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Εἶναι ἡ Μητέρα μας καί εἴμεθα τά παιδιά της

Δήλωση Σεβασμιωτάκου
γιὰ τὸν Μητροπολίτη Κίτρους

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Πρός
τόν εὐσεβῆ Κλῆρο καί τόν Φιλόχριστο λαό
τῆς καθ΄ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.
Περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλο θέμα ἀγαπᾶμε καί ἐπιθυμοῦμε νά διηγούμεθα στήν Ἐκκλησία μας τά μεγαλεῖα
τῆς ἀειπαρθένου Θεομήτορος. Ὁ λόγος μας ὅμως δέν
ἠμπορεῖ νά προσεγγίσει τά ὑπεράνω τοῦ λόγου, ὃπως
καί οἱ ὀφθαλμοί μας δέν ἠμποροῦν ἀτενῶς νά προσβλέψουν πρός τόν ἥλιο. Τό μυστήριο πού λέγεται «Παναγία» εἶναι ὑπέρ λόγον καί ἔννοιαν. Ἡ φιλανθρωπία της
ὅμως μᾶς ἐπιτρέπει νά προσεγγίσωμε μέ ἀγάπη καί ταπείνωση, γιά νά γευθοῦμε τήν εὐωδία τῶν χαρισμάτων
της καί νά βιώσωμε τή νέα
ζωή, πού ἔφερε στόν κόσμο
ὁ Ἰησοῦς Χριστός.
Πολλοί ἄνθρωποι ἀπό
τήν παλαιά ἐποχή ἐπέτυχαν
θεία εὐμένεια, δόξα καί δύναμη καί κατά τόν Σολομῶντα πολλές θυγατέρες
«ἐποίησαν δύναμιν». Ἡ Θεοτόκος, ὅμως, ὑπερέβη ὅλες
κατά πολύ. Διότι μόνο αὐτή
ὄντας ἀνάμεσα στόν Θεό καί
σέ ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο
γένος, τόν μέν Θεό κατέστησε υἱό ἀνθρώπου, τούς δέ
ἀνθρώπους ἔκανε υἱούς τοῦ
Θεοῦ, ἀφοῦ ἔκανε οὐρανό
τή γῆ καί ἐθέωσε τό γένος. Μόνη αὐτή ἀπό ὅλες τίς γυναῖκες ἀναδείχθηκε Μητέρα Θεοῦ «ὑπέρ φύσιν» καί μέ
τόν ἄφραστο τόκο ὑπῆρξε Βασίλισσα κάθε ἐγκοσμίου
καί ὑπερκοσμίου κτίσματος.
Τώρα ἔχει τόν Οὐρανό κατάλληλο κατοικητήριο καί
ἵσταται στά δεξιά τοῦ Παμβασιλέως μέ διάχρυσο ἱματισμό ἐνδεδυμένη καί στολισμένη. Διάχρυσος ἱματισμός
εἶναι τό διαυγές σῶμα της στολισμένο μέ παντοειδεῖς
ἀρετές. Αὐτό τό σῶμα, γῆ καί τάφος καί θάνατος, δέν
ἠμπόρεσαν νά κρατήσουν, γιατί ὑπῆρξε ἐνδιαίτημα
οὐρανοῦ καί τοῦ οὐρανοῦ τῶν οὐρανῶν. Αὐτό τό σῶμα
πού γέννησε, συνδοξάζεται μέ το γέννημα μέ δόξα θεοπρεπῆ καί εἶναι κόσμημα ὁρατῶν καί ἀοράτων ἀγαθῶν.
«Ποιός λόγος ἠμπορεῖ νά περιγράψει τό θεόλαμπο
κάλλος σου, Θεομῆτορ Παρθένε;» ἀναφωνεῖ ὁ ἅγιος τοῦ
ἀκτίστου Φωτός, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Γρηγόριος
ὁ Παλαμᾶς. Καί συνεχίζει: «Διότι σύ εἶσαι τόπος ὅλων
τῶν χαρίτων καί πλήρωμα παντοειδοῦς καλοκαγαθίας,
ἔμψυχος πίνακας καί εἰκόνα κάθε ἀγαθοῦ καί κάθε
χρηστότητος, ἀφοῦ εἶσαι ἡ Μόνη πού ἀξιώθηκες ὅλα
μαζί τά χαρίσματα τοῦ Πνεύματος καί μάλιστα ἀφοῦ
εἶσαι ἡ Μόνη πού ἔλαβες παραδόξως ἔνοικο στά σπλά-
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χνα σου τόν θησαυρό τῶν ἀγαθῶν καί τῶν χαρισμάτων».
Ἡ Παναγία εἶναι «τοσοῦτον ἐγγυτέρα τῶν Θεῷ ἐγγιζόντων». Εἶναι πιό κοντά στόν Θεό ἀπό ἐκείνους πού
τόν πλησιάζουν, δηλαδή, ἀπό ὅλους τούς ἁγίους καί ἀπ΄
ὅλους τούς ἀγγέλους. Γι΄ αὐτήν λέγει ὁ Δαβίδ: «παρέστη
ἡ Βασίλισσα ἐκ δεξιῶν σου» (Ψ. 44,11). Βλέπετε τήν
διαφορά τῆς στάσεως; Ἀπό αὐτήν ἠμποροῦμε νά ἐννοήσουμε καί τήν διαφορά τῆς τάξεως.
Στά δεξιά τῆς μεγαλωσύνης ἵσταται ὁ Χριστός, στά
δεξιά τοῦ ἵσταται καί ἡ Θεοτόκος. Σ΄αὐτόν τόν φοβερό
τόπο, πού εἶδε ὁ Πατριάρχης Ἰακώβ, ἡ Θεοτόκος εὐεργετεῖ τήν κτίση καί πρεσβεύει ὑπέρ ἡμῶν.
Ὅπως δι΄ Αὐτῆς ὁ Θεός ἐπεδήμησε πρός ἐμᾶς «ἐπί τῆς
γῆς ὤφθη καί τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη», ἐνῶ
πρίν ἦταν ἀθέατος ἐπί τῆς
γῆς, ἔτσι καί τώρα διά τῆς
Θεοτόκου ἔρχεται στή ζωή
μας ὁ Σωτήρας μας ἀνάλογα
μέ τήν προαίρεση καί τήν
πίστη μας καί καθίσταται ἡ
Παναγία πηγή ζωῆς καί σωτηρίας.
Ἀδιάλειπτη εἶναι ἡ φιλανθρωπία τῆς ἀειπαρθένου
Θεοτόκου. Εἶναι Μητέρα
τῶν ἀνθρώπων καί ὡς Μητέρα ἀγαπᾶ κάθε ἄνθρωπο.
Διά μέσου Αὐτῆς γεννηθήκαμε στή νέα ζωή τῆς
Ἐκκλησίας καί ὅλοι εἴμεθα συγγενοῦς φύσεως μέ Αὐτήν.
Αὐτή ἡ συγγένεια καθορίζει καί τήν σχέση πού ἔχομε μέ
τήν Παναγία. Εἶναι ἡ Μητέρα μας καί εἴμεθα τά παιδιά
της. Ἡ Θεοτόκος χαρίζει θεραπεία καί βοήθεια, ὡς ἀντίμετρο στά πάθη μας, κατανέμοντας στίς ψυχές καί στά
σώματα πλούσια χάρη.
Σ΄ Αὐτήν τήν ἀκένωτη πηγή τῆς ἀγάπης ἄς καταφεύγωμε πάντοτε. Ἡ Παναγία εἶναι ἡ ἐλπίς τῶν ἀπελπισμένων, ἡ προστάτις τῶν ἀδικουμένων, ἡ παρηγορία τῶν
πενθούντων, ἡ προστασία πάντων τῶν ἀνθρώπων.
Αὐτήν ἄς παρακαλέσωμε ἐκ πόθου, νά ἐνισχύει κάθε
ψυχή θλιβομένη, νά σκεπάζει τήν πατρίδα μας ἀπό κάθε ἐπιβουλή, νά φωτίζει τούς κυβερνῶντας νά μεριμνοῦν ἀγαθά ὑπέρ τοῦ λαοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας καί νά
κρατεῖ ἄσβεστη τήν πίστη καί τήν ἐλπίδα στίς καρδιές
τῶν ἀνθρώπων.
Ἐκ βάθους ψυχῆς, σᾶς εὔχομαι, ἀδελφοί μου, ἔτη
πολλά μέ ἰσχυράν καί ἀμετάθετον τήν προστασίαν τῆς
Θεομήτορος.
Μετά πατρικῶν Ἀναστασίμων εὐχῶν.
+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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μονομερὴς εὐαισθησία γιὰ τὴ διαποίμανση τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Κίτρους, ἡ ὁποία, σύμφωνα μὲ δημοσιεύματα τοῦ διαδικτύου , ὤθησε στὴ λήψη ἀποφάσεως ἀποστολῆς ἰατρῶν διὰ τὸν ἀσθενοῦντα Μητροπολίτη
Κίτρους κ. Ἀγαθόνικο, μὲ στόχο τὴν παύση του ἀπὸ τὴν διοίκηση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους, ἀνοίγει μέγα θέμα
στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, δηλ. ἐὰν καὶ κατὰ πόσον ἡ περίπτωση τοῦ ἁγίου Κίτρους εἶναι ἡ μοναδικὴ ἢ μήπως
ὑπάρχουν ἀκόμη καὶ ἄλλες περιπτώσεις γερόντων καὶ ἀνικάνων Ἀρχιερέων, μὲ τὶς ὁποῖες θὰ πρέπει νὰ ἀσχοληθεῖ ἡ
Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος.
Τὸ μέτρο αὐτὸ, παρ’ ὅτι προβλέπεται ἀπὸ τὸν Καταστατικὸ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τραυματίζει τὸ
Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν ψυχὴ τῶν δοκιμαζομένων ἀπὸ
τὴν ἀσθένεια Ἱεραρχῶν. Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἐξοβελίζονται
τέτοιοι καταξιωμένοι Ἱεράρχες, τοὺς ὁποίους τὸ ποίμνιο
στὶς ὧρες αὐτὲς τῆς ἀδυναμίας, τοῦ γήρατος ἢ τῆς ἀσθενείας τούς περιβάλλει μὲ ἀγάπη καὶ σεβασμό.
Ἡ Ἐκκλησία ἔχει τὸν τρόπο καὶ αὐτοὺς νὰ στηρίξει καὶ
τὴν διαποίμανση τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος νὰ συνεχίσει. Ὑπάρχει πληθώρα Βοηθῶν Ἐπισκόπων, Τιτουλαρίων καὶ Σχολαζόντων Μητροπολιτῶν. Ἂς ἀναθέσει σὲ κάποιο ἀπὸ αὐτοὺς, κατὰ περίπτωσιν, νὰ ἀναπληρώνει τὸν
ἀσθενοῦντα Μητροπολίτη εἰς τὰ Ἀρχιερατικά του καθήκοντα, ὅπως σοφὰ ἔπραττε ἀνέκαθεν τὸ Σεπτὸ Οἰκουμενικὸ
Πατριαρχεῖο.
Ἡ τέτοιου εἴδους ἀπομάκρυνση, ὅσο βαριὰ καὶ ἂν εἶναι
ἡ κατάσταση τῆς ὑγείας, δηλώνει σκληροκαρδία πρὸς ἕναν
Ἱεράρχη, τὸν ὁποῖο, ὁ μὲν Θεὸς διατηρεῖ, ἐμεῖς ὅμως ἀνυπομόνως ἀπορρίπτουμε ὡς ἄχρηστο καὶ ἐπιζήμιο γιὰ τὴν
Ἐκκλησία.
Ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι τὸ θεῖο ἔργο δὲν μένει πίσω ἀπὸ
ἀσθενεῖς Μητροπολίτες, ὅπως ἰσχυρίζονται μερικοί, διότι
καὶ ἐν τῇ ἀδυναμίᾳ τους διδάσκουν καὶ ἐν τῇ ἀσθενείᾳ τους
ὠφελοῦν πνευματικὰ τὸν λαό. Ἐδῶ ἰσχύει τὸ εἰς τὸν Ἀπόστολο Παῦλο λεχθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου «ἡ γὰρ δύναμίς μου
ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται»
Ταπεινῶς φρονῶ, ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἐπιδείξουμε διάκριση
καὶ στοργὴ καὶ νὰ ἐμπιστευθοῦμε τὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ.
Τὸ πρόβλημα τῶν ἀδυνάμων λόγω γήρατος ἢ ἀσθενείας Ἀρχιερέων πρέπει νὰ λυθεῖ ἀπὸ τὴν Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας μὲ λήψη μέτρων ποὺ θὰ ἐξασφαλίζουν ἀξιοπρεπή περίθαλψη καὶ διαβίωση σὲ κατάλληλο Ἐκκλησιαστικὸ χῶρο
ποὺ θὰ ἐγγυᾶται ἀπαραίτητες καὶ ἀνάλογες γιὰ τὸ ἀξίωμά τους συνθῆκες, ὥστε νὰ ἐκλείψει ἡ ἀβεβαιότητα περὶ τῆς
τύχης των, μετὰ τὴν παραίτηση. Περὶ αὐτῶν ἔχουμε ὑποβάλει προτάσεις στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας. Δυστυχῶς ὅμως ἡ ἀναβλητικότης καὶ οἱ πρόχειρες λύσεις δὲν
ἔχουν ἐπιτρέψει στὴν Ἐκκλησία νὰ προβεῖ στὴν ἀποτελεσματικὴ ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος, ἡ ὁποία θὰ ἔπειθε πολλοὺς ἐν ἀπορίᾳ εὑρισκομένους γέροντες Ἀρχιερεῖς
νὰ ἀποσυρθοῦν.
Δὲν θὰ πρέπει ὅλοι νὰ ξεχνᾶμε ὅτι σήμερα εἶναι ἡ περίπτωση τοῦ Κίτρους Ἀγαθονίκου, αὔριο ἴσως νὰ εἶναι ἡ δική μας.

Η

ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ
Μὲ λαμπρότητα ἑορτάστηκε τὴν Κυριακὴ 26
Αὐγούστου στὴν Μαρτυρικὴ πόλη τῆς Ὑπάτης
γιὰ πρώτη φορὰ ἡ κοινὴ
ἑορτὴ τῶν τριῶν ἁγίων
τῆς Ὑπάτης, ἤτοι τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἡρωδίωνος, ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ὑπάτης, ὁ
ὁποῖος ἐμαρτύρησε στὴν
Ὑπάτη, τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος
Γρηγορίου
Ἐπισκόπου
Νέων
Πατρῶν, ὁ ὁποῖος σφαγιάσθηκε κατὰ τὴν ὥρα
τῆς Θείας Λειτουργίας
στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Ὑπάτης τὴν παραμονὴ τοῦ
Ἀκαθίστου Ὕμνου τοῦ ἔτους 1711 καὶ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου ἱδρυτοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου, ὁ
ὁποῖος γεννήθηκε στὴν Ὑπάτη. Στὴν Θεία Λειτουργία ποὺ
τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου
Ὑπάτης,
παλαιὰ Καθέδρα τῆς Μητροπόλεως Νέων
Πατρῶν, ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Νικόλαος ὁ ὁποῖος καὶ ἐτέλεσε τὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ Διακόνου π. Κωνσταντίνου Παπασταμάτη.

Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ ἐφημέριος τῆς ἐνορίας Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος Καραγιάννης στὴν σύντομη προσφώνησή του ἐξέφρασε τὴν
εὐγνωμοσύνη τῶν κατοίκων τῆς Ὑπάτης καὶ τοῦ ἰδίου
προσωπικά, πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ Σεβασμιωτάτου, διότι
ἐξεπλήρωσε τὴν ἐπιθυμία τους μὲ τὴν θέσπιση τῆς κοινῆς
ἑορτῆς τῶν τριῶν Ἁγίων, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν, ἔδρασαν καὶ
ἐκοιμήθησαν στήν Ὑπάτη.
Στὴν ἀντιφώνησή του ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε
καὶ συνεχάρη τὸν π. Δημήτριο, διότι πέραν τῆς προτάσεώς
του γιὰ τὴν καθιέρωση αὐτῆς τῆς ἑορτῆς, θείᾳ ἐμπνεύσει
συνέγραψε τὴν ἀκολουθία τῆς ἑορτῆς τῆς Συνάξεως τῶν
Ἁγίων τῆς Ὑπάτης, ποὺ καθιερώθηκε νὰ τελεῖται κάθε
χρόνο τὴν πρώτη Κυριακὴ μετὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Ἀποδόσεως
τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC
Γάμος ὑποψηφίου Κληρικοῦ

κ. Νικολάου. Ὁ ἐκλιπών γεννήθηκε τὸ 1922 στὸ χωριὸ
Ἄγναντα Ἄρτης. Χειροτονήθηκε διάκονος τὸν Μάρτιο τοῦ
1956 καὶ πρεσβύτερος τὸν Ἀπρίλιο τοῦ ἰδίου ἔτους ἀπὸ τὸν
ἀείμνηστο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κυρὸ Ἀμβρόσιο. Τοποθετήθηκε καί ὑπηρέτησε σέ διάφορες ἐνορίες ὅπως τοῦ Ἁγίου
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Ὁ ἀητὸς τῆς Ρούμελης δὲν λαβώνεται

Δ

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τό νεόνυμφο ζευγάρι

Τὴν Κυριακὴ 26 Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος τέλεσε τὸ Γάμο τοῦ Δημητρίου Καρτέρη καὶ
τῆς Δέσποινας Μαυρομάτη στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγ. Νεκταρίου Λαμίας. Ὁ Δημήτριος Καρτέρης εἶναι ὑποψήφιος κληρικὸς καὶ
ἐργάζεται στὰ γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
Στελέχη τῆς Ἀδελφότητος «Λυδίας» στήν Ἱ. Μονή Δαμάστα

Ἀπό τήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ π. Λάμπρου Παππᾶ

Γεωργίου Λιβανατῶν, Ἁγίου Δημητρίου καὶ Ἁγίων Θεοδώρων
Λαμίας ἀπ’ ὅπου συνταξιοδοτήθηκε τὸ ἔτος 1993. Ὁ μακαριστὸς μετά τήν ἐκδημία τῆς πρεσβυτέρας του εἰσήχθη στό
Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο Λαμίας καί κατόπιν μετεφέρθη μέ
τούς λοιπούς τροφίμους στό Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο Στυλίδος ἀπό ὅπου καί ἀνεχώρησε πρός τήν αἰωνιότητα.
Θ. Λειτουργία στό ἐξωκκλῆσι τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Παρ. Ραχῶν
Τὴν Τετάρτη 29 Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε στὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, τῆς ἐνορίας Ἁγίου

Ἁπό τήν ἐπίσκεψη τῶν στελεχῶν τῆς «Λυδίας» στήν Ἱ. Μ. Δαμάστας

35 στελέχη τῶν Κατασκηνώσεων τῆς Ὀρθοδόξου Ἀδελφότητος «Ἁγία Λυδία» ὑπεδέχθη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος κατὰ τὴν ἐπίσκεψή τους στὴν Ἱερὰ Μονὴ Δαμάστας τὴν Δευτέρα 27 Αὐγούστου. Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε
στὰ στελέχη καὶ τὶς ὑπευθύνους τῆς Ἀδελφότητος καὶ τοὺς
μοίρασε εὐλογίες, ἐνῶ ἡ Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς παρέθεσε
πρὸς τιμὴν τους δεξίωση.

Ἄποψη τοῦ ἐκκλησιάσματος κατά τήν πανηγυρική θεία λειτουργία
στό ἱερό παρεκκλήσιο Ἁγίου Ἰωάννου Παραλίας Ραχῶν

Ἐκδημία ἱερέως Λάμπρου Παππᾶ
Ἐκοιμήθη πλήρης ἡμερῶν τὴν Τετάρτη 29 Αὐγούστου, ὁ συνταξιοῦχος κληρικός τῆς Μητροπόλεώς μας π. Λάμπρος
Παππᾶς. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ π. Λάμπρου τελέσθηκε τὴν
Πέμπτη 30 Αὐγούστου τὸ ἀπόγευμα στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων
Θεοδώρων Λαμίας, τόν ὁποῖον ὑπηρέτησε ἐπί 35 συναπτά
ἔτη, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας

Γρηγορίου Παραλίας Ραχῶν. Στὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία παρέστησαν ὁ Ἀντιδήμαρχος Στυλίδος κ. Ἀθανάσιος Καραγιῶργος, ὁ Λυκειάρχης Στυλίδος κ Γεώργιος Καραλάϊος, ἱερεῖς
ἀπὸ τὶς ὅμορες ἐνορίες καὶ πλῆθος πιστῶν. Στὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες ἔψαλε χορωδία ὑπὸ τὴν Διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης κ. Πασχάλη Μάνου.

ὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ μέσα ἀπὸ τὸν καλλιτεχνικὸ καὶ
πνευματικὸ χῶρο ξεπηδοῦν
ὁρισμένοι ἀπαίδευτοι,
οἱ ὁποῖοι μὲ τὰ προκλητικὰ ἔργα τους
κατορθώνουν νὰ διαφημισθοῦν καὶ νὰ
προβληθοῦν ὡς συγγραφεῖς, σκηνοθέτες,
ἠθοποιοὶ κλπ.
Αὐτοὺς τοὺς θολοκουλτουριάρηδες, ποὺ
ἰσοπεδώνουν ἀξίες καὶ
ἰδανικὰ
δυστυχῶς
ἐπιδοτεῖ ἡ ἑλληνικὴ
πολιτεία, ὅπως καὶ μὲ
τὸ πρόσφατο ἐπαίσχυντο
ἔργο μίας
ἀγνώστου στὸ εὐρὺ
κοινὸ σκηνοθέτου περὶ τοῦ ἥρωα τῆς
Ἀλαμάνας Ἀθανασίου Διάκου, τὸ
ὁποῖο ἀνέβηκε στὸ φεστιβὰλ Ἀθηνῶν.
Εἶναι νὰ ἀπορεῖ κανεὶς, πῶς βρίσκουν τὴ δύναμη οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ νὰ
ἀμαυρώνουν αἰώνια σύμβολα, τὰ
ὁποῖα ἡ ἱστορία καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ λαοῦ
ἔχει ὑπεράνω πάντων. Τόση ρηχότης
καὶ μωρία ὑπάρχει, ὥστε χάριν τοῦ
κέρδους νὰ ποδοπατοῦν τὴν ἀξία τοῦ
Γένους καὶ τὴ λεβεντιὰ τῆς φυλῆς!
Αὐτὸ ποὺ θέλουμε νὰ τονίσουμε
αὐτὴ τὴν ὥρα δὲν εἶναι ἡ ὕβρις καὶ ἡ
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ἀπαιδευσία τῆς σκηνοθέτου, ἀλλὰ ἡ
ἀντίδραση τοῦ λαοῦ μας, τῶν φορέων
καὶ τῶν μεμονωμένων πολιτῶν γι᾽
αὐτὴ τὴν ἐπαίσχυντη
παράσταση.
Αὐτὸ
εἶναι
τὸ
ἐνθαρρυντικό
τῆς
ὑποθέσεως, ὅτι ἀκόμα
ὑπάρχουν ἀντιστάσεις
καὶ ὅτι ὁ λαός μας,
ὅσο καὶ ἂν φαίνεται
ζαλισμένος μὲ τὰ καθημερινὰ προβλήματα, πιστεύει σὲ ἀξίες
καὶ ἰδανικὰ, γιὰ τὰ
ὁποῖα ἀντιδρᾶ καὶ
ἀγωνίζεται,
ὅταν
αὐτὰ
καθυβρίζονται
καὶ κακοποιοῦνται.
Ὁ Ἀθανάσιος Διάκος, ὅπως καὶ ὅλοι οἱ μάρτυρες τῆς
πίστεως καὶ οἱ ἥρωες τῆς Πατρίδος,
εἶναι ἄσβεστοι φάροι ἤθους, λεβεντιᾶς
καὶ αὐτοθυσίας. Τὸ ἐρώτημα εἶναι:
Ποιὸς ἐξουσιοδότησε τὴν πολιτεία νὰ
χρηματοδοτεῖ τέτοιου εἴδους ἀντεθνικὰ
ἔργα πού σπιλώνουν τὴν ἱστορία;
Εἶναι δυνατὸν ποτὲ κρατικοὶ φορεῖς νὰ
συνεργάζονται μὲ ἀνθρώπους πού
προσβάλλουν τὴν ὑπόσταση τῆς πατρίδος;

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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Ὁσία Μεθοδία τῆς Κιμώλου ἀνήκει στή χορεία
τῶν Ἁγίων τῶν νεοτέρων χρόνων τῆς Ἐκκλησίας
μας. Γεννήθηκε στίς 10
Νοεμβρίου τοῦ 1865 στό νησί
Κίμωλος. Ἦταν τό δεύτερο παιδί
μιᾶς ὀκταμελοῦς οἰκογένειας, ἡ
ὁποία ἀποτελοῦνταν ἀπό 3 υἱούς
καί 5 θυγατέρες καί εἶχε γονεῖς
δύο εὐσεβεστάτους καί πιστούς
χριστιανούς τόν Ἰάκωβο καί τήν
Μαρία Σάρδη. Ὁ πατέρας τῆς
ὁσίας ἦταν στό ἐπάγγελμα ἔμπορος, ἀλλά εὐσεβής χριστιανός,
πάντοτε μελετοῦσε τήν ἁγία Γραφή καί μέ αὐτήν στά χέρια ξεψύχησε. Μέσα σέ ἕνα χριστιανικό
περιβάλλον ἀνατράφηκε καί μεγάλωσε ἡ μικρή Εἰρήνη, ἡ ὁποία
ἀπό τήν παιδική της ἡλικία ἔδειξε τήν μεγάλη της ἀγάπη γιά
τόν Χριστό καί τήν βαθειά της
κλίση νά ἀφοσιωθεῖ ὁλοκληρωτικά σέ Αὐτόν. Ὅμως ἡ ζωή τῆς
ἐπιφύλασσε μιά διαφορετική πορεία. Ὅταν ἔφθασε σέ ἡλικία γάμου, οἱ γονεῖς της ἀποφάσισαν
νά τήν παντρέψουν μέ ἕνα ναυτικό ἀπό τήν Χίο, τόν Παντελή
Φιλιππάκη. Ἡ Εἰρήνη μή θέλοντας να ἐναντιωθεῖ στό θέλημα
τῶν γονιῶν της, ὑποτάχθηκε
στήν ἀπόφασή τους καί παντρεύθηκε στίς 27 Δεκεμβρίου
τοῦ 1882, παρότι ἡ καρδιά της ἐπιθυμοῦσε ἄλλα.
Δέν ἔζησε πολύ στόν ἔγγαμο βίο. Ὁ σύζυγός της σύντομα σέ κάποιο ταξίδι του ναυάγησε στίς ἀκτές τῆς
Μικρᾶς Ἀσίας καί ἐχάθη. Ἡ Εἰρήνη ἀπελευθερωμένη πιά
ἀπό τά δεσμά τοῦ γάμου, πῆρε τήν ἀπόφαση, πού ἀπό
τά παιδικά της χρόνια λαχταροῦσε, νά ἀφιερωθεῖ στόν
Χριστό. Πηγαίνει στόν πνευματικό της, ἕνα εὐλαβέστατο
ἱερέα, τόν Γεώργιο Λογοθέτη καί τοῦ ἐξομολογεῖται τόν

μύχιο πόθο της νά ἀκολουθήσει τόν μονήρη βίο. Ὁ καλός ἱερέας τήν ἐνθάρρυνε στήν ἀπόφασή της καί τήν
προετοίμασε κατάλληλα γιά τήν
μεγάλη στιγμή. Μετά ἀπό ἕνα
διάστημα πνευματικῆς προετοιμασίας ἡ Εἰρήνη εἶναι ἕτοιμη νά
δεχθεῖ τό ἀγγελικό σχῆμα. Ἡ
κουρά της θά γίνει στόν Ἱερό
Ναό Παναγίας Ὁδηγήτριας Κιμώλου ἀπό τόν Μητροπολίτη Σύρου Μεθόδιο, ὁ ὁποῖος καί θά
τῆς δώσει τό μοναχικό ὄνομα
Μεθοδία.
Μετά τή κουρά της ἡ μοναχή
πλέον Μεθοδία θά ἐγκαταλείψει
τόν ἐγκόσμιο βίο καί θά ἀποσυρθεῖ σέ ἕνα ἐρημικό κελλί στό Μέσα Κάστρο τῆς Κιμώλου πλάϊ
στόν ἱστορικό Ναό τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος χρονολογεῖται ἀπό τό 1552. Ἐκεῖ, ἄν
καί χωρίς πείρα καί γνώση τῆς
μοναστικῆς ζωῆς καί τῶν παλαισμάτων αὐτῆς, ἡ μοναχή Μεθοδία θά άφοσιωθεῖ στόν ἀσκητικό
ἀγώνα. Μέ ἐνθουσιασμό καί πίστη βαθειά θά τηρήσει αὐστηρά
ὅλους τούς ἀσκητικούς κανόνες.
Ἡ ἄσκηση, ἡ προσευχή, ἡ νηστεία, ἡ κακοπάθεια, οἱ ἀγρυπνίες, οἱ ἀγαθοεργίες θά καταστήσουν τό κελλί τῆς ὁσίας ἕνα τόπο ἁγιάσματος καί πόλο ἕλξης γιά τούς ἀνθρώπους.
Ἡ ὁσία Μεθοδία ζοῦσε ἔγκλειστη στό κελλί της, δέν
ἔβγαινε ἔξω ἀπό αὐτό παρά σπάνιες φορές, γιά νά παρακολουθήσει τήν θεία Λειτουργία ἤ νά βοηθήσει κάποιον
πού τήν εἶχε ἀνάγκη. Ὅμως πολύ σύντομα τό κελλί της
ἔγινε κέντρο πνευματικῆς διδασκαλίας γυναικῶν καθώς
πολλές γυναῖκες ἀπό τήν Κίμωλο καί ἀπό ἄλλα νησιά
πού ἄκουσαν τή φήμη τῆς ὁσίας προσέρχονταν σ’ αὐτήν
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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC
Πανήγυρη Ἁγίων Ἀναργύρων
Τὸ Σάββατο 30 Ἰουνίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος χοροστάτησε καὶ κήρυξε τόν Θεῖο λόγο στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων ποὺ τελέσθηκε στὸ ἐπ’ ὀνόματι τῶν Ἁγίων τιμώμενο Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Παρεκκλήσιο Κάστρου Λαμίας. Στὸ κήρυγμά του ὁ Σε-

Λιμενάρχης Γλύφας κ. Στέφανος Καλαμίδας, μὲ τὸ ἐπιτελεῖο
του, ὁ πρ. Δήμαρχος Πελασγίας κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης, ὁ
Πρόεδρος τοῦ Δ.Δ. Γλύφας καὶ πλῆθος εὐσεβῶν χριστιανῶν.
Στὴν Θεία Λειτουργία ἔψαλε χορὸς βυζαντινὸς ὑπὸ τὴν Διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου καὶ Καθηγητοῦ τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς κ. Εὐθυμίου Τσιούμα. Ἀκολούθησε δεξίωση σὲ παρα-

Ἀπό τον πανηγυρικό Ἑσπερινό στό παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων

Μέ τούς ἐπισήμους μετά τή θεία Λειτουργία στην Γλύφα

βασμιώτατος τόνισε ὅτι ἐὰν ὁ καθένας βγεῖ ἀπὸ τὸν ἑαυτό του
καὶ ἀνοίξει τὴν καρδιά του καὶ ὅλοι μαζὶ συναντηθοῦμε στὴν
Ἐκκλησία καὶ συνεργαστοῦμε θὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴν λαίλαπα ποὺ μαστίζει τὴν Ἑλλάδα, διότι ἡ ἀγάπη, ἡ ἀλληλεγγύη καὶ
τὸ φιλότιμο τοῦ Ἕλληνα μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Τήν Κυριακή 1 Ἰουλίου, κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, ὁ Σεβασμιώτατος
ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό Ἁγ. Ἀναργύρων Γλύφας. Κατὰ τὴν ἄφιξή του στὸν Ἱ. Ναὸ τὸν Σεβασμιώτατο ὑπεδέχθησαν ὁ Λιμενάρχης Γλύφας κ. Στέφανος Καλαμίδας μὲ Ἀξιωματικούς τοῦ Λιμεναρχείου, κάτοικοι τῆς ἐνορίας

λιακὸ κέντρο, κατὰ τὴν ὁποία ἡ χορωδία γυναικῶν τοῦ Ἱ.
Ναοῦ Ἁγ. Ἀποστόλων Λαμίας ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ κ. Τσιούμα τραγούδησε παραδοσιακὰ τραγούδια.

Ἀπό τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Ἀναργύρων Γλύφας

Μέ τούς Σεβασμιώτατους Μητροπολίτες Σύρου κ. Δωρόθεο καί
Κορίνθου κ. Διονύσιο στόν Ἱ. Ν. Παναγίας τῆς Τήνου

καὶ μικρὰ παιδιά πού τοῦ προσέφεραν λουλούδια. Στὸ τέλος
τῆς θείας Λειτουργίας ὁ ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας π. Κωνσταντῖνος Ριζόπουλος προσφώνησε τὸν Σεβασμιώτατο καὶ τὸν
εὐχαρίστησε γιὰ τὴν παρουσία του στὴν πανήγυρη τῆς ἐνορίας. Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν ἀντιφώνησή του εὐχαρίστησε τὸν
ἐφημέριο καὶ τόνισε ἰδιαίτερα τήν ἐπικίνδυνη δράση πού ἀναπτύσσει στήν περιοχή μιά μικρή ὁμάδα αἱρετικῶν, ἐφιστώντας
τήν προσοχή στούς πιστούς νά μήν παρασυρθοῦν ἀπό
αὐτούς. Στὴν ἀκολουθία παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Στυλίδος κ.
Ἀπόστολος Γκλέτσος, ἡ τ. Ὑπουργὸς κ. Κατερίνα Μπατζελῆ, ὁ

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν Τῆνο
Τὴν ἰδιαιτέρα του πατρίδα, ἱερὰ Νῆσο Τῆνο ἐπισκέφτηκε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τὸ δεκαήμερο 9
μὲ 19 Ἰουλίου. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς παραμονῆς του στὴν
Τῆνο παρέστη συμπροσευχόμενος μαζὶ μὲ τὸν Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Σύρου κ. Δωρόθεο τὴν Τρίτη 10 Ἰουλίου στὴν

Θεία Λειτουργία ποὺ τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Εὐαγγελιστρίας ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κορίνθου κ.
Διονύσιου, ὁ ὁποῖος ἐπισκέφτηκε τὸ νησὶ μὲ 700 προσκυνητὲς
τῆς Μητροπόλεώς του. Τὴν Κυριακὴ 15 Ἰουλίου ἱερούργησε
καὶ ὡμίλησε στὸν Πανίερο Ναὸ τῆς Εὐαγγελιστρίας κατά τήν
ὁποία παραβρέθηκαν καὶ πολλοὶ προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν Ἀταλάντη. Τὴν Τρίτη 17 Ἰουλίου δέχθηκε στὸ Ἡσυχαστήριό του,
τὸ ὁποῖο βρίσκεται στὴ θέση Ἄβδος τῆς Τήνου καὶ τιμᾶται ἐπ’
ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου, προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν
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κου, ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό
Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, ὅπου τέλεσε τήν εἰς
διάκονο χειροτονία τοῦ π. Κωνσταντίνου Παπασταμάτη. Ὁ νέος πρεσβύτερος εἶναι ἔγγαμος, πατέρας δύο παιδιῶν, ἀπόφοιτος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ι.Ε.Κ Καρδίτσας καὶ εἶναι ὁ πέμπτος
κατὰ σειρὰ ἄμισθος κληρικὸς τῆς Μητροπόλεώς μας.
Θεία Λειτουργία στό ἐξωκκλῆσι τῆς Παναγία Εὐλογίας

Μάγκας καὶ τὰ ἔσοδά του προσφέρθηκαν ὑπὲρ τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ. Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε καὶ συνεχάρη τὸν κ.
Μάγκα γιὰ αὐτὴν του τὴν πρωτοβουλία καὶ προσφορὰ καὶ τοῦ
εὐχήθηκε νὰ ἔχει ὑγεία καὶ δύναμη ὥστε νὰ συνεχίσει τὴν
προβολὴ καὶ τὴν διάδοση τοῦ παραδοσιακοῦ τραγουδιοῦ.
Στὴν Θεία Λειτουργία παρέστησαν ὁ Ἀντιδήμαρχος Μώλου –
Ἁγίου Κωνσταντίνου κ. Ἀθανάσιος Φλωράκης, ὁ Διοικητὴς
τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος Καμμένων Βούρλων καὶ πολλοὶ
προσκυνητὲς ἀπὸ τὶς γύρω περιοχές.
Ἑορτή Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ
Τὴν Πέμπτη 23 Αὐγούστου τὸ ἀπόγευμα, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος χοροστάτησε καὶ ὡμίλησε

Ἀρτοκλασία στό ἱερό εξωκκλήσιο τῆς Παναγίας Εὐλογίας

Τὴν Πέμπτη 23 Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε στὴν πανηγυρικὴ
θεία Λειτουργία ἐπὶ τῇ ἀποδόσει τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Παναγίας Εὐλογίας ποὺ βρίσκεται πλησίον του χωριοῦ Λογγὸς Λοκρίδος. Στὸ κήρυγμά του ὁ
Σεβασμιώτατος ἐτόνισε μεταξὺ ἄλλων ὅτι ἡ Θεοτόκος συνάζει
πάντας ὡς «ἡ ὄρνις ἐπισυνάγει τά νοσσία ἑαυτῆς ὑπό τάς πτέ-

Ἀπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Κοσμᾶ Λαμίας

στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ
τοῦ Αἰτωλοῦ στὸν ὁμώνυμο Ἱερὸ Ναὸ στὶς Ἐργατικὲς Κατοικίες
Νέας Μαγνησίας Λαμίας. Στὸ κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος
ἀναφέρθηκε στὴ ζωὴ καὶ στὸ σπουδαῖο ἔργο τοῦ ἁγίου
Κοσμᾶ. Τόνισε μεταξὺ ἄλλων ὅτι καὶ σήμερα τὰ παραγγέλματα καὶ τὰ διδάγματα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ εἶναι πολὺ ἐπίκαιρα καὶ
ἀπὸ αὐτὰ θὰ πρέπει νὰ ἐμπνευστοῦν οἱ ἡγέτες καὶ ὁ λαός. Τέλος εὐχήθηκε ὁ ἅγιος νὰ πρεσβεύει ὑπὲρ πάντων ἡμῶν καὶ νὰ

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν γνωστό παραδοσιακό μουσικό κ. Γεώργιο Μάγκα

ρυγας». Ἡ Θεοτόκος ἀγκαλιάζει καὶ σκεπάζει μὲ τὴν σκέπη Της
ὅλο τὸν κόσμο. Γι’ αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ καταφεύγουμε εἰς τὴν
προστασία της, ἰδιαίτερα τὴν περίοδο αὐτή, ποὺ γιὰ τὴν ὑπέρβαση τῆς πνευματικῆς καὶ οἰκονομικῆς κρίσεως ἀπαραίτητη
καθίσταται ἡ ἑνότητα πάντων. Στὸ τέλος τῆς θείας Λειτουργίας
στὸν προαύλιο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τελέσθηκε ἀρτοκλασία
καὶ ἀκολούθησε παραδοσιακὸ γλέντι, τὸ ὁποῖο διοργάνωσε ὁ
γνωστὸς μουσικός τοῦ παραδοσιακοῦ τραγουδιοῦ κ. Γεώργιος
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βοηθήσει τὴν δοκιμαζόμενη πατρίδα μας. Ἐπίσης τήν Δευτέρα
27 Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στη Θεία Λειτουργία στο Ἱερό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Φανουρίου Λαμίας.
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ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «Α. ΠΕΤΡΗ - ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ»
ήν 1η Σεπτεμβρίου ἕνα μεγάλο ὄνειρο τῆς τοπικῆς
μας Ἐκκλησίας ἐκπληρώθηκε. Τό περικαλλές Γηροκομεῖο τῆς Μητροπόλεώς μας « Ἵδρυμα Ἀργύρη
Πετρῆ-Στέγη Γερόντων», στή Στυλίδα ὑποδέχθηκε τούς
πρώτους ἡλικιωμένους τροφίμους του, ξεκινώντας ἔτσι
τήν λειτουργία του.
Πέρασαν 12 χρόνια ἀπό
τήν 5 Μαρτίου 2000 ὅταν
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος
ἔθεσε τόν θεμέλιο λίθο γιά
τήν ἀνέγερση τοῦ νέου
Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου σέ κτῆμα πού δώρησε ὁ
Μεγάλος Εὐεργέτης τῆς
Ἐκκλησίας μας κ. Ἀργ. Πετρῆς καί 4 ἀπό τήν 7η Νοεμβρίου 2008 τήν ἱστορική στιγμή τῶν ἐγκαινίων τοῦ ἀποπερατωθέντος Γηροκομείου πού τέλεσε ἡ Α. Θ. Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαῖος,
συμπαρισταμένων τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, παρουσία πολλῶν Ἱεραρχῶν, ἐπισήμων καί πλήθους κόσμου, καί τό Ἵδρυμα ὁλοκληρωμένο πιά παραδόθηκε στήν φιλανθρωπική διακονία τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας γιά νά περιθάλψει καί νά ἀναπαύσει
τούς ἡλικιωμένους ἀνθρώπους τῆς περιοχῆς μας.
Στίς ὑπερσύγχρονες καί ἄνετες ἐγκαταστάσεις του, πού
βρίσκονται στήν περιοχή Βασιλική Στυλίδος, σέ ἕνα ὅμορφο καί ἥσυχο περιβάλλον, κοντά στή θάλασσα, μέ θέα τό
γαλάζιο τοῦ Μαλιακοῦ πού ἁπλώνεται μπροστά του, τό
νέο Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο προσφέρει ὑπηρεσίες ὑψηλοῦ ἐπιπέδου. Τό Ἵδρυμα «Ἀ. Πετρῆ-Στέγη Γερόντων»
διαθέτει 80 κλίνες, ἔχει ἐσωτερικούς χώρους 2.500 τετρα-

Τ

γωνικῶν μέτρων, ἔχει κατασκευασθεῖ μέ τίς πιό σύγχρονες
Εὐρωπαϊκές προδιαγραφές καί εἶναι ἕνα κόσμημα ὄχι μόνο
γιά τήν Μητρόπολή μας ἀλλά καί γιά ὁλόκληρη τήν Περιφέρεια. Ἡ ἀνέγερσή του εἶναι ἕνα ἐπίτευγμα, τό ὁποῖο ξεκίνησε μέ τή μεγάλη δωρεά
τοῦ οἰκοπέδου καί ἑνός σεβαστοῦ χρηματικοῦ ποσοῦ
ἀπό τόν κ. Ἀργύρη Πετρῆ
καί ὁλοκληρώθηκε μέ τίς
ἄοκνες προσπάθειες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη
μας κ. Νικολάου καί τίς μικρές καί μεγάλες δωρεές τῶν
ἐνοριῶν, τῶν μονῶν, τῶν
ἐπωνύμων καί ἀνωνύμων χριστιανῶν τῆς τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας, χωρίς καμία κρατική ἤ εὐρωπαϊκή ἐπιχορήγηση. Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία καυχᾶται γιά τό νέο πολυδάπανο Ἵδρυμά της, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ ἔκφραση τῆς ἐμπιστοσύνης καί τῆς ἀφοσιώσεως τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.
Ἡ μετακόμιση τῶν Γερόντων ἀπό τό Ραχούτειο
Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο ἔχει ὁλοκληρωθεῖ καί μιά καινούρια λαμπρή σελίδα στή φιλανθρωπική διακονία τῆς
Μητροπόλεώς μας ἄνοιξε μέ τή πλήρη λειτουργία τοῦ Γηροκομείου Στυλίδος. Τό ἵδρυμα εἶναι ἀνοικτό γιά ὅλους,
νά τό ἐπισκεφθοῦν, νά δοῦν ἀπό κοντά τίς ἐγκαταστάσεις
του καί νά δώσουν χαρά στούς ἀπόμαχους τῆς ζωῆς. Ἡ
οἰκονομική στήριξη τῶν φιλανθρώπων χριστιανῶν πρός τό
ἵδρυμα εἶναι ἐπιβεβλημένη γιά τή λειτουργία του. Τά ἔξοδα λειτουργίας τοῦ Ἱδρύματος εἶναι μεγάλα καί ἡ τοπική
μας Ἐκκλησία προσβλέπει στή βοήθεια, μικρή καί μεγάλη,
τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν, γιά νά συνεχίσει νά προσφέρει
τήν ἁγάπη της στούς ἀνθρώπους τῆς τρίτης ἡλικίας.
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ηγουμενου ιερασ μονησ αντινιτσησ
Μέσα σὲ ἀτμόσφαιρα συγκινήσεως καὶ χαρμολύπης
τελέσθηκε τὴν Τετάρτη 25
Ἰουλίου τὸ πρωί, στὸ καθολικό της Ἱερᾶς Μονῆς
Γενεσίου τῆς Θεοτόκου
Ἀντινίτσης, ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ καθηγουμένου
Ἀρχιμ. Ἀγαθονίκου Ἀναγνωστοπούλου, ὁ ὁποῖος
ἐκοιμήθη τὴν Τρίτη 24 Ἰουλίου στὸ Νοσκομεῖο Λαμίας μετὰ ἀπὸ πολύμηνη
ἀσθένεια. Στὴν ἀκολουθία
χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος καὶ συμμετεῖχαν
πολλοὶ κληρικοὶ τῆς Μητροπόλεώς μας καὶ ἄλλων
Μητροπόλεων. Ὁ Σεβασμιώτατος στόν ἐπικήδειο
λόγο του ἀναφέρθηκε στὴν ἱερατικὴ πορεία τοῦ μακαριστοῦ
Καθηγουμένου, σκιαγράφησε τὴν προσωπικότητά του καὶ τόνισε τὴν μεγάλη προσφορά του στὴν Μονὴ, τὴν ὁποία καὶ
ἀνακαίνισε ἐκ βάθρων. Εὐχήθηκε τέλος ἡ Παναγία νὰ στείλει
μία καινούργια ἀδελφότητα, ἡ ὁποία θὰ συνεχίσει τὸ ἔργο τοῦ
μακαριστοῦ ἡγουμένου. Στὴν συνέχεια ἐν πομπῇ ἔγινε ἡ μεταφορὰ τοῦ σκηνώματος ὄπισθεν τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Καθολικοῦ, ὅπου καὶ ἐτάφη, καθότι ὁ μακαριστὸς καθηγούμενος
θεωρεῖται ὡς νέος κτίτωρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Ὁ Πανοσιώτατος
Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀγαθόνικος, κατὰ κόσμον Χρῆστος, Ἀναγνωστόπουλος, γεννήθηκε στὶς 15 Ἰουνίου 1930, στὸ χωριὸ
Παρασκευὴ Αἰγιαλείας. Ἐκάρη μοναχὸς στὶς 6 Ἰουλίου 1956
στὴν ἱερὰ Μονὴ Ταξιαρχῶν Αἰγιαλείας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καλαβρύτων, ὅπου ἔλαβε τὸ ὄνομα Γερβάσιος. Διάκονος
χειροτονήθηκε στὶς 8 Ἰουλίου 1956 ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου
Ἄρτης κυροῦ Σεραφεὶμ, τοῦ μετέπειτα Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Θεοδώρας Ἄρτης καὶ Πρεσβύτερος στὶς 24 Ἰουλίου 1988 ὑπὸ τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου
Φθιώτιδος κυροῦ Δαμασκηνοῦ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀντινίτσης,
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ἀλλὰ καὶ στὴν Ἁγία Μαρία τὴν Μαγδαληνή, τονίζοντας ὅτι
2000 χρόνια μετὰ ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ διδάσκει, παρόλο
ποὺ αὐτοὶ ποὺ θέλουν νὰ μολύνουν τὴν πίστη προσπαθοῦν
τόσα χρόνια νὰ ἀμαυρώσουν τὸ πρόσωπό της. Στό τέλος τῆς
θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε στὴν ἑορτάζουσα Καθηγουμένη τῆς Μονῆς, γερόντισσα Μαγδαληνὴ, ὁ Θεὸς
νὰ τῆς δίνει ἔτη πολλὰ καὶ ἁγιασμένα. Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία τελέσθηκε ἀρτοκλασία καὶ ἀκολούθησε κέρασμα σὲ ὅλους
τούς προσκυνητὲς ποὺ προσῆλθαν γιὰ νὰ εὐχηθοῦν στὴν γερόντισσα.
Ὁ Σεβασμιώτατος στή ἑορτή τῆς Ἁγ. Παρασκευῆς Χαλκίδος
Μέ προσκυνητές ἀπό τόν Ἀχινό Φθιώτιδος στήν Τῆνο

ἐνορία τοῦ Ἀχινοῦ Φθιώτιδος, τοὺς ὁποίους συνόδευε ὁ ἐφημέριός τους π. Ἰωάννης Μέρμηγκας. Ἐπίσης κατὰ τὴν παραμονή του στὴν Τῆνο ἐπισκέφτηκε στὸ ἐργαστήριό του, τὸν
ὀγδονταεπτάχρονο διεθνοῦς φήμης ζωγράφο κ. Νικόλαο
Πουκαμισᾶ.
ὅπου καὶ ἔλαβε τὸ ὄνομα Ἀγαθόνικος. Διορίστηκε Ἡγούμενος
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀντινίτσης ἀπὸ τὸν Ἰούλιο τοῦ 1989. Ἐπὶ τῶν
ἡμερῶν τοῦ π. Ἀγαθονίκου καί μὲ τὴν συμπαράσταση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου ἀνοικοδομήθηκε τὸ μεγαλοπρεπὲς καθολικό, ἡ φιάλη ἁγιάσματος, τὸ κωδωνοστάσιο, ὁ ξενώνας, μέ τά ὁποῖα ἡ Μονὴ ἀπέκτησε τήν μεγαλόπρεπη ἐμφάνισή της. Ὁ π. Ἀγαθόνικος διακρίθηκε καί στή
προσφορά του πρός τό ἔργο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας προσφέροντας μεγάλες δωρεές γιά τά ἱδρύματα καί τό φιλανθρωπικό ἔργο της. Στὴν ἐξόδιο ἀκολουθία παρέστησαν ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξενοφῶντος τοῦ Ἁγίου Ὅρους πανοσ.
ἱερομόναχος π. Σεραφείμ, ὁ Βουλευτὴς Φθιώτιδος κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης, ὁ Διοικητὴς καὶ στελέχη τοῦ Στρατιωτικοῦ
φυλακίου τῆς ΜΕΡ.ΥΠ., ὁ Διοικητὴς τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος Δομοκοῦ, συγγενεῖς καὶ συγχωριανοὶ τοῦ μακαριστοῦ ἀπὸ
τὸ Αἴγιο καὶ πολλοὶ προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν Φθιώτιδα, ἀλλὰ καὶ
ἀπὸ ἄλλες περιοχὲς, ἐνῶ ἔψαλαν ὁ Πρωτοψάλτης καὶ τέως
Σχολάρχης τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Λαμίας κ. Στυλιανὸς
Μαστρογιάννης καὶ ὁ Λαμπαδάριος τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Ναοῦ Λαμίας κ. Ἀνδρέας Ἰωακείμ.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν πολυαρχιερατική θεία λειτουργία στή Χαλκίδα

Μὲ πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος
κ. Χρυσοστόμου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος μετέβη τὸ διήμερο 25 καί 26 Ἰουλίου στὴν Χαλκίδα
γιὰ νὰ συμμετάσχει στοὺς λαμπροὺς ἑορτασμοὺς ἐπὶ τῇ μνήμῃ
τῆς ἁγίας Ὀσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς, πολιούχου
Μέ τόν διεθνοῦς φήμης ζωγράφο κ. Νικόλαο Πουκαμισᾶ

Θεία Λειτουργία στήν Ἱ. Μονή Λιβανατῶν
Τὴν Κυριακὴ 22 Ἰουλίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Λιβανατῶν. Στὸ κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο τῆς ἡμέρας,

Ἁπό τήν περιφορά τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Ἀγ. Παρασκευῆς στήν Χαλκίδα

Ἀπό τή θεία λειτουργία στήν Ἱ. Μ. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Λιβανατῶν
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τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τὸ μνημόσυνο
τῶν ἀειμνήστων Δημητρίου καὶ Ἀθανασίας Καρπέτα.
Ἑσπερινός στό παρεκκλῆσι τοῦ Στρατηγοῦ κ. Λιασκώνη
Τὴν Τρίτη 14 Αὐγούστου τὸ ἀπόγευμα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος χοροστάτησε καὶ ὡμίλησε στὸν
Μέγα Πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῆς Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου ποὺ τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, πλησίον της πόλεως Μακρακώμης, τοῦ ὁποίου κτήτορας εἶναι ὁ Στρατηγὸς ἐ.ἀ. Γεώργιος Λιασκώνης. Κατὰ τὴν προ-

Μετά τό τέλος τῆς παρακκλήσεως στόν Ἁγιο Κωνσταντίνο Λοκρίδος

ὑποδέχθηκαν στό προαύλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὁ ἐφημέριος τοῦ
χωριοῦ π. Γεώργιος Τσίκνας, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δ.Δ. Μαντασιᾶς
κ. Δημήτριος Κουφοκώστας καί οἱ κάτοικοι τοῦ χωρίου, οἱ
ὁποῖοι κρατοῦσαν ἀναμμένα κεριά καί τόν ἔρραναν μέ ροδοπέταλα. Μετὰ τὴν Ἱερὰ Παράκληση τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο προσέφερε κέρασμα σὲ ὅλους τούς παρευρισκομένους
στὸ προαύλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὅπου ὁ Καθηγητὴς κ. Μπουρογιάννης προσφώνησε τὸν Σεβασμιώτατο καὶ ἀναφέρθηκε ἐν
συντομία στὴν ἱστορία τοῦ χωριοῦ. Τήν Παρασκευή 10
Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε καί ὡμίλησε στήν
ἀκολουθία τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως πού τελέσθηκε στόν Ἱερό
Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης στόν Ἅγιο Κωνσταντῖνο
Λοκρίδος, ἐνῶ τήν Δευτέρα 13 Αὐγούστου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας.
Θεία Λειτουργία καί μνημόσυνο στόν Ἱερό Ναό Παναγίας
Δεσποίνης Λαμίας
Τὴν Κυριακὴ 5 Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος Ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Παναγίας Δεσποίνης Λαμίας. Στὸ κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος
ἀναφέρθηκε στὸ Εὐαγγέλιο τῆς ἡμέρας τονίζοντας μεταξὺ
ἄλλων ὅτι ἡ ζωὴ εἶναι ἕνα ταξίδι ἀλλὰ καὶ ἡ πορεία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἕνα ταξίδι ποὺ ἔχει ἀπρόοπτα καὶ ἐναντίους ἀνέμους. Δὲν πρέπει ὅμως νὰ ἀπογοητευόμαστε, ὅταν ἔρθουν οἱ
θλίψεις, ἄλλα μὲ θάρρος καὶ γενναιότητα νὰ τὶς ἀντιμετωπίζουμε καὶ νὰ τὶς βλέπουμε σὰν ἐκγύμναση καὶ παιδαγωγία τοῦ
Θεοῦ, ποὺ σκοπὸ ἔχουν τὴ θέωση τοῦ ἀνθρώπου. Στὸ τέλος

Ἀπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στό παρεκκλήσιο τοῦ κ. Γ. Λιασκώνη

σέλευση τοῦ Σεβασμιωτάτου, τοῦ ἐπιφυλάχθηκε ἐπίσημη
ὑποδοχή ἀπό τόν κ. Γεώργιο Λιασκώνη, ὁ ὁποῖος τοῦ προσέφερε ὡς δῶρο Σταυρὸ εὐλογίας. Ἀκολούθως τελέσθηκε ὑπαίθριος Ἑσπερινὸς στὸν ὁποῖο συμμετεῖχαν Ἱερεῖς τῆς περιφερείας καὶ ἔψαλε βυζαντινὴ χορωδία ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Λαμπαδαρίου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Λαμίας καὶ Διευθυντοῦ
τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κ.
Ἀνδρέα Ἰωακείμ. Ὅλα τὰ ἔσοδα τῆς πανηγύρεως προσφέρθηκαν ὑπὲρ ἐνισχύσεως τοῦ Γηροκομείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Μέριμνα Γήρατος Ἀθανάσιος & Μαίρη Ἀκρίδα» στὴ Σπερχειάδα. Στὸν Ἑσπερινὸ παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Μακρακώμης
κ. Εὐθύμιος Παπαευθυμίου, ὁ τ. Εἰσαγγελέας τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Χρῆστος Λάμπρου, λοιποί ἐπίσημοι, ἱερεῖς καὶ πλῆθος
κόσμου.
Χειροτονία π. Κωνσταντίνου Παπασταμάτη
Τήν Τετάρτη 15 Αὐγούστου, ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτό-
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13 - 16 Σεπτεμβρίου
Στόν Ἱερό Μητροπολιτικό
Ναό Εὐαγγελισμοῦ
τῆς Θεοτόκου Λαμίας
ΥΠΟΔΟΧΗ
13 Σεπτεμβρίου, 7 μ.μ.
στήν πλατεία Πάρκου Λαμίας

Ἀπό τή θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Δεσποίνης Λαμίας

Ἀπό τήν εἰς διάκονον χειροτονία τοῦ π. Κων/νου Παπασταμάτη
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γιά νά τήν συμβουλευθοῦν καί νά διδαχθοῦν ἀπό τήν
πνευματική της κατάρτιση. Τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή ἡ
Ὁσία ζοῦσε στήν ἀπόλυτη μόνωση. Τό κελλί της ἦταν
κλειστό στίς ἐπισκέψεις καί μόνο ἀπό ἕνα μικρό παραθυράκι πού εἶχε, προσέφερε λάδι ἀπό τό ἀκοίμητο καντήλι πού εἶχε στό κελλί της καί τό ὁποῖο σύμφωνα με
μαρτυρίες Κιμωλιωτῶν εἶχε θεραπεύσει πολλές ἀσθένειες. Γύρω ἀπό τήν ὁσία δημιουργήθηκε ἕνας πνευματικός
κύκλος μέ ἀφιερωμένες μαθήτριές της καί ἡ διδασκαλία
της καί οἱ πνευματικές συμβουλές της ἐπηρέασαν ἀποφασιστικά τή ζωή τῶν κατοίκων τοῦ νησιοῦ.
Οἱ ἀσκητικοί ἱδρῶτες καί τά παλαίσματα κατέστησαν
τήν Μοναχή Μεθοδία σκήνωμα ἁγιότητος εὐάρεστο στό
Θεό, ὁ ὁποῖος τήν ἀξίωσε ἀκόμα καί στό νά ἐπιτελεῖ
θαύματα, ὅπως μαρτυροῦν οἱ κάτοικοι τοῦ νησιοῦ, θαύματα τά ὁποῖα συνεχίσθηκαν καί μετά τό θάνατό της,
σέ ὅσους μέ πίστη καί ἀγάπη στό πρόσωπο της προσευχήθηκαν γιά τήν μεσιτεία της. Ἡ ὁσία ἐκοιμήθη στίς 5
Ὀκτωβρίου τοῦ 1908 σέ ἡλικία 47 ἐτῶν. Οἱ Κιμωλιῶτες
παρότι ἀκόμα ἡ μοναχή Μεθοδία δέν εἶχε καταταχθεῖ
στίς δέλτους τῶν Ἁγίων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέ
γραπτή ἀναφορά, στίς 15 Αὐγούστου 1946, διακηρύττουν τήν ἁγιότητά της καί τήν καθιστοῦν πολιοῦχο καί
κηδεμόνα τοῦ Νησιοῦ καί μεγάλη εὐεργέτιδά τους.
Τό 1962 στόν τόπο τοῦ ἐρειπωμένου κελλιοῦ της
ἀνηγέρθη μικρή ἐκκλησία, ἡ ὁποία τιμᾶται ἐπ΄ ὀνόματι
τῆς Παναγίας τῆς Ἐλεούσας καί τῆς ὁσίας Μεθοδίας, σέ
κρύπτη δέ τοῦ ναοῦ τοποθετήθηκαν τά λείψανα τῆς
ἁγίας. Στίς 5 Ὀκτωβρίου τοῦ 1992 πραγματοποιήθηκαν
οἱ ἐπίσημες ἐκδηλώσεις ἁγιοκατάταξης τῆς Ὁσίας καί τά
τίμια λείψανά της μεταφέρθηκαν στόν Ἱ. Ναό Παναγίας
Ὁδηγήτριας γιά νά ἀποτελοῦν ἕνα σημαντικό προσκύνημα γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
Ἡ μνήμη της τιμᾶται στίς 5 Ὀκτωβρίου.

Ἡ κάρα τῆς ὁσίας Μεθοδίας
τῆς Κιμώλου στή Λαμία

Χαλκίδος. Στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελος, καὶ συμμετεῖχαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Φθιώτιδος κ. Νικόλαος, Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάννης καὶ ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης κ.
Χρυσόστομος. Στὸ τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, πραγματοποιήθηκε
λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στοὺς δρόμους τῆς πόλεως. Τῆς λιτανείας προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας, ὁ ὁποῖος καὶ ἐκήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὴν
παραλία Χαλκίδος. Τὴν Πέμπτη 26 Ἰουλίου τελέσθηκε Ἀρχιε-
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ΔΩΡΕΕΣ
Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Ὁ κ. Παναγιώτης Ἰακωβῆς ......................................500,00
Ὑπέρ ἀνεγέρσεως Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζα
Ὁ κ. Ἰωάννης Μπαλαγιάννης ..................................100,00
Ἀνώνυμος ...............................................................200,00
Ὁ αἰδ. Πρεσβυτ. π. Κωνσταντῖνος Θεολογᾶς .........100,00
Ὑπέρ Γηροκομείου Στυλίδος
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μονῆς
Ἀγάθωνος ............................................................5.000,00
Ὁ κ. Γεώργιος Μπουρδάκος ................................1.000,00
Ὁ κ. Γεώργιος Καρπέτας, εἰς μνήμη
τῆς μητέρας του ......................................................450,00
Ὑπέρ Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας
Φανερωμένης Ξυνιάδος .........................................500,00
Ὁ αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Παῦλος Μαργώνης ..............20,00
Ὑπέρ Φθιωτικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Φωνῆς
Ἀνώνυμος .................................................................50,00
Ὁ αἰδεσ. Πρεσβ. π. Νικόλαος Κόρμπος ...................20,00
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Κ

αί ἐφέτος τό καλοκαίρι ἄνοιξε τίς πύλες της ἡ Κατασκήνωση τῆς Μητροπόλεώς μας στή Παραλία
Καινουρίου Λοκρίδος καί φιλοξένησε γιά ἕνα μήνα δωρεάν τά παιδιά τῆς Φθιώτιδος. 500 περίπου παιδιά
κορίτσια καί ἀγόρια, Δημοτικοῦ καί Γυμνασίου, εἶχαν τήν
εὐκαιρία νά ζήσουν ἀλησμόνητες στιγμές κοντά στή θάλασσα, μέ παιχνίδι, τραγούδι, ψυχαγωγία, ἀλλά κυρίως
μέ πνευματικές καί λατρευτικές ἐμπειρίες.
Ἡ λειτουργία τῶν Κατασκηνώσεων ξεκίνησε τὴν Κυριακὴ 1 Ἰουλίου μέ τόν Ἁγιασμὸ, τόν ὁποῖο τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, μέ ἱερεῖς
τῆς Μητροπόλεώς μας καί στόν ὁποῖο παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Μώλου - Ἁγίου Κωνσταντίνου κ. Εὐάγγελος Τετριμίδας, ὁ Ἐκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Στερεᾶς Ἑλλάδος κ.
Εὐάγγελος Ψαθᾶς,
λοιποί τοπικοί παράγοντες, γονεῖς,
τά στελέχη τῆς Κατασκηνώσεως καί
οἱ μικροί κατασκηνωτές. Στὸ τέλος
τοῦ ἁγιασμοῦ ὁ
Σεβασμιώτατος
ἀπευθυνόμενος
στὰ παιδιὰ τὰ καλωσόρισε καὶ τὰ
προέτρεψε νὰ ξεχάσουν γιὰ λίγες ἡμέρες τὸ σπίτι τους,
νὰ ζήσουν μαζὶ μὲ τὰ ἄλλα παιδιὰ τὴν κοινωνία τῆς ἀγάπης, νὰ ἀποκτήσουν νέους φίλους καὶ νὰ χαροῦν τὴν
ζωὴ τῆς Κατασκηνώσεως. Μετὰ τὸν ἁγιασμὸ ἀκολούθησε κέρασμα σὲ ὅλους τούς παρισταμένους, ἐνῶ τὰ παιδιὰ
παρουσίασαν ἕνα ἑορταστικὸ πρόγραμμα ποὺ περιελάμβανε ποιήματα, τραγούδια καὶ παραδοσιακοὺς χορούς.
Ὑπεύθυνοι τῶν ὁμάδων καί τῶν δύο Κατασκηνωτικῶν περιόδων, ἀγοριῶν καί κοριτσιῶν, ἦταν φοιτητὲς καί φοιτήτριες, πτυχιοῦχοι Ἀνωτάτων Σχολῶν, πνευματικὰ παιδιὰ

τῆς Μητροπόλεώς μας, τά ὁποῖα πέρασαν ὡς παιδιά ἀπό
τήν Κατασκήνωση τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.
Τό καθημερινό πρόγραμμα τῶν Κατασκηνώσεων περιελάμβανε πρωινή σύντομη θεία Λειτουργία, ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα, θάλασσιο μπάνιο, ἀθλοπαιδιές, ἐπιτραπέζια παιχνίδια, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, ψυχαγωγία καί ἄλλες πολλές ὄμορφες δραστηριότητες. Ὅμως πέρα ἀπό τό καθημερινό πρόγραμμα τά παιδιά εἶχαν τήν
εὐκαιρία νά ζήσουν κάποιες ξεχωριστές ἐμπειρίες, ὅπως
τήν ὑπαίθρια θεία Λειτουργία, τήν ὁποία τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας μὲ τέσσερις πρεσβυτέρους
καὶ τέσσερις Διακόνους τήν Κυριακή 8 Ἰουλίου στόν
χῶρο τῆς τραπεζαρίας τῶν Κατασκηνώσεων. Σ΄αὐτήν
τήν Θεία Λειτουργία στήν ὁποία ἔψαλε ἡ χορωδία τῆς
Κατασκηνώσεως
καί
συμμετεῖχαν
ὅλα τὰ παιδιὰ μὲ
τοὺς ὁμαδάρχες
τους καί ἀρκετοὶ
παραθεριστὲς καί
γονεῖς, εἶχαν τήν
εὐκαιρία οἱ μικροί
Κατασκηνωτές νά
δοῦν ἀπό κοντά
καί
λεπτομερῶς
τήν τέλεση μίας
Ἀρχιερατικῆς Θείας
Λειτουργίας,
ἐνῶ στό τέλος ὅλα
τά παιδιά καί τά
στελέχη, μέ ὑποδειγματική τάξη καί εὐλάβεια, προσῆλθαν
στό Ἅγιο Ποτήριο καί κοινώνησαν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο τῶν ἀχράντων Μυστηρίων. Ὁ Σεβασμιώτατος μιλώντας πρός τά παιδιά ὑπογράμμισε τὴν ἀξία τῆς λειτουργικῆς ζωῆς ποὺ προσφέρει ἡ Κατασκήνωση μὲ τὶς καθημερινὲς Θεῖες Λειτουργίες καὶ τὶς ἄλλες ἱερὲς ἀκολουθίες
καί συνεχάρη τὸν Ἐπόπτη τῶν Κατασκηνώσεων π. Γεώργιο Κάλλο, τὸν Ἀρχηγό, τὸν Ὑπαρχηγὸ καὶ ὅλους τους
Ὁμαδάρχες γιὰ τὴν προσφορά τους στὴν πνευματικὴ
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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC

Ἀναμνηστική φωτογραφία μετά τή θεία Λειτουργία στό χωριό Βαρδαλῆ

Ἀρτοκλασία στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Δαδίου

γίας ὁ ἐφημέριος τοῦ χωρίου Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Γεώργιος Χατζόπουλος ἐκ μέρους τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καὶ
τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ, καλωσόρισε τὸν Σεβασμιώτατο καὶ
τὸν εὐχαρίστησε γιὰ τὴν παρουσία του καὶ τὴν τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας ποὺ ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι εἶναι ἡ πρώτη
Ἀρχιερατικὴ Λειτουργία, ποὺ τελέσθηκε στὸ χωριό. Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τὸ ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Βάϊου Χατζόπουλου. Στὴν θεία Λειτουργία παρέστησαν
ὁ πρόεδρος τοῦ Δ.Δ. Βαρδαλῆ κ. Εὐάγγελος Λύτρας, καὶ πολλοὶ χριστιανοὶ ἀπὸ τὸ χωρίο καὶ τὶς γύρω περιοχές. Μετὰ τὴν
Θεία Λειτουργία τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο προσέφερε κέρασμα σὲ ὅλους τούς παρευρισκομένους.

φερειάρχης κ. Θωμᾶς Στάϊκος, ὁ πρώην Βουλευτὴς κ. Δημήτριος Ἀλαμπάνος, οἱ Διοικητὲς τῆς Ἀστυνομίας Λαμίας καὶ
Ὑπάτης καὶ χιλιάδες προσκυνητὲς ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Τήν
κυριώνυμο ἡμέρα ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε καί ὡμίλησε
στήν πανηγυρίζουσα ἡ Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Δαδίου (Ἀμφικλείας). Στὸ τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ
ἱερὸς Κλῆρος καὶ οἱ προσκυνητές, μετέβησαν ἐν πομπῇ στὸν
τόπο εὑρέσεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος, λίγο ἔξω ἀπὸ τὴν Μονή,
ὅπου τελέσθηκε Ἁγιασμὸς καὶ Ἀρτοκλασία. Τό μεσημέρι ἡ
ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς παρέθεσε ἑορταστική τράπεζα σὲ
ὅλους τούς προσκυνητές. Στὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία
παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Ἀμφίκλειας – Ἐλάτειας κ. Θεόδωρος
Ντοῦρος, ὁ πρώην Βουλευτὴς Φθιώτιδος κ. Δημήτριος Ἀλαμπάνος, τρεῖς τ. Δήμαρχοι τῆς περιοχῆς καὶ πλῆθος προσκυνητῶν.

Ἑορτή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος

Ἱερές Παρακλήσεις

Ἀπό τόν πανηγυρικό ἑσπερινό στή Ἱερά Μονή Ἀγάθωνος

Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ μεγάλη δεσποτική ἑορτή τῆς
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος σέ ὅλα τά πανηγυρίζοντα μοναστήρια καί τίς ἐνορίες τῆς Μητροπόλεώς μας. Ὁ Σεβασμιώτατος Μτροπολίτης μας κ. Νικόλαος χοροστάτησε τήν Κυριακή
5 Αὐγούστου στόν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ ποὺ τελέσθηκε στήν
Ἱερά Μονή Ἀγάθωνος. Στὸ τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος χαιρέτησε τὴν παρουσία τοῦ Ἀν. Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν κ. Χρήστου Σταϊκούρα καὶ τοῦ εὐχήθηκε νὰ ἔχει τὴν
φώτιση τῆς Παναγίας ὥστε νὰ ἀντιμετωπίσει ἐπιτυχῶς τὰ μεγάλα οἰκονομικά προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ χώρα μας.
Στήν ἀκολουθία παρέστησαν ἐπίσης οἱ Βουλευτὲς κ. Νικόλαος
Σταυρογιάννης καὶ κα Ἑλένη Μακρῆ – Θεοδώρου, ὁ Ἀντιπερι-
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Χειροτονία νέου πρεσβυτέρου
π. Ἀλεξίου Καπανδρίτη

ρατικὸ συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρυστίας καὶ Σκύρου κ. Σεραφεὶμ μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Φθιώτιδος κ. Νικολάου, Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάννου, Θηβῶν κ. Γεωργίου, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Φαναρίου κ. Ἀγαθαγγέλου καὶ τοῦ
οἰκείου Ποιμενάρχου κ. Χρυσοστόμου. Τὸν θεῖο λόγο κήρυξε
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρυστίας καὶ Σκύρου κ. Σεραφεὶμ ἐνῶ στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος εὐχαρίστησε τοὺς
Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι ἀνταποκρίθηκαν στὴν
πρόσκλησή του γιὰ νὰ συμμετάσχουν στὴν τοπικὴ πανήγυρη.

Τὴν Κυριακὴ 12 Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καὶ
ὁμίλησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀθανασίου Λαμίας.
Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας τέλεσε
τὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ Ἱερολ. Ἱεροδιακόνου π. Ἀλεξίου Καπανδρίτη.
Ὁ π. Ἀλέξιος εἶναι ἔγγαμος, υἱὸς καὶ ἀδελφὸς
Ἱερέως ὀκταμελοῦς οἰκογενείας καὶ πτυχιοῦχος τῆς
Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς καὶ τῆς Θεολο-

Συναντήσεις μέ ἱερεῖς
¨Ο Σεβασμιώτατος μέ τόν π. Ἀρτέμιο Γρηγοριάτη

Γρηγοριάτης. Ὁ π. Ἀρτέμιος βρέθηκε κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ
Δεκαπενταυγούστου στὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας μετὰ ἀπὸ
εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου, γιὰ ἐξομολόγηση τῶν πιστῶν.
Ἑορτή Ἁγ. Παντελεήμονος Καμ. Βούρλων
Τὴν Παρασκευὴ 27 Ἰουλίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος Ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε στὸν πανηγυρίζοντα
Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Παντελεήμονος Καμμένων Βούρλων. Στὸ κήρυγμά του ἀνέλυσε τὸ χωρίο τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς
ἡμέρας «καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν παν. Ἀρχιμ. Καλλίστρατο Λυράκη

Μέ τόν παν. Ἀρχιμ. Νίκωνα Χαρέα καί τόν Δήμαρχο κ. Τετριμίδα

Ὁ Σεβασμιώτατος κατά τήν περίοδο τοῦ Δεκαπενταυγούστου
μεταξύ τῶν ἄλλων χοροστάτησε καί ὡμίλησε στήν ἀκολουθία
τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στίς ἀκόλουθες ἐνορίες: Τήν Τετάρτη 1 Αὐγούστου στόν Ἱ. Ναό Παναγίας
Δεσποίνης Λαμίας. Τήν Πέμπτη 2 Αὐγούστου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, ἡ Ἀκολουθία μεταδόθηκε ἀπό τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Την Παρασκευή 3 Αυγούστου στόν Ἱερό
Ναό Ἁγίου Γεωργίου Μαντασιᾶς Δομοκοῦ. Τόν Σεβασμιώτατο
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Τὴν Πέμπτη 27 Ἰουλίου τὸ ἀπόγευμα ἐπισκέφτηκε τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο στὸ Μητροπολιτικὸ
Μέγαρο ὁ πανοσ. Ἀρχιμ. Καλλίστρατος Λυράκης τ. Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Ὁ π. Καλλίστρατος κατὰ
τὸν μήνα Ἰούλιο μέ εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου ἐκήρυξε τόν
Θεῖο Λόγο στήν ἐνορία Λουτρῶν Ὑπάτης καὶ σὲ ἄλλες ἐνορίες
τῆς Μητροπόλεώς μας. Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τὸν π.
Καλλίστρατο γιὰ τὴν προσφορά του καὶ τοῦ προσέφερε ἀναμνηστικὲς εὐλογίες. Ἐπίσης τὴν Πέμπτη 27 Ἰουλίου τὸ πρωὶ ὁ
Σεβασμιώτατος εἶχε συνάντηση στὰ Καμμένα Βούρλα μὲ τὸν τ.
Ἱεροκήρυκα τῆς Χίου Ἀρχιμ. π. Νίκωνα Χαρέα. Τὴν Τετάρτη 8
Αὐγούστου ἐπισκέφτηκε τὸν Σεβασμιώτατο στὰ γραφεῖα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὁ Ἁγιορείτης Ἱερομόναχος π. Ἀρτέμιος

Ἀναμνηστική φωτογραφία μέ τούς κατοίκους τοῦ χωριοῦ Μαντασιᾶ

Ἁπό τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος Κ. Βούρλων

μου» τονίζοντας μεταξὺ ἄλλων ὅτι καὶ ὁ Ἅγιος Παντελεήμων
μισήθηκε ἀπὸ τὸν ἄρχοντα τοῦ κόσμου τούτου, ποὺ εἶναι ὁ
Διάβολος, διότι τόλμησε νὰ πολεμήσει τὴν εἰδωλολατρεία,
τὸν κόσμο καὶ τὴν ἁμαρτία. Τέλος εὐχήθηκε σὲ ὅλους νὰ
ἔχουν τὴν παρηγοριὰ καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, διότι ἡ κοινωνία μας διέρχεται τὴν θλίψη τῆς ἐξαθλιώσεως. Στὴν θεία Λειτουργία παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Μώλου –
Ἁγίου Κωνσταντίνου κ. Εὐάγγελος Τετριμίδας μὲ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ἱερεῖς τῆς περιοχῆς καὶ πλῆθος κόσμου.
Μετὰ τὴν θεία Λειτουργία τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο προσέφερε κέρασμα στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἐνορία
Θεία Λειτουργία στήν ἐνορία Βαρδαλῆ Δομοκοῦ
Τὴν Κυριακὴ 29 Ἰουλίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου στὸ Βαρδαλῆ Δομοκοῦ. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουρ-

στήριξη τῶν παιδιῶν, τονίζοντας ὅτι αὐτή ἡ προσφορὰ
εἶναι ἀνεκτίμητη.
Τό ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας γιά τά παιδιά τόν ἔφερε πολλές φορές
κοντά στίς Κατασκηνώσεις γιά νά τούς μιλήσει καί νά συναναστραφεῖ μαζί τους. Μεταξύ τῶν ἄλλων ἐπισκέψεων
του ὁ Σεβασμιώτατος, τὴν Παρασκευὴ 20 Ἰουλίου, χοροστάτησε καὶ ὡμίλησε στὴν Θεία Λειτουργία ποὺ τελέσθηκε στό ἱερό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τῶν Κατασκηνώσεων, στήν ὁποία συμμετεῖχαν τά κορίτσια τῆς
δεύτερης περιόδου. Ὅλα τά παιδιά κοινώνησαν τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ εἶχε προηγηθεῖ ἐξομολόγηση στό χῶρο τῶν Κατασκηνώσεων. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος διένειμε
εὐλογίες καὶ ἀναμνηστικὰ γιὰ τὴν συμμετοχή τους στὴν
Κατασκήνωση στὴν Ἀρχηγό, τὶς ὁμαδάρχισσες καὶ σέ
ὅλα τὰ κορίτσια ἐνῶ ἐκεῖνα ἀντιπροσέφεραν ἕνα ἀναμνηστικὸ δῶρο ποὺ φιλοτέχνησαν τὰ ἴδια.
Ἡ λειτουργία τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων
ὁλοκληρώθηκε μέ ἐπιτυχία. Ὅλοι οἱ μικροί Κατασκηνωτές
στό τέλος τῆς περιόδου ἀνεχώρησαν μέ τίς καλύτερες
ἐντυπώσεις καί γεμάτοι ἐμπειρίες, ἀνανεώνοντας τό ραντεβού τους γιά τό ἑπόμενο Καλοκαίρι. Ὅμως οἱ Κατασκηνώσεις τῆς Μητροπόλεώς μας δέν ἔκλεισαν μέ τήν ἀναχώρηση τῶν παιδιῶν, παρέμειναν ἀνοιχτές γιά νά φιλοξενήσουν πολύτεκνες οἰκογένειες καί οἰκογένειες ἱερέων πού
ἐπιθυμοῦσαν νά περάσουν λίγες μέρες κοντά στή φύση
καί τή θάλασσα, χωρίς οἰκονομική ἐπιβάρυνση.

γικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ μὲ
ἀπόφαση τοῦ Σεβασμιωτάτου ἔχει ὁρισθεῖ ὑπεύθυνος Νεότητος καὶ Διευθυντὴς τοῦ τοπικοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἀπὸ
1ης Σεπτεμβρίου θὰ τοποθετηθεῖ ἐφημέριος στὴν
Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, Πολιούχου τῆς πόλεως
Λαμίας.

KATHXHTIKA SXOLEIA
ἹερᾶςΜητροπόλεωςΦθιώτιδος

ΤάπαιδιάκοντάστόνΧριστό
ἩἘκκλησίαἀγκαλιάζειτάπαιδιά,
προσφέρειἀγωγήκαίἦθος.
ΕΝΑΡΞΗΚΥΡΙΑΚΗ23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
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Κ

αί ἐφέτος τό καλοκαίρι ἄνοιξε τίς πύλες της ἡ Κατασκήνωση τῆς Μητροπόλεώς μας στή Παραλία
Καινουρίου Λοκρίδος καί φιλοξένησε γιά ἕνα μήνα δωρεάν τά παιδιά τῆς Φθιώτιδος. 500 περίπου παιδιά
κορίτσια καί ἀγόρια, Δημοτικοῦ καί Γυμνασίου, εἶχαν τήν
εὐκαιρία νά ζήσουν ἀλησμόνητες στιγμές κοντά στή θάλασσα, μέ παιχνίδι, τραγούδι, ψυχαγωγία, ἀλλά κυρίως
μέ πνευματικές καί λατρευτικές ἐμπειρίες.
Ἡ λειτουργία τῶν Κατασκηνώσεων ξεκίνησε τὴν Κυριακὴ 1 Ἰουλίου μέ τόν Ἁγιασμὸ, τόν ὁποῖο τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, μέ ἱερεῖς
τῆς Μητροπόλεώς μας καί στόν ὁποῖο παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Μώλου - Ἁγίου Κωνσταντίνου κ. Εὐάγγελος Τετριμίδας, ὁ Ἐκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Στερεᾶς Ἑλλάδος κ.
Εὐάγγελος Ψαθᾶς,
λοιποί τοπικοί παράγοντες, γονεῖς,
τά στελέχη τῆς Κατασκηνώσεως καί
οἱ μικροί κατασκηνωτές. Στὸ τέλος
τοῦ ἁγιασμοῦ ὁ
Σεβασμιώτατος
ἀπευθυνόμενος
στὰ παιδιὰ τὰ καλωσόρισε καὶ τὰ
προέτρεψε νὰ ξεχάσουν γιὰ λίγες ἡμέρες τὸ σπίτι τους,
νὰ ζήσουν μαζὶ μὲ τὰ ἄλλα παιδιὰ τὴν κοινωνία τῆς ἀγάπης, νὰ ἀποκτήσουν νέους φίλους καὶ νὰ χαροῦν τὴν
ζωὴ τῆς Κατασκηνώσεως. Μετὰ τὸν ἁγιασμὸ ἀκολούθησε κέρασμα σὲ ὅλους τούς παρισταμένους, ἐνῶ τὰ παιδιὰ
παρουσίασαν ἕνα ἑορταστικὸ πρόγραμμα ποὺ περιελάμβανε ποιήματα, τραγούδια καὶ παραδοσιακοὺς χορούς.
Ὑπεύθυνοι τῶν ὁμάδων καί τῶν δύο Κατασκηνωτικῶν περιόδων, ἀγοριῶν καί κοριτσιῶν, ἦταν φοιτητὲς καί φοιτήτριες, πτυχιοῦχοι Ἀνωτάτων Σχολῶν, πνευματικὰ παιδιὰ

τῆς Μητροπόλεώς μας, τά ὁποῖα πέρασαν ὡς παιδιά ἀπό
τήν Κατασκήνωση τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.
Τό καθημερινό πρόγραμμα τῶν Κατασκηνώσεων περιελάμβανε πρωινή σύντομη θεία Λειτουργία, ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα, θάλασσιο μπάνιο, ἀθλοπαιδιές, ἐπιτραπέζια παιχνίδια, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, ψυχαγωγία καί ἄλλες πολλές ὄμορφες δραστηριότητες. Ὅμως πέρα ἀπό τό καθημερινό πρόγραμμα τά παιδιά εἶχαν τήν
εὐκαιρία νά ζήσουν κάποιες ξεχωριστές ἐμπειρίες, ὅπως
τήν ὑπαίθρια θεία Λειτουργία, τήν ὁποία τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας μὲ τέσσερις πρεσβυτέρους
καὶ τέσσερις Διακόνους τήν Κυριακή 8 Ἰουλίου στόν
χῶρο τῆς τραπεζαρίας τῶν Κατασκηνώσεων. Σ΄αὐτήν
τήν Θεία Λειτουργία στήν ὁποία ἔψαλε ἡ χορωδία τῆς
Κατασκηνώσεως
καί
συμμετεῖχαν
ὅλα τὰ παιδιὰ μὲ
τοὺς ὁμαδάρχες
τους καί ἀρκετοὶ
παραθεριστὲς καί
γονεῖς, εἶχαν τήν
εὐκαιρία οἱ μικροί
Κατασκηνωτές νά
δοῦν ἀπό κοντά
καί
λεπτομερῶς
τήν τέλεση μίας
Ἀρχιερατικῆς Θείας
Λειτουργίας,
ἐνῶ στό τέλος ὅλα
τά παιδιά καί τά
στελέχη, μέ ὑποδειγματική τάξη καί εὐλάβεια, προσῆλθαν
στό Ἅγιο Ποτήριο καί κοινώνησαν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο τῶν ἀχράντων Μυστηρίων. Ὁ Σεβασμιώτατος μιλώντας πρός τά παιδιά ὑπογράμμισε τὴν ἀξία τῆς λειτουργικῆς ζωῆς ποὺ προσφέρει ἡ Κατασκήνωση μὲ τὶς καθημερινὲς Θεῖες Λειτουργίες καὶ τὶς ἄλλες ἱερὲς ἀκολουθίες
καί συνεχάρη τὸν Ἐπόπτη τῶν Κατασκηνώσεων π. Γεώργιο Κάλλο, τὸν Ἀρχηγό, τὸν Ὑπαρχηγὸ καὶ ὅλους τους
Ὁμαδάρχες γιὰ τὴν προσφορά τους στὴν πνευματικὴ
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Ἀναμνηστική φωτογραφία μετά τή θεία Λειτουργία στό χωριό Βαρδαλῆ

Ἀρτοκλασία στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Δαδίου

γίας ὁ ἐφημέριος τοῦ χωρίου Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Γεώργιος Χατζόπουλος ἐκ μέρους τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καὶ
τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ, καλωσόρισε τὸν Σεβασμιώτατο καὶ
τὸν εὐχαρίστησε γιὰ τὴν παρουσία του καὶ τὴν τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας ποὺ ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι εἶναι ἡ πρώτη
Ἀρχιερατικὴ Λειτουργία, ποὺ τελέσθηκε στὸ χωριό. Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τὸ ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Βάϊου Χατζόπουλου. Στὴν θεία Λειτουργία παρέστησαν
ὁ πρόεδρος τοῦ Δ.Δ. Βαρδαλῆ κ. Εὐάγγελος Λύτρας, καὶ πολλοὶ χριστιανοὶ ἀπὸ τὸ χωρίο καὶ τὶς γύρω περιοχές. Μετὰ τὴν
Θεία Λειτουργία τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο προσέφερε κέρασμα σὲ ὅλους τούς παρευρισκομένους.

φερειάρχης κ. Θωμᾶς Στάϊκος, ὁ πρώην Βουλευτὴς κ. Δημήτριος Ἀλαμπάνος, οἱ Διοικητὲς τῆς Ἀστυνομίας Λαμίας καὶ
Ὑπάτης καὶ χιλιάδες προσκυνητὲς ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Τήν
κυριώνυμο ἡμέρα ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε καί ὡμίλησε
στήν πανηγυρίζουσα ἡ Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Δαδίου (Ἀμφικλείας). Στὸ τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ
ἱερὸς Κλῆρος καὶ οἱ προσκυνητές, μετέβησαν ἐν πομπῇ στὸν
τόπο εὑρέσεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος, λίγο ἔξω ἀπὸ τὴν Μονή,
ὅπου τελέσθηκε Ἁγιασμὸς καὶ Ἀρτοκλασία. Τό μεσημέρι ἡ
ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς παρέθεσε ἑορταστική τράπεζα σὲ
ὅλους τούς προσκυνητές. Στὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία
παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Ἀμφίκλειας – Ἐλάτειας κ. Θεόδωρος
Ντοῦρος, ὁ πρώην Βουλευτὴς Φθιώτιδος κ. Δημήτριος Ἀλαμπάνος, τρεῖς τ. Δήμαρχοι τῆς περιοχῆς καὶ πλῆθος προσκυνητῶν.

Ἑορτή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος

Ἱερές Παρακλήσεις

Ἀπό τόν πανηγυρικό ἑσπερινό στή Ἱερά Μονή Ἀγάθωνος

Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ μεγάλη δεσποτική ἑορτή τῆς
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος σέ ὅλα τά πανηγυρίζοντα μοναστήρια καί τίς ἐνορίες τῆς Μητροπόλεώς μας. Ὁ Σεβασμιώτατος Μτροπολίτης μας κ. Νικόλαος χοροστάτησε τήν Κυριακή
5 Αὐγούστου στόν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ ποὺ τελέσθηκε στήν
Ἱερά Μονή Ἀγάθωνος. Στὸ τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος χαιρέτησε τὴν παρουσία τοῦ Ἀν. Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν κ. Χρήστου Σταϊκούρα καὶ τοῦ εὐχήθηκε νὰ ἔχει τὴν
φώτιση τῆς Παναγίας ὥστε νὰ ἀντιμετωπίσει ἐπιτυχῶς τὰ μεγάλα οἰκονομικά προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ χώρα μας.
Στήν ἀκολουθία παρέστησαν ἐπίσης οἱ Βουλευτὲς κ. Νικόλαος
Σταυρογιάννης καὶ κα Ἑλένη Μακρῆ – Θεοδώρου, ὁ Ἀντιπερι-
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Χειροτονία νέου πρεσβυτέρου
π. Ἀλεξίου Καπανδρίτη

ρατικὸ συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρυστίας καὶ Σκύρου κ. Σεραφεὶμ μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Φθιώτιδος κ. Νικολάου, Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάννου, Θηβῶν κ. Γεωργίου, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Φαναρίου κ. Ἀγαθαγγέλου καὶ τοῦ
οἰκείου Ποιμενάρχου κ. Χρυσοστόμου. Τὸν θεῖο λόγο κήρυξε
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρυστίας καὶ Σκύρου κ. Σεραφεὶμ ἐνῶ στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος εὐχαρίστησε τοὺς
Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι ἀνταποκρίθηκαν στὴν
πρόσκλησή του γιὰ νὰ συμμετάσχουν στὴν τοπικὴ πανήγυρη.

Τὴν Κυριακὴ 12 Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καὶ
ὁμίλησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀθανασίου Λαμίας.
Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας τέλεσε
τὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ Ἱερολ. Ἱεροδιακόνου π. Ἀλεξίου Καπανδρίτη.
Ὁ π. Ἀλέξιος εἶναι ἔγγαμος, υἱὸς καὶ ἀδελφὸς
Ἱερέως ὀκταμελοῦς οἰκογενείας καὶ πτυχιοῦχος τῆς
Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς καὶ τῆς Θεολο-

Συναντήσεις μέ ἱερεῖς
¨Ο Σεβασμιώτατος μέ τόν π. Ἀρτέμιο Γρηγοριάτη

Γρηγοριάτης. Ὁ π. Ἀρτέμιος βρέθηκε κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ
Δεκαπενταυγούστου στὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας μετὰ ἀπὸ
εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου, γιὰ ἐξομολόγηση τῶν πιστῶν.
Ἑορτή Ἁγ. Παντελεήμονος Καμ. Βούρλων
Τὴν Παρασκευὴ 27 Ἰουλίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος Ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε στὸν πανηγυρίζοντα
Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Παντελεήμονος Καμμένων Βούρλων. Στὸ κήρυγμά του ἀνέλυσε τὸ χωρίο τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς
ἡμέρας «καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν παν. Ἀρχιμ. Καλλίστρατο Λυράκη

Μέ τόν παν. Ἀρχιμ. Νίκωνα Χαρέα καί τόν Δήμαρχο κ. Τετριμίδα

Ὁ Σεβασμιώτατος κατά τήν περίοδο τοῦ Δεκαπενταυγούστου
μεταξύ τῶν ἄλλων χοροστάτησε καί ὡμίλησε στήν ἀκολουθία
τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στίς ἀκόλουθες ἐνορίες: Τήν Τετάρτη 1 Αὐγούστου στόν Ἱ. Ναό Παναγίας
Δεσποίνης Λαμίας. Τήν Πέμπτη 2 Αὐγούστου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, ἡ Ἀκολουθία μεταδόθηκε ἀπό τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Την Παρασκευή 3 Αυγούστου στόν Ἱερό
Ναό Ἁγίου Γεωργίου Μαντασιᾶς Δομοκοῦ. Τόν Σεβασμιώτατο
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Τὴν Πέμπτη 27 Ἰουλίου τὸ ἀπόγευμα ἐπισκέφτηκε τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο στὸ Μητροπολιτικὸ
Μέγαρο ὁ πανοσ. Ἀρχιμ. Καλλίστρατος Λυράκης τ. Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Ὁ π. Καλλίστρατος κατὰ
τὸν μήνα Ἰούλιο μέ εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου ἐκήρυξε τόν
Θεῖο Λόγο στήν ἐνορία Λουτρῶν Ὑπάτης καὶ σὲ ἄλλες ἐνορίες
τῆς Μητροπόλεώς μας. Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τὸν π.
Καλλίστρατο γιὰ τὴν προσφορά του καὶ τοῦ προσέφερε ἀναμνηστικὲς εὐλογίες. Ἐπίσης τὴν Πέμπτη 27 Ἰουλίου τὸ πρωὶ ὁ
Σεβασμιώτατος εἶχε συνάντηση στὰ Καμμένα Βούρλα μὲ τὸν τ.
Ἱεροκήρυκα τῆς Χίου Ἀρχιμ. π. Νίκωνα Χαρέα. Τὴν Τετάρτη 8
Αὐγούστου ἐπισκέφτηκε τὸν Σεβασμιώτατο στὰ γραφεῖα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὁ Ἁγιορείτης Ἱερομόναχος π. Ἀρτέμιος

Ἀναμνηστική φωτογραφία μέ τούς κατοίκους τοῦ χωριοῦ Μαντασιᾶ

Ἁπό τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος Κ. Βούρλων

μου» τονίζοντας μεταξὺ ἄλλων ὅτι καὶ ὁ Ἅγιος Παντελεήμων
μισήθηκε ἀπὸ τὸν ἄρχοντα τοῦ κόσμου τούτου, ποὺ εἶναι ὁ
Διάβολος, διότι τόλμησε νὰ πολεμήσει τὴν εἰδωλολατρεία,
τὸν κόσμο καὶ τὴν ἁμαρτία. Τέλος εὐχήθηκε σὲ ὅλους νὰ
ἔχουν τὴν παρηγοριὰ καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, διότι ἡ κοινωνία μας διέρχεται τὴν θλίψη τῆς ἐξαθλιώσεως. Στὴν θεία Λειτουργία παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Μώλου –
Ἁγίου Κωνσταντίνου κ. Εὐάγγελος Τετριμίδας μὲ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ἱερεῖς τῆς περιοχῆς καὶ πλῆθος κόσμου.
Μετὰ τὴν θεία Λειτουργία τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο προσέφερε κέρασμα στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἐνορία
Θεία Λειτουργία στήν ἐνορία Βαρδαλῆ Δομοκοῦ
Τὴν Κυριακὴ 29 Ἰουλίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου στὸ Βαρδαλῆ Δομοκοῦ. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουρ-

στήριξη τῶν παιδιῶν, τονίζοντας ὅτι αὐτή ἡ προσφορὰ
εἶναι ἀνεκτίμητη.
Τό ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας γιά τά παιδιά τόν ἔφερε πολλές φορές
κοντά στίς Κατασκηνώσεις γιά νά τούς μιλήσει καί νά συναναστραφεῖ μαζί τους. Μεταξύ τῶν ἄλλων ἐπισκέψεων
του ὁ Σεβασμιώτατος, τὴν Παρασκευὴ 20 Ἰουλίου, χοροστάτησε καὶ ὡμίλησε στὴν Θεία Λειτουργία ποὺ τελέσθηκε στό ἱερό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τῶν Κατασκηνώσεων, στήν ὁποία συμμετεῖχαν τά κορίτσια τῆς
δεύτερης περιόδου. Ὅλα τά παιδιά κοινώνησαν τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ εἶχε προηγηθεῖ ἐξομολόγηση στό χῶρο τῶν Κατασκηνώσεων. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος διένειμε
εὐλογίες καὶ ἀναμνηστικὰ γιὰ τὴν συμμετοχή τους στὴν
Κατασκήνωση στὴν Ἀρχηγό, τὶς ὁμαδάρχισσες καὶ σέ
ὅλα τὰ κορίτσια ἐνῶ ἐκεῖνα ἀντιπροσέφεραν ἕνα ἀναμνηστικὸ δῶρο ποὺ φιλοτέχνησαν τὰ ἴδια.
Ἡ λειτουργία τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων
ὁλοκληρώθηκε μέ ἐπιτυχία. Ὅλοι οἱ μικροί Κατασκηνωτές
στό τέλος τῆς περιόδου ἀνεχώρησαν μέ τίς καλύτερες
ἐντυπώσεις καί γεμάτοι ἐμπειρίες, ἀνανεώνοντας τό ραντεβού τους γιά τό ἑπόμενο Καλοκαίρι. Ὅμως οἱ Κατασκηνώσεις τῆς Μητροπόλεώς μας δέν ἔκλεισαν μέ τήν ἀναχώρηση τῶν παιδιῶν, παρέμειναν ἀνοιχτές γιά νά φιλοξενήσουν πολύτεκνες οἰκογένειες καί οἰκογένειες ἱερέων πού
ἐπιθυμοῦσαν νά περάσουν λίγες μέρες κοντά στή φύση
καί τή θάλασσα, χωρίς οἰκονομική ἐπιβάρυνση.

γικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ μὲ
ἀπόφαση τοῦ Σεβασμιωτάτου ἔχει ὁρισθεῖ ὑπεύθυνος Νεότητος καὶ Διευθυντὴς τοῦ τοπικοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἀπὸ
1ης Σεπτεμβρίου θὰ τοποθετηθεῖ ἐφημέριος στὴν
Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, Πολιούχου τῆς πόλεως
Λαμίας.

KATHXHTIKA SXOLEIA
ἹερᾶςΜητροπόλεωςΦθιώτιδος

ΤάπαιδιάκοντάστόνΧριστό
ἩἘκκλησίαἀγκαλιάζειτάπαιδιά,
προσφέρειἀγωγήκαίἦθος.
ΕΝΑΡΞΗΚΥΡΙΑΚΗ23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
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ηγουμενου ιερασ μονησ αντινιτσησ
Μέσα σὲ ἀτμόσφαιρα συγκινήσεως καὶ χαρμολύπης
τελέσθηκε τὴν Τετάρτη 25
Ἰουλίου τὸ πρωί, στὸ καθολικό της Ἱερᾶς Μονῆς
Γενεσίου τῆς Θεοτόκου
Ἀντινίτσης, ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ καθηγουμένου
Ἀρχιμ. Ἀγαθονίκου Ἀναγνωστοπούλου, ὁ ὁποῖος
ἐκοιμήθη τὴν Τρίτη 24 Ἰουλίου στὸ Νοσκομεῖο Λαμίας μετὰ ἀπὸ πολύμηνη
ἀσθένεια. Στὴν ἀκολουθία
χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος καὶ συμμετεῖχαν
πολλοὶ κληρικοὶ τῆς Μητροπόλεώς μας καὶ ἄλλων
Μητροπόλεων. Ὁ Σεβασμιώτατος στόν ἐπικήδειο
λόγο του ἀναφέρθηκε στὴν ἱερατικὴ πορεία τοῦ μακαριστοῦ
Καθηγουμένου, σκιαγράφησε τὴν προσωπικότητά του καὶ τόνισε τὴν μεγάλη προσφορά του στὴν Μονὴ, τὴν ὁποία καὶ
ἀνακαίνισε ἐκ βάθρων. Εὐχήθηκε τέλος ἡ Παναγία νὰ στείλει
μία καινούργια ἀδελφότητα, ἡ ὁποία θὰ συνεχίσει τὸ ἔργο τοῦ
μακαριστοῦ ἡγουμένου. Στὴν συνέχεια ἐν πομπῇ ἔγινε ἡ μεταφορὰ τοῦ σκηνώματος ὄπισθεν τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Καθολικοῦ, ὅπου καὶ ἐτάφη, καθότι ὁ μακαριστὸς καθηγούμενος
θεωρεῖται ὡς νέος κτίτωρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Ὁ Πανοσιώτατος
Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀγαθόνικος, κατὰ κόσμον Χρῆστος, Ἀναγνωστόπουλος, γεννήθηκε στὶς 15 Ἰουνίου 1930, στὸ χωριὸ
Παρασκευὴ Αἰγιαλείας. Ἐκάρη μοναχὸς στὶς 6 Ἰουλίου 1956
στὴν ἱερὰ Μονὴ Ταξιαρχῶν Αἰγιαλείας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καλαβρύτων, ὅπου ἔλαβε τὸ ὄνομα Γερβάσιος. Διάκονος
χειροτονήθηκε στὶς 8 Ἰουλίου 1956 ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου
Ἄρτης κυροῦ Σεραφεὶμ, τοῦ μετέπειτα Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Θεοδώρας Ἄρτης καὶ Πρεσβύτερος στὶς 24 Ἰουλίου 1988 ὑπὸ τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου
Φθιώτιδος κυροῦ Δαμασκηνοῦ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀντινίτσης,
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ἀλλὰ καὶ στὴν Ἁγία Μαρία τὴν Μαγδαληνή, τονίζοντας ὅτι
2000 χρόνια μετὰ ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ διδάσκει, παρόλο
ποὺ αὐτοὶ ποὺ θέλουν νὰ μολύνουν τὴν πίστη προσπαθοῦν
τόσα χρόνια νὰ ἀμαυρώσουν τὸ πρόσωπό της. Στό τέλος τῆς
θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε στὴν ἑορτάζουσα Καθηγουμένη τῆς Μονῆς, γερόντισσα Μαγδαληνὴ, ὁ Θεὸς
νὰ τῆς δίνει ἔτη πολλὰ καὶ ἁγιασμένα. Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία τελέσθηκε ἀρτοκλασία καὶ ἀκολούθησε κέρασμα σὲ ὅλους
τούς προσκυνητὲς ποὺ προσῆλθαν γιὰ νὰ εὐχηθοῦν στὴν γερόντισσα.
Ὁ Σεβασμιώτατος στή ἑορτή τῆς Ἁγ. Παρασκευῆς Χαλκίδος
Μέ προσκυνητές ἀπό τόν Ἀχινό Φθιώτιδος στήν Τῆνο

ἐνορία τοῦ Ἀχινοῦ Φθιώτιδος, τοὺς ὁποίους συνόδευε ὁ ἐφημέριός τους π. Ἰωάννης Μέρμηγκας. Ἐπίσης κατὰ τὴν παραμονή του στὴν Τῆνο ἐπισκέφτηκε στὸ ἐργαστήριό του, τὸν
ὀγδονταεπτάχρονο διεθνοῦς φήμης ζωγράφο κ. Νικόλαο
Πουκαμισᾶ.
ὅπου καὶ ἔλαβε τὸ ὄνομα Ἀγαθόνικος. Διορίστηκε Ἡγούμενος
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀντινίτσης ἀπὸ τὸν Ἰούλιο τοῦ 1989. Ἐπὶ τῶν
ἡμερῶν τοῦ π. Ἀγαθονίκου καί μὲ τὴν συμπαράσταση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου ἀνοικοδομήθηκε τὸ μεγαλοπρεπὲς καθολικό, ἡ φιάλη ἁγιάσματος, τὸ κωδωνοστάσιο, ὁ ξενώνας, μέ τά ὁποῖα ἡ Μονὴ ἀπέκτησε τήν μεγαλόπρεπη ἐμφάνισή της. Ὁ π. Ἀγαθόνικος διακρίθηκε καί στή
προσφορά του πρός τό ἔργο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας προσφέροντας μεγάλες δωρεές γιά τά ἱδρύματα καί τό φιλανθρωπικό ἔργο της. Στὴν ἐξόδιο ἀκολουθία παρέστησαν ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξενοφῶντος τοῦ Ἁγίου Ὅρους πανοσ.
ἱερομόναχος π. Σεραφείμ, ὁ Βουλευτὴς Φθιώτιδος κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης, ὁ Διοικητὴς καὶ στελέχη τοῦ Στρατιωτικοῦ
φυλακίου τῆς ΜΕΡ.ΥΠ., ὁ Διοικητὴς τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος Δομοκοῦ, συγγενεῖς καὶ συγχωριανοὶ τοῦ μακαριστοῦ ἀπὸ
τὸ Αἴγιο καὶ πολλοὶ προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν Φθιώτιδα, ἀλλὰ καὶ
ἀπὸ ἄλλες περιοχὲς, ἐνῶ ἔψαλαν ὁ Πρωτοψάλτης καὶ τέως
Σχολάρχης τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Λαμίας κ. Στυλιανὸς
Μαστρογιάννης καὶ ὁ Λαμπαδάριος τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Ναοῦ Λαμίας κ. Ἀνδρέας Ἰωακείμ.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν πολυαρχιερατική θεία λειτουργία στή Χαλκίδα

Μὲ πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος
κ. Χρυσοστόμου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος μετέβη τὸ διήμερο 25 καί 26 Ἰουλίου στὴν Χαλκίδα
γιὰ νὰ συμμετάσχει στοὺς λαμπροὺς ἑορτασμοὺς ἐπὶ τῇ μνήμῃ
τῆς ἁγίας Ὀσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς, πολιούχου
Μέ τόν διεθνοῦς φήμης ζωγράφο κ. Νικόλαο Πουκαμισᾶ

Θεία Λειτουργία στήν Ἱ. Μονή Λιβανατῶν
Τὴν Κυριακὴ 22 Ἰουλίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Λιβανατῶν. Στὸ κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο τῆς ἡμέρας,

Ἁπό τήν περιφορά τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Ἀγ. Παρασκευῆς στήν Χαλκίδα

Ἀπό τή θεία λειτουργία στήν Ἱ. Μ. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Λιβανατῶν

Σελίδα 14

«ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010

EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC
τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τὸ μνημόσυνο
τῶν ἀειμνήστων Δημητρίου καὶ Ἀθανασίας Καρπέτα.
Ἑσπερινός στό παρεκκλῆσι τοῦ Στρατηγοῦ κ. Λιασκώνη
Τὴν Τρίτη 14 Αὐγούστου τὸ ἀπόγευμα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος χοροστάτησε καὶ ὡμίλησε στὸν
Μέγα Πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῆς Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου ποὺ τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, πλησίον της πόλεως Μακρακώμης, τοῦ ὁποίου κτήτορας εἶναι ὁ Στρατηγὸς ἐ.ἀ. Γεώργιος Λιασκώνης. Κατὰ τὴν προ-

Μετά τό τέλος τῆς παρακκλήσεως στόν Ἁγιο Κωνσταντίνο Λοκρίδος

ὑποδέχθηκαν στό προαύλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὁ ἐφημέριος τοῦ
χωριοῦ π. Γεώργιος Τσίκνας, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δ.Δ. Μαντασιᾶς
κ. Δημήτριος Κουφοκώστας καί οἱ κάτοικοι τοῦ χωρίου, οἱ
ὁποῖοι κρατοῦσαν ἀναμμένα κεριά καί τόν ἔρραναν μέ ροδοπέταλα. Μετὰ τὴν Ἱερὰ Παράκληση τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο προσέφερε κέρασμα σὲ ὅλους τούς παρευρισκομένους
στὸ προαύλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὅπου ὁ Καθηγητὴς κ. Μπουρογιάννης προσφώνησε τὸν Σεβασμιώτατο καὶ ἀναφέρθηκε ἐν
συντομία στὴν ἱστορία τοῦ χωριοῦ. Τήν Παρασκευή 10
Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε καί ὡμίλησε στήν
ἀκολουθία τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως πού τελέσθηκε στόν Ἱερό
Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης στόν Ἅγιο Κωνσταντῖνο
Λοκρίδος, ἐνῶ τήν Δευτέρα 13 Αὐγούστου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας.
Θεία Λειτουργία καί μνημόσυνο στόν Ἱερό Ναό Παναγίας
Δεσποίνης Λαμίας
Τὴν Κυριακὴ 5 Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος Ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Παναγίας Δεσποίνης Λαμίας. Στὸ κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος
ἀναφέρθηκε στὸ Εὐαγγέλιο τῆς ἡμέρας τονίζοντας μεταξὺ
ἄλλων ὅτι ἡ ζωὴ εἶναι ἕνα ταξίδι ἀλλὰ καὶ ἡ πορεία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἕνα ταξίδι ποὺ ἔχει ἀπρόοπτα καὶ ἐναντίους ἀνέμους. Δὲν πρέπει ὅμως νὰ ἀπογοητευόμαστε, ὅταν ἔρθουν οἱ
θλίψεις, ἄλλα μὲ θάρρος καὶ γενναιότητα νὰ τὶς ἀντιμετωπίζουμε καὶ νὰ τὶς βλέπουμε σὰν ἐκγύμναση καὶ παιδαγωγία τοῦ
Θεοῦ, ποὺ σκοπὸ ἔχουν τὴ θέωση τοῦ ἀνθρώπου. Στὸ τέλος

Ἀπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στό παρεκκλήσιο τοῦ κ. Γ. Λιασκώνη

σέλευση τοῦ Σεβασμιωτάτου, τοῦ ἐπιφυλάχθηκε ἐπίσημη
ὑποδοχή ἀπό τόν κ. Γεώργιο Λιασκώνη, ὁ ὁποῖος τοῦ προσέφερε ὡς δῶρο Σταυρὸ εὐλογίας. Ἀκολούθως τελέσθηκε ὑπαίθριος Ἑσπερινὸς στὸν ὁποῖο συμμετεῖχαν Ἱερεῖς τῆς περιφερείας καὶ ἔψαλε βυζαντινὴ χορωδία ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Λαμπαδαρίου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Λαμίας καὶ Διευθυντοῦ
τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κ.
Ἀνδρέα Ἰωακείμ. Ὅλα τὰ ἔσοδα τῆς πανηγύρεως προσφέρθηκαν ὑπὲρ ἐνισχύσεως τοῦ Γηροκομείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Μέριμνα Γήρατος Ἀθανάσιος & Μαίρη Ἀκρίδα» στὴ Σπερχειάδα. Στὸν Ἑσπερινὸ παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Μακρακώμης
κ. Εὐθύμιος Παπαευθυμίου, ὁ τ. Εἰσαγγελέας τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Χρῆστος Λάμπρου, λοιποί ἐπίσημοι, ἱερεῖς καὶ πλῆθος
κόσμου.
Χειροτονία π. Κωνσταντίνου Παπασταμάτη
Τήν Τετάρτη 15 Αὐγούστου, ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτό-
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13 - 16 Σεπτεμβρίου
Στόν Ἱερό Μητροπολιτικό
Ναό Εὐαγγελισμοῦ
τῆς Θεοτόκου Λαμίας
ΥΠΟΔΟΧΗ
13 Σεπτεμβρίου, 7 μ.μ.
στήν πλατεία Πάρκου Λαμίας

Ἀπό τή θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Δεσποίνης Λαμίας

Ἀπό τήν εἰς διάκονον χειροτονία τοῦ π. Κων/νου Παπασταμάτη
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γιά νά τήν συμβουλευθοῦν καί νά διδαχθοῦν ἀπό τήν
πνευματική της κατάρτιση. Τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή ἡ
Ὁσία ζοῦσε στήν ἀπόλυτη μόνωση. Τό κελλί της ἦταν
κλειστό στίς ἐπισκέψεις καί μόνο ἀπό ἕνα μικρό παραθυράκι πού εἶχε, προσέφερε λάδι ἀπό τό ἀκοίμητο καντήλι πού εἶχε στό κελλί της καί τό ὁποῖο σύμφωνα με
μαρτυρίες Κιμωλιωτῶν εἶχε θεραπεύσει πολλές ἀσθένειες. Γύρω ἀπό τήν ὁσία δημιουργήθηκε ἕνας πνευματικός
κύκλος μέ ἀφιερωμένες μαθήτριές της καί ἡ διδασκαλία
της καί οἱ πνευματικές συμβουλές της ἐπηρέασαν ἀποφασιστικά τή ζωή τῶν κατοίκων τοῦ νησιοῦ.
Οἱ ἀσκητικοί ἱδρῶτες καί τά παλαίσματα κατέστησαν
τήν Μοναχή Μεθοδία σκήνωμα ἁγιότητος εὐάρεστο στό
Θεό, ὁ ὁποῖος τήν ἀξίωσε ἀκόμα καί στό νά ἐπιτελεῖ
θαύματα, ὅπως μαρτυροῦν οἱ κάτοικοι τοῦ νησιοῦ, θαύματα τά ὁποῖα συνεχίσθηκαν καί μετά τό θάνατό της,
σέ ὅσους μέ πίστη καί ἀγάπη στό πρόσωπο της προσευχήθηκαν γιά τήν μεσιτεία της. Ἡ ὁσία ἐκοιμήθη στίς 5
Ὀκτωβρίου τοῦ 1908 σέ ἡλικία 47 ἐτῶν. Οἱ Κιμωλιῶτες
παρότι ἀκόμα ἡ μοναχή Μεθοδία δέν εἶχε καταταχθεῖ
στίς δέλτους τῶν Ἁγίων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέ
γραπτή ἀναφορά, στίς 15 Αὐγούστου 1946, διακηρύττουν τήν ἁγιότητά της καί τήν καθιστοῦν πολιοῦχο καί
κηδεμόνα τοῦ Νησιοῦ καί μεγάλη εὐεργέτιδά τους.
Τό 1962 στόν τόπο τοῦ ἐρειπωμένου κελλιοῦ της
ἀνηγέρθη μικρή ἐκκλησία, ἡ ὁποία τιμᾶται ἐπ΄ ὀνόματι
τῆς Παναγίας τῆς Ἐλεούσας καί τῆς ὁσίας Μεθοδίας, σέ
κρύπτη δέ τοῦ ναοῦ τοποθετήθηκαν τά λείψανα τῆς
ἁγίας. Στίς 5 Ὀκτωβρίου τοῦ 1992 πραγματοποιήθηκαν
οἱ ἐπίσημες ἐκδηλώσεις ἁγιοκατάταξης τῆς Ὁσίας καί τά
τίμια λείψανά της μεταφέρθηκαν στόν Ἱ. Ναό Παναγίας
Ὁδηγήτριας γιά νά ἀποτελοῦν ἕνα σημαντικό προσκύνημα γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
Ἡ μνήμη της τιμᾶται στίς 5 Ὀκτωβρίου.

Ἡ κάρα τῆς ὁσίας Μεθοδίας
τῆς Κιμώλου στή Λαμία

Χαλκίδος. Στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελος, καὶ συμμετεῖχαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Φθιώτιδος κ. Νικόλαος, Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάννης καὶ ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης κ.
Χρυσόστομος. Στὸ τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, πραγματοποιήθηκε
λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στοὺς δρόμους τῆς πόλεως. Τῆς λιτανείας προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας, ὁ ὁποῖος καὶ ἐκήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὴν
παραλία Χαλκίδος. Τὴν Πέμπτη 26 Ἰουλίου τελέσθηκε Ἀρχιε-
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ΔΩΡΕΕΣ
Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Ὁ κ. Παναγιώτης Ἰακωβῆς ......................................500,00
Ὑπέρ ἀνεγέρσεως Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζα
Ὁ κ. Ἰωάννης Μπαλαγιάννης ..................................100,00
Ἀνώνυμος ...............................................................200,00
Ὁ αἰδ. Πρεσβυτ. π. Κωνσταντῖνος Θεολογᾶς .........100,00
Ὑπέρ Γηροκομείου Στυλίδος
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μονῆς
Ἀγάθωνος ............................................................5.000,00
Ὁ κ. Γεώργιος Μπουρδάκος ................................1.000,00
Ὁ κ. Γεώργιος Καρπέτας, εἰς μνήμη
τῆς μητέρας του ......................................................450,00
Ὑπέρ Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας
Φανερωμένης Ξυνιάδος .........................................500,00
Ὁ αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Παῦλος Μαργώνης ..............20,00
Ὑπέρ Φθιωτικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Φωνῆς
Ἀνώνυμος .................................................................50,00
Ὁ αἰδεσ. Πρεσβ. π. Νικόλαος Κόρμπος ...................20,00
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Ὁσία Μεθοδία τῆς Κιμώλου ἀνήκει στή χορεία
τῶν Ἁγίων τῶν νεοτέρων χρόνων τῆς Ἐκκλησίας
μας. Γεννήθηκε στίς 10
Νοεμβρίου τοῦ 1865 στό νησί
Κίμωλος. Ἦταν τό δεύτερο παιδί
μιᾶς ὀκταμελοῦς οἰκογένειας, ἡ
ὁποία ἀποτελοῦνταν ἀπό 3 υἱούς
καί 5 θυγατέρες καί εἶχε γονεῖς
δύο εὐσεβεστάτους καί πιστούς
χριστιανούς τόν Ἰάκωβο καί τήν
Μαρία Σάρδη. Ὁ πατέρας τῆς
ὁσίας ἦταν στό ἐπάγγελμα ἔμπορος, ἀλλά εὐσεβής χριστιανός,
πάντοτε μελετοῦσε τήν ἁγία Γραφή καί μέ αὐτήν στά χέρια ξεψύχησε. Μέσα σέ ἕνα χριστιανικό
περιβάλλον ἀνατράφηκε καί μεγάλωσε ἡ μικρή Εἰρήνη, ἡ ὁποία
ἀπό τήν παιδική της ἡλικία ἔδειξε τήν μεγάλη της ἀγάπη γιά
τόν Χριστό καί τήν βαθειά της
κλίση νά ἀφοσιωθεῖ ὁλοκληρωτικά σέ Αὐτόν. Ὅμως ἡ ζωή τῆς
ἐπιφύλασσε μιά διαφορετική πορεία. Ὅταν ἔφθασε σέ ἡλικία γάμου, οἱ γονεῖς της ἀποφάσισαν
νά τήν παντρέψουν μέ ἕνα ναυτικό ἀπό τήν Χίο, τόν Παντελή
Φιλιππάκη. Ἡ Εἰρήνη μή θέλοντας να ἐναντιωθεῖ στό θέλημα
τῶν γονιῶν της, ὑποτάχθηκε
στήν ἀπόφασή τους καί παντρεύθηκε στίς 27 Δεκεμβρίου
τοῦ 1882, παρότι ἡ καρδιά της ἐπιθυμοῦσε ἄλλα.
Δέν ἔζησε πολύ στόν ἔγγαμο βίο. Ὁ σύζυγός της σύντομα σέ κάποιο ταξίδι του ναυάγησε στίς ἀκτές τῆς
Μικρᾶς Ἀσίας καί ἐχάθη. Ἡ Εἰρήνη ἀπελευθερωμένη πιά
ἀπό τά δεσμά τοῦ γάμου, πῆρε τήν ἀπόφαση, πού ἀπό
τά παιδικά της χρόνια λαχταροῦσε, νά ἀφιερωθεῖ στόν
Χριστό. Πηγαίνει στόν πνευματικό της, ἕνα εὐλαβέστατο
ἱερέα, τόν Γεώργιο Λογοθέτη καί τοῦ ἐξομολογεῖται τόν

μύχιο πόθο της νά ἀκολουθήσει τόν μονήρη βίο. Ὁ καλός ἱερέας τήν ἐνθάρρυνε στήν ἀπόφασή της καί τήν
προετοίμασε κατάλληλα γιά τήν
μεγάλη στιγμή. Μετά ἀπό ἕνα
διάστημα πνευματικῆς προετοιμασίας ἡ Εἰρήνη εἶναι ἕτοιμη νά
δεχθεῖ τό ἀγγελικό σχῆμα. Ἡ
κουρά της θά γίνει στόν Ἱερό
Ναό Παναγίας Ὁδηγήτριας Κιμώλου ἀπό τόν Μητροπολίτη Σύρου Μεθόδιο, ὁ ὁποῖος καί θά
τῆς δώσει τό μοναχικό ὄνομα
Μεθοδία.
Μετά τή κουρά της ἡ μοναχή
πλέον Μεθοδία θά ἐγκαταλείψει
τόν ἐγκόσμιο βίο καί θά ἀποσυρθεῖ σέ ἕνα ἐρημικό κελλί στό Μέσα Κάστρο τῆς Κιμώλου πλάϊ
στόν ἱστορικό Ναό τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος χρονολογεῖται ἀπό τό 1552. Ἐκεῖ, ἄν
καί χωρίς πείρα καί γνώση τῆς
μοναστικῆς ζωῆς καί τῶν παλαισμάτων αὐτῆς, ἡ μοναχή Μεθοδία θά άφοσιωθεῖ στόν ἀσκητικό
ἀγώνα. Μέ ἐνθουσιασμό καί πίστη βαθειά θά τηρήσει αὐστηρά
ὅλους τούς ἀσκητικούς κανόνες.
Ἡ ἄσκηση, ἡ προσευχή, ἡ νηστεία, ἡ κακοπάθεια, οἱ ἀγρυπνίες, οἱ ἀγαθοεργίες θά καταστήσουν τό κελλί τῆς ὁσίας ἕνα τόπο ἁγιάσματος καί πόλο ἕλξης γιά τούς ἀνθρώπους.
Ἡ ὁσία Μεθοδία ζοῦσε ἔγκλειστη στό κελλί της, δέν
ἔβγαινε ἔξω ἀπό αὐτό παρά σπάνιες φορές, γιά νά παρακολουθήσει τήν θεία Λειτουργία ἤ νά βοηθήσει κάποιον
πού τήν εἶχε ἀνάγκη. Ὅμως πολύ σύντομα τό κελλί της
ἔγινε κέντρο πνευματικῆς διδασκαλίας γυναικῶν καθώς
πολλές γυναῖκες ἀπό τήν Κίμωλο καί ἀπό ἄλλα νησιά
πού ἄκουσαν τή φήμη τῆς ὁσίας προσέρχονταν σ’ αὐτήν
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Ἡ Μητρόπολη Φθιώτιδος
στό διαδίκτυο

H

Διμηνιαία ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος
Ἰδιοκτησία: Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος
Ἐκδότης: Σεβ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ὑπεύθυνος συντάξεως: Ἀρχιμ. Ἄνθιμος Νεραντζῆς, Ἱεροκήρυξ.
Ἐπιστολές καί ἐμβάσματα:
Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος, Σκληβανιώτου 5
Τ.Κ. 35100 Λαμία Τηλ. 2231 050552 FAX: 2231 050554
Ἐκτύπωση: «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» ἀ.ἑ.
Διανέμεται δωρεάν
Ἡ ἔκδοση στηρίζεται σέ προαιρετικές εἰσφορές
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www.imfth.gr
Χρήσιμες πληροφορίες
Ἐνημέρωση
Ἐπισκεφθεῖτε μας...
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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC
Πανήγυρη Ἁγίων Ἀναργύρων
Τὸ Σάββατο 30 Ἰουνίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος χοροστάτησε καὶ κήρυξε τόν Θεῖο λόγο στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων ποὺ τελέσθηκε στὸ ἐπ’ ὀνόματι τῶν Ἁγίων τιμώμενο Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Παρεκκλήσιο Κάστρου Λαμίας. Στὸ κήρυγμά του ὁ Σε-

Λιμενάρχης Γλύφας κ. Στέφανος Καλαμίδας, μὲ τὸ ἐπιτελεῖο
του, ὁ πρ. Δήμαρχος Πελασγίας κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης, ὁ
Πρόεδρος τοῦ Δ.Δ. Γλύφας καὶ πλῆθος εὐσεβῶν χριστιανῶν.
Στὴν Θεία Λειτουργία ἔψαλε χορὸς βυζαντινὸς ὑπὸ τὴν Διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου καὶ Καθηγητοῦ τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς κ. Εὐθυμίου Τσιούμα. Ἀκολούθησε δεξίωση σὲ παρα-

Ἀπό τον πανηγυρικό Ἑσπερινό στό παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων

Μέ τούς ἐπισήμους μετά τή θεία Λειτουργία στην Γλύφα

βασμιώτατος τόνισε ὅτι ἐὰν ὁ καθένας βγεῖ ἀπὸ τὸν ἑαυτό του
καὶ ἀνοίξει τὴν καρδιά του καὶ ὅλοι μαζὶ συναντηθοῦμε στὴν
Ἐκκλησία καὶ συνεργαστοῦμε θὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴν λαίλαπα ποὺ μαστίζει τὴν Ἑλλάδα, διότι ἡ ἀγάπη, ἡ ἀλληλεγγύη καὶ
τὸ φιλότιμο τοῦ Ἕλληνα μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Τήν Κυριακή 1 Ἰουλίου, κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, ὁ Σεβασμιώτατος
ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό Ἁγ. Ἀναργύρων Γλύφας. Κατὰ τὴν ἄφιξή του στὸν Ἱ. Ναὸ τὸν Σεβασμιώτατο ὑπεδέχθησαν ὁ Λιμενάρχης Γλύφας κ. Στέφανος Καλαμίδας μὲ Ἀξιωματικούς τοῦ Λιμεναρχείου, κάτοικοι τῆς ἐνορίας

λιακὸ κέντρο, κατὰ τὴν ὁποία ἡ χορωδία γυναικῶν τοῦ Ἱ.
Ναοῦ Ἁγ. Ἀποστόλων Λαμίας ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ κ. Τσιούμα τραγούδησε παραδοσιακὰ τραγούδια.

Ἀπό τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Ἀναργύρων Γλύφας

Μέ τούς Σεβασμιώτατους Μητροπολίτες Σύρου κ. Δωρόθεο καί
Κορίνθου κ. Διονύσιο στόν Ἱ. Ν. Παναγίας τῆς Τήνου

καὶ μικρὰ παιδιά πού τοῦ προσέφεραν λουλούδια. Στὸ τέλος
τῆς θείας Λειτουργίας ὁ ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας π. Κωνσταντῖνος Ριζόπουλος προσφώνησε τὸν Σεβασμιώτατο καὶ τὸν
εὐχαρίστησε γιὰ τὴν παρουσία του στὴν πανήγυρη τῆς ἐνορίας. Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν ἀντιφώνησή του εὐχαρίστησε τὸν
ἐφημέριο καὶ τόνισε ἰδιαίτερα τήν ἐπικίνδυνη δράση πού ἀναπτύσσει στήν περιοχή μιά μικρή ὁμάδα αἱρετικῶν, ἐφιστώντας
τήν προσοχή στούς πιστούς νά μήν παρασυρθοῦν ἀπό
αὐτούς. Στὴν ἀκολουθία παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Στυλίδος κ.
Ἀπόστολος Γκλέτσος, ἡ τ. Ὑπουργὸς κ. Κατερίνα Μπατζελῆ, ὁ

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν Τῆνο
Τὴν ἰδιαιτέρα του πατρίδα, ἱερὰ Νῆσο Τῆνο ἐπισκέφτηκε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τὸ δεκαήμερο 9
μὲ 19 Ἰουλίου. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς παραμονῆς του στὴν
Τῆνο παρέστη συμπροσευχόμενος μαζὶ μὲ τὸν Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Σύρου κ. Δωρόθεο τὴν Τρίτη 10 Ἰουλίου στὴν

Θεία Λειτουργία ποὺ τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Εὐαγγελιστρίας ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κορίνθου κ.
Διονύσιου, ὁ ὁποῖος ἐπισκέφτηκε τὸ νησὶ μὲ 700 προσκυνητὲς
τῆς Μητροπόλεώς του. Τὴν Κυριακὴ 15 Ἰουλίου ἱερούργησε
καὶ ὡμίλησε στὸν Πανίερο Ναὸ τῆς Εὐαγγελιστρίας κατά τήν
ὁποία παραβρέθηκαν καὶ πολλοὶ προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν Ἀταλάντη. Τὴν Τρίτη 17 Ἰουλίου δέχθηκε στὸ Ἡσυχαστήριό του,
τὸ ὁποῖο βρίσκεται στὴ θέση Ἄβδος τῆς Τήνου καὶ τιμᾶται ἐπ’
ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου, προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν
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κου, ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό
Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, ὅπου τέλεσε τήν εἰς
διάκονο χειροτονία τοῦ π. Κωνσταντίνου Παπασταμάτη. Ὁ νέος πρεσβύτερος εἶναι ἔγγαμος, πατέρας δύο παιδιῶν, ἀπόφοιτος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ι.Ε.Κ Καρδίτσας καὶ εἶναι ὁ πέμπτος
κατὰ σειρὰ ἄμισθος κληρικὸς τῆς Μητροπόλεώς μας.
Θεία Λειτουργία στό ἐξωκκλῆσι τῆς Παναγία Εὐλογίας

Μάγκας καὶ τὰ ἔσοδά του προσφέρθηκαν ὑπὲρ τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ. Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε καὶ συνεχάρη τὸν κ.
Μάγκα γιὰ αὐτὴν του τὴν πρωτοβουλία καὶ προσφορὰ καὶ τοῦ
εὐχήθηκε νὰ ἔχει ὑγεία καὶ δύναμη ὥστε νὰ συνεχίσει τὴν
προβολὴ καὶ τὴν διάδοση τοῦ παραδοσιακοῦ τραγουδιοῦ.
Στὴν Θεία Λειτουργία παρέστησαν ὁ Ἀντιδήμαρχος Μώλου –
Ἁγίου Κωνσταντίνου κ. Ἀθανάσιος Φλωράκης, ὁ Διοικητὴς
τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος Καμμένων Βούρλων καὶ πολλοὶ
προσκυνητὲς ἀπὸ τὶς γύρω περιοχές.
Ἑορτή Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ
Τὴν Πέμπτη 23 Αὐγούστου τὸ ἀπόγευμα, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος χοροστάτησε καὶ ὡμίλησε

Ἀρτοκλασία στό ἱερό εξωκκλήσιο τῆς Παναγίας Εὐλογίας

Τὴν Πέμπτη 23 Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε στὴν πανηγυρικὴ
θεία Λειτουργία ἐπὶ τῇ ἀποδόσει τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Παναγίας Εὐλογίας ποὺ βρίσκεται πλησίον του χωριοῦ Λογγὸς Λοκρίδος. Στὸ κήρυγμά του ὁ
Σεβασμιώτατος ἐτόνισε μεταξὺ ἄλλων ὅτι ἡ Θεοτόκος συνάζει
πάντας ὡς «ἡ ὄρνις ἐπισυνάγει τά νοσσία ἑαυτῆς ὑπό τάς πτέ-

Ἀπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Κοσμᾶ Λαμίας

στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ
τοῦ Αἰτωλοῦ στὸν ὁμώνυμο Ἱερὸ Ναὸ στὶς Ἐργατικὲς Κατοικίες
Νέας Μαγνησίας Λαμίας. Στὸ κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος
ἀναφέρθηκε στὴ ζωὴ καὶ στὸ σπουδαῖο ἔργο τοῦ ἁγίου
Κοσμᾶ. Τόνισε μεταξὺ ἄλλων ὅτι καὶ σήμερα τὰ παραγγέλματα καὶ τὰ διδάγματα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ εἶναι πολὺ ἐπίκαιρα καὶ
ἀπὸ αὐτὰ θὰ πρέπει νὰ ἐμπνευστοῦν οἱ ἡγέτες καὶ ὁ λαός. Τέλος εὐχήθηκε ὁ ἅγιος νὰ πρεσβεύει ὑπὲρ πάντων ἡμῶν καὶ νὰ

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν γνωστό παραδοσιακό μουσικό κ. Γεώργιο Μάγκα

ρυγας». Ἡ Θεοτόκος ἀγκαλιάζει καὶ σκεπάζει μὲ τὴν σκέπη Της
ὅλο τὸν κόσμο. Γι’ αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ καταφεύγουμε εἰς τὴν
προστασία της, ἰδιαίτερα τὴν περίοδο αὐτή, ποὺ γιὰ τὴν ὑπέρβαση τῆς πνευματικῆς καὶ οἰκονομικῆς κρίσεως ἀπαραίτητη
καθίσταται ἡ ἑνότητα πάντων. Στὸ τέλος τῆς θείας Λειτουργίας
στὸν προαύλιο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τελέσθηκε ἀρτοκλασία
καὶ ἀκολούθησε παραδοσιακὸ γλέντι, τὸ ὁποῖο διοργάνωσε ὁ
γνωστὸς μουσικός τοῦ παραδοσιακοῦ τραγουδιοῦ κ. Γεώργιος
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Ὁ Σεβασμιώτατος εὐλογεῖ τίς φανουρόπιττες στόν Ἁγιο Φανούριο Λαμίας

βοηθήσει τὴν δοκιμαζόμενη πατρίδα μας. Ἐπίσης τήν Δευτέρα
27 Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στη Θεία Λειτουργία στο Ἱερό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Φανουρίου Λαμίας.
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ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «Α. ΠΕΤΡΗ - ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ»
ήν 1η Σεπτεμβρίου ἕνα μεγάλο ὄνειρο τῆς τοπικῆς
μας Ἐκκλησίας ἐκπληρώθηκε. Τό περικαλλές Γηροκομεῖο τῆς Μητροπόλεώς μας « Ἵδρυμα Ἀργύρη
Πετρῆ-Στέγη Γερόντων», στή Στυλίδα ὑποδέχθηκε τούς
πρώτους ἡλικιωμένους τροφίμους του, ξεκινώντας ἔτσι
τήν λειτουργία του.
Πέρασαν 12 χρόνια ἀπό
τήν 5 Μαρτίου 2000 ὅταν
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος
ἔθεσε τόν θεμέλιο λίθο γιά
τήν ἀνέγερση τοῦ νέου
Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου σέ κτῆμα πού δώρησε ὁ
Μεγάλος Εὐεργέτης τῆς
Ἐκκλησίας μας κ. Ἀργ. Πετρῆς καί 4 ἀπό τήν 7η Νοεμβρίου 2008 τήν ἱστορική στιγμή τῶν ἐγκαινίων τοῦ ἀποπερατωθέντος Γηροκομείου πού τέλεσε ἡ Α. Θ. Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαῖος,
συμπαρισταμένων τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, παρουσία πολλῶν Ἱεραρχῶν, ἐπισήμων καί πλήθους κόσμου, καί τό Ἵδρυμα ὁλοκληρωμένο πιά παραδόθηκε στήν φιλανθρωπική διακονία τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας γιά νά περιθάλψει καί νά ἀναπαύσει
τούς ἡλικιωμένους ἀνθρώπους τῆς περιοχῆς μας.
Στίς ὑπερσύγχρονες καί ἄνετες ἐγκαταστάσεις του, πού
βρίσκονται στήν περιοχή Βασιλική Στυλίδος, σέ ἕνα ὅμορφο καί ἥσυχο περιβάλλον, κοντά στή θάλασσα, μέ θέα τό
γαλάζιο τοῦ Μαλιακοῦ πού ἁπλώνεται μπροστά του, τό
νέο Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο προσφέρει ὑπηρεσίες ὑψηλοῦ ἐπιπέδου. Τό Ἵδρυμα «Ἀ. Πετρῆ-Στέγη Γερόντων»
διαθέτει 80 κλίνες, ἔχει ἐσωτερικούς χώρους 2.500 τετρα-

Τ

γωνικῶν μέτρων, ἔχει κατασκευασθεῖ μέ τίς πιό σύγχρονες
Εὐρωπαϊκές προδιαγραφές καί εἶναι ἕνα κόσμημα ὄχι μόνο
γιά τήν Μητρόπολή μας ἀλλά καί γιά ὁλόκληρη τήν Περιφέρεια. Ἡ ἀνέγερσή του εἶναι ἕνα ἐπίτευγμα, τό ὁποῖο ξεκίνησε μέ τή μεγάλη δωρεά
τοῦ οἰκοπέδου καί ἑνός σεβαστοῦ χρηματικοῦ ποσοῦ
ἀπό τόν κ. Ἀργύρη Πετρῆ
καί ὁλοκληρώθηκε μέ τίς
ἄοκνες προσπάθειες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη
μας κ. Νικολάου καί τίς μικρές καί μεγάλες δωρεές τῶν
ἐνοριῶν, τῶν μονῶν, τῶν
ἐπωνύμων καί ἀνωνύμων χριστιανῶν τῆς τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας, χωρίς καμία κρατική ἤ εὐρωπαϊκή ἐπιχορήγηση. Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία καυχᾶται γιά τό νέο πολυδάπανο Ἵδρυμά της, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ ἔκφραση τῆς ἐμπιστοσύνης καί τῆς ἀφοσιώσεως τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.
Ἡ μετακόμιση τῶν Γερόντων ἀπό τό Ραχούτειο
Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο ἔχει ὁλοκληρωθεῖ καί μιά καινούρια λαμπρή σελίδα στή φιλανθρωπική διακονία τῆς
Μητροπόλεώς μας ἄνοιξε μέ τή πλήρη λειτουργία τοῦ Γηροκομείου Στυλίδος. Τό ἵδρυμα εἶναι ἀνοικτό γιά ὅλους,
νά τό ἐπισκεφθοῦν, νά δοῦν ἀπό κοντά τίς ἐγκαταστάσεις
του καί νά δώσουν χαρά στούς ἀπόμαχους τῆς ζωῆς. Ἡ
οἰκονομική στήριξη τῶν φιλανθρώπων χριστιανῶν πρός τό
ἵδρυμα εἶναι ἐπιβεβλημένη γιά τή λειτουργία του. Τά ἔξοδα λειτουργίας τοῦ Ἱδρύματος εἶναι μεγάλα καί ἡ τοπική
μας Ἐκκλησία προσβλέπει στή βοήθεια, μικρή καί μεγάλη,
τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν, γιά νά συνεχίσει νά προσφέρει
τήν ἁγάπη της στούς ἀνθρώπους τῆς τρίτης ἡλικίας.

Σελίδα 8

«ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

Εἶναι ἡ Μητέρα μας καί εἴμεθα τά παιδιά της

Δήλωση Σεβασμιωτάκου
γιὰ τὸν Μητροπολίτη Κίτρους

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Πρός
τόν εὐσεβῆ Κλῆρο καί τόν Φιλόχριστο λαό
τῆς καθ΄ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.
Περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλο θέμα ἀγαπᾶμε καί ἐπιθυμοῦμε νά διηγούμεθα στήν Ἐκκλησία μας τά μεγαλεῖα
τῆς ἀειπαρθένου Θεομήτορος. Ὁ λόγος μας ὅμως δέν
ἠμπορεῖ νά προσεγγίσει τά ὑπεράνω τοῦ λόγου, ὃπως
καί οἱ ὀφθαλμοί μας δέν ἠμποροῦν ἀτενῶς νά προσβλέψουν πρός τόν ἥλιο. Τό μυστήριο πού λέγεται «Παναγία» εἶναι ὑπέρ λόγον καί ἔννοιαν. Ἡ φιλανθρωπία της
ὅμως μᾶς ἐπιτρέπει νά προσεγγίσωμε μέ ἀγάπη καί ταπείνωση, γιά νά γευθοῦμε τήν εὐωδία τῶν χαρισμάτων
της καί νά βιώσωμε τή νέα
ζωή, πού ἔφερε στόν κόσμο
ὁ Ἰησοῦς Χριστός.
Πολλοί ἄνθρωποι ἀπό
τήν παλαιά ἐποχή ἐπέτυχαν
θεία εὐμένεια, δόξα καί δύναμη καί κατά τόν Σολομῶντα πολλές θυγατέρες
«ἐποίησαν δύναμιν». Ἡ Θεοτόκος, ὅμως, ὑπερέβη ὅλες
κατά πολύ. Διότι μόνο αὐτή
ὄντας ἀνάμεσα στόν Θεό καί
σέ ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο
γένος, τόν μέν Θεό κατέστησε υἱό ἀνθρώπου, τούς δέ
ἀνθρώπους ἔκανε υἱούς τοῦ
Θεοῦ, ἀφοῦ ἔκανε οὐρανό
τή γῆ καί ἐθέωσε τό γένος. Μόνη αὐτή ἀπό ὅλες τίς γυναῖκες ἀναδείχθηκε Μητέρα Θεοῦ «ὑπέρ φύσιν» καί μέ
τόν ἄφραστο τόκο ὑπῆρξε Βασίλισσα κάθε ἐγκοσμίου
καί ὑπερκοσμίου κτίσματος.
Τώρα ἔχει τόν Οὐρανό κατάλληλο κατοικητήριο καί
ἵσταται στά δεξιά τοῦ Παμβασιλέως μέ διάχρυσο ἱματισμό ἐνδεδυμένη καί στολισμένη. Διάχρυσος ἱματισμός
εἶναι τό διαυγές σῶμα της στολισμένο μέ παντοειδεῖς
ἀρετές. Αὐτό τό σῶμα, γῆ καί τάφος καί θάνατος, δέν
ἠμπόρεσαν νά κρατήσουν, γιατί ὑπῆρξε ἐνδιαίτημα
οὐρανοῦ καί τοῦ οὐρανοῦ τῶν οὐρανῶν. Αὐτό τό σῶμα
πού γέννησε, συνδοξάζεται μέ το γέννημα μέ δόξα θεοπρεπῆ καί εἶναι κόσμημα ὁρατῶν καί ἀοράτων ἀγαθῶν.
«Ποιός λόγος ἠμπορεῖ νά περιγράψει τό θεόλαμπο
κάλλος σου, Θεομῆτορ Παρθένε;» ἀναφωνεῖ ὁ ἅγιος τοῦ
ἀκτίστου Φωτός, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Γρηγόριος
ὁ Παλαμᾶς. Καί συνεχίζει: «Διότι σύ εἶσαι τόπος ὅλων
τῶν χαρίτων καί πλήρωμα παντοειδοῦς καλοκαγαθίας,
ἔμψυχος πίνακας καί εἰκόνα κάθε ἀγαθοῦ καί κάθε
χρηστότητος, ἀφοῦ εἶσαι ἡ Μόνη πού ἀξιώθηκες ὅλα
μαζί τά χαρίσματα τοῦ Πνεύματος καί μάλιστα ἀφοῦ
εἶσαι ἡ Μόνη πού ἔλαβες παραδόξως ἔνοικο στά σπλά-
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χνα σου τόν θησαυρό τῶν ἀγαθῶν καί τῶν χαρισμάτων».
Ἡ Παναγία εἶναι «τοσοῦτον ἐγγυτέρα τῶν Θεῷ ἐγγιζόντων». Εἶναι πιό κοντά στόν Θεό ἀπό ἐκείνους πού
τόν πλησιάζουν, δηλαδή, ἀπό ὅλους τούς ἁγίους καί ἀπ΄
ὅλους τούς ἀγγέλους. Γι΄ αὐτήν λέγει ὁ Δαβίδ: «παρέστη
ἡ Βασίλισσα ἐκ δεξιῶν σου» (Ψ. 44,11). Βλέπετε τήν
διαφορά τῆς στάσεως; Ἀπό αὐτήν ἠμποροῦμε νά ἐννοήσουμε καί τήν διαφορά τῆς τάξεως.
Στά δεξιά τῆς μεγαλωσύνης ἵσταται ὁ Χριστός, στά
δεξιά τοῦ ἵσταται καί ἡ Θεοτόκος. Σ΄αὐτόν τόν φοβερό
τόπο, πού εἶδε ὁ Πατριάρχης Ἰακώβ, ἡ Θεοτόκος εὐεργετεῖ τήν κτίση καί πρεσβεύει ὑπέρ ἡμῶν.
Ὅπως δι΄ Αὐτῆς ὁ Θεός ἐπεδήμησε πρός ἐμᾶς «ἐπί τῆς
γῆς ὤφθη καί τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη», ἐνῶ
πρίν ἦταν ἀθέατος ἐπί τῆς
γῆς, ἔτσι καί τώρα διά τῆς
Θεοτόκου ἔρχεται στή ζωή
μας ὁ Σωτήρας μας ἀνάλογα
μέ τήν προαίρεση καί τήν
πίστη μας καί καθίσταται ἡ
Παναγία πηγή ζωῆς καί σωτηρίας.
Ἀδιάλειπτη εἶναι ἡ φιλανθρωπία τῆς ἀειπαρθένου
Θεοτόκου. Εἶναι Μητέρα
τῶν ἀνθρώπων καί ὡς Μητέρα ἀγαπᾶ κάθε ἄνθρωπο.
Διά μέσου Αὐτῆς γεννηθήκαμε στή νέα ζωή τῆς
Ἐκκλησίας καί ὅλοι εἴμεθα συγγενοῦς φύσεως μέ Αὐτήν.
Αὐτή ἡ συγγένεια καθορίζει καί τήν σχέση πού ἔχομε μέ
τήν Παναγία. Εἶναι ἡ Μητέρα μας καί εἴμεθα τά παιδιά
της. Ἡ Θεοτόκος χαρίζει θεραπεία καί βοήθεια, ὡς ἀντίμετρο στά πάθη μας, κατανέμοντας στίς ψυχές καί στά
σώματα πλούσια χάρη.
Σ΄ Αὐτήν τήν ἀκένωτη πηγή τῆς ἀγάπης ἄς καταφεύγωμε πάντοτε. Ἡ Παναγία εἶναι ἡ ἐλπίς τῶν ἀπελπισμένων, ἡ προστάτις τῶν ἀδικουμένων, ἡ παρηγορία τῶν
πενθούντων, ἡ προστασία πάντων τῶν ἀνθρώπων.
Αὐτήν ἄς παρακαλέσωμε ἐκ πόθου, νά ἐνισχύει κάθε
ψυχή θλιβομένη, νά σκεπάζει τήν πατρίδα μας ἀπό κάθε ἐπιβουλή, νά φωτίζει τούς κυβερνῶντας νά μεριμνοῦν ἀγαθά ὑπέρ τοῦ λαοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας καί νά
κρατεῖ ἄσβεστη τήν πίστη καί τήν ἐλπίδα στίς καρδιές
τῶν ἀνθρώπων.
Ἐκ βάθους ψυχῆς, σᾶς εὔχομαι, ἀδελφοί μου, ἔτη
πολλά μέ ἰσχυράν καί ἀμετάθετον τήν προστασίαν τῆς
Θεομήτορος.
Μετά πατρικῶν Ἀναστασίμων εὐχῶν.
+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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μονομερὴς εὐαισθησία γιὰ τὴ διαποίμανση τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Κίτρους, ἡ ὁποία, σύμφωνα μὲ δημοσιεύματα τοῦ διαδικτύου , ὤθησε στὴ λήψη ἀποφάσεως ἀποστολῆς ἰατρῶν διὰ τὸν ἀσθενοῦντα Μητροπολίτη
Κίτρους κ. Ἀγαθόνικο, μὲ στόχο τὴν παύση του ἀπὸ τὴν διοίκηση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους, ἀνοίγει μέγα θέμα
στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, δηλ. ἐὰν καὶ κατὰ πόσον ἡ περίπτωση τοῦ ἁγίου Κίτρους εἶναι ἡ μοναδικὴ ἢ μήπως
ὑπάρχουν ἀκόμη καὶ ἄλλες περιπτώσεις γερόντων καὶ ἀνικάνων Ἀρχιερέων, μὲ τὶς ὁποῖες θὰ πρέπει νὰ ἀσχοληθεῖ ἡ
Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος.
Τὸ μέτρο αὐτὸ, παρ’ ὅτι προβλέπεται ἀπὸ τὸν Καταστατικὸ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τραυματίζει τὸ
Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν ψυχὴ τῶν δοκιμαζομένων ἀπὸ
τὴν ἀσθένεια Ἱεραρχῶν. Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἐξοβελίζονται
τέτοιοι καταξιωμένοι Ἱεράρχες, τοὺς ὁποίους τὸ ποίμνιο
στὶς ὧρες αὐτὲς τῆς ἀδυναμίας, τοῦ γήρατος ἢ τῆς ἀσθενείας τούς περιβάλλει μὲ ἀγάπη καὶ σεβασμό.
Ἡ Ἐκκλησία ἔχει τὸν τρόπο καὶ αὐτοὺς νὰ στηρίξει καὶ
τὴν διαποίμανση τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος νὰ συνεχίσει. Ὑπάρχει πληθώρα Βοηθῶν Ἐπισκόπων, Τιτουλαρίων καὶ Σχολαζόντων Μητροπολιτῶν. Ἂς ἀναθέσει σὲ κάποιο ἀπὸ αὐτοὺς, κατὰ περίπτωσιν, νὰ ἀναπληρώνει τὸν
ἀσθενοῦντα Μητροπολίτη εἰς τὰ Ἀρχιερατικά του καθήκοντα, ὅπως σοφὰ ἔπραττε ἀνέκαθεν τὸ Σεπτὸ Οἰκουμενικὸ
Πατριαρχεῖο.
Ἡ τέτοιου εἴδους ἀπομάκρυνση, ὅσο βαριὰ καὶ ἂν εἶναι
ἡ κατάσταση τῆς ὑγείας, δηλώνει σκληροκαρδία πρὸς ἕναν
Ἱεράρχη, τὸν ὁποῖο, ὁ μὲν Θεὸς διατηρεῖ, ἐμεῖς ὅμως ἀνυπομόνως ἀπορρίπτουμε ὡς ἄχρηστο καὶ ἐπιζήμιο γιὰ τὴν
Ἐκκλησία.
Ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι τὸ θεῖο ἔργο δὲν μένει πίσω ἀπὸ
ἀσθενεῖς Μητροπολίτες, ὅπως ἰσχυρίζονται μερικοί, διότι
καὶ ἐν τῇ ἀδυναμίᾳ τους διδάσκουν καὶ ἐν τῇ ἀσθενείᾳ τους
ὠφελοῦν πνευματικὰ τὸν λαό. Ἐδῶ ἰσχύει τὸ εἰς τὸν Ἀπόστολο Παῦλο λεχθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου «ἡ γὰρ δύναμίς μου
ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται»
Ταπεινῶς φρονῶ, ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἐπιδείξουμε διάκριση
καὶ στοργὴ καὶ νὰ ἐμπιστευθοῦμε τὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ.
Τὸ πρόβλημα τῶν ἀδυνάμων λόγω γήρατος ἢ ἀσθενείας Ἀρχιερέων πρέπει νὰ λυθεῖ ἀπὸ τὴν Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας μὲ λήψη μέτρων ποὺ θὰ ἐξασφαλίζουν ἀξιοπρεπή περίθαλψη καὶ διαβίωση σὲ κατάλληλο Ἐκκλησιαστικὸ χῶρο
ποὺ θὰ ἐγγυᾶται ἀπαραίτητες καὶ ἀνάλογες γιὰ τὸ ἀξίωμά τους συνθῆκες, ὥστε νὰ ἐκλείψει ἡ ἀβεβαιότητα περὶ τῆς
τύχης των, μετὰ τὴν παραίτηση. Περὶ αὐτῶν ἔχουμε ὑποβάλει προτάσεις στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας. Δυστυχῶς ὅμως ἡ ἀναβλητικότης καὶ οἱ πρόχειρες λύσεις δὲν
ἔχουν ἐπιτρέψει στὴν Ἐκκλησία νὰ προβεῖ στὴν ἀποτελεσματικὴ ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος, ἡ ὁποία θὰ ἔπειθε πολλοὺς ἐν ἀπορίᾳ εὑρισκομένους γέροντες Ἀρχιερεῖς
νὰ ἀποσυρθοῦν.
Δὲν θὰ πρέπει ὅλοι νὰ ξεχνᾶμε ὅτι σήμερα εἶναι ἡ περίπτωση τοῦ Κίτρους Ἀγαθονίκου, αὔριο ἴσως νὰ εἶναι ἡ δική μας.

Η

ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ
Μὲ λαμπρότητα ἑορτάστηκε τὴν Κυριακὴ 26
Αὐγούστου στὴν Μαρτυρικὴ πόλη τῆς Ὑπάτης
γιὰ πρώτη φορὰ ἡ κοινὴ
ἑορτὴ τῶν τριῶν ἁγίων
τῆς Ὑπάτης, ἤτοι τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἡρωδίωνος, ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ὑπάτης, ὁ
ὁποῖος ἐμαρτύρησε στὴν
Ὑπάτη, τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος
Γρηγορίου
Ἐπισκόπου
Νέων
Πατρῶν, ὁ ὁποῖος σφαγιάσθηκε κατὰ τὴν ὥρα
τῆς Θείας Λειτουργίας
στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Ὑπάτης τὴν παραμονὴ τοῦ
Ἀκαθίστου Ὕμνου τοῦ ἔτους 1711 καὶ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου ἱδρυτοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου, ὁ
ὁποῖος γεννήθηκε στὴν Ὑπάτη. Στὴν Θεία Λειτουργία ποὺ
τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου
Ὑπάτης,
παλαιὰ Καθέδρα τῆς Μητροπόλεως Νέων
Πατρῶν, ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Νικόλαος ὁ ὁποῖος καὶ ἐτέλεσε τὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ Διακόνου π. Κωνσταντίνου Παπασταμάτη.

Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ ἐφημέριος τῆς ἐνορίας Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος Καραγιάννης στὴν σύντομη προσφώνησή του ἐξέφρασε τὴν
εὐγνωμοσύνη τῶν κατοίκων τῆς Ὑπάτης καὶ τοῦ ἰδίου
προσωπικά, πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ Σεβασμιωτάτου, διότι
ἐξεπλήρωσε τὴν ἐπιθυμία τους μὲ τὴν θέσπιση τῆς κοινῆς
ἑορτῆς τῶν τριῶν Ἁγίων, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν, ἔδρασαν καὶ
ἐκοιμήθησαν στήν Ὑπάτη.
Στὴν ἀντιφώνησή του ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε
καὶ συνεχάρη τὸν π. Δημήτριο, διότι πέραν τῆς προτάσεώς
του γιὰ τὴν καθιέρωση αὐτῆς τῆς ἑορτῆς, θείᾳ ἐμπνεύσει
συνέγραψε τὴν ἀκολουθία τῆς ἑορτῆς τῆς Συνάξεως τῶν
Ἁγίων τῆς Ὑπάτης, ποὺ καθιερώθηκε νὰ τελεῖται κάθε
χρόνο τὴν πρώτη Κυριακὴ μετὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Ἀποδόσεως
τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC
Γάμος ὑποψηφίου Κληρικοῦ

κ. Νικολάου. Ὁ ἐκλιπών γεννήθηκε τὸ 1922 στὸ χωριὸ
Ἄγναντα Ἄρτης. Χειροτονήθηκε διάκονος τὸν Μάρτιο τοῦ
1956 καὶ πρεσβύτερος τὸν Ἀπρίλιο τοῦ ἰδίου ἔτους ἀπὸ τὸν
ἀείμνηστο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κυρὸ Ἀμβρόσιο. Τοποθετήθηκε καί ὑπηρέτησε σέ διάφορες ἐνορίες ὅπως τοῦ Ἁγίου
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Ὁ ἀητὸς τῆς Ρούμελης δὲν λαβώνεται

Δ

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τό νεόνυμφο ζευγάρι

Τὴν Κυριακὴ 26 Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος τέλεσε τὸ Γάμο τοῦ Δημητρίου Καρτέρη καὶ
τῆς Δέσποινας Μαυρομάτη στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγ. Νεκταρίου Λαμίας. Ὁ Δημήτριος Καρτέρης εἶναι ὑποψήφιος κληρικὸς καὶ
ἐργάζεται στὰ γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
Στελέχη τῆς Ἀδελφότητος «Λυδίας» στήν Ἱ. Μονή Δαμάστα

Ἀπό τήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ π. Λάμπρου Παππᾶ

Γεωργίου Λιβανατῶν, Ἁγίου Δημητρίου καὶ Ἁγίων Θεοδώρων
Λαμίας ἀπ’ ὅπου συνταξιοδοτήθηκε τὸ ἔτος 1993. Ὁ μακαριστὸς μετά τήν ἐκδημία τῆς πρεσβυτέρας του εἰσήχθη στό
Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο Λαμίας καί κατόπιν μετεφέρθη μέ
τούς λοιπούς τροφίμους στό Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο Στυλίδος ἀπό ὅπου καί ἀνεχώρησε πρός τήν αἰωνιότητα.
Θ. Λειτουργία στό ἐξωκκλῆσι τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Παρ. Ραχῶν
Τὴν Τετάρτη 29 Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε στὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, τῆς ἐνορίας Ἁγίου

Ἁπό τήν ἐπίσκεψη τῶν στελεχῶν τῆς «Λυδίας» στήν Ἱ. Μ. Δαμάστας

35 στελέχη τῶν Κατασκηνώσεων τῆς Ὀρθοδόξου Ἀδελφότητος «Ἁγία Λυδία» ὑπεδέχθη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος κατὰ τὴν ἐπίσκεψή τους στὴν Ἱερὰ Μονὴ Δαμάστας τὴν Δευτέρα 27 Αὐγούστου. Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε
στὰ στελέχη καὶ τὶς ὑπευθύνους τῆς Ἀδελφότητος καὶ τοὺς
μοίρασε εὐλογίες, ἐνῶ ἡ Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς παρέθεσε
πρὸς τιμὴν τους δεξίωση.

Ἄποψη τοῦ ἐκκλησιάσματος κατά τήν πανηγυρική θεία λειτουργία
στό ἱερό παρεκκλήσιο Ἁγίου Ἰωάννου Παραλίας Ραχῶν

Ἐκδημία ἱερέως Λάμπρου Παππᾶ
Ἐκοιμήθη πλήρης ἡμερῶν τὴν Τετάρτη 29 Αὐγούστου, ὁ συνταξιοῦχος κληρικός τῆς Μητροπόλεώς μας π. Λάμπρος
Παππᾶς. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ π. Λάμπρου τελέσθηκε τὴν
Πέμπτη 30 Αὐγούστου τὸ ἀπόγευμα στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων
Θεοδώρων Λαμίας, τόν ὁποῖον ὑπηρέτησε ἐπί 35 συναπτά
ἔτη, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας

Γρηγορίου Παραλίας Ραχῶν. Στὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία παρέστησαν ὁ Ἀντιδήμαρχος Στυλίδος κ. Ἀθανάσιος Καραγιῶργος, ὁ Λυκειάρχης Στυλίδος κ Γεώργιος Καραλάϊος, ἱερεῖς
ἀπὸ τὶς ὅμορες ἐνορίες καὶ πλῆθος πιστῶν. Στὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες ἔψαλε χορωδία ὑπὸ τὴν Διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης κ. Πασχάλη Μάνου.

ὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ μέσα ἀπὸ τὸν καλλιτεχνικὸ καὶ
πνευματικὸ χῶρο ξεπηδοῦν
ὁρισμένοι ἀπαίδευτοι,
οἱ ὁποῖοι μὲ τὰ προκλητικὰ ἔργα τους
κατορθώνουν νὰ διαφημισθοῦν καὶ νὰ
προβληθοῦν ὡς συγγραφεῖς, σκηνοθέτες,
ἠθοποιοὶ κλπ.
Αὐτοὺς τοὺς θολοκουλτουριάρηδες, ποὺ
ἰσοπεδώνουν ἀξίες καὶ
ἰδανικὰ
δυστυχῶς
ἐπιδοτεῖ ἡ ἑλληνικὴ
πολιτεία, ὅπως καὶ μὲ
τὸ πρόσφατο ἐπαίσχυντο
ἔργο μίας
ἀγνώστου στὸ εὐρὺ
κοινὸ σκηνοθέτου περὶ τοῦ ἥρωα τῆς
Ἀλαμάνας Ἀθανασίου Διάκου, τὸ
ὁποῖο ἀνέβηκε στὸ φεστιβὰλ Ἀθηνῶν.
Εἶναι νὰ ἀπορεῖ κανεὶς, πῶς βρίσκουν τὴ δύναμη οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ νὰ
ἀμαυρώνουν αἰώνια σύμβολα, τὰ
ὁποῖα ἡ ἱστορία καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ λαοῦ
ἔχει ὑπεράνω πάντων. Τόση ρηχότης
καὶ μωρία ὑπάρχει, ὥστε χάριν τοῦ
κέρδους νὰ ποδοπατοῦν τὴν ἀξία τοῦ
Γένους καὶ τὴ λεβεντιὰ τῆς φυλῆς!
Αὐτὸ ποὺ θέλουμε νὰ τονίσουμε
αὐτὴ τὴν ὥρα δὲν εἶναι ἡ ὕβρις καὶ ἡ

Σελίδα 9

ἀπαιδευσία τῆς σκηνοθέτου, ἀλλὰ ἡ
ἀντίδραση τοῦ λαοῦ μας, τῶν φορέων
καὶ τῶν μεμονωμένων πολιτῶν γι᾽
αὐτὴ τὴν ἐπαίσχυντη
παράσταση.
Αὐτὸ
εἶναι
τὸ
ἐνθαρρυντικό
τῆς
ὑποθέσεως, ὅτι ἀκόμα
ὑπάρχουν ἀντιστάσεις
καὶ ὅτι ὁ λαός μας,
ὅσο καὶ ἂν φαίνεται
ζαλισμένος μὲ τὰ καθημερινὰ προβλήματα, πιστεύει σὲ ἀξίες
καὶ ἰδανικὰ, γιὰ τὰ
ὁποῖα ἀντιδρᾶ καὶ
ἀγωνίζεται,
ὅταν
αὐτὰ
καθυβρίζονται
καὶ κακοποιοῦνται.
Ὁ Ἀθανάσιος Διάκος, ὅπως καὶ ὅλοι οἱ μάρτυρες τῆς
πίστεως καὶ οἱ ἥρωες τῆς Πατρίδος,
εἶναι ἄσβεστοι φάροι ἤθους, λεβεντιᾶς
καὶ αὐτοθυσίας. Τὸ ἐρώτημα εἶναι:
Ποιὸς ἐξουσιοδότησε τὴν πολιτεία νὰ
χρηματοδοτεῖ τέτοιου εἴδους ἀντεθνικὰ
ἔργα πού σπιλώνουν τὴν ἱστορία;
Εἶναι δυνατὸν ποτὲ κρατικοὶ φορεῖς νὰ
συνεργάζονται μὲ ἀνθρώπους πού
προσβάλλουν τὴν ὑπόσταση τῆς πατρίδος;

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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Εἶναι ἡ Μητέρα μας καί εἴμεθα τά παιδιά της

Δήλωση Σεβασμιωτάκου
γιὰ τὸν Μητροπολίτη Κίτρους

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Πρός
τόν εὐσεβῆ Κλῆρο καί τόν Φιλόχριστο λαό
τῆς καθ΄ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.
Περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλο θέμα ἀγαπᾶμε καί ἐπιθυμοῦμε νά διηγούμεθα στήν Ἐκκλησία μας τά μεγαλεῖα
τῆς ἀειπαρθένου Θεομήτορος. Ὁ λόγος μας ὅμως δέν
ἠμπορεῖ νά προσεγγίσει τά ὑπεράνω τοῦ λόγου, ὃπως
καί οἱ ὀφθαλμοί μας δέν ἠμποροῦν ἀτενῶς νά προσβλέψουν πρός τόν ἥλιο. Τό μυστήριο πού λέγεται «Παναγία» εἶναι ὑπέρ λόγον καί ἔννοιαν. Ἡ φιλανθρωπία της
ὅμως μᾶς ἐπιτρέπει νά προσεγγίσωμε μέ ἀγάπη καί ταπείνωση, γιά νά γευθοῦμε τήν εὐωδία τῶν χαρισμάτων
της καί νά βιώσωμε τή νέα
ζωή, πού ἔφερε στόν κόσμο
ὁ Ἰησοῦς Χριστός.
Πολλοί ἄνθρωποι ἀπό
τήν παλαιά ἐποχή ἐπέτυχαν
θεία εὐμένεια, δόξα καί δύναμη καί κατά τόν Σολομῶντα πολλές θυγατέρες
«ἐποίησαν δύναμιν». Ἡ Θεοτόκος, ὅμως, ὑπερέβη ὅλες
κατά πολύ. Διότι μόνο αὐτή
ὄντας ἀνάμεσα στόν Θεό καί
σέ ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο
γένος, τόν μέν Θεό κατέστησε υἱό ἀνθρώπου, τούς δέ
ἀνθρώπους ἔκανε υἱούς τοῦ
Θεοῦ, ἀφοῦ ἔκανε οὐρανό
τή γῆ καί ἐθέωσε τό γένος. Μόνη αὐτή ἀπό ὅλες τίς γυναῖκες ἀναδείχθηκε Μητέρα Θεοῦ «ὑπέρ φύσιν» καί μέ
τόν ἄφραστο τόκο ὑπῆρξε Βασίλισσα κάθε ἐγκοσμίου
καί ὑπερκοσμίου κτίσματος.
Τώρα ἔχει τόν Οὐρανό κατάλληλο κατοικητήριο καί
ἵσταται στά δεξιά τοῦ Παμβασιλέως μέ διάχρυσο ἱματισμό ἐνδεδυμένη καί στολισμένη. Διάχρυσος ἱματισμός
εἶναι τό διαυγές σῶμα της στολισμένο μέ παντοειδεῖς
ἀρετές. Αὐτό τό σῶμα, γῆ καί τάφος καί θάνατος, δέν
ἠμπόρεσαν νά κρατήσουν, γιατί ὑπῆρξε ἐνδιαίτημα
οὐρανοῦ καί τοῦ οὐρανοῦ τῶν οὐρανῶν. Αὐτό τό σῶμα
πού γέννησε, συνδοξάζεται μέ το γέννημα μέ δόξα θεοπρεπῆ καί εἶναι κόσμημα ὁρατῶν καί ἀοράτων ἀγαθῶν.
«Ποιός λόγος ἠμπορεῖ νά περιγράψει τό θεόλαμπο
κάλλος σου, Θεομῆτορ Παρθένε;» ἀναφωνεῖ ὁ ἅγιος τοῦ
ἀκτίστου Φωτός, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Γρηγόριος
ὁ Παλαμᾶς. Καί συνεχίζει: «Διότι σύ εἶσαι τόπος ὅλων
τῶν χαρίτων καί πλήρωμα παντοειδοῦς καλοκαγαθίας,
ἔμψυχος πίνακας καί εἰκόνα κάθε ἀγαθοῦ καί κάθε
χρηστότητος, ἀφοῦ εἶσαι ἡ Μόνη πού ἀξιώθηκες ὅλα
μαζί τά χαρίσματα τοῦ Πνεύματος καί μάλιστα ἀφοῦ
εἶσαι ἡ Μόνη πού ἔλαβες παραδόξως ἔνοικο στά σπλά-
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χνα σου τόν θησαυρό τῶν ἀγαθῶν καί τῶν χαρισμάτων».
Ἡ Παναγία εἶναι «τοσοῦτον ἐγγυτέρα τῶν Θεῷ ἐγγιζόντων». Εἶναι πιό κοντά στόν Θεό ἀπό ἐκείνους πού
τόν πλησιάζουν, δηλαδή, ἀπό ὅλους τούς ἁγίους καί ἀπ΄
ὅλους τούς ἀγγέλους. Γι΄ αὐτήν λέγει ὁ Δαβίδ: «παρέστη
ἡ Βασίλισσα ἐκ δεξιῶν σου» (Ψ. 44,11). Βλέπετε τήν
διαφορά τῆς στάσεως; Ἀπό αὐτήν ἠμποροῦμε νά ἐννοήσουμε καί τήν διαφορά τῆς τάξεως.
Στά δεξιά τῆς μεγαλωσύνης ἵσταται ὁ Χριστός, στά
δεξιά τοῦ ἵσταται καί ἡ Θεοτόκος. Σ΄αὐτόν τόν φοβερό
τόπο, πού εἶδε ὁ Πατριάρχης Ἰακώβ, ἡ Θεοτόκος εὐεργετεῖ τήν κτίση καί πρεσβεύει ὑπέρ ἡμῶν.
Ὅπως δι΄ Αὐτῆς ὁ Θεός ἐπεδήμησε πρός ἐμᾶς «ἐπί τῆς
γῆς ὤφθη καί τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη», ἐνῶ
πρίν ἦταν ἀθέατος ἐπί τῆς
γῆς, ἔτσι καί τώρα διά τῆς
Θεοτόκου ἔρχεται στή ζωή
μας ὁ Σωτήρας μας ἀνάλογα
μέ τήν προαίρεση καί τήν
πίστη μας καί καθίσταται ἡ
Παναγία πηγή ζωῆς καί σωτηρίας.
Ἀδιάλειπτη εἶναι ἡ φιλανθρωπία τῆς ἀειπαρθένου
Θεοτόκου. Εἶναι Μητέρα
τῶν ἀνθρώπων καί ὡς Μητέρα ἀγαπᾶ κάθε ἄνθρωπο.
Διά μέσου Αὐτῆς γεννηθήκαμε στή νέα ζωή τῆς
Ἐκκλησίας καί ὅλοι εἴμεθα συγγενοῦς φύσεως μέ Αὐτήν.
Αὐτή ἡ συγγένεια καθορίζει καί τήν σχέση πού ἔχομε μέ
τήν Παναγία. Εἶναι ἡ Μητέρα μας καί εἴμεθα τά παιδιά
της. Ἡ Θεοτόκος χαρίζει θεραπεία καί βοήθεια, ὡς ἀντίμετρο στά πάθη μας, κατανέμοντας στίς ψυχές καί στά
σώματα πλούσια χάρη.
Σ΄ Αὐτήν τήν ἀκένωτη πηγή τῆς ἀγάπης ἄς καταφεύγωμε πάντοτε. Ἡ Παναγία εἶναι ἡ ἐλπίς τῶν ἀπελπισμένων, ἡ προστάτις τῶν ἀδικουμένων, ἡ παρηγορία τῶν
πενθούντων, ἡ προστασία πάντων τῶν ἀνθρώπων.
Αὐτήν ἄς παρακαλέσωμε ἐκ πόθου, νά ἐνισχύει κάθε
ψυχή θλιβομένη, νά σκεπάζει τήν πατρίδα μας ἀπό κάθε ἐπιβουλή, νά φωτίζει τούς κυβερνῶντας νά μεριμνοῦν ἀγαθά ὑπέρ τοῦ λαοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας καί νά
κρατεῖ ἄσβεστη τήν πίστη καί τήν ἐλπίδα στίς καρδιές
τῶν ἀνθρώπων.
Ἐκ βάθους ψυχῆς, σᾶς εὔχομαι, ἀδελφοί μου, ἔτη
πολλά μέ ἰσχυράν καί ἀμετάθετον τήν προστασίαν τῆς
Θεομήτορος.
Μετά πατρικῶν Ἀναστασίμων εὐχῶν.
+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

«ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

«ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

μονομερὴς εὐαισθησία γιὰ τὴ διαποίμανση τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Κίτρους, ἡ ὁποία, σύμφωνα μὲ δημοσιεύματα τοῦ διαδικτύου , ὤθησε στὴ λήψη ἀποφάσεως ἀποστολῆς ἰατρῶν διὰ τὸν ἀσθενοῦντα Μητροπολίτη
Κίτρους κ. Ἀγαθόνικο, μὲ στόχο τὴν παύση του ἀπὸ τὴν διοίκηση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους, ἀνοίγει μέγα θέμα
στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, δηλ. ἐὰν καὶ κατὰ πόσον ἡ περίπτωση τοῦ ἁγίου Κίτρους εἶναι ἡ μοναδικὴ ἢ μήπως
ὑπάρχουν ἀκόμη καὶ ἄλλες περιπτώσεις γερόντων καὶ ἀνικάνων Ἀρχιερέων, μὲ τὶς ὁποῖες θὰ πρέπει νὰ ἀσχοληθεῖ ἡ
Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος.
Τὸ μέτρο αὐτὸ, παρ’ ὅτι προβλέπεται ἀπὸ τὸν Καταστατικὸ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τραυματίζει τὸ
Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν ψυχὴ τῶν δοκιμαζομένων ἀπὸ
τὴν ἀσθένεια Ἱεραρχῶν. Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἐξοβελίζονται
τέτοιοι καταξιωμένοι Ἱεράρχες, τοὺς ὁποίους τὸ ποίμνιο
στὶς ὧρες αὐτὲς τῆς ἀδυναμίας, τοῦ γήρατος ἢ τῆς ἀσθενείας τούς περιβάλλει μὲ ἀγάπη καὶ σεβασμό.
Ἡ Ἐκκλησία ἔχει τὸν τρόπο καὶ αὐτοὺς νὰ στηρίξει καὶ
τὴν διαποίμανση τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος νὰ συνεχίσει. Ὑπάρχει πληθώρα Βοηθῶν Ἐπισκόπων, Τιτουλαρίων καὶ Σχολαζόντων Μητροπολιτῶν. Ἂς ἀναθέσει σὲ κάποιο ἀπὸ αὐτοὺς, κατὰ περίπτωσιν, νὰ ἀναπληρώνει τὸν
ἀσθενοῦντα Μητροπολίτη εἰς τὰ Ἀρχιερατικά του καθήκοντα, ὅπως σοφὰ ἔπραττε ἀνέκαθεν τὸ Σεπτὸ Οἰκουμενικὸ
Πατριαρχεῖο.
Ἡ τέτοιου εἴδους ἀπομάκρυνση, ὅσο βαριὰ καὶ ἂν εἶναι
ἡ κατάσταση τῆς ὑγείας, δηλώνει σκληροκαρδία πρὸς ἕναν
Ἱεράρχη, τὸν ὁποῖο, ὁ μὲν Θεὸς διατηρεῖ, ἐμεῖς ὅμως ἀνυπομόνως ἀπορρίπτουμε ὡς ἄχρηστο καὶ ἐπιζήμιο γιὰ τὴν
Ἐκκλησία.
Ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι τὸ θεῖο ἔργο δὲν μένει πίσω ἀπὸ
ἀσθενεῖς Μητροπολίτες, ὅπως ἰσχυρίζονται μερικοί, διότι
καὶ ἐν τῇ ἀδυναμίᾳ τους διδάσκουν καὶ ἐν τῇ ἀσθενείᾳ τους
ὠφελοῦν πνευματικὰ τὸν λαό. Ἐδῶ ἰσχύει τὸ εἰς τὸν Ἀπόστολο Παῦλο λεχθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου «ἡ γὰρ δύναμίς μου
ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται»
Ταπεινῶς φρονῶ, ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἐπιδείξουμε διάκριση
καὶ στοργὴ καὶ νὰ ἐμπιστευθοῦμε τὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ.
Τὸ πρόβλημα τῶν ἀδυνάμων λόγω γήρατος ἢ ἀσθενείας Ἀρχιερέων πρέπει νὰ λυθεῖ ἀπὸ τὴν Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας μὲ λήψη μέτρων ποὺ θὰ ἐξασφαλίζουν ἀξιοπρεπή περίθαλψη καὶ διαβίωση σὲ κατάλληλο Ἐκκλησιαστικὸ χῶρο
ποὺ θὰ ἐγγυᾶται ἀπαραίτητες καὶ ἀνάλογες γιὰ τὸ ἀξίωμά τους συνθῆκες, ὥστε νὰ ἐκλείψει ἡ ἀβεβαιότητα περὶ τῆς
τύχης των, μετὰ τὴν παραίτηση. Περὶ αὐτῶν ἔχουμε ὑποβάλει προτάσεις στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας. Δυστυχῶς ὅμως ἡ ἀναβλητικότης καὶ οἱ πρόχειρες λύσεις δὲν
ἔχουν ἐπιτρέψει στὴν Ἐκκλησία νὰ προβεῖ στὴν ἀποτελεσματικὴ ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος, ἡ ὁποία θὰ ἔπειθε πολλοὺς ἐν ἀπορίᾳ εὑρισκομένους γέροντες Ἀρχιερεῖς
νὰ ἀποσυρθοῦν.
Δὲν θὰ πρέπει ὅλοι νὰ ξεχνᾶμε ὅτι σήμερα εἶναι ἡ περίπτωση τοῦ Κίτρους Ἀγαθονίκου, αὔριο ἴσως νὰ εἶναι ἡ δική μας.

Η

ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ
Μὲ λαμπρότητα ἑορτάστηκε τὴν Κυριακὴ 26
Αὐγούστου στὴν Μαρτυρικὴ πόλη τῆς Ὑπάτης
γιὰ πρώτη φορὰ ἡ κοινὴ
ἑορτὴ τῶν τριῶν ἁγίων
τῆς Ὑπάτης, ἤτοι τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἡρωδίωνος, ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ὑπάτης, ὁ
ὁποῖος ἐμαρτύρησε στὴν
Ὑπάτη, τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος
Γρηγορίου
Ἐπισκόπου
Νέων
Πατρῶν, ὁ ὁποῖος σφαγιάσθηκε κατὰ τὴν ὥρα
τῆς Θείας Λειτουργίας
στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Ὑπάτης τὴν παραμονὴ τοῦ
Ἀκαθίστου Ὕμνου τοῦ ἔτους 1711 καὶ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου ἱδρυτοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου, ὁ
ὁποῖος γεννήθηκε στὴν Ὑπάτη. Στὴν Θεία Λειτουργία ποὺ
τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου
Ὑπάτης,
παλαιὰ Καθέδρα τῆς Μητροπόλεως Νέων
Πατρῶν, ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Νικόλαος ὁ ὁποῖος καὶ ἐτέλεσε τὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ Διακόνου π. Κωνσταντίνου Παπασταμάτη.

Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ ἐφημέριος τῆς ἐνορίας Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος Καραγιάννης στὴν σύντομη προσφώνησή του ἐξέφρασε τὴν
εὐγνωμοσύνη τῶν κατοίκων τῆς Ὑπάτης καὶ τοῦ ἰδίου
προσωπικά, πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ Σεβασμιωτάτου, διότι
ἐξεπλήρωσε τὴν ἐπιθυμία τους μὲ τὴν θέσπιση τῆς κοινῆς
ἑορτῆς τῶν τριῶν Ἁγίων, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν, ἔδρασαν καὶ
ἐκοιμήθησαν στήν Ὑπάτη.
Στὴν ἀντιφώνησή του ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε
καὶ συνεχάρη τὸν π. Δημήτριο, διότι πέραν τῆς προτάσεώς
του γιὰ τὴν καθιέρωση αὐτῆς τῆς ἑορτῆς, θείᾳ ἐμπνεύσει
συνέγραψε τὴν ἀκολουθία τῆς ἑορτῆς τῆς Συνάξεως τῶν
Ἁγίων τῆς Ὑπάτης, ποὺ καθιερώθηκε νὰ τελεῖται κάθε
χρόνο τὴν πρώτη Κυριακὴ μετὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Ἀποδόσεως
τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC
Γάμος ὑποψηφίου Κληρικοῦ

κ. Νικολάου. Ὁ ἐκλιπών γεννήθηκε τὸ 1922 στὸ χωριὸ
Ἄγναντα Ἄρτης. Χειροτονήθηκε διάκονος τὸν Μάρτιο τοῦ
1956 καὶ πρεσβύτερος τὸν Ἀπρίλιο τοῦ ἰδίου ἔτους ἀπὸ τὸν
ἀείμνηστο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κυρὸ Ἀμβρόσιο. Τοποθετήθηκε καί ὑπηρέτησε σέ διάφορες ἐνορίες ὅπως τοῦ Ἁγίου

ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 • ἀρ. φύλλου 82 • ἔτος 14ο

Ὁ ἀητὸς τῆς Ρούμελης δὲν λαβώνεται

Δ

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τό νεόνυμφο ζευγάρι

Τὴν Κυριακὴ 26 Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος τέλεσε τὸ Γάμο τοῦ Δημητρίου Καρτέρη καὶ
τῆς Δέσποινας Μαυρομάτη στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγ. Νεκταρίου Λαμίας. Ὁ Δημήτριος Καρτέρης εἶναι ὑποψήφιος κληρικὸς καὶ
ἐργάζεται στὰ γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
Στελέχη τῆς Ἀδελφότητος «Λυδίας» στήν Ἱ. Μονή Δαμάστα

Ἀπό τήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ π. Λάμπρου Παππᾶ

Γεωργίου Λιβανατῶν, Ἁγίου Δημητρίου καὶ Ἁγίων Θεοδώρων
Λαμίας ἀπ’ ὅπου συνταξιοδοτήθηκε τὸ ἔτος 1993. Ὁ μακαριστὸς μετά τήν ἐκδημία τῆς πρεσβυτέρας του εἰσήχθη στό
Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο Λαμίας καί κατόπιν μετεφέρθη μέ
τούς λοιπούς τροφίμους στό Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο Στυλίδος ἀπό ὅπου καί ἀνεχώρησε πρός τήν αἰωνιότητα.
Θ. Λειτουργία στό ἐξωκκλῆσι τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Παρ. Ραχῶν
Τὴν Τετάρτη 29 Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε στὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, τῆς ἐνορίας Ἁγίου

Ἁπό τήν ἐπίσκεψη τῶν στελεχῶν τῆς «Λυδίας» στήν Ἱ. Μ. Δαμάστας

35 στελέχη τῶν Κατασκηνώσεων τῆς Ὀρθοδόξου Ἀδελφότητος «Ἁγία Λυδία» ὑπεδέχθη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος κατὰ τὴν ἐπίσκεψή τους στὴν Ἱερὰ Μονὴ Δαμάστας τὴν Δευτέρα 27 Αὐγούστου. Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε
στὰ στελέχη καὶ τὶς ὑπευθύνους τῆς Ἀδελφότητος καὶ τοὺς
μοίρασε εὐλογίες, ἐνῶ ἡ Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς παρέθεσε
πρὸς τιμὴν τους δεξίωση.

Ἄποψη τοῦ ἐκκλησιάσματος κατά τήν πανηγυρική θεία λειτουργία
στό ἱερό παρεκκλήσιο Ἁγίου Ἰωάννου Παραλίας Ραχῶν

Ἐκδημία ἱερέως Λάμπρου Παππᾶ
Ἐκοιμήθη πλήρης ἡμερῶν τὴν Τετάρτη 29 Αὐγούστου, ὁ συνταξιοῦχος κληρικός τῆς Μητροπόλεώς μας π. Λάμπρος
Παππᾶς. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ π. Λάμπρου τελέσθηκε τὴν
Πέμπτη 30 Αὐγούστου τὸ ἀπόγευμα στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων
Θεοδώρων Λαμίας, τόν ὁποῖον ὑπηρέτησε ἐπί 35 συναπτά
ἔτη, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας

Γρηγορίου Παραλίας Ραχῶν. Στὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία παρέστησαν ὁ Ἀντιδήμαρχος Στυλίδος κ. Ἀθανάσιος Καραγιῶργος, ὁ Λυκειάρχης Στυλίδος κ Γεώργιος Καραλάϊος, ἱερεῖς
ἀπὸ τὶς ὅμορες ἐνορίες καὶ πλῆθος πιστῶν. Στὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες ἔψαλε χορωδία ὑπὸ τὴν Διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης κ. Πασχάλη Μάνου.

ὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ μέσα ἀπὸ τὸν καλλιτεχνικὸ καὶ
πνευματικὸ χῶρο ξεπηδοῦν
ὁρισμένοι ἀπαίδευτοι,
οἱ ὁποῖοι μὲ τὰ προκλητικὰ ἔργα τους
κατορθώνουν νὰ διαφημισθοῦν καὶ νὰ
προβληθοῦν ὡς συγγραφεῖς, σκηνοθέτες,
ἠθοποιοὶ κλπ.
Αὐτοὺς τοὺς θολοκουλτουριάρηδες, ποὺ
ἰσοπεδώνουν ἀξίες καὶ
ἰδανικὰ
δυστυχῶς
ἐπιδοτεῖ ἡ ἑλληνικὴ
πολιτεία, ὅπως καὶ μὲ
τὸ πρόσφατο ἐπαίσχυντο
ἔργο μίας
ἀγνώστου στὸ εὐρὺ
κοινὸ σκηνοθέτου περὶ τοῦ ἥρωα τῆς
Ἀλαμάνας Ἀθανασίου Διάκου, τὸ
ὁποῖο ἀνέβηκε στὸ φεστιβὰλ Ἀθηνῶν.
Εἶναι νὰ ἀπορεῖ κανεὶς, πῶς βρίσκουν τὴ δύναμη οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ νὰ
ἀμαυρώνουν αἰώνια σύμβολα, τὰ
ὁποῖα ἡ ἱστορία καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ λαοῦ
ἔχει ὑπεράνω πάντων. Τόση ρηχότης
καὶ μωρία ὑπάρχει, ὥστε χάριν τοῦ
κέρδους νὰ ποδοπατοῦν τὴν ἀξία τοῦ
Γένους καὶ τὴ λεβεντιὰ τῆς φυλῆς!
Αὐτὸ ποὺ θέλουμε νὰ τονίσουμε
αὐτὴ τὴν ὥρα δὲν εἶναι ἡ ὕβρις καὶ ἡ
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ἀπαιδευσία τῆς σκηνοθέτου, ἀλλὰ ἡ
ἀντίδραση τοῦ λαοῦ μας, τῶν φορέων
καὶ τῶν μεμονωμένων πολιτῶν γι᾽
αὐτὴ τὴν ἐπαίσχυντη
παράσταση.
Αὐτὸ
εἶναι
τὸ
ἐνθαρρυντικό
τῆς
ὑποθέσεως, ὅτι ἀκόμα
ὑπάρχουν ἀντιστάσεις
καὶ ὅτι ὁ λαός μας,
ὅσο καὶ ἂν φαίνεται
ζαλισμένος μὲ τὰ καθημερινὰ προβλήματα, πιστεύει σὲ ἀξίες
καὶ ἰδανικὰ, γιὰ τὰ
ὁποῖα ἀντιδρᾶ καὶ
ἀγωνίζεται,
ὅταν
αὐτὰ
καθυβρίζονται
καὶ κακοποιοῦνται.
Ὁ Ἀθανάσιος Διάκος, ὅπως καὶ ὅλοι οἱ μάρτυρες τῆς
πίστεως καὶ οἱ ἥρωες τῆς Πατρίδος,
εἶναι ἄσβεστοι φάροι ἤθους, λεβεντιᾶς
καὶ αὐτοθυσίας. Τὸ ἐρώτημα εἶναι:
Ποιὸς ἐξουσιοδότησε τὴν πολιτεία νὰ
χρηματοδοτεῖ τέτοιου εἴδους ἀντεθνικὰ
ἔργα πού σπιλώνουν τὴν ἱστορία;
Εἶναι δυνατὸν ποτὲ κρατικοὶ φορεῖς νὰ
συνεργάζονται μὲ ἀνθρώπους πού
προσβάλλουν τὴν ὑπόσταση τῆς πατρίδος;

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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Ὁσία Μεθοδία τῆς Κιμώλου ἀνήκει στή χορεία
τῶν Ἁγίων τῶν νεοτέρων χρόνων τῆς Ἐκκλησίας
μας. Γεννήθηκε στίς 10
Νοεμβρίου τοῦ 1865 στό νησί
Κίμωλος. Ἦταν τό δεύτερο παιδί
μιᾶς ὀκταμελοῦς οἰκογένειας, ἡ
ὁποία ἀποτελοῦνταν ἀπό 3 υἱούς
καί 5 θυγατέρες καί εἶχε γονεῖς
δύο εὐσεβεστάτους καί πιστούς
χριστιανούς τόν Ἰάκωβο καί τήν
Μαρία Σάρδη. Ὁ πατέρας τῆς
ὁσίας ἦταν στό ἐπάγγελμα ἔμπορος, ἀλλά εὐσεβής χριστιανός,
πάντοτε μελετοῦσε τήν ἁγία Γραφή καί μέ αὐτήν στά χέρια ξεψύχησε. Μέσα σέ ἕνα χριστιανικό
περιβάλλον ἀνατράφηκε καί μεγάλωσε ἡ μικρή Εἰρήνη, ἡ ὁποία
ἀπό τήν παιδική της ἡλικία ἔδειξε τήν μεγάλη της ἀγάπη γιά
τόν Χριστό καί τήν βαθειά της
κλίση νά ἀφοσιωθεῖ ὁλοκληρωτικά σέ Αὐτόν. Ὅμως ἡ ζωή τῆς
ἐπιφύλασσε μιά διαφορετική πορεία. Ὅταν ἔφθασε σέ ἡλικία γάμου, οἱ γονεῖς της ἀποφάσισαν
νά τήν παντρέψουν μέ ἕνα ναυτικό ἀπό τήν Χίο, τόν Παντελή
Φιλιππάκη. Ἡ Εἰρήνη μή θέλοντας να ἐναντιωθεῖ στό θέλημα
τῶν γονιῶν της, ὑποτάχθηκε
στήν ἀπόφασή τους καί παντρεύθηκε στίς 27 Δεκεμβρίου
τοῦ 1882, παρότι ἡ καρδιά της ἐπιθυμοῦσε ἄλλα.
Δέν ἔζησε πολύ στόν ἔγγαμο βίο. Ὁ σύζυγός της σύντομα σέ κάποιο ταξίδι του ναυάγησε στίς ἀκτές τῆς
Μικρᾶς Ἀσίας καί ἐχάθη. Ἡ Εἰρήνη ἀπελευθερωμένη πιά
ἀπό τά δεσμά τοῦ γάμου, πῆρε τήν ἀπόφαση, πού ἀπό
τά παιδικά της χρόνια λαχταροῦσε, νά ἀφιερωθεῖ στόν
Χριστό. Πηγαίνει στόν πνευματικό της, ἕνα εὐλαβέστατο
ἱερέα, τόν Γεώργιο Λογοθέτη καί τοῦ ἐξομολογεῖται τόν

μύχιο πόθο της νά ἀκολουθήσει τόν μονήρη βίο. Ὁ καλός ἱερέας τήν ἐνθάρρυνε στήν ἀπόφασή της καί τήν
προετοίμασε κατάλληλα γιά τήν
μεγάλη στιγμή. Μετά ἀπό ἕνα
διάστημα πνευματικῆς προετοιμασίας ἡ Εἰρήνη εἶναι ἕτοιμη νά
δεχθεῖ τό ἀγγελικό σχῆμα. Ἡ
κουρά της θά γίνει στόν Ἱερό
Ναό Παναγίας Ὁδηγήτριας Κιμώλου ἀπό τόν Μητροπολίτη Σύρου Μεθόδιο, ὁ ὁποῖος καί θά
τῆς δώσει τό μοναχικό ὄνομα
Μεθοδία.
Μετά τή κουρά της ἡ μοναχή
πλέον Μεθοδία θά ἐγκαταλείψει
τόν ἐγκόσμιο βίο καί θά ἀποσυρθεῖ σέ ἕνα ἐρημικό κελλί στό Μέσα Κάστρο τῆς Κιμώλου πλάϊ
στόν ἱστορικό Ναό τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος χρονολογεῖται ἀπό τό 1552. Ἐκεῖ, ἄν
καί χωρίς πείρα καί γνώση τῆς
μοναστικῆς ζωῆς καί τῶν παλαισμάτων αὐτῆς, ἡ μοναχή Μεθοδία θά άφοσιωθεῖ στόν ἀσκητικό
ἀγώνα. Μέ ἐνθουσιασμό καί πίστη βαθειά θά τηρήσει αὐστηρά
ὅλους τούς ἀσκητικούς κανόνες.
Ἡ ἄσκηση, ἡ προσευχή, ἡ νηστεία, ἡ κακοπάθεια, οἱ ἀγρυπνίες, οἱ ἀγαθοεργίες θά καταστήσουν τό κελλί τῆς ὁσίας ἕνα τόπο ἁγιάσματος καί πόλο ἕλξης γιά τούς ἀνθρώπους.
Ἡ ὁσία Μεθοδία ζοῦσε ἔγκλειστη στό κελλί της, δέν
ἔβγαινε ἔξω ἀπό αὐτό παρά σπάνιες φορές, γιά νά παρακολουθήσει τήν θεία Λειτουργία ἤ νά βοηθήσει κάποιον
πού τήν εἶχε ἀνάγκη. Ὅμως πολύ σύντομα τό κελλί της
ἔγινε κέντρο πνευματικῆς διδασκαλίας γυναικῶν καθώς
πολλές γυναῖκες ἀπό τήν Κίμωλο καί ἀπό ἄλλα νησιά
πού ἄκουσαν τή φήμη τῆς ὁσίας προσέρχονταν σ’ αὐτήν
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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC
Πανήγυρη Ἁγίων Ἀναργύρων
Τὸ Σάββατο 30 Ἰουνίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος χοροστάτησε καὶ κήρυξε τόν Θεῖο λόγο στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων ποὺ τελέσθηκε στὸ ἐπ’ ὀνόματι τῶν Ἁγίων τιμώμενο Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Παρεκκλήσιο Κάστρου Λαμίας. Στὸ κήρυγμά του ὁ Σε-

Λιμενάρχης Γλύφας κ. Στέφανος Καλαμίδας, μὲ τὸ ἐπιτελεῖο
του, ὁ πρ. Δήμαρχος Πελασγίας κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης, ὁ
Πρόεδρος τοῦ Δ.Δ. Γλύφας καὶ πλῆθος εὐσεβῶν χριστιανῶν.
Στὴν Θεία Λειτουργία ἔψαλε χορὸς βυζαντινὸς ὑπὸ τὴν Διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου καὶ Καθηγητοῦ τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς κ. Εὐθυμίου Τσιούμα. Ἀκολούθησε δεξίωση σὲ παρα-

Ἀπό τον πανηγυρικό Ἑσπερινό στό παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων

Μέ τούς ἐπισήμους μετά τή θεία Λειτουργία στην Γλύφα

βασμιώτατος τόνισε ὅτι ἐὰν ὁ καθένας βγεῖ ἀπὸ τὸν ἑαυτό του
καὶ ἀνοίξει τὴν καρδιά του καὶ ὅλοι μαζὶ συναντηθοῦμε στὴν
Ἐκκλησία καὶ συνεργαστοῦμε θὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴν λαίλαπα ποὺ μαστίζει τὴν Ἑλλάδα, διότι ἡ ἀγάπη, ἡ ἀλληλεγγύη καὶ
τὸ φιλότιμο τοῦ Ἕλληνα μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Τήν Κυριακή 1 Ἰουλίου, κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, ὁ Σεβασμιώτατος
ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό Ἁγ. Ἀναργύρων Γλύφας. Κατὰ τὴν ἄφιξή του στὸν Ἱ. Ναὸ τὸν Σεβασμιώτατο ὑπεδέχθησαν ὁ Λιμενάρχης Γλύφας κ. Στέφανος Καλαμίδας μὲ Ἀξιωματικούς τοῦ Λιμεναρχείου, κάτοικοι τῆς ἐνορίας

λιακὸ κέντρο, κατὰ τὴν ὁποία ἡ χορωδία γυναικῶν τοῦ Ἱ.
Ναοῦ Ἁγ. Ἀποστόλων Λαμίας ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ κ. Τσιούμα τραγούδησε παραδοσιακὰ τραγούδια.

Ἀπό τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Ἀναργύρων Γλύφας

Μέ τούς Σεβασμιώτατους Μητροπολίτες Σύρου κ. Δωρόθεο καί
Κορίνθου κ. Διονύσιο στόν Ἱ. Ν. Παναγίας τῆς Τήνου

καὶ μικρὰ παιδιά πού τοῦ προσέφεραν λουλούδια. Στὸ τέλος
τῆς θείας Λειτουργίας ὁ ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας π. Κωνσταντῖνος Ριζόπουλος προσφώνησε τὸν Σεβασμιώτατο καὶ τὸν
εὐχαρίστησε γιὰ τὴν παρουσία του στὴν πανήγυρη τῆς ἐνορίας. Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν ἀντιφώνησή του εὐχαρίστησε τὸν
ἐφημέριο καὶ τόνισε ἰδιαίτερα τήν ἐπικίνδυνη δράση πού ἀναπτύσσει στήν περιοχή μιά μικρή ὁμάδα αἱρετικῶν, ἐφιστώντας
τήν προσοχή στούς πιστούς νά μήν παρασυρθοῦν ἀπό
αὐτούς. Στὴν ἀκολουθία παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Στυλίδος κ.
Ἀπόστολος Γκλέτσος, ἡ τ. Ὑπουργὸς κ. Κατερίνα Μπατζελῆ, ὁ

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν Τῆνο
Τὴν ἰδιαιτέρα του πατρίδα, ἱερὰ Νῆσο Τῆνο ἐπισκέφτηκε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τὸ δεκαήμερο 9
μὲ 19 Ἰουλίου. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς παραμονῆς του στὴν
Τῆνο παρέστη συμπροσευχόμενος μαζὶ μὲ τὸν Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Σύρου κ. Δωρόθεο τὴν Τρίτη 10 Ἰουλίου στὴν

Θεία Λειτουργία ποὺ τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Εὐαγγελιστρίας ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κορίνθου κ.
Διονύσιου, ὁ ὁποῖος ἐπισκέφτηκε τὸ νησὶ μὲ 700 προσκυνητὲς
τῆς Μητροπόλεώς του. Τὴν Κυριακὴ 15 Ἰουλίου ἱερούργησε
καὶ ὡμίλησε στὸν Πανίερο Ναὸ τῆς Εὐαγγελιστρίας κατά τήν
ὁποία παραβρέθηκαν καὶ πολλοὶ προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν Ἀταλάντη. Τὴν Τρίτη 17 Ἰουλίου δέχθηκε στὸ Ἡσυχαστήριό του,
τὸ ὁποῖο βρίσκεται στὴ θέση Ἄβδος τῆς Τήνου καὶ τιμᾶται ἐπ’
ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου, προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν

Σελίδα 15

EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC

Ἡ Ὁσία Μεθοδία τῆς Κιμώλου
Τό ἀκοίμητο καντήλι τοῦ Αἰγαίου

«ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

κου, ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό
Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, ὅπου τέλεσε τήν εἰς
διάκονο χειροτονία τοῦ π. Κωνσταντίνου Παπασταμάτη. Ὁ νέος πρεσβύτερος εἶναι ἔγγαμος, πατέρας δύο παιδιῶν, ἀπόφοιτος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ι.Ε.Κ Καρδίτσας καὶ εἶναι ὁ πέμπτος
κατὰ σειρὰ ἄμισθος κληρικὸς τῆς Μητροπόλεώς μας.
Θεία Λειτουργία στό ἐξωκκλῆσι τῆς Παναγία Εὐλογίας

Μάγκας καὶ τὰ ἔσοδά του προσφέρθηκαν ὑπὲρ τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ. Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε καὶ συνεχάρη τὸν κ.
Μάγκα γιὰ αὐτὴν του τὴν πρωτοβουλία καὶ προσφορὰ καὶ τοῦ
εὐχήθηκε νὰ ἔχει ὑγεία καὶ δύναμη ὥστε νὰ συνεχίσει τὴν
προβολὴ καὶ τὴν διάδοση τοῦ παραδοσιακοῦ τραγουδιοῦ.
Στὴν Θεία Λειτουργία παρέστησαν ὁ Ἀντιδήμαρχος Μώλου –
Ἁγίου Κωνσταντίνου κ. Ἀθανάσιος Φλωράκης, ὁ Διοικητὴς
τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος Καμμένων Βούρλων καὶ πολλοὶ
προσκυνητὲς ἀπὸ τὶς γύρω περιοχές.
Ἑορτή Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ
Τὴν Πέμπτη 23 Αὐγούστου τὸ ἀπόγευμα, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος χοροστάτησε καὶ ὡμίλησε

Ἀρτοκλασία στό ἱερό εξωκκλήσιο τῆς Παναγίας Εὐλογίας

Τὴν Πέμπτη 23 Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε στὴν πανηγυρικὴ
θεία Λειτουργία ἐπὶ τῇ ἀποδόσει τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Παναγίας Εὐλογίας ποὺ βρίσκεται πλησίον του χωριοῦ Λογγὸς Λοκρίδος. Στὸ κήρυγμά του ὁ
Σεβασμιώτατος ἐτόνισε μεταξὺ ἄλλων ὅτι ἡ Θεοτόκος συνάζει
πάντας ὡς «ἡ ὄρνις ἐπισυνάγει τά νοσσία ἑαυτῆς ὑπό τάς πτέ-

Ἀπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Κοσμᾶ Λαμίας

στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ
τοῦ Αἰτωλοῦ στὸν ὁμώνυμο Ἱερὸ Ναὸ στὶς Ἐργατικὲς Κατοικίες
Νέας Μαγνησίας Λαμίας. Στὸ κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος
ἀναφέρθηκε στὴ ζωὴ καὶ στὸ σπουδαῖο ἔργο τοῦ ἁγίου
Κοσμᾶ. Τόνισε μεταξὺ ἄλλων ὅτι καὶ σήμερα τὰ παραγγέλματα καὶ τὰ διδάγματα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ εἶναι πολὺ ἐπίκαιρα καὶ
ἀπὸ αὐτὰ θὰ πρέπει νὰ ἐμπνευστοῦν οἱ ἡγέτες καὶ ὁ λαός. Τέλος εὐχήθηκε ὁ ἅγιος νὰ πρεσβεύει ὑπὲρ πάντων ἡμῶν καὶ νὰ

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν γνωστό παραδοσιακό μουσικό κ. Γεώργιο Μάγκα

ρυγας». Ἡ Θεοτόκος ἀγκαλιάζει καὶ σκεπάζει μὲ τὴν σκέπη Της
ὅλο τὸν κόσμο. Γι’ αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ καταφεύγουμε εἰς τὴν
προστασία της, ἰδιαίτερα τὴν περίοδο αὐτή, ποὺ γιὰ τὴν ὑπέρβαση τῆς πνευματικῆς καὶ οἰκονομικῆς κρίσεως ἀπαραίτητη
καθίσταται ἡ ἑνότητα πάντων. Στὸ τέλος τῆς θείας Λειτουργίας
στὸν προαύλιο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τελέσθηκε ἀρτοκλασία
καὶ ἀκολούθησε παραδοσιακὸ γλέντι, τὸ ὁποῖο διοργάνωσε ὁ
γνωστὸς μουσικός τοῦ παραδοσιακοῦ τραγουδιοῦ κ. Γεώργιος
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βοηθήσει τὴν δοκιμαζόμενη πατρίδα μας. Ἐπίσης τήν Δευτέρα
27 Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στη Θεία Λειτουργία στο Ἱερό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Φανουρίου Λαμίας.
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ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «Α. ΠΕΤΡΗ - ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ»
ήν 1η Σεπτεμβρίου ἕνα μεγάλο ὄνειρο τῆς τοπικῆς
μας Ἐκκλησίας ἐκπληρώθηκε. Τό περικαλλές Γηροκομεῖο τῆς Μητροπόλεώς μας « Ἵδρυμα Ἀργύρη
Πετρῆ-Στέγη Γερόντων», στή Στυλίδα ὑποδέχθηκε τούς
πρώτους ἡλικιωμένους τροφίμους του, ξεκινώντας ἔτσι
τήν λειτουργία του.
Πέρασαν 12 χρόνια ἀπό
τήν 5 Μαρτίου 2000 ὅταν
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος
ἔθεσε τόν θεμέλιο λίθο γιά
τήν ἀνέγερση τοῦ νέου
Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου σέ κτῆμα πού δώρησε ὁ
Μεγάλος Εὐεργέτης τῆς
Ἐκκλησίας μας κ. Ἀργ. Πετρῆς καί 4 ἀπό τήν 7η Νοεμβρίου 2008 τήν ἱστορική στιγμή τῶν ἐγκαινίων τοῦ ἀποπερατωθέντος Γηροκομείου πού τέλεσε ἡ Α. Θ. Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαῖος,
συμπαρισταμένων τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, παρουσία πολλῶν Ἱεραρχῶν, ἐπισήμων καί πλήθους κόσμου, καί τό Ἵδρυμα ὁλοκληρωμένο πιά παραδόθηκε στήν φιλανθρωπική διακονία τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας γιά νά περιθάλψει καί νά ἀναπαύσει
τούς ἡλικιωμένους ἀνθρώπους τῆς περιοχῆς μας.
Στίς ὑπερσύγχρονες καί ἄνετες ἐγκαταστάσεις του, πού
βρίσκονται στήν περιοχή Βασιλική Στυλίδος, σέ ἕνα ὅμορφο καί ἥσυχο περιβάλλον, κοντά στή θάλασσα, μέ θέα τό
γαλάζιο τοῦ Μαλιακοῦ πού ἁπλώνεται μπροστά του, τό
νέο Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο προσφέρει ὑπηρεσίες ὑψηλοῦ ἐπιπέδου. Τό Ἵδρυμα «Ἀ. Πετρῆ-Στέγη Γερόντων»
διαθέτει 80 κλίνες, ἔχει ἐσωτερικούς χώρους 2.500 τετρα-

Τ

γωνικῶν μέτρων, ἔχει κατασκευασθεῖ μέ τίς πιό σύγχρονες
Εὐρωπαϊκές προδιαγραφές καί εἶναι ἕνα κόσμημα ὄχι μόνο
γιά τήν Μητρόπολή μας ἀλλά καί γιά ὁλόκληρη τήν Περιφέρεια. Ἡ ἀνέγερσή του εἶναι ἕνα ἐπίτευγμα, τό ὁποῖο ξεκίνησε μέ τή μεγάλη δωρεά
τοῦ οἰκοπέδου καί ἑνός σεβαστοῦ χρηματικοῦ ποσοῦ
ἀπό τόν κ. Ἀργύρη Πετρῆ
καί ὁλοκληρώθηκε μέ τίς
ἄοκνες προσπάθειες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη
μας κ. Νικολάου καί τίς μικρές καί μεγάλες δωρεές τῶν
ἐνοριῶν, τῶν μονῶν, τῶν
ἐπωνύμων καί ἀνωνύμων χριστιανῶν τῆς τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας, χωρίς καμία κρατική ἤ εὐρωπαϊκή ἐπιχορήγηση. Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία καυχᾶται γιά τό νέο πολυδάπανο Ἵδρυμά της, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ ἔκφραση τῆς ἐμπιστοσύνης καί τῆς ἀφοσιώσεως τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.
Ἡ μετακόμιση τῶν Γερόντων ἀπό τό Ραχούτειο
Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο ἔχει ὁλοκληρωθεῖ καί μιά καινούρια λαμπρή σελίδα στή φιλανθρωπική διακονία τῆς
Μητροπόλεώς μας ἄνοιξε μέ τή πλήρη λειτουργία τοῦ Γηροκομείου Στυλίδος. Τό ἵδρυμα εἶναι ἀνοικτό γιά ὅλους,
νά τό ἐπισκεφθοῦν, νά δοῦν ἀπό κοντά τίς ἐγκαταστάσεις
του καί νά δώσουν χαρά στούς ἀπόμαχους τῆς ζωῆς. Ἡ
οἰκονομική στήριξη τῶν φιλανθρώπων χριστιανῶν πρός τό
ἵδρυμα εἶναι ἐπιβεβλημένη γιά τή λειτουργία του. Τά ἔξοδα λειτουργίας τοῦ Ἱδρύματος εἶναι μεγάλα καί ἡ τοπική
μας Ἐκκλησία προσβλέπει στή βοήθεια, μικρή καί μεγάλη,
τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν, γιά νά συνεχίσει νά προσφέρει
τήν ἁγάπη της στούς ἀνθρώπους τῆς τρίτης ἡλικίας.

Σελίδα 6

«ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

ΕΚΔΗMIA Αρχιμ. ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

«ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC

ηγουμενου ιερασ μονησ αντινιτσησ
Μέσα σὲ ἀτμόσφαιρα συγκινήσεως καὶ χαρμολύπης
τελέσθηκε τὴν Τετάρτη 25
Ἰουλίου τὸ πρωί, στὸ καθολικό της Ἱερᾶς Μονῆς
Γενεσίου τῆς Θεοτόκου
Ἀντινίτσης, ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ καθηγουμένου
Ἀρχιμ. Ἀγαθονίκου Ἀναγνωστοπούλου, ὁ ὁποῖος
ἐκοιμήθη τὴν Τρίτη 24 Ἰουλίου στὸ Νοσκομεῖο Λαμίας μετὰ ἀπὸ πολύμηνη
ἀσθένεια. Στὴν ἀκολουθία
χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος καὶ συμμετεῖχαν
πολλοὶ κληρικοὶ τῆς Μητροπόλεώς μας καὶ ἄλλων
Μητροπόλεων. Ὁ Σεβασμιώτατος στόν ἐπικήδειο
λόγο του ἀναφέρθηκε στὴν ἱερατικὴ πορεία τοῦ μακαριστοῦ
Καθηγουμένου, σκιαγράφησε τὴν προσωπικότητά του καὶ τόνισε τὴν μεγάλη προσφορά του στὴν Μονὴ, τὴν ὁποία καὶ
ἀνακαίνισε ἐκ βάθρων. Εὐχήθηκε τέλος ἡ Παναγία νὰ στείλει
μία καινούργια ἀδελφότητα, ἡ ὁποία θὰ συνεχίσει τὸ ἔργο τοῦ
μακαριστοῦ ἡγουμένου. Στὴν συνέχεια ἐν πομπῇ ἔγινε ἡ μεταφορὰ τοῦ σκηνώματος ὄπισθεν τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Καθολικοῦ, ὅπου καὶ ἐτάφη, καθότι ὁ μακαριστὸς καθηγούμενος
θεωρεῖται ὡς νέος κτίτωρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Ὁ Πανοσιώτατος
Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀγαθόνικος, κατὰ κόσμον Χρῆστος, Ἀναγνωστόπουλος, γεννήθηκε στὶς 15 Ἰουνίου 1930, στὸ χωριὸ
Παρασκευὴ Αἰγιαλείας. Ἐκάρη μοναχὸς στὶς 6 Ἰουλίου 1956
στὴν ἱερὰ Μονὴ Ταξιαρχῶν Αἰγιαλείας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καλαβρύτων, ὅπου ἔλαβε τὸ ὄνομα Γερβάσιος. Διάκονος
χειροτονήθηκε στὶς 8 Ἰουλίου 1956 ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου
Ἄρτης κυροῦ Σεραφεὶμ, τοῦ μετέπειτα Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Θεοδώρας Ἄρτης καὶ Πρεσβύτερος στὶς 24 Ἰουλίου 1988 ὑπὸ τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου
Φθιώτιδος κυροῦ Δαμασκηνοῦ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀντινίτσης,
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ἀλλὰ καὶ στὴν Ἁγία Μαρία τὴν Μαγδαληνή, τονίζοντας ὅτι
2000 χρόνια μετὰ ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ διδάσκει, παρόλο
ποὺ αὐτοὶ ποὺ θέλουν νὰ μολύνουν τὴν πίστη προσπαθοῦν
τόσα χρόνια νὰ ἀμαυρώσουν τὸ πρόσωπό της. Στό τέλος τῆς
θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε στὴν ἑορτάζουσα Καθηγουμένη τῆς Μονῆς, γερόντισσα Μαγδαληνὴ, ὁ Θεὸς
νὰ τῆς δίνει ἔτη πολλὰ καὶ ἁγιασμένα. Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία τελέσθηκε ἀρτοκλασία καὶ ἀκολούθησε κέρασμα σὲ ὅλους
τούς προσκυνητὲς ποὺ προσῆλθαν γιὰ νὰ εὐχηθοῦν στὴν γερόντισσα.
Ὁ Σεβασμιώτατος στή ἑορτή τῆς Ἁγ. Παρασκευῆς Χαλκίδος
Μέ προσκυνητές ἀπό τόν Ἀχινό Φθιώτιδος στήν Τῆνο

ἐνορία τοῦ Ἀχινοῦ Φθιώτιδος, τοὺς ὁποίους συνόδευε ὁ ἐφημέριός τους π. Ἰωάννης Μέρμηγκας. Ἐπίσης κατὰ τὴν παραμονή του στὴν Τῆνο ἐπισκέφτηκε στὸ ἐργαστήριό του, τὸν
ὀγδονταεπτάχρονο διεθνοῦς φήμης ζωγράφο κ. Νικόλαο
Πουκαμισᾶ.
ὅπου καὶ ἔλαβε τὸ ὄνομα Ἀγαθόνικος. Διορίστηκε Ἡγούμενος
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀντινίτσης ἀπὸ τὸν Ἰούλιο τοῦ 1989. Ἐπὶ τῶν
ἡμερῶν τοῦ π. Ἀγαθονίκου καί μὲ τὴν συμπαράσταση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου ἀνοικοδομήθηκε τὸ μεγαλοπρεπὲς καθολικό, ἡ φιάλη ἁγιάσματος, τὸ κωδωνοστάσιο, ὁ ξενώνας, μέ τά ὁποῖα ἡ Μονὴ ἀπέκτησε τήν μεγαλόπρεπη ἐμφάνισή της. Ὁ π. Ἀγαθόνικος διακρίθηκε καί στή
προσφορά του πρός τό ἔργο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας προσφέροντας μεγάλες δωρεές γιά τά ἱδρύματα καί τό φιλανθρωπικό ἔργο της. Στὴν ἐξόδιο ἀκολουθία παρέστησαν ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξενοφῶντος τοῦ Ἁγίου Ὅρους πανοσ.
ἱερομόναχος π. Σεραφείμ, ὁ Βουλευτὴς Φθιώτιδος κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης, ὁ Διοικητὴς καὶ στελέχη τοῦ Στρατιωτικοῦ
φυλακίου τῆς ΜΕΡ.ΥΠ., ὁ Διοικητὴς τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος Δομοκοῦ, συγγενεῖς καὶ συγχωριανοὶ τοῦ μακαριστοῦ ἀπὸ
τὸ Αἴγιο καὶ πολλοὶ προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν Φθιώτιδα, ἀλλὰ καὶ
ἀπὸ ἄλλες περιοχὲς, ἐνῶ ἔψαλαν ὁ Πρωτοψάλτης καὶ τέως
Σχολάρχης τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Λαμίας κ. Στυλιανὸς
Μαστρογιάννης καὶ ὁ Λαμπαδάριος τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Ναοῦ Λαμίας κ. Ἀνδρέας Ἰωακείμ.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν πολυαρχιερατική θεία λειτουργία στή Χαλκίδα

Μὲ πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος
κ. Χρυσοστόμου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος μετέβη τὸ διήμερο 25 καί 26 Ἰουλίου στὴν Χαλκίδα
γιὰ νὰ συμμετάσχει στοὺς λαμπροὺς ἑορτασμοὺς ἐπὶ τῇ μνήμῃ
τῆς ἁγίας Ὀσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς, πολιούχου
Μέ τόν διεθνοῦς φήμης ζωγράφο κ. Νικόλαο Πουκαμισᾶ

Θεία Λειτουργία στήν Ἱ. Μονή Λιβανατῶν
Τὴν Κυριακὴ 22 Ἰουλίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Λιβανατῶν. Στὸ κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο τῆς ἡμέρας,

Ἁπό τήν περιφορά τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Ἀγ. Παρασκευῆς στήν Χαλκίδα

Ἀπό τή θεία λειτουργία στήν Ἱ. Μ. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Λιβανατῶν
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τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τὸ μνημόσυνο
τῶν ἀειμνήστων Δημητρίου καὶ Ἀθανασίας Καρπέτα.
Ἑσπερινός στό παρεκκλῆσι τοῦ Στρατηγοῦ κ. Λιασκώνη
Τὴν Τρίτη 14 Αὐγούστου τὸ ἀπόγευμα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος χοροστάτησε καὶ ὡμίλησε στὸν
Μέγα Πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῆς Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου ποὺ τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, πλησίον της πόλεως Μακρακώμης, τοῦ ὁποίου κτήτορας εἶναι ὁ Στρατηγὸς ἐ.ἀ. Γεώργιος Λιασκώνης. Κατὰ τὴν προ-

Μετά τό τέλος τῆς παρακκλήσεως στόν Ἁγιο Κωνσταντίνο Λοκρίδος

ὑποδέχθηκαν στό προαύλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὁ ἐφημέριος τοῦ
χωριοῦ π. Γεώργιος Τσίκνας, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δ.Δ. Μαντασιᾶς
κ. Δημήτριος Κουφοκώστας καί οἱ κάτοικοι τοῦ χωρίου, οἱ
ὁποῖοι κρατοῦσαν ἀναμμένα κεριά καί τόν ἔρραναν μέ ροδοπέταλα. Μετὰ τὴν Ἱερὰ Παράκληση τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο προσέφερε κέρασμα σὲ ὅλους τούς παρευρισκομένους
στὸ προαύλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὅπου ὁ Καθηγητὴς κ. Μπουρογιάννης προσφώνησε τὸν Σεβασμιώτατο καὶ ἀναφέρθηκε ἐν
συντομία στὴν ἱστορία τοῦ χωριοῦ. Τήν Παρασκευή 10
Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε καί ὡμίλησε στήν
ἀκολουθία τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως πού τελέσθηκε στόν Ἱερό
Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης στόν Ἅγιο Κωνσταντῖνο
Λοκρίδος, ἐνῶ τήν Δευτέρα 13 Αὐγούστου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας.
Θεία Λειτουργία καί μνημόσυνο στόν Ἱερό Ναό Παναγίας
Δεσποίνης Λαμίας
Τὴν Κυριακὴ 5 Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος Ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Παναγίας Δεσποίνης Λαμίας. Στὸ κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος
ἀναφέρθηκε στὸ Εὐαγγέλιο τῆς ἡμέρας τονίζοντας μεταξὺ
ἄλλων ὅτι ἡ ζωὴ εἶναι ἕνα ταξίδι ἀλλὰ καὶ ἡ πορεία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἕνα ταξίδι ποὺ ἔχει ἀπρόοπτα καὶ ἐναντίους ἀνέμους. Δὲν πρέπει ὅμως νὰ ἀπογοητευόμαστε, ὅταν ἔρθουν οἱ
θλίψεις, ἄλλα μὲ θάρρος καὶ γενναιότητα νὰ τὶς ἀντιμετωπίζουμε καὶ νὰ τὶς βλέπουμε σὰν ἐκγύμναση καὶ παιδαγωγία τοῦ
Θεοῦ, ποὺ σκοπὸ ἔχουν τὴ θέωση τοῦ ἀνθρώπου. Στὸ τέλος

Ἀπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στό παρεκκλήσιο τοῦ κ. Γ. Λιασκώνη

σέλευση τοῦ Σεβασμιωτάτου, τοῦ ἐπιφυλάχθηκε ἐπίσημη
ὑποδοχή ἀπό τόν κ. Γεώργιο Λιασκώνη, ὁ ὁποῖος τοῦ προσέφερε ὡς δῶρο Σταυρὸ εὐλογίας. Ἀκολούθως τελέσθηκε ὑπαίθριος Ἑσπερινὸς στὸν ὁποῖο συμμετεῖχαν Ἱερεῖς τῆς περιφερείας καὶ ἔψαλε βυζαντινὴ χορωδία ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Λαμπαδαρίου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Λαμίας καὶ Διευθυντοῦ
τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κ.
Ἀνδρέα Ἰωακείμ. Ὅλα τὰ ἔσοδα τῆς πανηγύρεως προσφέρθηκαν ὑπὲρ ἐνισχύσεως τοῦ Γηροκομείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Μέριμνα Γήρατος Ἀθανάσιος & Μαίρη Ἀκρίδα» στὴ Σπερχειάδα. Στὸν Ἑσπερινὸ παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Μακρακώμης
κ. Εὐθύμιος Παπαευθυμίου, ὁ τ. Εἰσαγγελέας τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Χρῆστος Λάμπρου, λοιποί ἐπίσημοι, ἱερεῖς καὶ πλῆθος
κόσμου.
Χειροτονία π. Κωνσταντίνου Παπασταμάτη
Τήν Τετάρτη 15 Αὐγούστου, ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτό-
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13 - 16 Σεπτεμβρίου
Στόν Ἱερό Μητροπολιτικό
Ναό Εὐαγγελισμοῦ
τῆς Θεοτόκου Λαμίας
ΥΠΟΔΟΧΗ
13 Σεπτεμβρίου, 7 μ.μ.
στήν πλατεία Πάρκου Λαμίας

Ἀπό τή θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Δεσποίνης Λαμίας

Ἀπό τήν εἰς διάκονον χειροτονία τοῦ π. Κων/νου Παπασταμάτη
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γιά νά τήν συμβουλευθοῦν καί νά διδαχθοῦν ἀπό τήν
πνευματική της κατάρτιση. Τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή ἡ
Ὁσία ζοῦσε στήν ἀπόλυτη μόνωση. Τό κελλί της ἦταν
κλειστό στίς ἐπισκέψεις καί μόνο ἀπό ἕνα μικρό παραθυράκι πού εἶχε, προσέφερε λάδι ἀπό τό ἀκοίμητο καντήλι πού εἶχε στό κελλί της καί τό ὁποῖο σύμφωνα με
μαρτυρίες Κιμωλιωτῶν εἶχε θεραπεύσει πολλές ἀσθένειες. Γύρω ἀπό τήν ὁσία δημιουργήθηκε ἕνας πνευματικός
κύκλος μέ ἀφιερωμένες μαθήτριές της καί ἡ διδασκαλία
της καί οἱ πνευματικές συμβουλές της ἐπηρέασαν ἀποφασιστικά τή ζωή τῶν κατοίκων τοῦ νησιοῦ.
Οἱ ἀσκητικοί ἱδρῶτες καί τά παλαίσματα κατέστησαν
τήν Μοναχή Μεθοδία σκήνωμα ἁγιότητος εὐάρεστο στό
Θεό, ὁ ὁποῖος τήν ἀξίωσε ἀκόμα καί στό νά ἐπιτελεῖ
θαύματα, ὅπως μαρτυροῦν οἱ κάτοικοι τοῦ νησιοῦ, θαύματα τά ὁποῖα συνεχίσθηκαν καί μετά τό θάνατό της,
σέ ὅσους μέ πίστη καί ἀγάπη στό πρόσωπο της προσευχήθηκαν γιά τήν μεσιτεία της. Ἡ ὁσία ἐκοιμήθη στίς 5
Ὀκτωβρίου τοῦ 1908 σέ ἡλικία 47 ἐτῶν. Οἱ Κιμωλιῶτες
παρότι ἀκόμα ἡ μοναχή Μεθοδία δέν εἶχε καταταχθεῖ
στίς δέλτους τῶν Ἁγίων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέ
γραπτή ἀναφορά, στίς 15 Αὐγούστου 1946, διακηρύττουν τήν ἁγιότητά της καί τήν καθιστοῦν πολιοῦχο καί
κηδεμόνα τοῦ Νησιοῦ καί μεγάλη εὐεργέτιδά τους.
Τό 1962 στόν τόπο τοῦ ἐρειπωμένου κελλιοῦ της
ἀνηγέρθη μικρή ἐκκλησία, ἡ ὁποία τιμᾶται ἐπ΄ ὀνόματι
τῆς Παναγίας τῆς Ἐλεούσας καί τῆς ὁσίας Μεθοδίας, σέ
κρύπτη δέ τοῦ ναοῦ τοποθετήθηκαν τά λείψανα τῆς
ἁγίας. Στίς 5 Ὀκτωβρίου τοῦ 1992 πραγματοποιήθηκαν
οἱ ἐπίσημες ἐκδηλώσεις ἁγιοκατάταξης τῆς Ὁσίας καί τά
τίμια λείψανά της μεταφέρθηκαν στόν Ἱ. Ναό Παναγίας
Ὁδηγήτριας γιά νά ἀποτελοῦν ἕνα σημαντικό προσκύνημα γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
Ἡ μνήμη της τιμᾶται στίς 5 Ὀκτωβρίου.

Ἡ κάρα τῆς ὁσίας Μεθοδίας
τῆς Κιμώλου στή Λαμία

Χαλκίδος. Στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελος, καὶ συμμετεῖχαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Φθιώτιδος κ. Νικόλαος, Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάννης καὶ ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης κ.
Χρυσόστομος. Στὸ τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, πραγματοποιήθηκε
λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στοὺς δρόμους τῆς πόλεως. Τῆς λιτανείας προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας, ὁ ὁποῖος καὶ ἐκήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὴν
παραλία Χαλκίδος. Τὴν Πέμπτη 26 Ἰουλίου τελέσθηκε Ἀρχιε-
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ΔΩΡΕΕΣ
Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Ὁ κ. Παναγιώτης Ἰακωβῆς ......................................500,00
Ὑπέρ ἀνεγέρσεως Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζα
Ὁ κ. Ἰωάννης Μπαλαγιάννης ..................................100,00
Ἀνώνυμος ...............................................................200,00
Ὁ αἰδ. Πρεσβυτ. π. Κωνσταντῖνος Θεολογᾶς .........100,00
Ὑπέρ Γηροκομείου Στυλίδος
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μονῆς
Ἀγάθωνος ............................................................5.000,00
Ὁ κ. Γεώργιος Μπουρδάκος ................................1.000,00
Ὁ κ. Γεώργιος Καρπέτας, εἰς μνήμη
τῆς μητέρας του ......................................................450,00
Ὑπέρ Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας
Φανερωμένης Ξυνιάδος .........................................500,00
Ὁ αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Παῦλος Μαργώνης ..............20,00
Ὑπέρ Φθιωτικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Φωνῆς
Ἀνώνυμος .................................................................50,00
Ὁ αἰδεσ. Πρεσβ. π. Νικόλαος Κόρμπος ...................20,00
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Κ

αί ἐφέτος τό καλοκαίρι ἄνοιξε τίς πύλες της ἡ Κατασκήνωση τῆς Μητροπόλεώς μας στή Παραλία
Καινουρίου Λοκρίδος καί φιλοξένησε γιά ἕνα μήνα δωρεάν τά παιδιά τῆς Φθιώτιδος. 500 περίπου παιδιά
κορίτσια καί ἀγόρια, Δημοτικοῦ καί Γυμνασίου, εἶχαν τήν
εὐκαιρία νά ζήσουν ἀλησμόνητες στιγμές κοντά στή θάλασσα, μέ παιχνίδι, τραγούδι, ψυχαγωγία, ἀλλά κυρίως
μέ πνευματικές καί λατρευτικές ἐμπειρίες.
Ἡ λειτουργία τῶν Κατασκηνώσεων ξεκίνησε τὴν Κυριακὴ 1 Ἰουλίου μέ τόν Ἁγιασμὸ, τόν ὁποῖο τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, μέ ἱερεῖς
τῆς Μητροπόλεώς μας καί στόν ὁποῖο παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Μώλου - Ἁγίου Κωνσταντίνου κ. Εὐάγγελος Τετριμίδας, ὁ Ἐκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Στερεᾶς Ἑλλάδος κ.
Εὐάγγελος Ψαθᾶς,
λοιποί τοπικοί παράγοντες, γονεῖς,
τά στελέχη τῆς Κατασκηνώσεως καί
οἱ μικροί κατασκηνωτές. Στὸ τέλος
τοῦ ἁγιασμοῦ ὁ
Σεβασμιώτατος
ἀπευθυνόμενος
στὰ παιδιὰ τὰ καλωσόρισε καὶ τὰ
προέτρεψε νὰ ξεχάσουν γιὰ λίγες ἡμέρες τὸ σπίτι τους,
νὰ ζήσουν μαζὶ μὲ τὰ ἄλλα παιδιὰ τὴν κοινωνία τῆς ἀγάπης, νὰ ἀποκτήσουν νέους φίλους καὶ νὰ χαροῦν τὴν
ζωὴ τῆς Κατασκηνώσεως. Μετὰ τὸν ἁγιασμὸ ἀκολούθησε κέρασμα σὲ ὅλους τούς παρισταμένους, ἐνῶ τὰ παιδιὰ
παρουσίασαν ἕνα ἑορταστικὸ πρόγραμμα ποὺ περιελάμβανε ποιήματα, τραγούδια καὶ παραδοσιακοὺς χορούς.
Ὑπεύθυνοι τῶν ὁμάδων καί τῶν δύο Κατασκηνωτικῶν περιόδων, ἀγοριῶν καί κοριτσιῶν, ἦταν φοιτητὲς καί φοιτήτριες, πτυχιοῦχοι Ἀνωτάτων Σχολῶν, πνευματικὰ παιδιὰ

τῆς Μητροπόλεώς μας, τά ὁποῖα πέρασαν ὡς παιδιά ἀπό
τήν Κατασκήνωση τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.
Τό καθημερινό πρόγραμμα τῶν Κατασκηνώσεων περιελάμβανε πρωινή σύντομη θεία Λειτουργία, ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα, θάλασσιο μπάνιο, ἀθλοπαιδιές, ἐπιτραπέζια παιχνίδια, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, ψυχαγωγία καί ἄλλες πολλές ὄμορφες δραστηριότητες. Ὅμως πέρα ἀπό τό καθημερινό πρόγραμμα τά παιδιά εἶχαν τήν
εὐκαιρία νά ζήσουν κάποιες ξεχωριστές ἐμπειρίες, ὅπως
τήν ὑπαίθρια θεία Λειτουργία, τήν ὁποία τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας μὲ τέσσερις πρεσβυτέρους
καὶ τέσσερις Διακόνους τήν Κυριακή 8 Ἰουλίου στόν
χῶρο τῆς τραπεζαρίας τῶν Κατασκηνώσεων. Σ΄αὐτήν
τήν Θεία Λειτουργία στήν ὁποία ἔψαλε ἡ χορωδία τῆς
Κατασκηνώσεως
καί
συμμετεῖχαν
ὅλα τὰ παιδιὰ μὲ
τοὺς ὁμαδάρχες
τους καί ἀρκετοὶ
παραθεριστὲς καί
γονεῖς, εἶχαν τήν
εὐκαιρία οἱ μικροί
Κατασκηνωτές νά
δοῦν ἀπό κοντά
καί
λεπτομερῶς
τήν τέλεση μίας
Ἀρχιερατικῆς Θείας
Λειτουργίας,
ἐνῶ στό τέλος ὅλα
τά παιδιά καί τά
στελέχη, μέ ὑποδειγματική τάξη καί εὐλάβεια, προσῆλθαν
στό Ἅγιο Ποτήριο καί κοινώνησαν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο τῶν ἀχράντων Μυστηρίων. Ὁ Σεβασμιώτατος μιλώντας πρός τά παιδιά ὑπογράμμισε τὴν ἀξία τῆς λειτουργικῆς ζωῆς ποὺ προσφέρει ἡ Κατασκήνωση μὲ τὶς καθημερινὲς Θεῖες Λειτουργίες καὶ τὶς ἄλλες ἱερὲς ἀκολουθίες
καί συνεχάρη τὸν Ἐπόπτη τῶν Κατασκηνώσεων π. Γεώργιο Κάλλο, τὸν Ἀρχηγό, τὸν Ὑπαρχηγὸ καὶ ὅλους τους
Ὁμαδάρχες γιὰ τὴν προσφορά τους στὴν πνευματικὴ
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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC

Ἀναμνηστική φωτογραφία μετά τή θεία Λειτουργία στό χωριό Βαρδαλῆ

Ἀρτοκλασία στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Δαδίου

γίας ὁ ἐφημέριος τοῦ χωρίου Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Γεώργιος Χατζόπουλος ἐκ μέρους τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καὶ
τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ, καλωσόρισε τὸν Σεβασμιώτατο καὶ
τὸν εὐχαρίστησε γιὰ τὴν παρουσία του καὶ τὴν τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας ποὺ ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι εἶναι ἡ πρώτη
Ἀρχιερατικὴ Λειτουργία, ποὺ τελέσθηκε στὸ χωριό. Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τὸ ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Βάϊου Χατζόπουλου. Στὴν θεία Λειτουργία παρέστησαν
ὁ πρόεδρος τοῦ Δ.Δ. Βαρδαλῆ κ. Εὐάγγελος Λύτρας, καὶ πολλοὶ χριστιανοὶ ἀπὸ τὸ χωρίο καὶ τὶς γύρω περιοχές. Μετὰ τὴν
Θεία Λειτουργία τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο προσέφερε κέρασμα σὲ ὅλους τούς παρευρισκομένους.

φερειάρχης κ. Θωμᾶς Στάϊκος, ὁ πρώην Βουλευτὴς κ. Δημήτριος Ἀλαμπάνος, οἱ Διοικητὲς τῆς Ἀστυνομίας Λαμίας καὶ
Ὑπάτης καὶ χιλιάδες προσκυνητὲς ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Τήν
κυριώνυμο ἡμέρα ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε καί ὡμίλησε
στήν πανηγυρίζουσα ἡ Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Δαδίου (Ἀμφικλείας). Στὸ τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ
ἱερὸς Κλῆρος καὶ οἱ προσκυνητές, μετέβησαν ἐν πομπῇ στὸν
τόπο εὑρέσεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος, λίγο ἔξω ἀπὸ τὴν Μονή,
ὅπου τελέσθηκε Ἁγιασμὸς καὶ Ἀρτοκλασία. Τό μεσημέρι ἡ
ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς παρέθεσε ἑορταστική τράπεζα σὲ
ὅλους τούς προσκυνητές. Στὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία
παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Ἀμφίκλειας – Ἐλάτειας κ. Θεόδωρος
Ντοῦρος, ὁ πρώην Βουλευτὴς Φθιώτιδος κ. Δημήτριος Ἀλαμπάνος, τρεῖς τ. Δήμαρχοι τῆς περιοχῆς καὶ πλῆθος προσκυνητῶν.

Ἑορτή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος

Ἱερές Παρακλήσεις

Ἀπό τόν πανηγυρικό ἑσπερινό στή Ἱερά Μονή Ἀγάθωνος

Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ μεγάλη δεσποτική ἑορτή τῆς
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος σέ ὅλα τά πανηγυρίζοντα μοναστήρια καί τίς ἐνορίες τῆς Μητροπόλεώς μας. Ὁ Σεβασμιώτατος Μτροπολίτης μας κ. Νικόλαος χοροστάτησε τήν Κυριακή
5 Αὐγούστου στόν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ ποὺ τελέσθηκε στήν
Ἱερά Μονή Ἀγάθωνος. Στὸ τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος χαιρέτησε τὴν παρουσία τοῦ Ἀν. Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν κ. Χρήστου Σταϊκούρα καὶ τοῦ εὐχήθηκε νὰ ἔχει τὴν
φώτιση τῆς Παναγίας ὥστε νὰ ἀντιμετωπίσει ἐπιτυχῶς τὰ μεγάλα οἰκονομικά προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ χώρα μας.
Στήν ἀκολουθία παρέστησαν ἐπίσης οἱ Βουλευτὲς κ. Νικόλαος
Σταυρογιάννης καὶ κα Ἑλένη Μακρῆ – Θεοδώρου, ὁ Ἀντιπερι-
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Χειροτονία νέου πρεσβυτέρου
π. Ἀλεξίου Καπανδρίτη

ρατικὸ συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρυστίας καὶ Σκύρου κ. Σεραφεὶμ μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Φθιώτιδος κ. Νικολάου, Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάννου, Θηβῶν κ. Γεωργίου, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Φαναρίου κ. Ἀγαθαγγέλου καὶ τοῦ
οἰκείου Ποιμενάρχου κ. Χρυσοστόμου. Τὸν θεῖο λόγο κήρυξε
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρυστίας καὶ Σκύρου κ. Σεραφεὶμ ἐνῶ στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος εὐχαρίστησε τοὺς
Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι ἀνταποκρίθηκαν στὴν
πρόσκλησή του γιὰ νὰ συμμετάσχουν στὴν τοπικὴ πανήγυρη.

Τὴν Κυριακὴ 12 Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καὶ
ὁμίλησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀθανασίου Λαμίας.
Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας τέλεσε
τὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ Ἱερολ. Ἱεροδιακόνου π. Ἀλεξίου Καπανδρίτη.
Ὁ π. Ἀλέξιος εἶναι ἔγγαμος, υἱὸς καὶ ἀδελφὸς
Ἱερέως ὀκταμελοῦς οἰκογενείας καὶ πτυχιοῦχος τῆς
Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς καὶ τῆς Θεολο-

Συναντήσεις μέ ἱερεῖς
¨Ο Σεβασμιώτατος μέ τόν π. Ἀρτέμιο Γρηγοριάτη

Γρηγοριάτης. Ὁ π. Ἀρτέμιος βρέθηκε κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ
Δεκαπενταυγούστου στὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας μετὰ ἀπὸ
εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου, γιὰ ἐξομολόγηση τῶν πιστῶν.
Ἑορτή Ἁγ. Παντελεήμονος Καμ. Βούρλων
Τὴν Παρασκευὴ 27 Ἰουλίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος Ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε στὸν πανηγυρίζοντα
Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Παντελεήμονος Καμμένων Βούρλων. Στὸ κήρυγμά του ἀνέλυσε τὸ χωρίο τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς
ἡμέρας «καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν παν. Ἀρχιμ. Καλλίστρατο Λυράκη

Μέ τόν παν. Ἀρχιμ. Νίκωνα Χαρέα καί τόν Δήμαρχο κ. Τετριμίδα

Ὁ Σεβασμιώτατος κατά τήν περίοδο τοῦ Δεκαπενταυγούστου
μεταξύ τῶν ἄλλων χοροστάτησε καί ὡμίλησε στήν ἀκολουθία
τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στίς ἀκόλουθες ἐνορίες: Τήν Τετάρτη 1 Αὐγούστου στόν Ἱ. Ναό Παναγίας
Δεσποίνης Λαμίας. Τήν Πέμπτη 2 Αὐγούστου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, ἡ Ἀκολουθία μεταδόθηκε ἀπό τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Την Παρασκευή 3 Αυγούστου στόν Ἱερό
Ναό Ἁγίου Γεωργίου Μαντασιᾶς Δομοκοῦ. Τόν Σεβασμιώτατο
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Τὴν Πέμπτη 27 Ἰουλίου τὸ ἀπόγευμα ἐπισκέφτηκε τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο στὸ Μητροπολιτικὸ
Μέγαρο ὁ πανοσ. Ἀρχιμ. Καλλίστρατος Λυράκης τ. Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Ὁ π. Καλλίστρατος κατὰ
τὸν μήνα Ἰούλιο μέ εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου ἐκήρυξε τόν
Θεῖο Λόγο στήν ἐνορία Λουτρῶν Ὑπάτης καὶ σὲ ἄλλες ἐνορίες
τῆς Μητροπόλεώς μας. Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τὸν π.
Καλλίστρατο γιὰ τὴν προσφορά του καὶ τοῦ προσέφερε ἀναμνηστικὲς εὐλογίες. Ἐπίσης τὴν Πέμπτη 27 Ἰουλίου τὸ πρωὶ ὁ
Σεβασμιώτατος εἶχε συνάντηση στὰ Καμμένα Βούρλα μὲ τὸν τ.
Ἱεροκήρυκα τῆς Χίου Ἀρχιμ. π. Νίκωνα Χαρέα. Τὴν Τετάρτη 8
Αὐγούστου ἐπισκέφτηκε τὸν Σεβασμιώτατο στὰ γραφεῖα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὁ Ἁγιορείτης Ἱερομόναχος π. Ἀρτέμιος

Ἀναμνηστική φωτογραφία μέ τούς κατοίκους τοῦ χωριοῦ Μαντασιᾶ

Ἁπό τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος Κ. Βούρλων

μου» τονίζοντας μεταξὺ ἄλλων ὅτι καὶ ὁ Ἅγιος Παντελεήμων
μισήθηκε ἀπὸ τὸν ἄρχοντα τοῦ κόσμου τούτου, ποὺ εἶναι ὁ
Διάβολος, διότι τόλμησε νὰ πολεμήσει τὴν εἰδωλολατρεία,
τὸν κόσμο καὶ τὴν ἁμαρτία. Τέλος εὐχήθηκε σὲ ὅλους νὰ
ἔχουν τὴν παρηγοριὰ καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, διότι ἡ κοινωνία μας διέρχεται τὴν θλίψη τῆς ἐξαθλιώσεως. Στὴν θεία Λειτουργία παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Μώλου –
Ἁγίου Κωνσταντίνου κ. Εὐάγγελος Τετριμίδας μὲ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ἱερεῖς τῆς περιοχῆς καὶ πλῆθος κόσμου.
Μετὰ τὴν θεία Λειτουργία τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο προσέφερε κέρασμα στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἐνορία
Θεία Λειτουργία στήν ἐνορία Βαρδαλῆ Δομοκοῦ
Τὴν Κυριακὴ 29 Ἰουλίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου στὸ Βαρδαλῆ Δομοκοῦ. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουρ-

στήριξη τῶν παιδιῶν, τονίζοντας ὅτι αὐτή ἡ προσφορὰ
εἶναι ἀνεκτίμητη.
Τό ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας γιά τά παιδιά τόν ἔφερε πολλές φορές
κοντά στίς Κατασκηνώσεις γιά νά τούς μιλήσει καί νά συναναστραφεῖ μαζί τους. Μεταξύ τῶν ἄλλων ἐπισκέψεων
του ὁ Σεβασμιώτατος, τὴν Παρασκευὴ 20 Ἰουλίου, χοροστάτησε καὶ ὡμίλησε στὴν Θεία Λειτουργία ποὺ τελέσθηκε στό ἱερό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τῶν Κατασκηνώσεων, στήν ὁποία συμμετεῖχαν τά κορίτσια τῆς
δεύτερης περιόδου. Ὅλα τά παιδιά κοινώνησαν τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ εἶχε προηγηθεῖ ἐξομολόγηση στό χῶρο τῶν Κατασκηνώσεων. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος διένειμε
εὐλογίες καὶ ἀναμνηστικὰ γιὰ τὴν συμμετοχή τους στὴν
Κατασκήνωση στὴν Ἀρχηγό, τὶς ὁμαδάρχισσες καὶ σέ
ὅλα τὰ κορίτσια ἐνῶ ἐκεῖνα ἀντιπροσέφεραν ἕνα ἀναμνηστικὸ δῶρο ποὺ φιλοτέχνησαν τὰ ἴδια.
Ἡ λειτουργία τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων
ὁλοκληρώθηκε μέ ἐπιτυχία. Ὅλοι οἱ μικροί Κατασκηνωτές
στό τέλος τῆς περιόδου ἀνεχώρησαν μέ τίς καλύτερες
ἐντυπώσεις καί γεμάτοι ἐμπειρίες, ἀνανεώνοντας τό ραντεβού τους γιά τό ἑπόμενο Καλοκαίρι. Ὅμως οἱ Κατασκηνώσεις τῆς Μητροπόλεώς μας δέν ἔκλεισαν μέ τήν ἀναχώρηση τῶν παιδιῶν, παρέμειναν ἀνοιχτές γιά νά φιλοξενήσουν πολύτεκνες οἰκογένειες καί οἰκογένειες ἱερέων πού
ἐπιθυμοῦσαν νά περάσουν λίγες μέρες κοντά στή φύση
καί τή θάλασσα, χωρίς οἰκονομική ἐπιβάρυνση.

γικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ μὲ
ἀπόφαση τοῦ Σεβασμιωτάτου ἔχει ὁρισθεῖ ὑπεύθυνος Νεότητος καὶ Διευθυντὴς τοῦ τοπικοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἀπὸ
1ης Σεπτεμβρίου θὰ τοποθετηθεῖ ἐφημέριος στὴν
Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, Πολιούχου τῆς πόλεως
Λαμίας.

KATHXHTIKA SXOLEIA
ἹερᾶςΜητροπόλεωςΦθιώτιδος

ΤάπαιδιάκοντάστόνΧριστό
ἩἘκκλησίαἀγκαλιάζειτάπαιδιά,
προσφέρειἀγωγήκαίἦθος.
ΕΝΑΡΞΗΚΥΡΙΑΚΗ23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Σελίδα 4

«ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2012

Κ

αί ἐφέτος τό καλοκαίρι ἄνοιξε τίς πύλες της ἡ Κατασκήνωση τῆς Μητροπόλεώς μας στή Παραλία
Καινουρίου Λοκρίδος καί φιλοξένησε γιά ἕνα μήνα δωρεάν τά παιδιά τῆς Φθιώτιδος. 500 περίπου παιδιά
κορίτσια καί ἀγόρια, Δημοτικοῦ καί Γυμνασίου, εἶχαν τήν
εὐκαιρία νά ζήσουν ἀλησμόνητες στιγμές κοντά στή θάλασσα, μέ παιχνίδι, τραγούδι, ψυχαγωγία, ἀλλά κυρίως
μέ πνευματικές καί λατρευτικές ἐμπειρίες.
Ἡ λειτουργία τῶν Κατασκηνώσεων ξεκίνησε τὴν Κυριακὴ 1 Ἰουλίου μέ τόν Ἁγιασμὸ, τόν ὁποῖο τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, μέ ἱερεῖς
τῆς Μητροπόλεώς μας καί στόν ὁποῖο παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Μώλου - Ἁγίου Κωνσταντίνου κ. Εὐάγγελος Τετριμίδας, ὁ Ἐκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Στερεᾶς Ἑλλάδος κ.
Εὐάγγελος Ψαθᾶς,
λοιποί τοπικοί παράγοντες, γονεῖς,
τά στελέχη τῆς Κατασκηνώσεως καί
οἱ μικροί κατασκηνωτές. Στὸ τέλος
τοῦ ἁγιασμοῦ ὁ
Σεβασμιώτατος
ἀπευθυνόμενος
στὰ παιδιὰ τὰ καλωσόρισε καὶ τὰ
προέτρεψε νὰ ξεχάσουν γιὰ λίγες ἡμέρες τὸ σπίτι τους,
νὰ ζήσουν μαζὶ μὲ τὰ ἄλλα παιδιὰ τὴν κοινωνία τῆς ἀγάπης, νὰ ἀποκτήσουν νέους φίλους καὶ νὰ χαροῦν τὴν
ζωὴ τῆς Κατασκηνώσεως. Μετὰ τὸν ἁγιασμὸ ἀκολούθησε κέρασμα σὲ ὅλους τούς παρισταμένους, ἐνῶ τὰ παιδιὰ
παρουσίασαν ἕνα ἑορταστικὸ πρόγραμμα ποὺ περιελάμβανε ποιήματα, τραγούδια καὶ παραδοσιακοὺς χορούς.
Ὑπεύθυνοι τῶν ὁμάδων καί τῶν δύο Κατασκηνωτικῶν περιόδων, ἀγοριῶν καί κοριτσιῶν, ἦταν φοιτητὲς καί φοιτήτριες, πτυχιοῦχοι Ἀνωτάτων Σχολῶν, πνευματικὰ παιδιὰ

τῆς Μητροπόλεώς μας, τά ὁποῖα πέρασαν ὡς παιδιά ἀπό
τήν Κατασκήνωση τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.
Τό καθημερινό πρόγραμμα τῶν Κατασκηνώσεων περιελάμβανε πρωινή σύντομη θεία Λειτουργία, ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα, θάλασσιο μπάνιο, ἀθλοπαιδιές, ἐπιτραπέζια παιχνίδια, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, ψυχαγωγία καί ἄλλες πολλές ὄμορφες δραστηριότητες. Ὅμως πέρα ἀπό τό καθημερινό πρόγραμμα τά παιδιά εἶχαν τήν
εὐκαιρία νά ζήσουν κάποιες ξεχωριστές ἐμπειρίες, ὅπως
τήν ὑπαίθρια θεία Λειτουργία, τήν ὁποία τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας μὲ τέσσερις πρεσβυτέρους
καὶ τέσσερις Διακόνους τήν Κυριακή 8 Ἰουλίου στόν
χῶρο τῆς τραπεζαρίας τῶν Κατασκηνώσεων. Σ΄αὐτήν
τήν Θεία Λειτουργία στήν ὁποία ἔψαλε ἡ χορωδία τῆς
Κατασκηνώσεως
καί
συμμετεῖχαν
ὅλα τὰ παιδιὰ μὲ
τοὺς ὁμαδάρχες
τους καί ἀρκετοὶ
παραθεριστὲς καί
γονεῖς, εἶχαν τήν
εὐκαιρία οἱ μικροί
Κατασκηνωτές νά
δοῦν ἀπό κοντά
καί
λεπτομερῶς
τήν τέλεση μίας
Ἀρχιερατικῆς Θείας
Λειτουργίας,
ἐνῶ στό τέλος ὅλα
τά παιδιά καί τά
στελέχη, μέ ὑποδειγματική τάξη καί εὐλάβεια, προσῆλθαν
στό Ἅγιο Ποτήριο καί κοινώνησαν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο τῶν ἀχράντων Μυστηρίων. Ὁ Σεβασμιώτατος μιλώντας πρός τά παιδιά ὑπογράμμισε τὴν ἀξία τῆς λειτουργικῆς ζωῆς ποὺ προσφέρει ἡ Κατασκήνωση μὲ τὶς καθημερινὲς Θεῖες Λειτουργίες καὶ τὶς ἄλλες ἱερὲς ἀκολουθίες
καί συνεχάρη τὸν Ἐπόπτη τῶν Κατασκηνώσεων π. Γεώργιο Κάλλο, τὸν Ἀρχηγό, τὸν Ὑπαρχηγὸ καὶ ὅλους τους
Ὁμαδάρχες γιὰ τὴν προσφορά τους στὴν πνευματικὴ
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Ἀναμνηστική φωτογραφία μετά τή θεία Λειτουργία στό χωριό Βαρδαλῆ

Ἀρτοκλασία στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Δαδίου

γίας ὁ ἐφημέριος τοῦ χωρίου Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Γεώργιος Χατζόπουλος ἐκ μέρους τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καὶ
τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ, καλωσόρισε τὸν Σεβασμιώτατο καὶ
τὸν εὐχαρίστησε γιὰ τὴν παρουσία του καὶ τὴν τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας ποὺ ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι εἶναι ἡ πρώτη
Ἀρχιερατικὴ Λειτουργία, ποὺ τελέσθηκε στὸ χωριό. Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τὸ ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Βάϊου Χατζόπουλου. Στὴν θεία Λειτουργία παρέστησαν
ὁ πρόεδρος τοῦ Δ.Δ. Βαρδαλῆ κ. Εὐάγγελος Λύτρας, καὶ πολλοὶ χριστιανοὶ ἀπὸ τὸ χωρίο καὶ τὶς γύρω περιοχές. Μετὰ τὴν
Θεία Λειτουργία τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο προσέφερε κέρασμα σὲ ὅλους τούς παρευρισκομένους.

φερειάρχης κ. Θωμᾶς Στάϊκος, ὁ πρώην Βουλευτὴς κ. Δημήτριος Ἀλαμπάνος, οἱ Διοικητὲς τῆς Ἀστυνομίας Λαμίας καὶ
Ὑπάτης καὶ χιλιάδες προσκυνητὲς ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Τήν
κυριώνυμο ἡμέρα ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε καί ὡμίλησε
στήν πανηγυρίζουσα ἡ Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Δαδίου (Ἀμφικλείας). Στὸ τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ
ἱερὸς Κλῆρος καὶ οἱ προσκυνητές, μετέβησαν ἐν πομπῇ στὸν
τόπο εὑρέσεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος, λίγο ἔξω ἀπὸ τὴν Μονή,
ὅπου τελέσθηκε Ἁγιασμὸς καὶ Ἀρτοκλασία. Τό μεσημέρι ἡ
ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς παρέθεσε ἑορταστική τράπεζα σὲ
ὅλους τούς προσκυνητές. Στὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία
παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Ἀμφίκλειας – Ἐλάτειας κ. Θεόδωρος
Ντοῦρος, ὁ πρώην Βουλευτὴς Φθιώτιδος κ. Δημήτριος Ἀλαμπάνος, τρεῖς τ. Δήμαρχοι τῆς περιοχῆς καὶ πλῆθος προσκυνητῶν.

Ἑορτή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος

Ἱερές Παρακλήσεις

Ἀπό τόν πανηγυρικό ἑσπερινό στή Ἱερά Μονή Ἀγάθωνος

Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ μεγάλη δεσποτική ἑορτή τῆς
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος σέ ὅλα τά πανηγυρίζοντα μοναστήρια καί τίς ἐνορίες τῆς Μητροπόλεώς μας. Ὁ Σεβασμιώτατος Μτροπολίτης μας κ. Νικόλαος χοροστάτησε τήν Κυριακή
5 Αὐγούστου στόν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ ποὺ τελέσθηκε στήν
Ἱερά Μονή Ἀγάθωνος. Στὸ τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος χαιρέτησε τὴν παρουσία τοῦ Ἀν. Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν κ. Χρήστου Σταϊκούρα καὶ τοῦ εὐχήθηκε νὰ ἔχει τὴν
φώτιση τῆς Παναγίας ὥστε νὰ ἀντιμετωπίσει ἐπιτυχῶς τὰ μεγάλα οἰκονομικά προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ χώρα μας.
Στήν ἀκολουθία παρέστησαν ἐπίσης οἱ Βουλευτὲς κ. Νικόλαος
Σταυρογιάννης καὶ κα Ἑλένη Μακρῆ – Θεοδώρου, ὁ Ἀντιπερι-
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Χειροτονία νέου πρεσβυτέρου
π. Ἀλεξίου Καπανδρίτη

ρατικὸ συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρυστίας καὶ Σκύρου κ. Σεραφεὶμ μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Φθιώτιδος κ. Νικολάου, Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάννου, Θηβῶν κ. Γεωργίου, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Φαναρίου κ. Ἀγαθαγγέλου καὶ τοῦ
οἰκείου Ποιμενάρχου κ. Χρυσοστόμου. Τὸν θεῖο λόγο κήρυξε
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρυστίας καὶ Σκύρου κ. Σεραφεὶμ ἐνῶ στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος εὐχαρίστησε τοὺς
Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι ἀνταποκρίθηκαν στὴν
πρόσκλησή του γιὰ νὰ συμμετάσχουν στὴν τοπικὴ πανήγυρη.

Τὴν Κυριακὴ 12 Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καὶ
ὁμίλησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἀθανασίου Λαμίας.
Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας τέλεσε
τὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ Ἱερολ. Ἱεροδιακόνου π. Ἀλεξίου Καπανδρίτη.
Ὁ π. Ἀλέξιος εἶναι ἔγγαμος, υἱὸς καὶ ἀδελφὸς
Ἱερέως ὀκταμελοῦς οἰκογενείας καὶ πτυχιοῦχος τῆς
Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς καὶ τῆς Θεολο-

Συναντήσεις μέ ἱερεῖς
¨Ο Σεβασμιώτατος μέ τόν π. Ἀρτέμιο Γρηγοριάτη

Γρηγοριάτης. Ὁ π. Ἀρτέμιος βρέθηκε κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ
Δεκαπενταυγούστου στὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας μετὰ ἀπὸ
εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου, γιὰ ἐξομολόγηση τῶν πιστῶν.
Ἑορτή Ἁγ. Παντελεήμονος Καμ. Βούρλων
Τὴν Παρασκευὴ 27 Ἰουλίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος Ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε στὸν πανηγυρίζοντα
Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Παντελεήμονος Καμμένων Βούρλων. Στὸ κήρυγμά του ἀνέλυσε τὸ χωρίο τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς
ἡμέρας «καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν παν. Ἀρχιμ. Καλλίστρατο Λυράκη

Μέ τόν παν. Ἀρχιμ. Νίκωνα Χαρέα καί τόν Δήμαρχο κ. Τετριμίδα

Ὁ Σεβασμιώτατος κατά τήν περίοδο τοῦ Δεκαπενταυγούστου
μεταξύ τῶν ἄλλων χοροστάτησε καί ὡμίλησε στήν ἀκολουθία
τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στίς ἀκόλουθες ἐνορίες: Τήν Τετάρτη 1 Αὐγούστου στόν Ἱ. Ναό Παναγίας
Δεσποίνης Λαμίας. Τήν Πέμπτη 2 Αὐγούστου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, ἡ Ἀκολουθία μεταδόθηκε ἀπό τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Την Παρασκευή 3 Αυγούστου στόν Ἱερό
Ναό Ἁγίου Γεωργίου Μαντασιᾶς Δομοκοῦ. Τόν Σεβασμιώτατο
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Τὴν Πέμπτη 27 Ἰουλίου τὸ ἀπόγευμα ἐπισκέφτηκε τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο στὸ Μητροπολιτικὸ
Μέγαρο ὁ πανοσ. Ἀρχιμ. Καλλίστρατος Λυράκης τ. Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Ὁ π. Καλλίστρατος κατὰ
τὸν μήνα Ἰούλιο μέ εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου ἐκήρυξε τόν
Θεῖο Λόγο στήν ἐνορία Λουτρῶν Ὑπάτης καὶ σὲ ἄλλες ἐνορίες
τῆς Μητροπόλεώς μας. Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τὸν π.
Καλλίστρατο γιὰ τὴν προσφορά του καὶ τοῦ προσέφερε ἀναμνηστικὲς εὐλογίες. Ἐπίσης τὴν Πέμπτη 27 Ἰουλίου τὸ πρωὶ ὁ
Σεβασμιώτατος εἶχε συνάντηση στὰ Καμμένα Βούρλα μὲ τὸν τ.
Ἱεροκήρυκα τῆς Χίου Ἀρχιμ. π. Νίκωνα Χαρέα. Τὴν Τετάρτη 8
Αὐγούστου ἐπισκέφτηκε τὸν Σεβασμιώτατο στὰ γραφεῖα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὁ Ἁγιορείτης Ἱερομόναχος π. Ἀρτέμιος

Ἀναμνηστική φωτογραφία μέ τούς κατοίκους τοῦ χωριοῦ Μαντασιᾶ

Ἁπό τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος Κ. Βούρλων

μου» τονίζοντας μεταξὺ ἄλλων ὅτι καὶ ὁ Ἅγιος Παντελεήμων
μισήθηκε ἀπὸ τὸν ἄρχοντα τοῦ κόσμου τούτου, ποὺ εἶναι ὁ
Διάβολος, διότι τόλμησε νὰ πολεμήσει τὴν εἰδωλολατρεία,
τὸν κόσμο καὶ τὴν ἁμαρτία. Τέλος εὐχήθηκε σὲ ὅλους νὰ
ἔχουν τὴν παρηγοριὰ καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, διότι ἡ κοινωνία μας διέρχεται τὴν θλίψη τῆς ἐξαθλιώσεως. Στὴν θεία Λειτουργία παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Μώλου –
Ἁγίου Κωνσταντίνου κ. Εὐάγγελος Τετριμίδας μὲ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ἱερεῖς τῆς περιοχῆς καὶ πλῆθος κόσμου.
Μετὰ τὴν θεία Λειτουργία τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο προσέφερε κέρασμα στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἐνορία
Θεία Λειτουργία στήν ἐνορία Βαρδαλῆ Δομοκοῦ
Τὴν Κυριακὴ 29 Ἰουλίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου στὸ Βαρδαλῆ Δομοκοῦ. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουρ-

στήριξη τῶν παιδιῶν, τονίζοντας ὅτι αὐτή ἡ προσφορὰ
εἶναι ἀνεκτίμητη.
Τό ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας γιά τά παιδιά τόν ἔφερε πολλές φορές
κοντά στίς Κατασκηνώσεις γιά νά τούς μιλήσει καί νά συναναστραφεῖ μαζί τους. Μεταξύ τῶν ἄλλων ἐπισκέψεων
του ὁ Σεβασμιώτατος, τὴν Παρασκευὴ 20 Ἰουλίου, χοροστάτησε καὶ ὡμίλησε στὴν Θεία Λειτουργία ποὺ τελέσθηκε στό ἱερό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τῶν Κατασκηνώσεων, στήν ὁποία συμμετεῖχαν τά κορίτσια τῆς
δεύτερης περιόδου. Ὅλα τά παιδιά κοινώνησαν τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ εἶχε προηγηθεῖ ἐξομολόγηση στό χῶρο τῶν Κατασκηνώσεων. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος διένειμε
εὐλογίες καὶ ἀναμνηστικὰ γιὰ τὴν συμμετοχή τους στὴν
Κατασκήνωση στὴν Ἀρχηγό, τὶς ὁμαδάρχισσες καὶ σέ
ὅλα τὰ κορίτσια ἐνῶ ἐκεῖνα ἀντιπροσέφεραν ἕνα ἀναμνηστικὸ δῶρο ποὺ φιλοτέχνησαν τὰ ἴδια.
Ἡ λειτουργία τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων
ὁλοκληρώθηκε μέ ἐπιτυχία. Ὅλοι οἱ μικροί Κατασκηνωτές
στό τέλος τῆς περιόδου ἀνεχώρησαν μέ τίς καλύτερες
ἐντυπώσεις καί γεμάτοι ἐμπειρίες, ἀνανεώνοντας τό ραντεβού τους γιά τό ἑπόμενο Καλοκαίρι. Ὅμως οἱ Κατασκηνώσεις τῆς Μητροπόλεώς μας δέν ἔκλεισαν μέ τήν ἀναχώρηση τῶν παιδιῶν, παρέμειναν ἀνοιχτές γιά νά φιλοξενήσουν πολύτεκνες οἰκογένειες καί οἰκογένειες ἱερέων πού
ἐπιθυμοῦσαν νά περάσουν λίγες μέρες κοντά στή φύση
καί τή θάλασσα, χωρίς οἰκονομική ἐπιβάρυνση.

γικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ μὲ
ἀπόφαση τοῦ Σεβασμιωτάτου ἔχει ὁρισθεῖ ὑπεύθυνος Νεότητος καὶ Διευθυντὴς τοῦ τοπικοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἀπὸ
1ης Σεπτεμβρίου θὰ τοποθετηθεῖ ἐφημέριος στὴν
Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, Πολιούχου τῆς πόλεως
Λαμίας.

KATHXHTIKA SXOLEIA
ἹερᾶςΜητροπόλεωςΦθιώτιδος

ΤάπαιδιάκοντάστόνΧριστό
ἩἘκκλησίαἀγκαλιάζειτάπαιδιά,
προσφέρειἀγωγήκαίἦθος.
ΕΝΑΡΞΗΚΥΡΙΑΚΗ23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
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ηγουμενου ιερασ μονησ αντινιτσησ
Μέσα σὲ ἀτμόσφαιρα συγκινήσεως καὶ χαρμολύπης
τελέσθηκε τὴν Τετάρτη 25
Ἰουλίου τὸ πρωί, στὸ καθολικό της Ἱερᾶς Μονῆς
Γενεσίου τῆς Θεοτόκου
Ἀντινίτσης, ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ καθηγουμένου
Ἀρχιμ. Ἀγαθονίκου Ἀναγνωστοπούλου, ὁ ὁποῖος
ἐκοιμήθη τὴν Τρίτη 24 Ἰουλίου στὸ Νοσκομεῖο Λαμίας μετὰ ἀπὸ πολύμηνη
ἀσθένεια. Στὴν ἀκολουθία
χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος καὶ συμμετεῖχαν
πολλοὶ κληρικοὶ τῆς Μητροπόλεώς μας καὶ ἄλλων
Μητροπόλεων. Ὁ Σεβασμιώτατος στόν ἐπικήδειο
λόγο του ἀναφέρθηκε στὴν ἱερατικὴ πορεία τοῦ μακαριστοῦ
Καθηγουμένου, σκιαγράφησε τὴν προσωπικότητά του καὶ τόνισε τὴν μεγάλη προσφορά του στὴν Μονὴ, τὴν ὁποία καὶ
ἀνακαίνισε ἐκ βάθρων. Εὐχήθηκε τέλος ἡ Παναγία νὰ στείλει
μία καινούργια ἀδελφότητα, ἡ ὁποία θὰ συνεχίσει τὸ ἔργο τοῦ
μακαριστοῦ ἡγουμένου. Στὴν συνέχεια ἐν πομπῇ ἔγινε ἡ μεταφορὰ τοῦ σκηνώματος ὄπισθεν τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Καθολικοῦ, ὅπου καὶ ἐτάφη, καθότι ὁ μακαριστὸς καθηγούμενος
θεωρεῖται ὡς νέος κτίτωρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Ὁ Πανοσιώτατος
Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀγαθόνικος, κατὰ κόσμον Χρῆστος, Ἀναγνωστόπουλος, γεννήθηκε στὶς 15 Ἰουνίου 1930, στὸ χωριὸ
Παρασκευὴ Αἰγιαλείας. Ἐκάρη μοναχὸς στὶς 6 Ἰουλίου 1956
στὴν ἱερὰ Μονὴ Ταξιαρχῶν Αἰγιαλείας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καλαβρύτων, ὅπου ἔλαβε τὸ ὄνομα Γερβάσιος. Διάκονος
χειροτονήθηκε στὶς 8 Ἰουλίου 1956 ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου
Ἄρτης κυροῦ Σεραφεὶμ, τοῦ μετέπειτα Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Θεοδώρας Ἄρτης καὶ Πρεσβύτερος στὶς 24 Ἰουλίου 1988 ὑπὸ τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου
Φθιώτιδος κυροῦ Δαμασκηνοῦ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀντινίτσης,
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ἀλλὰ καὶ στὴν Ἁγία Μαρία τὴν Μαγδαληνή, τονίζοντας ὅτι
2000 χρόνια μετὰ ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ διδάσκει, παρόλο
ποὺ αὐτοὶ ποὺ θέλουν νὰ μολύνουν τὴν πίστη προσπαθοῦν
τόσα χρόνια νὰ ἀμαυρώσουν τὸ πρόσωπό της. Στό τέλος τῆς
θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε στὴν ἑορτάζουσα Καθηγουμένη τῆς Μονῆς, γερόντισσα Μαγδαληνὴ, ὁ Θεὸς
νὰ τῆς δίνει ἔτη πολλὰ καὶ ἁγιασμένα. Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία τελέσθηκε ἀρτοκλασία καὶ ἀκολούθησε κέρασμα σὲ ὅλους
τούς προσκυνητὲς ποὺ προσῆλθαν γιὰ νὰ εὐχηθοῦν στὴν γερόντισσα.
Ὁ Σεβασμιώτατος στή ἑορτή τῆς Ἁγ. Παρασκευῆς Χαλκίδος
Μέ προσκυνητές ἀπό τόν Ἀχινό Φθιώτιδος στήν Τῆνο

ἐνορία τοῦ Ἀχινοῦ Φθιώτιδος, τοὺς ὁποίους συνόδευε ὁ ἐφημέριός τους π. Ἰωάννης Μέρμηγκας. Ἐπίσης κατὰ τὴν παραμονή του στὴν Τῆνο ἐπισκέφτηκε στὸ ἐργαστήριό του, τὸν
ὀγδονταεπτάχρονο διεθνοῦς φήμης ζωγράφο κ. Νικόλαο
Πουκαμισᾶ.
ὅπου καὶ ἔλαβε τὸ ὄνομα Ἀγαθόνικος. Διορίστηκε Ἡγούμενος
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀντινίτσης ἀπὸ τὸν Ἰούλιο τοῦ 1989. Ἐπὶ τῶν
ἡμερῶν τοῦ π. Ἀγαθονίκου καί μὲ τὴν συμπαράσταση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου ἀνοικοδομήθηκε τὸ μεγαλοπρεπὲς καθολικό, ἡ φιάλη ἁγιάσματος, τὸ κωδωνοστάσιο, ὁ ξενώνας, μέ τά ὁποῖα ἡ Μονὴ ἀπέκτησε τήν μεγαλόπρεπη ἐμφάνισή της. Ὁ π. Ἀγαθόνικος διακρίθηκε καί στή
προσφορά του πρός τό ἔργο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας προσφέροντας μεγάλες δωρεές γιά τά ἱδρύματα καί τό φιλανθρωπικό ἔργο της. Στὴν ἐξόδιο ἀκολουθία παρέστησαν ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξενοφῶντος τοῦ Ἁγίου Ὅρους πανοσ.
ἱερομόναχος π. Σεραφείμ, ὁ Βουλευτὴς Φθιώτιδος κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης, ὁ Διοικητὴς καὶ στελέχη τοῦ Στρατιωτικοῦ
φυλακίου τῆς ΜΕΡ.ΥΠ., ὁ Διοικητὴς τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος Δομοκοῦ, συγγενεῖς καὶ συγχωριανοὶ τοῦ μακαριστοῦ ἀπὸ
τὸ Αἴγιο καὶ πολλοὶ προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν Φθιώτιδα, ἀλλὰ καὶ
ἀπὸ ἄλλες περιοχὲς, ἐνῶ ἔψαλαν ὁ Πρωτοψάλτης καὶ τέως
Σχολάρχης τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Λαμίας κ. Στυλιανὸς
Μαστρογιάννης καὶ ὁ Λαμπαδάριος τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Ναοῦ Λαμίας κ. Ἀνδρέας Ἰωακείμ.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν πολυαρχιερατική θεία λειτουργία στή Χαλκίδα

Μὲ πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος
κ. Χρυσοστόμου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος μετέβη τὸ διήμερο 25 καί 26 Ἰουλίου στὴν Χαλκίδα
γιὰ νὰ συμμετάσχει στοὺς λαμπροὺς ἑορτασμοὺς ἐπὶ τῇ μνήμῃ
τῆς ἁγίας Ὀσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς, πολιούχου
Μέ τόν διεθνοῦς φήμης ζωγράφο κ. Νικόλαο Πουκαμισᾶ

Θεία Λειτουργία στήν Ἱ. Μονή Λιβανατῶν
Τὴν Κυριακὴ 22 Ἰουλίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Λιβανατῶν. Στὸ κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο τῆς ἡμέρας,

Ἁπό τήν περιφορά τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Ἀγ. Παρασκευῆς στήν Χαλκίδα

Ἀπό τή θεία λειτουργία στήν Ἱ. Μ. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Λιβανατῶν
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τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τὸ μνημόσυνο
τῶν ἀειμνήστων Δημητρίου καὶ Ἀθανασίας Καρπέτα.
Ἑσπερινός στό παρεκκλῆσι τοῦ Στρατηγοῦ κ. Λιασκώνη
Τὴν Τρίτη 14 Αὐγούστου τὸ ἀπόγευμα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος χοροστάτησε καὶ ὡμίλησε στὸν
Μέγα Πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῆς Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου ποὺ τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, πλησίον της πόλεως Μακρακώμης, τοῦ ὁποίου κτήτορας εἶναι ὁ Στρατηγὸς ἐ.ἀ. Γεώργιος Λιασκώνης. Κατὰ τὴν προ-

Μετά τό τέλος τῆς παρακκλήσεως στόν Ἁγιο Κωνσταντίνο Λοκρίδος

ὑποδέχθηκαν στό προαύλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὁ ἐφημέριος τοῦ
χωριοῦ π. Γεώργιος Τσίκνας, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δ.Δ. Μαντασιᾶς
κ. Δημήτριος Κουφοκώστας καί οἱ κάτοικοι τοῦ χωρίου, οἱ
ὁποῖοι κρατοῦσαν ἀναμμένα κεριά καί τόν ἔρραναν μέ ροδοπέταλα. Μετὰ τὴν Ἱερὰ Παράκληση τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο προσέφερε κέρασμα σὲ ὅλους τούς παρευρισκομένους
στὸ προαύλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὅπου ὁ Καθηγητὴς κ. Μπουρογιάννης προσφώνησε τὸν Σεβασμιώτατο καὶ ἀναφέρθηκε ἐν
συντομία στὴν ἱστορία τοῦ χωριοῦ. Τήν Παρασκευή 10
Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε καί ὡμίλησε στήν
ἀκολουθία τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως πού τελέσθηκε στόν Ἱερό
Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης στόν Ἅγιο Κωνσταντῖνο
Λοκρίδος, ἐνῶ τήν Δευτέρα 13 Αὐγούστου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας.
Θεία Λειτουργία καί μνημόσυνο στόν Ἱερό Ναό Παναγίας
Δεσποίνης Λαμίας
Τὴν Κυριακὴ 5 Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος Ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Παναγίας Δεσποίνης Λαμίας. Στὸ κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος
ἀναφέρθηκε στὸ Εὐαγγέλιο τῆς ἡμέρας τονίζοντας μεταξὺ
ἄλλων ὅτι ἡ ζωὴ εἶναι ἕνα ταξίδι ἀλλὰ καὶ ἡ πορεία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἕνα ταξίδι ποὺ ἔχει ἀπρόοπτα καὶ ἐναντίους ἀνέμους. Δὲν πρέπει ὅμως νὰ ἀπογοητευόμαστε, ὅταν ἔρθουν οἱ
θλίψεις, ἄλλα μὲ θάρρος καὶ γενναιότητα νὰ τὶς ἀντιμετωπίζουμε καὶ νὰ τὶς βλέπουμε σὰν ἐκγύμναση καὶ παιδαγωγία τοῦ
Θεοῦ, ποὺ σκοπὸ ἔχουν τὴ θέωση τοῦ ἀνθρώπου. Στὸ τέλος

Ἀπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στό παρεκκλήσιο τοῦ κ. Γ. Λιασκώνη

σέλευση τοῦ Σεβασμιωτάτου, τοῦ ἐπιφυλάχθηκε ἐπίσημη
ὑποδοχή ἀπό τόν κ. Γεώργιο Λιασκώνη, ὁ ὁποῖος τοῦ προσέφερε ὡς δῶρο Σταυρὸ εὐλογίας. Ἀκολούθως τελέσθηκε ὑπαίθριος Ἑσπερινὸς στὸν ὁποῖο συμμετεῖχαν Ἱερεῖς τῆς περιφερείας καὶ ἔψαλε βυζαντινὴ χορωδία ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Λαμπαδαρίου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Λαμίας καὶ Διευθυντοῦ
τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κ.
Ἀνδρέα Ἰωακείμ. Ὅλα τὰ ἔσοδα τῆς πανηγύρεως προσφέρθηκαν ὑπὲρ ἐνισχύσεως τοῦ Γηροκομείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Μέριμνα Γήρατος Ἀθανάσιος & Μαίρη Ἀκρίδα» στὴ Σπερχειάδα. Στὸν Ἑσπερινὸ παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Μακρακώμης
κ. Εὐθύμιος Παπαευθυμίου, ὁ τ. Εἰσαγγελέας τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Χρῆστος Λάμπρου, λοιποί ἐπίσημοι, ἱερεῖς καὶ πλῆθος
κόσμου.
Χειροτονία π. Κωνσταντίνου Παπασταμάτη
Τήν Τετάρτη 15 Αὐγούστου, ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτό-
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13 - 16 Σεπτεμβρίου
Στόν Ἱερό Μητροπολιτικό
Ναό Εὐαγγελισμοῦ
τῆς Θεοτόκου Λαμίας
ΥΠΟΔΟΧΗ
13 Σεπτεμβρίου, 7 μ.μ.
στήν πλατεία Πάρκου Λαμίας

Ἀπό τή θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Δεσποίνης Λαμίας

Ἀπό τήν εἰς διάκονον χειροτονία τοῦ π. Κων/νου Παπασταμάτη
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γιά νά τήν συμβουλευθοῦν καί νά διδαχθοῦν ἀπό τήν
πνευματική της κατάρτιση. Τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή ἡ
Ὁσία ζοῦσε στήν ἀπόλυτη μόνωση. Τό κελλί της ἦταν
κλειστό στίς ἐπισκέψεις καί μόνο ἀπό ἕνα μικρό παραθυράκι πού εἶχε, προσέφερε λάδι ἀπό τό ἀκοίμητο καντήλι πού εἶχε στό κελλί της καί τό ὁποῖο σύμφωνα με
μαρτυρίες Κιμωλιωτῶν εἶχε θεραπεύσει πολλές ἀσθένειες. Γύρω ἀπό τήν ὁσία δημιουργήθηκε ἕνας πνευματικός
κύκλος μέ ἀφιερωμένες μαθήτριές της καί ἡ διδασκαλία
της καί οἱ πνευματικές συμβουλές της ἐπηρέασαν ἀποφασιστικά τή ζωή τῶν κατοίκων τοῦ νησιοῦ.
Οἱ ἀσκητικοί ἱδρῶτες καί τά παλαίσματα κατέστησαν
τήν Μοναχή Μεθοδία σκήνωμα ἁγιότητος εὐάρεστο στό
Θεό, ὁ ὁποῖος τήν ἀξίωσε ἀκόμα καί στό νά ἐπιτελεῖ
θαύματα, ὅπως μαρτυροῦν οἱ κάτοικοι τοῦ νησιοῦ, θαύματα τά ὁποῖα συνεχίσθηκαν καί μετά τό θάνατό της,
σέ ὅσους μέ πίστη καί ἀγάπη στό πρόσωπο της προσευχήθηκαν γιά τήν μεσιτεία της. Ἡ ὁσία ἐκοιμήθη στίς 5
Ὀκτωβρίου τοῦ 1908 σέ ἡλικία 47 ἐτῶν. Οἱ Κιμωλιῶτες
παρότι ἀκόμα ἡ μοναχή Μεθοδία δέν εἶχε καταταχθεῖ
στίς δέλτους τῶν Ἁγίων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέ
γραπτή ἀναφορά, στίς 15 Αὐγούστου 1946, διακηρύττουν τήν ἁγιότητά της καί τήν καθιστοῦν πολιοῦχο καί
κηδεμόνα τοῦ Νησιοῦ καί μεγάλη εὐεργέτιδά τους.
Τό 1962 στόν τόπο τοῦ ἐρειπωμένου κελλιοῦ της
ἀνηγέρθη μικρή ἐκκλησία, ἡ ὁποία τιμᾶται ἐπ΄ ὀνόματι
τῆς Παναγίας τῆς Ἐλεούσας καί τῆς ὁσίας Μεθοδίας, σέ
κρύπτη δέ τοῦ ναοῦ τοποθετήθηκαν τά λείψανα τῆς
ἁγίας. Στίς 5 Ὀκτωβρίου τοῦ 1992 πραγματοποιήθηκαν
οἱ ἐπίσημες ἐκδηλώσεις ἁγιοκατάταξης τῆς Ὁσίας καί τά
τίμια λείψανά της μεταφέρθηκαν στόν Ἱ. Ναό Παναγίας
Ὁδηγήτριας γιά νά ἀποτελοῦν ἕνα σημαντικό προσκύνημα γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
Ἡ μνήμη της τιμᾶται στίς 5 Ὀκτωβρίου.

Ἡ κάρα τῆς ὁσίας Μεθοδίας
τῆς Κιμώλου στή Λαμία

Χαλκίδος. Στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελος, καὶ συμμετεῖχαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Φθιώτιδος κ. Νικόλαος, Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάννης καὶ ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης κ.
Χρυσόστομος. Στὸ τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, πραγματοποιήθηκε
λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στοὺς δρόμους τῆς πόλεως. Τῆς λιτανείας προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας, ὁ ὁποῖος καὶ ἐκήρυξε τὸν θεῖο λόγο στὴν
παραλία Χαλκίδος. Τὴν Πέμπτη 26 Ἰουλίου τελέσθηκε Ἀρχιε-
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ΔΩΡΕΕΣ
Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Ὁ κ. Παναγιώτης Ἰακωβῆς ......................................500,00
Ὑπέρ ἀνεγέρσεως Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζα
Ὁ κ. Ἰωάννης Μπαλαγιάννης ..................................100,00
Ἀνώνυμος ...............................................................200,00
Ὁ αἰδ. Πρεσβυτ. π. Κωνσταντῖνος Θεολογᾶς .........100,00
Ὑπέρ Γηροκομείου Στυλίδος
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μονῆς
Ἀγάθωνος ............................................................5.000,00
Ὁ κ. Γεώργιος Μπουρδάκος ................................1.000,00
Ὁ κ. Γεώργιος Καρπέτας, εἰς μνήμη
τῆς μητέρας του ......................................................450,00
Ὑπέρ Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας
Φανερωμένης Ξυνιάδος .........................................500,00
Ὁ αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Παῦλος Μαργώνης ..............20,00
Ὑπέρ Φθιωτικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Φωνῆς
Ἀνώνυμος .................................................................50,00
Ὁ αἰδεσ. Πρεσβ. π. Νικόλαος Κόρμπος ...................20,00
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Ὁσία Μεθοδία τῆς Κιμώλου ἀνήκει στή χορεία
τῶν Ἁγίων τῶν νεοτέρων χρόνων τῆς Ἐκκλησίας
μας. Γεννήθηκε στίς 10
Νοεμβρίου τοῦ 1865 στό νησί
Κίμωλος. Ἦταν τό δεύτερο παιδί
μιᾶς ὀκταμελοῦς οἰκογένειας, ἡ
ὁποία ἀποτελοῦνταν ἀπό 3 υἱούς
καί 5 θυγατέρες καί εἶχε γονεῖς
δύο εὐσεβεστάτους καί πιστούς
χριστιανούς τόν Ἰάκωβο καί τήν
Μαρία Σάρδη. Ὁ πατέρας τῆς
ὁσίας ἦταν στό ἐπάγγελμα ἔμπορος, ἀλλά εὐσεβής χριστιανός,
πάντοτε μελετοῦσε τήν ἁγία Γραφή καί μέ αὐτήν στά χέρια ξεψύχησε. Μέσα σέ ἕνα χριστιανικό
περιβάλλον ἀνατράφηκε καί μεγάλωσε ἡ μικρή Εἰρήνη, ἡ ὁποία
ἀπό τήν παιδική της ἡλικία ἔδειξε τήν μεγάλη της ἀγάπη γιά
τόν Χριστό καί τήν βαθειά της
κλίση νά ἀφοσιωθεῖ ὁλοκληρωτικά σέ Αὐτόν. Ὅμως ἡ ζωή τῆς
ἐπιφύλασσε μιά διαφορετική πορεία. Ὅταν ἔφθασε σέ ἡλικία γάμου, οἱ γονεῖς της ἀποφάσισαν
νά τήν παντρέψουν μέ ἕνα ναυτικό ἀπό τήν Χίο, τόν Παντελή
Φιλιππάκη. Ἡ Εἰρήνη μή θέλοντας να ἐναντιωθεῖ στό θέλημα
τῶν γονιῶν της, ὑποτάχθηκε
στήν ἀπόφασή τους καί παντρεύθηκε στίς 27 Δεκεμβρίου
τοῦ 1882, παρότι ἡ καρδιά της ἐπιθυμοῦσε ἄλλα.
Δέν ἔζησε πολύ στόν ἔγγαμο βίο. Ὁ σύζυγός της σύντομα σέ κάποιο ταξίδι του ναυάγησε στίς ἀκτές τῆς
Μικρᾶς Ἀσίας καί ἐχάθη. Ἡ Εἰρήνη ἀπελευθερωμένη πιά
ἀπό τά δεσμά τοῦ γάμου, πῆρε τήν ἀπόφαση, πού ἀπό
τά παιδικά της χρόνια λαχταροῦσε, νά ἀφιερωθεῖ στόν
Χριστό. Πηγαίνει στόν πνευματικό της, ἕνα εὐλαβέστατο
ἱερέα, τόν Γεώργιο Λογοθέτη καί τοῦ ἐξομολογεῖται τόν

μύχιο πόθο της νά ἀκολουθήσει τόν μονήρη βίο. Ὁ καλός ἱερέας τήν ἐνθάρρυνε στήν ἀπόφασή της καί τήν
προετοίμασε κατάλληλα γιά τήν
μεγάλη στιγμή. Μετά ἀπό ἕνα
διάστημα πνευματικῆς προετοιμασίας ἡ Εἰρήνη εἶναι ἕτοιμη νά
δεχθεῖ τό ἀγγελικό σχῆμα. Ἡ
κουρά της θά γίνει στόν Ἱερό
Ναό Παναγίας Ὁδηγήτριας Κιμώλου ἀπό τόν Μητροπολίτη Σύρου Μεθόδιο, ὁ ὁποῖος καί θά
τῆς δώσει τό μοναχικό ὄνομα
Μεθοδία.
Μετά τή κουρά της ἡ μοναχή
πλέον Μεθοδία θά ἐγκαταλείψει
τόν ἐγκόσμιο βίο καί θά ἀποσυρθεῖ σέ ἕνα ἐρημικό κελλί στό Μέσα Κάστρο τῆς Κιμώλου πλάϊ
στόν ἱστορικό Ναό τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος χρονολογεῖται ἀπό τό 1552. Ἐκεῖ, ἄν
καί χωρίς πείρα καί γνώση τῆς
μοναστικῆς ζωῆς καί τῶν παλαισμάτων αὐτῆς, ἡ μοναχή Μεθοδία θά άφοσιωθεῖ στόν ἀσκητικό
ἀγώνα. Μέ ἐνθουσιασμό καί πίστη βαθειά θά τηρήσει αὐστηρά
ὅλους τούς ἀσκητικούς κανόνες.
Ἡ ἄσκηση, ἡ προσευχή, ἡ νηστεία, ἡ κακοπάθεια, οἱ ἀγρυπνίες, οἱ ἀγαθοεργίες θά καταστήσουν τό κελλί τῆς ὁσίας ἕνα τόπο ἁγιάσματος καί πόλο ἕλξης γιά τούς ἀνθρώπους.
Ἡ ὁσία Μεθοδία ζοῦσε ἔγκλειστη στό κελλί της, δέν
ἔβγαινε ἔξω ἀπό αὐτό παρά σπάνιες φορές, γιά νά παρακολουθήσει τήν θεία Λειτουργία ἤ νά βοηθήσει κάποιον
πού τήν εἶχε ἀνάγκη. Ὅμως πολύ σύντομα τό κελλί της
ἔγινε κέντρο πνευματικῆς διδασκαλίας γυναικῶν καθώς
πολλές γυναῖκες ἀπό τήν Κίμωλο καί ἀπό ἄλλα νησιά
πού ἄκουσαν τή φήμη τῆς ὁσίας προσέρχονταν σ’ αὐτήν
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Ἡ Μητρόπολη Φθιώτιδος
στό διαδίκτυο

H

Διμηνιαία ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος
Ἰδιοκτησία: Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος
Ἐκδότης: Σεβ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ὑπεύθυνος συντάξεως: Ἀρχιμ. Ἄνθιμος Νεραντζῆς, Ἱεροκήρυξ.
Ἐπιστολές καί ἐμβάσματα:
Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος, Σκληβανιώτου 5
Τ.Κ. 35100 Λαμία Τηλ. 2231 050552 FAX: 2231 050554
Ἐκτύπωση: «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» ἀ.ἑ.
Διανέμεται δωρεάν
Ἡ ἔκδοση στηρίζεται σέ προαιρετικές εἰσφορές
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www.imfth.gr
Χρήσιμες πληροφορίες
Ἐνημέρωση
Ἐπισκεφθεῖτε μας...
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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC
Πανήγυρη Ἁγίων Ἀναργύρων
Τὸ Σάββατο 30 Ἰουνίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος χοροστάτησε καὶ κήρυξε τόν Θεῖο λόγο στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων ποὺ τελέσθηκε στὸ ἐπ’ ὀνόματι τῶν Ἁγίων τιμώμενο Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Παρεκκλήσιο Κάστρου Λαμίας. Στὸ κήρυγμά του ὁ Σε-

Λιμενάρχης Γλύφας κ. Στέφανος Καλαμίδας, μὲ τὸ ἐπιτελεῖο
του, ὁ πρ. Δήμαρχος Πελασγίας κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης, ὁ
Πρόεδρος τοῦ Δ.Δ. Γλύφας καὶ πλῆθος εὐσεβῶν χριστιανῶν.
Στὴν Θεία Λειτουργία ἔψαλε χορὸς βυζαντινὸς ὑπὸ τὴν Διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου καὶ Καθηγητοῦ τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς κ. Εὐθυμίου Τσιούμα. Ἀκολούθησε δεξίωση σὲ παρα-

Ἀπό τον πανηγυρικό Ἑσπερινό στό παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων

Μέ τούς ἐπισήμους μετά τή θεία Λειτουργία στην Γλύφα

βασμιώτατος τόνισε ὅτι ἐὰν ὁ καθένας βγεῖ ἀπὸ τὸν ἑαυτό του
καὶ ἀνοίξει τὴν καρδιά του καὶ ὅλοι μαζὶ συναντηθοῦμε στὴν
Ἐκκλησία καὶ συνεργαστοῦμε θὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴν λαίλαπα ποὺ μαστίζει τὴν Ἑλλάδα, διότι ἡ ἀγάπη, ἡ ἀλληλεγγύη καὶ
τὸ φιλότιμο τοῦ Ἕλληνα μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Τήν Κυριακή 1 Ἰουλίου, κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, ὁ Σεβασμιώτατος
ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό Ἁγ. Ἀναργύρων Γλύφας. Κατὰ τὴν ἄφιξή του στὸν Ἱ. Ναὸ τὸν Σεβασμιώτατο ὑπεδέχθησαν ὁ Λιμενάρχης Γλύφας κ. Στέφανος Καλαμίδας μὲ Ἀξιωματικούς τοῦ Λιμεναρχείου, κάτοικοι τῆς ἐνορίας

λιακὸ κέντρο, κατὰ τὴν ὁποία ἡ χορωδία γυναικῶν τοῦ Ἱ.
Ναοῦ Ἁγ. Ἀποστόλων Λαμίας ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ κ. Τσιούμα τραγούδησε παραδοσιακὰ τραγούδια.

Ἀπό τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Ἀναργύρων Γλύφας

Μέ τούς Σεβασμιώτατους Μητροπολίτες Σύρου κ. Δωρόθεο καί
Κορίνθου κ. Διονύσιο στόν Ἱ. Ν. Παναγίας τῆς Τήνου

καὶ μικρὰ παιδιά πού τοῦ προσέφεραν λουλούδια. Στὸ τέλος
τῆς θείας Λειτουργίας ὁ ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας π. Κωνσταντῖνος Ριζόπουλος προσφώνησε τὸν Σεβασμιώτατο καὶ τὸν
εὐχαρίστησε γιὰ τὴν παρουσία του στὴν πανήγυρη τῆς ἐνορίας. Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν ἀντιφώνησή του εὐχαρίστησε τὸν
ἐφημέριο καὶ τόνισε ἰδιαίτερα τήν ἐπικίνδυνη δράση πού ἀναπτύσσει στήν περιοχή μιά μικρή ὁμάδα αἱρετικῶν, ἐφιστώντας
τήν προσοχή στούς πιστούς νά μήν παρασυρθοῦν ἀπό
αὐτούς. Στὴν ἀκολουθία παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Στυλίδος κ.
Ἀπόστολος Γκλέτσος, ἡ τ. Ὑπουργὸς κ. Κατερίνα Μπατζελῆ, ὁ

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν Τῆνο
Τὴν ἰδιαιτέρα του πατρίδα, ἱερὰ Νῆσο Τῆνο ἐπισκέφτηκε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τὸ δεκαήμερο 9
μὲ 19 Ἰουλίου. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς παραμονῆς του στὴν
Τῆνο παρέστη συμπροσευχόμενος μαζὶ μὲ τὸν Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Σύρου κ. Δωρόθεο τὴν Τρίτη 10 Ἰουλίου στὴν

Θεία Λειτουργία ποὺ τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Εὐαγγελιστρίας ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κορίνθου κ.
Διονύσιου, ὁ ὁποῖος ἐπισκέφτηκε τὸ νησὶ μὲ 700 προσκυνητὲς
τῆς Μητροπόλεώς του. Τὴν Κυριακὴ 15 Ἰουλίου ἱερούργησε
καὶ ὡμίλησε στὸν Πανίερο Ναὸ τῆς Εὐαγγελιστρίας κατά τήν
ὁποία παραβρέθηκαν καὶ πολλοὶ προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν Ἀταλάντη. Τὴν Τρίτη 17 Ἰουλίου δέχθηκε στὸ Ἡσυχαστήριό του,
τὸ ὁποῖο βρίσκεται στὴ θέση Ἄβδος τῆς Τήνου καὶ τιμᾶται ἐπ’
ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου, προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν
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κου, ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό
Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, ὅπου τέλεσε τήν εἰς
διάκονο χειροτονία τοῦ π. Κωνσταντίνου Παπασταμάτη. Ὁ νέος πρεσβύτερος εἶναι ἔγγαμος, πατέρας δύο παιδιῶν, ἀπόφοιτος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ι.Ε.Κ Καρδίτσας καὶ εἶναι ὁ πέμπτος
κατὰ σειρὰ ἄμισθος κληρικὸς τῆς Μητροπόλεώς μας.
Θεία Λειτουργία στό ἐξωκκλῆσι τῆς Παναγία Εὐλογίας

Μάγκας καὶ τὰ ἔσοδά του προσφέρθηκαν ὑπὲρ τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ. Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε καὶ συνεχάρη τὸν κ.
Μάγκα γιὰ αὐτὴν του τὴν πρωτοβουλία καὶ προσφορὰ καὶ τοῦ
εὐχήθηκε νὰ ἔχει ὑγεία καὶ δύναμη ὥστε νὰ συνεχίσει τὴν
προβολὴ καὶ τὴν διάδοση τοῦ παραδοσιακοῦ τραγουδιοῦ.
Στὴν Θεία Λειτουργία παρέστησαν ὁ Ἀντιδήμαρχος Μώλου –
Ἁγίου Κωνσταντίνου κ. Ἀθανάσιος Φλωράκης, ὁ Διοικητὴς
τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος Καμμένων Βούρλων καὶ πολλοὶ
προσκυνητὲς ἀπὸ τὶς γύρω περιοχές.
Ἑορτή Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ
Τὴν Πέμπτη 23 Αὐγούστου τὸ ἀπόγευμα, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος χοροστάτησε καὶ ὡμίλησε

Ἀρτοκλασία στό ἱερό εξωκκλήσιο τῆς Παναγίας Εὐλογίας

Τὴν Πέμπτη 23 Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε στὴν πανηγυρικὴ
θεία Λειτουργία ἐπὶ τῇ ἀποδόσει τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Παναγίας Εὐλογίας ποὺ βρίσκεται πλησίον του χωριοῦ Λογγὸς Λοκρίδος. Στὸ κήρυγμά του ὁ
Σεβασμιώτατος ἐτόνισε μεταξὺ ἄλλων ὅτι ἡ Θεοτόκος συνάζει
πάντας ὡς «ἡ ὄρνις ἐπισυνάγει τά νοσσία ἑαυτῆς ὑπό τάς πτέ-

Ἀπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Κοσμᾶ Λαμίας

στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ
τοῦ Αἰτωλοῦ στὸν ὁμώνυμο Ἱερὸ Ναὸ στὶς Ἐργατικὲς Κατοικίες
Νέας Μαγνησίας Λαμίας. Στὸ κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος
ἀναφέρθηκε στὴ ζωὴ καὶ στὸ σπουδαῖο ἔργο τοῦ ἁγίου
Κοσμᾶ. Τόνισε μεταξὺ ἄλλων ὅτι καὶ σήμερα τὰ παραγγέλματα καὶ τὰ διδάγματα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ εἶναι πολὺ ἐπίκαιρα καὶ
ἀπὸ αὐτὰ θὰ πρέπει νὰ ἐμπνευστοῦν οἱ ἡγέτες καὶ ὁ λαός. Τέλος εὐχήθηκε ὁ ἅγιος νὰ πρεσβεύει ὑπὲρ πάντων ἡμῶν καὶ νὰ

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν γνωστό παραδοσιακό μουσικό κ. Γεώργιο Μάγκα

ρυγας». Ἡ Θεοτόκος ἀγκαλιάζει καὶ σκεπάζει μὲ τὴν σκέπη Της
ὅλο τὸν κόσμο. Γι’ αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ καταφεύγουμε εἰς τὴν
προστασία της, ἰδιαίτερα τὴν περίοδο αὐτή, ποὺ γιὰ τὴν ὑπέρβαση τῆς πνευματικῆς καὶ οἰκονομικῆς κρίσεως ἀπαραίτητη
καθίσταται ἡ ἑνότητα πάντων. Στὸ τέλος τῆς θείας Λειτουργίας
στὸν προαύλιο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τελέσθηκε ἀρτοκλασία
καὶ ἀκολούθησε παραδοσιακὸ γλέντι, τὸ ὁποῖο διοργάνωσε ὁ
γνωστὸς μουσικός τοῦ παραδοσιακοῦ τραγουδιοῦ κ. Γεώργιος
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Ὁ Σεβασμιώτατος εὐλογεῖ τίς φανουρόπιττες στόν Ἁγιο Φανούριο Λαμίας

βοηθήσει τὴν δοκιμαζόμενη πατρίδα μας. Ἐπίσης τήν Δευτέρα
27 Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στη Θεία Λειτουργία στο Ἱερό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Φανουρίου Λαμίας.
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ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «Α. ΠΕΤΡΗ - ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ»
ήν 1η Σεπτεμβρίου ἕνα μεγάλο ὄνειρο τῆς τοπικῆς
μας Ἐκκλησίας ἐκπληρώθηκε. Τό περικαλλές Γηροκομεῖο τῆς Μητροπόλεώς μας « Ἵδρυμα Ἀργύρη
Πετρῆ-Στέγη Γερόντων», στή Στυλίδα ὑποδέχθηκε τούς
πρώτους ἡλικιωμένους τροφίμους του, ξεκινώντας ἔτσι
τήν λειτουργία του.
Πέρασαν 12 χρόνια ἀπό
τήν 5 Μαρτίου 2000 ὅταν
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος
ἔθεσε τόν θεμέλιο λίθο γιά
τήν ἀνέγερση τοῦ νέου
Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου σέ κτῆμα πού δώρησε ὁ
Μεγάλος Εὐεργέτης τῆς
Ἐκκλησίας μας κ. Ἀργ. Πετρῆς καί 4 ἀπό τήν 7η Νοεμβρίου 2008 τήν ἱστορική στιγμή τῶν ἐγκαινίων τοῦ ἀποπερατωθέντος Γηροκομείου πού τέλεσε ἡ Α. Θ. Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαῖος,
συμπαρισταμένων τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, παρουσία πολλῶν Ἱεραρχῶν, ἐπισήμων καί πλήθους κόσμου, καί τό Ἵδρυμα ὁλοκληρωμένο πιά παραδόθηκε στήν φιλανθρωπική διακονία τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας γιά νά περιθάλψει καί νά ἀναπαύσει
τούς ἡλικιωμένους ἀνθρώπους τῆς περιοχῆς μας.
Στίς ὑπερσύγχρονες καί ἄνετες ἐγκαταστάσεις του, πού
βρίσκονται στήν περιοχή Βασιλική Στυλίδος, σέ ἕνα ὅμορφο καί ἥσυχο περιβάλλον, κοντά στή θάλασσα, μέ θέα τό
γαλάζιο τοῦ Μαλιακοῦ πού ἁπλώνεται μπροστά του, τό
νέο Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο προσφέρει ὑπηρεσίες ὑψηλοῦ ἐπιπέδου. Τό Ἵδρυμα «Ἀ. Πετρῆ-Στέγη Γερόντων»
διαθέτει 80 κλίνες, ἔχει ἐσωτερικούς χώρους 2.500 τετρα-

Τ

γωνικῶν μέτρων, ἔχει κατασκευασθεῖ μέ τίς πιό σύγχρονες
Εὐρωπαϊκές προδιαγραφές καί εἶναι ἕνα κόσμημα ὄχι μόνο
γιά τήν Μητρόπολή μας ἀλλά καί γιά ὁλόκληρη τήν Περιφέρεια. Ἡ ἀνέγερσή του εἶναι ἕνα ἐπίτευγμα, τό ὁποῖο ξεκίνησε μέ τή μεγάλη δωρεά
τοῦ οἰκοπέδου καί ἑνός σεβαστοῦ χρηματικοῦ ποσοῦ
ἀπό τόν κ. Ἀργύρη Πετρῆ
καί ὁλοκληρώθηκε μέ τίς
ἄοκνες προσπάθειες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη
μας κ. Νικολάου καί τίς μικρές καί μεγάλες δωρεές τῶν
ἐνοριῶν, τῶν μονῶν, τῶν
ἐπωνύμων καί ἀνωνύμων χριστιανῶν τῆς τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας, χωρίς καμία κρατική ἤ εὐρωπαϊκή ἐπιχορήγηση. Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία καυχᾶται γιά τό νέο πολυδάπανο Ἵδρυμά της, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ ἔκφραση τῆς ἐμπιστοσύνης καί τῆς ἀφοσιώσεως τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.
Ἡ μετακόμιση τῶν Γερόντων ἀπό τό Ραχούτειο
Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο ἔχει ὁλοκληρωθεῖ καί μιά καινούρια λαμπρή σελίδα στή φιλανθρωπική διακονία τῆς
Μητροπόλεώς μας ἄνοιξε μέ τή πλήρη λειτουργία τοῦ Γηροκομείου Στυλίδος. Τό ἵδρυμα εἶναι ἀνοικτό γιά ὅλους,
νά τό ἐπισκεφθοῦν, νά δοῦν ἀπό κοντά τίς ἐγκαταστάσεις
του καί νά δώσουν χαρά στούς ἀπόμαχους τῆς ζωῆς. Ἡ
οἰκονομική στήριξη τῶν φιλανθρώπων χριστιανῶν πρός τό
ἵδρυμα εἶναι ἐπιβεβλημένη γιά τή λειτουργία του. Τά ἔξοδα λειτουργίας τοῦ Ἱδρύματος εἶναι μεγάλα καί ἡ τοπική
μας Ἐκκλησία προσβλέπει στή βοήθεια, μικρή καί μεγάλη,
τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν, γιά νά συνεχίσει νά προσφέρει
τήν ἁγάπη της στούς ἀνθρώπους τῆς τρίτης ἡλικίας.
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Εἶναι ἡ Μητέρα μας καί εἴμεθα τά παιδιά της

Δήλωση Σεβασμιωτάκου
γιὰ τὸν Μητροπολίτη Κίτρους

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Πρός
τόν εὐσεβῆ Κλῆρο καί τόν Φιλόχριστο λαό
τῆς καθ΄ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.
Περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλο θέμα ἀγαπᾶμε καί ἐπιθυμοῦμε νά διηγούμεθα στήν Ἐκκλησία μας τά μεγαλεῖα
τῆς ἀειπαρθένου Θεομήτορος. Ὁ λόγος μας ὅμως δέν
ἠμπορεῖ νά προσεγγίσει τά ὑπεράνω τοῦ λόγου, ὃπως
καί οἱ ὀφθαλμοί μας δέν ἠμποροῦν ἀτενῶς νά προσβλέψουν πρός τόν ἥλιο. Τό μυστήριο πού λέγεται «Παναγία» εἶναι ὑπέρ λόγον καί ἔννοιαν. Ἡ φιλανθρωπία της
ὅμως μᾶς ἐπιτρέπει νά προσεγγίσωμε μέ ἀγάπη καί ταπείνωση, γιά νά γευθοῦμε τήν εὐωδία τῶν χαρισμάτων
της καί νά βιώσωμε τή νέα
ζωή, πού ἔφερε στόν κόσμο
ὁ Ἰησοῦς Χριστός.
Πολλοί ἄνθρωποι ἀπό
τήν παλαιά ἐποχή ἐπέτυχαν
θεία εὐμένεια, δόξα καί δύναμη καί κατά τόν Σολομῶντα πολλές θυγατέρες
«ἐποίησαν δύναμιν». Ἡ Θεοτόκος, ὅμως, ὑπερέβη ὅλες
κατά πολύ. Διότι μόνο αὐτή
ὄντας ἀνάμεσα στόν Θεό καί
σέ ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο
γένος, τόν μέν Θεό κατέστησε υἱό ἀνθρώπου, τούς δέ
ἀνθρώπους ἔκανε υἱούς τοῦ
Θεοῦ, ἀφοῦ ἔκανε οὐρανό
τή γῆ καί ἐθέωσε τό γένος. Μόνη αὐτή ἀπό ὅλες τίς γυναῖκες ἀναδείχθηκε Μητέρα Θεοῦ «ὑπέρ φύσιν» καί μέ
τόν ἄφραστο τόκο ὑπῆρξε Βασίλισσα κάθε ἐγκοσμίου
καί ὑπερκοσμίου κτίσματος.
Τώρα ἔχει τόν Οὐρανό κατάλληλο κατοικητήριο καί
ἵσταται στά δεξιά τοῦ Παμβασιλέως μέ διάχρυσο ἱματισμό ἐνδεδυμένη καί στολισμένη. Διάχρυσος ἱματισμός
εἶναι τό διαυγές σῶμα της στολισμένο μέ παντοειδεῖς
ἀρετές. Αὐτό τό σῶμα, γῆ καί τάφος καί θάνατος, δέν
ἠμπόρεσαν νά κρατήσουν, γιατί ὑπῆρξε ἐνδιαίτημα
οὐρανοῦ καί τοῦ οὐρανοῦ τῶν οὐρανῶν. Αὐτό τό σῶμα
πού γέννησε, συνδοξάζεται μέ το γέννημα μέ δόξα θεοπρεπῆ καί εἶναι κόσμημα ὁρατῶν καί ἀοράτων ἀγαθῶν.
«Ποιός λόγος ἠμπορεῖ νά περιγράψει τό θεόλαμπο
κάλλος σου, Θεομῆτορ Παρθένε;» ἀναφωνεῖ ὁ ἅγιος τοῦ
ἀκτίστου Φωτός, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Γρηγόριος
ὁ Παλαμᾶς. Καί συνεχίζει: «Διότι σύ εἶσαι τόπος ὅλων
τῶν χαρίτων καί πλήρωμα παντοειδοῦς καλοκαγαθίας,
ἔμψυχος πίνακας καί εἰκόνα κάθε ἀγαθοῦ καί κάθε
χρηστότητος, ἀφοῦ εἶσαι ἡ Μόνη πού ἀξιώθηκες ὅλα
μαζί τά χαρίσματα τοῦ Πνεύματος καί μάλιστα ἀφοῦ
εἶσαι ἡ Μόνη πού ἔλαβες παραδόξως ἔνοικο στά σπλά-

Σελίδα 16

χνα σου τόν θησαυρό τῶν ἀγαθῶν καί τῶν χαρισμάτων».
Ἡ Παναγία εἶναι «τοσοῦτον ἐγγυτέρα τῶν Θεῷ ἐγγιζόντων». Εἶναι πιό κοντά στόν Θεό ἀπό ἐκείνους πού
τόν πλησιάζουν, δηλαδή, ἀπό ὅλους τούς ἁγίους καί ἀπ΄
ὅλους τούς ἀγγέλους. Γι΄ αὐτήν λέγει ὁ Δαβίδ: «παρέστη
ἡ Βασίλισσα ἐκ δεξιῶν σου» (Ψ. 44,11). Βλέπετε τήν
διαφορά τῆς στάσεως; Ἀπό αὐτήν ἠμποροῦμε νά ἐννοήσουμε καί τήν διαφορά τῆς τάξεως.
Στά δεξιά τῆς μεγαλωσύνης ἵσταται ὁ Χριστός, στά
δεξιά τοῦ ἵσταται καί ἡ Θεοτόκος. Σ΄αὐτόν τόν φοβερό
τόπο, πού εἶδε ὁ Πατριάρχης Ἰακώβ, ἡ Θεοτόκος εὐεργετεῖ τήν κτίση καί πρεσβεύει ὑπέρ ἡμῶν.
Ὅπως δι΄ Αὐτῆς ὁ Θεός ἐπεδήμησε πρός ἐμᾶς «ἐπί τῆς
γῆς ὤφθη καί τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη», ἐνῶ
πρίν ἦταν ἀθέατος ἐπί τῆς
γῆς, ἔτσι καί τώρα διά τῆς
Θεοτόκου ἔρχεται στή ζωή
μας ὁ Σωτήρας μας ἀνάλογα
μέ τήν προαίρεση καί τήν
πίστη μας καί καθίσταται ἡ
Παναγία πηγή ζωῆς καί σωτηρίας.
Ἀδιάλειπτη εἶναι ἡ φιλανθρωπία τῆς ἀειπαρθένου
Θεοτόκου. Εἶναι Μητέρα
τῶν ἀνθρώπων καί ὡς Μητέρα ἀγαπᾶ κάθε ἄνθρωπο.
Διά μέσου Αὐτῆς γεννηθήκαμε στή νέα ζωή τῆς
Ἐκκλησίας καί ὅλοι εἴμεθα συγγενοῦς φύσεως μέ Αὐτήν.
Αὐτή ἡ συγγένεια καθορίζει καί τήν σχέση πού ἔχομε μέ
τήν Παναγία. Εἶναι ἡ Μητέρα μας καί εἴμεθα τά παιδιά
της. Ἡ Θεοτόκος χαρίζει θεραπεία καί βοήθεια, ὡς ἀντίμετρο στά πάθη μας, κατανέμοντας στίς ψυχές καί στά
σώματα πλούσια χάρη.
Σ΄ Αὐτήν τήν ἀκένωτη πηγή τῆς ἀγάπης ἄς καταφεύγωμε πάντοτε. Ἡ Παναγία εἶναι ἡ ἐλπίς τῶν ἀπελπισμένων, ἡ προστάτις τῶν ἀδικουμένων, ἡ παρηγορία τῶν
πενθούντων, ἡ προστασία πάντων τῶν ἀνθρώπων.
Αὐτήν ἄς παρακαλέσωμε ἐκ πόθου, νά ἐνισχύει κάθε
ψυχή θλιβομένη, νά σκεπάζει τήν πατρίδα μας ἀπό κάθε ἐπιβουλή, νά φωτίζει τούς κυβερνῶντας νά μεριμνοῦν ἀγαθά ὑπέρ τοῦ λαοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας καί νά
κρατεῖ ἄσβεστη τήν πίστη καί τήν ἐλπίδα στίς καρδιές
τῶν ἀνθρώπων.
Ἐκ βάθους ψυχῆς, σᾶς εὔχομαι, ἀδελφοί μου, ἔτη
πολλά μέ ἰσχυράν καί ἀμετάθετον τήν προστασίαν τῆς
Θεομήτορος.
Μετά πατρικῶν Ἀναστασίμων εὐχῶν.
+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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μονομερὴς εὐαισθησία γιὰ τὴ διαποίμανση τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Κίτρους, ἡ ὁποία, σύμφωνα μὲ δημοσιεύματα τοῦ διαδικτύου , ὤθησε στὴ λήψη ἀποφάσεως ἀποστολῆς ἰατρῶν διὰ τὸν ἀσθενοῦντα Μητροπολίτη
Κίτρους κ. Ἀγαθόνικο, μὲ στόχο τὴν παύση του ἀπὸ τὴν διοίκηση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους, ἀνοίγει μέγα θέμα
στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, δηλ. ἐὰν καὶ κατὰ πόσον ἡ περίπτωση τοῦ ἁγίου Κίτρους εἶναι ἡ μοναδικὴ ἢ μήπως
ὑπάρχουν ἀκόμη καὶ ἄλλες περιπτώσεις γερόντων καὶ ἀνικάνων Ἀρχιερέων, μὲ τὶς ὁποῖες θὰ πρέπει νὰ ἀσχοληθεῖ ἡ
Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος.
Τὸ μέτρο αὐτὸ, παρ’ ὅτι προβλέπεται ἀπὸ τὸν Καταστατικὸ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τραυματίζει τὸ
Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν ψυχὴ τῶν δοκιμαζομένων ἀπὸ
τὴν ἀσθένεια Ἱεραρχῶν. Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἐξοβελίζονται
τέτοιοι καταξιωμένοι Ἱεράρχες, τοὺς ὁποίους τὸ ποίμνιο
στὶς ὧρες αὐτὲς τῆς ἀδυναμίας, τοῦ γήρατος ἢ τῆς ἀσθενείας τούς περιβάλλει μὲ ἀγάπη καὶ σεβασμό.
Ἡ Ἐκκλησία ἔχει τὸν τρόπο καὶ αὐτοὺς νὰ στηρίξει καὶ
τὴν διαποίμανση τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος νὰ συνεχίσει. Ὑπάρχει πληθώρα Βοηθῶν Ἐπισκόπων, Τιτουλαρίων καὶ Σχολαζόντων Μητροπολιτῶν. Ἂς ἀναθέσει σὲ κάποιο ἀπὸ αὐτοὺς, κατὰ περίπτωσιν, νὰ ἀναπληρώνει τὸν
ἀσθενοῦντα Μητροπολίτη εἰς τὰ Ἀρχιερατικά του καθήκοντα, ὅπως σοφὰ ἔπραττε ἀνέκαθεν τὸ Σεπτὸ Οἰκουμενικὸ
Πατριαρχεῖο.
Ἡ τέτοιου εἴδους ἀπομάκρυνση, ὅσο βαριὰ καὶ ἂν εἶναι
ἡ κατάσταση τῆς ὑγείας, δηλώνει σκληροκαρδία πρὸς ἕναν
Ἱεράρχη, τὸν ὁποῖο, ὁ μὲν Θεὸς διατηρεῖ, ἐμεῖς ὅμως ἀνυπομόνως ἀπορρίπτουμε ὡς ἄχρηστο καὶ ἐπιζήμιο γιὰ τὴν
Ἐκκλησία.
Ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι τὸ θεῖο ἔργο δὲν μένει πίσω ἀπὸ
ἀσθενεῖς Μητροπολίτες, ὅπως ἰσχυρίζονται μερικοί, διότι
καὶ ἐν τῇ ἀδυναμίᾳ τους διδάσκουν καὶ ἐν τῇ ἀσθενείᾳ τους
ὠφελοῦν πνευματικὰ τὸν λαό. Ἐδῶ ἰσχύει τὸ εἰς τὸν Ἀπόστολο Παῦλο λεχθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου «ἡ γὰρ δύναμίς μου
ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται»
Ταπεινῶς φρονῶ, ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἐπιδείξουμε διάκριση
καὶ στοργὴ καὶ νὰ ἐμπιστευθοῦμε τὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ.
Τὸ πρόβλημα τῶν ἀδυνάμων λόγω γήρατος ἢ ἀσθενείας Ἀρχιερέων πρέπει νὰ λυθεῖ ἀπὸ τὴν Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας μὲ λήψη μέτρων ποὺ θὰ ἐξασφαλίζουν ἀξιοπρεπή περίθαλψη καὶ διαβίωση σὲ κατάλληλο Ἐκκλησιαστικὸ χῶρο
ποὺ θὰ ἐγγυᾶται ἀπαραίτητες καὶ ἀνάλογες γιὰ τὸ ἀξίωμά τους συνθῆκες, ὥστε νὰ ἐκλείψει ἡ ἀβεβαιότητα περὶ τῆς
τύχης των, μετὰ τὴν παραίτηση. Περὶ αὐτῶν ἔχουμε ὑποβάλει προτάσεις στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας. Δυστυχῶς ὅμως ἡ ἀναβλητικότης καὶ οἱ πρόχειρες λύσεις δὲν
ἔχουν ἐπιτρέψει στὴν Ἐκκλησία νὰ προβεῖ στὴν ἀποτελεσματικὴ ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος, ἡ ὁποία θὰ ἔπειθε πολλοὺς ἐν ἀπορίᾳ εὑρισκομένους γέροντες Ἀρχιερεῖς
νὰ ἀποσυρθοῦν.
Δὲν θὰ πρέπει ὅλοι νὰ ξεχνᾶμε ὅτι σήμερα εἶναι ἡ περίπτωση τοῦ Κίτρους Ἀγαθονίκου, αὔριο ἴσως νὰ εἶναι ἡ δική μας.

Η

ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ
Μὲ λαμπρότητα ἑορτάστηκε τὴν Κυριακὴ 26
Αὐγούστου στὴν Μαρτυρικὴ πόλη τῆς Ὑπάτης
γιὰ πρώτη φορὰ ἡ κοινὴ
ἑορτὴ τῶν τριῶν ἁγίων
τῆς Ὑπάτης, ἤτοι τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἡρωδίωνος, ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ὑπάτης, ὁ
ὁποῖος ἐμαρτύρησε στὴν
Ὑπάτη, τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος
Γρηγορίου
Ἐπισκόπου
Νέων
Πατρῶν, ὁ ὁποῖος σφαγιάσθηκε κατὰ τὴν ὥρα
τῆς Θείας Λειτουργίας
στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Ὑπάτης τὴν παραμονὴ τοῦ
Ἀκαθίστου Ὕμνου τοῦ ἔτους 1711 καὶ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου ἱδρυτοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου, ὁ
ὁποῖος γεννήθηκε στὴν Ὑπάτη. Στὴν Θεία Λειτουργία ποὺ
τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου
Ὑπάτης,
παλαιὰ Καθέδρα τῆς Μητροπόλεως Νέων
Πατρῶν, ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Νικόλαος ὁ ὁποῖος καὶ ἐτέλεσε τὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ Διακόνου π. Κωνσταντίνου Παπασταμάτη.

Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ ἐφημέριος τῆς ἐνορίας Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος Καραγιάννης στὴν σύντομη προσφώνησή του ἐξέφρασε τὴν
εὐγνωμοσύνη τῶν κατοίκων τῆς Ὑπάτης καὶ τοῦ ἰδίου
προσωπικά, πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ Σεβασμιωτάτου, διότι
ἐξεπλήρωσε τὴν ἐπιθυμία τους μὲ τὴν θέσπιση τῆς κοινῆς
ἑορτῆς τῶν τριῶν Ἁγίων, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν, ἔδρασαν καὶ
ἐκοιμήθησαν στήν Ὑπάτη.
Στὴν ἀντιφώνησή του ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε
καὶ συνεχάρη τὸν π. Δημήτριο, διότι πέραν τῆς προτάσεώς
του γιὰ τὴν καθιέρωση αὐτῆς τῆς ἑορτῆς, θείᾳ ἐμπνεύσει
συνέγραψε τὴν ἀκολουθία τῆς ἑορτῆς τῆς Συνάξεως τῶν
Ἁγίων τῆς Ὑπάτης, ποὺ καθιερώθηκε νὰ τελεῖται κάθε
χρόνο τὴν πρώτη Κυριακὴ μετὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Ἀποδόσεως
τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC
Γάμος ὑποψηφίου Κληρικοῦ

κ. Νικολάου. Ὁ ἐκλιπών γεννήθηκε τὸ 1922 στὸ χωριὸ
Ἄγναντα Ἄρτης. Χειροτονήθηκε διάκονος τὸν Μάρτιο τοῦ
1956 καὶ πρεσβύτερος τὸν Ἀπρίλιο τοῦ ἰδίου ἔτους ἀπὸ τὸν
ἀείμνηστο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κυρὸ Ἀμβρόσιο. Τοποθετήθηκε καί ὑπηρέτησε σέ διάφορες ἐνορίες ὅπως τοῦ Ἁγίου
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Ὁ ἀητὸς τῆς Ρούμελης δὲν λαβώνεται

Δ

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τό νεόνυμφο ζευγάρι

Τὴν Κυριακὴ 26 Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος τέλεσε τὸ Γάμο τοῦ Δημητρίου Καρτέρη καὶ
τῆς Δέσποινας Μαυρομάτη στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγ. Νεκταρίου Λαμίας. Ὁ Δημήτριος Καρτέρης εἶναι ὑποψήφιος κληρικὸς καὶ
ἐργάζεται στὰ γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
Στελέχη τῆς Ἀδελφότητος «Λυδίας» στήν Ἱ. Μονή Δαμάστα

Ἀπό τήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ π. Λάμπρου Παππᾶ

Γεωργίου Λιβανατῶν, Ἁγίου Δημητρίου καὶ Ἁγίων Θεοδώρων
Λαμίας ἀπ’ ὅπου συνταξιοδοτήθηκε τὸ ἔτος 1993. Ὁ μακαριστὸς μετά τήν ἐκδημία τῆς πρεσβυτέρας του εἰσήχθη στό
Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο Λαμίας καί κατόπιν μετεφέρθη μέ
τούς λοιπούς τροφίμους στό Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο Στυλίδος ἀπό ὅπου καί ἀνεχώρησε πρός τήν αἰωνιότητα.
Θ. Λειτουργία στό ἐξωκκλῆσι τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Παρ. Ραχῶν
Τὴν Τετάρτη 29 Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε στὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, τῆς ἐνορίας Ἁγίου

Ἁπό τήν ἐπίσκεψη τῶν στελεχῶν τῆς «Λυδίας» στήν Ἱ. Μ. Δαμάστας

35 στελέχη τῶν Κατασκηνώσεων τῆς Ὀρθοδόξου Ἀδελφότητος «Ἁγία Λυδία» ὑπεδέχθη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος κατὰ τὴν ἐπίσκεψή τους στὴν Ἱερὰ Μονὴ Δαμάστας τὴν Δευτέρα 27 Αὐγούστου. Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε
στὰ στελέχη καὶ τὶς ὑπευθύνους τῆς Ἀδελφότητος καὶ τοὺς
μοίρασε εὐλογίες, ἐνῶ ἡ Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς παρέθεσε
πρὸς τιμὴν τους δεξίωση.

Ἄποψη τοῦ ἐκκλησιάσματος κατά τήν πανηγυρική θεία λειτουργία
στό ἱερό παρεκκλήσιο Ἁγίου Ἰωάννου Παραλίας Ραχῶν

Ἐκδημία ἱερέως Λάμπρου Παππᾶ
Ἐκοιμήθη πλήρης ἡμερῶν τὴν Τετάρτη 29 Αὐγούστου, ὁ συνταξιοῦχος κληρικός τῆς Μητροπόλεώς μας π. Λάμπρος
Παππᾶς. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ π. Λάμπρου τελέσθηκε τὴν
Πέμπτη 30 Αὐγούστου τὸ ἀπόγευμα στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων
Θεοδώρων Λαμίας, τόν ὁποῖον ὑπηρέτησε ἐπί 35 συναπτά
ἔτη, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας

Γρηγορίου Παραλίας Ραχῶν. Στὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία παρέστησαν ὁ Ἀντιδήμαρχος Στυλίδος κ. Ἀθανάσιος Καραγιῶργος, ὁ Λυκειάρχης Στυλίδος κ Γεώργιος Καραλάϊος, ἱερεῖς
ἀπὸ τὶς ὅμορες ἐνορίες καὶ πλῆθος πιστῶν. Στὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες ἔψαλε χορωδία ὑπὸ τὴν Διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης κ. Πασχάλη Μάνου.

ὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ μέσα ἀπὸ τὸν καλλιτεχνικὸ καὶ
πνευματικὸ χῶρο ξεπηδοῦν
ὁρισμένοι ἀπαίδευτοι,
οἱ ὁποῖοι μὲ τὰ προκλητικὰ ἔργα τους
κατορθώνουν νὰ διαφημισθοῦν καὶ νὰ
προβληθοῦν ὡς συγγραφεῖς, σκηνοθέτες,
ἠθοποιοὶ κλπ.
Αὐτοὺς τοὺς θολοκουλτουριάρηδες, ποὺ
ἰσοπεδώνουν ἀξίες καὶ
ἰδανικὰ
δυστυχῶς
ἐπιδοτεῖ ἡ ἑλληνικὴ
πολιτεία, ὅπως καὶ μὲ
τὸ πρόσφατο ἐπαίσχυντο
ἔργο μίας
ἀγνώστου στὸ εὐρὺ
κοινὸ σκηνοθέτου περὶ τοῦ ἥρωα τῆς
Ἀλαμάνας Ἀθανασίου Διάκου, τὸ
ὁποῖο ἀνέβηκε στὸ φεστιβὰλ Ἀθηνῶν.
Εἶναι νὰ ἀπορεῖ κανεὶς, πῶς βρίσκουν τὴ δύναμη οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ νὰ
ἀμαυρώνουν αἰώνια σύμβολα, τὰ
ὁποῖα ἡ ἱστορία καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ λαοῦ
ἔχει ὑπεράνω πάντων. Τόση ρηχότης
καὶ μωρία ὑπάρχει, ὥστε χάριν τοῦ
κέρδους νὰ ποδοπατοῦν τὴν ἀξία τοῦ
Γένους καὶ τὴ λεβεντιὰ τῆς φυλῆς!
Αὐτὸ ποὺ θέλουμε νὰ τονίσουμε
αὐτὴ τὴν ὥρα δὲν εἶναι ἡ ὕβρις καὶ ἡ
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ἀπαιδευσία τῆς σκηνοθέτου, ἀλλὰ ἡ
ἀντίδραση τοῦ λαοῦ μας, τῶν φορέων
καὶ τῶν μεμονωμένων πολιτῶν γι᾽
αὐτὴ τὴν ἐπαίσχυντη
παράσταση.
Αὐτὸ
εἶναι
τὸ
ἐνθαρρυντικό
τῆς
ὑποθέσεως, ὅτι ἀκόμα
ὑπάρχουν ἀντιστάσεις
καὶ ὅτι ὁ λαός μας,
ὅσο καὶ ἂν φαίνεται
ζαλισμένος μὲ τὰ καθημερινὰ προβλήματα, πιστεύει σὲ ἀξίες
καὶ ἰδανικὰ, γιὰ τὰ
ὁποῖα ἀντιδρᾶ καὶ
ἀγωνίζεται,
ὅταν
αὐτὰ
καθυβρίζονται
καὶ κακοποιοῦνται.
Ὁ Ἀθανάσιος Διάκος, ὅπως καὶ ὅλοι οἱ μάρτυρες τῆς
πίστεως καὶ οἱ ἥρωες τῆς Πατρίδος,
εἶναι ἄσβεστοι φάροι ἤθους, λεβεντιᾶς
καὶ αὐτοθυσίας. Τὸ ἐρώτημα εἶναι:
Ποιὸς ἐξουσιοδότησε τὴν πολιτεία νὰ
χρηματοδοτεῖ τέτοιου εἴδους ἀντεθνικὰ
ἔργα πού σπιλώνουν τὴν ἱστορία;
Εἶναι δυνατὸν ποτὲ κρατικοὶ φορεῖς νὰ
συνεργάζονται μὲ ἀνθρώπους πού
προσβάλλουν τὴν ὑπόσταση τῆς πατρίδος;

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

