζωνα
πολεμισῆ στή Πλ. Πάρκου, ὅπου τελέσθηκε ἐπιμνημόσυνη
δέηση καί κατάθεση στεφάνων. Οἱ ἑορταστικές ἐκδηλώσεις
περατώθηκαν μέ τήν μαθητική καί στρατιωτική παρέλαση
στούς δρόμους τῆς πόλης. Στίς ἐκδηλώσεις τήν ἑλληνική κυ-
βέρνηση ἐκπροσώπησε ὁ Γ. Γ. τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί
διά Βίου Μάθησης κ. Καλατζῆς, ἐνῶ παρέστησαν ὁ Περιφερει-
άρχης Στερεᾶς Κλ. Περγαντᾶς, ὁ Βουλευτής κ. Χρ. Σταϊκούρας,
ὁ Δήμαρχος Λαμιέων κ. Γ. Κοτρωνιάς, ὁ Στρατηγός Διοικητής
ΜΕΡ.ΥΠ. κ. Ἐλ. Συναδινός, ὀ Περιφερειακός Διευθυντής Ἀστυ-
νομίας, ὁ Περιεφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικῆς καί λοιποί
ἐπίσημοι. 

ΚΓ´ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ στη λαμια

Μέ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε στή Λαμία,
ἀπό 31 Ὀκτωβρίου ἕως 2 Νοεμβρίου, ἡ 23η
Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις ἐντεταλμένων
Ὁρθοδόξων Ἑκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπό-

λεων, γιά θέματα Αἱρέσεων καί Παραθρη-
σκειῶν, ὑπό τήν αἱγίδα τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.
Ἱερωνύμου. 
Τήν διοργάνωση εἶχε ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή
ἐπί τῶν Αἱρέσεων, ἐνῶ τήν φιλοξενία ἀνέλαβε
ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας. Λεπτομερές ρεπορτάζ
στό ἑπόμενο φύλλο τῆς ἐφημερίδας μας.
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ἱστορική πόλη τῆς Ἀταλάντης τό Σαββατοκύριακο 15 καί 16
Ὀκτωβρίου μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπετείου συμπληρώσεως 250
ἐτῶν ἀπό τῆς γεννήσεως καί 150 ἐτῶν ἀπό τῆς κοιμήσεως τοῦ
ἀπό Ταλαντίου Μητροπολίτου Ἀθηνῶν κυροῦ Νεοφύτου Με-
ταξᾶ.

Οἱ ἐκδηλώσεις τοῦ διημέρου περιελάμβαναν:
Ἐπιστημονική Ἡμερίδα γιά τήν προσωπικότητα καί τό ἔργο

τοῦ Ἐπισκόπου Ταλαντίου Νεοφύτου καί πανηγυρική Συνοδι-
κή Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιε-
πισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου Β΄ εἰς τόν
Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Ἀταλάντης.

Στήν Ἡμερίδα πού πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα τε-
λετῶν τοῦ Δήμου Λοκρῶν. Μετά τήν προσφώνηση τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου καί τοῦ Δημάρχου
Λοκρῶν κ. Νικολάου Λιόλιου, ἀναγνώσθηκε τό ἐμπνευσμένο
μήνυμα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερω-
νύμου. 

Ἐν συνεχείᾳ ἀκολούθησε τό πρόγραμμα τῆς Ἡμερίδας τό
ὁποῖο περιελάμβανε τίς ἑξῆς εἰσηγήσεις:

α) Ἡ ἐποχή τῆς δράσεως τοῦ ἐπισκόπου Νεοφύτου Με-
ταξᾶ, ἀπό τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Γεώργιο Μεταλληνό,
Καθηγητή Πανεπιστημίου.

β) Ἡ Ἀρχιερατεία τοῦ Νεοφύτου στήν ἐπισκοπή
Ταλαντίου, ἀπό τόν κ. Ἠλία Κουκουβέτσο, Θεολόγο
Καθηγητή Μ.Ε.

γ)  Ὁ Νεόφυτος Μεταξᾶς ὡς ἐπίσκοπος Ἀττικῆς,
ἀπό τόν κ. Δημήτριο Γόνη, Καθηγητή Πανεπιστημί-
ου.

δ) Ὁ Νεόφυτος Μεταξᾶς ὡς Μητροπολίτης
Ἀθηνῶν καί Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἀπό τόν
Κωνσταντῖνο Μανίκα, Ἐπίκουρο Καθηγητή Θεολο-
γίας.

ε) Ἡ προσφορά τοῦ Ταλαντίου Νεοφύτου στόν
Ἀγώνα, ἀπό τή κα Χαρίκλεια Δημακοπούλου, Νομι-
κό.

στ) Τό συγγραφικό ἔργο τοῦ Νεοφύτου Μεταξᾶ,
ἀπό τήν κα Χριστίνα Κολοβοῦ, Διδάκτορα Θεολο-
γίας.

ζ) Δύο κατάστιχα τοῦ Ταλαντίου Νεοφύτου στόν

Ἀγώνα, ἀπό τή κα Μαρία Βακαλοπούλου, Διδάκτο-
ρα Φιλοσοφίας.

η) Ἡ στάση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὑπό τήν προ-
εδρία τοῦ Νεοφύτου Μεταξᾶ ἔναντι τῶν Χριστοφό-
ρου Παπουλάκου καί Κοσμᾶ Φλαμιάτου, ἀπό τόν
κ. Ἰωάννη Μπουγάτσο, Φιλόλογο-Θεολόγο.

θ) Τά κατά τόν θάνατο τοῦ Νεοφύτου καί ἡ δια-
θήκη του, ἀπό τόν κ. Σοφοκλή Δημητρακόπουλο,
Φιλόλογο-Θεολόγο.

καί ι)  Ὁ Ταλαντίου Νεόφυτος ὡς ἀρθρογράφος
στήν Ἐφημερίδα τῶν Ἀθηνῶν. Θέματα καί προβλη-
ματισμοί, ἀπό τόν κ. Γεώργιο Τσοῦτσο, Πολιτικό
Ἐπιστήμονα.

Ἡ Συνοδική Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς ἦταν
γιά τήν Ἀταλάντη καί τήν εὐρύτερη περιοχή τῆς
Λοκρίδος ἕνα πρωτόγνωρο καί ἱστορικό γεγονός.
Τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Μακαριώτα-

τος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος
ὁ Β΄ καί συμμετεῖχαν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Σινᾶ,
Φαράν καί Ραϊθώ κ. Δαμιανός, ἐξ Ἀταλάντης καταγόμενος καί
οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Καρπενησίου κ. Νικόλαος,
Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος, Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, Γλυφά-
δας κ. Παῦλος, Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεώργιος, ὁ Ἀρχι-
γραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δι-
αυλείας κ. Γαβριήλ καί ὁ Ποιμενάρχης μας κ. Νικόλαος.

Ἐπίσης συμμετεῖχε ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς ἱ. Ἀρχιεπι-
σκοπῆς Ἀθηνῶν Ἀρχιμανδρίτης Μάξιμος Παπαγιάννης, ἱερεῖς
τῆς Μητροπόλεως Φθιώτιδος καί οἱ διάκονοι τοῦ Μακαριωτά-
του καί τοῦ Μητροπολίτου μας.

Τούς Ἐκκλησιαστικούς Ὕμνους τοῦ ὄρθρου ἔψαλε ἡ Βυ-
ζαντινή Χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως ὑπό τήν Διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου καί Δι-
ευθυντοῦ τῆς Σχολῆς κ. Ἀνδρέου Ἰωακείμ, ἐνῶ στή Θεία Λει-
τουργία ἔψαλε ἡ τετράφωνη εὐρωπαϊκή χορωδία τῆς Ἀταλάν-
της ὑπό τήν Διεύθυνση τοῦ πρωτοψάλτου κ. Νικολάου Σα-
μαρτζῆ.

Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας προσεφώνησε
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πων τῆς πολιτείας ἀπεμπολήσεως τῶν παραδόσεων
αὐτῆς.

Ἦταν ὄντως μεγάλη μορφή σέ κρίσιμη ἐποχή. Ὁμιλῶν
καί προσευχόμενος ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ στίς 29 Δεκεμβρίου
τοῦ 1861 σέ ἡλικία 100 ἐτῶν.

Μακαριώτατε.
Ὁ προκάτοχός μας μακαριστός καί ἀοίδιμος Νεόφυτος

ἔμεινε στήν ἱστορία ὡς τῶν πατέρων συνόμιλος καί τῶν
προγόνων ὁμότροπος, ὡς γνήσιος ἐκφραστής τοῦ ἑλληνορ-
θοδόξου πνεύματος καί ἀκραιφνής πατριώτης. Ἀντιστάθη-
κε στήν ἐπιχειρηθεῖσα ἀπό τούς Βαυαρούς ἐκκοσμίκευση

τῆς Ἐκκλησίας καί τήν εἰσβολή τοῦ Δυτικοῦ σχολαστικοῦ
πνεύματος. Ἔχοντας τήν φλόγα τῆς πίστεως καί τῆς φιλο-
πατρίας στήν ψυχή του, κατώρθωσε νά συνεργήσει ἀποτε-
λεσματικά στήν οἰκοδόμηση καί συγκρότηση τοῦ νεοπα-
γοῦς ἑλληνικοῦ κράτους καί τῆς νεοτεύκτου Ἑλλαδικῆς
Ἐκκλησίας.

Καυχόμεθα διά τόν ἐπιφανῆ Ἀρχιερέα τῆς Ἐκκλησίας
μας καί προσευχόμεθα εἰς τόν Θεό νά ἀναπαύει τήν μακα-
ρία ψυχή του «ἐν χώρᾳ ζώντων».

Εἰς ἀνάμνησιν τῶν ἐπετειακῶν αὐτῶν ἐκδηλώσεων, σᾶς
παρακαλῶ νά δεχθεῖτε «αὐτόν τοῦτον τόν Νεόφυτον»
ὅπως τόν ἀπεικόνισε ὁ ἁγιογράφος κ. Ἰωάννης Γούλας καί

μαζί μέ τόν πίνακα τίς ἐγκάρδιες εὐχαριστίες
Κλήρου, Ἀρχόντων, λαοῦ καί τῆς ἐμῆς ἐλαχιστό-
τητος διά τήν εὐλογητή παρουσία σας.

Ὁ Μέγας Ἀρχιερεύς Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς
Χριστός νά κρατύνει τήν Ἀρχιεπισκοπεία σας εἰς
ἔτη μακρά καί νά ἐπιδαψιλεύει εἰς τήν ζωήν σας
πάντα τά οὐράνια δωρήματα πρός δόξαν τοῦ
Ἁγίου Ὀνόματος Αὐτοῦ καί ἔπαινον τῆς φιλτά-
της πατρίδος μας.    

† ὁ Φ.Ν.  

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Διήμερο σπουδαίων ἐκκλησιαστικῶν καί μορ-
φωτικῶν ἐκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε στήν

KΩΔΙΚΟΣ: 5228
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Μέσα στή μεγάλη καί πολυ-
μέτωπη κρίση τῆς παρού-
σης περιόδου ἀκούγεται

ἔντονα ἡ φωνή τῶν κυβερνώντων, ὅτι
γιά νά ἐπανεύρουμε τό ρυθμό τῆς
ζωῆς, εἶναι ἀνάγκη νά ἀλλάξουμε νο-
οτροπία, νά συμμορφωθοῦμε πρός
τούς νόμους, νά ἐγκαταλείψουμε τήν
ραστώνη καί νά βάλουμε στήν ζωή
μας ἕνα καινούριο ξεκίνημα. Μετά-
νοια κηρύττουν οἱ πολιτικοί, ἀλλά μέ
ποιό μοντέλο ἀνανεώσεως; Νά ἐγκα-
ταλείψουμε τό κακό παρελθόν, ἀλλά
σέ πιό πρότυπο ζωῆς νά προσανατο-
λισθοῦμε;

Ἐάν εἶχαν ἐνστερνισθεῖ τίς ἀρχές
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς δέν θά
ὑπῆρχε οὔτε κρίση, οὔτε ἀνάγκη νέου
προσανατολισμοῦ. Γιατί ἡ ζωή τοῦ
Χριστοῦ καθημερινά ἀνανεώνει τόν
ἄνθρωπο μέ τήν μετάνοια καί συ-
νεχῶς ὑπομιμνήσκει τήν ἀνάγκη ἀνα-
καινίσεως. Καί τώρα νά ἀλλάξει ὁ
λαός νοοτροπία, ἀλλά ποιές ἀρχές νά
θέσει ὡς θεμέλιο  τῆς νέας ζωῆς; Οἱ
κήρυκες τῆς ἀλλαγῆς αὐτοῦ τοῦ εἴδους
οὔτε κἄν ὑποψιάζονται τό νόημα τῆς
μετανοίας ὡς ἀλλαγῆς τῆς νοοτρο-
πίας. Πιστεύουν σέ ἀνανέωση τῶν συ-
στημάτων, τοῦ τρόπου ζωῆς, τῆς
δομῆς τῆς κοινωνίας στίς ἀρχές τῆς
Εὐρώπης καί τῆς νέας ἐποχῆς, δέν πι-
στεύουν ὅμως στήν ἀνανέωση τῶν

συνειδήσεων, γιατί ἀγνοοῦν ἤ ὑποτι-
μοῦν τίς πνευματικές ἀνάγκες τοῦ
ἀνθρώπου καί τήν ὕπαρξη τῆς ψυχῆς.

Ἕνα εἶναι φοβερό. Ἡ ἁμαρτία. Τά
ἄλλα πάντα μύθος. Ἡ πολυκέφαλη
ἁμαρτία βάζει «σιδήρου χαλεπώτερα
δεσμά τῆς ψυχῆς». Ἡ ἀνομία ἔφερε
τήν ἁμαρτία καί ἡ ἁμαρτία τήν ἀπο-
στασία καί ἡ ἀποστασία τά σημερινά
δεινά. Ὁ λαός μας χρειάζεται ἀλλαγή
νοοτροπίας, δηλαδή μετάνοια καί ἐπι-
στροφή στό Θεό. 

Οἱ ἰνστρούχτορες θά καγχάσουν μέ
τίς σκέψεις αὐτές. Θά μᾶς χαρακτηρί-
σουν ἰδεοληπτικούς καί οὐτοπικούς.
Αὐτοί ἔχουν φέρει τόν κόσμο στόν
κρημνό τῆς καταστροφῆς μέ τίς λαν-
θασμένες πολιτικές τους, τίς δημαγω-
γικές ἐξαγγελίες τους καί τίς ὑλιστι-
κές ἰδεολογίες τους. Δέν εἶναι τυχαῖο,
ὅτι ὁ Θεάνθρωπος ἄρχισε τό κήρυγμά
του μέ τήν λέξη «μετανοεῖτε», γιατί ἡ
μετάνοια εἶναι ἡ ἀρχή καί τό θεμέλιο
κάθε ἀλλαγῆς. Καί ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος μιλώντας στούς Ἀθηναίους
εἶπε: «Ὁ Θεός τά νῦν παραγγέλλει
τοῖς ἀνθρώποις πᾶσι πανταχοῦ μετα-
νοεῖν». (Πραξ. 17, 30).

Αὐτός εἶναι ὁ δρόμος ἐξόδου ἀπό
τή συμφορά. 

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

OI INSTΡOΥΧΤΟΡΕΣ ΘΑ ΚΑΓΧΑΣΟΥΝ
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Ἀπό τή θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης

Ἀπό τόν ἑορτασμό τῆς ἐπετείου τῆς 28ης Ὀκτωβρίου στή Λαμία

Ἀναμνηστική φωτογραφία τῶν εἰσηγητῶν μετά τό πέρας τῆς ἡμερίδος

Ἄποψη τῶν ἐπισήμων καί τοῦ κοινοῦ κατά τήν διάρκεια τῆς ἡμερίδος
Ὁ Δήμαρχος Λοκρῶν κ. Νικόλαος Λιόλιος ἀπευθύνει χαιρετισμό κατά τήν ἔναρξη 
τῶν ἐργασιῶν τῆς ἐπιστημονικῆς ἡμερίδος γιά τόν Μητροπολίτη Νεόφυτο Μεταξᾶ



ζοντα Ἱ. Προσκυνηματικό Ναό Ἁγ. Δημητρίου Θεσσαλονίκης.
Στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις συμμετεῖχαν ἐκτός τοῦ ποιμενάρ-
χου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης Παναγιωτάτου κ.
Ἀνθίμου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικο-
λάου, οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Λήμνου καί Ἁγίου
Εὐστρατίου κ. Ἱερόθεος, Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, Ἀλεξαν-
δρουπόλεως κ. Ἄνθιμος, Λαγκαδᾶ, Λιτῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάν-
νης,  Μιχαλουπόλεως καί Κασοβίας κ. Γεώργιος, Ἡλιουπόλε-
ως κ. Θεόδωρος καί οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Θεουπόλεως
κ. Παντελεήμων καί Θερμῶν κ. Δημήτριος. Ὁ εὐσεβής λαός
τῆς Θεσσαλονίκης τίμησε ἰδιαίτερα τόν πολιοῦχο τῆς πόλης μέ
τήν ἀθρόα συμμετοχή του σέ ὅλες τίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις.

Ἑορτασμός 28ης Ὀκτωβρίου
Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε καί φέτος ἡ ἐπέτειος τῆς 28ης
Ὀκτωβρίου 1940, ἡ ἐπέτειος τοῦ ΟΧΙ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ στίς
ἰταμές ἀπαιτήσεις τῶν ἰταλῶν καί τῆς νικηφόρου προέλασης

τῶν ἐλλήνων στρατιωτῶν στά χιονισμένα βουνά τῆς Β. Ἠπεί-
ρου ἐνάντια στίς σιδηρόφραχτες μεραρχίες τοῦ πάνοπλου ἰτα-
λικοῦ στρατοῦ. Τό πρωί τῆς ἑπετείου στόν Ἱ. Μητροπολιτικό
Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας τελέσθηκε πανηγυ-
ρική ἀρχιερατική θ. Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῇ Ἁγίας
Σκέπης, τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, προστάτριας τοῦ ἔθνους
μας. Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στό πρό-

σωπο τῆς Παναγίας μας πού στούς δύσκολους καιρούς προ-
στάτεψε καί ἔσωσε τό γένος τῶν Ἑλλήνων, τονίζοντας τόν
ἄρρηκτο δεσμό τοῦ ἔθνους μέ τήν πίστη, δεσμοῦ καταλυτικοῦ
στήν ἱστορική πορεία τοῦ ἔθνους στήν ἀνάδειξή του. Μετά τό
πέρας τῆς θ. Λειτουργίας τελέσθηκε πανηγυρική Δοξολογία
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας καί
παρουσία τῶν ἐπισήμων τῆς πολιτικῆς καί στρατιωτικῆς ἡγε-
σίας. Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ἡ κα Θεοφανῶ
Παπαγεωργίου, Διευθύντρια τοῦ 11ου Δημοτικοῦ Σχολείου
Λαμίας. Ἀκολούθησε ἠ μετάβαση τοῦ ἀρχιερέως μετά τοῦ
ἱερατείου, τῶν ἐπισήμων καί τοῦ λαοῦ στό ἡρῶο τοῦ εὔζωνα
πολεμισῆ στή Πλ. Πάρκου, ὅπου τελέσθηκε ἐπιμνημόσυνη
δέηση καί κατάθεση στεφάνων. Οἱ ἑορταστικές ἐκδηλώσεις
περατώθηκαν μέ τήν μαθητική καί στρατιωτική παρέλαση
στούς δρόμους τῆς πόλης. Στίς ἐκδηλώσεις τήν ἑλληνική κυ-
βέρνηση ἐκπροσώπησε ὁ Γ. Γ. τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί
διά Βίου Μάθησης κ. Καλατζῆς, ἐνῶ παρέστησαν ὁ Περιφερει-
άρχης Στερεᾶς Κλ. Περγαντᾶς, ὁ Βουλευτής κ. Χρ. Σταϊκούρας,
ὁ Δήμαρχος Λαμιέων κ. Γ. Κοτρωνιάς, ὁ Στρατηγός Διοικητής
ΜΕΡ.ΥΠ. κ. Ἐλ. Συναδινός, ὀ Περιφερειακός Διευθυντής Ἀστυ-
νομίας, ὁ Περιεφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικῆς καί λοιποί
ἐπίσημοι. 

ΚΓ´ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ στη λαμια

Μέ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε στή Λαμία,
ἀπό 31 Ὀκτωβρίου ἕως 2 Νοεμβρίου, ἡ 23η
Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις ἐντεταλμένων
Ὁρθοδόξων Ἑκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπό-

λεων, γιά θέματα Αἱρέσεων καί Παραθρη-
σκειῶν, ὑπό τήν αἱγίδα τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.
Ἱερωνύμου. 
Τήν διοργάνωση εἶχε ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή
ἐπί τῶν Αἱρέσεων, ἐνῶ τήν φιλοξενία ἀνέλαβε
ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας. Λεπτομερές ρεπορτάζ
στό ἑπόμενο φύλλο τῆς ἐφημερίδας μας.
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ἱστορική πόλη τῆς Ἀταλάντης τό Σαββατοκύριακο 15 καί 16
Ὀκτωβρίου μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπετείου συμπληρώσεως 250
ἐτῶν ἀπό τῆς γεννήσεως καί 150 ἐτῶν ἀπό τῆς κοιμήσεως τοῦ
ἀπό Ταλαντίου Μητροπολίτου Ἀθηνῶν κυροῦ Νεοφύτου Με-
ταξᾶ.

Οἱ ἐκδηλώσεις τοῦ διημέρου περιελάμβαναν:
Ἐπιστημονική Ἡμερίδα γιά τήν προσωπικότητα καί τό ἔργο

τοῦ Ἐπισκόπου Ταλαντίου Νεοφύτου καί πανηγυρική Συνοδι-
κή Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιε-
πισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου Β΄ εἰς τόν
Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Ἀταλάντης.

Στήν Ἡμερίδα πού πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα τε-
λετῶν τοῦ Δήμου Λοκρῶν. Μετά τήν προσφώνηση τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου καί τοῦ Δημάρχου
Λοκρῶν κ. Νικολάου Λιόλιου, ἀναγνώσθηκε τό ἐμπνευσμένο
μήνυμα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερω-
νύμου. 

Ἐν συνεχείᾳ ἀκολούθησε τό πρόγραμμα τῆς Ἡμερίδας τό
ὁποῖο περιελάμβανε τίς ἑξῆς εἰσηγήσεις:

α) Ἡ ἐποχή τῆς δράσεως τοῦ ἐπισκόπου Νεοφύτου Με-
ταξᾶ, ἀπό τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Γεώργιο Μεταλληνό,
Καθηγητή Πανεπιστημίου.

β) Ἡ Ἀρχιερατεία τοῦ Νεοφύτου στήν ἐπισκοπή
Ταλαντίου, ἀπό τόν κ. Ἠλία Κουκουβέτσο, Θεολόγο
Καθηγητή Μ.Ε.

γ)  Ὁ Νεόφυτος Μεταξᾶς ὡς ἐπίσκοπος Ἀττικῆς,
ἀπό τόν κ. Δημήτριο Γόνη, Καθηγητή Πανεπιστημί-
ου.

δ) Ὁ Νεόφυτος Μεταξᾶς ὡς Μητροπολίτης
Ἀθηνῶν καί Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἀπό τόν
Κωνσταντῖνο Μανίκα, Ἐπίκουρο Καθηγητή Θεολο-
γίας.

ε) Ἡ προσφορά τοῦ Ταλαντίου Νεοφύτου στόν
Ἀγώνα, ἀπό τή κα Χαρίκλεια Δημακοπούλου, Νομι-
κό.

στ) Τό συγγραφικό ἔργο τοῦ Νεοφύτου Μεταξᾶ,
ἀπό τήν κα Χριστίνα Κολοβοῦ, Διδάκτορα Θεολο-
γίας.

ζ) Δύο κατάστιχα τοῦ Ταλαντίου Νεοφύτου στόν

Ἀγώνα, ἀπό τή κα Μαρία Βακαλοπούλου, Διδάκτο-
ρα Φιλοσοφίας.

η) Ἡ στάση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὑπό τήν προ-
εδρία τοῦ Νεοφύτου Μεταξᾶ ἔναντι τῶν Χριστοφό-
ρου Παπουλάκου καί Κοσμᾶ Φλαμιάτου, ἀπό τόν
κ. Ἰωάννη Μπουγάτσο, Φιλόλογο-Θεολόγο.

θ) Τά κατά τόν θάνατο τοῦ Νεοφύτου καί ἡ δια-
θήκη του, ἀπό τόν κ. Σοφοκλή Δημητρακόπουλο,
Φιλόλογο-Θεολόγο.

καί ι)  Ὁ Ταλαντίου Νεόφυτος ὡς ἀρθρογράφος
στήν Ἐφημερίδα τῶν Ἀθηνῶν. Θέματα καί προβλη-
ματισμοί, ἀπό τόν κ. Γεώργιο Τσοῦτσο, Πολιτικό
Ἐπιστήμονα.

Ἡ Συνοδική Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς ἦταν
γιά τήν Ἀταλάντη καί τήν εὐρύτερη περιοχή τῆς
Λοκρίδος ἕνα πρωτόγνωρο καί ἱστορικό γεγονός.
Τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Μακαριώτα-

τος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος
ὁ Β΄ καί συμμετεῖχαν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Σινᾶ,
Φαράν καί Ραϊθώ κ. Δαμιανός, ἐξ Ἀταλάντης καταγόμενος καί
οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Καρπενησίου κ. Νικόλαος,
Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος, Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, Γλυφά-
δας κ. Παῦλος, Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεώργιος, ὁ Ἀρχι-
γραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δι-
αυλείας κ. Γαβριήλ καί ὁ Ποιμενάρχης μας κ. Νικόλαος.

Ἐπίσης συμμετεῖχε ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς ἱ. Ἀρχιεπι-
σκοπῆς Ἀθηνῶν Ἀρχιμανδρίτης Μάξιμος Παπαγιάννης, ἱερεῖς
τῆς Μητροπόλεως Φθιώτιδος καί οἱ διάκονοι τοῦ Μακαριωτά-
του καί τοῦ Μητροπολίτου μας.

Τούς Ἐκκλησιαστικούς Ὕμνους τοῦ ὄρθρου ἔψαλε ἡ Βυ-
ζαντινή Χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως ὑπό τήν Διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου καί Δι-
ευθυντοῦ τῆς Σχολῆς κ. Ἀνδρέου Ἰωακείμ, ἐνῶ στή Θεία Λει-
τουργία ἔψαλε ἡ τετράφωνη εὐρωπαϊκή χορωδία τῆς Ἀταλάν-
της ὑπό τήν Διεύθυνση τοῦ πρωτοψάλτου κ. Νικολάου Σα-
μαρτζῆ.

Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας προσεφώνησε
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πων τῆς πολιτείας ἀπεμπολήσεως τῶν παραδόσεων
αὐτῆς.

Ἦταν ὄντως μεγάλη μορφή σέ κρίσιμη ἐποχή. Ὁμιλῶν
καί προσευχόμενος ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ στίς 29 Δεκεμβρίου
τοῦ 1861 σέ ἡλικία 100 ἐτῶν.

Μακαριώτατε.
Ὁ προκάτοχός μας μακαριστός καί ἀοίδιμος Νεόφυτος

ἔμεινε στήν ἱστορία ὡς τῶν πατέρων συνόμιλος καί τῶν
προγόνων ὁμότροπος, ὡς γνήσιος ἐκφραστής τοῦ ἑλληνορ-
θοδόξου πνεύματος καί ἀκραιφνής πατριώτης. Ἀντιστάθη-
κε στήν ἐπιχειρηθεῖσα ἀπό τούς Βαυαρούς ἐκκοσμίκευση

τῆς Ἐκκλησίας καί τήν εἰσβολή τοῦ Δυτικοῦ σχολαστικοῦ
πνεύματος. Ἔχοντας τήν φλόγα τῆς πίστεως καί τῆς φιλο-
πατρίας στήν ψυχή του, κατώρθωσε νά συνεργήσει ἀποτε-
λεσματικά στήν οἰκοδόμηση καί συγκρότηση τοῦ νεοπα-
γοῦς ἑλληνικοῦ κράτους καί τῆς νεοτεύκτου Ἑλλαδικῆς
Ἐκκλησίας.

Καυχόμεθα διά τόν ἐπιφανῆ Ἀρχιερέα τῆς Ἐκκλησίας
μας καί προσευχόμεθα εἰς τόν Θεό νά ἀναπαύει τήν μακα-
ρία ψυχή του «ἐν χώρᾳ ζώντων».

Εἰς ἀνάμνησιν τῶν ἐπετειακῶν αὐτῶν ἐκδηλώσεων, σᾶς
παρακαλῶ νά δεχθεῖτε «αὐτόν τοῦτον τόν Νεόφυτον»
ὅπως τόν ἀπεικόνισε ὁ ἁγιογράφος κ. Ἰωάννης Γούλας καί

μαζί μέ τόν πίνακα τίς ἐγκάρδιες εὐχαριστίες
Κλήρου, Ἀρχόντων, λαοῦ καί τῆς ἐμῆς ἐλαχιστό-
τητος διά τήν εὐλογητή παρουσία σας.

Ὁ Μέγας Ἀρχιερεύς Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς
Χριστός νά κρατύνει τήν Ἀρχιεπισκοπεία σας εἰς
ἔτη μακρά καί νά ἐπιδαψιλεύει εἰς τήν ζωήν σας
πάντα τά οὐράνια δωρήματα πρός δόξαν τοῦ
Ἁγίου Ὀνόματος Αὐτοῦ καί ἔπαινον τῆς φιλτά-
της πατρίδος μας.    

† ὁ Φ.Ν.  

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Διήμερο σπουδαίων ἐκκλησιαστικῶν καί μορ-
φωτικῶν ἐκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε στήν
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Μέσα στή μεγάλη καί πολυ-
μέτωπη κρίση τῆς παρού-
σης περιόδου ἀκούγεται

ἔντονα ἡ φωνή τῶν κυβερνώντων, ὅτι
γιά νά ἐπανεύρουμε τό ρυθμό τῆς
ζωῆς, εἶναι ἀνάγκη νά ἀλλάξουμε νο-
οτροπία, νά συμμορφωθοῦμε πρός
τούς νόμους, νά ἐγκαταλείψουμε τήν
ραστώνη καί νά βάλουμε στήν ζωή
μας ἕνα καινούριο ξεκίνημα. Μετά-
νοια κηρύττουν οἱ πολιτικοί, ἀλλά μέ
ποιό μοντέλο ἀνανεώσεως; Νά ἐγκα-
ταλείψουμε τό κακό παρελθόν, ἀλλά
σέ πιό πρότυπο ζωῆς νά προσανατο-
λισθοῦμε;

Ἐάν εἶχαν ἐνστερνισθεῖ τίς ἀρχές
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς δέν θά
ὑπῆρχε οὔτε κρίση, οὔτε ἀνάγκη νέου
προσανατολισμοῦ. Γιατί ἡ ζωή τοῦ
Χριστοῦ καθημερινά ἀνανεώνει τόν
ἄνθρωπο μέ τήν μετάνοια καί συ-
νεχῶς ὑπομιμνήσκει τήν ἀνάγκη ἀνα-
καινίσεως. Καί τώρα νά ἀλλάξει ὁ
λαός νοοτροπία, ἀλλά ποιές ἀρχές νά
θέσει ὡς θεμέλιο  τῆς νέας ζωῆς; Οἱ
κήρυκες τῆς ἀλλαγῆς αὐτοῦ τοῦ εἴδους
οὔτε κἄν ὑποψιάζονται τό νόημα τῆς
μετανοίας ὡς ἀλλαγῆς τῆς νοοτρο-
πίας. Πιστεύουν σέ ἀνανέωση τῶν συ-
στημάτων, τοῦ τρόπου ζωῆς, τῆς
δομῆς τῆς κοινωνίας στίς ἀρχές τῆς
Εὐρώπης καί τῆς νέας ἐποχῆς, δέν πι-
στεύουν ὅμως στήν ἀνανέωση τῶν

συνειδήσεων, γιατί ἀγνοοῦν ἤ ὑποτι-
μοῦν τίς πνευματικές ἀνάγκες τοῦ
ἀνθρώπου καί τήν ὕπαρξη τῆς ψυχῆς.

Ἕνα εἶναι φοβερό. Ἡ ἁμαρτία. Τά
ἄλλα πάντα μύθος. Ἡ πολυκέφαλη
ἁμαρτία βάζει «σιδήρου χαλεπώτερα
δεσμά τῆς ψυχῆς». Ἡ ἀνομία ἔφερε
τήν ἁμαρτία καί ἡ ἁμαρτία τήν ἀπο-
στασία καί ἡ ἀποστασία τά σημερινά
δεινά. Ὁ λαός μας χρειάζεται ἀλλαγή
νοοτροπίας, δηλαδή μετάνοια καί ἐπι-
στροφή στό Θεό. 

Οἱ ἰνστρούχτορες θά καγχάσουν μέ
τίς σκέψεις αὐτές. Θά μᾶς χαρακτηρί-
σουν ἰδεοληπτικούς καί οὐτοπικούς.
Αὐτοί ἔχουν φέρει τόν κόσμο στόν
κρημνό τῆς καταστροφῆς μέ τίς λαν-
θασμένες πολιτικές τους, τίς δημαγω-
γικές ἐξαγγελίες τους καί τίς ὑλιστι-
κές ἰδεολογίες τους. Δέν εἶναι τυχαῖο,
ὅτι ὁ Θεάνθρωπος ἄρχισε τό κήρυγμά
του μέ τήν λέξη «μετανοεῖτε», γιατί ἡ
μετάνοια εἶναι ἡ ἀρχή καί τό θεμέλιο
κάθε ἀλλαγῆς. Καί ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος μιλώντας στούς Ἀθηναίους
εἶπε: «Ὁ Θεός τά νῦν παραγγέλλει
τοῖς ἀνθρώποις πᾶσι πανταχοῦ μετα-
νοεῖν». (Πραξ. 17, 30).

Αὐτός εἶναι ὁ δρόμος ἐξόδου ἀπό
τή συμφορά. 

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

OI INSTΡOΥΧΤΟΡΕΣ ΘΑ ΚΑΓΧΑΣΟΥΝ
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Ἀπό τή θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης

Ἀπό τόν ἑορτασμό τῆς ἐπετείου τῆς 28ης Ὀκτωβρίου στή Λαμία

Ἀναμνηστική φωτογραφία τῶν εἰσηγητῶν μετά τό πέρας τῆς ἡμερίδος

Ἄποψη τῶν ἐπισήμων καί τοῦ κοινοῦ κατά τήν διάρκεια τῆς ἡμερίδος
Ὁ Δήμαρχος Λοκρῶν κ. Νικόλαος Λιόλιος ἀπευθύνει χαιρετισμό κατά τήν ἔναρξη 
τῶν ἐργασιῶν τῆς ἐπιστημονικῆς ἡμερίδος γιά τόν Μητροπολίτη Νεόφυτο Μεταξᾶ



τόν Μακαριώτατο Προκαθήμενο τῆς Ἐκκλησίας μας ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ὑπογραμμίζοντας
τό ἐξαίσιο γεγονός τῆς παρουσίας τοῦ ἰδίου καί τῆς Ἱερᾶς Συ-
νόδου στήν Ἀταλάντη καί περιγράφοντας διαγραμματικά τήν
προσωπικότητα τοῦ Ἐπισκόπου Ταλαντίου Νεοφύτου.

Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ γεγονότος προσέφερε στόν Μακαριώτα-
το μία προσωπογραφία τοῦ Ἐπισκόπου Νεοφύτου ἔργο τοῦ
ἁγιογράφου κ. Ἰωάννου Γούλα. Κατόπιν ὁ Δήμαρχος Λοκρῶν
κ. Νικόλαος Λιόλιος ἀνέγνωσε τό ψήφισμα τοῦ Δημοτικοῦ
Συμβουλίου Ἀταλάντης ἀνακηρύξεως τοῦ Μακαριωτάτου ὡς
ἐπιτίμου Δημότου τοῦ Δήμου Λοκρῶν καί τοῦ ἐπέδωσε τό
χρυσό Κλειδί τῆς πόλεως.

Γεμάτος συγκίνηση ὁ Μακαριώτατος γιά τίς ἐκδηλώσεις
σεβασμοῦ καί τιμῆς πρός τό πρόσωπό του τοῦ Μητροπολίτου
Φθιώτιδος, τοῦ Δημάρχου Λοκρῶν καί τοῦ συγκεντρωμένου
πλήθους, πού παρακολούθησε μέ ἀπόλυτη κατάνυξη τή μυ-
σταγωγία τῆς Θεία Λειτουργίας καί τίς ὁμιλίες, εὐχαρίστησε μέ
λόγια ἐγκάρδια καί ἀναφέρθηκε στή σημασία τοῦ ἑορτασμοῦ
ὑπογραμμίζοντας τήν προσφορά τοῦ ἀοιδήμου Νεοφύτου στή
δύσκολη περίοδο τῆς Ἀρχιερατείας του τόσο στήν Ἀταλάντη
ὅσο καί στήν Ἀθήνα.

Συγκίνηση προκάλεσαν τά λόγια τοῦ Μακαριωτάτου στά
ὁποῖα μεταξύ τῶν ἄλλων ἐπισήμανε ὅτι «Ἡ πρόσκληση καί
πρόκληση σήμερα εἶναι ἡ συνεργασία τοῦ Δημάρχου μέ τόν
Μητροπολίτη σας, αὐτό εἶναι χρωστούμενο σήμερα. Πολλά
χρόνια καί ἀρκετό καιρό ζήσαμε χωριστά. Σήμερα ὅμως εἶναι
ἀνάγκη ἀπό κάθε ἄλλη φορά, νά συνεργαστοῦμε καί νά εἴμα-
στε ἑνωμένοι». Ἐπίσης τόνισε ὅτι «σήμερα πρέπει νά βροῦμε
τό μυστικό ὥστε νά ξεπεράσουμε τίς δυσκολίες καί ἑνωμένοι
ὅλοι νά  στρέψουμε τίς δυνάμεις μας πρός τήν ὑπέρβαση. Τό
ξεπέρασμα τῶν δυσκολιῶν, οἱ ὁποῖες εἶναι πρῶτα ἐσωτερικές
καί ἕπειτα ἐξωτερικές».

Εἰς ἀνάμνηση τῆς μεγάλης ἡμέρας προσέφερε εἰς τόν Σε-
βασμιώτατο ἀντίγραφο τοῦ μικροῦ Εὐαγγελίου πού ἔφερε
ἐπάνω του ὁ Ἐπίσκοπος Σαλώνων Ἡσαῒας καί τοῦ ὁποίου τό
πρωτότυπο φυλάσσεται στήν Ἱερά Μονή Ὁσίου Λουκᾶ Βοι-
ωτίας, στόν δέ Δήμαρχο προσέφερε μικρό ἀσημένιο δίσκο.

Μετά τή Θεία Λειτουργία τελέστηκε ἐπιμνημόσυνη Δέηση
καί κατατέθηκε δάφνινος στέφανος ἀπό τόν Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη μας εἰς τήν προτομήν τοῦ Ἐπισκόπου Νεοφύτου,
πού εὑρίσκεται στόν αὔλειο χῶρο τοῦ ναοῦ. Ἡ ὅλη ἐκδήλωση

ἔκλεισε μέ τόν Ἐθνικό Ὕμνο ἀπό τή Φιλαρμονική τῆς Ἀταλάν-
της.

Μετά τή Θεία Λειτουργία καί τήν ἐπιμνημόσυνη δέηση ὁ
Μακαριώτατος μέ τούς Ἀρχιερεῖς καί τή Συνοδεία τους ἐπισκέ-
φθησαν τήν Ἱερά Μονή Ἁγίων Ἀναργύρων, ὅπου ἡ Ἀδελφό-
τητα τοῦ ἐπεφύλαξε θερμή ὑποδοχή καί πλούσια φιλοξενία.

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος ἐντυπωσιασμένος ἀπό τά
ἔργα ἀναστηλώσεως καί ἀνακαινίσεως τοῦ Μοναστηριακοῦ
συγκροτήματος εὐχήθηκε στή Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
γερόντισσα Φιλοθέη καί στίς ἀδελφές νά ἔχουν τή χάρη τοῦ
Θεοῦ καί τήν προστασία τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων γιά νά ἀγωνί-
ζονται τόν καλόν ἀγῶνα τῆς πίστεως καί νά συνεχίζουν πιστά
τήν παράδοση τοῦ Ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ.

Οἱ πανηγυρισμοί τῆς μεγάλης αὐτῆς ἡμέρας ἔκλεισαν μέ
γεῦμα πού προσέφερε ὁ Δήμαρχος Λοκρῶν κ. Νικόλαος Λιό-
λιος στήν Σκάλα Ἀταλάντης.

Ἐντύπωση προκάλεσε στόν Μακαριώτατο ἡ διαβεβαίωση
τοῦ Δημάρχου, ὅτι θά ἐπιδιώκει πάντοτε τήν συνεργασία μέ
τόν Μητροπολίτη καί τήν τοπική Ἐκκλησία, γιατί μόνο μέ τόν
τρόπο αὐτό προάγεται τό συμφέρον τοῦ λαοῦ καί ὁ πολιτι-
σμός τῆς περιοχῆς.

Στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις παραβρέθηκαν οἱ Βουλευτές
Φθιώτιδος κα Τόνια Ἀντωνίου, κα Κατερίνα Μπατζελῆ, κ.
Χρῆστος Σταϊκούρας, κ. Νικόλαος Τσώνης, ὁ Περιφερειάρχης
Στερεᾶς Ἑλλάδος κ. Κλέρχος Περγαντᾶς, ὁ Ἀντιπεριφερειάρ-
χης κ. Θωμᾶς Στάϊκος, ὁ Στρατηγός τῆς Μεραρχίας κ. Ἐλευθέ-
ριος Συναδινός, ὁ Περιφερειακός Διευθυντής τῆς Ἀστυνομίας,
ὁ Διευθυντής τῆς Πυροσβεστικῆς Φθιώτιδος, ὅλες οἱ ἀρχές τῆς
Ἐπαρχίας Λοκρίδος, ὁ Δήμαρχος Μώλου-Ἁγίου Κωνσταντίνου
κ. Εὐάγγελος Τετριμήδας, Ἡγούμενοι, Μοναχοί καί Μοναχές
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, πολλοί ἱερεῖς τῆς πε-
ριοχῆς καί ἀσφαλῶς ὁ Δήμαρχος Λοκρῶν μέ ὅλα τά μέλη τοῦ
Δημοτικοῦ Συμβουλίου, καθώς καί ὁ Γενικός Διευθυντής τοῦ
Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀλέ-
ξανδρος Κατσιάρας.

Οἱ ἐκδηλώσεις καλύφθηκαν ἀπ΄ ὅλα τά τοπικά Μέσα Ἐνη-
μερώσεως καί ἡ Θεία Λειτουργία μεταδόθηκε ἀπό τόν Ραδιο-
φωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τούς Τηλεοπτι-
κούς Σταθμούς 4E τῆς ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος «Λυδία»
Χαλκιδικῆς καί «STAR  Κεντρικῆς Ἑλλάδος».

ων κορύφωση ἀποτελεῖ ἡ σημερινή μεγάλη καί
ἁγία ἡμέρα τῆς Συνοδικῆς θείας Λειτουργίας.

Ἐπιτρέψατέ μου, Μακαριώτατε νά περιγρά-
ψω διαγραμματικά τήν πολυσήμαντη αὐτή προ-
σωπικότητα, ἡ ὁποία ἐτίμησε τήν Ἐκκλησία καί
τήν πατρίδα ὅσον ὀλίγοι καί ἡ ὁποία ἀποτελεῖ
δι᾽ ἡμᾶς τούς Ἱεράρχες καί διά πάντα Ἕλληνα
ὁδοδείκτη ἀσφαλοῦς πορείας καί ζωῆς. 

Ὁ Νικόλαος Μεταξᾶς γεννήθηκε στήν Ἀθήνα
στίς 2 Νοεμβρίου τοῦ 1762 ἀπό γονεῖς εὐπό-
ρους καί εὐσεβεῖς. Ποθών τήν Μοναχική ζωή
ἐκάρη Μοναχός στήν Ἱερά Μονή Πεντέλης λα-
βών τό ὄνομα Νεόφυτος. Κατόπιν μετέβη στήν
Κωνσταντινούπολη πλησίον τοῦ θείου του Μη-
τροπολίτου Καισαρείας Γρηγορίου καί ἀργότερα
προσελήφθη ὡς Ἀρχιδιάκονος τοῦ Ἐπισκόπου
Ταλαντίου καί Διαυλείας Γαβριήλ, τόν ὁποῖο καί
διαδέχθηκε στήν Ἐπισκοπή αὐτή τό ἔτος 1803. 

Σχεδόν 30 χρόνια ἐποίμανε μέ αὐτοθυσία καί
σοφία τήν Ἐπισκοπή Ταλαντίου σέ περίοδο δου-
λείας, ἐπαναστάσεως καί ἐλευθερίας. Ἐχρημάτι-
σε τοποτηρητής τῶν ἐπισκοπῶν Αἰγίνης, Ὕδρας
καί Πόρου, Πάρου καί Νάξου καί Ἀθηνῶν. Τό ἔτος 1833
στό Ναύπλιο ὑπέγραψε τό πρωτόκολλο τοῦ Αὐτοκεφάλου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπό τό τίτλο: «Ὁ Ἐπίσκοπος
Ταλαντίου Νεόφυτος καί Τοποτηρητής Ἀθηνῶν». 

Τό ἴδιο ἔτος ὠνομάσθηκε Ἐπίσκοπος Ἀττικῆς καί τό
ἔτος 1850, ὅταν ἡ τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία ἐξέδωκε
τόν Συνοδικό τόμο τῆς ἀναγνωρίσεως τοῦ Αὐτοκεφάλου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀνέλαβε Πρόεδρος καί ὠνο-
μάσθηκε Μητροπολίτης Ἀθηνῶν, γενόμενος πρῶτος Πρό-
εδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ὑπῆρξε λόγιος, νηστευτής, φιλακόλουθος, καλοκάγα-
θος, φιλάνθρωπος, φιλογενής καί εἰς τό ἔπακρον φιλόπα-
τρις.

Αὐτός πρῶτος στήν Ἀταλάντη ὕψωσε τή σημαία τῆς
ἐπαναστάσεως καί ἀργότερα στόν Ὅσιο Λουκᾶ Βοιωτίας
καί στά Σάλωνα. Ἐπολέμησε μέ τόν Ἀθανάσιο Διάκο, τόν
Ἡσαῒα Σαλώνων καί τούς ἀρματωλούς καί καπεταναίους
τῆς Ρούμελης. Πετραχήλι καί καριοφύλλι ἦταν τά ὅπλα
τῆς διπλῆς στρατείας του. Ἔγραψε ἐπιστολές περιώδευσε

τή Στερεά Ἑλλάδα καί τήν Πελοπόννησο, ἐκήρυξε καί ξε-
σήκωσε τό λαό, ὀργάνωσε στρατό, ἵδρυσε σχολεῖα. Ἔδωσε
τά πάντα γιά τήν πατρίδα. Αὐτός ἦταν πού συνεκέντρωσε
τά ἐξ ἀργύρου καί χρυσοῦ ἀναθήματα τῶν Ναῶν καί
Μονῶν τῆς Ἐπισκοπῆς του, τά ἐχώνευσε καί τά ἀπέστειλε
στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ Ἱεροῦ
τῆς ἀνεξαρτησίας ἀγῶνος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους κατά τοῦ
Βαρβάρου κατακτητοῦ.

Ἀναδείχθηκε ἄνδρας μεγάλου ἀγωνιστικοῦ καί Ἀρχιε-
ρατικοῦ ἀναστήματος. Ἐβοήθησε τά μέγιστα στήν ὀργάνω-
ση τοῦ νεοπαγοῦς κράτους καί τῆς Ἐκκλησίας. Ἐχρημάτι-
σε πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου καί πολλῶν ἐθνοσυνελεύ-
σεων. 

Διεκρίνετο διά τό «ἐνάρετον καί φιλήσυχον πολίτευμα»
καί δικαίως ὀνομάσθηκε «τό τῆς ἀρετῆς πανταχοῦ τίμιον».

«Ἐμιμήθη τάς ἀρετάς καί τόν ζῆλον τῶν πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας» γράφει περί αὐτοῦ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος  Μαντι-
νείας Θεόκλητος Βίμπος.

Ἦταν ζηλωτής τῆς ἀξιοπρεπείας τῆς Ἐκκλησίας καί
οὐδέποτε ὑπεχώρησε πρό ἐπιμόνων ἀξιώσεων ἐκπροσώ-
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ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ

Ε
να σημαντικό πνευματικό γεγονός γιά τήν ἐνορία Ἁγίου
Νικολάου Μακρυρράχης ἀπετέλεσε ἡ θεολογικο-ἱστο-
ρική Ἑσπερίδα πού διοργάνωσε τήν Κυριακή 4 Σεπτεμ-

βρίου στό προαύλιο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ ἐνοριακοῦ Ναοῦ τό
Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεώς μας. Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ σύντομο χαιρετισμό τοῦ
ἐφημερίου τῆς ἐνορίας αἰδεσιμωτάτου Πρεσβυτέρου π. Δημη-
τρίου Χαΐνη, ὁ ὁποῖος καλωσόρισε τούς παρισταμένους ἐπισή-
μους, τούς κατοίκους καί ἐπισκέπτες τοῦ χωρίου, εὐχαρίστησε
ὅλους ὅσοι συνεργάστηκαν στήν πραγματοποίηση τῆς ἐκδη-
λώσεως καί ἀναφέρθηκε στή σημαντικότητα αὐτῆς γιά τό χω-
ριό καί τούς κατοίκους του. Στή συνέχεια τό λόγο ἔλαβε ὁ
πρῶτος ὁμιλητής τῆς ἐκδήλωσης κ. Χαρίλαος Πατρίδας, τ. Γυ-
μνασιάρχης, Φιλόλογος-Θεολόγος, ὁ ὁποῖος μέ διεξοδικό τρό-
πο καί ἀναφορές στήν σύγχρονη πραγματικότητα ἀνέπτυξε καί
παρουσίασε τό βίο καί τά
θαύματα τοῦ ἁγίου Νικολά-
ου. Δεύτερος ὁμιλητής τῆς
ἑσπερίδας ἦταν ὁ κ. Δημή-
τριος Μπουλοῦζος, Ὑπάλλη-
λος τοῦ Ο.Τ.Ε., ὁ ὁποῖος
ἀναφέρθηκε στό ἱστορικό
τοῦ ἐνοριακοῦ Ναοῦ και τήν
ἱστορική πορεία τοῦ χωριοῦ
μέ τήν πρώτη ἐγκατάσταση
τῶν κατοίκων στήν περιοχή.
Τελευταῖος ὁμιλητής ἦταν ὁ
κ. Κώστας Μπιλίρης, Συγ-
γραφέας-Λογοτέχνης, ὁ
ὁποῖος μέ ὕφος γλαφυρό
ἀναφέρθηκε ἐκτενῶς καί μέ
πολλά χαρακτηριστικά χωρία ἀπό Δημοτικά μας Τραγούδια
στή βαθειά σχέση πού χαρακτηρίζει τό Παραδοσιακό τραγούδι
μέ τό θρησκευτικό στοιχεῖο. Ἡ Θεολογικο - ἱστορική Ἑσπερίδα
ὁλοκληρώθηκε μέ τήν παρουσίαση παραδοσιακῶν τραγου-
διῶν, τήν ἐπιμέλεια τῶν ὁποίων εἶχε ἡ συνταξ. Νηπιαγωγός κ.
Χριστίνα Κούτσικα, ἐνῶ ἔπαιξαν μουσικά ὄργανα καί τραγού-
δησαν ὁ κ. Δημήτριος Μπουλοῦζος καί ἡ δις Δήμητρα Μπου-
λούζου, φοιτήτρια τῆς Παιδαγωγικῆς Σχολῆς, ἡ ὁποία καί πα-
ρουσίασε τήν ὅλη ἐκδήλωση. Στό τέλος ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, πανοσιολογιώ-
τατος ἀρχιμ. π. Ἄνθιμος Νεραντζῆς, Ἱεροκήρυκας τῆς Μητροπό-
λεως, μετέφερε τίς εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου πρός τούς παρι-

σταμένους, συνεχάρη ὅλους ὅσοι μόχθησαν γιά τήν πετυχημέ-
νη ἐκδήλωση. Ἡ ἐκδήλωση ὁλοκληρώθηκε μέ τήν διανομή σέ
ὅλους ἀναμνηστικῶν εἰκόνων καί τήν παράθεση ἐδεσμάτων.
Στήν Ἐκδήλωση παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Δομοκοῦ κ. Στυλ.
Σύρος, κληρικοί τῶν ὅμορων ἐνοριῶν καί πολλοί κάτοικοι τοῦ
χωριοῦ καί τῶν γειτονικῶν χωρίων.

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΑΔΩΝΑΣ

Σ
τό χωριό Φιλιαδώνα, τῆς Ἐπαρχίας Δομοκοῦ πραγματο-
ποιήθηκε ἡ 10η φετινή Θεολογικο-ἱστορική Ἑσπερίδα,
ἡ ὁποία ἐντασσόταν στά πλαίσια τῶν δραστηριοτήτων

τῆς Ἀκαδημίας Ἑλληνορθόδοξου Πολιτισμοῦ, πού ἡ ἐμπνευ-
σμένη πρωτοβουλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.
Νικολάου συνέστησε στή Ἱ. Μητρόπολή μας γιά τήν πνευματι-
κή προαγωγή τῶν πιστῶν καί τήν ἀνάδειξη καί προβολή τῶν
ἱστορικῶν καί πολιτιστικῶν στοιχείων τῶν ἐνοριῶν. Ἡ ἐκδήλω-

ση, τήν ὁποία διοργάνωσε μέ
πολλή ἐπιτυχία ὁ ἐφημέριος
τοῦ χωρίου αἰδεσιμ. πρεσβύ-
τερος π. Ἀνδρέας Κολοβός
καί τό Ἐκκλησιαστικό Συμ-
βούλιο τῆς ἐνορίας, ἔλαβε
χώρα τήν Κυριακή 2 Ὀκτω-
βρίου στόν προαύλιο χῶρο
τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου
μέ τή παρουσία πολλῶν κα-
τοίκων τοῦ χωριοῦ. Τήν
ἐκδήλωση ἄνοιξε ὁ ἐφημέ-
ριος τοῦ χωριοῦ καί Ἀρχιε-
ρατικός Ἐπίτροπος Δομοκοῦ
π. Ἀνδρέας Κολοβός, ὁ
ὁποῖος καί ἀπηύθυνε σύντο-

μο χαιρετισμό. Κατόπιν ὁ πρῶτος ὁμιλήτης κ. Σπυρίδων Μπαϊ-
κούσης, Διευθυντής τοῦ Ἑσπερινοῦ Λυκείου Λαμίας, πῆρε τό
λόγο καί ἀνέπτυξε τό βίο τοῦ ἁγίου Γεωργίου, τά θαύματά του,
ἀλλά καί τή λαογραφική παράδοση πού σχετίζεται μέ τήν ἑορ-
τή του. Στήν συνέχεια ὁ δεύτερος ὁμιλητής κ. Ἀνδρέας Καρπέ-
τας, συνταξιοῦχος Ἐκπαιδευτικός, ἀναφέρθηκε στό Ἱστορικό
τοῦ Ναοῦ, κατ’ ἀρχάς δίνοντας μιά περιγραφή τοῦ παλαιοτέ-
ρου ναοῦ, πού βρισκόταν στήν θέση τοῦ νέου ναοῦ, καί ἀκο-
λούθως στήν ἀνέγερση τοῦ νέου ἐνοριακοῦ Ναοῦ μέ τά χαρα-
κτηριστικά του στοιχεῖα. Τελευταῖος ὁμιλητής ἦταν καί πάλι ὁ κ.
Μπαϊκούσης, ὁ ὁποῖος αὐτή τή φορά ἀναφέρθηκε σέ ἔθιμα
πού σχετίζονται μέ τή ἑορταστική ζωή τοῦ χωριοῦ, καθώς ἐπί-
σης παρουσίασε ἱστορικά στοιχεῖα πού ἀφοροῦν τό χωριό ἀπό
τά ἀρχαῖα χρόνια μέχρι τήν σύγχρονη ἐποχή. Ὕμνους ἀπό τήν
ἀκολουθία τοῦ Ἀγίου Γεωργίου ἔψαλαν οἱ ἱεροψάλτες κ.κ. Γε-
ώργ. Χριστοδούλου καί Ἀθανάσιος Παλαιογιάννης. Ἡ ὅλη
ἐκδήλωση, τήν ὁποία παρουσίασε ὁ κ. Ἀθ. Κοντός, Προϊστάμε-
νος τοῦ Κέντρου Ἐξυπηρέτησης Πολιτῶν Δομοκοῦ, ἔκλεισε μέ
τήν προβολή βιντεοταινίας, πού ἑτοίμασε ὁ Ἁγιογράφος κ.
Χρῆστος Καραγιάννης σχετικά μέ τόν Ἱ. Ναό τοῦ Ἀγίου Γεωργί-
ου. Μετά τήν ἐκδήλωση διενεμήθησαν ἀναμνηστικά καί ἀκο-
λούθησε δεξίωση στό κοινοτικό κατάστημα τοῦ χωριοῦ. Σύν-
τομο χαιρετισμό πρός τούς παρισταμένους εὐσεβεῖς χριστια-
νούς ἀπηύθυνε ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου μας πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἄνθιμος Νεραντζῆς.

Ὀκτωβρίου στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θε-
οτόκου Λαμίας, τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας ἐκπρο-
σώπησε ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεώς
μας Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Νεόφυτος Ραφαηλίδης. 

Ἑορτασμός Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας
Μετά πάσης ἐπισημότητος ἑόρτασε τήν μνήμη τοῦ προστάτου
της Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἀρτεμίου τό σῶμα τῆς Ἑλληνικῆς

Ἀστυνομίας τήν Πέμπτη 20 Ὀκτωβρίου. Στόν Ἱ. Μητροπολιτικό
Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας τελέσθηκε ἐπίσημη
Δοξολογία χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του μας κ. Νικολάου καί παρισταμένων πολλῶν ἐπισήμων τῆς
πολιτικῆς, τοῦ στρατοῦ καί τῶν σωμάτων ἀσφαλείας. Μετά τό
πέρας τῆς ἀκολουθίας ἡ Διεύθυνση τῆς Περιφέρειας Στερεᾶς
Ἑλλάδος τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας παρέθεσε ἐπίσημη δεξίω-
ση στή Λέσχη Ἀξιωματικῶν Λαμίας. 

Ἁγιασμός στό Σύλλογο « Ἅγιος Ἡρωδίων»
Τόν ἁγιασμό ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν ὁμιλιῶν γιά τή νέα χειμερινή
περίοδο τέλεσε τήν Δευτέρα 24 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος στήν αἴθουσα τοῦ Συλλόγου

Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς « Ἅγιος Ἡρωδίων» Λαμίας.
Μετά τήν ἀκολουθία τοῦ ἁγιασμοῦ στά μέλη τοῦ συλλόγου
καί τούς παριστάμενους εὐλαβεῖς χριστιανούς μίλησε ὁ Σεβα-

σμιώτατος, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ ἐξῆρε καί ἐπαίνεσε τό ἔργο τοῦ
Συλλόγου, ἀναφέρθηκε σέ σημαντικά καί ἐπίκαιρα ζητήματα.
Τόν Σεβασμιώτατο προσφώνησε καί εὐχαρίστησε ἡ Πρόεδρος
τοῦ Συλλόγου κ. Ἠρώ Μπογδάνου. 

Συνεντεύξεις Σεβασμιωτάτου σέ Μέσα  Ἐνημερώσεως
Συνέντευξη στόν Τηλεοπτικό Σταθμό «ΣΤΑΡ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛ-
ΛΑΔΑΣ» παραχώρησε τήν Δευτέρα 24 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Ἡ συνέντευξη δό-
θηκε στόν Δημοσιογράφο τοῦ Σταθμοῦ κ. Γ. Σιμόπουλο μετά
ἀπό πρόσκληση τοῦ δημοσιογράφου γιά τήν τηλεοπτική
ἐκπομπή «Βῆμα γιά ὅλους». Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπάντησε στά
σύγχρονα καί ἐπίκαιρα ἐρωτήματα τοῦ κ. Σιμόπουλου  γιά τήν
οἰκονομική κρίση τῆς χώρας, τή πρωτοβουλία γιά τή στήριξη
τοῦ Πανεπιστημίου Στερεᾶς, τόν Ἔρανο Ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Φθιώτιδος, τήν συνεργασία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
μέ τούς φορεῖς τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης καί τέλος γιά τήν
23η  Πανορθόδξη Συνδιάσκεψη  γιά θέματα αἱρέσεων καί πα-
ραθρησκειῶν πού θά πραγματοποιηθεῖ ἀπό τίς 31 Ὀκτωβρίου
μέχρι τίς 2 Νοεμβρίου στή Λαμία καί τή φιλοξενία τῆς ὁποίας
ἀνέλαβε ἡ Ἱ. Μητρόπολή μας. Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος παρα-
χώρησε συνέντευξη στό μηνιαῖο ἐνημερωτικό καί ψυχαγωγικό
περιοδικό ποικίλης ὕλης τῆς Λαμίας «La mia vida», στό τεῦχος
Σεπτεμβρίου. Στή συνέντευξη ὁ Σεβασμιώτατος ἀπαντᾶ σέ ἐπί-
καιρα ζητήματα πού ἀφοροῦν τήν ἀνάπτυξη τοῦ τόπου καί τίς
κοινωνικές δομές τῆς χώρας μας. 

Ὁ Σεβασμιώτατος στόν ἑορτασμό τοῦ Ἁγ. Δημητρίου
Θεσσαλονίκης
Στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλο-
μάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου, πολιούχου Θεσσαλο-
νίης, ἀλλά καί τῆς ἐπετείου ἀπελευθέρωσης τῆς πόλεως, συμ-

μετεῖχε τήν Τετάρτη 26 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτη μας κ. Νικόλαος μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Παναγιωτά-
του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου. Οἱ λατρευτικές
καί ἑορταστικές ἐκδηλώσεις ξεκίνησαν τήν παραμονή τῆς
ἑορτῆς μέ τήν λιτάνευση τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Δημη-
τρίου καί τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας Τριχερού-
σας, στούς δρόμους τῆς Θεσσαλονίκης καί κορυφώθηκαν μέ
τόν πανηγυρικό ἑσπερινό καί τήν πολυαρχιερατική θ. Λει-
τουργία, τήν κυριώνυμο ἡμέρα, στόν μεγαλοπρεπή πανηγυρί-
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Διμηνιαία ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος
Ἰδιοκτησία: Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος
Ἐκδότης: Σεβ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ.κ. ΝΙ ΚΟ ΛΑ ΟΣ
Ὑ πεύ θυ νος συ ντά ξε ως: Ἀρ χιμ. Ἄν θι μος Νε ρα ντζῆς, Ἱ ε ρο κή ρυξ.
Ἐπιστολές καί ἐμβάσματα: 
Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος, Σκληβανιώτου 5
Τ.Κ. 35100 Λαμία    Τηλ. 2231 050552    FAX: 2231 050554
Ἐκτύπωση: «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» ἀ.ἑ.
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αθηνων και προεδρο τησ ιερασ συνοδου Νεοφυτο Μεταξαεπετειακες εκδηλΩσεις για τον Μητροπολιτη Νεοφυτο Μεταξα

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ-ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ

Ἀπό τόν ἑορτασμό τοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου προστάτου τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας

Ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Φιλιαδώνας

Ἁγιασμός στό Ὀρθόδοξο Σύλλογο «Ἅγιος Ἡρωδίων» Λαμίας

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας προσφωνών τόν Μακαριώτατο, 
προσφέροντάς του τό πορτραῖτο τοῦ Μητροπολίτου Νεοφύτου Μεταξᾶ

Ὁ Δήμαρχος Λοκρῶν κ. Ν. Λιόλιος προσφωνεῖ τόν Μακαριώτατο Κατάθεση στεφάνου στή προτομή τοῦ Μητροπολίτου Νεοφύτου

Ἀναμνηστική φωτογραφία τοῦ Μακαριωτάτου καί τῶν Ἀρχιερέων 
μέ τήν ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀναργύρων Ἀταλάντης

Ὁ Μακαριώτατος ὁμιλῶν κατά τή διάρκεια τοῦ ἐπισήμου γεύματος 
πού παρέθεσε πρός τιμήν του ὁ Δήμαρχος Λοκρῶν

Ἁπό τόν ἑσπερινό στόν  Ἅγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης



Προσφώνηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτι-
δος κ. Νικολάου πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον Β΄, εἰς τόν Ἱερό
Ναό Ἁγίων Θεοδώρων Ἀταλάντης κατά τήν Συνοδική Θεία
Λειτουργία τῆς Κυριακῆς 16 Ὀκτωβρίου 2011.

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλά-
δος 

καί Πρόεδρε τῆς Ἱερᾶς Συνόδου κ. Ἱερώνυμε.
Σεβασμιωτάτη τῶν Ἱεραρχῶν χορεία.
Ἐντιμώτατοι Ἄρχοντες τῆς Φθιώτιδος, 
Εὐλαβέστατοι Ἱερεῖς καί Εὐλογημένοι Ἀδελφοί. 

Σᾶς καλοσωρίζουμε στήν ἱστορική πόλη τῆς Ἀταλάντης
καί σᾶς εὐχαριστοῦμε, πού σήμερα περιεποιήσατε μεγάλη
τιμή σέ ὅλους μας μέ τήν σεπτή παρουσία Σας. 

Εἶναι ἡ πρώτη φορά, Μακαριώτατε, κατά τήν ὁποία
στήν μακραίωνη ἱστορία τῆς Ἀταλάντης ἱερουργεῖ στόν με-
γαλοπρεπῆ καί καλλιμάρμαρο Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό
τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, ὑμεῖς ὁ σεπτός Πρωθιεράρχης τῆς Ἑλλάδος, ὁ
ἀπό Θηβῶν καί Λεβαδείας Ἱερώνυμος ὁ Β΄, ὁ δίς διάδοχος
τοῦ σήμερα τιμωμένου μακαριστοῦ Νεοφύτου καί ὡς χρη-
ματίσας Μητροπολίτης Θηβῶν καί Λεβαδείας μέρος τῆς
ὁποίας ἀνήκει στήν πάλαι ποτέ διαλάμψασα ἐπισκοπή
Ταλαντίου καί Διαυλείας καί ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
καί πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος μάλιστα δέ περιστοιχούμενος ἀπό χορεία σεβα-
σμίων καί ἀγαπητῶν ἀδελφῶν Ἀρχιερέων, ἐξ ὧν ὁ τοῦ θεο-
βαδίστου Ὄρους Σινᾶ Ἀρχιεπίσκοπος καί συντοπίτης μας
κ. Δαμιανός.

Ἡ ἡμέρα αὐτή εἶναι καί θά παραμείνει ἱστορική καί μο-
ναδική. Πάντα ταῦτα τά ἐξαίσια συμβαίνουν χάριν τοῦ με-
γάλου καί ἐπιφανοῦς Ἐθνικοῦ καί Ἐκκλησιαστικοῦ ἀνδρός
Ἐπισκόπου Ταλαντίου καί Μητροπολίτου Ἀθηνῶν Νεοφύ-
του Μεταξᾶ, εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ ὁποίου ἡ καθ᾽ ἡμᾶς
Ἱερά Μητρόπολις μέ τήν συνεργασία τοῦ Δήμου Λοκρῶν
πραγματοποιεῖ ποικίλες ἐκδηλώσεις καθ᾽ ὅλη τήν διάρκεια
τοῦ ἔτους μέ τήν συμπλήρωση 250 ἐτῶν ἀπό τῆς γεννήσε-
ώς του καί 150 ἐτῶν ἀπό τῆς κοιμήσεώς του, ἐκ τῶν ὁποί-

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ  ΝΕΟΥ  ΔΙΑΚΟΝΟΥ 

ΣΤΗ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  ΜΑΣ
Ὕστερα ἀπό δεκάμηνη παύση διορισμοῦ νέων ἐφημερίων

καί μετά τήν χορήγηση ἐκ μέρους τῆς Κυβερνήσεως μίας θέσε-
ως ἐφημερίου σέ κάθε Ἱερά Μητρόπολη, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἐχειροτόνησε Διάκονο τήν Κυ-
ριακή 25 Σεπτεμβρίου στό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Εὐαγγελι-
σμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας.

Ὁ νέος Διάκονος Ἀλέξιος Καπανδρίτης, εἶναι ἔγγαμος, υἱός
καί ἀδελφός Ἱερέων ὀκταμελοῦς οἰκογενείας καί πτυχιοῦχος
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Στό τέλος
τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος προχείρισε Πρωτο-
πρεσβύτερο τόν π. Σπυρίδωνα Καπανδρίτη, πατέρα τοῦ π. Πα-
ναγιώτη Καπανδρίτη καί τοῦ νέου Διακόνου καὶ ἐξέφρασε τή
χαρά του πού μέσα ἀπό Ἱερατική οἰκογένεια ἀναδεικνύονται
νέοι Ἱερεῖς. Ἡ χειροτονία τελέσθηκε σέ κλῖμα κατανύξεως καί
πνευματικῆς χαρᾶς, παρουσίᾳ τῆς πολυμελοῦς οἰκογενείας
τοῦ χειροτονουμένου καί πλήθους πιστῶν, οἱ ὁποῖοι μέ δύνα-
μη ψυχῆς ἐφώναξαν το «Ἄξιος».

Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τήν ἐλπίδα, ὅτι
θά ὑπάρξει λύση καί γιά τήν χειροτονία τῶν ὀκτώ ὑποψηφίων,
οἱ ὁποῖοι ἀναμένουν νά χειροτονηθοῦν καί νά ἀναλάβουν τίς
κενές ἐνορίες καί ἐκάλεσε τούς ἔχοντας τήν κλίση νά προσέλ-
θουν, γιατί ὁ λαός χρειάζεται καλούς ποιμένες νά τόν ὁδηγή-
σουν στό δρόμο τοῦ ἁγιασμοῦ καί τῆς σωτηρίας περισσότερο
σήμερα, στήν ἐποχή τῆς συγχύσεως καί τῆς πολυμετώπου κρί-
σεως.
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Ἑπετειακές ἐκδηλώσεις Μικρασιατῶν
Μέ πανηγυρική ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ναό Ἁγί-
ου Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Νέας Μαγνησίας Λαμίας, τήν Κυ-
ριακή 4 Σεπτεμβρίου, κορυφώθηκαν οἱ ἐπετειακές ἐκδηλώσεις
τῆς Ἑνώσεως Μικρασιατῶν Λαμίας μέ τίτλο «Μικρασιατικές
Μνῆμες», οἱ ὁποῖες ἦταν ἀφιερωμένες στή Μικρασιατική κατα-
στροφή. Στή θεία Λειτουργία παρέστησαν οἱ Βουλευτές τοῦ
νομοῦ κ. κ. Νικ. Τσῶνος καί Χρ. Σταϊκούρας, ὁ Στρατηγός Διοι-
κητής ΜΕΡΥΠ κ. Ἐλευθέριος Συναδινός, ὀ Πρόεδρος τῆς  Ἕνω-
σης Μικρασιατῶν κ. Εὐαγ. Τσίρκας καί λοιποί ἐπίσημοι. Ξεχω-
ριστή σημασία στίς ἐκδηλώσεις ἔδωσε καί ἡ παρουσία τοῦ
ἐγγονοῦ τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης, κ. Χρυσοστόμου
Καλαφάτη. Μετά τό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας τό Ἐκκλησιαστικό
Συμβούλιο τοῦ Ναοῦ προσέφερε καφέ σέ χῶρο τῆς Ἐκκλη-
σίας.

Πανήγυρεις  Ἱερῶν Μονῶν
Στήν πανηγυρίζουσα Ἱ. Μονή  Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Δαμά-
στας ἱερούργησε καί ὡμίλησε τήν Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Στο τέλος ο Ποι-
μενάρχης μας εὐχήθηκε στήν ἀδελφότητα τοῦ μοναστηριοῦ

τήν εὐλογία τῆς Παναγίας καί εὐχαρίστησε τούς εὐεργέτες καί
δωρητές τῆς Μονῆς καί ἰδιαιτέρως τό ζεῦγος Καραγκούνη, τό
ὁποῖο ἔχει βοηθήσει τά μέγιστα στήν ἀνακαίνιση καί τόν ἐξω-
ραϊσμό τοῦ μοναστηριοῦ. Κατά τήν πανηγυρική θ. Λειτουργία

στήν  Ἱερά Μονή ἔψαλε πολυμελής βυζαντινή χορωδία ὑπό τή
διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου κ Μιχαήλ Μελέτη. Ἡ ἀρχιερατι-
κή θ. Λειτουργία μεταδόθηκε ἀπό τον Ραδιοφωνικό Σταθμό
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί μέσῳ τοῦ διαδικτύου σέ ὁλό-
κληρο τόν κόσμο. Στήν ἀκολουθία παρέστησαν πολλοί ἐπίση-
μοι καί πλῆθος κόσμου. Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ Γενεσί-
ου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας χοροστάτησε καί ὡμίλησε στήν πανηγυρίζουσα Ἱ. Μονή
Παναγίας Ἀνινίτσης.

Ἁγιασμός νέας σχολικῆς χρονιᾶς
Mέ τόν καθιερωμένο ἁγιασμό, τήν Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου,
ξεκίνησε ἡ νέα σχολική χρονιά στά Δημοτικά, Γυμνάσια καί
Λύκεια τῆς χώρας μας. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος τέλεσε τόν ἁγιασμό καί μίλησε στά παιδιά τοῦ 3ου
Δημοτικοῦ Σχολείου, τοῦ 4ου Γυμνασίου Λαμίας καί τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου καί Λυκείου Λαμίας. Στό μήνυμα
του πρός τήν μαθητιῶσα νεολαία ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας μεταξύ ἄλλων ἀναφέρει τά ἑξῆς: «..Ἡ φετινή Σχο-
λικὴ χρονιὰ, ὅπως δείχνουν τὰ σημεῖα, θὰ εἶναι ἀγῶνας μετ’
ἐμποδίων. Γι’ αὐτὸ συγκεντρώσετε τὶς δυνάμεις σας καὶ μὴ δει-

λιάσετε, ἀλλὰ τολμήσετε νὰ δώσετε τὴν μάχη τῆς γνώσεως μὲ
ἐπιτυχία. Ὁλόκληρη ἠ κοινωνία μας ἀνεβαίνει τὸν Γολγοθᾶ
της μὲ ὅσα συμβαίνουν στὴν οἰκονομία, ἁπλᾶ ἐσεῖς προ-
χωρῆστε πρὸς τὴν ἀνάσταση. Συγκεντρώσετε τὴν προσοχή

Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Τό Ἡγουμενοσυμβ. Ἱ. Μονῆς Ἀντινίτσης .............2.000,00
Ὁ Κων/νος Τριανταφύλλου ................................1.000,00
Ὁ κ. Παῦλος Ἀρναούτης ........................................350,00
Ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Κων/νος Πρίμπας ............200,00
Τό Ἐκκλησ. Συμβ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Ἀρκίτσας .....400,00
Τό Ἐκκλησ. Συμβ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Θεοδώρων Λαμίας ......250,00 
Τό Ἐκκλησ. Συμβ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Φτέρης ........300,00
Ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Πορφύριος Παπαρούπας .......200,00 

Ὑπέρ Γηροκομείων
Τό Ἡγουμενοσυμβ. Ἱ. Μονῆς Ἀντινίτσης .............2.000,00
Τό Διοικ. Συμβουλ. Συνδέσμου Συνταξιούχων 
Δημοσίου Φθιώτ. ...................................................500,00
Ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ π. Θεόκλητος Μπρούζης .............300,00
Τό Ἐκκλησ. Συμβ. Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Κων/νου 
Ν. Μαγνησίας .........................................................200,00
Ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτ. π. Γεώργιος Μακρῆς ..................400,00

Ὑπέρ ἀνεγέρσεως Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζα
Ἡ κα Ἀναστασία Πολύμερου ..................................100,00
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη ............................................60,00
Ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβ. π. Κων/νος Θεολογᾶς ..............100,00

Ὑπέρ Φθιωτικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Φωνῆς
Ὁ Κων/νος Τριανταφύλλου ......................................50,00

Ἡμερολόγιον 2012
Κυκλοφορεῖ ἀπό τίς
Ἐκδόσεις τῆς Ἱερᾶς
Μ η τ ρ ο π ό λ ε ω ς
Φθιώτιδος τό νέο
Ἡμερολόγιο γιά τό
2012, τό ὁποῖο
εἶναι ἀφιερωμένο
στήν Ἑκκλησία καί
τήν Πατρίδα, μέ
σκοπό «...μήπως
καί βοηθήσουμε εἰς
τό ἐλάχιστον στήν
ἀντίσταση τοῦ λαοῦ
μας κατά τῶν

ὑπούλων καί ὁρκισμένων ἐχθρῶν τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς
πατρίδος, πού δυστυχῶς ἔχουν θέσει στόχο τήν ἰσοπέδωη
αὐτῶν τῶν μεγάλων ἀξιῶν...».
Διατίθεται ἀπό τούς Ἐνοριακούς Ἱερούς Ναούς καί τό Βι-
βλιοπωλεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Τό Ἔνθεον».

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

«Ἐκκλησία καί πατρίδα»
Σάββατον 17 Δεκεμβρίου 2011

ὥρα 9 π.μ. – 1 μ.μ.

Πνευματικό Κέντρο Ἁγίας Παρασκευῆς Λαμίας

Δ Ω Ρ Ε Ε Σ

τρόπο αὐτό τήν καρποφόρο 10ετῆ Ἱερατεία του. Τήν θεία Λει-
τουργία παρηκολούθησε ὁ τ. Δήμαρχος Μαλεσίνας κ. Φουρ-
λεμάδης, ὁ Ἀντιδήμαρχος καί μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλί-
ου, οἱ Διευθυντές τῶν Σχολείων καί πλῆθος πιστῶν.

Ἑορτή Ἁγίου Διονυσίου προστάτου τῶν Δικαστικῶν
Τόν ἱερομάρτυρα Ἐπίσκοπο Ἀθηνῶν Ἅγιο Διονύσιο τόν Ἀρεο-
παγίτη, προστάτη καί ἔφορο τῶν δικαστικῶν, τίμησαν τήν Δευ-

τέρα 3 Ὀκτωβρίου οἱ Δικαστικοί καί ὁ Δικηγορικός Σύλλογος
Λαμίας στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Λουκᾶ Λαμίας. Στήν πανηγυρική θ.
Λειτουργία χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος ὡμίλησε ἐπικαίρως στό εὐλαβές ἐκκλη-
σίασμα, ἐνῶ στό τέλος τέλεσε ἀρτοκλασία ὑπέρ ὑγείας τῶν
μελῶν τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Λαμίας. Τόν πανηγυρικό
τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ἡ Δικηγόρος κα Ἀργυρούλα Γιαννακο-
πούλου.

Ἐργασίες  Ἱερᾶς Συνόδου -  Ἐκλογές νέων Ἀρχιερέων
Στίς ἐργασίες τῆς τακτικῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος πού ἔλαβαν χώρα ἀπό τήν Τρίτη 4 ἕως τήν
Παρασκευή 7 Ὀκτωβρίου στό Συνοδικό Μέγαρο παρά τῇ Ἱ.
Μονῇ Πετράκη στήν Ἀθήνα, συμμετεῖχε ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Κατά τίς ἐργασίες τῆς Ἱεραρχίας
συζητήθηκαν καίρια ποιμαντικά καί κοινωνικά ζητήματα, ἐνῶ
διενεργήθησαν καί ἐκλογές γιά τήν πλήρωση τῶν καινῶν

Ἱερῶν Μητροπόλεων Χίου,
Ψαρῶν καί Οἰνουσῶν, καί Ζα-
κύνθου. Νέος Μητροπολίτης Χί-
ου, ἀνεδείχθη ὁ Ἀρχιγραμματέας
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Πανοσιολο-
γιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Μάρ-
κος Βασιλάκης, ἐνῶ γιά τήν Μη-
τρόπολη Ζακύνθου ἐξελέγη ὁ
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Φω-
τικῆς κ. Διονύσιος Σιφναῖος. Ἐπί-
σης ἡ Ἱεραρχία ἐψήφισε ὡς Ἐπί-

σκοπο γιά τήν πάλαι ποτέ δια-
λάμψασα Ἐπισκοπή Διαυλείας
τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμαν-
δρίτη κ. Γαβριήλ Παπανικολάου,
Πρωτοσύγκελο τῆς  Ἱ. Ἀρχιεπι-
σκοπῆς, τόν ὁποῖο κατέστησε νέο
Ἀρχιγραμματέα τῆς  Ἱ. Συνόδου.
Ἡ χειροτονία τοῦ ἐψηφισμένου
νέου Μητροπολίτου Χίου τελέ-
σθηκε τό Σάββατο 8 Ὀκτωβρίου

στόν  Ἱ. Ναό Ἁγ. Δημητρίου Παλ.
Φαλήρου καί τοῦ ἐψηφισμένου
Ἐπισκόπου Διαυλείας τήν Κυρια-
κή 9 Ὀκτωβρίου στόν  Ἱ. Ναό Ἁγ.
Διονυσίου Ἀθηνῶν. Καί στίς δύο
χειροτονίες, τίς ὁποῖες τέλεσε ὁ
Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος παρέστη ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας. Τέλος, μέ συνοδική ἀπόφα-
ση ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας διορίσθηκε Πρόεδρος
τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότη-
τος καί Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς. 

Ἐκδημία  Ἀθανάσιου Μόσχου
Ἐξεδήμησε σέ ἡλικία 86 έτῶν ὁ στενός συνεργάτης τῆς Μητρο-
πόλεώς μας Ἀθανάσιος Μόσχος. Ὁ ἐκλιπών καταγόταν ἀπό τό
χωριό Ἀσβέστης καί ὑπηρέτησε στήν Μέση Ἐκπαίδευση ὡς
καθηγητής Φιλόλογος καί Λυκειάρχης. Ὑπῆρξε συνεργάτης
τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ὡς ὑπεύθυνος τῶν Φροντιστηρίων
Ἐκμαθήσεως Ἐκκλησιαστικῆς Γλώσσης, ἀναλύοντας φιλολογι-
κά τό κείμενο τῆς θ. Λειτουργίας κατά τίς μηνιαῖες ἱερατικές Συ-
νάξεις, διορθώνοντας κείμενα τῆς Φθιωτικῆς Ἐκκλησιαστικῆς
Φωνῆς, παραδίδοντας μαθήματα Ἐκκλησιαστικῆς Γλώσσης
στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Δημητρίου Λαμίας,
ὁμιλώντας σέ διάφορες ἐκκλησιαστικές ἐκδηλώσεις. Ἀπό τίς
Ἐκδόσεις τῆς Μητροπόλεώς μας ἐκδόθηκε τό 2000 τό συγγρα-
φικό του πόνημα «Ἱστορικές μνῆμες τῆς Φθιώτιδας», τό ὁποῖο
συνέγραψε κατόπιν παροτρύνσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμε-
νάρχου μας. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τελέσθηκε τήν Τρίτη 18
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επετειακες εκδηλΩσεις για τον απο Ταλαντιου Μητροπολιτη
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ τοῦ Β΄

Μέ ἰδιαίτερη χαρά, ἀλλά καί σεβασμό καί συγκίνηση
ἀπευθύνω τά λόγια αὐτά γιά τόν ἀείμνηστο προκάτοχό
μου, τόν ἀπό Ταλαντίου (Ἀταλάντης) Μητροπολίτη
Ἀθηνῶν καί Πρόεδρο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου κυρό Νεόφυτο,
μέ τήν εὐκαιρία τῶν πρός τιμήν Του ἑορταστικῶν ἐκδη-
λώσεων, τίς ὁποῖες διοργανώνει ἡ Ἱερά Μητρόπολη
Φθιώτιδος σέ συνεργασία μέ τό Δῆμο Λοκρῶν καί κορυ-
φώνονται σήμερα μέ τή Συνοδική Θεία Λειτουργία. 

Μορφή πολύπλευρη καί πολυσχιδής ὁ τιμώμενος
Ἀρχιερεύς, γαλουχήθηκε καί μορφώθηκε ἐκκλησιαστικά,
συνδεόμενος μέ πνευματικά κέντρα τῆς ἐποχῆς του,
ὅπως ἡ Ἱερά Μονή Πεντέλης, ὅπου χειροτονήθηκε Διά-
κονος καί ἡ Κωνσταντινούπολη, ὅπου μετέβη σέ νεαρά
ἡλικία καί ἐν συνεχείᾳ διηκόνησε μετ᾽ ἐνθέου ζήλου
ὅπου ἡ Ἐκκλησία τόν ἐκάλεσε.

Καί ὅλα αὐτά στήν πολύ ταλαιπωρημένη προεπανα-
στατική, ἐπαναστατική καί μετεπαναστατική Ἑλλάδα
καί κατά τήν ἔναρξη τῆς ζωῆς τοῦ νέου ἐλληνικοῦ κρά-
τους. Εἶναι χαρακτηριστικό τῆς πολυσήμαντης προ-
σφορᾶς του ὅτι τά ἐκκλησιαστικά του ἀξιώματα δέν τόν
ἐμπόδισαν νά ἔχει μιά βαθειά αἴσθηση τῆς Ἱστορίας. Ὁ
μακαριστός αἰσθάνθηκε τό σφιγμό τῆς ἐποχῆς του, ἀντα-
ποκρίθηκε στό κάλεσμα τῆς Πατρίδος, ὑποστήριξε
ἔνθερμα τόν ἀγῶνα τῶν ἐπαναστατημένων Ἑλλήνων σέ
ὅλα τά ἐπίπεδα, στρατιωτικά, πολιτικά, πνευματικά.
Διακήρυξε μέ πάθος τήν ἱερότητα τοῦ ἀγῶνα. Στόν Ὅσιο
Λουκᾶ Βοιωτίας εὐλόγησε μέ τόν Σαλώνων Ἡσαΐα τούς
ἀγωνιστές. Κατέστη στήν περιοχή τῆς Ρούμελης ὁ θεω-
ρητικός τῆς ἰδέας ὅτι ἡ κατά τοῦ τυράννου ἐπανάσταση
εἵλκυε τήν Θεία εὐλογία. Μέ τήν ὀξύνοιά του συνέβαλε,
κατά τή διάρκεια τοῦ ἀγῶνα καί μετά ἀπ’ αὐτήν, στήν
τακτοποίηση ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων καί προώθησε τή
ζωή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 

Στήν ἐποχή μας, ὅπου οἱ παντοειδεῖς κρίσεις καθι-
στοῦν τήν εἰκόνα τῆς Πατρίδος μας καί τῆς καθημερινό-
τητάς μας ζοφερή, ἡ μορφή τοῦ ἀειμνήστου Νεοφύτου
μᾶς ἐμπνέει, μᾶς ἐπιβάλλει νά δοῦμε μέ προσοχή ποιά
εἶναι τά νήματα πού συνδέουν τήν πίστη μας μέ τήν κα-
θημερινότητα μας, ποιά ἡ σχέση τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας
αὐτοσυνειδησίας μέ τήν ἀνάγκη διακονίας τοῦ καθημερι-
νοῦ βίου, πῶς τά Ἔσχατα μποροῦν νά νοηματοδοτήσουν
τά ἀδιέξοδα τῆς Ἱστορίας. 

Εὔχομαι ὁ εὐσεβής λαός μας νά ἐμπνέεται ἀπό τό
παράδειγμα τοῦ τιμωμένου Ἱεράρχου καί νά ἀξιοποιεῖ τά
διδάγματα τῇ Χάριτι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Αἰωνία του ἡ μνήμη! 

Μετ΄ εὐχῶν διαπύρων.
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

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

Ἀπό τή πανηγυρική θεία Λειτουργία στή Ἱερά Μονή Δαμάστας

Ἀπό τόν πανηγυρικό ἑσπερινό στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Ἀντινίτσης

Ἀπό τόν ἑορτασμό τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτη

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ Ἱερόπαιδες στήν Μαλεσίνα.

Ὁ νέος Μητροπολίτης Χίου
κ. Μᾶρκος

Ὁ νέος Μητροπολίτης Ζακύνθου
κ. Διονύσιος

Ὁ νέος Ἐπίσκοπος Διαυλείας
κ. Γαβριήλ

Ἄποψη τῶν ἐπισήμων καί τοῦ λαοῦ ἀπό τή θεία Λειτουργία στήν Ἀταλάντη

Ἁπό τόν Ἁγιασμό στό 3ο Δημοτικό Σχολείο

Ἁπό τόν Ἁγιασμό στό 4ο Γυμνάσιο Λαμίας



Μ
έ ἐκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια καί ἐθνική ἔξαρση ἡ
Πόλη τῆς Λαμίας ἑόρτασε τή διπλή ἑορτή της, τήν
Τρίτη 18 Ὀκτωβρίου, τή μνήμη τοῦ πολιούχου της

Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ καί τήν ἀπελευθέ-
ρωσή της ἀπό τά Γερμανικά στρατεύματα κατοχῆς, τό ἔτος
1944.

Ἡ ἡμέρα αὐτή
εἶναι ξεχωριστή γιά
τό λαό τῆς Λαμίας,
ὁ ὁποῖος κατακλύζει
τόν μεγαλοπρεπῆ
ναό τοῦ Εὐαγγελι-
στοῦ καί συμμετέχει
στίς λατρευτικές
ἐκδηλώσεις, οἱ
ὁποῖες ἐπιτελοῦνται
μέ ὑποδειγματική
ἐκκλησιαστική τάξη
καί μεγαλοπρέπεια.

Τήν φετινή ἑορ-
τή ἐτίμησαν μέ τήν
παρουσία τους δύο
Μητροπολίτες τῆς
Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νι-
κόλαος καί ὁ Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος, οἱ
ὁποῖοι προσεκλήθησαν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη
μας κ. Νικόλαο.

Στόν πανηγυρικό ἑσπερινό ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε ὁ
Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος ἐτόνισε
τήν ἀξία τῆς προσωπικότητος καί τοῦ ἔργου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ
Λουκᾶ.

Τήν κυριώνυμη ἡμέρα προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας καί
ὡμίλησε ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος
ἀναφέρθηκε στά μηνύματα, πού ἐκπέμπει στήν ἐποχή μας
μέσῳ τῶν κειμένων του ὁ Ἀπόστολος Λουκᾶς.

Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος εὐχαρίστησε τούς προσκε-
κλημένους Ἀρχιερεῖς καί ἀναφέρθηκε στά διδάγματα, πού
προσφέρει ἡ ἑορτή πρός ὅλους μας.

Στήν προσφώνησή του ἀναφέρθηκε καί στήν ἀγωνία τῶν
φοιτητῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι

εἶχαν συγκεντρωθεῖ ἔξω ἀπό τό Ναό καί διαδήλωναν εἰρηνικά
τό αἴτημά τους γιά τή συνέχιση τῆς λειτουργίας τοῦ Πανεπιστη-
μίου. Ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε χαρακτηριστικά: « Ἄν καί μέχρι
τώρα οὐδείς τῶν ὑπευθύνων φορέων εἶχε καλέσει τόν Μητρο-
πολίτη νά συμμετάσχει στά θέματα καί τούς προβληματισμούς

τοῦ Πανεπιστημίου,
καί ἀπό τήν ἀρχή
τόν εἶχαν ἐξαιρέσει,
τώρα πού κινδυ-
νεύει θά μπῶ μπρο-
στά καί θά συμπα-
ρασταθῶ στά αἰτή-
ματα τῶν παιδιῶν
μας, πού ἀγωνιοῦν
γιά τό μέλλον τους
καί τήν ἀποκατάστα-
σή τους».

Ἐπίσης ζήτησε
ἀπό τούς παρισταμέ-
νους πολιτικούς νά
ἀφουγκρασθοῦν τήν
ἀγωνία τοῦ λαοῦ,
πού αὐτή τήν περίο-
δο ἔχει γονατίσει

οἰκονομικά καί ἔχει ἀπογοητευθεῖ μέ ὅσα εἰς βάρος του συμ-
βαίνουν.

Ἐν συνεχείᾳ τίμησε μέ τό μετάλλιο τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων
τήν κα Γεωργία Πλαστήρα, ἡ ὁποία προσέφερε ἕνα σεβαστό
ποσόν στήν κατασκευή τοῦ μεγαλοπρεποῦς καί καλλιμάρμα-
ρου προσκυνηταρίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί τῆς εὐχήθηκε νά
ἔχει πλουσία τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στή ζωή της γιά τά ἔργα
τῆς φιλανθρωπίας καί τῆς εὐσεβείας.

Ἀκολούθως τελέσθηκε ἡ Δοξολογία, στήν ὁποία ὡμίλησε
ὁ κ. Γεώργιος Κοτρωνιᾶς, Δήμαρχος Λαμιέων, καί ἀναφέρθη-
κε στά ἱστορικά γεγονότα τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Λαμίας.

Ἐπακολούθησε ἡ μεγαλοπρεπής λιτανεία τῆς ἱερᾶς Εἰκό-
νος τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ ἀπό τό ναό τοῦ Εὐαγγελιστοῦ μέχρι τόν
Καθεδρικό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, στήν ὁποία
συμμετεῖχαν ἱερεῖς, ἀγήματα Στρατοῦ, σχολεῖα, ἱερόπαιδες, ἡ
Φιλαρμονική καί πλῆθος λαοῦ.

Πρίν ἀναχωρήσουν γιά τίς ἐπαρχίες τους, οἱ Μητροπολίτες
συνοδευόμενοι ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Νι-

σας στὴ μάθηση, καὶ ἀποκτήσετε δυνάμεις γιὰ νὰ ἀλλάξετε τὴν
κοινωνία καὶ νὰ φέρετε τὴν αἰσιοδοξία στὴν εὐλογημένη πα-
τρίδα μας..».

Ὑπηρεσία Γυναικείων Θεμάτων  Ἱ. Μητροπόλεως Φθιώτιδος
Μέ ἀπόφαση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικο-
λάου συνίσταται στήν Ἱερά Μητρόπολή μας «Ὑπηρεσία Γυναι-
κείων Θεμάτων». Σκοπός τῆς ὑπηρεσίας εἶναι ἡ ἔγκυρη ἐνημέ-
ρωση καί ἔγκαιρη πληροφόρηση γιά τά γυναικεῖα ζητήματα, ἡ
ἀλληλεγγύη γιά τήν ἀντιμετώπιση συγχρόνων κοινωνικῶν
προβλημάτων πού ἀπασχολοῦν τή γυναῖκα, ἡ ἀνάδειξη τῆς
ἀποστολῆς καί ἡ ἐνδυνάμωση τοῦ ρόλου τῆς γυναίκας στό
πνευματικό καί προνοιακό ἔργο τῆς ἐνορίας καί τῆς Μητροπό-
λεως καθώς καί ἡ ἀνάπτυξη νέων μορφῶν ἐθελοντικῆς δρά-
σης. Τό Συμβούλιο τῆς Ἐπιτροπῆς εἶναι ἑξαμελές. Πρόεδρος
εἶναι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καί μέ-
λη αἱ κάτωθι κυρίαι ἐκπαιδευτικοί: 1. Χριστίνα Κουτκιά, 2.
Ἀφένδρα Μαγκλάρα, 3. Εὐσταθία Χαϊντούτη, 4. Δήμητρα
Γκερπενή καί 5. Χρυσούλα Γεωργούση. Τό ἔργο τῆς Ὑπηρε-
σίας Γυναικείων Θεμάτων ἐπιτελεῖται ἀπό πενῆντα περίπου
ἐθελόντριες. Στά πρῶτα ἐνδιαφέροντα τῆς Ὑπηρεσίας Γυναι-
κείων Θεμάτων εἶναι ἡ λειτουργία τμήματος ἐκμάθησης ἑλλη-
νικῆς γλώσσας σέ εἰδικές ὁμάδες, ὅπως παιδιά προσφύγων
καί ἐνισχυτικῆς διδασκαλίας σέ μαθητές, τῶν ὁποίων οἱ μητέ-
ρες εἶναι ἐργαζόμενες ἤ ἔχουν οἰκογενειακά προβλήματα, κα-
θώς καί ἡ ὀργάνωση ἱματιοθήκης καί ἀποθήκης τροφίμων.

Ἐπιτυχίες μαθητῶν  Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Λαμίας
Τρεῖς μαθητές τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Λαμίας ἐπέτυχαν
σέ Σχολές τῆς Ἀνώτερης καί Ἀνώτατης Ἐκπαίδευσης κατά τίς
φετινές διεξαχθεῖσες Πανελλήνιες Ἐξετάσεις. Πρόκειται γιά τόν
Γεώργιο Αὐγέρη, ὁ ὁποῖος πέρασε στό Τμῆμα Κοινωνικῆς καί
Ποιμαντικῆς Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, τόν Παναγιώτη Καραγιάννη, ὁ ὁποῖος πέρασε
στό Τμῆμα Νοσηλευτικῆς τοῦ Τ. Ε. Ι. Λαμίας καί τόν Παναγιώ-
τη Καραβίδα, ὁ ὁποῖος πέρασε στό Τμῆμα Ἡλεκτρολογίας τοῦ
Τ. Ε. Ι. Χαλκίδας. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας συνεχά-
ρη τούς ἐπιτυχόντες καί τόνισε τήν συμπαράσταση τῆς Μητρο-
πόλεώς μας στίς ὑλικές καί πνευματικές ἀνάγκες τῆς ζωῆς
τους. 

Ἐκδημία Ἀγγελικῆς Πρωτοπαπᾶ
Ἐκοιμήθη σέ ἡλικία 67 ἐτῶν ἡ ἀδελφή τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας Ἀγγελική Πρωτοπαπᾶ-Κουκουλᾶ. Ἡ ἐξό-
διος ἀκολουθία τελέσθηκε, τήν Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου, στόν
Κοιμητηριακό Ἱ. Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Χαλανδρίου,
χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, συμπαραστατουμένου ἀπό
τούς Σεβασμιώτατους Μητροπολίτες Σύρου, Τήνου κ. Δωρό-
θεο, Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, Γλυφάδας κ. Παῦλο, Θηβῶν
καί Λεβαδείας κ. Γεώργιο, καί τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο
Ἀβύδου κ. Κύριλλο. Τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τῆς
ἀειμνήστου τελέσθηκε, τήν Κυριακή 23 Ὀκτωβρίου, στόν Ἱ.
Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χαλανδρίου. Στήν πο-
λυαρχιερατική θ. Λειτουργία πού προηγήθηκε τοῦ ἱ. Μνημο-
σύνου ἔλαβαν μέρος ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας καί οἱ
Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Σύρου, Τήνου κ. Δωρόθεος καί
Γλυφάδας κ. Παῦλος.

Ἀπό τήν ποιμαντική δράση τοῦ Σεβασμιωτάτου
Τήν Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου, ἑορτή τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρα
Εὐσταθίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ Νικόλαος
χοροστάτησε καί ὡμίλησε στή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυ-
ρίζοντα Ἱ. Ναό Ἁγίου Εὐσταθίου Ἀμφικλείας. Ὁ Σεβασμιώτατος
ἐλάμπρυνε τήν ἑορτή τοῦ ἐνοριακοῦ ναοῦ μέ τήν χειροθεσία
δύο νέων σπουδαστῶν τῆς ἐνορίας σέ ἀναγνώστη τόν Λαμ-
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πρινό Καλιακούδα, γιό τοῦ ἐφημερίου τῆς ἐνορίας καί τόν
Χρυσόστομο Κίσσα. Στήν πανηγυρική θεία Λειτουργία παρέ-
στησαν ὁ Δήμαρχος Ἀμφικλείας κ. Θεοδ. Ντοῦρος, μέλη τοῦ
Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ἱερεῖς ἀπό τίς ὅμορες ἐνορίες καί
πλῆθος πιστῶν. Τήν Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου ὁ Σεβασμιώτα-
τος ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Ἀθανασίου Λυγα-
ριᾶς. Τήν Κυριακή 30 Ὀκτωβρίου ἱερούργησε καί ὡμίλησε
στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Δημητρίου Λαμίας. Ἐπίσης τέλεσε τό μυστήριο
τοῦ γάμου τοῦ υἱοῦ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου Ἁγ.
Λουκᾶ Λαμίας κ. Στ. Μπαρούτα, τήν Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου
στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Λουκᾶ Λαμίας, τῆς κόρης τοῦ συνταξιούχου
ὑπαλλήλου τῆς Μητροπόλεώς μας κ. Δημ. Ἀποστόλου τό
Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Ἀθανασίου Λαμίας.

Στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις τοῦ Ἁγ. Νικολάου 
τοῦ Καρπενησιώτη
Προσκεκλημένος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρπε-
νησίου κ. Νικολάου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.

Νικόλαος μετέβη τήν Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου στή πόλη
τοῦ Καρπενησίου προκειμένου νά συμμετάσχει στίς ἑορταστι-
κές ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Νεομάρτυρος Ἁγίου Νικολά-
ου τοῦ Καρπενησιώτη. Ὁ Σεβασμιώτατος συνιεργούγησε μετά
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρπενησίου στή πανηγυ-
ρική ἀρχιερατική θ. Λειτουργία πού τελέσθηκε στόν Ναό Γενε-
σίου τῆς Θεοτόκου Καρπενησίου, παρουσία ἐπισήμων καί
πλήθους εὐλαβῶν χριστιανῶν. Ἀκολούθησε ἡ περιφορά τῆς
εἰκόνος τοῦ ἱερομάρτυρος καί τεμάχιο τοῦ ἱεροῦ λειψάνου του
στήν πόλη τοῦ Καρπενησίου.

Ἁγιασμός Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς
Μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νι-
κολάου ἄρχισαν καί φέτος τά μαθήματα στή Σχολή Βυζαντινῆς
Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας «Γερμανός ὁ Μελω-
δός». Τόν καθιερωμένο Ἁγιασμό ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν μαθημά-
των, ἐτέλεσε ὁ Ποιμενάρχης μας τό Σάββατο 1 Ὀκτωβρίου,
καί κατά τόν ὁποῖο ἔψαλε ἡ χορωδία τῆς Σχολῆς ὑπό τήν κα-
θοδήγηση τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Σχολῆς κ. Ἀνδρέα Ἰωακείμ, πα-
ρουσίᾳ τῶν Καθηγητῶν καί τῶν λοιπῶν μαθητῶν. Ὁ Σεβα-
σμιώτατος εὐχήθηκε στούς καθηγητές καί στούς μαθητές  μία
εὐλογημένη σχολική χρονιά καί ἀνακοίνωσε τήν δυνατότητα
παράδοσης στά πλαίσια τῆς λειτουργίας τῆς Σχολής σέ ὅσους

ἐκ τῶν  μαθητῶν τό ἐπιθυμοῦν, μαθήματα παραδοσιακῶν
μουσικῶν ὀργάνων, μέ σκοπό, ὅπως τόνισε, τή δημιουργία
πέρα τῆς βυζαντινῆς χορωδίας, καί ἑνός μουσικοῦ συνόλου
πού θά τραγουδάει παραδοσιακά τραγούδια μέ τή συνοδεία
παραδοσιακῶν  ὀργάνων. Νά σημειώσουμε ὅτι οἱ ἀπόφοιτοι
τῆς Σχολῆς ἔχουν τήν δυνατότητα ἀποκτήσεως πτυχίου καί δι-
πλώματος ἀναγνωρισμένου ἀπό το κράτος, μέ τό ὁποῖο μπο-
ροῦν νά διδάξουν στή δημόσια καί ἰδιωτική ἐκπαίδευση.

Θ. Λειτουργία στόν  Ἱ. Ναό Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Μαλεσίνας
Στήν πόλη τῆς Μαλεσίνας βρέθηκε τήν Κυριακή, 2 Ὀκτωβρί-
ου, τό πρωῒ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος
και ἱερούργησε στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί
Ἑλένης μέ τήν εὐκαιρία τῆς τοπικῆς ἑορτῆς καταθέσεως ἀπο-
τμήματος ἁγίου Λειψάνου τῆς ἁγίας Βασιλίσσης Ἑλένης στόν
ἐν λόγῳ Ἱερό Ναό. Πλῆθος πιστῶν συμμετέσχε στήν πανηγυ-
ρική θεία Λειτουργία, στήν ὁποία ἔψαλε βυζαντινός χορός ὑπό

τή διεύθυνση τοῦ κ. Λεωνίδα Δούκα. Αἴσθηση προκάλεσε
στόν Σεβασμιώτατο ἡ παρουσία περίπου 30 Ἱεροπαίδων μα-
θητῶν Γυμνασίου καί Λυκείου στό Ἱερό Βῆμα. Τά παιδιά αὐτά
ἀποτελοῦν τόν πνευματικό πυρῆνα μιᾶς ἐπιτυχημένης πνευμα-
τικῆς προσπάθειας τῶν ἐφημερίων τῆς Μαλεσίνας και διακο-
νοῦν τήν ἐνορία στίς λατρευτικές ἀνάγκες της. Στό τέλος τῆς
θείας Λειτουργίας προεχείρησε εἰς Οἰκονόμο τόν προϊστάμενο
τοῦ Ναοῦ καί Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Ὀπουντίων και Μαλεσί-
νης Πρεσβ. π. Ἀθανάσιο Λατσούδη, ἐπιβραβεύοντας μέ τόν
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κόλαο ἐπεσκέφθησαν τήν Ἱερά Μονή Παναγίας Δαμάστας,
στήν ὁποία ἡ ἱερά Ἀδελφότητα τούς ἐπεφύλαξε θερμή ὑποδο-
χή.

Στήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία παρέστησαν ὁ Περιφε-
ρειάρχης Στερεᾶς Ἑλλάδος κ. Κλέαρχος Περγαντάς μέ τό Περι-
φερειακό Συμβούλιο, ὁ Δήμαρχος Λαμιέων μέ τό Δημοτικό
Συμβούλιο, οἱ Βουλευτές κ. Ἀθανάσιος Γιαννόπουλος καί κ.
Χρῆστος Σταϊκούρας, ὁ Στρατηγός τῆς Μεραρχίας κ. Ἐλευθέ-
ριος Συναδινός, οἱ διοικητές τῆς Περιφέρειας Ἀστυνομίας καί
Πυροσβεστικῆς,ὁ Πρόεδρος τοῦ Πανεπιστημίου Στερεᾶς Ἑλλά-
δος καί γενικά ὅλες οἱ ἀρχές τῆς Περιφέρειας καί τοῦ Δήμου.

Στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις ἔψαλαν δύο πολυμελεῖς Βυ-
ζαντινές Χορωδίες τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως, ὑπό τήν διεύθυνση τῶν κ. Ἀνδρέου Ἰωακείμ
καί κ. Ἀναργύρου Βλάχου.

Ἡ Θεία Λειτουργία μετεδόθη ἀπευθείας ἀπό τόν τηλεοπτι-
κό σταθμό «Star Κεντρικῆς Ἑλλάδας» καί τόν Ραδιοφωνικό
Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ι. ΝΑΟΥ ΦΟΒΕΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Ι. ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

Τά Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Φοβερᾶς Προστασίας
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀναργύρων Ἀταλάντης ἐτέλεσε ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τήν Κυ-
ριακή 11 Σεπτεμβρίου, μέσα σέ κλῖμα ἐκκλησιαστικῆς κα-
τανύξεως.

Ὁ νεόδμητος μοναστηριακός ναός πού ἀνηγέρθη στήν
Ἀνατολική πλευρά τοῦ μοναστηριακοῦ συγκροτήματος
δεσπόζει στήν περιοχή καί εἶναι ἕνα πραγματικό κόσμη-
μα.

Στά ἐγκαίνια, τά ὁποῖα εἶχε ἑτοιμάσει ἡ ἀδελφότητα τῆς
Μονῆς μέ κάθε λεπτομέρεια, παρέστησαν ὁ Ἀρχιμ. Ἱερό-
θεος Κοκονός, πνευματικός τῆς Μονῆς, οἱ Ἱεροκήρυκες
καί ἐφημέριοι τῆς περιοχῆς, ὁ ἐπίτιμος Πρόεδρος τοῦ
Ἀρείου Πάγου κ. Βασίλειος Κόκκινος, ἡ Ἡγουμένη τῆς Ἱ.
Μονῆς Ὁσίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης μέ συνοδεία Μο-
ναχῶν, Μοναχές ἀπό τή Φθιώτιδα, ὁ Δήμαρχος Λοκρῶν
κ. Νικόλαος Λιόλιος μέ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλί-
ου, καί πλῆθος εὐσεβῶν προσκυνητῶν ἀπό τήν εὑρύτε-
ρη περιοχή τῆς Λοκρίδος καί ἀπό τήν Ἀθήνα.

Τούς ὕμνους τῶν ἐγκαινίων ἀπέδωσε μελωδικότατα ὁ
πρωτοψάλτης κ. Ἀνδρέας Ἰωακείμ, Διευθυντής τῆς
Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ  ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ  ΛΟΥΚΑ

Ἀναμνηστική φωτογραφία μετά τόν Ἁγιασμό στήν Ἐκκλησιαστική Σχολή Λαμίας

Ἁπό τή λιτανεία ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Καρπενήσι

Ἀπό τόν Ἁγιασμό στή Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς

Ἁπό τόν Ἁγιασμό στό 6ο Δημοτικό Σχολείο

Ἀπό τή θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Εὐσταθίου Ἀμφικλείας

Ἁπό τή θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Κων/νου καί  Ἑλένης Μαλεσίνας



Μ
έ ἐκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια καί ἐθνική ἔξαρση ἡ
Πόλη τῆς Λαμίας ἑόρτασε τή διπλή ἑορτή της, τήν
Τρίτη 18 Ὀκτωβρίου, τή μνήμη τοῦ πολιούχου της

Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ καί τήν ἀπελευθέ-
ρωσή της ἀπό τά Γερμανικά στρατεύματα κατοχῆς, τό ἔτος
1944.

Ἡ ἡμέρα αὐτή
εἶναι ξεχωριστή γιά
τό λαό τῆς Λαμίας,
ὁ ὁποῖος κατακλύζει
τόν μεγαλοπρεπῆ
ναό τοῦ Εὐαγγελι-
στοῦ καί συμμετέχει
στίς λατρευτικές
ἐκδηλώσεις, οἱ
ὁποῖες ἐπιτελοῦνται
μέ ὑποδειγματική
ἐκκλησιαστική τάξη
καί μεγαλοπρέπεια.

Τήν φετινή ἑορ-
τή ἐτίμησαν μέ τήν
παρουσία τους δύο
Μητροπολίτες τῆς
Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νι-
κόλαος καί ὁ Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος, οἱ
ὁποῖοι προσεκλήθησαν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη
μας κ. Νικόλαο.

Στόν πανηγυρικό ἑσπερινό ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε ὁ
Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος, ὁ ὁποῖος ἐτόνισε
τήν ἀξία τῆς προσωπικότητος καί τοῦ ἔργου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ
Λουκᾶ.

Τήν κυριώνυμη ἡμέρα προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας καί
ὡμίλησε ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος
ἀναφέρθηκε στά μηνύματα, πού ἐκπέμπει στήν ἐποχή μας
μέσῳ τῶν κειμένων του ὁ Ἀπόστολος Λουκᾶς.

Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος εὐχαρίστησε τούς προσκε-
κλημένους Ἀρχιερεῖς καί ἀναφέρθηκε στά διδάγματα, πού
προσφέρει ἡ ἑορτή πρός ὅλους μας.

Στήν προσφώνησή του ἀναφέρθηκε καί στήν ἀγωνία τῶν
φοιτητῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι

εἶχαν συγκεντρωθεῖ ἔξω ἀπό τό Ναό καί διαδήλωναν εἰρηνικά
τό αἴτημά τους γιά τή συνέχιση τῆς λειτουργίας τοῦ Πανεπιστη-
μίου. Ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε χαρακτηριστικά: « Ἄν καί μέχρι
τώρα οὐδείς τῶν ὑπευθύνων φορέων εἶχε καλέσει τόν Μητρο-
πολίτη νά συμμετάσχει στά θέματα καί τούς προβληματισμούς

τοῦ Πανεπιστημίου,
καί ἀπό τήν ἀρχή
τόν εἶχαν ἐξαιρέσει,
τώρα πού κινδυ-
νεύει θά μπῶ μπρο-
στά καί θά συμπα-
ρασταθῶ στά αἰτή-
ματα τῶν παιδιῶν
μας, πού ἀγωνιοῦν
γιά τό μέλλον τους
καί τήν ἀποκατάστα-
σή τους».

Ἐπίσης ζήτησε
ἀπό τούς παρισταμέ-
νους πολιτικούς νά
ἀφουγκρασθοῦν τήν
ἀγωνία τοῦ λαοῦ,
πού αὐτή τήν περίο-
δο ἔχει γονατίσει

οἰκονομικά καί ἔχει ἀπογοητευθεῖ μέ ὅσα εἰς βάρος του συμ-
βαίνουν.

Ἐν συνεχείᾳ τίμησε μέ τό μετάλλιο τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων
τήν κα Γεωργία Πλαστήρα, ἡ ὁποία προσέφερε ἕνα σεβαστό
ποσόν στήν κατασκευή τοῦ μεγαλοπρεποῦς καί καλλιμάρμα-
ρου προσκυνηταρίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί τῆς εὐχήθηκε νά
ἔχει πλουσία τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στή ζωή της γιά τά ἔργα
τῆς φιλανθρωπίας καί τῆς εὐσεβείας.

Ἀκολούθως τελέσθηκε ἡ Δοξολογία, στήν ὁποία ὡμίλησε
ὁ κ. Γεώργιος Κοτρωνιᾶς, Δήμαρχος Λαμιέων, καί ἀναφέρθη-
κε στά ἱστορικά γεγονότα τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Λαμίας.

Ἐπακολούθησε ἡ μεγαλοπρεπής λιτανεία τῆς ἱερᾶς Εἰκό-
νος τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ ἀπό τό ναό τοῦ Εὐαγγελιστοῦ μέχρι τόν
Καθεδρικό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, στήν ὁποία
συμμετεῖχαν ἱερεῖς, ἀγήματα Στρατοῦ, σχολεῖα, ἱερόπαιδες, ἡ
Φιλαρμονική καί πλῆθος λαοῦ.

Πρίν ἀναχωρήσουν γιά τίς ἐπαρχίες τους, οἱ Μητροπολίτες
συνοδευόμενοι ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Νι-

σας στὴ μάθηση, καὶ ἀποκτήσετε δυνάμεις γιὰ νὰ ἀλλάξετε τὴν
κοινωνία καὶ νὰ φέρετε τὴν αἰσιοδοξία στὴν εὐλογημένη πα-
τρίδα μας..».

Ὑπηρεσία Γυναικείων Θεμάτων  Ἱ. Μητροπόλεως Φθιώτιδος
Μέ ἀπόφαση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικο-
λάου συνίσταται στήν Ἱερά Μητρόπολή μας «Ὑπηρεσία Γυναι-
κείων Θεμάτων». Σκοπός τῆς ὑπηρεσίας εἶναι ἡ ἔγκυρη ἐνημέ-
ρωση καί ἔγκαιρη πληροφόρηση γιά τά γυναικεῖα ζητήματα, ἡ
ἀλληλεγγύη γιά τήν ἀντιμετώπιση συγχρόνων κοινωνικῶν
προβλημάτων πού ἀπασχολοῦν τή γυναῖκα, ἡ ἀνάδειξη τῆς
ἀποστολῆς καί ἡ ἐνδυνάμωση τοῦ ρόλου τῆς γυναίκας στό
πνευματικό καί προνοιακό ἔργο τῆς ἐνορίας καί τῆς Μητροπό-
λεως καθώς καί ἡ ἀνάπτυξη νέων μορφῶν ἐθελοντικῆς δρά-
σης. Τό Συμβούλιο τῆς Ἐπιτροπῆς εἶναι ἑξαμελές. Πρόεδρος
εἶναι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καί μέ-
λη αἱ κάτωθι κυρίαι ἐκπαιδευτικοί: 1. Χριστίνα Κουτκιά, 2.
Ἀφένδρα Μαγκλάρα, 3. Εὐσταθία Χαϊντούτη, 4. Δήμητρα
Γκερπενή καί 5. Χρυσούλα Γεωργούση. Τό ἔργο τῆς Ὑπηρε-
σίας Γυναικείων Θεμάτων ἐπιτελεῖται ἀπό πενῆντα περίπου
ἐθελόντριες. Στά πρῶτα ἐνδιαφέροντα τῆς Ὑπηρεσίας Γυναι-
κείων Θεμάτων εἶναι ἡ λειτουργία τμήματος ἐκμάθησης ἑλλη-
νικῆς γλώσσας σέ εἰδικές ὁμάδες, ὅπως παιδιά προσφύγων
καί ἐνισχυτικῆς διδασκαλίας σέ μαθητές, τῶν ὁποίων οἱ μητέ-
ρες εἶναι ἐργαζόμενες ἤ ἔχουν οἰκογενειακά προβλήματα, κα-
θώς καί ἡ ὀργάνωση ἱματιοθήκης καί ἀποθήκης τροφίμων.

Ἐπιτυχίες μαθητῶν  Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Λαμίας
Τρεῖς μαθητές τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Λαμίας ἐπέτυχαν
σέ Σχολές τῆς Ἀνώτερης καί Ἀνώτατης Ἐκπαίδευσης κατά τίς
φετινές διεξαχθεῖσες Πανελλήνιες Ἐξετάσεις. Πρόκειται γιά τόν
Γεώργιο Αὐγέρη, ὁ ὁποῖος πέρασε στό Τμῆμα Κοινωνικῆς καί
Ποιμαντικῆς Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, τόν Παναγιώτη Καραγιάννη, ὁ ὁποῖος πέρασε
στό Τμῆμα Νοσηλευτικῆς τοῦ Τ. Ε. Ι. Λαμίας καί τόν Παναγιώ-
τη Καραβίδα, ὁ ὁποῖος πέρασε στό Τμῆμα Ἡλεκτρολογίας τοῦ
Τ. Ε. Ι. Χαλκίδας. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας συνεχά-
ρη τούς ἐπιτυχόντες καί τόνισε τήν συμπαράσταση τῆς Μητρο-
πόλεώς μας στίς ὑλικές καί πνευματικές ἀνάγκες τῆς ζωῆς
τους. 

Ἐκδημία Ἀγγελικῆς Πρωτοπαπᾶ
Ἐκοιμήθη σέ ἡλικία 67 ἐτῶν ἡ ἀδελφή τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας Ἀγγελική Πρωτοπαπᾶ-Κουκουλᾶ. Ἡ ἐξό-
διος ἀκολουθία τελέσθηκε, τήν Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου, στόν
Κοιμητηριακό Ἱ. Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Χαλανδρίου,
χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, συμπαραστατουμένου ἀπό
τούς Σεβασμιώτατους Μητροπολίτες Σύρου, Τήνου κ. Δωρό-
θεο, Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, Γλυφάδας κ. Παῦλο, Θηβῶν
καί Λεβαδείας κ. Γεώργιο, καί τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο
Ἀβύδου κ. Κύριλλο. Τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τῆς
ἀειμνήστου τελέσθηκε, τήν Κυριακή 23 Ὀκτωβρίου, στόν Ἱ.
Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χαλανδρίου. Στήν πο-
λυαρχιερατική θ. Λειτουργία πού προηγήθηκε τοῦ ἱ. Μνημο-
σύνου ἔλαβαν μέρος ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας καί οἱ
Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Σύρου, Τήνου κ. Δωρόθεος καί
Γλυφάδας κ. Παῦλος.

Ἀπό τήν ποιμαντική δράση τοῦ Σεβασμιωτάτου
Τήν Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου, ἑορτή τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρα
Εὐσταθίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ Νικόλαος
χοροστάτησε καί ὡμίλησε στή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυ-
ρίζοντα Ἱ. Ναό Ἁγίου Εὐσταθίου Ἀμφικλείας. Ὁ Σεβασμιώτατος
ἐλάμπρυνε τήν ἑορτή τοῦ ἐνοριακοῦ ναοῦ μέ τήν χειροθεσία
δύο νέων σπουδαστῶν τῆς ἐνορίας σέ ἀναγνώστη τόν Λαμ-
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πρινό Καλιακούδα, γιό τοῦ ἐφημερίου τῆς ἐνορίας καί τόν
Χρυσόστομο Κίσσα. Στήν πανηγυρική θεία Λειτουργία παρέ-
στησαν ὁ Δήμαρχος Ἀμφικλείας κ. Θεοδ. Ντοῦρος, μέλη τοῦ
Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ἱερεῖς ἀπό τίς ὅμορες ἐνορίες καί
πλῆθος πιστῶν. Τήν Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου ὁ Σεβασμιώτα-
τος ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Ἀθανασίου Λυγα-
ριᾶς. Τήν Κυριακή 30 Ὀκτωβρίου ἱερούργησε καί ὡμίλησε
στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Δημητρίου Λαμίας. Ἐπίσης τέλεσε τό μυστήριο
τοῦ γάμου τοῦ υἱοῦ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου Ἁγ.
Λουκᾶ Λαμίας κ. Στ. Μπαρούτα, τήν Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου
στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Λουκᾶ Λαμίας, τῆς κόρης τοῦ συνταξιούχου
ὑπαλλήλου τῆς Μητροπόλεώς μας κ. Δημ. Ἀποστόλου τό
Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Ἀθανασίου Λαμίας.

Στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις τοῦ Ἁγ. Νικολάου 
τοῦ Καρπενησιώτη
Προσκεκλημένος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρπε-
νησίου κ. Νικολάου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.

Νικόλαος μετέβη τήν Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου στή πόλη
τοῦ Καρπενησίου προκειμένου νά συμμετάσχει στίς ἑορταστι-
κές ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Νεομάρτυρος Ἁγίου Νικολά-
ου τοῦ Καρπενησιώτη. Ὁ Σεβασμιώτατος συνιεργούγησε μετά
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρπενησίου στή πανηγυ-
ρική ἀρχιερατική θ. Λειτουργία πού τελέσθηκε στόν Ναό Γενε-
σίου τῆς Θεοτόκου Καρπενησίου, παρουσία ἐπισήμων καί
πλήθους εὐλαβῶν χριστιανῶν. Ἀκολούθησε ἡ περιφορά τῆς
εἰκόνος τοῦ ἱερομάρτυρος καί τεμάχιο τοῦ ἱεροῦ λειψάνου του
στήν πόλη τοῦ Καρπενησίου.

Ἁγιασμός Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς
Μέ τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νι-
κολάου ἄρχισαν καί φέτος τά μαθήματα στή Σχολή Βυζαντινῆς
Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας «Γερμανός ὁ Μελω-
δός». Τόν καθιερωμένο Ἁγιασμό ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν μαθημά-
των, ἐτέλεσε ὁ Ποιμενάρχης μας τό Σάββατο 1 Ὀκτωβρίου,
καί κατά τόν ὁποῖο ἔψαλε ἡ χορωδία τῆς Σχολῆς ὑπό τήν κα-
θοδήγηση τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Σχολῆς κ. Ἀνδρέα Ἰωακείμ, πα-
ρουσίᾳ τῶν Καθηγητῶν καί τῶν λοιπῶν μαθητῶν. Ὁ Σεβα-
σμιώτατος εὐχήθηκε στούς καθηγητές καί στούς μαθητές  μία
εὐλογημένη σχολική χρονιά καί ἀνακοίνωσε τήν δυνατότητα
παράδοσης στά πλαίσια τῆς λειτουργίας τῆς Σχολής σέ ὅσους

ἐκ τῶν  μαθητῶν τό ἐπιθυμοῦν, μαθήματα παραδοσιακῶν
μουσικῶν ὀργάνων, μέ σκοπό, ὅπως τόνισε, τή δημιουργία
πέρα τῆς βυζαντινῆς χορωδίας, καί ἑνός μουσικοῦ συνόλου
πού θά τραγουδάει παραδοσιακά τραγούδια μέ τή συνοδεία
παραδοσιακῶν  ὀργάνων. Νά σημειώσουμε ὅτι οἱ ἀπόφοιτοι
τῆς Σχολῆς ἔχουν τήν δυνατότητα ἀποκτήσεως πτυχίου καί δι-
πλώματος ἀναγνωρισμένου ἀπό το κράτος, μέ τό ὁποῖο μπο-
ροῦν νά διδάξουν στή δημόσια καί ἰδιωτική ἐκπαίδευση.

Θ. Λειτουργία στόν  Ἱ. Ναό Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Μαλεσίνας
Στήν πόλη τῆς Μαλεσίνας βρέθηκε τήν Κυριακή, 2 Ὀκτωβρί-
ου, τό πρωῒ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος
και ἱερούργησε στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί
Ἑλένης μέ τήν εὐκαιρία τῆς τοπικῆς ἑορτῆς καταθέσεως ἀπο-
τμήματος ἁγίου Λειψάνου τῆς ἁγίας Βασιλίσσης Ἑλένης στόν
ἐν λόγῳ Ἱερό Ναό. Πλῆθος πιστῶν συμμετέσχε στήν πανηγυ-
ρική θεία Λειτουργία, στήν ὁποία ἔψαλε βυζαντινός χορός ὑπό

τή διεύθυνση τοῦ κ. Λεωνίδα Δούκα. Αἴσθηση προκάλεσε
στόν Σεβασμιώτατο ἡ παρουσία περίπου 30 Ἱεροπαίδων μα-
θητῶν Γυμνασίου καί Λυκείου στό Ἱερό Βῆμα. Τά παιδιά αὐτά
ἀποτελοῦν τόν πνευματικό πυρῆνα μιᾶς ἐπιτυχημένης πνευμα-
τικῆς προσπάθειας τῶν ἐφημερίων τῆς Μαλεσίνας και διακο-
νοῦν τήν ἐνορία στίς λατρευτικές ἀνάγκες της. Στό τέλος τῆς
θείας Λειτουργίας προεχείρησε εἰς Οἰκονόμο τόν προϊστάμενο
τοῦ Ναοῦ καί Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Ὀπουντίων και Μαλεσί-
νης Πρεσβ. π. Ἀθανάσιο Λατσούδη, ἐπιβραβεύοντας μέ τόν
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κόλαο ἐπεσκέφθησαν τήν Ἱερά Μονή Παναγίας Δαμάστας,
στήν ὁποία ἡ ἱερά Ἀδελφότητα τούς ἐπεφύλαξε θερμή ὑποδο-
χή.

Στήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία παρέστησαν ὁ Περιφε-
ρειάρχης Στερεᾶς Ἑλλάδος κ. Κλέαρχος Περγαντάς μέ τό Περι-
φερειακό Συμβούλιο, ὁ Δήμαρχος Λαμιέων μέ τό Δημοτικό
Συμβούλιο, οἱ Βουλευτές κ. Ἀθανάσιος Γιαννόπουλος καί κ.
Χρῆστος Σταϊκούρας, ὁ Στρατηγός τῆς Μεραρχίας κ. Ἐλευθέ-
ριος Συναδινός, οἱ διοικητές τῆς Περιφέρειας Ἀστυνομίας καί
Πυροσβεστικῆς,ὁ Πρόεδρος τοῦ Πανεπιστημίου Στερεᾶς Ἑλλά-
δος καί γενικά ὅλες οἱ ἀρχές τῆς Περιφέρειας καί τοῦ Δήμου.

Στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις ἔψαλαν δύο πολυμελεῖς Βυ-
ζαντινές Χορωδίες τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως, ὑπό τήν διεύθυνση τῶν κ. Ἀνδρέου Ἰωακείμ
καί κ. Ἀναργύρου Βλάχου.

Ἡ Θεία Λειτουργία μετεδόθη ἀπευθείας ἀπό τόν τηλεοπτι-
κό σταθμό «Star Κεντρικῆς Ἑλλάδας» καί τόν Ραδιοφωνικό
Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ Ι. ΝΑΟΥ ΦΟΒΕΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Ι. ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

Τά Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Φοβερᾶς Προστασίας
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀναργύρων Ἀταλάντης ἐτέλεσε ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τήν Κυ-
ριακή 11 Σεπτεμβρίου, μέσα σέ κλῖμα ἐκκλησιαστικῆς κα-
τανύξεως.

Ὁ νεόδμητος μοναστηριακός ναός πού ἀνηγέρθη στήν
Ἀνατολική πλευρά τοῦ μοναστηριακοῦ συγκροτήματος
δεσπόζει στήν περιοχή καί εἶναι ἕνα πραγματικό κόσμη-
μα.

Στά ἐγκαίνια, τά ὁποῖα εἶχε ἑτοιμάσει ἡ ἀδελφότητα τῆς
Μονῆς μέ κάθε λεπτομέρεια, παρέστησαν ὁ Ἀρχιμ. Ἱερό-
θεος Κοκονός, πνευματικός τῆς Μονῆς, οἱ Ἱεροκήρυκες
καί ἐφημέριοι τῆς περιοχῆς, ὁ ἐπίτιμος Πρόεδρος τοῦ
Ἀρείου Πάγου κ. Βασίλειος Κόκκινος, ἡ Ἡγουμένη τῆς Ἱ.
Μονῆς Ὁσίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης μέ συνοδεία Μο-
ναχῶν, Μοναχές ἀπό τή Φθιώτιδα, ὁ Δήμαρχος Λοκρῶν
κ. Νικόλαος Λιόλιος μέ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλί-
ου, καί πλῆθος εὐσεβῶν προσκυνητῶν ἀπό τήν εὑρύτε-
ρη περιοχή τῆς Λοκρίδος καί ἀπό τήν Ἀθήνα.

Τούς ὕμνους τῶν ἐγκαινίων ἀπέδωσε μελωδικότατα ὁ
πρωτοψάλτης κ. Ἀνδρέας Ἰωακείμ, Διευθυντής τῆς
Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ  ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ  ΛΟΥΚΑ

Ἀναμνηστική φωτογραφία μετά τόν Ἁγιασμό στήν Ἐκκλησιαστική Σχολή Λαμίας

Ἁπό τή λιτανεία ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Καρπενήσι

Ἀπό τόν Ἁγιασμό στή Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς

Ἁπό τόν Ἁγιασμό στό 6ο Δημοτικό Σχολείο

Ἀπό τή θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Εὐσταθίου Ἀμφικλείας

Ἁπό τή θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Κων/νου καί  Ἑλένης Μαλεσίνας



Προσφώνηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτι-
δος κ. Νικολάου πρός τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον Β΄, εἰς τόν Ἱερό
Ναό Ἁγίων Θεοδώρων Ἀταλάντης κατά τήν Συνοδική Θεία
Λειτουργία τῆς Κυριακῆς 16 Ὀκτωβρίου 2011.

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλά-
δος 

καί Πρόεδρε τῆς Ἱερᾶς Συνόδου κ. Ἱερώνυμε.
Σεβασμιωτάτη τῶν Ἱεραρχῶν χορεία.
Ἐντιμώτατοι Ἄρχοντες τῆς Φθιώτιδος, 
Εὐλαβέστατοι Ἱερεῖς καί Εὐλογημένοι Ἀδελφοί. 

Σᾶς καλοσωρίζουμε στήν ἱστορική πόλη τῆς Ἀταλάντης
καί σᾶς εὐχαριστοῦμε, πού σήμερα περιεποιήσατε μεγάλη
τιμή σέ ὅλους μας μέ τήν σεπτή παρουσία Σας. 

Εἶναι ἡ πρώτη φορά, Μακαριώτατε, κατά τήν ὁποία
στήν μακραίωνη ἱστορία τῆς Ἀταλάντης ἱερουργεῖ στόν με-
γαλοπρεπῆ καί καλλιμάρμαρο Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό
τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, ὑμεῖς ὁ σεπτός Πρωθιεράρχης τῆς Ἑλλάδος, ὁ
ἀπό Θηβῶν καί Λεβαδείας Ἱερώνυμος ὁ Β΄, ὁ δίς διάδοχος
τοῦ σήμερα τιμωμένου μακαριστοῦ Νεοφύτου καί ὡς χρη-
ματίσας Μητροπολίτης Θηβῶν καί Λεβαδείας μέρος τῆς
ὁποίας ἀνήκει στήν πάλαι ποτέ διαλάμψασα ἐπισκοπή
Ταλαντίου καί Διαυλείας καί ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
καί πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος μάλιστα δέ περιστοιχούμενος ἀπό χορεία σεβα-
σμίων καί ἀγαπητῶν ἀδελφῶν Ἀρχιερέων, ἐξ ὧν ὁ τοῦ θεο-
βαδίστου Ὄρους Σινᾶ Ἀρχιεπίσκοπος καί συντοπίτης μας
κ. Δαμιανός.

Ἡ ἡμέρα αὐτή εἶναι καί θά παραμείνει ἱστορική καί μο-
ναδική. Πάντα ταῦτα τά ἐξαίσια συμβαίνουν χάριν τοῦ με-
γάλου καί ἐπιφανοῦς Ἐθνικοῦ καί Ἐκκλησιαστικοῦ ἀνδρός
Ἐπισκόπου Ταλαντίου καί Μητροπολίτου Ἀθηνῶν Νεοφύ-
του Μεταξᾶ, εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ ὁποίου ἡ καθ᾽ ἡμᾶς
Ἱερά Μητρόπολις μέ τήν συνεργασία τοῦ Δήμου Λοκρῶν
πραγματοποιεῖ ποικίλες ἐκδηλώσεις καθ᾽ ὅλη τήν διάρκεια
τοῦ ἔτους μέ τήν συμπλήρωση 250 ἐτῶν ἀπό τῆς γεννήσε-
ώς του καί 150 ἐτῶν ἀπό τῆς κοιμήσεώς του, ἐκ τῶν ὁποί-

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ  ΝΕΟΥ  ΔΙΑΚΟΝΟΥ 

ΣΤΗ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ  ΜΑΣ
Ὕστερα ἀπό δεκάμηνη παύση διορισμοῦ νέων ἐφημερίων

καί μετά τήν χορήγηση ἐκ μέρους τῆς Κυβερνήσεως μίας θέσε-
ως ἐφημερίου σέ κάθε Ἱερά Μητρόπολη, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἐχειροτόνησε Διάκονο τήν Κυ-
ριακή 25 Σεπτεμβρίου στό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Εὐαγγελι-
σμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας.

Ὁ νέος Διάκονος Ἀλέξιος Καπανδρίτης, εἶναι ἔγγαμος, υἱός
καί ἀδελφός Ἱερέων ὀκταμελοῦς οἰκογενείας καί πτυχιοῦχος
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Στό τέλος
τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος προχείρισε Πρωτο-
πρεσβύτερο τόν π. Σπυρίδωνα Καπανδρίτη, πατέρα τοῦ π. Πα-
ναγιώτη Καπανδρίτη καί τοῦ νέου Διακόνου καὶ ἐξέφρασε τή
χαρά του πού μέσα ἀπό Ἱερατική οἰκογένεια ἀναδεικνύονται
νέοι Ἱερεῖς. Ἡ χειροτονία τελέσθηκε σέ κλῖμα κατανύξεως καί
πνευματικῆς χαρᾶς, παρουσίᾳ τῆς πολυμελοῦς οἰκογενείας
τοῦ χειροτονουμένου καί πλήθους πιστῶν, οἱ ὁποῖοι μέ δύνα-
μη ψυχῆς ἐφώναξαν το «Ἄξιος».

Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέφρασε τήν ἐλπίδα, ὅτι
θά ὑπάρξει λύση καί γιά τήν χειροτονία τῶν ὀκτώ ὑποψηφίων,
οἱ ὁποῖοι ἀναμένουν νά χειροτονηθοῦν καί νά ἀναλάβουν τίς
κενές ἐνορίες καί ἐκάλεσε τούς ἔχοντας τήν κλίση νά προσέλ-
θουν, γιατί ὁ λαός χρειάζεται καλούς ποιμένες νά τόν ὁδηγή-
σουν στό δρόμο τοῦ ἁγιασμοῦ καί τῆς σωτηρίας περισσότερο
σήμερα, στήν ἐποχή τῆς συγχύσεως καί τῆς πολυμετώπου κρί-
σεως.
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Ἑπετειακές ἐκδηλώσεις Μικρασιατῶν
Μέ πανηγυρική ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ναό Ἁγί-
ου Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Νέας Μαγνησίας Λαμίας, τήν Κυ-
ριακή 4 Σεπτεμβρίου, κορυφώθηκαν οἱ ἐπετειακές ἐκδηλώσεις
τῆς Ἑνώσεως Μικρασιατῶν Λαμίας μέ τίτλο «Μικρασιατικές
Μνῆμες», οἱ ὁποῖες ἦταν ἀφιερωμένες στή Μικρασιατική κατα-
στροφή. Στή θεία Λειτουργία παρέστησαν οἱ Βουλευτές τοῦ
νομοῦ κ. κ. Νικ. Τσῶνος καί Χρ. Σταϊκούρας, ὁ Στρατηγός Διοι-
κητής ΜΕΡΥΠ κ. Ἐλευθέριος Συναδινός, ὀ Πρόεδρος τῆς  Ἕνω-
σης Μικρασιατῶν κ. Εὐαγ. Τσίρκας καί λοιποί ἐπίσημοι. Ξεχω-
ριστή σημασία στίς ἐκδηλώσεις ἔδωσε καί ἡ παρουσία τοῦ
ἐγγονοῦ τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης, κ. Χρυσοστόμου
Καλαφάτη. Μετά τό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας τό Ἐκκλησιαστικό
Συμβούλιο τοῦ Ναοῦ προσέφερε καφέ σέ χῶρο τῆς Ἐκκλη-
σίας.

Πανήγυρεις  Ἱερῶν Μονῶν
Στήν πανηγυρίζουσα Ἱ. Μονή  Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Δαμά-
στας ἱερούργησε καί ὡμίλησε τήν Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Στο τέλος ο Ποι-
μενάρχης μας εὐχήθηκε στήν ἀδελφότητα τοῦ μοναστηριοῦ

τήν εὐλογία τῆς Παναγίας καί εὐχαρίστησε τούς εὐεργέτες καί
δωρητές τῆς Μονῆς καί ἰδιαιτέρως τό ζεῦγος Καραγκούνη, τό
ὁποῖο ἔχει βοηθήσει τά μέγιστα στήν ἀνακαίνιση καί τόν ἐξω-
ραϊσμό τοῦ μοναστηριοῦ. Κατά τήν πανηγυρική θ. Λειτουργία

στήν  Ἱερά Μονή ἔψαλε πολυμελής βυζαντινή χορωδία ὑπό τή
διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου κ Μιχαήλ Μελέτη. Ἡ ἀρχιερατι-
κή θ. Λειτουργία μεταδόθηκε ἀπό τον Ραδιοφωνικό Σταθμό
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί μέσῳ τοῦ διαδικτύου σέ ὁλό-
κληρο τόν κόσμο. Στήν ἀκολουθία παρέστησαν πολλοί ἐπίση-
μοι καί πλῆθος κόσμου. Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ Γενεσί-
ου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας χοροστάτησε καί ὡμίλησε στήν πανηγυρίζουσα Ἱ. Μονή
Παναγίας Ἀνινίτσης.

Ἁγιασμός νέας σχολικῆς χρονιᾶς
Mέ τόν καθιερωμένο ἁγιασμό, τήν Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου,
ξεκίνησε ἡ νέα σχολική χρονιά στά Δημοτικά, Γυμνάσια καί
Λύκεια τῆς χώρας μας. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος τέλεσε τόν ἁγιασμό καί μίλησε στά παιδιά τοῦ 3ου
Δημοτικοῦ Σχολείου, τοῦ 4ου Γυμνασίου Λαμίας καί τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου καί Λυκείου Λαμίας. Στό μήνυμα
του πρός τήν μαθητιῶσα νεολαία ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας μεταξύ ἄλλων ἀναφέρει τά ἑξῆς: «..Ἡ φετινή Σχο-
λικὴ χρονιὰ, ὅπως δείχνουν τὰ σημεῖα, θὰ εἶναι ἀγῶνας μετ’
ἐμποδίων. Γι’ αὐτὸ συγκεντρώσετε τὶς δυνάμεις σας καὶ μὴ δει-

λιάσετε, ἀλλὰ τολμήσετε νὰ δώσετε τὴν μάχη τῆς γνώσεως μὲ
ἐπιτυχία. Ὁλόκληρη ἠ κοινωνία μας ἀνεβαίνει τὸν Γολγοθᾶ
της μὲ ὅσα συμβαίνουν στὴν οἰκονομία, ἁπλᾶ ἐσεῖς προ-
χωρῆστε πρὸς τὴν ἀνάσταση. Συγκεντρώσετε τὴν προσοχή

Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Τό Ἡγουμενοσυμβ. Ἱ. Μονῆς Ἀντινίτσης .............2.000,00
Ὁ Κων/νος Τριανταφύλλου ................................1.000,00
Ὁ κ. Παῦλος Ἀρναούτης ........................................350,00
Ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Κων/νος Πρίμπας ............200,00
Τό Ἐκκλησ. Συμβ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Ἀρκίτσας .....400,00
Τό Ἐκκλησ. Συμβ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Θεοδώρων Λαμίας ......250,00 
Τό Ἐκκλησ. Συμβ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Φτέρης ........300,00
Ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Πορφύριος Παπαρούπας .......200,00 

Ὑπέρ Γηροκομείων
Τό Ἡγουμενοσυμβ. Ἱ. Μονῆς Ἀντινίτσης .............2.000,00
Τό Διοικ. Συμβουλ. Συνδέσμου Συνταξιούχων 
Δημοσίου Φθιώτ. ...................................................500,00
Ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ π. Θεόκλητος Μπρούζης .............300,00
Τό Ἐκκλησ. Συμβ. Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Κων/νου 
Ν. Μαγνησίας .........................................................200,00
Ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτ. π. Γεώργιος Μακρῆς ..................400,00

Ὑπέρ ἀνεγέρσεως Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζα
Ἡ κα Ἀναστασία Πολύμερου ..................................100,00
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη ............................................60,00
Ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβ. π. Κων/νος Θεολογᾶς ..............100,00

Ὑπέρ Φθιωτικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Φωνῆς
Ὁ Κων/νος Τριανταφύλλου ......................................50,00

Ἡμερολόγιον 2012
Κυκλοφορεῖ ἀπό τίς
Ἐκδόσεις τῆς Ἱερᾶς
Μ η τ ρ ο π ό λ ε ω ς
Φθιώτιδος τό νέο
Ἡμερολόγιο γιά τό
2012, τό ὁποῖο
εἶναι ἀφιερωμένο
στήν Ἑκκλησία καί
τήν Πατρίδα, μέ
σκοπό «...μήπως
καί βοηθήσουμε εἰς
τό ἐλάχιστον στήν
ἀντίσταση τοῦ λαοῦ
μας κατά τῶν

ὑπούλων καί ὁρκισμένων ἐχθρῶν τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς
πατρίδος, πού δυστυχῶς ἔχουν θέσει στόχο τήν ἰσοπέδωη
αὐτῶν τῶν μεγάλων ἀξιῶν...».
Διατίθεται ἀπό τούς Ἐνοριακούς Ἱερούς Ναούς καί τό Βι-
βλιοπωλεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Τό Ἔνθεον».

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

«Ἐκκλησία καί πατρίδα»
Σάββατον 17 Δεκεμβρίου 2011

ὥρα 9 π.μ. – 1 μ.μ.

Πνευματικό Κέντρο Ἁγίας Παρασκευῆς Λαμίας

Δ Ω Ρ Ε Ε Σ

τρόπο αὐτό τήν καρποφόρο 10ετῆ Ἱερατεία του. Τήν θεία Λει-
τουργία παρηκολούθησε ὁ τ. Δήμαρχος Μαλεσίνας κ. Φουρ-
λεμάδης, ὁ Ἀντιδήμαρχος καί μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλί-
ου, οἱ Διευθυντές τῶν Σχολείων καί πλῆθος πιστῶν.

Ἑορτή Ἁγίου Διονυσίου προστάτου τῶν Δικαστικῶν
Τόν ἱερομάρτυρα Ἐπίσκοπο Ἀθηνῶν Ἅγιο Διονύσιο τόν Ἀρεο-
παγίτη, προστάτη καί ἔφορο τῶν δικαστικῶν, τίμησαν τήν Δευ-

τέρα 3 Ὀκτωβρίου οἱ Δικαστικοί καί ὁ Δικηγορικός Σύλλογος
Λαμίας στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Λουκᾶ Λαμίας. Στήν πανηγυρική θ.
Λειτουργία χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος ὡμίλησε ἐπικαίρως στό εὐλαβές ἐκκλη-
σίασμα, ἐνῶ στό τέλος τέλεσε ἀρτοκλασία ὑπέρ ὑγείας τῶν
μελῶν τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Λαμίας. Τόν πανηγυρικό
τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ἡ Δικηγόρος κα Ἀργυρούλα Γιαννακο-
πούλου.

Ἐργασίες  Ἱερᾶς Συνόδου -  Ἐκλογές νέων Ἀρχιερέων
Στίς ἐργασίες τῆς τακτικῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος πού ἔλαβαν χώρα ἀπό τήν Τρίτη 4 ἕως τήν
Παρασκευή 7 Ὀκτωβρίου στό Συνοδικό Μέγαρο παρά τῇ Ἱ.
Μονῇ Πετράκη στήν Ἀθήνα, συμμετεῖχε ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Κατά τίς ἐργασίες τῆς Ἱεραρχίας
συζητήθηκαν καίρια ποιμαντικά καί κοινωνικά ζητήματα, ἐνῶ
διενεργήθησαν καί ἐκλογές γιά τήν πλήρωση τῶν καινῶν

Ἱερῶν Μητροπόλεων Χίου,
Ψαρῶν καί Οἰνουσῶν, καί Ζα-
κύνθου. Νέος Μητροπολίτης Χί-
ου, ἀνεδείχθη ὁ Ἀρχιγραμματέας
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Πανοσιολο-
γιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Μάρ-
κος Βασιλάκης, ἐνῶ γιά τήν Μη-
τρόπολη Ζακύνθου ἐξελέγη ὁ
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Φω-
τικῆς κ. Διονύσιος Σιφναῖος. Ἐπί-
σης ἡ Ἱεραρχία ἐψήφισε ὡς Ἐπί-

σκοπο γιά τήν πάλαι ποτέ δια-
λάμψασα Ἐπισκοπή Διαυλείας
τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμαν-
δρίτη κ. Γαβριήλ Παπανικολάου,
Πρωτοσύγκελο τῆς  Ἱ. Ἀρχιεπι-
σκοπῆς, τόν ὁποῖο κατέστησε νέο
Ἀρχιγραμματέα τῆς  Ἱ. Συνόδου.
Ἡ χειροτονία τοῦ ἐψηφισμένου
νέου Μητροπολίτου Χίου τελέ-
σθηκε τό Σάββατο 8 Ὀκτωβρίου

στόν  Ἱ. Ναό Ἁγ. Δημητρίου Παλ.
Φαλήρου καί τοῦ ἐψηφισμένου
Ἐπισκόπου Διαυλείας τήν Κυρια-
κή 9 Ὀκτωβρίου στόν  Ἱ. Ναό Ἁγ.
Διονυσίου Ἀθηνῶν. Καί στίς δύο
χειροτονίες, τίς ὁποῖες τέλεσε ὁ
Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος παρέστη ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας. Τέλος, μέ συνοδική ἀπόφα-
ση ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας διορίσθηκε Πρόεδρος
τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότη-
τος καί Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς. 

Ἐκδημία  Ἀθανάσιου Μόσχου
Ἐξεδήμησε σέ ἡλικία 86 έτῶν ὁ στενός συνεργάτης τῆς Μητρο-
πόλεώς μας Ἀθανάσιος Μόσχος. Ὁ ἐκλιπών καταγόταν ἀπό τό
χωριό Ἀσβέστης καί ὑπηρέτησε στήν Μέση Ἐκπαίδευση ὡς
καθηγητής Φιλόλογος καί Λυκειάρχης. Ὑπῆρξε συνεργάτης
τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ὡς ὑπεύθυνος τῶν Φροντιστηρίων
Ἐκμαθήσεως Ἐκκλησιαστικῆς Γλώσσης, ἀναλύοντας φιλολογι-
κά τό κείμενο τῆς θ. Λειτουργίας κατά τίς μηνιαῖες ἱερατικές Συ-
νάξεις, διορθώνοντας κείμενα τῆς Φθιωτικῆς Ἐκκλησιαστικῆς
Φωνῆς, παραδίδοντας μαθήματα Ἐκκλησιαστικῆς Γλώσσης
στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Δημητρίου Λαμίας,
ὁμιλώντας σέ διάφορες ἐκκλησιαστικές ἐκδηλώσεις. Ἀπό τίς
Ἐκδόσεις τῆς Μητροπόλεώς μας ἐκδόθηκε τό 2000 τό συγγρα-
φικό του πόνημα «Ἱστορικές μνῆμες τῆς Φθιώτιδας», τό ὁποῖο
συνέγραψε κατόπιν παροτρύνσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμε-
νάρχου μας. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τελέσθηκε τήν Τρίτη 18
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επετειακες εκδηλΩσεις για τον απο Ταλαντιου Μητροπολιτη
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ τοῦ Β΄

Μέ ἰδιαίτερη χαρά, ἀλλά καί σεβασμό καί συγκίνηση
ἀπευθύνω τά λόγια αὐτά γιά τόν ἀείμνηστο προκάτοχό
μου, τόν ἀπό Ταλαντίου (Ἀταλάντης) Μητροπολίτη
Ἀθηνῶν καί Πρόεδρο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου κυρό Νεόφυτο,
μέ τήν εὐκαιρία τῶν πρός τιμήν Του ἑορταστικῶν ἐκδη-
λώσεων, τίς ὁποῖες διοργανώνει ἡ Ἱερά Μητρόπολη
Φθιώτιδος σέ συνεργασία μέ τό Δῆμο Λοκρῶν καί κορυ-
φώνονται σήμερα μέ τή Συνοδική Θεία Λειτουργία. 

Μορφή πολύπλευρη καί πολυσχιδής ὁ τιμώμενος
Ἀρχιερεύς, γαλουχήθηκε καί μορφώθηκε ἐκκλησιαστικά,
συνδεόμενος μέ πνευματικά κέντρα τῆς ἐποχῆς του,
ὅπως ἡ Ἱερά Μονή Πεντέλης, ὅπου χειροτονήθηκε Διά-
κονος καί ἡ Κωνσταντινούπολη, ὅπου μετέβη σέ νεαρά
ἡλικία καί ἐν συνεχείᾳ διηκόνησε μετ᾽ ἐνθέου ζήλου
ὅπου ἡ Ἐκκλησία τόν ἐκάλεσε.

Καί ὅλα αὐτά στήν πολύ ταλαιπωρημένη προεπανα-
στατική, ἐπαναστατική καί μετεπαναστατική Ἑλλάδα
καί κατά τήν ἔναρξη τῆς ζωῆς τοῦ νέου ἐλληνικοῦ κρά-
τους. Εἶναι χαρακτηριστικό τῆς πολυσήμαντης προ-
σφορᾶς του ὅτι τά ἐκκλησιαστικά του ἀξιώματα δέν τόν
ἐμπόδισαν νά ἔχει μιά βαθειά αἴσθηση τῆς Ἱστορίας. Ὁ
μακαριστός αἰσθάνθηκε τό σφιγμό τῆς ἐποχῆς του, ἀντα-
ποκρίθηκε στό κάλεσμα τῆς Πατρίδος, ὑποστήριξε
ἔνθερμα τόν ἀγῶνα τῶν ἐπαναστατημένων Ἑλλήνων σέ
ὅλα τά ἐπίπεδα, στρατιωτικά, πολιτικά, πνευματικά.
Διακήρυξε μέ πάθος τήν ἱερότητα τοῦ ἀγῶνα. Στόν Ὅσιο
Λουκᾶ Βοιωτίας εὐλόγησε μέ τόν Σαλώνων Ἡσαΐα τούς
ἀγωνιστές. Κατέστη στήν περιοχή τῆς Ρούμελης ὁ θεω-
ρητικός τῆς ἰδέας ὅτι ἡ κατά τοῦ τυράννου ἐπανάσταση
εἵλκυε τήν Θεία εὐλογία. Μέ τήν ὀξύνοιά του συνέβαλε,
κατά τή διάρκεια τοῦ ἀγῶνα καί μετά ἀπ’ αὐτήν, στήν
τακτοποίηση ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων καί προώθησε τή
ζωή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 

Στήν ἐποχή μας, ὅπου οἱ παντοειδεῖς κρίσεις καθι-
στοῦν τήν εἰκόνα τῆς Πατρίδος μας καί τῆς καθημερινό-
τητάς μας ζοφερή, ἡ μορφή τοῦ ἀειμνήστου Νεοφύτου
μᾶς ἐμπνέει, μᾶς ἐπιβάλλει νά δοῦμε μέ προσοχή ποιά
εἶναι τά νήματα πού συνδέουν τήν πίστη μας μέ τήν κα-
θημερινότητα μας, ποιά ἡ σχέση τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας
αὐτοσυνειδησίας μέ τήν ἀνάγκη διακονίας τοῦ καθημερι-
νοῦ βίου, πῶς τά Ἔσχατα μποροῦν νά νοηματοδοτήσουν
τά ἀδιέξοδα τῆς Ἱστορίας. 

Εὔχομαι ὁ εὐσεβής λαός μας νά ἐμπνέεται ἀπό τό
παράδειγμα τοῦ τιμωμένου Ἱεράρχου καί νά ἀξιοποιεῖ τά
διδάγματα τῇ Χάριτι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Αἰωνία του ἡ μνήμη! 

Μετ΄ εὐχῶν διαπύρων.
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

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

Ἀπό τή πανηγυρική θεία Λειτουργία στή Ἱερά Μονή Δαμάστας

Ἀπό τόν πανηγυρικό ἑσπερινό στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Ἀντινίτσης

Ἀπό τόν ἑορτασμό τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτη

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ Ἱερόπαιδες στήν Μαλεσίνα.

Ὁ νέος Μητροπολίτης Χίου
κ. Μᾶρκος

Ὁ νέος Μητροπολίτης Ζακύνθου
κ. Διονύσιος

Ὁ νέος Ἐπίσκοπος Διαυλείας
κ. Γαβριήλ

Ἄποψη τῶν ἐπισήμων καί τοῦ λαοῦ ἀπό τή θεία Λειτουργία στήν Ἀταλάντη

Ἁπό τόν Ἁγιασμό στό 3ο Δημοτικό Σχολείο

Ἁπό τόν Ἁγιασμό στό 4ο Γυμνάσιο Λαμίας



τόν Μακαριώτατο Προκαθήμενο τῆς Ἐκκλησίας μας ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ὑπογραμμίζοντας
τό ἐξαίσιο γεγονός τῆς παρουσίας τοῦ ἰδίου καί τῆς Ἱερᾶς Συ-
νόδου στήν Ἀταλάντη καί περιγράφοντας διαγραμματικά τήν
προσωπικότητα τοῦ Ἐπισκόπου Ταλαντίου Νεοφύτου.

Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ γεγονότος προσέφερε στόν Μακαριώτα-
το μία προσωπογραφία τοῦ Ἐπισκόπου Νεοφύτου ἔργο τοῦ
ἁγιογράφου κ. Ἰωάννου Γούλα. Κατόπιν ὁ Δήμαρχος Λοκρῶν
κ. Νικόλαος Λιόλιος ἀνέγνωσε τό ψήφισμα τοῦ Δημοτικοῦ
Συμβουλίου Ἀταλάντης ἀνακηρύξεως τοῦ Μακαριωτάτου ὡς
ἐπιτίμου Δημότου τοῦ Δήμου Λοκρῶν καί τοῦ ἐπέδωσε τό
χρυσό Κλειδί τῆς πόλεως.

Γεμάτος συγκίνηση ὁ Μακαριώτατος γιά τίς ἐκδηλώσεις
σεβασμοῦ καί τιμῆς πρός τό πρόσωπό του τοῦ Μητροπολίτου
Φθιώτιδος, τοῦ Δημάρχου Λοκρῶν καί τοῦ συγκεντρωμένου
πλήθους, πού παρακολούθησε μέ ἀπόλυτη κατάνυξη τή μυ-
σταγωγία τῆς Θεία Λειτουργίας καί τίς ὁμιλίες, εὐχαρίστησε μέ
λόγια ἐγκάρδια καί ἀναφέρθηκε στή σημασία τοῦ ἑορτασμοῦ
ὑπογραμμίζοντας τήν προσφορά τοῦ ἀοιδήμου Νεοφύτου στή
δύσκολη περίοδο τῆς Ἀρχιερατείας του τόσο στήν Ἀταλάντη
ὅσο καί στήν Ἀθήνα.

Συγκίνηση προκάλεσαν τά λόγια τοῦ Μακαριωτάτου στά
ὁποῖα μεταξύ τῶν ἄλλων ἐπισήμανε ὅτι «Ἡ πρόσκληση καί
πρόκληση σήμερα εἶναι ἡ συνεργασία τοῦ Δημάρχου μέ τόν
Μητροπολίτη σας, αὐτό εἶναι χρωστούμενο σήμερα. Πολλά
χρόνια καί ἀρκετό καιρό ζήσαμε χωριστά. Σήμερα ὅμως εἶναι
ἀνάγκη ἀπό κάθε ἄλλη φορά, νά συνεργαστοῦμε καί νά εἴμα-
στε ἑνωμένοι». Ἐπίσης τόνισε ὅτι «σήμερα πρέπει νά βροῦμε
τό μυστικό ὥστε νά ξεπεράσουμε τίς δυσκολίες καί ἑνωμένοι
ὅλοι νά  στρέψουμε τίς δυνάμεις μας πρός τήν ὑπέρβαση. Τό
ξεπέρασμα τῶν δυσκολιῶν, οἱ ὁποῖες εἶναι πρῶτα ἐσωτερικές
καί ἕπειτα ἐξωτερικές».

Εἰς ἀνάμνηση τῆς μεγάλης ἡμέρας προσέφερε εἰς τόν Σε-
βασμιώτατο ἀντίγραφο τοῦ μικροῦ Εὐαγγελίου πού ἔφερε
ἐπάνω του ὁ Ἐπίσκοπος Σαλώνων Ἡσαῒας καί τοῦ ὁποίου τό
πρωτότυπο φυλάσσεται στήν Ἱερά Μονή Ὁσίου Λουκᾶ Βοι-
ωτίας, στόν δέ Δήμαρχο προσέφερε μικρό ἀσημένιο δίσκο.

Μετά τή Θεία Λειτουργία τελέστηκε ἐπιμνημόσυνη Δέηση
καί κατατέθηκε δάφνινος στέφανος ἀπό τόν Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη μας εἰς τήν προτομήν τοῦ Ἐπισκόπου Νεοφύτου,
πού εὑρίσκεται στόν αὔλειο χῶρο τοῦ ναοῦ. Ἡ ὅλη ἐκδήλωση

ἔκλεισε μέ τόν Ἐθνικό Ὕμνο ἀπό τή Φιλαρμονική τῆς Ἀταλάν-
της.

Μετά τή Θεία Λειτουργία καί τήν ἐπιμνημόσυνη δέηση ὁ
Μακαριώτατος μέ τούς Ἀρχιερεῖς καί τή Συνοδεία τους ἐπισκέ-
φθησαν τήν Ἱερά Μονή Ἁγίων Ἀναργύρων, ὅπου ἡ Ἀδελφό-
τητα τοῦ ἐπεφύλαξε θερμή ὑποδοχή καί πλούσια φιλοξενία.

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος ἐντυπωσιασμένος ἀπό τά
ἔργα ἀναστηλώσεως καί ἀνακαινίσεως τοῦ Μοναστηριακοῦ
συγκροτήματος εὐχήθηκε στή Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
γερόντισσα Φιλοθέη καί στίς ἀδελφές νά ἔχουν τή χάρη τοῦ
Θεοῦ καί τήν προστασία τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων γιά νά ἀγωνί-
ζονται τόν καλόν ἀγῶνα τῆς πίστεως καί νά συνεχίζουν πιστά
τήν παράδοση τοῦ Ὀρθοδόξου Μοναχισμοῦ.

Οἱ πανηγυρισμοί τῆς μεγάλης αὐτῆς ἡμέρας ἔκλεισαν μέ
γεῦμα πού προσέφερε ὁ Δήμαρχος Λοκρῶν κ. Νικόλαος Λιό-
λιος στήν Σκάλα Ἀταλάντης.

Ἐντύπωση προκάλεσε στόν Μακαριώτατο ἡ διαβεβαίωση
τοῦ Δημάρχου, ὅτι θά ἐπιδιώκει πάντοτε τήν συνεργασία μέ
τόν Μητροπολίτη καί τήν τοπική Ἐκκλησία, γιατί μόνο μέ τόν
τρόπο αὐτό προάγεται τό συμφέρον τοῦ λαοῦ καί ὁ πολιτι-
σμός τῆς περιοχῆς.

Στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις παραβρέθηκαν οἱ Βουλευτές
Φθιώτιδος κα Τόνια Ἀντωνίου, κα Κατερίνα Μπατζελῆ, κ.
Χρῆστος Σταϊκούρας, κ. Νικόλαος Τσώνης, ὁ Περιφερειάρχης
Στερεᾶς Ἑλλάδος κ. Κλέρχος Περγαντᾶς, ὁ Ἀντιπεριφερειάρ-
χης κ. Θωμᾶς Στάϊκος, ὁ Στρατηγός τῆς Μεραρχίας κ. Ἐλευθέ-
ριος Συναδινός, ὁ Περιφερειακός Διευθυντής τῆς Ἀστυνομίας,
ὁ Διευθυντής τῆς Πυροσβεστικῆς Φθιώτιδος, ὅλες οἱ ἀρχές τῆς
Ἐπαρχίας Λοκρίδος, ὁ Δήμαρχος Μώλου-Ἁγίου Κωνσταντίνου
κ. Εὐάγγελος Τετριμήδας, Ἡγούμενοι, Μοναχοί καί Μοναχές
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, πολλοί ἱερεῖς τῆς πε-
ριοχῆς καί ἀσφαλῶς ὁ Δήμαρχος Λοκρῶν μέ ὅλα τά μέλη τοῦ
Δημοτικοῦ Συμβουλίου, καθώς καί ὁ Γενικός Διευθυντής τοῦ
Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀλέ-
ξανδρος Κατσιάρας.

Οἱ ἐκδηλώσεις καλύφθηκαν ἀπ΄ ὅλα τά τοπικά Μέσα Ἐνη-
μερώσεως καί ἡ Θεία Λειτουργία μεταδόθηκε ἀπό τόν Ραδιο-
φωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τούς Τηλεοπτι-
κούς Σταθμούς 4E τῆς ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος «Λυδία»
Χαλκιδικῆς καί «STAR  Κεντρικῆς Ἑλλάδος».

ων κορύφωση ἀποτελεῖ ἡ σημερινή μεγάλη καί
ἁγία ἡμέρα τῆς Συνοδικῆς θείας Λειτουργίας.

Ἐπιτρέψατέ μου, Μακαριώτατε νά περιγρά-
ψω διαγραμματικά τήν πολυσήμαντη αὐτή προ-
σωπικότητα, ἡ ὁποία ἐτίμησε τήν Ἐκκλησία καί
τήν πατρίδα ὅσον ὀλίγοι καί ἡ ὁποία ἀποτελεῖ
δι᾽ ἡμᾶς τούς Ἱεράρχες καί διά πάντα Ἕλληνα
ὁδοδείκτη ἀσφαλοῦς πορείας καί ζωῆς. 

Ὁ Νικόλαος Μεταξᾶς γεννήθηκε στήν Ἀθήνα
στίς 2 Νοεμβρίου τοῦ 1762 ἀπό γονεῖς εὐπό-
ρους καί εὐσεβεῖς. Ποθών τήν Μοναχική ζωή
ἐκάρη Μοναχός στήν Ἱερά Μονή Πεντέλης λα-
βών τό ὄνομα Νεόφυτος. Κατόπιν μετέβη στήν
Κωνσταντινούπολη πλησίον τοῦ θείου του Μη-
τροπολίτου Καισαρείας Γρηγορίου καί ἀργότερα
προσελήφθη ὡς Ἀρχιδιάκονος τοῦ Ἐπισκόπου
Ταλαντίου καί Διαυλείας Γαβριήλ, τόν ὁποῖο καί
διαδέχθηκε στήν Ἐπισκοπή αὐτή τό ἔτος 1803. 

Σχεδόν 30 χρόνια ἐποίμανε μέ αὐτοθυσία καί
σοφία τήν Ἐπισκοπή Ταλαντίου σέ περίοδο δου-
λείας, ἐπαναστάσεως καί ἐλευθερίας. Ἐχρημάτι-
σε τοποτηρητής τῶν ἐπισκοπῶν Αἰγίνης, Ὕδρας
καί Πόρου, Πάρου καί Νάξου καί Ἀθηνῶν. Τό ἔτος 1833
στό Ναύπλιο ὑπέγραψε τό πρωτόκολλο τοῦ Αὐτοκεφάλου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπό τό τίτλο: «Ὁ Ἐπίσκοπος
Ταλαντίου Νεόφυτος καί Τοποτηρητής Ἀθηνῶν». 

Τό ἴδιο ἔτος ὠνομάσθηκε Ἐπίσκοπος Ἀττικῆς καί τό
ἔτος 1850, ὅταν ἡ τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία ἐξέδωκε
τόν Συνοδικό τόμο τῆς ἀναγνωρίσεως τοῦ Αὐτοκεφάλου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀνέλαβε Πρόεδρος καί ὠνο-
μάσθηκε Μητροπολίτης Ἀθηνῶν, γενόμενος πρῶτος Πρό-
εδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ὑπῆρξε λόγιος, νηστευτής, φιλακόλουθος, καλοκάγα-
θος, φιλάνθρωπος, φιλογενής καί εἰς τό ἔπακρον φιλόπα-
τρις.

Αὐτός πρῶτος στήν Ἀταλάντη ὕψωσε τή σημαία τῆς
ἐπαναστάσεως καί ἀργότερα στόν Ὅσιο Λουκᾶ Βοιωτίας
καί στά Σάλωνα. Ἐπολέμησε μέ τόν Ἀθανάσιο Διάκο, τόν
Ἡσαῒα Σαλώνων καί τούς ἀρματωλούς καί καπεταναίους
τῆς Ρούμελης. Πετραχήλι καί καριοφύλλι ἦταν τά ὅπλα
τῆς διπλῆς στρατείας του. Ἔγραψε ἐπιστολές περιώδευσε

τή Στερεά Ἑλλάδα καί τήν Πελοπόννησο, ἐκήρυξε καί ξε-
σήκωσε τό λαό, ὀργάνωσε στρατό, ἵδρυσε σχολεῖα. Ἔδωσε
τά πάντα γιά τήν πατρίδα. Αὐτός ἦταν πού συνεκέντρωσε
τά ἐξ ἀργύρου καί χρυσοῦ ἀναθήματα τῶν Ναῶν καί
Μονῶν τῆς Ἐπισκοπῆς του, τά ἐχώνευσε καί τά ἀπέστειλε
στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ Ἱεροῦ
τῆς ἀνεξαρτησίας ἀγῶνος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους κατά τοῦ
Βαρβάρου κατακτητοῦ.

Ἀναδείχθηκε ἄνδρας μεγάλου ἀγωνιστικοῦ καί Ἀρχιε-
ρατικοῦ ἀναστήματος. Ἐβοήθησε τά μέγιστα στήν ὀργάνω-
ση τοῦ νεοπαγοῦς κράτους καί τῆς Ἐκκλησίας. Ἐχρημάτι-
σε πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου καί πολλῶν ἐθνοσυνελεύ-
σεων. 

Διεκρίνετο διά τό «ἐνάρετον καί φιλήσυχον πολίτευμα»
καί δικαίως ὀνομάσθηκε «τό τῆς ἀρετῆς πανταχοῦ τίμιον».

«Ἐμιμήθη τάς ἀρετάς καί τόν ζῆλον τῶν πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας» γράφει περί αὐτοῦ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος  Μαντι-
νείας Θεόκλητος Βίμπος.

Ἦταν ζηλωτής τῆς ἀξιοπρεπείας τῆς Ἐκκλησίας καί
οὐδέποτε ὑπεχώρησε πρό ἐπιμόνων ἀξιώσεων ἐκπροσώ-
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ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ

Ε
να σημαντικό πνευματικό γεγονός γιά τήν ἐνορία Ἁγίου
Νικολάου Μακρυρράχης ἀπετέλεσε ἡ θεολογικο-ἱστο-
ρική Ἑσπερίδα πού διοργάνωσε τήν Κυριακή 4 Σεπτεμ-

βρίου στό προαύλιο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ ἐνοριακοῦ Ναοῦ τό
Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεώς μας. Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ σύντομο χαιρετισμό τοῦ
ἐφημερίου τῆς ἐνορίας αἰδεσιμωτάτου Πρεσβυτέρου π. Δημη-
τρίου Χαΐνη, ὁ ὁποῖος καλωσόρισε τούς παρισταμένους ἐπισή-
μους, τούς κατοίκους καί ἐπισκέπτες τοῦ χωρίου, εὐχαρίστησε
ὅλους ὅσοι συνεργάστηκαν στήν πραγματοποίηση τῆς ἐκδη-
λώσεως καί ἀναφέρθηκε στή σημαντικότητα αὐτῆς γιά τό χω-
ριό καί τούς κατοίκους του. Στή συνέχεια τό λόγο ἔλαβε ὁ
πρῶτος ὁμιλητής τῆς ἐκδήλωσης κ. Χαρίλαος Πατρίδας, τ. Γυ-
μνασιάρχης, Φιλόλογος-Θεολόγος, ὁ ὁποῖος μέ διεξοδικό τρό-
πο καί ἀναφορές στήν σύγχρονη πραγματικότητα ἀνέπτυξε καί
παρουσίασε τό βίο καί τά
θαύματα τοῦ ἁγίου Νικολά-
ου. Δεύτερος ὁμιλητής τῆς
ἑσπερίδας ἦταν ὁ κ. Δημή-
τριος Μπουλοῦζος, Ὑπάλλη-
λος τοῦ Ο.Τ.Ε., ὁ ὁποῖος
ἀναφέρθηκε στό ἱστορικό
τοῦ ἐνοριακοῦ Ναοῦ και τήν
ἱστορική πορεία τοῦ χωριοῦ
μέ τήν πρώτη ἐγκατάσταση
τῶν κατοίκων στήν περιοχή.
Τελευταῖος ὁμιλητής ἦταν ὁ
κ. Κώστας Μπιλίρης, Συγ-
γραφέας-Λογοτέχνης, ὁ
ὁποῖος μέ ὕφος γλαφυρό
ἀναφέρθηκε ἐκτενῶς καί μέ
πολλά χαρακτηριστικά χωρία ἀπό Δημοτικά μας Τραγούδια
στή βαθειά σχέση πού χαρακτηρίζει τό Παραδοσιακό τραγούδι
μέ τό θρησκευτικό στοιχεῖο. Ἡ Θεολογικο - ἱστορική Ἑσπερίδα
ὁλοκληρώθηκε μέ τήν παρουσίαση παραδοσιακῶν τραγου-
διῶν, τήν ἐπιμέλεια τῶν ὁποίων εἶχε ἡ συνταξ. Νηπιαγωγός κ.
Χριστίνα Κούτσικα, ἐνῶ ἔπαιξαν μουσικά ὄργανα καί τραγού-
δησαν ὁ κ. Δημήτριος Μπουλοῦζος καί ἡ δις Δήμητρα Μπου-
λούζου, φοιτήτρια τῆς Παιδαγωγικῆς Σχολῆς, ἡ ὁποία καί πα-
ρουσίασε τήν ὅλη ἐκδήλωση. Στό τέλος ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, πανοσιολογιώ-
τατος ἀρχιμ. π. Ἄνθιμος Νεραντζῆς, Ἱεροκήρυκας τῆς Μητροπό-
λεως, μετέφερε τίς εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου πρός τούς παρι-

σταμένους, συνεχάρη ὅλους ὅσοι μόχθησαν γιά τήν πετυχημέ-
νη ἐκδήλωση. Ἡ ἐκδήλωση ὁλοκληρώθηκε μέ τήν διανομή σέ
ὅλους ἀναμνηστικῶν εἰκόνων καί τήν παράθεση ἐδεσμάτων.
Στήν Ἐκδήλωση παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Δομοκοῦ κ. Στυλ.
Σύρος, κληρικοί τῶν ὅμορων ἐνοριῶν καί πολλοί κάτοικοι τοῦ
χωριοῦ καί τῶν γειτονικῶν χωρίων.

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΑΔΩΝΑΣ

Σ
τό χωριό Φιλιαδώνα, τῆς Ἐπαρχίας Δομοκοῦ πραγματο-
ποιήθηκε ἡ 10η φετινή Θεολογικο-ἱστορική Ἑσπερίδα,
ἡ ὁποία ἐντασσόταν στά πλαίσια τῶν δραστηριοτήτων

τῆς Ἀκαδημίας Ἑλληνορθόδοξου Πολιτισμοῦ, πού ἡ ἐμπνευ-
σμένη πρωτοβουλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.
Νικολάου συνέστησε στή Ἱ. Μητρόπολή μας γιά τήν πνευματι-
κή προαγωγή τῶν πιστῶν καί τήν ἀνάδειξη καί προβολή τῶν
ἱστορικῶν καί πολιτιστικῶν στοιχείων τῶν ἐνοριῶν. Ἡ ἐκδήλω-

ση, τήν ὁποία διοργάνωσε μέ
πολλή ἐπιτυχία ὁ ἐφημέριος
τοῦ χωρίου αἰδεσιμ. πρεσβύ-
τερος π. Ἀνδρέας Κολοβός
καί τό Ἐκκλησιαστικό Συμ-
βούλιο τῆς ἐνορίας, ἔλαβε
χώρα τήν Κυριακή 2 Ὀκτω-
βρίου στόν προαύλιο χῶρο
τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου
μέ τή παρουσία πολλῶν κα-
τοίκων τοῦ χωριοῦ. Τήν
ἐκδήλωση ἄνοιξε ὁ ἐφημέ-
ριος τοῦ χωριοῦ καί Ἀρχιε-
ρατικός Ἐπίτροπος Δομοκοῦ
π. Ἀνδρέας Κολοβός, ὁ
ὁποῖος καί ἀπηύθυνε σύντο-

μο χαιρετισμό. Κατόπιν ὁ πρῶτος ὁμιλήτης κ. Σπυρίδων Μπαϊ-
κούσης, Διευθυντής τοῦ Ἑσπερινοῦ Λυκείου Λαμίας, πῆρε τό
λόγο καί ἀνέπτυξε τό βίο τοῦ ἁγίου Γεωργίου, τά θαύματά του,
ἀλλά καί τή λαογραφική παράδοση πού σχετίζεται μέ τήν ἑορ-
τή του. Στήν συνέχεια ὁ δεύτερος ὁμιλητής κ. Ἀνδρέας Καρπέ-
τας, συνταξιοῦχος Ἐκπαιδευτικός, ἀναφέρθηκε στό Ἱστορικό
τοῦ Ναοῦ, κατ’ ἀρχάς δίνοντας μιά περιγραφή τοῦ παλαιοτέ-
ρου ναοῦ, πού βρισκόταν στήν θέση τοῦ νέου ναοῦ, καί ἀκο-
λούθως στήν ἀνέγερση τοῦ νέου ἐνοριακοῦ Ναοῦ μέ τά χαρα-
κτηριστικά του στοιχεῖα. Τελευταῖος ὁμιλητής ἦταν καί πάλι ὁ κ.
Μπαϊκούσης, ὁ ὁποῖος αὐτή τή φορά ἀναφέρθηκε σέ ἔθιμα
πού σχετίζονται μέ τή ἑορταστική ζωή τοῦ χωριοῦ, καθώς ἐπί-
σης παρουσίασε ἱστορικά στοιχεῖα πού ἀφοροῦν τό χωριό ἀπό
τά ἀρχαῖα χρόνια μέχρι τήν σύγχρονη ἐποχή. Ὕμνους ἀπό τήν
ἀκολουθία τοῦ Ἀγίου Γεωργίου ἔψαλαν οἱ ἱεροψάλτες κ.κ. Γε-
ώργ. Χριστοδούλου καί Ἀθανάσιος Παλαιογιάννης. Ἡ ὅλη
ἐκδήλωση, τήν ὁποία παρουσίασε ὁ κ. Ἀθ. Κοντός, Προϊστάμε-
νος τοῦ Κέντρου Ἐξυπηρέτησης Πολιτῶν Δομοκοῦ, ἔκλεισε μέ
τήν προβολή βιντεοταινίας, πού ἑτοίμασε ὁ Ἁγιογράφος κ.
Χρῆστος Καραγιάννης σχετικά μέ τόν Ἱ. Ναό τοῦ Ἀγίου Γεωργί-
ου. Μετά τήν ἐκδήλωση διενεμήθησαν ἀναμνηστικά καί ἀκο-
λούθησε δεξίωση στό κοινοτικό κατάστημα τοῦ χωριοῦ. Σύν-
τομο χαιρετισμό πρός τούς παρισταμένους εὐσεβεῖς χριστια-
νούς ἀπηύθυνε ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
λίτου μας πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἄνθιμος Νεραντζῆς.

Ὀκτωβρίου στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θε-
οτόκου Λαμίας, τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας ἐκπρο-
σώπησε ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεώς
μας Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Νεόφυτος Ραφαηλίδης. 

Ἑορτασμός Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας
Μετά πάσης ἐπισημότητος ἑόρτασε τήν μνήμη τοῦ προστάτου
της Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἀρτεμίου τό σῶμα τῆς Ἑλληνικῆς

Ἀστυνομίας τήν Πέμπτη 20 Ὀκτωβρίου. Στόν Ἱ. Μητροπολιτικό
Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας τελέσθηκε ἐπίσημη
Δοξολογία χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του μας κ. Νικολάου καί παρισταμένων πολλῶν ἐπισήμων τῆς
πολιτικῆς, τοῦ στρατοῦ καί τῶν σωμάτων ἀσφαλείας. Μετά τό
πέρας τῆς ἀκολουθίας ἡ Διεύθυνση τῆς Περιφέρειας Στερεᾶς
Ἑλλάδος τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας παρέθεσε ἐπίσημη δεξίω-
ση στή Λέσχη Ἀξιωματικῶν Λαμίας. 

Ἁγιασμός στό Σύλλογο « Ἅγιος Ἡρωδίων»
Τόν ἁγιασμό ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν ὁμιλιῶν γιά τή νέα χειμερινή
περίοδο τέλεσε τήν Δευτέρα 24 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος στήν αἴθουσα τοῦ Συλλόγου

Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς « Ἅγιος Ἡρωδίων» Λαμίας.
Μετά τήν ἀκολουθία τοῦ ἁγιασμοῦ στά μέλη τοῦ συλλόγου
καί τούς παριστάμενους εὐλαβεῖς χριστιανούς μίλησε ὁ Σεβα-

σμιώτατος, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ ἐξῆρε καί ἐπαίνεσε τό ἔργο τοῦ
Συλλόγου, ἀναφέρθηκε σέ σημαντικά καί ἐπίκαιρα ζητήματα.
Τόν Σεβασμιώτατο προσφώνησε καί εὐχαρίστησε ἡ Πρόεδρος
τοῦ Συλλόγου κ. Ἠρώ Μπογδάνου. 

Συνεντεύξεις Σεβασμιωτάτου σέ Μέσα  Ἐνημερώσεως
Συνέντευξη στόν Τηλεοπτικό Σταθμό «ΣΤΑΡ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛ-
ΛΑΔΑΣ» παραχώρησε τήν Δευτέρα 24 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Ἡ συνέντευξη δό-
θηκε στόν Δημοσιογράφο τοῦ Σταθμοῦ κ. Γ. Σιμόπουλο μετά
ἀπό πρόσκληση τοῦ δημοσιογράφου γιά τήν τηλεοπτική
ἐκπομπή «Βῆμα γιά ὅλους». Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπάντησε στά
σύγχρονα καί ἐπίκαιρα ἐρωτήματα τοῦ κ. Σιμόπουλου  γιά τήν
οἰκονομική κρίση τῆς χώρας, τή πρωτοβουλία γιά τή στήριξη
τοῦ Πανεπιστημίου Στερεᾶς, τόν Ἔρανο Ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Φθιώτιδος, τήν συνεργασία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
μέ τούς φορεῖς τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης καί τέλος γιά τήν
23η  Πανορθόδξη Συνδιάσκεψη  γιά θέματα αἱρέσεων καί πα-
ραθρησκειῶν πού θά πραγματοποιηθεῖ ἀπό τίς 31 Ὀκτωβρίου
μέχρι τίς 2 Νοεμβρίου στή Λαμία καί τή φιλοξενία τῆς ὁποίας
ἀνέλαβε ἡ Ἱ. Μητρόπολή μας. Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος παρα-
χώρησε συνέντευξη στό μηνιαῖο ἐνημερωτικό καί ψυχαγωγικό
περιοδικό ποικίλης ὕλης τῆς Λαμίας «La mia vida», στό τεῦχος
Σεπτεμβρίου. Στή συνέντευξη ὁ Σεβασμιώτατος ἀπαντᾶ σέ ἐπί-
καιρα ζητήματα πού ἀφοροῦν τήν ἀνάπτυξη τοῦ τόπου καί τίς
κοινωνικές δομές τῆς χώρας μας. 

Ὁ Σεβασμιώτατος στόν ἑορτασμό τοῦ Ἁγ. Δημητρίου
Θεσσαλονίκης
Στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλο-
μάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου, πολιούχου Θεσσαλο-
νίης, ἀλλά καί τῆς ἐπετείου ἀπελευθέρωσης τῆς πόλεως, συμ-

μετεῖχε τήν Τετάρτη 26 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτη μας κ. Νικόλαος μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Παναγιωτά-
του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου. Οἱ λατρευτικές
καί ἑορταστικές ἐκδηλώσεις ξεκίνησαν τήν παραμονή τῆς
ἑορτῆς μέ τήν λιτάνευση τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Δημη-
τρίου καί τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας Τριχερού-
σας, στούς δρόμους τῆς Θεσσαλονίκης καί κορυφώθηκαν μέ
τόν πανηγυρικό ἑσπερινό καί τήν πολυαρχιερατική θ. Λει-
τουργία, τήν κυριώνυμο ἡμέρα, στόν μεγαλοπρεπή πανηγυρί-
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αθηνων και προεδρο τησ ιερασ συνοδου Νεοφυτο Μεταξαεπετειακες εκδηλΩσεις για τον Μητροπολιτη Νεοφυτο Μεταξα

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ-ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ

Ἀπό τόν ἑορτασμό τοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου προστάτου τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας

Ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου Φιλιαδώνας

Ἁγιασμός στό Ὀρθόδοξο Σύλλογο «Ἅγιος Ἡρωδίων» Λαμίας

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας προσφωνών τόν Μακαριώτατο, 
προσφέροντάς του τό πορτραῖτο τοῦ Μητροπολίτου Νεοφύτου Μεταξᾶ

Ὁ Δήμαρχος Λοκρῶν κ. Ν. Λιόλιος προσφωνεῖ τόν Μακαριώτατο Κατάθεση στεφάνου στή προτομή τοῦ Μητροπολίτου Νεοφύτου

Ἀναμνηστική φωτογραφία τοῦ Μακαριωτάτου καί τῶν Ἀρχιερέων 
μέ τήν ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀναργύρων Ἀταλάντης

Ὁ Μακαριώτατος ὁμιλῶν κατά τή διάρκεια τοῦ ἐπισήμου γεύματος 
πού παρέθεσε πρός τιμήν του ὁ Δήμαρχος Λοκρῶν

Ἁπό τόν ἑσπερινό στόν  Ἅγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης



ζοντα Ἱ. Προσκυνηματικό Ναό Ἁγ. Δημητρίου Θεσσαλονίκης.
Στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις συμμετεῖχαν ἐκτός τοῦ ποιμενάρ-
χου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης Παναγιωτάτου κ.
Ἀνθίμου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικο-
λάου, οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Λήμνου καί Ἁγίου
Εὐστρατίου κ. Ἱερόθεος, Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, Ἀλεξαν-
δρουπόλεως κ. Ἄνθιμος, Λαγκαδᾶ, Λιτῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάν-
νης,  Μιχαλουπόλεως καί Κασοβίας κ. Γεώργιος, Ἡλιουπόλε-
ως κ. Θεόδωρος καί οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Θεουπόλεως
κ. Παντελεήμων καί Θερμῶν κ. Δημήτριος. Ὁ εὐσεβής λαός
τῆς Θεσσαλονίκης τίμησε ἰδιαίτερα τόν πολιοῦχο τῆς πόλης μέ
τήν ἀθρόα συμμετοχή του σέ ὅλες τίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις.

Ἑορτασμός 28ης Ὀκτωβρίου
Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε καί φέτος ἡ ἐπέτειος τῆς 28ης
Ὀκτωβρίου 1940, ἡ ἐπέτειος τοῦ ΟΧΙ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ στίς
ἰταμές ἀπαιτήσεις τῶν ἰταλῶν καί τῆς νικηφόρου προέλασης

τῶν ἐλλήνων στρατιωτῶν στά χιονισμένα βουνά τῆς Β. Ἠπεί-
ρου ἐνάντια στίς σιδηρόφραχτες μεραρχίες τοῦ πάνοπλου ἰτα-
λικοῦ στρατοῦ. Τό πρωί τῆς ἑπετείου στόν Ἱ. Μητροπολιτικό
Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας τελέσθηκε πανηγυ-
ρική ἀρχιερατική θ. Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῇ Ἁγίας
Σκέπης, τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, προστάτριας τοῦ ἔθνους
μας. Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στό πρό-

σωπο τῆς Παναγίας μας πού στούς δύσκολους καιρούς προ-
στάτεψε καί ἔσωσε τό γένος τῶν Ἑλλήνων, τονίζοντας τόν
ἄρρηκτο δεσμό τοῦ ἔθνους μέ τήν πίστη, δεσμοῦ καταλυτικοῦ
στήν ἱστορική πορεία τοῦ ἔθνους στήν ἀνάδειξή του. Μετά τό
πέρας τῆς θ. Λειτουργίας τελέσθηκε πανηγυρική Δοξολογία
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας καί
παρουσία τῶν ἐπισήμων τῆς πολιτικῆς καί στρατιωτικῆς ἡγε-
σίας. Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ἡ κα Θεοφανῶ
Παπαγεωργίου, Διευθύντρια τοῦ 11ου Δημοτικοῦ Σχολείου
Λαμίας. Ἀκολούθησε ἠ μετάβαση τοῦ ἀρχιερέως μετά τοῦ
ἱερατείου, τῶν ἐπισήμων καί τοῦ λαοῦ στό ἡρῶο τοῦ εὔζωνα
πολεμισῆ στή Πλ. Πάρκου, ὅπου τελέσθηκε ἐπιμνημόσυνη
δέηση καί κατάθεση στεφάνων. Οἱ ἑορταστικές ἐκδηλώσεις
περατώθηκαν μέ τήν μαθητική καί στρατιωτική παρέλαση
στούς δρόμους τῆς πόλης. Στίς ἐκδηλώσεις τήν ἑλληνική κυ-
βέρνηση ἐκπροσώπησε ὁ Γ. Γ. τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί
διά Βίου Μάθησης κ. Καλατζῆς, ἐνῶ παρέστησαν ὁ Περιφερει-
άρχης Στερεᾶς Κλ. Περγαντᾶς, ὁ Βουλευτής κ. Χρ. Σταϊκούρας,
ὁ Δήμαρχος Λαμιέων κ. Γ. Κοτρωνιάς, ὁ Στρατηγός Διοικητής
ΜΕΡ.ΥΠ. κ. Ἐλ. Συναδινός, ὀ Περιφερειακός Διευθυντής Ἀστυ-
νομίας, ὁ Περιεφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικῆς καί λοιποί
ἐπίσημοι. 

ΚΓ´ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ στη λαμια

Μέ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε στή Λαμία,
ἀπό 31 Ὀκτωβρίου ἕως 2 Νοεμβρίου, ἡ 23η
Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις ἐντεταλμένων
Ὁρθοδόξων Ἑκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπό-

λεων, γιά θέματα Αἱρέσεων καί Παραθρη-
σκειῶν, ὑπό τήν αἱγίδα τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.
Ἱερωνύμου. 
Τήν διοργάνωση εἶχε ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή
ἐπί τῶν Αἱρέσεων, ἐνῶ τήν φιλοξενία ἀνέλαβε
ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας. Λεπτομερές ρεπορτάζ
στό ἑπόμενο φύλλο τῆς ἐφημερίδας μας.
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ἱστορική πόλη τῆς Ἀταλάντης τό Σαββατοκύριακο 15 καί 16
Ὀκτωβρίου μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπετείου συμπληρώσεως 250
ἐτῶν ἀπό τῆς γεννήσεως καί 150 ἐτῶν ἀπό τῆς κοιμήσεως τοῦ
ἀπό Ταλαντίου Μητροπολίτου Ἀθηνῶν κυροῦ Νεοφύτου Με-
ταξᾶ.

Οἱ ἐκδηλώσεις τοῦ διημέρου περιελάμβαναν:
Ἐπιστημονική Ἡμερίδα γιά τήν προσωπικότητα καί τό ἔργο

τοῦ Ἐπισκόπου Ταλαντίου Νεοφύτου καί πανηγυρική Συνοδι-
κή Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιε-
πισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου Β΄ εἰς τόν
Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Ἀταλάντης.

Στήν Ἡμερίδα πού πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα τε-
λετῶν τοῦ Δήμου Λοκρῶν. Μετά τήν προσφώνηση τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου καί τοῦ Δημάρχου
Λοκρῶν κ. Νικολάου Λιόλιου, ἀναγνώσθηκε τό ἐμπνευσμένο
μήνυμα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερω-
νύμου. 

Ἐν συνεχείᾳ ἀκολούθησε τό πρόγραμμα τῆς Ἡμερίδας τό
ὁποῖο περιελάμβανε τίς ἑξῆς εἰσηγήσεις:

α) Ἡ ἐποχή τῆς δράσεως τοῦ ἐπισκόπου Νεοφύτου Με-
ταξᾶ, ἀπό τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. π. Γεώργιο Μεταλληνό,
Καθηγητή Πανεπιστημίου.

β) Ἡ Ἀρχιερατεία τοῦ Νεοφύτου στήν ἐπισκοπή
Ταλαντίου, ἀπό τόν κ. Ἠλία Κουκουβέτσο, Θεολόγο
Καθηγητή Μ.Ε.

γ)  Ὁ Νεόφυτος Μεταξᾶς ὡς ἐπίσκοπος Ἀττικῆς,
ἀπό τόν κ. Δημήτριο Γόνη, Καθηγητή Πανεπιστημί-
ου.

δ) Ὁ Νεόφυτος Μεταξᾶς ὡς Μητροπολίτης
Ἀθηνῶν καί Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἀπό τόν
Κωνσταντῖνο Μανίκα, Ἐπίκουρο Καθηγητή Θεολο-
γίας.

ε) Ἡ προσφορά τοῦ Ταλαντίου Νεοφύτου στόν
Ἀγώνα, ἀπό τή κα Χαρίκλεια Δημακοπούλου, Νομι-
κό.

στ) Τό συγγραφικό ἔργο τοῦ Νεοφύτου Μεταξᾶ,
ἀπό τήν κα Χριστίνα Κολοβοῦ, Διδάκτορα Θεολο-
γίας.

ζ) Δύο κατάστιχα τοῦ Ταλαντίου Νεοφύτου στόν

Ἀγώνα, ἀπό τή κα Μαρία Βακαλοπούλου, Διδάκτο-
ρα Φιλοσοφίας.

η) Ἡ στάση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὑπό τήν προ-
εδρία τοῦ Νεοφύτου Μεταξᾶ ἔναντι τῶν Χριστοφό-
ρου Παπουλάκου καί Κοσμᾶ Φλαμιάτου, ἀπό τόν
κ. Ἰωάννη Μπουγάτσο, Φιλόλογο-Θεολόγο.

θ) Τά κατά τόν θάνατο τοῦ Νεοφύτου καί ἡ δια-
θήκη του, ἀπό τόν κ. Σοφοκλή Δημητρακόπουλο,
Φιλόλογο-Θεολόγο.

καί ι)  Ὁ Ταλαντίου Νεόφυτος ὡς ἀρθρογράφος
στήν Ἐφημερίδα τῶν Ἀθηνῶν. Θέματα καί προβλη-
ματισμοί, ἀπό τόν κ. Γεώργιο Τσοῦτσο, Πολιτικό
Ἐπιστήμονα.

Ἡ Συνοδική Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς ἦταν
γιά τήν Ἀταλάντη καί τήν εὐρύτερη περιοχή τῆς
Λοκρίδος ἕνα πρωτόγνωρο καί ἱστορικό γεγονός.
Τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Μακαριώτα-

τος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος
ὁ Β΄ καί συμμετεῖχαν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Σινᾶ,
Φαράν καί Ραϊθώ κ. Δαμιανός, ἐξ Ἀταλάντης καταγόμενος καί
οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Καρπενησίου κ. Νικόλαος,
Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος, Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, Γλυφά-
δας κ. Παῦλος, Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεώργιος, ὁ Ἀρχι-
γραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δι-
αυλείας κ. Γαβριήλ καί ὁ Ποιμενάρχης μας κ. Νικόλαος.

Ἐπίσης συμμετεῖχε ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς ἱ. Ἀρχιεπι-
σκοπῆς Ἀθηνῶν Ἀρχιμανδρίτης Μάξιμος Παπαγιάννης, ἱερεῖς
τῆς Μητροπόλεως Φθιώτιδος καί οἱ διάκονοι τοῦ Μακαριωτά-
του καί τοῦ Μητροπολίτου μας.

Τούς Ἐκκλησιαστικούς Ὕμνους τοῦ ὄρθρου ἔψαλε ἡ Βυ-
ζαντινή Χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως ὑπό τήν Διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου καί Δι-
ευθυντοῦ τῆς Σχολῆς κ. Ἀνδρέου Ἰωακείμ, ἐνῶ στή Θεία Λει-
τουργία ἔψαλε ἡ τετράφωνη εὐρωπαϊκή χορωδία τῆς Ἀταλάν-
της ὑπό τήν Διεύθυνση τοῦ πρωτοψάλτου κ. Νικολάου Σα-
μαρτζῆ.

Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας προσεφώνησε
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πων τῆς πολιτείας ἀπεμπολήσεως τῶν παραδόσεων
αὐτῆς.

Ἦταν ὄντως μεγάλη μορφή σέ κρίσιμη ἐποχή. Ὁμιλῶν
καί προσευχόμενος ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ στίς 29 Δεκεμβρίου
τοῦ 1861 σέ ἡλικία 100 ἐτῶν.

Μακαριώτατε.
Ὁ προκάτοχός μας μακαριστός καί ἀοίδιμος Νεόφυτος

ἔμεινε στήν ἱστορία ὡς τῶν πατέρων συνόμιλος καί τῶν
προγόνων ὁμότροπος, ὡς γνήσιος ἐκφραστής τοῦ ἑλληνορ-
θοδόξου πνεύματος καί ἀκραιφνής πατριώτης. Ἀντιστάθη-
κε στήν ἐπιχειρηθεῖσα ἀπό τούς Βαυαρούς ἐκκοσμίκευση

τῆς Ἐκκλησίας καί τήν εἰσβολή τοῦ Δυτικοῦ σχολαστικοῦ
πνεύματος. Ἔχοντας τήν φλόγα τῆς πίστεως καί τῆς φιλο-
πατρίας στήν ψυχή του, κατώρθωσε νά συνεργήσει ἀποτε-
λεσματικά στήν οἰκοδόμηση καί συγκρότηση τοῦ νεοπα-
γοῦς ἑλληνικοῦ κράτους καί τῆς νεοτεύκτου Ἑλλαδικῆς
Ἐκκλησίας.

Καυχόμεθα διά τόν ἐπιφανῆ Ἀρχιερέα τῆς Ἐκκλησίας
μας καί προσευχόμεθα εἰς τόν Θεό νά ἀναπαύει τήν μακα-
ρία ψυχή του «ἐν χώρᾳ ζώντων».

Εἰς ἀνάμνησιν τῶν ἐπετειακῶν αὐτῶν ἐκδηλώσεων, σᾶς
παρακαλῶ νά δεχθεῖτε «αὐτόν τοῦτον τόν Νεόφυτον»
ὅπως τόν ἀπεικόνισε ὁ ἁγιογράφος κ. Ἰωάννης Γούλας καί

μαζί μέ τόν πίνακα τίς ἐγκάρδιες εὐχαριστίες
Κλήρου, Ἀρχόντων, λαοῦ καί τῆς ἐμῆς ἐλαχιστό-
τητος διά τήν εὐλογητή παρουσία σας.

Ὁ Μέγας Ἀρχιερεύς Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς
Χριστός νά κρατύνει τήν Ἀρχιεπισκοπεία σας εἰς
ἔτη μακρά καί νά ἐπιδαψιλεύει εἰς τήν ζωήν σας
πάντα τά οὐράνια δωρήματα πρός δόξαν τοῦ
Ἁγίου Ὀνόματος Αὐτοῦ καί ἔπαινον τῆς φιλτά-
της πατρίδος μας.    

† ὁ Φ.Ν.  

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Διήμερο σπουδαίων ἐκκλησιαστικῶν καί μορ-
φωτικῶν ἐκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε στήν
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Μέσα στή μεγάλη καί πολυ-
μέτωπη κρίση τῆς παρού-
σης περιόδου ἀκούγεται

ἔντονα ἡ φωνή τῶν κυβερνώντων, ὅτι
γιά νά ἐπανεύρουμε τό ρυθμό τῆς
ζωῆς, εἶναι ἀνάγκη νά ἀλλάξουμε νο-
οτροπία, νά συμμορφωθοῦμε πρός
τούς νόμους, νά ἐγκαταλείψουμε τήν
ραστώνη καί νά βάλουμε στήν ζωή
μας ἕνα καινούριο ξεκίνημα. Μετά-
νοια κηρύττουν οἱ πολιτικοί, ἀλλά μέ
ποιό μοντέλο ἀνανεώσεως; Νά ἐγκα-
ταλείψουμε τό κακό παρελθόν, ἀλλά
σέ πιό πρότυπο ζωῆς νά προσανατο-
λισθοῦμε;

Ἐάν εἶχαν ἐνστερνισθεῖ τίς ἀρχές
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς δέν θά
ὑπῆρχε οὔτε κρίση, οὔτε ἀνάγκη νέου
προσανατολισμοῦ. Γιατί ἡ ζωή τοῦ
Χριστοῦ καθημερινά ἀνανεώνει τόν
ἄνθρωπο μέ τήν μετάνοια καί συ-
νεχῶς ὑπομιμνήσκει τήν ἀνάγκη ἀνα-
καινίσεως. Καί τώρα νά ἀλλάξει ὁ
λαός νοοτροπία, ἀλλά ποιές ἀρχές νά
θέσει ὡς θεμέλιο  τῆς νέας ζωῆς; Οἱ
κήρυκες τῆς ἀλλαγῆς αὐτοῦ τοῦ εἴδους
οὔτε κἄν ὑποψιάζονται τό νόημα τῆς
μετανοίας ὡς ἀλλαγῆς τῆς νοοτρο-
πίας. Πιστεύουν σέ ἀνανέωση τῶν συ-
στημάτων, τοῦ τρόπου ζωῆς, τῆς
δομῆς τῆς κοινωνίας στίς ἀρχές τῆς
Εὐρώπης καί τῆς νέας ἐποχῆς, δέν πι-
στεύουν ὅμως στήν ἀνανέωση τῶν

συνειδήσεων, γιατί ἀγνοοῦν ἤ ὑποτι-
μοῦν τίς πνευματικές ἀνάγκες τοῦ
ἀνθρώπου καί τήν ὕπαρξη τῆς ψυχῆς.

Ἕνα εἶναι φοβερό. Ἡ ἁμαρτία. Τά
ἄλλα πάντα μύθος. Ἡ πολυκέφαλη
ἁμαρτία βάζει «σιδήρου χαλεπώτερα
δεσμά τῆς ψυχῆς». Ἡ ἀνομία ἔφερε
τήν ἁμαρτία καί ἡ ἁμαρτία τήν ἀπο-
στασία καί ἡ ἀποστασία τά σημερινά
δεινά. Ὁ λαός μας χρειάζεται ἀλλαγή
νοοτροπίας, δηλαδή μετάνοια καί ἐπι-
στροφή στό Θεό. 

Οἱ ἰνστρούχτορες θά καγχάσουν μέ
τίς σκέψεις αὐτές. Θά μᾶς χαρακτηρί-
σουν ἰδεοληπτικούς καί οὐτοπικούς.
Αὐτοί ἔχουν φέρει τόν κόσμο στόν
κρημνό τῆς καταστροφῆς μέ τίς λαν-
θασμένες πολιτικές τους, τίς δημαγω-
γικές ἐξαγγελίες τους καί τίς ὑλιστι-
κές ἰδεολογίες τους. Δέν εἶναι τυχαῖο,
ὅτι ὁ Θεάνθρωπος ἄρχισε τό κήρυγμά
του μέ τήν λέξη «μετανοεῖτε», γιατί ἡ
μετάνοια εἶναι ἡ ἀρχή καί τό θεμέλιο
κάθε ἀλλαγῆς. Καί ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος μιλώντας στούς Ἀθηναίους
εἶπε: «Ὁ Θεός τά νῦν παραγγέλλει
τοῖς ἀνθρώποις πᾶσι πανταχοῦ μετα-
νοεῖν». (Πραξ. 17, 30).

Αὐτός εἶναι ὁ δρόμος ἐξόδου ἀπό
τή συμφορά. 

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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Ἀπό τή θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης

Ἀπό τόν ἑορτασμό τῆς ἐπετείου τῆς 28ης Ὀκτωβρίου στή Λαμία

Ἀναμνηστική φωτογραφία τῶν εἰσηγητῶν μετά τό πέρας τῆς ἡμερίδος

Ἄποψη τῶν ἐπισήμων καί τοῦ κοινοῦ κατά τήν διάρκεια τῆς ἡμερίδος
Ὁ Δήμαρχος Λοκρῶν κ. Νικόλαος Λιόλιος ἀπευθύνει χαιρετισμό κατά τήν ἔναρξη 
τῶν ἐργασιῶν τῆς ἐπιστημονικῆς ἡμερίδος γιά τόν Μητροπολίτη Νεόφυτο Μεταξᾶ


