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ΕΟΡΤΗ ΦΘΙΩΤΩΝ ΑΓΙΩΝ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

& ΥΠΟΔΟΧΗ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΗΣ

ματουργός Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Γεροντίσσης τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Παντοκράτορος τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Στήν διπλῆ ἑορτή τῆς
Παναγίας καί τῆς Πατρίδος
μας, στήν πανευφρόσυνη
πνευματική πανδαισία πού
ἄρχισε μέ τόν Ἑσπερινό καί
κορυφώθηκε μέ τήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία,
συμμετεῖχε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ.
Κύριλλος, ὁ ὁποῖος ἀνταποκρίθηκε στήν πρόσκληση
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας. Ὁ Θεοφιλέστατος χοροστάτησε στόν
πανηγυρικό Ἑσπερινό καί
μέ τόν θεολογικό καί πνευματικό του λόγο οἰκοδόμησε τό χριστεπώνυμο πλήρωμα.
Ἀπό τήν πανηγυρική θεία λειτουργία στἠ μνήμη τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων στόν Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας
Τήν Κυριακή 25 Μαρτίου, στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, στήν ὁποία συνιερούργησαν ὁ Σεβασμιώτατος Μη- ρουσία τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Ἀνάπτυξης, ὡς
τροπολίτης μας κ. Νικολάος και ο Θεοφιλέστατος Ἀβύδου, ὁ ἐκπροσώπου τῆς Κυβερνήσεως, καθώς καί τῆς πολιτικῆς καί
Σεβασμιώτατος ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Θεοφιλέστατο πού τίμη- στρατιωτικῆς ἡγεσίας τῆς πόλης καί τοῦ Νομοῦ, στό τέλος τῆς
σε μέ τήν παρουσία του τήν ἑορτή τοῦ Μητροπολιτικοῦ μας ὁποίας ἡ Φιλόλογος κα Παναγιώτα Σαμαρᾶ-Ζήκα ἐκφώνησε τόν
Ναοῦ καί τόνισε ἰδιαιτέρως τήν σταθερότητα τοῦ ἑλληνικοῦ πανηγυρικό τῆς ἡμέρας.
Μετά τήν Δοξολογία, ὁ ἱερός κλῆρος, οἱ ἄρχοντες καί ὁ
λαοῦ στήν ὀρθόδοξη πίστη. Ἀκολούθως, ἀναφέρθηκε στούς
Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι πάρα τίς κακουχίες πού πέρασαν ἀπό τούς εὐσεβής λαός λιτάνευσαν τίς δύο εἰκόνες τῆς Εὐαγγελιστρίας
Τούρκους κατακτητές δέν ὑποδουλώθηκαν, ἀλλά κράτησαν καί τῆς Γερόντισσας, τελέσθηκε Τρισάγιο στόν τάφο τοῦ Ἀθαναἄσβεστη στήν ψυχή τους τήν ἐθνική τους συνείδηση καί τό ἐθνι- σίου Διάκου καί ἔγινε κατάθεση στεφάνων στόν ἀνδριάντα του
κό τους φρόνημα, ἔχοντας ὡς στήριγμα τήν δύναμη τοῦ Θεοῦ. στήν πλατεῖα Διάκου.
Τέλος, ἀκολούθησε ἡ μαθητική καί στρατιωτική παρέλαση,
Τέλος, προέτρεψε τό λαό νά μήν προδώσει ποτέ τήν ἱερά παρακαταθήκη τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδος, ἀπαντώντας μέ τόν τρό- τήν ὁποία παρακολούθησαν ὁ Σεβασμιώτατος καί ὁ Θεοφιλέπο αὐτό στούς ἐθνομηδενιστές πού θέλουν νά ἀπαξιώσουν στατος ἀπό τήν ἐξέδρα τῶν ἐπισήμων.
Ἡ ἑορτή ὁλοκληρώθηκε μέ τόν Ἑσπερινό τῆς ἀποδόσεως,
αὐτό τό σύνδεσμο τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδος.
Μετά την Θεία Λειτουργία ἀκολούθησε ἡ Δοξολογία πα- στόν ὁποίῖο χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος καί ὁμίλησε ὁ Πρω-

μεταφέρει τά αἰτήματα τῶν
πιστῶν καί θά τά καταθέσει
στό Περιβόλι τῆς Παναγίας, κάνοντάς τα θερμή
προσευχή στό Ἱερό Θυσιαστήριο.
Στήν Ἀντιφώνησή του
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, μέ συγκίνηση
εὐχαρίστησε τόν καθηγούμενο τῆς Μονῆς καί τήν
Ἱερά Ἀδελφότητα γιά τήν
ἀνταπόκριση τοῦ αἰτήματός του νά μεταφερθεῖ ἡ
Ἱερά Εἰκόνα τῆς Παναγίας
γιά δέκα ἡμέρες στήν Πόλη μας, πρός ἁγιασμό τῶν
πιστῶν. Ἰδιαιτέρως εὐχαρίστησε τόν Ἀρχιμ. π. Ἐπιφάνιο καί τόν μοναχό Ἀνδρέα
πού ὅλες αὐτές τίς ἡμέρες
συγκακοπάθησαν, ἀλλά
καί συνευφράνθησαν μαζί
Ἀπό τούς ἑορτασμούς τοῦ Εὐαγγελισμού τῆς Θεοτόκου στή Λαμία
μας, κατά τήν διάρκεια τοῦ
προσκυνήματος.
τοπρ. π. Διομήδης Παναγιωτόπουλος, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
Ὁ Σεβασμιώτατος εἰς ἀνάμνησην τῆς ἐπισκέψεως τῆς ΠαναἈμφίκλειας.
γίας, ἀφιέρωσε στήν Εἰκόνα ἕνα Ἀρχιερατικό Ἐγκόλπιο, εὐχόμεΤήν Δευτέρα, 26 Μαρτίου, τό πρωί τελέσθηκαν οἱ ἀκολου- νος ὅπως ἡ Παναγία ὑψώνει χέρια ἱκεσίας πρός τόν Μονογενῆ
θίες τοῦ Ὄρθρου, τῶν Ὡρῶν καί τοῦ Εσπερινοῦ μετά Προηγια- της καί δέεται ἐκτενῶς ὑπέρ τοῦ Ποιμενάρχου, τοῦ κλήρου καί
σμένης Θείας Λειτουργίας ἐπί τῇ ἀναχωρήσει τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ λαοῦ τῆς Θεοσώστου Μητροπόλεως Φθιώτιδος. Στήν συνέτῆς Παναγίας τῆς Γεροντίσσης.
χεια κλῆρος καί λαός μέ δάκρυα στά μάτια προέπεμψαν τήν
Μετά τήν Προηγιασμένη ἔγινε δέηση ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Εἰκόνα τῆς Παναγίας εὐχαριστώντας Την γιά τις εὐεργεσίες Της.
Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο καί τούς ἱερεῖς ἐνώπιον τῆς ΕἰκόΌλες αὐτές τίς ἡμέρες ὁ Μητροπολιτικός Ναός ἀναδείχθηκε
νος τῆς Γεροντίσσης καί ἐψάλησαν τροπάρια πρός τιμήν τῆς Πα- πνευματική κολυμβήθρα, στήν ὁποία ἀναγεννήθηκαν οἱ ψυχές
ναγίας. Ὁ λαός, ὁ ὁποῖος εἶχε κατακλύσει τόν Ἱερό Μητροπολι- τῶν χριστιανῶν πού κατέφυγαν στήν χάρη Της.
τικό Ναό γιά νά ἀσπασθεῖ γιά τελευταία φορά τήν Εἰκόνα τῆς
Συγκινητική ὑπῆρξε ἡ ἀθρόα προσέλευση χιλιάδων πιστῶν
Παναγίας συνέψαλε ὕμνους πρός τήν Θεοτόκο.
καί ἰδιαιτέρως τῆς νεολαίας ἀπό τήν Φθιώτιδα καί ἄλλα μέρη
Ἀκολούθως ὁ π. Ἐπιφάνιος στήν ἀποχαιρετιστήρια προσλα- τῆς Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά ἀσπασθοῦν τήν Θαυμαλιά του εὐχαρίστησε τόν Ποιμενάρχη μας, τούς ἱερεῖς καί τό λαό τουργό Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Γεροντίσσης καί νά ἐναποθέγιά τήν φιλοξενία καί τήν ἀγάπη πού ἐπέδειξαν ὅλες αὐτές τίς σουν σ’ αὐτή τήν ἀγάπη, τήν ἐλπίδα καί τήν εὐλάβειά τους.
ἡμέρες πρός τήν Γερόντισσα Παναγία. Ὑποσχέθηκε δέ, ὅτι θά
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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC
ρε γιά τήν στέγαση τοῦ Ἰατρείου τό Ἐνοριακό Πνευματικό Κέντρο
τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Λαμίας, τό ὁποῖο βρίσκεται σέ κεντρική καί προσβάσιμη θέση. Στό ἰατρεῖο θά προσφέρουν ἐθελοντικά ὑπηρεσία γιατροί καί νοσηλευτές τῆς πόλης μας, ἐνῶ εἶναι
δεδομένη καί ἡ ἀρωγή μέ κάθε τρόπο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.
Ἐγκαίνια Ἰατροδικαστικῆς Ὑπηρεσίας Λαμίας
Τά ἐγκαίνια τῆς Ἰατροδικαστικῆς Ὑπηρεσίας Λαμίας τέλεσε, τήν
Παρασκευή 27 Ἀπριλίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος. Στή τελετή παρέστησαν οἱ προϊστάμενοι τῆς Ἰατροδικαστικῆς Ὑπηρεσίας Λαμίας κα Ἀποστολία Ἀκριβούση, Ἀθηνῶν κ.

OTα ν οI EOρτES γIνο ντα ι πα ν η γYρια

Ἁπό τήν πανηγυρική θεία λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Παναγίας Δεσποίνης

λιτικό Ναό Λαμίας. Τήν Μ. Πέμπτη τό πρωί λειτούργησε στήν
Θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Νεκταρίου Λαμίας, τό ἀπόγευμα
στήν Ἀκολουθία τῶν Παθῶν στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας.
Τήν Μ. Παρασκευή τό πρωί χοροστάτησε στόν Ἑσπερινό τῆς Ἀποκαθηλώσεως καί τό ἀπόγευμα στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου
στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας. Τό Μ. Σάββατο τό πρωί λειτούργησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Ἀποστόλων Λαμίας, ἐνῶ τό βράδυ χοροστάτησε στήν παννυχίδα τῆς Ἀναστάσεως καί ἱερούργησε στόν
Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας. Τό ἀπόγευμα τοῦ Πάσχα τελέσθηκε μέ λαμπρότητα χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας, μέ τή συμμε-

ἱ ἑορτές τῆς Ἐκκλησίας μας ὅπως
τίς ζεῖ ὁ λαός μας μέ τίς πηγαῖες
ἐκδηλώσεις σεβασμοῦ καί τιμῆς
πρός τό τιμώμενο πρόσωπο, μέ τήν ἀθρόα
συμμετοχή στίς ἱερές
ἀκολουθίες, μέ τίς ἀρτοκλασίες, τά ἀφιερώματα, τίς λιτανεῖες,
τόν διάκοσμο, καί ὅσα
ἄλλα ἡ παράδοση ἔχει
διαφυλάξει, εἶναι εὐκαιρίες
ἀνανεώσεως
τῆς πίστεως καί ἀνακαινίσεως τῆς ψυχῆς.
Δέν εἶναι μόνο ἡ
μεγαλοπρέπεια καί ἡ
πνευματική ὡραιότητα
τῶν τελετῶν, κυρίως εἶναι ἡ ἐσωτερική
ἀγαλλίαση καί ἡ εὐφροσύνη, πού αἰσθάνεται
ὁ πιστός λαός, ὅταν ἑορτάζει. Ἡ συμμετοχή
στό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἡ μυστική προσευχή τοῦ καθενός, τό ἱερό κήρυγμα, οἱ οὐράνιες ψαλμωδίες συνθέτουν μιά
εἰκόνα ἄλλου κόσμου, τό πολίτευμα τοῦ
ὁποίου, ἔστω καί γιά λίγο, βιώνουμε, ὄχι ὡς
θεωρητικό στοχασμό, ἀλλά ὡς τρόπο ζωῆς.
Μέ τίς ἑορτές διατηρεῖται ἡ ἐκκλησιαστική
μας ταυτότητα, δημιουργεῖται κλῖμα αἰσιοδοξίας καί ἐνθουσιασμοῦ, σφυρηλατεῖται ἡ
ἑνότητα τῶν πιστῶν καί ἀνανεώνεται ἡ
ζωή. Ἀκόμα οἱ ἑορτές διακηρύττουν, ὅτι ἡ
Ἐκκλησία γεννᾶ ἁγίους σέ ὅλες τίς ἐποχές
καί σέ ὅλα τά μέρη τῆς γῆς.
Μέσα στό γενικό κλῖμα τῆς πνευματικῆς
κοπώσεως, τῆς ἐκκοσμικεύσεως καί τῆς
ὑποτιμήσεως τῶν ἀξιῶν ἐντάσσεται καί ἡ
ἀλλοίωση τοῦ νοήματος τῶν ἑορτῶν, ἡ πα-

O

Ἀπό τα ἐγκαίνια τῆς Ἰατροδικαστικῆς Ὑπηρεσίας Λαμίας

Φίλιππος Κουτσάφτης, Πειραιῶς κ. Νικόλαος Καρακούκης, ὁ
Ἀντιπεριφερειάρχης Στερεᾶς κ. Θωμᾶς Στάικος καί πολλοί ἐπίσημοι.
Ἁγιασμός νέων Γραφείων Μητροπόλεως
Ἁγιασμό στά νέα Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας πού στεγάζονται στό Κέντρο Νεότητος στή Ν. Ἄμπλιανη Λαμίας καί συγκεκριμένα στήν συμβολή τῶν ὁδῶν Ἀγράφων καί Μεγ. Ἀλεξάνδρου, τέλεσε τή Δευτέρα 30 Ἀπριλίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ Νικόλαος. Στόν Ἁγιασμό παρέστησαν οἱ Ὑπάλληλοι
τῶν Γραφείων, οἱ ἱερεῖς τῶν ὁμόρων ἐνοριῶν καί ὁ Διευθυντής

Πανηγυρική θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Λαμίας

τοχή τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς πόλης καί παρουσία πολλῶν
εὐσεβῶν χριστιανῶν. Κατά τήν ἀκολουθία τό ἱερό Εὐαγγέλιο ἀνεγνώσθη σέ 7 ξένες γλῶσσες. Τήν Παρασκευή 20 Ἀπριλίου, ἑορτή
τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, ίερούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό Παναγίας Δεσποίνης Λαμίας. Τήν Δευτέρα 23 Ἀπριλίου, ἑορτή τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου, ἱερούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό Ἁγ. Γεωργίου Λαμίας, ἐνῶ τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς χοροστάτησε στόν
πανηγυρικό ἑσπερινό στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Γεωργίου περιοχῆς Καλυβίων Λαμίας.
Ἀπόφαση λειτουργίας Κοινωνικοῦ Ἰατρείου στή Λαμία
Μέ στόχο τήν περίθαλψη τῶν ἀνασφάλιστων καί ἐνδεῶν συνανθρώπων μας άποφασίσθηκε μετά ἀπό συνάντηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου μέ τόν Πρόεδρο τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Λαμίας κ. Λεων. Ἀναγνωστόπουλο, πού πραγματοποιήθηκε τήν Πέμπτη 26 Ἀπριλίου, ἡ λειτουργία Κοινωνικοῦ
Ἰατρείου στή Λαμία. Γιά τό λόγο αὐτό ὁ Σεβασμιώτατος προσέφε-
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Ἁγιασμός στά νέα γραφεῖα τῆς Μητροπόλεώς μας

τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Γερμανός ὁ Μελωδός, κ.
Ἀνδρέας Ιωακείμ. Στό σύντομο χαιρετισμό του ὁ Σεβασμιώτατος
τόνισε τή σπουδαιότητα τῆς λειτουργίας τῶν Γραφείων τῆς Ἱερἆς
Μητροπόλεώς μας στό Κέντρο Νεότητος.

ραμόρφωσή τους καί ὁ ἐκτροχιασμός τους.
Ὅταν οἱ ἑορτές ἐκκοσμικεύονται καταντοῦν
πανηγύρια χωρίς πνευματικό περιεχόμενο.
Ὅταν ὑπερτεροῦν τά ἄσεμνα θεάματα, τά
ἐρωτικά ἄσματα, οἱ
οἰνοποσίες, ἡ γαστριμαργία καί οἱ ἀσέλγειες, τότε δέν εἶναι ἑορτές. Ἡ παράδοσή μας
γνωρίζει νά διατηρεῖ
τό μέτρο. Ἀπό τότε
ὅμως πού τό κέρδος
ἔγινε αὐτοσκοπός ἀκόμα καί ἡ παράδοση
ἀλλοτριώθηκε μέ ἀποτέλεσμα πολλοί νά
συμμετέχουν σ’ αὐτοῦ
τοῦ εἴδους τό πανηγύρι μέχρι πρωΐας, χωρίς
συμμετοχή στή θεία Λειτουργία, στή θεία
Κοινωνία καί στήν προσευχή. Ἑορτές στίς
ὁποῖες εὐτελίζονται οἱ ἀξίες, ἡ ἠθική καί ἡ
πίστη εἶναι διαβολικές ἑορτές.
Ἔλεγε ὁ ἅγιος Γέροντας Παΐσιος: «Νά
συμμετέχουμε καί νά ἔχουμε ὄρεξη πνευματική νά τίς πανηγυρίζουμε τίς γιορτές. Τότε
γλεντᾶμε πνευματικά καί μεθᾶμε πνευματικά ἀπό τό παραδεισένιο κρασί πού μᾶς φέρνουν οἱ ἅγιοι καί μᾶς κερνοῦν».
Ἐάν στραφοῦμε στόν παραδοσιακό τρόπο βιώσεως τῶν Ἑορτῶν τῆς Ἐκκλησίας
μας, μέ συμμετοχή στό ἀληθινό περιεχόμενό
τους θά ὀμορφύνουμε τή ζωή μας, θά
βροῦμε νόημα στήν ὕπαρξή μας καί θά
ὑπερβοῦμε πολλές δυσκολίες τῆς ζωῆς.

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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καί Πατρίδος, ὡς παράγοντα ἰσχυρῆς ἐθνικῆς ὑπόστασης. Ἀκολούθησε ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπέρ τῶν ψυχῶν τῶν τιμωμένων ἡρώων μετά τήν ὁποία ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ἱερός κλῆρος,
ὁ χορός τῶν ἱεροψαλτῶν, νέες καί νέοι μέ παραδοσιακές στολές καί ὁ λαός, μέ ταυτόχρονη κωδωνοκρουσία τῶν Ἱερών
Ναῶν τῆς πόλεως, μετέβησαν ἐν πομπῇ στόν τόπο μαρτυρίου
τοῦ Αθανασίου Διάκου, στό κέντρο τῆς Λαμίας. Ἐκεῖ τελέσθηκε
Τρισάγιος δέησις καί κατάθεση στεφάνου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο, ἐκ μέρους τῆς τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας, ἐνῶ κλῆρος καί λαός ἔψαλε τόν Ἐθνικό Ὕμνο. Στίς
λατρευτικές ἀκολουθίες παρέστησαν ἡ Περιφερειακή Σύμβουλος κα Ἑλένη Μακρῆ-Θεοδώρου καί ὁ πολιτευτής Φθιώτιδος
κ. Θεόδωρος Χειμάρας.
Οἱ ἐκδηλώσεις ὁλοκληρώθηκαν τήν Δευτέρα 23 Ἀπριλίου

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC

«ΔΙΑΚΕΙΑ 2012»
Διήμερες λατρευτικές ἐκδηλώσεις μέ τήν ἐπωνυμία «ΔΙΑΚΕΙΑ 2012», διοργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας στίς 22 καί 23
Ἀπριλίου πρός τιμήν τοῦ μεγάλου ἥρωα τῆς ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, Ἀθανασίου Διάκου, ἀλλά καί τῶν σύν
αὐτῷ μαρτυρικῶς τελειωθέντων κατά τήν μάχη τῆς Χαλκομάτας Ἐπισκόπου Σαλώνων Ἡσαΐα καί τοῦ ἀδελφοῦ του παπᾶΓιάννη. Οἱ ἐκδηλώσεις ξεκίνησαν τήν Κυριακή 22 Ἀπριλίου μέ
πανηγυρική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ. Νικολάου. Ὁ Σεβασμιώτατος
στήν ὁμιλία του ἀναφέρθηκε στήν ἡρωϊκή θυσία τοῦ Ἀθανασίου Διάκου γιά τήν Πίστη καί τήν Πατρίδα καί τόνισε ὅτι ἀκόμα
καί ἄν ἡ Πολιτεία ξεχάσει τούς ἥρωες, ἡ Ἐκκλησία δέν θά ἀφήσει τόν λαό νά ξεχάσει. Πάντοτε θά προβάλλει τίς μορφές τους
ὡς παράδειγμα ἀγάπης στή Πίστη καί στή Πατρίδα. Ἐπίσης ἐπεσήμανε τήν ἀνάγκη τῆς κοινῆς ἀδιάρρηκτης σχέσης Πίστεως
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σεως, Ἀντισυνταγματάρχη κ. Γεώργιου Μουρουζίδη. Στήν αἴθουσα τελετῶν τοῦ στρατοπέδου, ὁ Διοικητής καλωσόρισε καί εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο πού ἀποδέχθηκε τήν πρόσκλησή του.
Στήν συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος ὡμίλησε ἐπικαίρως στούς ἀξιωματικούς καί τούς στρατιῶτες, ἐπεσήμανε δέ ὅτι Ἐκκλησία καί
Στρατός συμπορεύονται καί εὐχήθηκε σέ ὅλους Καλή Ἀνάσταση.
Μετά τήν ὁμιλία, ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερε στόν Διοικητή τό
ἀναμνηστικό μετάλλιο ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου στή Φθιώτιδα καί βιβλία τῶν ἐκδόσεων τῆς Μητροπόλεώς μας, ἐνῶ σέ ὅλους τούς παρισταμένους μικρές εὐλογίες.

στό τόπο Μαρτυρίου τοῦ Ἐπισκόπου Σαλώνων Ἡσαΐα στή Χαλκομάτα, ὅπου πραγματοποιήθηκε ἡ ὑποδοχή τῆς θαυματουργοῦ Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Δαμάστας, τήν ὁποία μετέφερε ἡ Καθηγουμένη μέ τίς ἀδελφές τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί ἐν
συνεχείᾳ τελέσθηκε ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Νικολάου καί ἐπετειακή ὁμιλία ἀπό
τόν πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Σεραφείμ Ζαφείρη, Ἱεροκήρυκα τῆς
Μητροπόλεως μας, γιά τήν προσφορά καί τήν θυσία τοῦ Ἐπισκόπου Σαλώνων Ἡσαΐα στήν ἀπελευθέρωση τοῦ Ἔθνους.
Γιά τούς ἑορτασμούς πρός τιμήν τοῦ Ἀθανασίου Διάκου, ἡ
Ἱερά Μητρόπολίς μας ἐξέδωσε χιλιάδες μικρές κάρτες μέ ἀντίγραφο τῆς προσωπογραφίας τοῦ Ἀθανασίου Διάκου, φιλοτεχνημένη ὑπό τοῦ περίφημου ἁγιογράφου Φώτη Κόντογλου,
τίς ὁποῖες διένειμε σέ ὅλους τούς παρευρεθέντες στίς λατρευτικές καί ἐπετειακές ἐκδηλώσεις.

Ἐκδήλωση Κέντρου Γάμου τῆς Μητροπόλεώς μας
Εἰδική τελετή πρός τιμήν τῶν μελλονύμφων πραγματοποίησε τή
Πέμπτη 5 Άπριλίου τό Κέντρο Γάμου καί Οἰκογένειας τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου Λαμίας. Στά μελλόνυμφα ζευγάρια μίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ τά συνεχάρη
γιά τήν ἀπόφασή τους, τούς ἀπηύθυνε πατρικές συμβουλές γιά
τήν καινούρια τους ζωή. Στό τέλος στά ζευγάρια διενεμήθησαν ἡ
ἄδεια γάμου τους καί φάκελλος μέ ἔντυπο ὑλικό σχετικά μέ τό
Γάμο καί τήν Οἰκογένεια. Ἀκολούθησε δεξίωση μέ γλυκίσματα
γιά ὅλους.

Ἀπό τήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ π. Σεραφείμ Ράμμου

15 Ἀπριλίου, στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Νεοχωρίου
Τυμφρηστοῦ, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου.
Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μ. Ἐβδομάδος καί Διακαινησίμου
Τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα καί τή περίοδο τῆς Διακαινησίμου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος χοροστάτησε ἤ λειτούργησε στίς ἑξῆς ἀκολουθίες: Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων τό ἀπό-

Τελετή Ὀνομασίας νέων Πυροσβεστῶν
Τήν τελετή Ὀνομασίας τῶν νέων Πυροσβεστῶν πενταετοῦς θητείας τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Ἡ τελετή πραγματοποιήθηκε τήν Δευτέρα 9 Ἀπριλίου στό κτήριο τῆς
Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας Λαμίας παρουσία τοῦ Διοικητῆ καί
ἀξιωματικῶν τοῦ σώματος.

Ἀπό τήν περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου στούς δρόμους τῆς Λαμίας

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τούς ἁξιωματικούς καί τούς πυροσβέστες στήν Π.Υ. Λαμίας

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

1 - 31 Ἰουλίου 2012
Δηλώσεις συμμετοχῆς μέχρι 22 Ἰουνίου
Πληροφορίες καί δηλώσεις
στούς Ἐνοριακούς Ναούς καί
στα Γραφεῖα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.
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γευμα στήν Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό
Ναό Λαμίας. Τήν Μεγ. Δευτέρα τό ἀπόγευμα στήν Ἀκολουθία τοῦ
Ὄρθρου στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Κωνσταντίνου Ν. Μαγνησίας Λαμίας. Τήν
Μ. Τρίτη τό ἀπόγευμα στήν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου στόν Ἱ. Ναό
Ἁγ. Ἀθανασίου Λαμίας. Τήν Τετάρτη τό πρωί στήν Προηγιασμένη
Θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Θεοδώρων Λαμίας καί τό ἀπόγευμα τέλεσε τό μυστήριο τοῦ Μεγ. Εὐχέλαίου στόν Ἱ. Μητροπο-

Φιλανθρωπική δράση τῆς Ἐκκλησίας μας
Γιά τίς ἑορτινές ἡμέρες τοῦ Πάσχα οἱ ἐνορίες τῆς τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας προσέφεραν στούς ἐνδεεῖς συνανθρώπους μας δέματα
ἀγάπης μέ τρόφιμα, κρέατα καί χρηματικά ποσά προκειμένου νά
ἱκανοποιηθοῦν οἱ ὑλικές ἀνάγκες τους καί νά μήν ὑπάρξει κανείς
πεινασμένος τίς ἡμέρες τῆς Ἀναστάσιμης χαρᾶς. Μόνο οἱ ἐνορίες
τῆς Λαμίας συνολικά προσέφεραν 595 δέματα ἀγάπης.
Ἐκδημία π. Σεραφείμ Ράμμου
Ἐκοιμήθη τό Μεγάλο Σάββατο, ὁ συνταξιοῦχος κληρικός τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας, π. Σεραφείμ Ράμμος. Ὁ μακαριστός καταγόταν ἀπό τό χωριό Νεοχώρι Τυμφρηστοῦ καί εἶχε χειροτονηθεῖ διάκονος καί πρεσβύτερος τόν Δεκέμβριο τοῦ 1976 ἀπό τόν
ἀείμνηστο Μητροπολίτη Φθιώτιδος Δαμασκηνό Παπαχρήστου. Ἡ
κηδεία τοῦ ἐκλιπόντος ἱερέως τελέσθηκε την Κυριακή τοῦ Πάσχα,
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Ἀπό τόν Ἑσπερινό τῆς Ἀγάπης στήν Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας
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Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

ΕΚΔΗΜΙΑ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΔΑΔΙΟΥ

& ΥΠΟΔΟΧΗ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΗΣ

Ἡ Ὑπηρεσία Γυναικείων Θεμάτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδας, μέ ἀπόφαση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. κ. Νικολάου, ὀργάνωσε καί λειτουργεῖ τμῆμα
ἐνισχυτικῆς διδασκαλίας γιά μαθητές τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, κατά τό σχολ. ἔτος 2011-2012, στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Θεοδώρων Λαμίας.
Σκοπός τῆς λειτουργίας τοῦ ἐναλλακτικοῦ αὐτοῦ Σχολείου τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ πρόσθετη βοήθεια στά μαθήματα τῆς ἡμέρας, πού σχετίζονται μέ τήν Ἑλληνική Γλῶσσα
καί τά Μαθηματικά, σέ ἀλλοδαπούς καί Ἕλληνες μαθητές,
τῶν ὁποίων οἱ οἰκογένειες ἀδυνατοῦν νά προσφέρουν.
Τά μέλη τῆς Διοικούσας Ἐπιτροπῆς Γυναικείων Θεμάτων μέ τήν ἔναρξη τῆς σχολικῆς χρονιᾶς ἀπευθύνθηκαν
στούς Διευθυντές τῶν Δημ. Σχολείων, οἱ ὁποῖοι μέ τή σειρά τους ἐνημέρωσαν τούς γονεῖς γιά τή λειτουργία τοῦ
Σχολείου τῆς Ἐκκλησίας. Γονεῖς καί μαθητές ἄρχισαν νά
προσέρχονται στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Θεοδώρων Λαμίας.

Ἐκοιμήθῃ ἐν Κυρίῳ τίς πρῶτες πρωινές ὧρες τῆς Παρασκευῆς 20 Ἀπριλίου, αἰφνιδίως, ἡ πανοσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Δαδίου, γερόντισσα Γαλήνη.

φότητα τῆς Μονῆς. Ἀργά τό
Μεσημέρι οἱ Ἀρχιερεῖς
ἔφυγαν γιά τίς ἐπαρχίες
τους.
Τήν Κυριακή τό ἀπόγευμα τελέσθηκε κατανυκτικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.
Νικολάου κατά τόν ὁποῖο
ὁμίλησε
ὁ
πανοσιολ.
Ἀρχιμ. π. Ἐφραίμ Τράνακας, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Τραγάνας.
Στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις παρέστησαν οἱ βουλευτές Φθιώτιδος κα Κατερίνα Μπατζελῆ καί κ.
Χρῆστος Σταϊκούρας, ὁ
Ἀντιπεριφερειάρχης
κ.
Θωμᾶς Στάϊκος, ὁ Δήμαρχος Λαμιέων κ. Γεώργιος
Δέηση στόν Μητροπολιτικό Ναό γιά τήν ἄφιξη τῆς εἰκόνος
Κοτρωνιᾶς,
ἐκπρόσωποι
τοῦ Στρατοῦ καί τῶν Σωμάρο κήρυγμά τους ὠφέλησαν τό ἐκκλησίασμα. Ἀκολούθως των Ἀσφαλείας καί χιλιάδες πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐκδήλωσαν τήν
ἀφοῦ τούς ἐπαίνεσε γιά τό πνευματικό ἔργο πού ἐπιτελοῦν στίς εὐλάβειά τους στήν Παναγία καί τούς Ἁγίους καί τήν προσήλωἹ. Μητροπόλεις τους, τούς εὐχήθηκε νά ἔχουν ὑγεία, δύναμη, σή τους στήν Ἐκκλησία.
ἔτη πολλά καί οἱ Ἅγιοι καί ἡ Παναγία νά τούς σκεπάζουν καί νά
Οἱ ἐκδηλώσεις καλύφθηκαν ἀπό ὅλα τά τοπικά μέσα ἐνημετούς εὐλογοῦν ὥστε νά εἶναι πολύκαρπη ἡ ἐπίπονη ποιμαντο- ρώσεως καί ἡ Θεία Λειτουργία μεταδόθηκε ζωντανά ἀπό τόν
ρία τους. Ἰδιαιτέρως δέ εὐχαρίστησε τόν Μητροπολίτη Βεροίας, Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τούς Τηλεγιά τήν ἰδιαίτερη εὐλογία πού προσέφερε στή τοπική μας οπτικούς Σταθμούς 4Ε, τῆς Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος «ΛυἘκκλησία μεταφέροντας στή Λαμία τήν κάρα τῆς Ἁγίας Ἱερουσα- δία» καί «STAR Κεντρικῆς Ἑλλάδος».
λήμ, ἡ ὁποία ἀνήκει στήν χορεία τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων, καθώς
Καθόλη τήν διάρκεια τῆς παραμονῆς τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς
ἐκήρυξε τόν Χριστό στά χωριά τῆς Οἴτης καί τοῦ Καλλιδρόμου Παναγίας στή Λαμία καθημερινά τελοῦνταν ἱερές ἀκολουθίες.
καί τοῦ Παρνασσοῦ.
Μέ τήν ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, τήν ΚυριαΜετά τήν Θεία Λειτουργία παρατέθηκε δεξίωση στό Ἐπισκο- κή 25 Μαρτίου, κατά τήν ὁποία πανηγυρίζει ὁ Ἱερός Καθεδρικός
πεῖο καί ἐν συνεχείᾳ οἱ Ἀρχιερεῖς μέ τίς συνοδεῖες τους μετέβη- Ναός τῆς Λαμίας, ὁλοκληρώθηκε τό δεκαήμερο τῶν λατρευσαν στήν Ἱερά Μονή Δαμάστας, ὅπου προσκύνησαν τήν θαυμα- τικῶν ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων καί τοῦ
τουργό Εἰκόνα τῆς Παναγίας, ξεναγήθηκαν στούς χώρους τῆς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ἐπίκεντρο των ὁποίων ὑπῆρξε ὁ
Ἱερᾶς Μονῆς καί παρεκάθησαν σέ γεῦμα πού παρέθεσε ἡ ἀδελ- Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός, στόν ὁποῖο φιλοξενήθηκε ἡ θαυ-

Από τήν ταφή τῆς ἡγουμένης γερόντισσας Γαλήνης
στήν Ἱερά Μονή Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Δαδίου

Ἀπό τή λειτουργία τοῦ σχολείου τῆς Ἐκκλησίας στήν Λαμία

Οἱ ἐγγραφές τῶν μαθητῶν αὐξάνονταν καθ’ ὅλη τή
διάρκεια τοῦ σχολικοῦ ἔτους καθώς καί ἡ προσέλευση δασκάλων, οἱ ὁποῖες στήριξαν μέ ἰδιαίτερη χαρά τήν πρωτοβουλία αὐτή.
Τό Σχολεῖο τῆς Ἐκκλησίας λειτουργεῖ καθημερινά κατά
τήν ἀπογευματινή ὥρα 5-6. Ἡ ἐπίδοση τῶν μαθητῶν στά
μαθήματα βελτιώνεται συνεχῶς, σύμφωνα μέ τίς διαπιστώσεις τῶν γονιῶν, τῶν δασκάλων, τῶν σχολικῶν συμβούλων. Ἔκδηλη εἶναι ἡ χαρά καί ὁ ἐνθουσιασμός τῶν τριάντα
πέντε <35> μαθητῶν, πού φοιτοῦν σήμερα στό Σχολεῖο.
Ὑπεύθυνη τῆς λειτουργίας τοῦ Σχολείου εἶναι ἡ τέως
Προϊσταμένη Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης Ν. Φθ/δας κα
Ἀντζουλῆ-Κουτκιᾶ Χριστίνα καί πλαισιώνεται ἀπό εἴκοσι
δύο <22> δασκάλες, ἀπό τίς ὁποῖες δύο <2> διδάσκουν
τήν Ἀγγλική καί μία <1> τή Γαλλική γλῶσσα.
Ἡ λειτουργία τοῦ Σχολείου τῆς Ἐκκλησίας στή Λαμία
ἀποτελεῖ ἕνα πρωτοποριακό καί πρωτόγνωρο πρόγραμμα
γιά τά ἐκκλησιαστικά δεδομένα καί δέν εἶναι μόνον χορηγός γνώσεων καί δημιουργικῶν δραστηριοτήτων, ἀλλά
ὁδηγός ζωῆς καί ἑστία ἀγάπης, χαρᾶς καί ἀσφάλειας.
ΑΝΤΖΟΥΛΗ-ΚΟΥΤΚΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ

Ἡ ἀείμνηστη Καθηγουμένη Γαλήνη Παλαιοβράχα, γεννήθηκε τήν 1η Μαΐου τοῦ 1935 στήν Ἀθήνα. Ἐκάρη Μοναχή στήν Ἱερά Μονή Δαδίου, στίς 15 Αὐγούστου τοῦ 1961
ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυροῦ Δαμασκηνού. Ἡγουμένη ἐξελέγη στίς 5 Αὐγούστου τοῦ 2001
εἰς διαδοχήν τῆς μακαριστῆς Καθηγουμένης γερόντισσας
Παρθενίας.
Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῆς γερόντισσας Γαλήνης, τελέσθηκε τό Σάββατο 21 Ἀπριλίου στό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Δαδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου. Στήν ἀκολουθία παρέστησαν
πολλοί ἱερεῖς καί ἀντιπροσωπεῖες μοναζουσῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί ἄλλων Μητροπόλεων καθώς ἐπίσης καί
πολλοί πιστοί.

ΕΚΔΗΜΙΑ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΔΑΒΙΔ
Ἐκοιμήθη ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς
Ὁσίου Δαβίδ Λίμνης Εὐβοίας π. Κύριλλος
Γεραντώνης.
Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ ἐκλιπόντος τελέσθηκε τό Σάββατο 31 Μαρτίου καί τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τήν Κυριακή 13
Μαΐου.
Ἀναλυτικό ρεπορτάζ στό ἑπόμενο φύλλο τῆς
ἐφημερίδος μας.

Πλῆθος κόσμος στήν πομπή τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος

ΟἹ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Βεροίας, Ἰλίου καί Φθιώτιδος
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ΕΟΡΤΗ ΦΘΙΩΤΩΝ ΑΓΙΩΝ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
έ τήν ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Γεροντίσσης ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παντοκράτορος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τήν Παρασκευή 16 Μαρτίου, ἄρχισαν οἱ φετινές λατρευτικές ἐκδηλώσεις πού διοργάνωσε ἐπί τῇ μνήμῃ
τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων καί τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ἡ
Μητρόπολή μας.
Τήν ἱερά καί θαυματουργό εἰκόνα τῆς Παναγίας, τήν ὁποία
συνόδευαν ἀντιπρόσωποι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παντοκράτορος,
ὑποδέχθηκε στήν Πλατεῖα Πάρκου Λαμίας ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος μετά τοῦ ἱεροῦ κλήρου,
πολλῶν ἐπισήμων καί πλήθους εὐσεβῶν χριστιανῶν. Κατά τήν
ὑποδοχή τῆς Εἰκόνος, τήν ὁποία μετέφερε στρατιωτικό ὄχημα,
τελέσθηκε δέηση ἀπό τόν Ποιμενάρχη μας καί ἐν συνεχείᾳ ἐν
πομπῇ, στήν ὁποία συμμετεῖχαν ὁ ἱερός κλῆρος, στρατιωτικό
ἄγημα, νέοι καί νέες μέ παραδοσιακές φορεσιές καί ἡ φιλαρμονική τοῦ Δήμου Λαμιέων, μεγαλοπρεπῶς καί ἐπισήμως μεταφέρθηκε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Λαμίας, ὅπου παρέμεινε ἐπί δεκαήμερον λαμπρύνοντας τίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις καί ἁγιάζοντας τόν πιστό λαό.
Μέ τήν τοποθέτηση τῆς Εἰκόνος στό Μητροπολιτικό Ναό ἔγινε δέηση καί ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τήν ἀδελφότητα πού ἀποδέχθηκε τήν παράκλησή του νά παραχωρήσει τόν πολυτιμώτερο θησαυρό τῆς
Μονῆς γιά 10 μέρες, ἐτόνισε τήν σημασία πού
ἔχει ἡ παρουσία τῆς Παναγίας σέ μία πολύ δύσκολη περίοδο γιά τό λαό. Ἄλλωστε αὐτός ἦταν
καί ὁ σκοπός τῆς μεταφορᾶς τῆς θαυματουργοῦ
Εἰκόνος τῆς Γεροντίσσης Παναγίας, νά πλουτίσει
τίς καρδιές τῶν πενήτων, νά ἐνισχύσει τόν δεινοπαθοῦντα λαό, νά φωτίσει τή σκέψη τῶν
ἡγετῶν, νά στηρίξει τούς ἀδυνάμους καί νά
εὐλογήσει τόν κλῆρο καί τόν λαό.
Τόν Σεβασμιώτατο ἀντιφώνησε ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος, ὁ ὁποῖος
ἀναφέρθηκε στό ἱστορικό τῆς Εἰκόνος καί στά
ἀναρίθμητα θαύματα πού ἡ Παναγία ἐπιτελεῖ.
Ἐπίσης στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό ἐκτέθεικαν πρός προσκύνηση καί ἁγιασμό τά Λείψανα
τῶν Ἁγίων τῆς Φθιώτιδος.

Ὁ Σεβασμιώτατος ὑποδέχεται τήν Ἱερά Εἰκόνα τῆς Παναγίας

Ἀκολούθως, τελέσθηκε ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τῆς Γ΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
μας κ. Νικολάου. Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἑρμήνευσε τόν στίχο τῶν Χαιρετισμῶν «Χαῖρε ἡ κατακλυσμοῦ τῆς ἁμαρτίας...».
Τό βράδυ τελέστηκε Ἱερά Ἀγρυπνία μέχρι
πρωΐας, τήν ὁποία ἐτέλεσε ὁ Ἡγούμενος τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Ἀρχιμ.
Ἀρσένιος Κατερέλος. Ἐντύπωση προκάλεσε ἡ
προσέλευση καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς νύκτας
πολλῶν νέων ἀνθρώπων γιά νά προσκυνήσουν τήν Παναγία.
Μέσα σ΄ αὐτή τή χαρά τῆς τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας, μέσα στή χαρά τῆς παρουσίας τῆς
Παναγίας τῆς Γεροντίσσης Θεοτόκου καί τῶν
Ἁγίων Λειψάνων τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων, μέσα
στήν ἀγάπη καί τήν εὐλάβεια τοῦ λαοῦ, τό
ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου 17 Μαρτίου ἀφίχθησαν στή Λαμία οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ὁ ὁποῖος μετέφερε τήν κάρα τῆς
Ἁγίας Ἱερουσαλήμ, καί Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί
Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρας, οἱ ὁποῖοι ἀπεδέχθησαν τήν πρόσκληση τοῦ Ποιμενάρχου
μας γιά νά συμμετάσχουν στήν ἑορτή τῶν Ἁγίων μας.
Στόν Μέγα Πανηγυρικό Ἑσπερινό ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν
Φθιωτῶν Ἁγίων, χοροστάτησε καί ἐκήρυξε τόν Θεῖο λόγο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως
κ. Ἀθηναγόρας καί συγχοροστάτησαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων καί ὁ
Ποιμενάρχης μας κ. Νικόλαος.
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα, Κυριακή 18 Μαρτίου, τελέστηκε πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ὁ ὁποῖος καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο.
Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας εὐχαρίστησε τούς Ἀρχιερεῖς πού μέ τήν παρουσία
τους ἐλάμπρυναν τήν πανήγυρη καί μέ τό θεολογικό καί ἐπίκαι-
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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC
Διαρρήξεις Ἱ. Ναῶν
Δύο κρούσματα διαρρήξεων εἴχαμε σέ Ναούς τῆς Μητροπόλεώς
μας κατά τόν μήνα Ἀπρίλιο. Τήν Τετάρτη 4 Ἀπριλίου ἄγνωστοι
διέρρηξαν τόν Ἱ. Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Δαμάστας, προκάλεσαν σημαντικές ζημιές καί ἔκλεψαν ὁλόκληρο τό χρηματοκιβώτιο
τοῦ Ναοῦ. Τήν Τρίτη 17 Ἀπριλίου σεσημασμένος κακοποιός
εἰσῆλθε στόν Ἱ. Ναό Παναγίας Δεσποίνης Λαμίας τό ἀπόγευμα καί
ἔκλεψε τό κυτίο τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου. Ὁ κακοποιός ἔγινε ἀντιληπτός ἀπό τόν ἐφημέριο τοῦ ναοῦ καί γρήγορα συνελήφθη ἀπό τήν ἀστυνομία.

Ἀπό τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ

Ποιμαντικό Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου
Κατά τήν περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος μεταξύ τῶν ἄλλων χοροστάτησε καί ὡμίλησε στήν Ἀκολουθία τῶν Α´ Χαιρετισμῶν
στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Λουκᾶ Λαμίας, στήν Ἀκολουθία τῶν Γ΄, Δ΄ Χαιρετισμῶν καί στόν Ἀκάθιστο Ὕμνο στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό
Λαμίας. Τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας ἱερούργησε στήν πανηγυρι-

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τή χορωδία κατά τήν ἐκδήλωση τῆς Μητροπόλεως

τοποιήθηκε τήν Τετάρτη 4 Ἀπριλίου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό
Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας. Ἡ ἐκδήλωση περιελάμβανε ὕμνους τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος, τούς ὁποίους
ἀπέδωσαν οἱ μαθητές τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Γερμανός ὁ Μελωδός» τῆς Μητροπόλεώς μας μἐ τήν ἐπιμέλεια τῶν Καθηγητῶν τῆς Σχολῆς ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Διευθυντοῦ τῆς
Σχολῆς καί Πρωτοψάλτου κ. Ἀνδρέα Ἰωακείμ. Τούς ὕμνους προλόγισε ὁ κ. Μάριος Κουτσελόπουλος, δικηγόρος καί μαθητής τῆς
σχολῆς. Τήν ἐκδήλωση χαιρέτησε καί ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ Νικόλαος.

ας Ἄμπλιανης Λαμίας. Τό Ἱερό Μυστήριο, τό ὁποῖο παρηκολούθησαν πολλοί συγγενεῖς καί φίλοι τῶν Νεοφωτίστων, ἐτελέσθη μέ
πρωτοχριστιανική τάξη καί κατάνυξη. Στό τέλος τοῦ Μυστηρίου ὁ
Σεβασμιώτατος μίλησε ἐποικοδομητικά στούς νεοφώτιστους χριστιανούς. Τόσο οἱ Νεοφώτιστοι Χριστιανοί, ὅσο καί οἱ Ἀνάδοχοί
τους ἐξέφρασαν τήν χαρά τους καί τίς θερμές εὐχαριστίες τους
πρός τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν πρωτόγνωρη πνευματική αὐτή
ἐμπειρία. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι οἱ Νεοφώτιστοι, οἱ ὁποῖοι προέρχονται ἀπό διάφορα μέρη τῆς Φθιώτιδος, εἶχαν προηγουμένως
παρακολουθήσει τά μαθήματα τῆς Σχολῆς Κατηχήσεως τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως διάρκειας 2 μηνῶν. Μετά τήν βάπτιση οἱ συγγενεῖς
τῶν βαπτισθέντων προσέφεραν στούς παρευρισκομένους μαρτυρικά καί γλυκίσματα. Συνολικά ἀπό τό 2001, πού δημιουργήθηκε
τό Βαπτιστήριο Ἐνηλίκων, μέχρι σήμερα ἔχουν βαπτισθεῖ σέ αὐτό,
ἀπό τόν ἴδιο τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο, 305
κατηχούμενοι.

Ἐπίσκεψη Σεβασμιωτάτου στή Στρατιωτική Βάση Αὐλακίου
Τήν Τετάρτη 4 Ἀπριλίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος, ἐπισκέφθηκε τήν 695 Ἀποθήκη Βάσεως Πυρομαχικῶν
στό Αὐλάκι Στυλίδος, μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Διοικητῆ τῆς Βά-

Ἀναμνηστική φωτογραφία στό στρατόπεδο Αὐλακίου

κή Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας. Ἐπίσης
χοροστάτησε στήν ἀκολουθία τῶν Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν στόν
Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας, στούς ὁποίους φέτος ὁμιλητές
ἦταν οἱ ἑξῆς: στόν Α΄ ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Δημήτριος Ζελιαναῖος,
Ἱεροκήρυξ - Ἐφημέριος, στόν Β΄ ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Δαμασκηνός
Ξηρομερίτης, στόν Γ, ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἐφραίμ Τράνακας, Ἡγούμενος Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Τριάδος Τραγάνας, στόν Δ΄ ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Διομήδης Παναγιωτόπουλος καί στόν Ε΄ ὁ Αἰδεσ. Πρεσβυτ. π. Ἀθανάσιος Λατσούδης, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ὀπουντίων καί Μαλεσίνης. Τό Σάββατο 31 Μαρτίου ὁ Σεβασμιώτατος
ἱερούργησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Χαραλάμπους Καρυᾶς Ὑπάτης καί τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ ἱερέως Λεωνίδα Κοντογεώργου. Τό Σάββατο 28 Ἀπριλίου ἱερούργησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγ.
Βαρβάρας Λαμίας καί τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο
τῶν Κωνσταντίνου Παπαναστασίου καί Ἀθανασίου Χαλκιοπού-

Ἀπό το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ π. Λεωνίδα Κοντογιώργου

λου. Τήν Κυριακή 30 Ἀπριλίου ἱερούργησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Γεωργίου Μ. Βρύσης.

Ἡ ἀκολουθία τῶν Α᾽ Χαιρετισμῶν στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Λουκᾶ Λαμίας
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
& ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Συνάντηση τῶν Δημάρχων τῆς Φθιώτιδος μέ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο, πραγματοποιήθηκε
τήν Τετάρτη 21 Μαρτίου, τό πρωί στό Μητροπολιτικό Μέγαρο, μέ σκοπό τόν συντονισμό τῆς συνεργασίας Ἐκκλησίας καί
τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς κρίσεως.
Στή συνάντηση, πού ἔγινε σέ φιλικό καί ἐγκάρδιο κλίμα, παρέ-

Προπασχάλια Ἐκδήλωση
Ἡ προπασχάλια ἑορταστική ἐκδήλωση «Ἀπό τό πάθος στήν Ἀνάσταση» πού διοργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος πραγμα-

Βαπτίσεις Ἐνηλίκων Κατηχουμένων
Τίς βαπτίσεις 13 Ἐνηλίκων Κατηχουμένων ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, τήν Τρίτη 3 Ἀπριλίου, στό
σταυροειδοῦς σχήματος Βαπτιστήριο Ἐνηλίκων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πού βρίσκεται στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Νέ-

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἱεροῦ Εὐχελαίου στόν Μητροπολιτικό Ναό

Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἱερέως, τοῦ Πλανᾶ, τιμήθηκε μέ
τήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων Δώρων
τήν Παρασκευή 2 Μαρτίου στό ἀφιερωμένο εἰς τόν Ἁγιο παρεκκλήσιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Βαρβάρας Λαμίας. Στή Θεία Λειτουργία
χοροστάτησε καί ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος, ἐνῶ ἐκτέθηκε καί τεμάχιο ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου
πρός προσκύνηση καί ἁγιασμό τῶν πιστῶν.

εἰς διάκονο τόν Κωνσταντῖνο Κουτσομπλῆ, 42 ἐτῶν, ἔγγαμο, πατέρα δύο παιδιῶν, ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπό τήν Ν. Μαγνησία Λαμίας. Στό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος χειροθέτησε
μέ τό ὀφφίκιο τοῦ Πρωτοπρεβυτέρου τόν ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ
αἰδεσιμ. π. Γρηγόριο Ψυχογιό, γιά τήν τριακονταπενταετῆ διακονία του στήν Ἐκκλησία.

Ἀπό τήν βάπτιση τῶν ἐνηλίκων
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Ἑορτή Ἁγίου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ

Ἀπό τήν πομπή τῆς ὑποδοχῆς τῆς Ἱερᾶς Εἰκονος.

Ἀπό τήν χειροθεσία εἰς πρωτοπρεσβύτερον τοῦ π. Γρηγορίου Ψυχογιοῦ
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«Ἐπιστροφή στούς Πατέρες»
Μέ σκοπό τήν προβολή καί προώθηση τῆς ἁγιότητος καί τῆς διδασκαλίας τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας στήν σύγχρονη
κοινωνία ἡ Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος, μέ ἀπόφαση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Νικολάου, ὥρισε τό ἔτος 2012 ὡς
ἔτος τῶν Ἁγίων Πατέρων, μέ γενικό σύνθημα «Ἐπιστροφή στούς
Πατέρες» καί κατήρτισε πρόγραμμα λατρευτικῶν καί πνευματικῶν
ἐκδηλώσεων, καθ΄ ὅλη τή διάρκεια τοῦ ἔτους, σέ μεγάλες ἐνορίες μέ ὁμιλίες, ἡμερίδες, Ἱερές Ἀκολουθίες, ἐκθέσεις κ.ἄ. Ὁμιλίες
γιά τούς Ἁγίους Πατέρες πραγματοποιήθηκαν τήν Κυριακή 4 καί
11 Μαρτίου, καθώς ἐπίσης τήν 1η καί 2α Ἀπριλίου σέ 50 ἐνοριακούς ναούς καί Πνευματικά Κέντρα σέ ὅλη τήν ἔκταση τῆς Μητροπόλεώς μας ἀπό Θεολόγους κληρικούς καί λαϊκούς.

Μ
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στησαν οἱ Δήμαρχοι Λαμιέων κ. Γεώργιος Κοτρωνιάς μέ τόν
Ἀντιδήμαρχο κ. Κωνσταντῖνο Μουστάκα, Λοκρῶν κ. Νικόλαος
Λιόλιος μέ τήν ὑπεύθυνη τῆς Κοινωνικῆς Πρόνοιας τοῦ Δήμου κα Λιόλιου, Στυλίδος κ. Ἀπόστολος Γκλέτσος, Ἀμφικλείας-Ἐλατείας κ. Θεόδωρος Ντοῦρος, Μώλου-Ἁγίου Κωνσταντίνου κ. Εὐάγγελος Τετριμίδας καί οἱ Ἀντιδήμαρχοι Δομοκοῦ κ.
Δημήτριος Μπακοστέργιος καί Μακρακώμης κ. Βασίλειος Κανέλλος. Κατά τή δίωρη σύσκεψη ὁ Σεβασμιώτατος κατ΄ ἀρχήν
εὐχαρίστησε τούς κ. Δημάρχους γιά τήν ἀνταπόκριση στήν
πρόσκλησή του καί, ἀφοῦ ἐξῆρε τό ἔργο τῶν Δημάρχων στίς
περιοχές τους, ζήτησε τή στενότερη συνεργασία τους καί τῶν
κατά τόπους Προέδρων μέ τήν Μητρόπολη καί τίς Ἐνορίες.
Μετά ἀπό διεξοδική συζήτηση καί ἀνταλλαγή ἀπόψεων συμφωνήθηκε:
1. Ἡ σύνταξη κοινωνικοῦ χάρτου μέ βάση ἑνιαῖα κριτήρια
γιά τήν διασφάλιση τοῦ καταλόγου τῶν ἐχόντων ἄμεση
ἀνάγκη.
2. Ἡ συνεργασία τῶν Ἱερέων μέ τούς ὑπευθύνους τοῦ προγράμματος «Βοήθεια στό Σπίτι» καί τίς κοινωνικές ὑπηρεσίες τῶν Δήμων.
3. Ἡ ἐνίσχυση τῶν Κέντρων Ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
ἀπό τούς Δήμους, ἐφ΄ ὅσον θά ἔχουν ἔκτακτες χορηγεῖες
τροφίμων.
4. Ἡ ἐπιδίωξη κατά τακτά χρονικά διαστήματα συναντήσεων
τοῦ Μητροπολίτου καί τῶν Δημάρχων γιά τήν ἀπό κοινοῦ
ἀντιμετώπιση σοβαρῶν καί μεγάλων προβλημάτων, πού
ἀπασχολοῦν τήν περιοχή.
Στή συνάντηση ὁ Σεβασμιώτατος πρότεινε νά προγραμματισθεῖ προσεχῶς στενοτέρα συνεργασία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
καί τῆς τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως γιά τήν προβολή τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ στή Φθιώτιδα, πρόταση πού ἔγινε
εὐμενῶς ἀποδεκτή ἀπό ὅλους. Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερε εἰς τούς κ. Δημάρχους δύο μεγάλα λευκώματα τῶν
ἐκδόσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μέ τά ἱστορικά ἐκκλησιαστικά μνημεῖα καί τά μνημεῖα λαϊκῆς εὐσεβείας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

Σύναξη Ἱεροπαίδων.
Στό πλαίσιο τῶν ἐκδηλώσεων τῆς Ἑβδομάδος τῶν Ἱερατικῶν Κλήσεων πού διοργάνωσε ἡ Μητρόπολή μας ἀπό 2 ἕως 12 Μαρτίου,
πραγματοποιήθηκε τήν Δευτέρα 5 Μαρτίου Σύναξη Ἱεροπαίδων
στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Ν.
Ἄμπλιανης Λαμίας. Στή σύναξη συμμετεῖχαν 200 παιδιά ἀπό ὅλη
τήν ἔκταση τῆς Μητροπόλεώς μας ντυμένα μέ τίς ἐκκλησιαστικές
τους στολές. Τῆς Συνάξεως προηγήθηκε ἡ τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων Δώρων στήν ὁποία χοροστάτησε ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καί ὡμίλησε ὁ πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Σεραφείμ Ζαφείρης, Ἱεροκήρυξ. Ἀκολούθησε
δεξίωση στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ναοῦ μέ ἐδέσματα καί παρα-
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ΔΩΡΕΕΣ
Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Παντοκράτορος Ἁγίου Ὄρους ............................5.000,00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μ. Ἀγάθωνος ....5.000,00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μ. Δαμάστας .....1.000,00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἁγίου Γεωργίου Μαλεσίνας ..................................200,00
Ἡ οἰκογένεια ἱερέως Σεραφείμ Ράμμου ..................300,00
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Πετρόπουλος ...........................500,00
Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο Ἱ. Ν. Ἁγ. Θεοδώρων Λαμίας 150,00
Ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Θεόκλητος Μπρούζης ............300,00
Ὁ κ. Γεώργιος Πετρόπουλος ..................................100,00
Ἡ πρεσβυτέρα Χρυσούλα Παπάρα ........................200,00
Ὑπέρ ἀνεγέρσεως Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζα
Ὁ κ. Ἠλίας Κουκουβέτσος ......................................200,00
Ὁ Σύλλογος ΑΓ. ΗΡΩΔΙΩΝ .....................................200,00
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Γερμανός Γιαντσίδης ....................200,00
Ἡ κα Φιλίτσα Ἀντωνοπούλου ...................................50,00
Ἀνώνυμος ...............................................................100,00
Ἀνώνυμος................................................................100.00
Ὁ Αἰδεσ. Πρεσβυτ. π. Κωνσταντῖνος Θεολογᾶς .....100,00
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη ............................................90,00
Ἀνώνυμος .................................................................40,00
Ὑπέρ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Στυλίδος
Ἀνώνυμος ............................................................1.000,00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἁγίου Γεωργίου Μαλεσίνης ...................................200,00
Ὑπέρ Φθιωτικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Φωνῆς
Ὁ κ. Καντάς Καντάς ................................................100,00
Ὑπέρ Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς
Ἀνώνυμος .................................................................50,00
Ὑπέρ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
Ὁ κ. Ἄγγελος Καλλίτσης 50,00
Ἡ κα Φραγγῶ Τατούλη ............................................50,00
Ὑπέρ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Μητροπόλεως μας
Ὁ πανοσ. ἀρχιμ. π. Γερμανός Γιαντσίδης ...............200,00

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
Μεγάλου Ἀλεξάνδρου
& Ἀγρἀφων - Λαμία
(1ος όροφος )
Τηλ. 22310 50551
ἔως 22310 50553
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ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Πρὸς
τὸν εὐαγῆ Κλῆρο,
τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες,
τούς ἐντίμους Ἄρχοντες,
καί τόν Θεόλεκτο λαό
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Χάρις ὑμῖν καί εἰρήνη ἀπό Θεοῦ Πατρός ἡμῶν
καί Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοὶ καί τέκνα ἐν Κυρίῳ.
«Τί τό ὁρώμενον θέαμα; τίς ἡ παροῦσα κατάπαυσις;
Ὁ Βασιλεύς τῶν αἰώνων... καινόν ἡμῖν παρέχει σαββατισμόν» ἀναφωνεῖ ἡ Μητέρα μας Ἐκκλησία καθώς βλέπει
ὅλους ἐσᾶς τά παιδιά της
κύκλῳ τῆς πνευματικῆς τραπέζης Της λαμπροφορεμένους νά
ἀναμένετε μέ τήν λαμπάδα τῆς
Ἀναστάσεως στά χέρια, τό χαρμόσυνο μήνυμα «Χριστός Ἀνέστη». Θέαμα ἐξαίσιο ἀπ΄ ἄκρου
σ΄ ἄκρο τῆς Χριστιανοσύνης. Τό
σκότος τῆς Σταυρώσεως ἔδωσε
θέση στό φῶς τῆς Ἀναστάσεως.
Οἱ κρυμμένοι φωστῆρες τοῦ
Οὐρανοῦ ἔδωσαν τό φέγγος
τους στή γῆ. Ἄπλετο φῶς, ἀπερίγραπτη φωτοχυσία, κυριαρχεῖ
παντοῦ. «Ὡς ὄντως ἱερά καί πανέορτος, αὕτη ἡ σωτήριος νύξ
καί φωταυγής, τῆς λαμπροφόρου ἡμέρας τῆς ἐγέρσεως οὖσα
προάγγελος». Αὐτό τό φῶς δηλώνει τήν νίκη κατά τοῦ σκότους, τόν θρίαμβο τῆς ἀγάπης
κατά τῆς ἁμαρτίας, τήν ἀρχή
μιᾶς νέας ζωῆς.
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μεταμορφώνει τήν προσωπική
μας ζωή.
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ
ἀνοίγει νέα προοπτική γιά
ὅλους μας.
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ ἐγκαθιδρύει στόν κόσμο νέα
ζωή.
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος στόν κατηχητικό λόγο τοῦ Ἁγίου Πάσχα παιανίζει τόν θρίαμβο τῆς ἀνακαινισμένης καί ἁγιασμένης ζωῆς μέ αὐτά τά λόγια:
«Πάντες ἀπολαύσατε τοῦ συμποσίου τῆς πίστεως.
Πάντες ἀπολαύσατε τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος. Μηδείς θρηνείτω πενίαν ἐφάνη γάρ ἡ κοινή Βασιλεία. Μηδείς ὀδυρέσθω πταίσματα συγγνώμη γάρ ἐκ τοῦ τάφου
ἀνέτειλε. Μηδείς φοβείσθω θάνατον ἠλευθέρωσε γάρ
ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος. Ἀνέστη Χριστός καί ζωή
πολιτεύεται ...».
Συμπόσιο πίστεως καί τράπεζα εὐφροσύνης εἶναι ἡ
Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου. Τροφή ζωῆς γιά τούς πένη-
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τες, ἄφεση ἁμαρτιῶν γιά τούς ἁμαρτωλούς καί ἐλπίδα
ὑπάρξεως γιά τούς δειλούς. «Μή θρηνεῖτε τήν φτώχεια
σας» λέγει ὁ πλουτοδότης Χρυσόστομος «γιατί ἐφάνη ἡ
κοινή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, πού ἀγκαλιάζει πλουσίους καί
φτωχούς. Μή ὀδύρεσθε γιά τά ἁμαρτήματά σας, γιατί
ἀπό τόν τάφο τοῦ Χριστοῦ ἀνέτειλε ἡ συγγνώμη. Μή
φοβεῖσθε τόν θάνατο, γιατί μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπό τά δεσμά του ὁ θάνατος τοῦ Σωτῆρος. Ἀνέστη ὁ Χριστός καί
ἐγκαθίδρυσε νέα πολιτεία».
Δέν εἶναι μόνο ἡ ἐνσκύψασα πενία καί ἡ οἰκονομική
ἐξαθλίωση, πού καθιστοῦν ἐπιτακτική τήν ἀνάγκη
ἀλλαγῆς τῆς πολιτικῆς ζωῆς. Μαζί μέ τή φτώχεια ὑπάρχουν καί ἄλλα δεινά, τά ὁποῖα ἀφοροῦν στήν ψυχική
ἰσορροπία τοῦ ἀνθρώπου καί ἔχουν νά κάνουν μέ θέματα
ὑπάρξεως καί ζωῆς. Ἡ τυραννία τῆς ἁμαρτίας καί ὁ φόβος
τοῦ θανάτου εἶναι συμπληγάδες πέτρες. Ὅπως κατά τήν μυθολογία οἱ ψηλοί καί ἀπότομοι
κάθετοι σκόπελοι ἀνοιγόκλειναν, μέ ἀποτέλεσμα νά συντρίβουν τά διερχόμενα πλοῖα στό
μεταξύ στενό πέρασμά τους,
ἔτσι συντρίβουν καί πληγώνουν
θανάσιμα
πολλούς
ἀνθρώπους, ὁ θάνατος καί ἡ
ἁμαρτία. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ἀναστάς ἐκ
τῶν νεκρῶν, ἄνοιξε τίς διαστάσεις μιᾶς καινούργιας ζωῆς,
στήν ὁποία οἱ μετέχοντες εἶναι
πολῖτες μιᾶς ἄλλης ζωῆς καί
πολιτείας, τῆς Βασιλείας τοῦ
Θεοῦ, δηλαδή τῆς Ἐκκλησίας,
μέσα στήν ὁποία ἡ πενία θεραπεύεται μέ τήν ἀγάπη καί τήν
ἀδελφοσύνη, ἡ ἁμαρτία μέ τήν
μετάνοια καί τήν ἄφεση καί ὁ
θάνατος μέ τή συμμετοχή μας
διά τῶν ἁγίων Μυστηρίων στή
ζωή τοῦ Χριστοῦ. Αὐτή τή νέα
ζωή, αὐτή τή νέα πολιτεία,
αὐτή τήν ἀλλαγή χρειάζεται ὁ κόσμος, γιά νά βρεῖ τόν
προσανατολισμό του καί νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τά παραπλανητικά καί δημαγωγικά διλήμματα τῶν ἰσχυρῶν, πού τόν
πειθαναγκάζουν νά προσκυνήσει τό χρῆμα καί νά παραδοθεῖ σ΄αὐτούς, γιατί ἀλλιῶς καταστρέφεται.
Ἡ ζωή δέν εἶναι μόνο χρῆμα. Δέν ζεῖ ὁ ἄνθρωπος μόνο μέ τά ἐπίγεια. Χρειάζεται καί τίς ἰδέες καί τά ἐπουράνια. Ὅταν ὁ διάβολος στήν ἔρημο πειράζων τόν Ἰησοῦν
τόν παρακινοῦσε νά μεταβάλει τίς πέτρες σέ ἄρτους, ὁ
Κύριος τοῦ εἶπε: «γέγραπται, ὅτι οὐκ ἐπ΄ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ΄ ἐν παντί ρήματι Θεοῦ» (Λουκ.
4,5). Δέν ζεῖ ὁ ἄνθρωπος μόνο μέ ψωμί, ἀλλά μέ κάθε
λόγο τοῦ Θεοῦ.
Ἡ πατρίδα μας αὐτή τήν περίοδο καθημερινά ἐμπαίζεται, καθυβρίζεται, ἐμπτύεται, κολαφίζεται καί σταυρώ-
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σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Ἀντικείμενο τῶν ἐργασιῶν ἡ ψήφιση νέου Κανονισμοῦ Ἐφημερίων καί Ἐνοριῶν καθώς
καί οἱ ἐκλογή νέων Βοηθῶν Ἐπισκόπων. Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐξέλεξε
τόν Καθηγούμενο τῆς Ἱ. Μονῆς Πετράκη, πανοσιολ. Ἀρχιμ. π.
Ἰάκωβο Μπιζαούρτη, Βοηθό Ἐπίσκοπο, ὑπό τόν τίτλο τῆς πάλαι
ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Θαυμακοῦ καί τόν πανοσιολ.
Ἀρχιμ. π. Ἀντώνιο Ἀβραμιώτη, Γενικό Διευθυντή τῆς ΕΚΥΟ, Βοηθό Ἐπίσκοπο, μέ τόν τίτλο τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Σαλώνων. Ὁ τίτλος Θαυμακοῦ δόθηκε κατόπιν προτάσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας στόν Μακαριώτατο
Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο.

Ἀπό τήν σύναξη τῶν Ἱεροπαίδων τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας

δοσιακό ψυχαγωγικό πρόγραμμα ἀπό χορωδία νέων μέ τή συνοδεία παραδοσιακῶν ὀργάνων ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ κ. Ἀνδρέου
Ἰωακείμ. Ἡ Σύναξη ὁλοκληρώθηκε μέ τήν διανομή εὐλογίας, βιβλίων καί γλυκισμάτων ἀπό τόν Σεβασμιώτατο σέ ὅλα τά παιδιά.
Ἑβδομάδα Ἱερατικῶν Κλήσεων στήν Ἐκκλησ. Ἑστία Λαμίας
Στό πλαίσιο τῶν ἐκδηλώσεων τῆς Ἑβδομάδας Ἱερατικῶν Κλήσεων
πραγματοποιήθηκε ἀπό τήν Περιφερειακή Ἐκκλησιαστική Ἑστία
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος στή Λαμία, τήν Τρίτη 6 Μαρτίου, Συνάντηση Θεολογικῶν Προβληματισμῶν, μέ θέμα «Οἱ κλήσεις τοῦ ὑποψήφιου Ἱερέα». Συντονιστής τῆς συνάντησης ἦταν ὁ
κ. Τριαντάφυλλος Μπολτέτσος, Διευθυντής τῆς Ἑστίας. Κατά τήν
διάρκεια τῆς συνάντησης ἐξέφρασαν τή γνώμη τους γιά τό πῶς
βλέπουν τό ἔργο τοῦ Ἱερέα καί τήν ἀποστολή του στό σύγχρονο
κοινωνικό περιβάλλον ὅλοι οἱ οἰκότροφοι μαθητές τῆς Ἑστίας.
Ἐπίσης ἀναγνώσθηκαν ἀποσπάσματα ἀπό κείμενα Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας ἐπάνω στά ὁποῖα συζήτησαν οἱ συμμετέχοντες στή Σύναξη. Οἱ συναντήσεις Θεολογικῶν Προβληματισμῶν πραγματοποιοῦνται κάθε ἑβδομάδα σέ χῶρο τοῦ Οἰκοτροφείου μέ εὐθύνη
τοῦ Διευθυντῆ καί τή συνδρομή τοῦ Ἐπιμελητῆ τῆς Ἑστίας εὐλαβ.
Ἱεροδιακόνου π. Χρήστου Τσιλοφύτη. Οἱ Συναντήσεις αὐτές ἔχουν
ὡς στόχο τήν συνεχή κατάρτιση τῶν Οἰκοτρόφων Μαθητῶν τῆς
Ἐκκλησιαστικῆς Ἑστίας Λαμίας στό πεδίο τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μόρφωσης καί στήν εὐαισθητοποίηση τους σέ θέματα Ὀρθόδοξης
Πνευματικότητας.

Ἀκολουθία Ρασοευχῆς στήν Ἱερά Μονή Λειβανατῶν
Στήν Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Λιβανατῶν
ἱερούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, τό
Σάββατο 10 Μαρτίου. Μετέφερε μάλιστα στήν Ἱερά Μονή πρός
προσκύνηση, ἀπότμημα Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἐφραίμ, τό ὁποῖο φυλάσσεται στήν Ἱερά Μητρόπολη σέ
λειψανοθήκη μαζί μέ τά λείψανα τοῦ Ὁσίου Ξενοφῶντος καί τοῦ
Ἁγίου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας διάβασε τήν εὐχή τῆς ρασοφορίας σέ δόκιμη Μοναχή, στήν ὁποία
ἔδωσε τό ὄνομα Θεοφανῶ. Στή προσφώνησή του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας εὐχήθηκε στή νέα μοναχή νά ἔχει ὑγεία
καί ὁ Ἅγιος Τριαδικός Θεός νά τῆς δίνει δύναμη. Ἐπίσης, τήν

Ὁ Σεβασμιώτατος με τήν Ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Λιβανατῶν

προέτρεψε νά ἔχει ὑπακοή πρός τήν γερόντισσα τῆς Μονῆς καί
τήν ἀδελφότητα. Καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας
πλῆθος πιστῶν συνέρρευσε ὥστε να προσκυνήσει τά ἱερά λείψανα καί νά λάβει εὐλογία καί χάρη. Μετά τό πέρας τῆς Θείας
Λειτουργίας καί τήν ἀκολουθία τῆς ρασοευχῆς προσφέρθηκε κέρασμα σέ ὅλους τούς παρευρισκομένους στήν Ἱερά Μονή.

Ἀπό τήν συνάντηση θεολογικῶν προβληματισμῶν στήν ἐκκλησιαστική Ἑστία

Ἐργασίες Ἱερᾶς Συνόδου. Χειροτονίες Βοηθῶν Ἐπισκόπων.
Στίς ἐργασίες τῆς ἔκτακτης Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖες διενεργήθησαν στίς 8 καί 9
Μαρτίου, στό Συνοδικό Μέγαρο στήν Ἀθήνα συμμετεῖχε ὁ Σεβα-

Θεία Λειτουργία στήν Ἁγ. Παρασκευή Δομοκοῦ
Στόν χιονισμένο Δομοκό ἱερούργησε καί ὡμίλησε τήν Β΄ Κυριακή
των Νηστειῶν, 11 Μαρτίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος. Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε
στόν βίο καί στή διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ
περί τοῦ Ἀκτίστου Φωτός , ἐμβαθύνοντας κυρίως στήν καρδιακή
προσευχή: «Κύριε, φωτισόν μου τό σκότος». Μετά τήν Θεία Λειτουργία ἀκολούθησε κέρασμα στό Πνευματικό Κέντρο τῆς ἐνορίας ὅπου καί πραγματοποιήθηκε σύσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου
μέ τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο καί ὅλους τούς παρευρισκομένους ὅπου ἀποφασίσθηκε ἡ διοργάνωση Συνεδρίου μέ θέμα « Η
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΘΑΥΜΑΚΟΥ» Τό συνέδριο θά ἀποτελέσει μιά προσπάθεια ἀνάδειξης τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπι-
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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC
Ἑορτή Ἁγίου Ἡρωδίωνος
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἡρωδίωνος, Ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ὑπάτης, τελέσθηκε
τήν Τετάρτη 28 Μαρτίου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας,
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου. Ἀρτοκλασία παρέθεσε ὁ Ἠθικοθρησκευτικός Σύλλογος
Ἅγιος Ἡρωδίων.

Ἀναμνηστική φωτογραφία στό Πνευματικό Κέντρο Ἁγίας Παρασκευῆς Δομοκοῦ

σκοπῆς ΘΑΥΜΑΚΟΥ.

Χειροτονίες νέων διακόνων
Ἡ διακοπή τῆς μισθοδοσίας τοῦ ἱεροῦ κλήρου ἀπό τό κράτος δέν
ἀνέκοψε τό ζῆλο νέων ἀνθρώπων γιά ἀφιέρωση στό Θεό καί τήν
Ἐκκλησία γι’ αὐτό καί τό δίμηνο πού πέρασε δύο νέοι ἄνθρωποι
προσῆλθαν στόν ἱερό κλῆρο γιά νά διακονήσουν τήν Ἐκκλησία
ἄμισθοι. Ἡ πρώτη χειροτονία ἔλαβε χώρα τήν Κυριακή 1 Ἀπριλίου στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τοῦ ὁμωνύμου
δήμου Λοκρίδος. Κατά τήν διάρκεια τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λει-

Ἐπιμορφωτικό Σεμινάριο Θεολόγων
Στήν Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου-Λυκείου Λαμίας πραγματοποιήθηκε, τήν Τετάρτη 14 Μαρτίου, ἡ
ἔναρξη Ἐπιμορφωτικοῦ Σεμιναρίου τῶν Καθηγητῶν Θεολόγων
Δευτεροβάθμιας Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Νομοῦ. Κεντρικός ὁμιλητής ὁ
Σύμβουλος Θεολόγων κ. Δήμητριος Φύκας. Στήν ἔναρξη τοῦ Σεμιναρίου παρέστη καί ἀπηύθυνε σύντομο χαιρετισμό ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος.
Κουρά νέων μοναχῶν στήν Ἱερά Μονή Δαμάστας
Τήν κουρά δύο νέων μοναχῶν τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος στό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Δαμάστας, τήν Δευτέρα 19 Μαρτίου, τό ἀπόγευμα, μετά τήν ἀκολουθία
τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου. Στίς νέες μοναχές ἔδωσε τά ὀνόματα
Μεθοδία, πρός τιμήν τῆς ὁσίας Μεθοδίας τῆς ἐν Κιμώλῳ καί

Ἀπό τήν κουρά τῶν νέων μοναχῶν στήν Ἱερά Μονή Δαμάστας

Ἀπό τήν χειροτονία τοῦ διακόνου π. Κων/νου Κουτσομπλῆ

τουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος χειροτόνησε εἰς διάκονο τόν Κωνσταντῖνο Μπολτέτσο, ἄγαμο, 25 ἐτῶν,
πτυχιοῦχο τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπό τό χωριό Ρεγγίνι Λοκρίδος. Ὁ Σεβασμιώτατος μετονόμασε τό νεό διάκονο σέ Κύριλλο, εἰς μνήμη τοῦ
προσφάτως κοιμηθέντος ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Δαβίδ
Λίμνης Εὐβοίας. Στήν Θεία Λειτουργία παρέστησαν, ὁ Βουλευτής
Φθιώτιδος κ. Χρῆστος Σταϊκούρας, ὁ Δήμαρχος Μώλου - Ἁγίου
Κωνσταντίνου κ. Εὐάγγελος Τετριμήδας, μέ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ
Συμβουλίου, ὁ πρώην Βουλευτής καί Νομάρχης κ. Τριαντ. Μπέλλος, ὁ πρώην Βουλευτής κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης, ὁ Γενικός
Γραμματέας τῆς Περιφέρειας Στερεᾶς κ. Εὐάγγελος Ψαθᾶς καί
ἄλλα μέλη τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως. Ἡ δεύτερη χειροτονία τελέσθηκε τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, 8 Ἀπριλίου στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Παρασκευῆς Ν. Ἄμπλιανης Λαμίας. Ὁ Σεβασμιώτατος χειροτόνησε

Ἱερουσαλήμ πρός τιμήν τῆς Ὁσιομάρτυρος Ἱερουσαλήμ, ἡ ὁποία
κήρυξε τόν Χριστό στά χωριά τῆς Οἴτης καί τοῦ Καλλιδρόμου. Στό
τέλος τῆς ἀκολουθίας ὁ Σεβασμιώτατος ἀπηύθυνε πατρικές συμβουλές πρός τίς νέες μοναχές καί τίς εὐχήθηκε νά μιμηθοῦν τίς
ἁγίες πού φέρουν τά ὀνόματά τους. Μετά τήν κουρά ἀκολούθησε
τό καθιερωμένο κέρασμα στό Ἀρχονταρίκι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
Ἐπίσκεψη Λιμενάρχη Γλύφας
Τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ Νικόλαο ἐπισκέφθηκε τή
Πέμπτη 22 Μαρτίου ὁ Λιμενάρχης Γλύφας κ. Στέφανος Καλαμήδας συνοδευόμενος ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Ἕνωσης Προσωπικοῦ
τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος Κεντρικῆς Ἑλλάδος κ. Κωνσταντῖνο Κυράνη.
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νεται. Ὁ λαός μας μαζί μέ τήν πατρίδα σηκώνει τό δικό
του σταυρό. Τά πράγματα δείχνουν, ὅτι τό σκότος τῆς
σταυρώσεως «ἀπό ὥρας ἕκτης ἕως ὥρας ἑννάτης» παρατείνεται ἀορίστως. Οἱ φερόμενοι ὡς φίλοι μας, στήν
οὐσία Πόντιοι Πιλᾶτοι, νίπτουν τάς χεῖρας των γιά τήν
τύχη τῆς Ἑλλάδος. Μᾶς ἐγκαταλείπουν στά ἀδηφάγα
ἑρπετά τῆς χρηματικῆς ἀπάτης ἀντί τριάκοντα ἀργυρίων.
Παράλληλα μέ τίς ὑπόγειες διαδρομές τους μᾶς βομβαρδίζουν μέ τό δηλητήριο τῆς ἀπελπισίας καί τῆς ἀπογνώσεως γιά νά παραδοθοῦμε ἀμαχητί. Δέν ὑπολογίζουν
ὅμως στή δύναμη τῆς «αὐτοζωῆς».
«Μάτην φυλάττεις τόν τάφον, κουστωδία οὐ γάρ
καθέζει τύμβος αὐτοζωΐαν». Ματαίως λογαριάζουν. Ὁ
τύμβος τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος ἔχει μέσα του τήν αὐτοζωή, πού εἶναι ἡ χριστιανική ψυχή. Ἡ πίστη στήν Ἀνάσταση ἐλευθέρωσε τό δοῦλον Γένος ὕστερα ἀπό τετρακόσια χρόνια θανάτου. Ἡ δύναμη στήν Ἀνάσταση θά ἐμψυχώσει καί πάλιν τό λαό μας, ὅπως ἀκριβῶς ὑπόσχεται ἡ
Γραφή:
«Κύριος ἐρρύσατο πτωχόν ἐκ δυνάστου καί πένητα,
ὧ οὐχ ὑπῆρχε βοηθός.
Φείσεται πτωχοῦ καί πένητος
καί ψυχάς πενήτων σώσει» (Ψ. ΟΑ΄)
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.
Ἡ καταδίκη καί ἡ σταύρωση τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ
Χριστοῦ ἦταν ἔκφραση μεγάλης πνευματικῆς κρίσεως. Ἡ
Ἀνάστασή Του διέλυσε τά νέφη τῆς κρίσεως καί ἄνοιξε
καινούργια ζωή γιά ὅλους. Ἡ νέα ἀναστάσιμη ζωή ἔχει
δύναμη, ἐλπίδα, ἀγάπη καί ἀλήθεια. Ἐάν στή δική μας
ζωή δέν ἐγκαθιδρύσουμε αὐτές τίς ἀρχές, οἱ κρίσεις θά
ἀλληλοδιαδέχονται ἡ μία τήν ἄλλη χωρίς ἐλπίδα ἀνακάμψεως καί σωτηρίας. Ἡ Βασιλεία τοῦ Χριστοῦ ἀνατρέπει
κάθε κρίση, πνευματική καί κοινωνική. Πνευματική διά
τῆς πίστεως, κοινωνική διά τῆς ἀγάπης. Μέ τόν Ἀναστάντα Χριστό ὁ θάνατος, ἡ πενία, ἡ ἁμαρτία εἶναι παρελθόν,
ὅπως διαλαλεῖ ὁ Ἱερός Χρυσόστομος: «Χθές συνεθαπτόμην σοι, Χριστέ, συνεγείρομαι σήμερον ἀναστάντι σοι
συνεσταυρούμην σοι χθές, αὐτός μέ συνδόξασον, Σωτήρ, ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου» (Τροπάριον Γ΄ ὡδῆς Κανόνος
τοῦ Πάσχα).
Χθές μαζί Σου σταυρωνόμουν καί θαβόμουν Χριστέ,
σήμερα μαζί Σου ἀνασταίνομαι καί δοξάζομαι στή Βασιλεία Σου.
Ἐλᾶτε, ἀδελφοί νά χαροῦμε ὅλοι μαζί αὐτή τήν μεγάλη ἑορτή. «Πάσχα τό τερπόν, Πάσχα Κυρίου Πάσχα, Πάσχα λύτρον λύπης».
«Ἀναστάσεως ἡμέρα καί λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει καί ἀλλήλους περιπτυξώμεθα».
Τῷ Ἀναστάντι Χριστῷ ἡ δόξα καί τό κράτος
εἰς τούς αἰῶνας.
Μέ ἐγκάρδιες πατρικές εὐχές.
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ἀπό τήν χειροτονία τοῦ διακόνου π. Κυρίλλου Μπολτέτσου
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ΑΞΙΟΠΡΟΣΕΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Τῷ Σεβασμιωτάτῳ
Μητροπολίτῃ Φθιώτιδος
Κυρίῳ Νικολάῳ
Σεβασμιώτατε ἅγιε ἀδελφέ
Λέγει ἕνας συγγραφέας: «ἡ σιωπηλή εὐγνωμοσύνη
οὐδένα ὠφελεῖ!» Ἑπομένως λαμβάνω τήν εὐκαιρίαν
τῆς ἀδελφικῆς μου ἐπικοινωνίας, ὅπως ἐκφράσω ἐκ
βάθους καρδίας τήν πραγματικήν μου συγκίνησιν καί
εὐγνωμσύνην διά τήν χριστιανικήν Σας συμπαράστασιν, ἡ ὁποία ἐμπράκτως ἐκδηλώνεται μέ τήν συνεχῆ
ὑποστήριξιν τοῦ Αἰδ. π. Λουκᾶ Κυπριάδη εἰς τόν
κληρικόν δυναμικόν τῆς καθ’ Ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Γνωρίζω κάλλιστα ὅτι ἐν Ἑλλάδι ὑπάρχει μεγάλη
λειψανδρία καί ὅτι δικαίως θά προτιμούσατε τήν
ὀργανικήν θέσιν αὐτήν διά τήν ἀνανέωσιν τοῦ κληρικοῦ δυναμικοῦ -τό ἀπαραίτητον νέον αἷμα- τῆς καθ’
Ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Πάντως ἡ ἀγάπη Σας
πρός τήν ἐλαχιστότητά μου καί τήν μακρυνήν ὁμογένειαν τῆς ἐσχάτης τῆς γῆς τῆς ἐν Νοτίῳ Ἀμερικῇ
ἱεραποστολικῆς ἐπαρχίας ταύτης, δέν παύει νά
ἐκτιμᾶται δεόντως καί εὐγνωμόνως ἀπ’ ἐμοῦ προσωπικῶς καί ἀπό τοῦ εὐλαβοῦς ποιμνίου μου, τό ὁποῖον
διακονεῖ αὐτός ὁ ἐκλεκτός κληρικός.
Κατ’ αὐτά τά πολύ δύσκολα χρόνια τῆς κολοσσαίας οἰκονομικῆς κρίσεως τῆς Μητρός Ἑλλάδος, εἶναι
ὄντως τεραστία ἡ θυσία καί ἡ ἐπιβάρυνσις ἐκ μέρους
Σας. Ἐκτελεῖτε ὅμως τήν ἐντολή τοῦ Κυρίου, ὅπου
κατά τό Εὐαγγέλιον: «Καί ἐπηρώτων αὐτόν οἱ ὄχλοι
λέγοντες, τί οὐν ποιήσωμεν; ἀποκριθείς δέ ἔλεγεν
αὐτοῖς, ὁ ἔχων δύο χιτῶνας μεταδότῳ τῷ μή ἔχοντι,
καί ὁ ἔχων βρώματα ὁμοίως ποιείτω» καί «πάντες
γάρ οὖτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τά
δῶρα, αὕτη δέ ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς πάντα τόν
βίον ὅν εἶχεν ἔβαλεν».
Ζῆτε τό Εὐαγγέλιον ἐν λόγῳ καί πράξει καί δεχόμεθα εὐγνωμόνως καί ταπεινῶς τό δεῖγμα καί τό παράδειγμα τῆς ἀγάπης Σας.
Διά τήν ἀνιδιοτελῆ καί πρόθυμόν Σας προσφοράν
καί μαρτυρίαν, ἀξίζει καί τόν ἔπαινον τῆς Ἐκκλησίας,
καί τήν ἀντάξιον εὐχαριστίαν εἰδικῶς ἐν ἐποχῇ δυσκολιῶν, δοκιμασίας, κρίσεως καί ἀπογοητεύσεως.
Ὅμως τήν ἀπογοήτευσιν καί δοκιμασίαν πάντα νικᾶ
ἡ ἐλπίς τοῦ Πατρός, ἡ καταφυγή τοῦ Υἱοῦ, ἡ σκέπη
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἡ τῆς Ἁγίας Τριάδος δόξα.
Μετ᾽ ἀγάπης καί ἐκτιμήσεως πολλῆς πρός τήν
Ὑμετέραν Ἀγάπην, ἀδιαλείπτως παρακαλῶ τῷ Δωρεοδότῃ Θεῷ ἵνα πολυετῇ καί ἀνταποδώσῃ Ὑμᾶς ὅ,τι
καλόν καί εὐάρεστον εἰς τήν ποιμαντορίαν καί τό
εὐλαβές ποίμνιόν Σας.
Ἐν Μπουένος Ἄϊρες, τῇ 27ῃ Μαρτίου 2012
Εὐχόμενος Ὑμῖν Καλήν Ἀνάστασιν καί Καλό Πάσχα.
Σᾶς ἀσπάζομαι εὐγνωμόνως καί φιλαδέλφως ἐν
Κυρίῳ.
+ Ὁ Μπουένος Ἄϊρες Ταράσιος
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ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Πρὸς
τὸν εὐαγῆ Κλῆρο,
τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες,
τούς ἐντίμους Ἄρχοντες,
καί τόν Θεόλεκτο λαό
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Χάρις ὑμῖν καί εἰρήνη ἀπό Θεοῦ Πατρός ἡμῶν
καί Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοὶ καί τέκνα ἐν Κυρίῳ.
«Τί τό ὁρώμενον θέαμα; τίς ἡ παροῦσα κατάπαυσις;
Ὁ Βασιλεύς τῶν αἰώνων... καινόν ἡμῖν παρέχει σαββατισμόν» ἀναφωνεῖ ἡ Μητέρα μας Ἐκκλησία καθώς βλέπει
ὅλους ἐσᾶς τά παιδιά της
κύκλῳ τῆς πνευματικῆς τραπέζης Της λαμπροφορεμένους νά
ἀναμένετε μέ τήν λαμπάδα τῆς
Ἀναστάσεως στά χέρια, τό χαρμόσυνο μήνυμα «Χριστός Ἀνέστη». Θέαμα ἐξαίσιο ἀπ΄ ἄκρου
σ΄ ἄκρο τῆς Χριστιανοσύνης. Τό
σκότος τῆς Σταυρώσεως ἔδωσε
θέση στό φῶς τῆς Ἀναστάσεως.
Οἱ κρυμμένοι φωστῆρες τοῦ
Οὐρανοῦ ἔδωσαν τό φέγγος
τους στή γῆ. Ἄπλετο φῶς, ἀπερίγραπτη φωτοχυσία, κυριαρχεῖ
παντοῦ. «Ὡς ὄντως ἱερά καί πανέορτος, αὕτη ἡ σωτήριος νύξ
καί φωταυγής, τῆς λαμπροφόρου ἡμέρας τῆς ἐγέρσεως οὖσα
προάγγελος». Αὐτό τό φῶς δηλώνει τήν νίκη κατά τοῦ σκότους, τόν θρίαμβο τῆς ἀγάπης
κατά τῆς ἁμαρτίας, τήν ἀρχή
μιᾶς νέας ζωῆς.
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μεταμορφώνει τήν προσωπική
μας ζωή.
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ
ἀνοίγει νέα προοπτική γιά
ὅλους μας.
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ ἐγκαθιδρύει στόν κόσμο νέα
ζωή.
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος στόν κατηχητικό λόγο τοῦ Ἁγίου Πάσχα παιανίζει τόν θρίαμβο τῆς ἀνακαινισμένης καί ἁγιασμένης ζωῆς μέ αὐτά τά λόγια:
«Πάντες ἀπολαύσατε τοῦ συμποσίου τῆς πίστεως.
Πάντες ἀπολαύσατε τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος. Μηδείς θρηνείτω πενίαν ἐφάνη γάρ ἡ κοινή Βασιλεία. Μηδείς ὀδυρέσθω πταίσματα συγγνώμη γάρ ἐκ τοῦ τάφου
ἀνέτειλε. Μηδείς φοβείσθω θάνατον ἠλευθέρωσε γάρ
ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος. Ἀνέστη Χριστός καί ζωή
πολιτεύεται ...».
Συμπόσιο πίστεως καί τράπεζα εὐφροσύνης εἶναι ἡ
Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου. Τροφή ζωῆς γιά τούς πένη-
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τες, ἄφεση ἁμαρτιῶν γιά τούς ἁμαρτωλούς καί ἐλπίδα
ὑπάρξεως γιά τούς δειλούς. «Μή θρηνεῖτε τήν φτώχεια
σας» λέγει ὁ πλουτοδότης Χρυσόστομος «γιατί ἐφάνη ἡ
κοινή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, πού ἀγκαλιάζει πλουσίους καί
φτωχούς. Μή ὀδύρεσθε γιά τά ἁμαρτήματά σας, γιατί
ἀπό τόν τάφο τοῦ Χριστοῦ ἀνέτειλε ἡ συγγνώμη. Μή
φοβεῖσθε τόν θάνατο, γιατί μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπό τά δεσμά του ὁ θάνατος τοῦ Σωτῆρος. Ἀνέστη ὁ Χριστός καί
ἐγκαθίδρυσε νέα πολιτεία».
Δέν εἶναι μόνο ἡ ἐνσκύψασα πενία καί ἡ οἰκονομική
ἐξαθλίωση, πού καθιστοῦν ἐπιτακτική τήν ἀνάγκη
ἀλλαγῆς τῆς πολιτικῆς ζωῆς. Μαζί μέ τή φτώχεια ὑπάρχουν καί ἄλλα δεινά, τά ὁποῖα ἀφοροῦν στήν ψυχική
ἰσορροπία τοῦ ἀνθρώπου καί ἔχουν νά κάνουν μέ θέματα
ὑπάρξεως καί ζωῆς. Ἡ τυραννία τῆς ἁμαρτίας καί ὁ φόβος
τοῦ θανάτου εἶναι συμπληγάδες πέτρες. Ὅπως κατά τήν μυθολογία οἱ ψηλοί καί ἀπότομοι
κάθετοι σκόπελοι ἀνοιγόκλειναν, μέ ἀποτέλεσμα νά συντρίβουν τά διερχόμενα πλοῖα στό
μεταξύ στενό πέρασμά τους,
ἔτσι συντρίβουν καί πληγώνουν
θανάσιμα
πολλούς
ἀνθρώπους, ὁ θάνατος καί ἡ
ἁμαρτία. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ἀναστάς ἐκ
τῶν νεκρῶν, ἄνοιξε τίς διαστάσεις μιᾶς καινούργιας ζωῆς,
στήν ὁποία οἱ μετέχοντες εἶναι
πολῖτες μιᾶς ἄλλης ζωῆς καί
πολιτείας, τῆς Βασιλείας τοῦ
Θεοῦ, δηλαδή τῆς Ἐκκλησίας,
μέσα στήν ὁποία ἡ πενία θεραπεύεται μέ τήν ἀγάπη καί τήν
ἀδελφοσύνη, ἡ ἁμαρτία μέ τήν
μετάνοια καί τήν ἄφεση καί ὁ
θάνατος μέ τή συμμετοχή μας
διά τῶν ἁγίων Μυστηρίων στή
ζωή τοῦ Χριστοῦ. Αὐτή τή νέα
ζωή, αὐτή τή νέα πολιτεία,
αὐτή τήν ἀλλαγή χρειάζεται ὁ κόσμος, γιά νά βρεῖ τόν
προσανατολισμό του καί νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τά παραπλανητικά καί δημαγωγικά διλήμματα τῶν ἰσχυρῶν, πού τόν
πειθαναγκάζουν νά προσκυνήσει τό χρῆμα καί νά παραδοθεῖ σ΄αὐτούς, γιατί ἀλλιῶς καταστρέφεται.
Ἡ ζωή δέν εἶναι μόνο χρῆμα. Δέν ζεῖ ὁ ἄνθρωπος μόνο μέ τά ἐπίγεια. Χρειάζεται καί τίς ἰδέες καί τά ἐπουράνια. Ὅταν ὁ διάβολος στήν ἔρημο πειράζων τόν Ἰησοῦν
τόν παρακινοῦσε νά μεταβάλει τίς πέτρες σέ ἄρτους, ὁ
Κύριος τοῦ εἶπε: «γέγραπται, ὅτι οὐκ ἐπ΄ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ΄ ἐν παντί ρήματι Θεοῦ» (Λουκ.
4,5). Δέν ζεῖ ὁ ἄνθρωπος μόνο μέ ψωμί, ἀλλά μέ κάθε
λόγο τοῦ Θεοῦ.
Ἡ πατρίδα μας αὐτή τήν περίοδο καθημερινά ἐμπαίζεται, καθυβρίζεται, ἐμπτύεται, κολαφίζεται καί σταυρώ-
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σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Ἀντικείμενο τῶν ἐργασιῶν ἡ ψήφιση νέου Κανονισμοῦ Ἐφημερίων καί Ἐνοριῶν καθώς
καί οἱ ἐκλογή νέων Βοηθῶν Ἐπισκόπων. Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐξέλεξε
τόν Καθηγούμενο τῆς Ἱ. Μονῆς Πετράκη, πανοσιολ. Ἀρχιμ. π.
Ἰάκωβο Μπιζαούρτη, Βοηθό Ἐπίσκοπο, ὑπό τόν τίτλο τῆς πάλαι
ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Θαυμακοῦ καί τόν πανοσιολ.
Ἀρχιμ. π. Ἀντώνιο Ἀβραμιώτη, Γενικό Διευθυντή τῆς ΕΚΥΟ, Βοηθό Ἐπίσκοπο, μέ τόν τίτλο τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Σαλώνων. Ὁ τίτλος Θαυμακοῦ δόθηκε κατόπιν προτάσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας στόν Μακαριώτατο
Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο.

Ἀπό τήν σύναξη τῶν Ἱεροπαίδων τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας

δοσιακό ψυχαγωγικό πρόγραμμα ἀπό χορωδία νέων μέ τή συνοδεία παραδοσιακῶν ὀργάνων ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ κ. Ἀνδρέου
Ἰωακείμ. Ἡ Σύναξη ὁλοκληρώθηκε μέ τήν διανομή εὐλογίας, βιβλίων καί γλυκισμάτων ἀπό τόν Σεβασμιώτατο σέ ὅλα τά παιδιά.
Ἑβδομάδα Ἱερατικῶν Κλήσεων στήν Ἐκκλησ. Ἑστία Λαμίας
Στό πλαίσιο τῶν ἐκδηλώσεων τῆς Ἑβδομάδας Ἱερατικῶν Κλήσεων
πραγματοποιήθηκε ἀπό τήν Περιφερειακή Ἐκκλησιαστική Ἑστία
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος στή Λαμία, τήν Τρίτη 6 Μαρτίου, Συνάντηση Θεολογικῶν Προβληματισμῶν, μέ θέμα «Οἱ κλήσεις τοῦ ὑποψήφιου Ἱερέα». Συντονιστής τῆς συνάντησης ἦταν ὁ
κ. Τριαντάφυλλος Μπολτέτσος, Διευθυντής τῆς Ἑστίας. Κατά τήν
διάρκεια τῆς συνάντησης ἐξέφρασαν τή γνώμη τους γιά τό πῶς
βλέπουν τό ἔργο τοῦ Ἱερέα καί τήν ἀποστολή του στό σύγχρονο
κοινωνικό περιβάλλον ὅλοι οἱ οἰκότροφοι μαθητές τῆς Ἑστίας.
Ἐπίσης ἀναγνώσθηκαν ἀποσπάσματα ἀπό κείμενα Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας ἐπάνω στά ὁποῖα συζήτησαν οἱ συμμετέχοντες στή Σύναξη. Οἱ συναντήσεις Θεολογικῶν Προβληματισμῶν πραγματοποιοῦνται κάθε ἑβδομάδα σέ χῶρο τοῦ Οἰκοτροφείου μέ εὐθύνη
τοῦ Διευθυντῆ καί τή συνδρομή τοῦ Ἐπιμελητῆ τῆς Ἑστίας εὐλαβ.
Ἱεροδιακόνου π. Χρήστου Τσιλοφύτη. Οἱ Συναντήσεις αὐτές ἔχουν
ὡς στόχο τήν συνεχή κατάρτιση τῶν Οἰκοτρόφων Μαθητῶν τῆς
Ἐκκλησιαστικῆς Ἑστίας Λαμίας στό πεδίο τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μόρφωσης καί στήν εὐαισθητοποίηση τους σέ θέματα Ὀρθόδοξης
Πνευματικότητας.

Ἀκολουθία Ρασοευχῆς στήν Ἱερά Μονή Λειβανατῶν
Στήν Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Λιβανατῶν
ἱερούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, τό
Σάββατο 10 Μαρτίου. Μετέφερε μάλιστα στήν Ἱερά Μονή πρός
προσκύνηση, ἀπότμημα Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἐφραίμ, τό ὁποῖο φυλάσσεται στήν Ἱερά Μητρόπολη σέ
λειψανοθήκη μαζί μέ τά λείψανα τοῦ Ὁσίου Ξενοφῶντος καί τοῦ
Ἁγίου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας διάβασε τήν εὐχή τῆς ρασοφορίας σέ δόκιμη Μοναχή, στήν ὁποία
ἔδωσε τό ὄνομα Θεοφανῶ. Στή προσφώνησή του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας εὐχήθηκε στή νέα μοναχή νά ἔχει ὑγεία
καί ὁ Ἅγιος Τριαδικός Θεός νά τῆς δίνει δύναμη. Ἐπίσης, τήν

Ὁ Σεβασμιώτατος με τήν Ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Λιβανατῶν

προέτρεψε νά ἔχει ὑπακοή πρός τήν γερόντισσα τῆς Μονῆς καί
τήν ἀδελφότητα. Καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας
πλῆθος πιστῶν συνέρρευσε ὥστε να προσκυνήσει τά ἱερά λείψανα καί νά λάβει εὐλογία καί χάρη. Μετά τό πέρας τῆς Θείας
Λειτουργίας καί τήν ἀκολουθία τῆς ρασοευχῆς προσφέρθηκε κέρασμα σέ ὅλους τούς παρευρισκομένους στήν Ἱερά Μονή.

Ἀπό τήν συνάντηση θεολογικῶν προβληματισμῶν στήν ἐκκλησιαστική Ἑστία

Ἐργασίες Ἱερᾶς Συνόδου. Χειροτονίες Βοηθῶν Ἐπισκόπων.
Στίς ἐργασίες τῆς ἔκτακτης Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖες διενεργήθησαν στίς 8 καί 9
Μαρτίου, στό Συνοδικό Μέγαρο στήν Ἀθήνα συμμετεῖχε ὁ Σεβα-

Θεία Λειτουργία στήν Ἁγ. Παρασκευή Δομοκοῦ
Στόν χιονισμένο Δομοκό ἱερούργησε καί ὡμίλησε τήν Β΄ Κυριακή
των Νηστειῶν, 11 Μαρτίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος. Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε
στόν βίο καί στή διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ
περί τοῦ Ἀκτίστου Φωτός , ἐμβαθύνοντας κυρίως στήν καρδιακή
προσευχή: «Κύριε, φωτισόν μου τό σκότος». Μετά τήν Θεία Λειτουργία ἀκολούθησε κέρασμα στό Πνευματικό Κέντρο τῆς ἐνορίας ὅπου καί πραγματοποιήθηκε σύσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου
μέ τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο καί ὅλους τούς παρευρισκομένους ὅπου ἀποφασίσθηκε ἡ διοργάνωση Συνεδρίου μέ θέμα « Η
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΘΑΥΜΑΚΟΥ» Τό συνέδριο θά ἀποτελέσει μιά προσπάθεια ἀνάδειξης τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπι-
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Ἑορτή Ἁγίου Ἡρωδίωνος
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἡρωδίωνος, Ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ὑπάτης, τελέσθηκε
τήν Τετάρτη 28 Μαρτίου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας,
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου. Ἀρτοκλασία παρέθεσε ὁ Ἠθικοθρησκευτικός Σύλλογος
Ἅγιος Ἡρωδίων.

Ἀναμνηστική φωτογραφία στό Πνευματικό Κέντρο Ἁγίας Παρασκευῆς Δομοκοῦ

σκοπῆς ΘΑΥΜΑΚΟΥ.

Χειροτονίες νέων διακόνων
Ἡ διακοπή τῆς μισθοδοσίας τοῦ ἱεροῦ κλήρου ἀπό τό κράτος δέν
ἀνέκοψε τό ζῆλο νέων ἀνθρώπων γιά ἀφιέρωση στό Θεό καί τήν
Ἐκκλησία γι’ αὐτό καί τό δίμηνο πού πέρασε δύο νέοι ἄνθρωποι
προσῆλθαν στόν ἱερό κλῆρο γιά νά διακονήσουν τήν Ἐκκλησία
ἄμισθοι. Ἡ πρώτη χειροτονία ἔλαβε χώρα τήν Κυριακή 1 Ἀπριλίου στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τοῦ ὁμωνύμου
δήμου Λοκρίδος. Κατά τήν διάρκεια τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λει-

Ἐπιμορφωτικό Σεμινάριο Θεολόγων
Στήν Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου-Λυκείου Λαμίας πραγματοποιήθηκε, τήν Τετάρτη 14 Μαρτίου, ἡ
ἔναρξη Ἐπιμορφωτικοῦ Σεμιναρίου τῶν Καθηγητῶν Θεολόγων
Δευτεροβάθμιας Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Νομοῦ. Κεντρικός ὁμιλητής ὁ
Σύμβουλος Θεολόγων κ. Δήμητριος Φύκας. Στήν ἔναρξη τοῦ Σεμιναρίου παρέστη καί ἀπηύθυνε σύντομο χαιρετισμό ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος.
Κουρά νέων μοναχῶν στήν Ἱερά Μονή Δαμάστας
Τήν κουρά δύο νέων μοναχῶν τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος στό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Δαμάστας, τήν Δευτέρα 19 Μαρτίου, τό ἀπόγευμα, μετά τήν ἀκολουθία
τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου. Στίς νέες μοναχές ἔδωσε τά ὀνόματα
Μεθοδία, πρός τιμήν τῆς ὁσίας Μεθοδίας τῆς ἐν Κιμώλῳ καί

Ἀπό τήν κουρά τῶν νέων μοναχῶν στήν Ἱερά Μονή Δαμάστας

Ἀπό τήν χειροτονία τοῦ διακόνου π. Κων/νου Κουτσομπλῆ

τουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος χειροτόνησε εἰς διάκονο τόν Κωνσταντῖνο Μπολτέτσο, ἄγαμο, 25 ἐτῶν,
πτυχιοῦχο τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπό τό χωριό Ρεγγίνι Λοκρίδος. Ὁ Σεβασμιώτατος μετονόμασε τό νεό διάκονο σέ Κύριλλο, εἰς μνήμη τοῦ
προσφάτως κοιμηθέντος ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Δαβίδ
Λίμνης Εὐβοίας. Στήν Θεία Λειτουργία παρέστησαν, ὁ Βουλευτής
Φθιώτιδος κ. Χρῆστος Σταϊκούρας, ὁ Δήμαρχος Μώλου - Ἁγίου
Κωνσταντίνου κ. Εὐάγγελος Τετριμήδας, μέ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ
Συμβουλίου, ὁ πρώην Βουλευτής καί Νομάρχης κ. Τριαντ. Μπέλλος, ὁ πρώην Βουλευτής κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης, ὁ Γενικός
Γραμματέας τῆς Περιφέρειας Στερεᾶς κ. Εὐάγγελος Ψαθᾶς καί
ἄλλα μέλη τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως. Ἡ δεύτερη χειροτονία τελέσθηκε τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, 8 Ἀπριλίου στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Παρασκευῆς Ν. Ἄμπλιανης Λαμίας. Ὁ Σεβασμιώτατος χειροτόνησε

Ἱερουσαλήμ πρός τιμήν τῆς Ὁσιομάρτυρος Ἱερουσαλήμ, ἡ ὁποία
κήρυξε τόν Χριστό στά χωριά τῆς Οἴτης καί τοῦ Καλλιδρόμου. Στό
τέλος τῆς ἀκολουθίας ὁ Σεβασμιώτατος ἀπηύθυνε πατρικές συμβουλές πρός τίς νέες μοναχές καί τίς εὐχήθηκε νά μιμηθοῦν τίς
ἁγίες πού φέρουν τά ὀνόματά τους. Μετά τήν κουρά ἀκολούθησε
τό καθιερωμένο κέρασμα στό Ἀρχονταρίκι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
Ἐπίσκεψη Λιμενάρχη Γλύφας
Τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ Νικόλαο ἐπισκέφθηκε τή
Πέμπτη 22 Μαρτίου ὁ Λιμενάρχης Γλύφας κ. Στέφανος Καλαμήδας συνοδευόμενος ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Ἕνωσης Προσωπικοῦ
τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος Κεντρικῆς Ἑλλάδος κ. Κωνσταντῖνο Κυράνη.

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

νεται. Ὁ λαός μας μαζί μέ τήν πατρίδα σηκώνει τό δικό
του σταυρό. Τά πράγματα δείχνουν, ὅτι τό σκότος τῆς
σταυρώσεως «ἀπό ὥρας ἕκτης ἕως ὥρας ἑννάτης» παρατείνεται ἀορίστως. Οἱ φερόμενοι ὡς φίλοι μας, στήν
οὐσία Πόντιοι Πιλᾶτοι, νίπτουν τάς χεῖρας των γιά τήν
τύχη τῆς Ἑλλάδος. Μᾶς ἐγκαταλείπουν στά ἀδηφάγα
ἑρπετά τῆς χρηματικῆς ἀπάτης ἀντί τριάκοντα ἀργυρίων.
Παράλληλα μέ τίς ὑπόγειες διαδρομές τους μᾶς βομβαρδίζουν μέ τό δηλητήριο τῆς ἀπελπισίας καί τῆς ἀπογνώσεως γιά νά παραδοθοῦμε ἀμαχητί. Δέν ὑπολογίζουν
ὅμως στή δύναμη τῆς «αὐτοζωῆς».
«Μάτην φυλάττεις τόν τάφον, κουστωδία οὐ γάρ
καθέζει τύμβος αὐτοζωΐαν». Ματαίως λογαριάζουν. Ὁ
τύμβος τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος ἔχει μέσα του τήν αὐτοζωή, πού εἶναι ἡ χριστιανική ψυχή. Ἡ πίστη στήν Ἀνάσταση ἐλευθέρωσε τό δοῦλον Γένος ὕστερα ἀπό τετρακόσια χρόνια θανάτου. Ἡ δύναμη στήν Ἀνάσταση θά ἐμψυχώσει καί πάλιν τό λαό μας, ὅπως ἀκριβῶς ὑπόσχεται ἡ
Γραφή:
«Κύριος ἐρρύσατο πτωχόν ἐκ δυνάστου καί πένητα,
ὧ οὐχ ὑπῆρχε βοηθός.
Φείσεται πτωχοῦ καί πένητος
καί ψυχάς πενήτων σώσει» (Ψ. ΟΑ΄)
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.
Ἡ καταδίκη καί ἡ σταύρωση τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ
Χριστοῦ ἦταν ἔκφραση μεγάλης πνευματικῆς κρίσεως. Ἡ
Ἀνάστασή Του διέλυσε τά νέφη τῆς κρίσεως καί ἄνοιξε
καινούργια ζωή γιά ὅλους. Ἡ νέα ἀναστάσιμη ζωή ἔχει
δύναμη, ἐλπίδα, ἀγάπη καί ἀλήθεια. Ἐάν στή δική μας
ζωή δέν ἐγκαθιδρύσουμε αὐτές τίς ἀρχές, οἱ κρίσεις θά
ἀλληλοδιαδέχονται ἡ μία τήν ἄλλη χωρίς ἐλπίδα ἀνακάμψεως καί σωτηρίας. Ἡ Βασιλεία τοῦ Χριστοῦ ἀνατρέπει
κάθε κρίση, πνευματική καί κοινωνική. Πνευματική διά
τῆς πίστεως, κοινωνική διά τῆς ἀγάπης. Μέ τόν Ἀναστάντα Χριστό ὁ θάνατος, ἡ πενία, ἡ ἁμαρτία εἶναι παρελθόν,
ὅπως διαλαλεῖ ὁ Ἱερός Χρυσόστομος: «Χθές συνεθαπτόμην σοι, Χριστέ, συνεγείρομαι σήμερον ἀναστάντι σοι
συνεσταυρούμην σοι χθές, αὐτός μέ συνδόξασον, Σωτήρ, ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου» (Τροπάριον Γ΄ ὡδῆς Κανόνος
τοῦ Πάσχα).
Χθές μαζί Σου σταυρωνόμουν καί θαβόμουν Χριστέ,
σήμερα μαζί Σου ἀνασταίνομαι καί δοξάζομαι στή Βασιλεία Σου.
Ἐλᾶτε, ἀδελφοί νά χαροῦμε ὅλοι μαζί αὐτή τήν μεγάλη ἑορτή. «Πάσχα τό τερπόν, Πάσχα Κυρίου Πάσχα, Πάσχα λύτρον λύπης».
«Ἀναστάσεως ἡμέρα καί λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει καί ἀλλήλους περιπτυξώμεθα».
Τῷ Ἀναστάντι Χριστῷ ἡ δόξα καί τό κράτος
εἰς τούς αἰῶνας.
Μέ ἐγκάρδιες πατρικές εὐχές.
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ἀπό τήν χειροτονία τοῦ διακόνου π. Κυρίλλου Μπολτέτσου
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ΑΞΙΟΠΡΟΣΕΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Τῷ Σεβασμιωτάτῳ
Μητροπολίτῃ Φθιώτιδος
Κυρίῳ Νικολάῳ
Σεβασμιώτατε ἅγιε ἀδελφέ
Λέγει ἕνας συγγραφέας: «ἡ σιωπηλή εὐγνωμοσύνη
οὐδένα ὠφελεῖ!» Ἑπομένως λαμβάνω τήν εὐκαιρίαν
τῆς ἀδελφικῆς μου ἐπικοινωνίας, ὅπως ἐκφράσω ἐκ
βάθους καρδίας τήν πραγματικήν μου συγκίνησιν καί
εὐγνωμσύνην διά τήν χριστιανικήν Σας συμπαράστασιν, ἡ ὁποία ἐμπράκτως ἐκδηλώνεται μέ τήν συνεχῆ
ὑποστήριξιν τοῦ Αἰδ. π. Λουκᾶ Κυπριάδη εἰς τόν
κληρικόν δυναμικόν τῆς καθ’ Ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Γνωρίζω κάλλιστα ὅτι ἐν Ἑλλάδι ὑπάρχει μεγάλη
λειψανδρία καί ὅτι δικαίως θά προτιμούσατε τήν
ὀργανικήν θέσιν αὐτήν διά τήν ἀνανέωσιν τοῦ κληρικοῦ δυναμικοῦ -τό ἀπαραίτητον νέον αἷμα- τῆς καθ’
Ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Πάντως ἡ ἀγάπη Σας
πρός τήν ἐλαχιστότητά μου καί τήν μακρυνήν ὁμογένειαν τῆς ἐσχάτης τῆς γῆς τῆς ἐν Νοτίῳ Ἀμερικῇ
ἱεραποστολικῆς ἐπαρχίας ταύτης, δέν παύει νά
ἐκτιμᾶται δεόντως καί εὐγνωμόνως ἀπ’ ἐμοῦ προσωπικῶς καί ἀπό τοῦ εὐλαβοῦς ποιμνίου μου, τό ὁποῖον
διακονεῖ αὐτός ὁ ἐκλεκτός κληρικός.
Κατ’ αὐτά τά πολύ δύσκολα χρόνια τῆς κολοσσαίας οἰκονομικῆς κρίσεως τῆς Μητρός Ἑλλάδος, εἶναι
ὄντως τεραστία ἡ θυσία καί ἡ ἐπιβάρυνσις ἐκ μέρους
Σας. Ἐκτελεῖτε ὅμως τήν ἐντολή τοῦ Κυρίου, ὅπου
κατά τό Εὐαγγέλιον: «Καί ἐπηρώτων αὐτόν οἱ ὄχλοι
λέγοντες, τί οὐν ποιήσωμεν; ἀποκριθείς δέ ἔλεγεν
αὐτοῖς, ὁ ἔχων δύο χιτῶνας μεταδότῳ τῷ μή ἔχοντι,
καί ὁ ἔχων βρώματα ὁμοίως ποιείτω» καί «πάντες
γάρ οὖτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τά
δῶρα, αὕτη δέ ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς πάντα τόν
βίον ὅν εἶχεν ἔβαλεν».
Ζῆτε τό Εὐαγγέλιον ἐν λόγῳ καί πράξει καί δεχόμεθα εὐγνωμόνως καί ταπεινῶς τό δεῖγμα καί τό παράδειγμα τῆς ἀγάπης Σας.
Διά τήν ἀνιδιοτελῆ καί πρόθυμόν Σας προσφοράν
καί μαρτυρίαν, ἀξίζει καί τόν ἔπαινον τῆς Ἐκκλησίας,
καί τήν ἀντάξιον εὐχαριστίαν εἰδικῶς ἐν ἐποχῇ δυσκολιῶν, δοκιμασίας, κρίσεως καί ἀπογοητεύσεως.
Ὅμως τήν ἀπογοήτευσιν καί δοκιμασίαν πάντα νικᾶ
ἡ ἐλπίς τοῦ Πατρός, ἡ καταφυγή τοῦ Υἱοῦ, ἡ σκέπη
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἡ τῆς Ἁγίας Τριάδος δόξα.
Μετ᾽ ἀγάπης καί ἐκτιμήσεως πολλῆς πρός τήν
Ὑμετέραν Ἀγάπην, ἀδιαλείπτως παρακαλῶ τῷ Δωρεοδότῃ Θεῷ ἵνα πολυετῇ καί ἀνταποδώσῃ Ὑμᾶς ὅ,τι
καλόν καί εὐάρεστον εἰς τήν ποιμαντορίαν καί τό
εὐλαβές ποίμνιόν Σας.
Ἐν Μπουένος Ἄϊρες, τῇ 27ῃ Μαρτίου 2012
Εὐχόμενος Ὑμῖν Καλήν Ἀνάστασιν καί Καλό Πάσχα.
Σᾶς ἀσπάζομαι εὐγνωμόνως καί φιλαδέλφως ἐν
Κυρίῳ.
+ Ὁ Μπουένος Ἄϊρες Ταράσιος

Σελίδα 6
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ΕΟΡΤΗ ΦΘΙΩΤΩΝ ΑΓΙΩΝ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
έ τήν ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Γεροντίσσης ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παντοκράτορος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τήν Παρασκευή 16 Μαρτίου, ἄρχισαν οἱ φετινές λατρευτικές ἐκδηλώσεις πού διοργάνωσε ἐπί τῇ μνήμῃ
τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων καί τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ἡ
Μητρόπολή μας.
Τήν ἱερά καί θαυματουργό εἰκόνα τῆς Παναγίας, τήν ὁποία
συνόδευαν ἀντιπρόσωποι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παντοκράτορος,
ὑποδέχθηκε στήν Πλατεῖα Πάρκου Λαμίας ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος μετά τοῦ ἱεροῦ κλήρου,
πολλῶν ἐπισήμων καί πλήθους εὐσεβῶν χριστιανῶν. Κατά τήν
ὑποδοχή τῆς Εἰκόνος, τήν ὁποία μετέφερε στρατιωτικό ὄχημα,
τελέσθηκε δέηση ἀπό τόν Ποιμενάρχη μας καί ἐν συνεχείᾳ ἐν
πομπῇ, στήν ὁποία συμμετεῖχαν ὁ ἱερός κλῆρος, στρατιωτικό
ἄγημα, νέοι καί νέες μέ παραδοσιακές φορεσιές καί ἡ φιλαρμονική τοῦ Δήμου Λαμιέων, μεγαλοπρεπῶς καί ἐπισήμως μεταφέρθηκε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Λαμίας, ὅπου παρέμεινε ἐπί δεκαήμερον λαμπρύνοντας τίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις καί ἁγιάζοντας τόν πιστό λαό.
Μέ τήν τοποθέτηση τῆς Εἰκόνος στό Μητροπολιτικό Ναό ἔγινε δέηση καί ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τήν ἀδελφότητα πού ἀποδέχθηκε τήν παράκλησή του νά παραχωρήσει τόν πολυτιμώτερο θησαυρό τῆς
Μονῆς γιά 10 μέρες, ἐτόνισε τήν σημασία πού
ἔχει ἡ παρουσία τῆς Παναγίας σέ μία πολύ δύσκολη περίοδο γιά τό λαό. Ἄλλωστε αὐτός ἦταν
καί ὁ σκοπός τῆς μεταφορᾶς τῆς θαυματουργοῦ
Εἰκόνος τῆς Γεροντίσσης Παναγίας, νά πλουτίσει
τίς καρδιές τῶν πενήτων, νά ἐνισχύσει τόν δεινοπαθοῦντα λαό, νά φωτίσει τή σκέψη τῶν
ἡγετῶν, νά στηρίξει τούς ἀδυνάμους καί νά
εὐλογήσει τόν κλῆρο καί τόν λαό.
Τόν Σεβασμιώτατο ἀντιφώνησε ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος, ὁ ὁποῖος
ἀναφέρθηκε στό ἱστορικό τῆς Εἰκόνος καί στά
ἀναρίθμητα θαύματα πού ἡ Παναγία ἐπιτελεῖ.
Ἐπίσης στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό ἐκτέθεικαν πρός προσκύνηση καί ἁγιασμό τά Λείψανα
τῶν Ἁγίων τῆς Φθιώτιδος.

Ὁ Σεβασμιώτατος ὑποδέχεται τήν Ἱερά Εἰκόνα τῆς Παναγίας

Ἀκολούθως, τελέσθηκε ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τῆς Γ΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
μας κ. Νικολάου. Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἑρμήνευσε τόν στίχο τῶν Χαιρετισμῶν «Χαῖρε ἡ κατακλυσμοῦ τῆς ἁμαρτίας...».
Τό βράδυ τελέστηκε Ἱερά Ἀγρυπνία μέχρι
πρωΐας, τήν ὁποία ἐτέλεσε ὁ Ἡγούμενος τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Ἀρχιμ.
Ἀρσένιος Κατερέλος. Ἐντύπωση προκάλεσε ἡ
προσέλευση καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς νύκτας
πολλῶν νέων ἀνθρώπων γιά νά προσκυνήσουν τήν Παναγία.
Μέσα σ΄ αὐτή τή χαρά τῆς τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας, μέσα στή χαρά τῆς παρουσίας τῆς
Παναγίας τῆς Γεροντίσσης Θεοτόκου καί τῶν
Ἁγίων Λειψάνων τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων, μέσα
στήν ἀγάπη καί τήν εὐλάβεια τοῦ λαοῦ, τό
ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου 17 Μαρτίου ἀφίχθησαν στή Λαμία οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ὁ ὁποῖος μετέφερε τήν κάρα τῆς
Ἁγίας Ἱερουσαλήμ, καί Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί
Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρας, οἱ ὁποῖοι ἀπεδέχθησαν τήν πρόσκληση τοῦ Ποιμενάρχου
μας γιά νά συμμετάσχουν στήν ἑορτή τῶν Ἁγίων μας.
Στόν Μέγα Πανηγυρικό Ἑσπερινό ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν
Φθιωτῶν Ἁγίων, χοροστάτησε καί ἐκήρυξε τόν Θεῖο λόγο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως
κ. Ἀθηναγόρας καί συγχοροστάτησαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων καί ὁ
Ποιμενάρχης μας κ. Νικόλαος.
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα, Κυριακή 18 Μαρτίου, τελέστηκε πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ὁ ὁποῖος καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο.
Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας εὐχαρίστησε τούς Ἀρχιερεῖς πού μέ τήν παρουσία
τους ἐλάμπρυναν τήν πανήγυρη καί μέ τό θεολογικό καί ἐπίκαι-

«ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC
Διαρρήξεις Ἱ. Ναῶν
Δύο κρούσματα διαρρήξεων εἴχαμε σέ Ναούς τῆς Μητροπόλεώς
μας κατά τόν μήνα Ἀπρίλιο. Τήν Τετάρτη 4 Ἀπριλίου ἄγνωστοι
διέρρηξαν τόν Ἱ. Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Δαμάστας, προκάλεσαν σημαντικές ζημιές καί ἔκλεψαν ὁλόκληρο τό χρηματοκιβώτιο
τοῦ Ναοῦ. Τήν Τρίτη 17 Ἀπριλίου σεσημασμένος κακοποιός
εἰσῆλθε στόν Ἱ. Ναό Παναγίας Δεσποίνης Λαμίας τό ἀπόγευμα καί
ἔκλεψε τό κυτίο τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου. Ὁ κακοποιός ἔγινε ἀντιληπτός ἀπό τόν ἐφημέριο τοῦ ναοῦ καί γρήγορα συνελήφθη ἀπό τήν ἀστυνομία.

Ἀπό τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ

Ποιμαντικό Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου
Κατά τήν περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος μεταξύ τῶν ἄλλων χοροστάτησε καί ὡμίλησε στήν Ἀκολουθία τῶν Α´ Χαιρετισμῶν
στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Λουκᾶ Λαμίας, στήν Ἀκολουθία τῶν Γ΄, Δ΄ Χαιρετισμῶν καί στόν Ἀκάθιστο Ὕμνο στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό
Λαμίας. Τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας ἱερούργησε στήν πανηγυρι-

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τή χορωδία κατά τήν ἐκδήλωση τῆς Μητροπόλεως

τοποιήθηκε τήν Τετάρτη 4 Ἀπριλίου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό
Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας. Ἡ ἐκδήλωση περιελάμβανε ὕμνους τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος, τούς ὁποίους
ἀπέδωσαν οἱ μαθητές τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Γερμανός ὁ Μελωδός» τῆς Μητροπόλεώς μας μἐ τήν ἐπιμέλεια τῶν Καθηγητῶν τῆς Σχολῆς ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Διευθυντοῦ τῆς
Σχολῆς καί Πρωτοψάλτου κ. Ἀνδρέα Ἰωακείμ. Τούς ὕμνους προλόγισε ὁ κ. Μάριος Κουτσελόπουλος, δικηγόρος καί μαθητής τῆς
σχολῆς. Τήν ἐκδήλωση χαιρέτησε καί ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ Νικόλαος.

ας Ἄμπλιανης Λαμίας. Τό Ἱερό Μυστήριο, τό ὁποῖο παρηκολούθησαν πολλοί συγγενεῖς καί φίλοι τῶν Νεοφωτίστων, ἐτελέσθη μέ
πρωτοχριστιανική τάξη καί κατάνυξη. Στό τέλος τοῦ Μυστηρίου ὁ
Σεβασμιώτατος μίλησε ἐποικοδομητικά στούς νεοφώτιστους χριστιανούς. Τόσο οἱ Νεοφώτιστοι Χριστιανοί, ὅσο καί οἱ Ἀνάδοχοί
τους ἐξέφρασαν τήν χαρά τους καί τίς θερμές εὐχαριστίες τους
πρός τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν πρωτόγνωρη πνευματική αὐτή
ἐμπειρία. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι οἱ Νεοφώτιστοι, οἱ ὁποῖοι προέρχονται ἀπό διάφορα μέρη τῆς Φθιώτιδος, εἶχαν προηγουμένως
παρακολουθήσει τά μαθήματα τῆς Σχολῆς Κατηχήσεως τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως διάρκειας 2 μηνῶν. Μετά τήν βάπτιση οἱ συγγενεῖς
τῶν βαπτισθέντων προσέφεραν στούς παρευρισκομένους μαρτυρικά καί γλυκίσματα. Συνολικά ἀπό τό 2001, πού δημιουργήθηκε
τό Βαπτιστήριο Ἐνηλίκων, μέχρι σήμερα ἔχουν βαπτισθεῖ σέ αὐτό,
ἀπό τόν ἴδιο τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο, 305
κατηχούμενοι.

Ἐπίσκεψη Σεβασμιωτάτου στή Στρατιωτική Βάση Αὐλακίου
Τήν Τετάρτη 4 Ἀπριλίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος, ἐπισκέφθηκε τήν 695 Ἀποθήκη Βάσεως Πυρομαχικῶν
στό Αὐλάκι Στυλίδος, μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Διοικητῆ τῆς Βά-

Ἀναμνηστική φωτογραφία στό στρατόπεδο Αὐλακίου

κή Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας. Ἐπίσης
χοροστάτησε στήν ἀκολουθία τῶν Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν στόν
Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας, στούς ὁποίους φέτος ὁμιλητές
ἦταν οἱ ἑξῆς: στόν Α΄ ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Δημήτριος Ζελιαναῖος,
Ἱεροκήρυξ - Ἐφημέριος, στόν Β΄ ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Δαμασκηνός
Ξηρομερίτης, στόν Γ, ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἐφραίμ Τράνακας, Ἡγούμενος Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Τριάδος Τραγάνας, στόν Δ΄ ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Διομήδης Παναγιωτόπουλος καί στόν Ε΄ ὁ Αἰδεσ. Πρεσβυτ. π. Ἀθανάσιος Λατσούδης, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ὀπουντίων καί Μαλεσίνης. Τό Σάββατο 31 Μαρτίου ὁ Σεβασμιώτατος
ἱερούργησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Χαραλάμπους Καρυᾶς Ὑπάτης καί τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ ἱερέως Λεωνίδα Κοντογεώργου. Τό Σάββατο 28 Ἀπριλίου ἱερούργησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγ.
Βαρβάρας Λαμίας καί τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο
τῶν Κωνσταντίνου Παπαναστασίου καί Ἀθανασίου Χαλκιοπού-

Ἀπό το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ π. Λεωνίδα Κοντογιώργου

λου. Τήν Κυριακή 30 Ἀπριλίου ἱερούργησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Γεωργίου Μ. Βρύσης.

Ἡ ἀκολουθία τῶν Α᾽ Χαιρετισμῶν στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Λουκᾶ Λαμίας
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
& ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Συνάντηση τῶν Δημάρχων τῆς Φθιώτιδος μέ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο, πραγματοποιήθηκε
τήν Τετάρτη 21 Μαρτίου, τό πρωί στό Μητροπολιτικό Μέγαρο, μέ σκοπό τόν συντονισμό τῆς συνεργασίας Ἐκκλησίας καί
τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς κρίσεως.
Στή συνάντηση, πού ἔγινε σέ φιλικό καί ἐγκάρδιο κλίμα, παρέ-

Προπασχάλια Ἐκδήλωση
Ἡ προπασχάλια ἑορταστική ἐκδήλωση «Ἀπό τό πάθος στήν Ἀνάσταση» πού διοργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος πραγμα-

Βαπτίσεις Ἐνηλίκων Κατηχουμένων
Τίς βαπτίσεις 13 Ἐνηλίκων Κατηχουμένων ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, τήν Τρίτη 3 Ἀπριλίου, στό
σταυροειδοῦς σχήματος Βαπτιστήριο Ἐνηλίκων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πού βρίσκεται στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Νέ-

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἱεροῦ Εὐχελαίου στόν Μητροπολιτικό Ναό

Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἱερέως, τοῦ Πλανᾶ, τιμήθηκε μέ
τήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων Δώρων
τήν Παρασκευή 2 Μαρτίου στό ἀφιερωμένο εἰς τόν Ἁγιο παρεκκλήσιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Βαρβάρας Λαμίας. Στή Θεία Λειτουργία
χοροστάτησε καί ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος, ἐνῶ ἐκτέθηκε καί τεμάχιο ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου
πρός προσκύνηση καί ἁγιασμό τῶν πιστῶν.

εἰς διάκονο τόν Κωνσταντῖνο Κουτσομπλῆ, 42 ἐτῶν, ἔγγαμο, πατέρα δύο παιδιῶν, ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπό τήν Ν. Μαγνησία Λαμίας. Στό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος χειροθέτησε
μέ τό ὀφφίκιο τοῦ Πρωτοπρεβυτέρου τόν ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ
αἰδεσιμ. π. Γρηγόριο Ψυχογιό, γιά τήν τριακονταπενταετῆ διακονία του στήν Ἐκκλησία.

Ἀπό τήν βάπτιση τῶν ἐνηλίκων

Σελίδα 11
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Ἑορτή Ἁγίου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ

Ἀπό τήν πομπή τῆς ὑποδοχῆς τῆς Ἱερᾶς Εἰκονος.

Ἀπό τήν χειροθεσία εἰς πρωτοπρεσβύτερον τοῦ π. Γρηγορίου Ψυχογιοῦ
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«Ἐπιστροφή στούς Πατέρες»
Μέ σκοπό τήν προβολή καί προώθηση τῆς ἁγιότητος καί τῆς διδασκαλίας τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας στήν σύγχρονη
κοινωνία ἡ Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος, μέ ἀπόφαση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Νικολάου, ὥρισε τό ἔτος 2012 ὡς
ἔτος τῶν Ἁγίων Πατέρων, μέ γενικό σύνθημα «Ἐπιστροφή στούς
Πατέρες» καί κατήρτισε πρόγραμμα λατρευτικῶν καί πνευματικῶν
ἐκδηλώσεων, καθ΄ ὅλη τή διάρκεια τοῦ ἔτους, σέ μεγάλες ἐνορίες μέ ὁμιλίες, ἡμερίδες, Ἱερές Ἀκολουθίες, ἐκθέσεις κ.ἄ. Ὁμιλίες
γιά τούς Ἁγίους Πατέρες πραγματοποιήθηκαν τήν Κυριακή 4 καί
11 Μαρτίου, καθώς ἐπίσης τήν 1η καί 2α Ἀπριλίου σέ 50 ἐνοριακούς ναούς καί Πνευματικά Κέντρα σέ ὅλη τήν ἔκταση τῆς Μητροπόλεώς μας ἀπό Θεολόγους κληρικούς καί λαϊκούς.

Μ

Σελίδα 14
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στησαν οἱ Δήμαρχοι Λαμιέων κ. Γεώργιος Κοτρωνιάς μέ τόν
Ἀντιδήμαρχο κ. Κωνσταντῖνο Μουστάκα, Λοκρῶν κ. Νικόλαος
Λιόλιος μέ τήν ὑπεύθυνη τῆς Κοινωνικῆς Πρόνοιας τοῦ Δήμου κα Λιόλιου, Στυλίδος κ. Ἀπόστολος Γκλέτσος, Ἀμφικλείας-Ἐλατείας κ. Θεόδωρος Ντοῦρος, Μώλου-Ἁγίου Κωνσταντίνου κ. Εὐάγγελος Τετριμίδας καί οἱ Ἀντιδήμαρχοι Δομοκοῦ κ.
Δημήτριος Μπακοστέργιος καί Μακρακώμης κ. Βασίλειος Κανέλλος. Κατά τή δίωρη σύσκεψη ὁ Σεβασμιώτατος κατ΄ ἀρχήν
εὐχαρίστησε τούς κ. Δημάρχους γιά τήν ἀνταπόκριση στήν
πρόσκλησή του καί, ἀφοῦ ἐξῆρε τό ἔργο τῶν Δημάρχων στίς
περιοχές τους, ζήτησε τή στενότερη συνεργασία τους καί τῶν
κατά τόπους Προέδρων μέ τήν Μητρόπολη καί τίς Ἐνορίες.
Μετά ἀπό διεξοδική συζήτηση καί ἀνταλλαγή ἀπόψεων συμφωνήθηκε:
1. Ἡ σύνταξη κοινωνικοῦ χάρτου μέ βάση ἑνιαῖα κριτήρια
γιά τήν διασφάλιση τοῦ καταλόγου τῶν ἐχόντων ἄμεση
ἀνάγκη.
2. Ἡ συνεργασία τῶν Ἱερέων μέ τούς ὑπευθύνους τοῦ προγράμματος «Βοήθεια στό Σπίτι» καί τίς κοινωνικές ὑπηρεσίες τῶν Δήμων.
3. Ἡ ἐνίσχυση τῶν Κέντρων Ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
ἀπό τούς Δήμους, ἐφ΄ ὅσον θά ἔχουν ἔκτακτες χορηγεῖες
τροφίμων.
4. Ἡ ἐπιδίωξη κατά τακτά χρονικά διαστήματα συναντήσεων
τοῦ Μητροπολίτου καί τῶν Δημάρχων γιά τήν ἀπό κοινοῦ
ἀντιμετώπιση σοβαρῶν καί μεγάλων προβλημάτων, πού
ἀπασχολοῦν τήν περιοχή.
Στή συνάντηση ὁ Σεβασμιώτατος πρότεινε νά προγραμματισθεῖ προσεχῶς στενοτέρα συνεργασία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
καί τῆς τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως γιά τήν προβολή τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ στή Φθιώτιδα, πρόταση πού ἔγινε
εὐμενῶς ἀποδεκτή ἀπό ὅλους. Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερε εἰς τούς κ. Δημάρχους δύο μεγάλα λευκώματα τῶν
ἐκδόσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μέ τά ἱστορικά ἐκκλησιαστικά μνημεῖα καί τά μνημεῖα λαϊκῆς εὐσεβείας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

Σύναξη Ἱεροπαίδων.
Στό πλαίσιο τῶν ἐκδηλώσεων τῆς Ἑβδομάδος τῶν Ἱερατικῶν Κλήσεων πού διοργάνωσε ἡ Μητρόπολή μας ἀπό 2 ἕως 12 Μαρτίου,
πραγματοποιήθηκε τήν Δευτέρα 5 Μαρτίου Σύναξη Ἱεροπαίδων
στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Ν.
Ἄμπλιανης Λαμίας. Στή σύναξη συμμετεῖχαν 200 παιδιά ἀπό ὅλη
τήν ἔκταση τῆς Μητροπόλεώς μας ντυμένα μέ τίς ἐκκλησιαστικές
τους στολές. Τῆς Συνάξεως προηγήθηκε ἡ τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων Δώρων στήν ὁποία χοροστάτησε ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καί ὡμίλησε ὁ πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Σεραφείμ Ζαφείρης, Ἱεροκήρυξ. Ἀκολούθησε
δεξίωση στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ναοῦ μέ ἐδέσματα καί παρα-
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ΔΩΡΕΕΣ
Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Παντοκράτορος Ἁγίου Ὄρους ............................5.000,00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μ. Ἀγάθωνος ....5.000,00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μ. Δαμάστας .....1.000,00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἁγίου Γεωργίου Μαλεσίνας ..................................200,00
Ἡ οἰκογένεια ἱερέως Σεραφείμ Ράμμου ..................300,00
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Πετρόπουλος ...........................500,00
Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο Ἱ. Ν. Ἁγ. Θεοδώρων Λαμίας 150,00
Ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Θεόκλητος Μπρούζης ............300,00
Ὁ κ. Γεώργιος Πετρόπουλος ..................................100,00
Ἡ πρεσβυτέρα Χρυσούλα Παπάρα ........................200,00
Ὑπέρ ἀνεγέρσεως Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζα
Ὁ κ. Ἠλίας Κουκουβέτσος ......................................200,00
Ὁ Σύλλογος ΑΓ. ΗΡΩΔΙΩΝ .....................................200,00
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Γερμανός Γιαντσίδης ....................200,00
Ἡ κα Φιλίτσα Ἀντωνοπούλου ...................................50,00
Ἀνώνυμος ...............................................................100,00
Ἀνώνυμος................................................................100.00
Ὁ Αἰδεσ. Πρεσβυτ. π. Κωνσταντῖνος Θεολογᾶς .....100,00
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη ............................................90,00
Ἀνώνυμος .................................................................40,00
Ὑπέρ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Στυλίδος
Ἀνώνυμος ............................................................1.000,00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἁγίου Γεωργίου Μαλεσίνης ...................................200,00
Ὑπέρ Φθιωτικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Φωνῆς
Ὁ κ. Καντάς Καντάς ................................................100,00
Ὑπέρ Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς
Ἀνώνυμος .................................................................50,00
Ὑπέρ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
Ὁ κ. Ἄγγελος Καλλίτσης 50,00
Ἡ κα Φραγγῶ Τατούλη ............................................50,00
Ὑπέρ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Μητροπόλεως μας
Ὁ πανοσ. ἀρχιμ. π. Γερμανός Γιαντσίδης ...............200,00

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
Μεγάλου Ἀλεξάνδρου
& Ἀγρἀφων - Λαμία
(1ος όροφος )
Τηλ. 22310 50551
ἔως 22310 50553
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καί Πατρίδος, ὡς παράγοντα ἰσχυρῆς ἐθνικῆς ὑπόστασης. Ἀκολούθησε ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπέρ τῶν ψυχῶν τῶν τιμωμένων ἡρώων μετά τήν ὁποία ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ἱερός κλῆρος,
ὁ χορός τῶν ἱεροψαλτῶν, νέες καί νέοι μέ παραδοσιακές στολές καί ὁ λαός, μέ ταυτόχρονη κωδωνοκρουσία τῶν Ἱερών
Ναῶν τῆς πόλεως, μετέβησαν ἐν πομπῇ στόν τόπο μαρτυρίου
τοῦ Αθανασίου Διάκου, στό κέντρο τῆς Λαμίας. Ἐκεῖ τελέσθηκε
Τρισάγιος δέησις καί κατάθεση στεφάνου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο, ἐκ μέρους τῆς τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας, ἐνῶ κλῆρος καί λαός ἔψαλε τόν Ἐθνικό Ὕμνο. Στίς
λατρευτικές ἀκολουθίες παρέστησαν ἡ Περιφερειακή Σύμβουλος κα Ἑλένη Μακρῆ-Θεοδώρου καί ὁ πολιτευτής Φθιώτιδος
κ. Θεόδωρος Χειμάρας.
Οἱ ἐκδηλώσεις ὁλοκληρώθηκαν τήν Δευτέρα 23 Ἀπριλίου

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC

«ΔΙΑΚΕΙΑ 2012»
Διήμερες λατρευτικές ἐκδηλώσεις μέ τήν ἐπωνυμία «ΔΙΑΚΕΙΑ 2012», διοργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας στίς 22 καί 23
Ἀπριλίου πρός τιμήν τοῦ μεγάλου ἥρωα τῆς ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, Ἀθανασίου Διάκου, ἀλλά καί τῶν σύν
αὐτῷ μαρτυρικῶς τελειωθέντων κατά τήν μάχη τῆς Χαλκομάτας Ἐπισκόπου Σαλώνων Ἡσαΐα καί τοῦ ἀδελφοῦ του παπᾶΓιάννη. Οἱ ἐκδηλώσεις ξεκίνησαν τήν Κυριακή 22 Ἀπριλίου μέ
πανηγυρική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ. Νικολάου. Ὁ Σεβασμιώτατος
στήν ὁμιλία του ἀναφέρθηκε στήν ἡρωϊκή θυσία τοῦ Ἀθανασίου Διάκου γιά τήν Πίστη καί τήν Πατρίδα καί τόνισε ὅτι ἀκόμα
καί ἄν ἡ Πολιτεία ξεχάσει τούς ἥρωες, ἡ Ἐκκλησία δέν θά ἀφήσει τόν λαό νά ξεχάσει. Πάντοτε θά προβάλλει τίς μορφές τους
ὡς παράδειγμα ἀγάπης στή Πίστη καί στή Πατρίδα. Ἐπίσης ἐπεσήμανε τήν ἀνάγκη τῆς κοινῆς ἀδιάρρηκτης σχέσης Πίστεως
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σεως, Ἀντισυνταγματάρχη κ. Γεώργιου Μουρουζίδη. Στήν αἴθουσα τελετῶν τοῦ στρατοπέδου, ὁ Διοικητής καλωσόρισε καί εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο πού ἀποδέχθηκε τήν πρόσκλησή του.
Στήν συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος ὡμίλησε ἐπικαίρως στούς ἀξιωματικούς καί τούς στρατιῶτες, ἐπεσήμανε δέ ὅτι Ἐκκλησία καί
Στρατός συμπορεύονται καί εὐχήθηκε σέ ὅλους Καλή Ἀνάσταση.
Μετά τήν ὁμιλία, ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερε στόν Διοικητή τό
ἀναμνηστικό μετάλλιο ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου στή Φθιώτιδα καί βιβλία τῶν ἐκδόσεων τῆς Μητροπόλεώς μας, ἐνῶ σέ ὅλους τούς παρισταμένους μικρές εὐλογίες.

στό τόπο Μαρτυρίου τοῦ Ἐπισκόπου Σαλώνων Ἡσαΐα στή Χαλκομάτα, ὅπου πραγματοποιήθηκε ἡ ὑποδοχή τῆς θαυματουργοῦ Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Δαμάστας, τήν ὁποία μετέφερε ἡ Καθηγουμένη μέ τίς ἀδελφές τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί ἐν
συνεχείᾳ τελέσθηκε ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Νικολάου καί ἐπετειακή ὁμιλία ἀπό
τόν πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Σεραφείμ Ζαφείρη, Ἱεροκήρυκα τῆς
Μητροπόλεως μας, γιά τήν προσφορά καί τήν θυσία τοῦ Ἐπισκόπου Σαλώνων Ἡσαΐα στήν ἀπελευθέρωση τοῦ Ἔθνους.
Γιά τούς ἑορτασμούς πρός τιμήν τοῦ Ἀθανασίου Διάκου, ἡ
Ἱερά Μητρόπολίς μας ἐξέδωσε χιλιάδες μικρές κάρτες μέ ἀντίγραφο τῆς προσωπογραφίας τοῦ Ἀθανασίου Διάκου, φιλοτεχνημένη ὑπό τοῦ περίφημου ἁγιογράφου Φώτη Κόντογλου,
τίς ὁποῖες διένειμε σέ ὅλους τούς παρευρεθέντες στίς λατρευτικές καί ἐπετειακές ἐκδηλώσεις.

Ἐκδήλωση Κέντρου Γάμου τῆς Μητροπόλεώς μας
Εἰδική τελετή πρός τιμήν τῶν μελλονύμφων πραγματοποίησε τή
Πέμπτη 5 Άπριλίου τό Κέντρο Γάμου καί Οἰκογένειας τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου Λαμίας. Στά μελλόνυμφα ζευγάρια μίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ τά συνεχάρη
γιά τήν ἀπόφασή τους, τούς ἀπηύθυνε πατρικές συμβουλές γιά
τήν καινούρια τους ζωή. Στό τέλος στά ζευγάρια διενεμήθησαν ἡ
ἄδεια γάμου τους καί φάκελλος μέ ἔντυπο ὑλικό σχετικά μέ τό
Γάμο καί τήν Οἰκογένεια. Ἀκολούθησε δεξίωση μέ γλυκίσματα
γιά ὅλους.

Ἀπό τήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ π. Σεραφείμ Ράμμου

15 Ἀπριλίου, στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Νεοχωρίου
Τυμφρηστοῦ, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου.
Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μ. Ἐβδομάδος καί Διακαινησίμου
Τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα καί τή περίοδο τῆς Διακαινησίμου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος χοροστάτησε ἤ λειτούργησε στίς ἑξῆς ἀκολουθίες: Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων τό ἀπό-

Τελετή Ὀνομασίας νέων Πυροσβεστῶν
Τήν τελετή Ὀνομασίας τῶν νέων Πυροσβεστῶν πενταετοῦς θητείας τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Ἡ τελετή πραγματοποιήθηκε τήν Δευτέρα 9 Ἀπριλίου στό κτήριο τῆς
Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας Λαμίας παρουσία τοῦ Διοικητῆ καί
ἀξιωματικῶν τοῦ σώματος.

Ἀπό τήν περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου στούς δρόμους τῆς Λαμίας

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τούς ἁξιωματικούς καί τούς πυροσβέστες στήν Π.Υ. Λαμίας

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

1 - 31 Ἰουλίου 2012
Δηλώσεις συμμετοχῆς μέχρι 22 Ἰουνίου
Πληροφορίες καί δηλώσεις
στούς Ἐνοριακούς Ναούς καί
στα Γραφεῖα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.
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γευμα στήν Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό
Ναό Λαμίας. Τήν Μεγ. Δευτέρα τό ἀπόγευμα στήν Ἀκολουθία τοῦ
Ὄρθρου στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Κωνσταντίνου Ν. Μαγνησίας Λαμίας. Τήν
Μ. Τρίτη τό ἀπόγευμα στήν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου στόν Ἱ. Ναό
Ἁγ. Ἀθανασίου Λαμίας. Τήν Τετάρτη τό πρωί στήν Προηγιασμένη
Θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Θεοδώρων Λαμίας καί τό ἀπόγευμα τέλεσε τό μυστήριο τοῦ Μεγ. Εὐχέλαίου στόν Ἱ. Μητροπο-

Φιλανθρωπική δράση τῆς Ἐκκλησίας μας
Γιά τίς ἑορτινές ἡμέρες τοῦ Πάσχα οἱ ἐνορίες τῆς τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας προσέφεραν στούς ἐνδεεῖς συνανθρώπους μας δέματα
ἀγάπης μέ τρόφιμα, κρέατα καί χρηματικά ποσά προκειμένου νά
ἱκανοποιηθοῦν οἱ ὑλικές ἀνάγκες τους καί νά μήν ὑπάρξει κανείς
πεινασμένος τίς ἡμέρες τῆς Ἀναστάσιμης χαρᾶς. Μόνο οἱ ἐνορίες
τῆς Λαμίας συνολικά προσέφεραν 595 δέματα ἀγάπης.
Ἐκδημία π. Σεραφείμ Ράμμου
Ἐκοιμήθη τό Μεγάλο Σάββατο, ὁ συνταξιοῦχος κληρικός τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας, π. Σεραφείμ Ράμμος. Ὁ μακαριστός καταγόταν ἀπό τό χωριό Νεοχώρι Τυμφρηστοῦ καί εἶχε χειροτονηθεῖ διάκονος καί πρεσβύτερος τόν Δεκέμβριο τοῦ 1976 ἀπό τόν
ἀείμνηστο Μητροπολίτη Φθιώτιδος Δαμασκηνό Παπαχρήστου. Ἡ
κηδεία τοῦ ἐκλιπόντος ἱερέως τελέσθηκε την Κυριακή τοῦ Πάσχα,
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Ἀπό τόν Ἑσπερινό τῆς Ἀγάπης στήν Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας
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Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

ΕΚΔΗΜΙΑ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΔΑΔΙΟΥ

& ΥΠΟΔΟΧΗ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΗΣ

Ἡ Ὑπηρεσία Γυναικείων Θεμάτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδας, μέ ἀπόφαση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. κ. Νικολάου, ὀργάνωσε καί λειτουργεῖ τμῆμα
ἐνισχυτικῆς διδασκαλίας γιά μαθητές τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, κατά τό σχολ. ἔτος 2011-2012, στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Θεοδώρων Λαμίας.
Σκοπός τῆς λειτουργίας τοῦ ἐναλλακτικοῦ αὐτοῦ Σχολείου τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ πρόσθετη βοήθεια στά μαθήματα τῆς ἡμέρας, πού σχετίζονται μέ τήν Ἑλληνική Γλῶσσα
καί τά Μαθηματικά, σέ ἀλλοδαπούς καί Ἕλληνες μαθητές,
τῶν ὁποίων οἱ οἰκογένειες ἀδυνατοῦν νά προσφέρουν.
Τά μέλη τῆς Διοικούσας Ἐπιτροπῆς Γυναικείων Θεμάτων μέ τήν ἔναρξη τῆς σχολικῆς χρονιᾶς ἀπευθύνθηκαν
στούς Διευθυντές τῶν Δημ. Σχολείων, οἱ ὁποῖοι μέ τή σειρά τους ἐνημέρωσαν τούς γονεῖς γιά τή λειτουργία τοῦ
Σχολείου τῆς Ἐκκλησίας. Γονεῖς καί μαθητές ἄρχισαν νά
προσέρχονται στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Θεοδώρων Λαμίας.

Ἐκοιμήθῃ ἐν Κυρίῳ τίς πρῶτες πρωινές ὧρες τῆς Παρασκευῆς 20 Ἀπριλίου, αἰφνιδίως, ἡ πανοσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Δαδίου, γερόντισσα Γαλήνη.

φότητα τῆς Μονῆς. Ἀργά τό
Μεσημέρι οἱ Ἀρχιερεῖς
ἔφυγαν γιά τίς ἐπαρχίες
τους.
Τήν Κυριακή τό ἀπόγευμα τελέσθηκε κατανυκτικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.
Νικολάου κατά τόν ὁποῖο
ὁμίλησε
ὁ
πανοσιολ.
Ἀρχιμ. π. Ἐφραίμ Τράνακας, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Τραγάνας.
Στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις παρέστησαν οἱ βουλευτές Φθιώτιδος κα Κατερίνα Μπατζελῆ καί κ.
Χρῆστος Σταϊκούρας, ὁ
Ἀντιπεριφερειάρχης
κ.
Θωμᾶς Στάϊκος, ὁ Δήμαρχος Λαμιέων κ. Γεώργιος
Δέηση στόν Μητροπολιτικό Ναό γιά τήν ἄφιξη τῆς εἰκόνος
Κοτρωνιᾶς,
ἐκπρόσωποι
τοῦ Στρατοῦ καί τῶν Σωμάρο κήρυγμά τους ὠφέλησαν τό ἐκκλησίασμα. Ἀκολούθως των Ἀσφαλείας καί χιλιάδες πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐκδήλωσαν τήν
ἀφοῦ τούς ἐπαίνεσε γιά τό πνευματικό ἔργο πού ἐπιτελοῦν στίς εὐλάβειά τους στήν Παναγία καί τούς Ἁγίους καί τήν προσήλωἹ. Μητροπόλεις τους, τούς εὐχήθηκε νά ἔχουν ὑγεία, δύναμη, σή τους στήν Ἐκκλησία.
ἔτη πολλά καί οἱ Ἅγιοι καί ἡ Παναγία νά τούς σκεπάζουν καί νά
Οἱ ἐκδηλώσεις καλύφθηκαν ἀπό ὅλα τά τοπικά μέσα ἐνημετούς εὐλογοῦν ὥστε νά εἶναι πολύκαρπη ἡ ἐπίπονη ποιμαντο- ρώσεως καί ἡ Θεία Λειτουργία μεταδόθηκε ζωντανά ἀπό τόν
ρία τους. Ἰδιαιτέρως δέ εὐχαρίστησε τόν Μητροπολίτη Βεροίας, Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τούς Τηλεγιά τήν ἰδιαίτερη εὐλογία πού προσέφερε στή τοπική μας οπτικούς Σταθμούς 4Ε, τῆς Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος «ΛυἘκκλησία μεταφέροντας στή Λαμία τήν κάρα τῆς Ἁγίας Ἱερουσα- δία» καί «STAR Κεντρικῆς Ἑλλάδος».
λήμ, ἡ ὁποία ἀνήκει στήν χορεία τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων, καθώς
Καθόλη τήν διάρκεια τῆς παραμονῆς τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς
ἐκήρυξε τόν Χριστό στά χωριά τῆς Οἴτης καί τοῦ Καλλιδρόμου Παναγίας στή Λαμία καθημερινά τελοῦνταν ἱερές ἀκολουθίες.
καί τοῦ Παρνασσοῦ.
Μέ τήν ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, τήν ΚυριαΜετά τήν Θεία Λειτουργία παρατέθηκε δεξίωση στό Ἐπισκο- κή 25 Μαρτίου, κατά τήν ὁποία πανηγυρίζει ὁ Ἱερός Καθεδρικός
πεῖο καί ἐν συνεχείᾳ οἱ Ἀρχιερεῖς μέ τίς συνοδεῖες τους μετέβη- Ναός τῆς Λαμίας, ὁλοκληρώθηκε τό δεκαήμερο τῶν λατρευσαν στήν Ἱερά Μονή Δαμάστας, ὅπου προσκύνησαν τήν θαυμα- τικῶν ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων καί τοῦ
τουργό Εἰκόνα τῆς Παναγίας, ξεναγήθηκαν στούς χώρους τῆς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ἐπίκεντρο των ὁποίων ὑπῆρξε ὁ
Ἱερᾶς Μονῆς καί παρεκάθησαν σέ γεῦμα πού παρέθεσε ἡ ἀδελ- Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός, στόν ὁποῖο φιλοξενήθηκε ἡ θαυ-

Από τήν ταφή τῆς ἡγουμένης γερόντισσας Γαλήνης
στήν Ἱερά Μονή Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Δαδίου

Ἀπό τή λειτουργία τοῦ σχολείου τῆς Ἐκκλησίας στήν Λαμία

Οἱ ἐγγραφές τῶν μαθητῶν αὐξάνονταν καθ’ ὅλη τή
διάρκεια τοῦ σχολικοῦ ἔτους καθώς καί ἡ προσέλευση δασκάλων, οἱ ὁποῖες στήριξαν μέ ἰδιαίτερη χαρά τήν πρωτοβουλία αὐτή.
Τό Σχολεῖο τῆς Ἐκκλησίας λειτουργεῖ καθημερινά κατά
τήν ἀπογευματινή ὥρα 5-6. Ἡ ἐπίδοση τῶν μαθητῶν στά
μαθήματα βελτιώνεται συνεχῶς, σύμφωνα μέ τίς διαπιστώσεις τῶν γονιῶν, τῶν δασκάλων, τῶν σχολικῶν συμβούλων. Ἔκδηλη εἶναι ἡ χαρά καί ὁ ἐνθουσιασμός τῶν τριάντα
πέντε <35> μαθητῶν, πού φοιτοῦν σήμερα στό Σχολεῖο.
Ὑπεύθυνη τῆς λειτουργίας τοῦ Σχολείου εἶναι ἡ τέως
Προϊσταμένη Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης Ν. Φθ/δας κα
Ἀντζουλῆ-Κουτκιᾶ Χριστίνα καί πλαισιώνεται ἀπό εἴκοσι
δύο <22> δασκάλες, ἀπό τίς ὁποῖες δύο <2> διδάσκουν
τήν Ἀγγλική καί μία <1> τή Γαλλική γλῶσσα.
Ἡ λειτουργία τοῦ Σχολείου τῆς Ἐκκλησίας στή Λαμία
ἀποτελεῖ ἕνα πρωτοποριακό καί πρωτόγνωρο πρόγραμμα
γιά τά ἐκκλησιαστικά δεδομένα καί δέν εἶναι μόνον χορηγός γνώσεων καί δημιουργικῶν δραστηριοτήτων, ἀλλά
ὁδηγός ζωῆς καί ἑστία ἀγάπης, χαρᾶς καί ἀσφάλειας.
ΑΝΤΖΟΥΛΗ-ΚΟΥΤΚΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ

Ἡ ἀείμνηστη Καθηγουμένη Γαλήνη Παλαιοβράχα, γεννήθηκε τήν 1η Μαΐου τοῦ 1935 στήν Ἀθήνα. Ἐκάρη Μοναχή στήν Ἱερά Μονή Δαδίου, στίς 15 Αὐγούστου τοῦ 1961
ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυροῦ Δαμασκηνού. Ἡγουμένη ἐξελέγη στίς 5 Αὐγούστου τοῦ 2001
εἰς διαδοχήν τῆς μακαριστῆς Καθηγουμένης γερόντισσας
Παρθενίας.
Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῆς γερόντισσας Γαλήνης, τελέσθηκε τό Σάββατο 21 Ἀπριλίου στό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Δαδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου. Στήν ἀκολουθία παρέστησαν
πολλοί ἱερεῖς καί ἀντιπροσωπεῖες μοναζουσῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί ἄλλων Μητροπόλεων καθώς ἐπίσης καί
πολλοί πιστοί.

ΕΚΔΗΜΙΑ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΔΑΒΙΔ
Ἐκοιμήθη ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς
Ὁσίου Δαβίδ Λίμνης Εὐβοίας π. Κύριλλος
Γεραντώνης.
Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ ἐκλιπόντος τελέσθηκε τό Σάββατο 31 Μαρτίου καί τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τήν Κυριακή 13
Μαΐου.
Ἀναλυτικό ρεπορτάζ στό ἑπόμενο φύλλο τῆς
ἐφημερίδος μας.

Πλῆθος κόσμος στήν πομπή τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος

ΟἹ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Βεροίας, Ἰλίου καί Φθιώτιδος
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ΕΟΡΤΗ ΦΘΙΩΤΩΝ ΑΓΙΩΝ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

& ΥΠΟΔΟΧΗ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΗΣ

ματουργός Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Γεροντίσσης τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Παντοκράτορος τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Στήν διπλῆ ἑορτή τῆς
Παναγίας καί τῆς Πατρίδος
μας, στήν πανευφρόσυνη
πνευματική πανδαισία πού
ἄρχισε μέ τόν Ἑσπερινό καί
κορυφώθηκε μέ τήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία,
συμμετεῖχε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ.
Κύριλλος, ὁ ὁποῖος ἀνταποκρίθηκε στήν πρόσκληση
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας. Ὁ Θεοφιλέστατος χοροστάτησε στόν
πανηγυρικό Ἑσπερινό καί
μέ τόν θεολογικό καί πνευματικό του λόγο οἰκοδόμησε τό χριστεπώνυμο πλήρωμα.
Ἀπό τήν πανηγυρική θεία λειτουργία στἠ μνήμη τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων στόν Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας
Τήν Κυριακή 25 Μαρτίου, στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, στήν ὁποία συνιερούργησαν ὁ Σεβασμιώτατος Μη- ρουσία τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Ἀνάπτυξης, ὡς
τροπολίτης μας κ. Νικολάος και ο Θεοφιλέστατος Ἀβύδου, ὁ ἐκπροσώπου τῆς Κυβερνήσεως, καθώς καί τῆς πολιτικῆς καί
Σεβασμιώτατος ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Θεοφιλέστατο πού τίμη- στρατιωτικῆς ἡγεσίας τῆς πόλης καί τοῦ Νομοῦ, στό τέλος τῆς
σε μέ τήν παρουσία του τήν ἑορτή τοῦ Μητροπολιτικοῦ μας ὁποίας ἡ Φιλόλογος κα Παναγιώτα Σαμαρᾶ-Ζήκα ἐκφώνησε τόν
Ναοῦ καί τόνισε ἰδιαιτέρως τήν σταθερότητα τοῦ ἑλληνικοῦ πανηγυρικό τῆς ἡμέρας.
Μετά τήν Δοξολογία, ὁ ἱερός κλῆρος, οἱ ἄρχοντες καί ὁ
λαοῦ στήν ὀρθόδοξη πίστη. Ἀκολούθως, ἀναφέρθηκε στούς
Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι πάρα τίς κακουχίες πού πέρασαν ἀπό τούς εὐσεβής λαός λιτάνευσαν τίς δύο εἰκόνες τῆς Εὐαγγελιστρίας
Τούρκους κατακτητές δέν ὑποδουλώθηκαν, ἀλλά κράτησαν καί τῆς Γερόντισσας, τελέσθηκε Τρισάγιο στόν τάφο τοῦ Ἀθαναἄσβεστη στήν ψυχή τους τήν ἐθνική τους συνείδηση καί τό ἐθνι- σίου Διάκου καί ἔγινε κατάθεση στεφάνων στόν ἀνδριάντα του
κό τους φρόνημα, ἔχοντας ὡς στήριγμα τήν δύναμη τοῦ Θεοῦ. στήν πλατεῖα Διάκου.
Τέλος, ἀκολούθησε ἡ μαθητική καί στρατιωτική παρέλαση,
Τέλος, προέτρεψε τό λαό νά μήν προδώσει ποτέ τήν ἱερά παρακαταθήκη τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδος, ἀπαντώντας μέ τόν τρό- τήν ὁποία παρακολούθησαν ὁ Σεβασμιώτατος καί ὁ Θεοφιλέπο αὐτό στούς ἐθνομηδενιστές πού θέλουν νά ἀπαξιώσουν στατος ἀπό τήν ἐξέδρα τῶν ἐπισήμων.
Ἡ ἑορτή ὁλοκληρώθηκε μέ τόν Ἑσπερινό τῆς ἀποδόσεως,
αὐτό τό σύνδεσμο τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδος.
Μετά την Θεία Λειτουργία ἀκολούθησε ἡ Δοξολογία πα- στόν ὁποίῖο χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος καί ὁμίλησε ὁ Πρω-

μεταφέρει τά αἰτήματα τῶν
πιστῶν καί θά τά καταθέσει
στό Περιβόλι τῆς Παναγίας, κάνοντάς τα θερμή
προσευχή στό Ἱερό Θυσιαστήριο.
Στήν Ἀντιφώνησή του
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, μέ συγκίνηση
εὐχαρίστησε τόν καθηγούμενο τῆς Μονῆς καί τήν
Ἱερά Ἀδελφότητα γιά τήν
ἀνταπόκριση τοῦ αἰτήματός του νά μεταφερθεῖ ἡ
Ἱερά Εἰκόνα τῆς Παναγίας
γιά δέκα ἡμέρες στήν Πόλη μας, πρός ἁγιασμό τῶν
πιστῶν. Ἰδιαιτέρως εὐχαρίστησε τόν Ἀρχιμ. π. Ἐπιφάνιο καί τόν μοναχό Ἀνδρέα
πού ὅλες αὐτές τίς ἡμέρες
συγκακοπάθησαν, ἀλλά
καί συνευφράνθησαν μαζί
Ἀπό τούς ἑορτασμούς τοῦ Εὐαγγελισμού τῆς Θεοτόκου στή Λαμία
μας, κατά τήν διάρκεια τοῦ
προσκυνήματος.
τοπρ. π. Διομήδης Παναγιωτόπουλος, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
Ὁ Σεβασμιώτατος εἰς ἀνάμνησην τῆς ἐπισκέψεως τῆς ΠαναἈμφίκλειας.
γίας, ἀφιέρωσε στήν Εἰκόνα ἕνα Ἀρχιερατικό Ἐγκόλπιο, εὐχόμεΤήν Δευτέρα, 26 Μαρτίου, τό πρωί τελέσθηκαν οἱ ἀκολου- νος ὅπως ἡ Παναγία ὑψώνει χέρια ἱκεσίας πρός τόν Μονογενῆ
θίες τοῦ Ὄρθρου, τῶν Ὡρῶν καί τοῦ Εσπερινοῦ μετά Προηγια- της καί δέεται ἐκτενῶς ὑπέρ τοῦ Ποιμενάρχου, τοῦ κλήρου καί
σμένης Θείας Λειτουργίας ἐπί τῇ ἀναχωρήσει τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ λαοῦ τῆς Θεοσώστου Μητροπόλεως Φθιώτιδος. Στήν συνέτῆς Παναγίας τῆς Γεροντίσσης.
χεια κλῆρος καί λαός μέ δάκρυα στά μάτια προέπεμψαν τήν
Μετά τήν Προηγιασμένη ἔγινε δέηση ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Εἰκόνα τῆς Παναγίας εὐχαριστώντας Την γιά τις εὐεργεσίες Της.
Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο καί τούς ἱερεῖς ἐνώπιον τῆς ΕἰκόΌλες αὐτές τίς ἡμέρες ὁ Μητροπολιτικός Ναός ἀναδείχθηκε
νος τῆς Γεροντίσσης καί ἐψάλησαν τροπάρια πρός τιμήν τῆς Πα- πνευματική κολυμβήθρα, στήν ὁποία ἀναγεννήθηκαν οἱ ψυχές
ναγίας. Ὁ λαός, ὁ ὁποῖος εἶχε κατακλύσει τόν Ἱερό Μητροπολι- τῶν χριστιανῶν πού κατέφυγαν στήν χάρη Της.
τικό Ναό γιά νά ἀσπασθεῖ γιά τελευταία φορά τήν Εἰκόνα τῆς
Συγκινητική ὑπῆρξε ἡ ἀθρόα προσέλευση χιλιάδων πιστῶν
Παναγίας συνέψαλε ὕμνους πρός τήν Θεοτόκο.
καί ἰδιαιτέρως τῆς νεολαίας ἀπό τήν Φθιώτιδα καί ἄλλα μέρη
Ἀκολούθως ὁ π. Ἐπιφάνιος στήν ἀποχαιρετιστήρια προσλα- τῆς Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά ἀσπασθοῦν τήν Θαυμαλιά του εὐχαρίστησε τόν Ποιμενάρχη μας, τούς ἱερεῖς καί τό λαό τουργό Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Γεροντίσσης καί νά ἐναποθέγιά τήν φιλοξενία καί τήν ἀγάπη πού ἐπέδειξαν ὅλες αὐτές τίς σουν σ’ αὐτή τήν ἀγάπη, τήν ἐλπίδα καί τήν εὐλάβειά τους.
ἡμέρες πρός τήν Γερόντισσα Παναγία. Ὑποσχέθηκε δέ, ὅτι θά

Ἀπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στή μνήμη τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων
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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC
ρε γιά τήν στέγαση τοῦ Ἰατρείου τό Ἐνοριακό Πνευματικό Κέντρο
τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Λαμίας, τό ὁποῖο βρίσκεται σέ κεντρική καί προσβάσιμη θέση. Στό ἰατρεῖο θά προσφέρουν ἐθελοντικά ὑπηρεσία γιατροί καί νοσηλευτές τῆς πόλης μας, ἐνῶ εἶναι
δεδομένη καί ἡ ἀρωγή μέ κάθε τρόπο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.
Ἐγκαίνια Ἰατροδικαστικῆς Ὑπηρεσίας Λαμίας
Τά ἐγκαίνια τῆς Ἰατροδικαστικῆς Ὑπηρεσίας Λαμίας τέλεσε, τήν
Παρασκευή 27 Ἀπριλίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος. Στή τελετή παρέστησαν οἱ προϊστάμενοι τῆς Ἰατροδικαστικῆς Ὑπηρεσίας Λαμίας κα Ἀποστολία Ἀκριβούση, Ἀθηνῶν κ.

OTα ν οI EOρτES γIνο ντα ι πα ν η γYρια

Ἁπό τήν πανηγυρική θεία λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Παναγίας Δεσποίνης

λιτικό Ναό Λαμίας. Τήν Μ. Πέμπτη τό πρωί λειτούργησε στήν
Θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Νεκταρίου Λαμίας, τό ἀπόγευμα
στήν Ἀκολουθία τῶν Παθῶν στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας.
Τήν Μ. Παρασκευή τό πρωί χοροστάτησε στόν Ἑσπερινό τῆς Ἀποκαθηλώσεως καί τό ἀπόγευμα στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου
στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας. Τό Μ. Σάββατο τό πρωί λειτούργησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Ἀποστόλων Λαμίας, ἐνῶ τό βράδυ χοροστάτησε στήν παννυχίδα τῆς Ἀναστάσεως καί ἱερούργησε στόν
Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας. Τό ἀπόγευμα τοῦ Πάσχα τελέσθηκε μέ λαμπρότητα χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας, μέ τή συμμε-

ἱ ἑορτές τῆς Ἐκκλησίας μας ὅπως
τίς ζεῖ ὁ λαός μας μέ τίς πηγαῖες
ἐκδηλώσεις σεβασμοῦ καί τιμῆς
πρός τό τιμώμενο πρόσωπο, μέ τήν ἀθρόα
συμμετοχή στίς ἱερές
ἀκολουθίες, μέ τίς ἀρτοκλασίες, τά ἀφιερώματα, τίς λιτανεῖες,
τόν διάκοσμο, καί ὅσα
ἄλλα ἡ παράδοση ἔχει
διαφυλάξει, εἶναι εὐκαιρίες
ἀνανεώσεως
τῆς πίστεως καί ἀνακαινίσεως τῆς ψυχῆς.
Δέν εἶναι μόνο ἡ
μεγαλοπρέπεια καί ἡ
πνευματική ὡραιότητα
τῶν τελετῶν, κυρίως εἶναι ἡ ἐσωτερική
ἀγαλλίαση καί ἡ εὐφροσύνη, πού αἰσθάνεται
ὁ πιστός λαός, ὅταν ἑορτάζει. Ἡ συμμετοχή
στό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἡ μυστική προσευχή τοῦ καθενός, τό ἱερό κήρυγμα, οἱ οὐράνιες ψαλμωδίες συνθέτουν μιά
εἰκόνα ἄλλου κόσμου, τό πολίτευμα τοῦ
ὁποίου, ἔστω καί γιά λίγο, βιώνουμε, ὄχι ὡς
θεωρητικό στοχασμό, ἀλλά ὡς τρόπο ζωῆς.
Μέ τίς ἑορτές διατηρεῖται ἡ ἐκκλησιαστική
μας ταυτότητα, δημιουργεῖται κλῖμα αἰσιοδοξίας καί ἐνθουσιασμοῦ, σφυρηλατεῖται ἡ
ἑνότητα τῶν πιστῶν καί ἀνανεώνεται ἡ
ζωή. Ἀκόμα οἱ ἑορτές διακηρύττουν, ὅτι ἡ
Ἐκκλησία γεννᾶ ἁγίους σέ ὅλες τίς ἐποχές
καί σέ ὅλα τά μέρη τῆς γῆς.
Μέσα στό γενικό κλῖμα τῆς πνευματικῆς
κοπώσεως, τῆς ἐκκοσμικεύσεως καί τῆς
ὑποτιμήσεως τῶν ἀξιῶν ἐντάσσεται καί ἡ
ἀλλοίωση τοῦ νοήματος τῶν ἑορτῶν, ἡ πα-

O

Ἀπό τα ἐγκαίνια τῆς Ἰατροδικαστικῆς Ὑπηρεσίας Λαμίας

Φίλιππος Κουτσάφτης, Πειραιῶς κ. Νικόλαος Καρακούκης, ὁ
Ἀντιπεριφερειάρχης Στερεᾶς κ. Θωμᾶς Στάικος καί πολλοί ἐπίσημοι.
Ἁγιασμός νέων Γραφείων Μητροπόλεως
Ἁγιασμό στά νέα Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας πού στεγάζονται στό Κέντρο Νεότητος στή Ν. Ἄμπλιανη Λαμίας καί συγκεκριμένα στήν συμβολή τῶν ὁδῶν Ἀγράφων καί Μεγ. Ἀλεξάνδρου, τέλεσε τή Δευτέρα 30 Ἀπριλίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ Νικόλαος. Στόν Ἁγιασμό παρέστησαν οἱ Ὑπάλληλοι
τῶν Γραφείων, οἱ ἱερεῖς τῶν ὁμόρων ἐνοριῶν καί ὁ Διευθυντής

Πανηγυρική θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Λαμίας

τοχή τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς πόλης καί παρουσία πολλῶν
εὐσεβῶν χριστιανῶν. Κατά τήν ἀκολουθία τό ἱερό Εὐαγγέλιο ἀνεγνώσθη σέ 7 ξένες γλῶσσες. Τήν Παρασκευή 20 Ἀπριλίου, ἑορτή
τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, ίερούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό Παναγίας Δεσποίνης Λαμίας. Τήν Δευτέρα 23 Ἀπριλίου, ἑορτή τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου, ἱερούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό Ἁγ. Γεωργίου Λαμίας, ἐνῶ τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς χοροστάτησε στόν
πανηγυρικό ἑσπερινό στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Γεωργίου περιοχῆς Καλυβίων Λαμίας.
Ἀπόφαση λειτουργίας Κοινωνικοῦ Ἰατρείου στή Λαμία
Μέ στόχο τήν περίθαλψη τῶν ἀνασφάλιστων καί ἐνδεῶν συνανθρώπων μας άποφασίσθηκε μετά ἀπό συνάντηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου μέ τόν Πρόεδρο τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Λαμίας κ. Λεων. Ἀναγνωστόπουλο, πού πραγματοποιήθηκε τήν Πέμπτη 26 Ἀπριλίου, ἡ λειτουργία Κοινωνικοῦ
Ἰατρείου στή Λαμία. Γιά τό λόγο αὐτό ὁ Σεβασμιώτατος προσέφε-

ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ • ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 • ἀρ. φύλλου 80 • ἔτος 14ο

Ἁγιασμός στά νέα γραφεῖα τῆς Μητροπόλεώς μας

τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Γερμανός ὁ Μελωδός, κ.
Ἀνδρέας Ιωακείμ. Στό σύντομο χαιρετισμό του ὁ Σεβασμιώτατος
τόνισε τή σπουδαιότητα τῆς λειτουργίας τῶν Γραφείων τῆς Ἱερἆς
Μητροπόλεώς μας στό Κέντρο Νεότητος.

ραμόρφωσή τους καί ὁ ἐκτροχιασμός τους.
Ὅταν οἱ ἑορτές ἐκκοσμικεύονται καταντοῦν
πανηγύρια χωρίς πνευματικό περιεχόμενο.
Ὅταν ὑπερτεροῦν τά ἄσεμνα θεάματα, τά
ἐρωτικά ἄσματα, οἱ
οἰνοποσίες, ἡ γαστριμαργία καί οἱ ἀσέλγειες, τότε δέν εἶναι ἑορτές. Ἡ παράδοσή μας
γνωρίζει νά διατηρεῖ
τό μέτρο. Ἀπό τότε
ὅμως πού τό κέρδος
ἔγινε αὐτοσκοπός ἀκόμα καί ἡ παράδοση
ἀλλοτριώθηκε μέ ἀποτέλεσμα πολλοί νά
συμμετέχουν σ’ αὐτοῦ
τοῦ εἴδους τό πανηγύρι μέχρι πρωΐας, χωρίς
συμμετοχή στή θεία Λειτουργία, στή θεία
Κοινωνία καί στήν προσευχή. Ἑορτές στίς
ὁποῖες εὐτελίζονται οἱ ἀξίες, ἡ ἠθική καί ἡ
πίστη εἶναι διαβολικές ἑορτές.
Ἔλεγε ὁ ἅγιος Γέροντας Παΐσιος: «Νά
συμμετέχουμε καί νά ἔχουμε ὄρεξη πνευματική νά τίς πανηγυρίζουμε τίς γιορτές. Τότε
γλεντᾶμε πνευματικά καί μεθᾶμε πνευματικά ἀπό τό παραδεισένιο κρασί πού μᾶς φέρνουν οἱ ἅγιοι καί μᾶς κερνοῦν».
Ἐάν στραφοῦμε στόν παραδοσιακό τρόπο βιώσεως τῶν Ἑορτῶν τῆς Ἐκκλησίας
μας, μέ συμμετοχή στό ἀληθινό περιεχόμενό
τους θά ὀμορφύνουμε τή ζωή μας, θά
βροῦμε νόημα στήν ὕπαρξή μας καί θά
ὑπερβοῦμε πολλές δυσκολίες τῆς ζωῆς.

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΕΟΡΤΗ ΦΘΙΩΤΩΝ ΑΓΙΩΝ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

& ΥΠΟΔΟΧΗ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΗΣ

ματουργός Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Γεροντίσσης τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Παντοκράτορος τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Στήν διπλῆ ἑορτή τῆς
Παναγίας καί τῆς Πατρίδος
μας, στήν πανευφρόσυνη
πνευματική πανδαισία πού
ἄρχισε μέ τόν Ἑσπερινό καί
κορυφώθηκε μέ τήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία,
συμμετεῖχε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ.
Κύριλλος, ὁ ὁποῖος ἀνταποκρίθηκε στήν πρόσκληση
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας. Ὁ Θεοφιλέστατος χοροστάτησε στόν
πανηγυρικό Ἑσπερινό καί
μέ τόν θεολογικό καί πνευματικό του λόγο οἰκοδόμησε τό χριστεπώνυμο πλήρωμα.
Ἀπό τήν πανηγυρική θεία λειτουργία στἠ μνήμη τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων στόν Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας
Τήν Κυριακή 25 Μαρτίου, στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, στήν ὁποία συνιερούργησαν ὁ Σεβασμιώτατος Μη- ρουσία τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Ἀνάπτυξης, ὡς
τροπολίτης μας κ. Νικολάος και ο Θεοφιλέστατος Ἀβύδου, ὁ ἐκπροσώπου τῆς Κυβερνήσεως, καθώς καί τῆς πολιτικῆς καί
Σεβασμιώτατος ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Θεοφιλέστατο πού τίμη- στρατιωτικῆς ἡγεσίας τῆς πόλης καί τοῦ Νομοῦ, στό τέλος τῆς
σε μέ τήν παρουσία του τήν ἑορτή τοῦ Μητροπολιτικοῦ μας ὁποίας ἡ Φιλόλογος κα Παναγιώτα Σαμαρᾶ-Ζήκα ἐκφώνησε τόν
Ναοῦ καί τόνισε ἰδιαιτέρως τήν σταθερότητα τοῦ ἑλληνικοῦ πανηγυρικό τῆς ἡμέρας.
Μετά τήν Δοξολογία, ὁ ἱερός κλῆρος, οἱ ἄρχοντες καί ὁ
λαοῦ στήν ὀρθόδοξη πίστη. Ἀκολούθως, ἀναφέρθηκε στούς
Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι πάρα τίς κακουχίες πού πέρασαν ἀπό τούς εὐσεβής λαός λιτάνευσαν τίς δύο εἰκόνες τῆς Εὐαγγελιστρίας
Τούρκους κατακτητές δέν ὑποδουλώθηκαν, ἀλλά κράτησαν καί τῆς Γερόντισσας, τελέσθηκε Τρισάγιο στόν τάφο τοῦ Ἀθαναἄσβεστη στήν ψυχή τους τήν ἐθνική τους συνείδηση καί τό ἐθνι- σίου Διάκου καί ἔγινε κατάθεση στεφάνων στόν ἀνδριάντα του
κό τους φρόνημα, ἔχοντας ὡς στήριγμα τήν δύναμη τοῦ Θεοῦ. στήν πλατεῖα Διάκου.
Τέλος, ἀκολούθησε ἡ μαθητική καί στρατιωτική παρέλαση,
Τέλος, προέτρεψε τό λαό νά μήν προδώσει ποτέ τήν ἱερά παρακαταθήκη τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδος, ἀπαντώντας μέ τόν τρό- τήν ὁποία παρακολούθησαν ὁ Σεβασμιώτατος καί ὁ Θεοφιλέπο αὐτό στούς ἐθνομηδενιστές πού θέλουν νά ἀπαξιώσουν στατος ἀπό τήν ἐξέδρα τῶν ἐπισήμων.
Ἡ ἑορτή ὁλοκληρώθηκε μέ τόν Ἑσπερινό τῆς ἀποδόσεως,
αὐτό τό σύνδεσμο τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδος.
Μετά την Θεία Λειτουργία ἀκολούθησε ἡ Δοξολογία πα- στόν ὁποίῖο χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος καί ὁμίλησε ὁ Πρω-

μεταφέρει τά αἰτήματα τῶν
πιστῶν καί θά τά καταθέσει
στό Περιβόλι τῆς Παναγίας, κάνοντάς τα θερμή
προσευχή στό Ἱερό Θυσιαστήριο.
Στήν Ἀντιφώνησή του
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, μέ συγκίνηση
εὐχαρίστησε τόν καθηγούμενο τῆς Μονῆς καί τήν
Ἱερά Ἀδελφότητα γιά τήν
ἀνταπόκριση τοῦ αἰτήματός του νά μεταφερθεῖ ἡ
Ἱερά Εἰκόνα τῆς Παναγίας
γιά δέκα ἡμέρες στήν Πόλη μας, πρός ἁγιασμό τῶν
πιστῶν. Ἰδιαιτέρως εὐχαρίστησε τόν Ἀρχιμ. π. Ἐπιφάνιο καί τόν μοναχό Ἀνδρέα
πού ὅλες αὐτές τίς ἡμέρες
συγκακοπάθησαν, ἀλλά
καί συνευφράνθησαν μαζί
Ἀπό τούς ἑορτασμούς τοῦ Εὐαγγελισμού τῆς Θεοτόκου στή Λαμία
μας, κατά τήν διάρκεια τοῦ
προσκυνήματος.
τοπρ. π. Διομήδης Παναγιωτόπουλος, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
Ὁ Σεβασμιώτατος εἰς ἀνάμνησην τῆς ἐπισκέψεως τῆς ΠαναἈμφίκλειας.
γίας, ἀφιέρωσε στήν Εἰκόνα ἕνα Ἀρχιερατικό Ἐγκόλπιο, εὐχόμεΤήν Δευτέρα, 26 Μαρτίου, τό πρωί τελέσθηκαν οἱ ἀκολου- νος ὅπως ἡ Παναγία ὑψώνει χέρια ἱκεσίας πρός τόν Μονογενῆ
θίες τοῦ Ὄρθρου, τῶν Ὡρῶν καί τοῦ Εσπερινοῦ μετά Προηγια- της καί δέεται ἐκτενῶς ὑπέρ τοῦ Ποιμενάρχου, τοῦ κλήρου καί
σμένης Θείας Λειτουργίας ἐπί τῇ ἀναχωρήσει τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ λαοῦ τῆς Θεοσώστου Μητροπόλεως Φθιώτιδος. Στήν συνέτῆς Παναγίας τῆς Γεροντίσσης.
χεια κλῆρος καί λαός μέ δάκρυα στά μάτια προέπεμψαν τήν
Μετά τήν Προηγιασμένη ἔγινε δέηση ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Εἰκόνα τῆς Παναγίας εὐχαριστώντας Την γιά τις εὐεργεσίες Της.
Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο καί τούς ἱερεῖς ἐνώπιον τῆς ΕἰκόΌλες αὐτές τίς ἡμέρες ὁ Μητροπολιτικός Ναός ἀναδείχθηκε
νος τῆς Γεροντίσσης καί ἐψάλησαν τροπάρια πρός τιμήν τῆς Πα- πνευματική κολυμβήθρα, στήν ὁποία ἀναγεννήθηκαν οἱ ψυχές
ναγίας. Ὁ λαός, ὁ ὁποῖος εἶχε κατακλύσει τόν Ἱερό Μητροπολι- τῶν χριστιανῶν πού κατέφυγαν στήν χάρη Της.
τικό Ναό γιά νά ἀσπασθεῖ γιά τελευταία φορά τήν Εἰκόνα τῆς
Συγκινητική ὑπῆρξε ἡ ἀθρόα προσέλευση χιλιάδων πιστῶν
Παναγίας συνέψαλε ὕμνους πρός τήν Θεοτόκο.
καί ἰδιαιτέρως τῆς νεολαίας ἀπό τήν Φθιώτιδα καί ἄλλα μέρη
Ἀκολούθως ὁ π. Ἐπιφάνιος στήν ἀποχαιρετιστήρια προσλα- τῆς Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά ἀσπασθοῦν τήν Θαυμαλιά του εὐχαρίστησε τόν Ποιμενάρχη μας, τούς ἱερεῖς καί τό λαό τουργό Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Γεροντίσσης καί νά ἐναποθέγιά τήν φιλοξενία καί τήν ἀγάπη πού ἐπέδειξαν ὅλες αὐτές τίς σουν σ’ αὐτή τήν ἀγάπη, τήν ἐλπίδα καί τήν εὐλάβειά τους.
ἡμέρες πρός τήν Γερόντισσα Παναγία. Ὑποσχέθηκε δέ, ὅτι θά

Ἀπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στή μνήμη τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων
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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC
ρε γιά τήν στέγαση τοῦ Ἰατρείου τό Ἐνοριακό Πνευματικό Κέντρο
τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Λαμίας, τό ὁποῖο βρίσκεται σέ κεντρική καί προσβάσιμη θέση. Στό ἰατρεῖο θά προσφέρουν ἐθελοντικά ὑπηρεσία γιατροί καί νοσηλευτές τῆς πόλης μας, ἐνῶ εἶναι
δεδομένη καί ἡ ἀρωγή μέ κάθε τρόπο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.
Ἐγκαίνια Ἰατροδικαστικῆς Ὑπηρεσίας Λαμίας
Τά ἐγκαίνια τῆς Ἰατροδικαστικῆς Ὑπηρεσίας Λαμίας τέλεσε, τήν
Παρασκευή 27 Ἀπριλίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος. Στή τελετή παρέστησαν οἱ προϊστάμενοι τῆς Ἰατροδικαστικῆς Ὑπηρεσίας Λαμίας κα Ἀποστολία Ἀκριβούση, Ἀθηνῶν κ.

OTα ν οI EOρτES γIνο ντα ι πα ν η γYρια

Ἁπό τήν πανηγυρική θεία λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Παναγίας Δεσποίνης

λιτικό Ναό Λαμίας. Τήν Μ. Πέμπτη τό πρωί λειτούργησε στήν
Θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Νεκταρίου Λαμίας, τό ἀπόγευμα
στήν Ἀκολουθία τῶν Παθῶν στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας.
Τήν Μ. Παρασκευή τό πρωί χοροστάτησε στόν Ἑσπερινό τῆς Ἀποκαθηλώσεως καί τό ἀπόγευμα στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου
στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας. Τό Μ. Σάββατο τό πρωί λειτούργησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Ἀποστόλων Λαμίας, ἐνῶ τό βράδυ χοροστάτησε στήν παννυχίδα τῆς Ἀναστάσεως καί ἱερούργησε στόν
Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας. Τό ἀπόγευμα τοῦ Πάσχα τελέσθηκε μέ λαμπρότητα χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας, μέ τή συμμε-

ἱ ἑορτές τῆς Ἐκκλησίας μας ὅπως
τίς ζεῖ ὁ λαός μας μέ τίς πηγαῖες
ἐκδηλώσεις σεβασμοῦ καί τιμῆς
πρός τό τιμώμενο πρόσωπο, μέ τήν ἀθρόα
συμμετοχή στίς ἱερές
ἀκολουθίες, μέ τίς ἀρτοκλασίες, τά ἀφιερώματα, τίς λιτανεῖες,
τόν διάκοσμο, καί ὅσα
ἄλλα ἡ παράδοση ἔχει
διαφυλάξει, εἶναι εὐκαιρίες
ἀνανεώσεως
τῆς πίστεως καί ἀνακαινίσεως τῆς ψυχῆς.
Δέν εἶναι μόνο ἡ
μεγαλοπρέπεια καί ἡ
πνευματική ὡραιότητα
τῶν τελετῶν, κυρίως εἶναι ἡ ἐσωτερική
ἀγαλλίαση καί ἡ εὐφροσύνη, πού αἰσθάνεται
ὁ πιστός λαός, ὅταν ἑορτάζει. Ἡ συμμετοχή
στό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἡ μυστική προσευχή τοῦ καθενός, τό ἱερό κήρυγμα, οἱ οὐράνιες ψαλμωδίες συνθέτουν μιά
εἰκόνα ἄλλου κόσμου, τό πολίτευμα τοῦ
ὁποίου, ἔστω καί γιά λίγο, βιώνουμε, ὄχι ὡς
θεωρητικό στοχασμό, ἀλλά ὡς τρόπο ζωῆς.
Μέ τίς ἑορτές διατηρεῖται ἡ ἐκκλησιαστική
μας ταυτότητα, δημιουργεῖται κλῖμα αἰσιοδοξίας καί ἐνθουσιασμοῦ, σφυρηλατεῖται ἡ
ἑνότητα τῶν πιστῶν καί ἀνανεώνεται ἡ
ζωή. Ἀκόμα οἱ ἑορτές διακηρύττουν, ὅτι ἡ
Ἐκκλησία γεννᾶ ἁγίους σέ ὅλες τίς ἐποχές
καί σέ ὅλα τά μέρη τῆς γῆς.
Μέσα στό γενικό κλῖμα τῆς πνευματικῆς
κοπώσεως, τῆς ἐκκοσμικεύσεως καί τῆς
ὑποτιμήσεως τῶν ἀξιῶν ἐντάσσεται καί ἡ
ἀλλοίωση τοῦ νοήματος τῶν ἑορτῶν, ἡ πα-

O

Ἀπό τα ἐγκαίνια τῆς Ἰατροδικαστικῆς Ὑπηρεσίας Λαμίας

Φίλιππος Κουτσάφτης, Πειραιῶς κ. Νικόλαος Καρακούκης, ὁ
Ἀντιπεριφερειάρχης Στερεᾶς κ. Θωμᾶς Στάικος καί πολλοί ἐπίσημοι.
Ἁγιασμός νέων Γραφείων Μητροπόλεως
Ἁγιασμό στά νέα Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας πού στεγάζονται στό Κέντρο Νεότητος στή Ν. Ἄμπλιανη Λαμίας καί συγκεκριμένα στήν συμβολή τῶν ὁδῶν Ἀγράφων καί Μεγ. Ἀλεξάνδρου, τέλεσε τή Δευτέρα 30 Ἀπριλίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ Νικόλαος. Στόν Ἁγιασμό παρέστησαν οἱ Ὑπάλληλοι
τῶν Γραφείων, οἱ ἱερεῖς τῶν ὁμόρων ἐνοριῶν καί ὁ Διευθυντής

Πανηγυρική θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Λαμίας

τοχή τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς πόλης καί παρουσία πολλῶν
εὐσεβῶν χριστιανῶν. Κατά τήν ἀκολουθία τό ἱερό Εὐαγγέλιο ἀνεγνώσθη σέ 7 ξένες γλῶσσες. Τήν Παρασκευή 20 Ἀπριλίου, ἑορτή
τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, ίερούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό Παναγίας Δεσποίνης Λαμίας. Τήν Δευτέρα 23 Ἀπριλίου, ἑορτή τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου, ἱερούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό Ἁγ. Γεωργίου Λαμίας, ἐνῶ τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς χοροστάτησε στόν
πανηγυρικό ἑσπερινό στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Γεωργίου περιοχῆς Καλυβίων Λαμίας.
Ἀπόφαση λειτουργίας Κοινωνικοῦ Ἰατρείου στή Λαμία
Μέ στόχο τήν περίθαλψη τῶν ἀνασφάλιστων καί ἐνδεῶν συνανθρώπων μας άποφασίσθηκε μετά ἀπό συνάντηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου μέ τόν Πρόεδρο τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Λαμίας κ. Λεων. Ἀναγνωστόπουλο, πού πραγματοποιήθηκε τήν Πέμπτη 26 Ἀπριλίου, ἡ λειτουργία Κοινωνικοῦ
Ἰατρείου στή Λαμία. Γιά τό λόγο αὐτό ὁ Σεβασμιώτατος προσέφε-
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Ἁγιασμός στά νέα γραφεῖα τῆς Μητροπόλεώς μας

τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Γερμανός ὁ Μελωδός, κ.
Ἀνδρέας Ιωακείμ. Στό σύντομο χαιρετισμό του ὁ Σεβασμιώτατος
τόνισε τή σπουδαιότητα τῆς λειτουργίας τῶν Γραφείων τῆς Ἱερἆς
Μητροπόλεώς μας στό Κέντρο Νεότητος.

ραμόρφωσή τους καί ὁ ἐκτροχιασμός τους.
Ὅταν οἱ ἑορτές ἐκκοσμικεύονται καταντοῦν
πανηγύρια χωρίς πνευματικό περιεχόμενο.
Ὅταν ὑπερτεροῦν τά ἄσεμνα θεάματα, τά
ἐρωτικά ἄσματα, οἱ
οἰνοποσίες, ἡ γαστριμαργία καί οἱ ἀσέλγειες, τότε δέν εἶναι ἑορτές. Ἡ παράδοσή μας
γνωρίζει νά διατηρεῖ
τό μέτρο. Ἀπό τότε
ὅμως πού τό κέρδος
ἔγινε αὐτοσκοπός ἀκόμα καί ἡ παράδοση
ἀλλοτριώθηκε μέ ἀποτέλεσμα πολλοί νά
συμμετέχουν σ’ αὐτοῦ
τοῦ εἴδους τό πανηγύρι μέχρι πρωΐας, χωρίς
συμμετοχή στή θεία Λειτουργία, στή θεία
Κοινωνία καί στήν προσευχή. Ἑορτές στίς
ὁποῖες εὐτελίζονται οἱ ἀξίες, ἡ ἠθική καί ἡ
πίστη εἶναι διαβολικές ἑορτές.
Ἔλεγε ὁ ἅγιος Γέροντας Παΐσιος: «Νά
συμμετέχουμε καί νά ἔχουμε ὄρεξη πνευματική νά τίς πανηγυρίζουμε τίς γιορτές. Τότε
γλεντᾶμε πνευματικά καί μεθᾶμε πνευματικά ἀπό τό παραδεισένιο κρασί πού μᾶς φέρνουν οἱ ἅγιοι καί μᾶς κερνοῦν».
Ἐάν στραφοῦμε στόν παραδοσιακό τρόπο βιώσεως τῶν Ἑορτῶν τῆς Ἐκκλησίας
μας, μέ συμμετοχή στό ἀληθινό περιεχόμενό
τους θά ὀμορφύνουμε τή ζωή μας, θά
βροῦμε νόημα στήν ὕπαρξή μας καί θά
ὑπερβοῦμε πολλές δυσκολίες τῆς ζωῆς.

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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καί Πατρίδος, ὡς παράγοντα ἰσχυρῆς ἐθνικῆς ὑπόστασης. Ἀκολούθησε ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπέρ τῶν ψυχῶν τῶν τιμωμένων ἡρώων μετά τήν ὁποία ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ἱερός κλῆρος,
ὁ χορός τῶν ἱεροψαλτῶν, νέες καί νέοι μέ παραδοσιακές στολές καί ὁ λαός, μέ ταυτόχρονη κωδωνοκρουσία τῶν Ἱερών
Ναῶν τῆς πόλεως, μετέβησαν ἐν πομπῇ στόν τόπο μαρτυρίου
τοῦ Αθανασίου Διάκου, στό κέντρο τῆς Λαμίας. Ἐκεῖ τελέσθηκε
Τρισάγιος δέησις καί κατάθεση στεφάνου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο, ἐκ μέρους τῆς τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας, ἐνῶ κλῆρος καί λαός ἔψαλε τόν Ἐθνικό Ὕμνο. Στίς
λατρευτικές ἀκολουθίες παρέστησαν ἡ Περιφερειακή Σύμβουλος κα Ἑλένη Μακρῆ-Θεοδώρου καί ὁ πολιτευτής Φθιώτιδος
κ. Θεόδωρος Χειμάρας.
Οἱ ἐκδηλώσεις ὁλοκληρώθηκαν τήν Δευτέρα 23 Ἀπριλίου

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC

«ΔΙΑΚΕΙΑ 2012»
Διήμερες λατρευτικές ἐκδηλώσεις μέ τήν ἐπωνυμία «ΔΙΑΚΕΙΑ 2012», διοργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας στίς 22 καί 23
Ἀπριλίου πρός τιμήν τοῦ μεγάλου ἥρωα τῆς ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, Ἀθανασίου Διάκου, ἀλλά καί τῶν σύν
αὐτῷ μαρτυρικῶς τελειωθέντων κατά τήν μάχη τῆς Χαλκομάτας Ἐπισκόπου Σαλώνων Ἡσαΐα καί τοῦ ἀδελφοῦ του παπᾶΓιάννη. Οἱ ἐκδηλώσεις ξεκίνησαν τήν Κυριακή 22 Ἀπριλίου μέ
πανηγυρική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ. Νικολάου. Ὁ Σεβασμιώτατος
στήν ὁμιλία του ἀναφέρθηκε στήν ἡρωϊκή θυσία τοῦ Ἀθανασίου Διάκου γιά τήν Πίστη καί τήν Πατρίδα καί τόνισε ὅτι ἀκόμα
καί ἄν ἡ Πολιτεία ξεχάσει τούς ἥρωες, ἡ Ἐκκλησία δέν θά ἀφήσει τόν λαό νά ξεχάσει. Πάντοτε θά προβάλλει τίς μορφές τους
ὡς παράδειγμα ἀγάπης στή Πίστη καί στή Πατρίδα. Ἐπίσης ἐπεσήμανε τήν ἀνάγκη τῆς κοινῆς ἀδιάρρηκτης σχέσης Πίστεως
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σεως, Ἀντισυνταγματάρχη κ. Γεώργιου Μουρουζίδη. Στήν αἴθουσα τελετῶν τοῦ στρατοπέδου, ὁ Διοικητής καλωσόρισε καί εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο πού ἀποδέχθηκε τήν πρόσκλησή του.
Στήν συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος ὡμίλησε ἐπικαίρως στούς ἀξιωματικούς καί τούς στρατιῶτες, ἐπεσήμανε δέ ὅτι Ἐκκλησία καί
Στρατός συμπορεύονται καί εὐχήθηκε σέ ὅλους Καλή Ἀνάσταση.
Μετά τήν ὁμιλία, ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερε στόν Διοικητή τό
ἀναμνηστικό μετάλλιο ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου στή Φθιώτιδα καί βιβλία τῶν ἐκδόσεων τῆς Μητροπόλεώς μας, ἐνῶ σέ ὅλους τούς παρισταμένους μικρές εὐλογίες.

στό τόπο Μαρτυρίου τοῦ Ἐπισκόπου Σαλώνων Ἡσαΐα στή Χαλκομάτα, ὅπου πραγματοποιήθηκε ἡ ὑποδοχή τῆς θαυματουργοῦ Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Δαμάστας, τήν ὁποία μετέφερε ἡ Καθηγουμένη μέ τίς ἀδελφές τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί ἐν
συνεχείᾳ τελέσθηκε ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Νικολάου καί ἐπετειακή ὁμιλία ἀπό
τόν πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Σεραφείμ Ζαφείρη, Ἱεροκήρυκα τῆς
Μητροπόλεως μας, γιά τήν προσφορά καί τήν θυσία τοῦ Ἐπισκόπου Σαλώνων Ἡσαΐα στήν ἀπελευθέρωση τοῦ Ἔθνους.
Γιά τούς ἑορτασμούς πρός τιμήν τοῦ Ἀθανασίου Διάκου, ἡ
Ἱερά Μητρόπολίς μας ἐξέδωσε χιλιάδες μικρές κάρτες μέ ἀντίγραφο τῆς προσωπογραφίας τοῦ Ἀθανασίου Διάκου, φιλοτεχνημένη ὑπό τοῦ περίφημου ἁγιογράφου Φώτη Κόντογλου,
τίς ὁποῖες διένειμε σέ ὅλους τούς παρευρεθέντες στίς λατρευτικές καί ἐπετειακές ἐκδηλώσεις.

Ἐκδήλωση Κέντρου Γάμου τῆς Μητροπόλεώς μας
Εἰδική τελετή πρός τιμήν τῶν μελλονύμφων πραγματοποίησε τή
Πέμπτη 5 Άπριλίου τό Κέντρο Γάμου καί Οἰκογένειας τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου Λαμίας. Στά μελλόνυμφα ζευγάρια μίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ τά συνεχάρη
γιά τήν ἀπόφασή τους, τούς ἀπηύθυνε πατρικές συμβουλές γιά
τήν καινούρια τους ζωή. Στό τέλος στά ζευγάρια διενεμήθησαν ἡ
ἄδεια γάμου τους καί φάκελλος μέ ἔντυπο ὑλικό σχετικά μέ τό
Γάμο καί τήν Οἰκογένεια. Ἀκολούθησε δεξίωση μέ γλυκίσματα
γιά ὅλους.

Ἀπό τήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ π. Σεραφείμ Ράμμου

15 Ἀπριλίου, στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Νεοχωρίου
Τυμφρηστοῦ, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου.
Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μ. Ἐβδομάδος καί Διακαινησίμου
Τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα καί τή περίοδο τῆς Διακαινησίμου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος χοροστάτησε ἤ λειτούργησε στίς ἑξῆς ἀκολουθίες: Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων τό ἀπό-

Τελετή Ὀνομασίας νέων Πυροσβεστῶν
Τήν τελετή Ὀνομασίας τῶν νέων Πυροσβεστῶν πενταετοῦς θητείας τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Ἡ τελετή πραγματοποιήθηκε τήν Δευτέρα 9 Ἀπριλίου στό κτήριο τῆς
Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας Λαμίας παρουσία τοῦ Διοικητῆ καί
ἀξιωματικῶν τοῦ σώματος.

Ἀπό τήν περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου στούς δρόμους τῆς Λαμίας

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τούς ἁξιωματικούς καί τούς πυροσβέστες στήν Π.Υ. Λαμίας

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

1 - 31 Ἰουλίου 2012
Δηλώσεις συμμετοχῆς μέχρι 22 Ἰουνίου
Πληροφορίες καί δηλώσεις
στούς Ἐνοριακούς Ναούς καί
στα Γραφεῖα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.
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γευμα στήν Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό
Ναό Λαμίας. Τήν Μεγ. Δευτέρα τό ἀπόγευμα στήν Ἀκολουθία τοῦ
Ὄρθρου στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Κωνσταντίνου Ν. Μαγνησίας Λαμίας. Τήν
Μ. Τρίτη τό ἀπόγευμα στήν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου στόν Ἱ. Ναό
Ἁγ. Ἀθανασίου Λαμίας. Τήν Τετάρτη τό πρωί στήν Προηγιασμένη
Θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Θεοδώρων Λαμίας καί τό ἀπόγευμα τέλεσε τό μυστήριο τοῦ Μεγ. Εὐχέλαίου στόν Ἱ. Μητροπο-

Φιλανθρωπική δράση τῆς Ἐκκλησίας μας
Γιά τίς ἑορτινές ἡμέρες τοῦ Πάσχα οἱ ἐνορίες τῆς τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας προσέφεραν στούς ἐνδεεῖς συνανθρώπους μας δέματα
ἀγάπης μέ τρόφιμα, κρέατα καί χρηματικά ποσά προκειμένου νά
ἱκανοποιηθοῦν οἱ ὑλικές ἀνάγκες τους καί νά μήν ὑπάρξει κανείς
πεινασμένος τίς ἡμέρες τῆς Ἀναστάσιμης χαρᾶς. Μόνο οἱ ἐνορίες
τῆς Λαμίας συνολικά προσέφεραν 595 δέματα ἀγάπης.
Ἐκδημία π. Σεραφείμ Ράμμου
Ἐκοιμήθη τό Μεγάλο Σάββατο, ὁ συνταξιοῦχος κληρικός τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας, π. Σεραφείμ Ράμμος. Ὁ μακαριστός καταγόταν ἀπό τό χωριό Νεοχώρι Τυμφρηστοῦ καί εἶχε χειροτονηθεῖ διάκονος καί πρεσβύτερος τόν Δεκέμβριο τοῦ 1976 ἀπό τόν
ἀείμνηστο Μητροπολίτη Φθιώτιδος Δαμασκηνό Παπαχρήστου. Ἡ
κηδεία τοῦ ἐκλιπόντος ἱερέως τελέσθηκε την Κυριακή τοῦ Πάσχα,
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Ἀπό τόν Ἑσπερινό τῆς Ἀγάπης στήν Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας
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Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

ΕΚΔΗΜΙΑ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΔΑΔΙΟΥ

& ΥΠΟΔΟΧΗ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΗΣ

Ἡ Ὑπηρεσία Γυναικείων Θεμάτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδας, μέ ἀπόφαση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. κ. Νικολάου, ὀργάνωσε καί λειτουργεῖ τμῆμα
ἐνισχυτικῆς διδασκαλίας γιά μαθητές τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, κατά τό σχολ. ἔτος 2011-2012, στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Θεοδώρων Λαμίας.
Σκοπός τῆς λειτουργίας τοῦ ἐναλλακτικοῦ αὐτοῦ Σχολείου τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ πρόσθετη βοήθεια στά μαθήματα τῆς ἡμέρας, πού σχετίζονται μέ τήν Ἑλληνική Γλῶσσα
καί τά Μαθηματικά, σέ ἀλλοδαπούς καί Ἕλληνες μαθητές,
τῶν ὁποίων οἱ οἰκογένειες ἀδυνατοῦν νά προσφέρουν.
Τά μέλη τῆς Διοικούσας Ἐπιτροπῆς Γυναικείων Θεμάτων μέ τήν ἔναρξη τῆς σχολικῆς χρονιᾶς ἀπευθύνθηκαν
στούς Διευθυντές τῶν Δημ. Σχολείων, οἱ ὁποῖοι μέ τή σειρά τους ἐνημέρωσαν τούς γονεῖς γιά τή λειτουργία τοῦ
Σχολείου τῆς Ἐκκλησίας. Γονεῖς καί μαθητές ἄρχισαν νά
προσέρχονται στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Θεοδώρων Λαμίας.

Ἐκοιμήθῃ ἐν Κυρίῳ τίς πρῶτες πρωινές ὧρες τῆς Παρασκευῆς 20 Ἀπριλίου, αἰφνιδίως, ἡ πανοσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Δαδίου, γερόντισσα Γαλήνη.

φότητα τῆς Μονῆς. Ἀργά τό
Μεσημέρι οἱ Ἀρχιερεῖς
ἔφυγαν γιά τίς ἐπαρχίες
τους.
Τήν Κυριακή τό ἀπόγευμα τελέσθηκε κατανυκτικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.
Νικολάου κατά τόν ὁποῖο
ὁμίλησε
ὁ
πανοσιολ.
Ἀρχιμ. π. Ἐφραίμ Τράνακας, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Τραγάνας.
Στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις παρέστησαν οἱ βουλευτές Φθιώτιδος κα Κατερίνα Μπατζελῆ καί κ.
Χρῆστος Σταϊκούρας, ὁ
Ἀντιπεριφερειάρχης
κ.
Θωμᾶς Στάϊκος, ὁ Δήμαρχος Λαμιέων κ. Γεώργιος
Δέηση στόν Μητροπολιτικό Ναό γιά τήν ἄφιξη τῆς εἰκόνος
Κοτρωνιᾶς,
ἐκπρόσωποι
τοῦ Στρατοῦ καί τῶν Σωμάρο κήρυγμά τους ὠφέλησαν τό ἐκκλησίασμα. Ἀκολούθως των Ἀσφαλείας καί χιλιάδες πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐκδήλωσαν τήν
ἀφοῦ τούς ἐπαίνεσε γιά τό πνευματικό ἔργο πού ἐπιτελοῦν στίς εὐλάβειά τους στήν Παναγία καί τούς Ἁγίους καί τήν προσήλωἹ. Μητροπόλεις τους, τούς εὐχήθηκε νά ἔχουν ὑγεία, δύναμη, σή τους στήν Ἐκκλησία.
ἔτη πολλά καί οἱ Ἅγιοι καί ἡ Παναγία νά τούς σκεπάζουν καί νά
Οἱ ἐκδηλώσεις καλύφθηκαν ἀπό ὅλα τά τοπικά μέσα ἐνημετούς εὐλογοῦν ὥστε νά εἶναι πολύκαρπη ἡ ἐπίπονη ποιμαντο- ρώσεως καί ἡ Θεία Λειτουργία μεταδόθηκε ζωντανά ἀπό τόν
ρία τους. Ἰδιαιτέρως δέ εὐχαρίστησε τόν Μητροπολίτη Βεροίας, Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τούς Τηλεγιά τήν ἰδιαίτερη εὐλογία πού προσέφερε στή τοπική μας οπτικούς Σταθμούς 4Ε, τῆς Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος «ΛυἘκκλησία μεταφέροντας στή Λαμία τήν κάρα τῆς Ἁγίας Ἱερουσα- δία» καί «STAR Κεντρικῆς Ἑλλάδος».
λήμ, ἡ ὁποία ἀνήκει στήν χορεία τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων, καθώς
Καθόλη τήν διάρκεια τῆς παραμονῆς τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς
ἐκήρυξε τόν Χριστό στά χωριά τῆς Οἴτης καί τοῦ Καλλιδρόμου Παναγίας στή Λαμία καθημερινά τελοῦνταν ἱερές ἀκολουθίες.
καί τοῦ Παρνασσοῦ.
Μέ τήν ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, τήν ΚυριαΜετά τήν Θεία Λειτουργία παρατέθηκε δεξίωση στό Ἐπισκο- κή 25 Μαρτίου, κατά τήν ὁποία πανηγυρίζει ὁ Ἱερός Καθεδρικός
πεῖο καί ἐν συνεχείᾳ οἱ Ἀρχιερεῖς μέ τίς συνοδεῖες τους μετέβη- Ναός τῆς Λαμίας, ὁλοκληρώθηκε τό δεκαήμερο τῶν λατρευσαν στήν Ἱερά Μονή Δαμάστας, ὅπου προσκύνησαν τήν θαυμα- τικῶν ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων καί τοῦ
τουργό Εἰκόνα τῆς Παναγίας, ξεναγήθηκαν στούς χώρους τῆς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ἐπίκεντρο των ὁποίων ὑπῆρξε ὁ
Ἱερᾶς Μονῆς καί παρεκάθησαν σέ γεῦμα πού παρέθεσε ἡ ἀδελ- Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός, στόν ὁποῖο φιλοξενήθηκε ἡ θαυ-

Από τήν ταφή τῆς ἡγουμένης γερόντισσας Γαλήνης
στήν Ἱερά Μονή Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Δαδίου

Ἀπό τή λειτουργία τοῦ σχολείου τῆς Ἐκκλησίας στήν Λαμία

Οἱ ἐγγραφές τῶν μαθητῶν αὐξάνονταν καθ’ ὅλη τή
διάρκεια τοῦ σχολικοῦ ἔτους καθώς καί ἡ προσέλευση δασκάλων, οἱ ὁποῖες στήριξαν μέ ἰδιαίτερη χαρά τήν πρωτοβουλία αὐτή.
Τό Σχολεῖο τῆς Ἐκκλησίας λειτουργεῖ καθημερινά κατά
τήν ἀπογευματινή ὥρα 5-6. Ἡ ἐπίδοση τῶν μαθητῶν στά
μαθήματα βελτιώνεται συνεχῶς, σύμφωνα μέ τίς διαπιστώσεις τῶν γονιῶν, τῶν δασκάλων, τῶν σχολικῶν συμβούλων. Ἔκδηλη εἶναι ἡ χαρά καί ὁ ἐνθουσιασμός τῶν τριάντα
πέντε <35> μαθητῶν, πού φοιτοῦν σήμερα στό Σχολεῖο.
Ὑπεύθυνη τῆς λειτουργίας τοῦ Σχολείου εἶναι ἡ τέως
Προϊσταμένη Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης Ν. Φθ/δας κα
Ἀντζουλῆ-Κουτκιᾶ Χριστίνα καί πλαισιώνεται ἀπό εἴκοσι
δύο <22> δασκάλες, ἀπό τίς ὁποῖες δύο <2> διδάσκουν
τήν Ἀγγλική καί μία <1> τή Γαλλική γλῶσσα.
Ἡ λειτουργία τοῦ Σχολείου τῆς Ἐκκλησίας στή Λαμία
ἀποτελεῖ ἕνα πρωτοποριακό καί πρωτόγνωρο πρόγραμμα
γιά τά ἐκκλησιαστικά δεδομένα καί δέν εἶναι μόνον χορηγός γνώσεων καί δημιουργικῶν δραστηριοτήτων, ἀλλά
ὁδηγός ζωῆς καί ἑστία ἀγάπης, χαρᾶς καί ἀσφάλειας.
ΑΝΤΖΟΥΛΗ-ΚΟΥΤΚΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ

Ἡ ἀείμνηστη Καθηγουμένη Γαλήνη Παλαιοβράχα, γεννήθηκε τήν 1η Μαΐου τοῦ 1935 στήν Ἀθήνα. Ἐκάρη Μοναχή στήν Ἱερά Μονή Δαδίου, στίς 15 Αὐγούστου τοῦ 1961
ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυροῦ Δαμασκηνού. Ἡγουμένη ἐξελέγη στίς 5 Αὐγούστου τοῦ 2001
εἰς διαδοχήν τῆς μακαριστῆς Καθηγουμένης γερόντισσας
Παρθενίας.
Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῆς γερόντισσας Γαλήνης, τελέσθηκε τό Σάββατο 21 Ἀπριλίου στό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Δαδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου. Στήν ἀκολουθία παρέστησαν
πολλοί ἱερεῖς καί ἀντιπροσωπεῖες μοναζουσῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί ἄλλων Μητροπόλεων καθώς ἐπίσης καί
πολλοί πιστοί.

ΕΚΔΗΜΙΑ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΔΑΒΙΔ
Ἐκοιμήθη ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς
Ὁσίου Δαβίδ Λίμνης Εὐβοίας π. Κύριλλος
Γεραντώνης.
Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ ἐκλιπόντος τελέσθηκε τό Σάββατο 31 Μαρτίου καί τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τήν Κυριακή 13
Μαΐου.
Ἀναλυτικό ρεπορτάζ στό ἑπόμενο φύλλο τῆς
ἐφημερίδος μας.

Πλῆθος κόσμος στήν πομπή τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος

ΟἹ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Βεροίας, Ἰλίου καί Φθιώτιδος

Σελίδα 6
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ΕΟΡΤΗ ΦΘΙΩΤΩΝ ΑΓΙΩΝ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
έ τήν ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Γεροντίσσης ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παντοκράτορος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τήν Παρασκευή 16 Μαρτίου, ἄρχισαν οἱ φετινές λατρευτικές ἐκδηλώσεις πού διοργάνωσε ἐπί τῇ μνήμῃ
τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων καί τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ἡ
Μητρόπολή μας.
Τήν ἱερά καί θαυματουργό εἰκόνα τῆς Παναγίας, τήν ὁποία
συνόδευαν ἀντιπρόσωποι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παντοκράτορος,
ὑποδέχθηκε στήν Πλατεῖα Πάρκου Λαμίας ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος μετά τοῦ ἱεροῦ κλήρου,
πολλῶν ἐπισήμων καί πλήθους εὐσεβῶν χριστιανῶν. Κατά τήν
ὑποδοχή τῆς Εἰκόνος, τήν ὁποία μετέφερε στρατιωτικό ὄχημα,
τελέσθηκε δέηση ἀπό τόν Ποιμενάρχη μας καί ἐν συνεχείᾳ ἐν
πομπῇ, στήν ὁποία συμμετεῖχαν ὁ ἱερός κλῆρος, στρατιωτικό
ἄγημα, νέοι καί νέες μέ παραδοσιακές φορεσιές καί ἡ φιλαρμονική τοῦ Δήμου Λαμιέων, μεγαλοπρεπῶς καί ἐπισήμως μεταφέρθηκε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Λαμίας, ὅπου παρέμεινε ἐπί δεκαήμερον λαμπρύνοντας τίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις καί ἁγιάζοντας τόν πιστό λαό.
Μέ τήν τοποθέτηση τῆς Εἰκόνος στό Μητροπολιτικό Ναό ἔγινε δέηση καί ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τήν ἀδελφότητα πού ἀποδέχθηκε τήν παράκλησή του νά παραχωρήσει τόν πολυτιμώτερο θησαυρό τῆς
Μονῆς γιά 10 μέρες, ἐτόνισε τήν σημασία πού
ἔχει ἡ παρουσία τῆς Παναγίας σέ μία πολύ δύσκολη περίοδο γιά τό λαό. Ἄλλωστε αὐτός ἦταν
καί ὁ σκοπός τῆς μεταφορᾶς τῆς θαυματουργοῦ
Εἰκόνος τῆς Γεροντίσσης Παναγίας, νά πλουτίσει
τίς καρδιές τῶν πενήτων, νά ἐνισχύσει τόν δεινοπαθοῦντα λαό, νά φωτίσει τή σκέψη τῶν
ἡγετῶν, νά στηρίξει τούς ἀδυνάμους καί νά
εὐλογήσει τόν κλῆρο καί τόν λαό.
Τόν Σεβασμιώτατο ἀντιφώνησε ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος, ὁ ὁποῖος
ἀναφέρθηκε στό ἱστορικό τῆς Εἰκόνος καί στά
ἀναρίθμητα θαύματα πού ἡ Παναγία ἐπιτελεῖ.
Ἐπίσης στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό ἐκτέθεικαν πρός προσκύνηση καί ἁγιασμό τά Λείψανα
τῶν Ἁγίων τῆς Φθιώτιδος.

Ὁ Σεβασμιώτατος ὑποδέχεται τήν Ἱερά Εἰκόνα τῆς Παναγίας

Ἀκολούθως, τελέσθηκε ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τῆς Γ΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
μας κ. Νικολάου. Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἑρμήνευσε τόν στίχο τῶν Χαιρετισμῶν «Χαῖρε ἡ κατακλυσμοῦ τῆς ἁμαρτίας...».
Τό βράδυ τελέστηκε Ἱερά Ἀγρυπνία μέχρι
πρωΐας, τήν ὁποία ἐτέλεσε ὁ Ἡγούμενος τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Ἀρχιμ.
Ἀρσένιος Κατερέλος. Ἐντύπωση προκάλεσε ἡ
προσέλευση καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς νύκτας
πολλῶν νέων ἀνθρώπων γιά νά προσκυνήσουν τήν Παναγία.
Μέσα σ΄ αὐτή τή χαρά τῆς τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας, μέσα στή χαρά τῆς παρουσίας τῆς
Παναγίας τῆς Γεροντίσσης Θεοτόκου καί τῶν
Ἁγίων Λειψάνων τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων, μέσα
στήν ἀγάπη καί τήν εὐλάβεια τοῦ λαοῦ, τό
ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου 17 Μαρτίου ἀφίχθησαν στή Λαμία οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ὁ ὁποῖος μετέφερε τήν κάρα τῆς
Ἁγίας Ἱερουσαλήμ, καί Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί
Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρας, οἱ ὁποῖοι ἀπεδέχθησαν τήν πρόσκληση τοῦ Ποιμενάρχου
μας γιά νά συμμετάσχουν στήν ἑορτή τῶν Ἁγίων μας.
Στόν Μέγα Πανηγυρικό Ἑσπερινό ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν
Φθιωτῶν Ἁγίων, χοροστάτησε καί ἐκήρυξε τόν Θεῖο λόγο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως
κ. Ἀθηναγόρας καί συγχοροστάτησαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων καί ὁ
Ποιμενάρχης μας κ. Νικόλαος.
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα, Κυριακή 18 Μαρτίου, τελέστηκε πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ὁ ὁποῖος καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο.
Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας εὐχαρίστησε τούς Ἀρχιερεῖς πού μέ τήν παρουσία
τους ἐλάμπρυναν τήν πανήγυρη καί μέ τό θεολογικό καί ἐπίκαι-
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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC
Διαρρήξεις Ἱ. Ναῶν
Δύο κρούσματα διαρρήξεων εἴχαμε σέ Ναούς τῆς Μητροπόλεώς
μας κατά τόν μήνα Ἀπρίλιο. Τήν Τετάρτη 4 Ἀπριλίου ἄγνωστοι
διέρρηξαν τόν Ἱ. Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Δαμάστας, προκάλεσαν σημαντικές ζημιές καί ἔκλεψαν ὁλόκληρο τό χρηματοκιβώτιο
τοῦ Ναοῦ. Τήν Τρίτη 17 Ἀπριλίου σεσημασμένος κακοποιός
εἰσῆλθε στόν Ἱ. Ναό Παναγίας Δεσποίνης Λαμίας τό ἀπόγευμα καί
ἔκλεψε τό κυτίο τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου. Ὁ κακοποιός ἔγινε ἀντιληπτός ἀπό τόν ἐφημέριο τοῦ ναοῦ καί γρήγορα συνελήφθη ἀπό τήν ἀστυνομία.

Ἀπό τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ

Ποιμαντικό Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου
Κατά τήν περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος μεταξύ τῶν ἄλλων χοροστάτησε καί ὡμίλησε στήν Ἀκολουθία τῶν Α´ Χαιρετισμῶν
στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Λουκᾶ Λαμίας, στήν Ἀκολουθία τῶν Γ΄, Δ΄ Χαιρετισμῶν καί στόν Ἀκάθιστο Ὕμνο στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό
Λαμίας. Τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας ἱερούργησε στήν πανηγυρι-

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τή χορωδία κατά τήν ἐκδήλωση τῆς Μητροπόλεως

τοποιήθηκε τήν Τετάρτη 4 Ἀπριλίου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό
Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας. Ἡ ἐκδήλωση περιελάμβανε ὕμνους τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος, τούς ὁποίους
ἀπέδωσαν οἱ μαθητές τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Γερμανός ὁ Μελωδός» τῆς Μητροπόλεώς μας μἐ τήν ἐπιμέλεια τῶν Καθηγητῶν τῆς Σχολῆς ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Διευθυντοῦ τῆς
Σχολῆς καί Πρωτοψάλτου κ. Ἀνδρέα Ἰωακείμ. Τούς ὕμνους προλόγισε ὁ κ. Μάριος Κουτσελόπουλος, δικηγόρος καί μαθητής τῆς
σχολῆς. Τήν ἐκδήλωση χαιρέτησε καί ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ Νικόλαος.

ας Ἄμπλιανης Λαμίας. Τό Ἱερό Μυστήριο, τό ὁποῖο παρηκολούθησαν πολλοί συγγενεῖς καί φίλοι τῶν Νεοφωτίστων, ἐτελέσθη μέ
πρωτοχριστιανική τάξη καί κατάνυξη. Στό τέλος τοῦ Μυστηρίου ὁ
Σεβασμιώτατος μίλησε ἐποικοδομητικά στούς νεοφώτιστους χριστιανούς. Τόσο οἱ Νεοφώτιστοι Χριστιανοί, ὅσο καί οἱ Ἀνάδοχοί
τους ἐξέφρασαν τήν χαρά τους καί τίς θερμές εὐχαριστίες τους
πρός τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν πρωτόγνωρη πνευματική αὐτή
ἐμπειρία. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι οἱ Νεοφώτιστοι, οἱ ὁποῖοι προέρχονται ἀπό διάφορα μέρη τῆς Φθιώτιδος, εἶχαν προηγουμένως
παρακολουθήσει τά μαθήματα τῆς Σχολῆς Κατηχήσεως τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως διάρκειας 2 μηνῶν. Μετά τήν βάπτιση οἱ συγγενεῖς
τῶν βαπτισθέντων προσέφεραν στούς παρευρισκομένους μαρτυρικά καί γλυκίσματα. Συνολικά ἀπό τό 2001, πού δημιουργήθηκε
τό Βαπτιστήριο Ἐνηλίκων, μέχρι σήμερα ἔχουν βαπτισθεῖ σέ αὐτό,
ἀπό τόν ἴδιο τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο, 305
κατηχούμενοι.

Ἐπίσκεψη Σεβασμιωτάτου στή Στρατιωτική Βάση Αὐλακίου
Τήν Τετάρτη 4 Ἀπριλίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος, ἐπισκέφθηκε τήν 695 Ἀποθήκη Βάσεως Πυρομαχικῶν
στό Αὐλάκι Στυλίδος, μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Διοικητῆ τῆς Βά-

Ἀναμνηστική φωτογραφία στό στρατόπεδο Αὐλακίου

κή Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας. Ἐπίσης
χοροστάτησε στήν ἀκολουθία τῶν Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν στόν
Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας, στούς ὁποίους φέτος ὁμιλητές
ἦταν οἱ ἑξῆς: στόν Α΄ ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Δημήτριος Ζελιαναῖος,
Ἱεροκήρυξ - Ἐφημέριος, στόν Β΄ ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Δαμασκηνός
Ξηρομερίτης, στόν Γ, ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἐφραίμ Τράνακας, Ἡγούμενος Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Τριάδος Τραγάνας, στόν Δ΄ ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Διομήδης Παναγιωτόπουλος καί στόν Ε΄ ὁ Αἰδεσ. Πρεσβυτ. π. Ἀθανάσιος Λατσούδης, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ὀπουντίων καί Μαλεσίνης. Τό Σάββατο 31 Μαρτίου ὁ Σεβασμιώτατος
ἱερούργησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Χαραλάμπους Καρυᾶς Ὑπάτης καί τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ ἱερέως Λεωνίδα Κοντογεώργου. Τό Σάββατο 28 Ἀπριλίου ἱερούργησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγ.
Βαρβάρας Λαμίας καί τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο
τῶν Κωνσταντίνου Παπαναστασίου καί Ἀθανασίου Χαλκιοπού-

Ἀπό το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ π. Λεωνίδα Κοντογιώργου

λου. Τήν Κυριακή 30 Ἀπριλίου ἱερούργησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Γεωργίου Μ. Βρύσης.

Ἡ ἀκολουθία τῶν Α᾽ Χαιρετισμῶν στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Λουκᾶ Λαμίας
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
& ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Συνάντηση τῶν Δημάρχων τῆς Φθιώτιδος μέ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο, πραγματοποιήθηκε
τήν Τετάρτη 21 Μαρτίου, τό πρωί στό Μητροπολιτικό Μέγαρο, μέ σκοπό τόν συντονισμό τῆς συνεργασίας Ἐκκλησίας καί
τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς κρίσεως.
Στή συνάντηση, πού ἔγινε σέ φιλικό καί ἐγκάρδιο κλίμα, παρέ-

Προπασχάλια Ἐκδήλωση
Ἡ προπασχάλια ἑορταστική ἐκδήλωση «Ἀπό τό πάθος στήν Ἀνάσταση» πού διοργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος πραγμα-

Βαπτίσεις Ἐνηλίκων Κατηχουμένων
Τίς βαπτίσεις 13 Ἐνηλίκων Κατηχουμένων ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, τήν Τρίτη 3 Ἀπριλίου, στό
σταυροειδοῦς σχήματος Βαπτιστήριο Ἐνηλίκων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πού βρίσκεται στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Νέ-

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἱεροῦ Εὐχελαίου στόν Μητροπολιτικό Ναό

Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἱερέως, τοῦ Πλανᾶ, τιμήθηκε μέ
τήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων Δώρων
τήν Παρασκευή 2 Μαρτίου στό ἀφιερωμένο εἰς τόν Ἁγιο παρεκκλήσιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Βαρβάρας Λαμίας. Στή Θεία Λειτουργία
χοροστάτησε καί ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος, ἐνῶ ἐκτέθηκε καί τεμάχιο ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου
πρός προσκύνηση καί ἁγιασμό τῶν πιστῶν.

εἰς διάκονο τόν Κωνσταντῖνο Κουτσομπλῆ, 42 ἐτῶν, ἔγγαμο, πατέρα δύο παιδιῶν, ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπό τήν Ν. Μαγνησία Λαμίας. Στό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος χειροθέτησε
μέ τό ὀφφίκιο τοῦ Πρωτοπρεβυτέρου τόν ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ
αἰδεσιμ. π. Γρηγόριο Ψυχογιό, γιά τήν τριακονταπενταετῆ διακονία του στήν Ἐκκλησία.

Ἀπό τήν βάπτιση τῶν ἐνηλίκων
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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC

Ἑορτή Ἁγίου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ

Ἀπό τήν πομπή τῆς ὑποδοχῆς τῆς Ἱερᾶς Εἰκονος.

Ἀπό τήν χειροθεσία εἰς πρωτοπρεσβύτερον τοῦ π. Γρηγορίου Ψυχογιοῦ
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«Ἐπιστροφή στούς Πατέρες»
Μέ σκοπό τήν προβολή καί προώθηση τῆς ἁγιότητος καί τῆς διδασκαλίας τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας στήν σύγχρονη
κοινωνία ἡ Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος, μέ ἀπόφαση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Νικολάου, ὥρισε τό ἔτος 2012 ὡς
ἔτος τῶν Ἁγίων Πατέρων, μέ γενικό σύνθημα «Ἐπιστροφή στούς
Πατέρες» καί κατήρτισε πρόγραμμα λατρευτικῶν καί πνευματικῶν
ἐκδηλώσεων, καθ΄ ὅλη τή διάρκεια τοῦ ἔτους, σέ μεγάλες ἐνορίες μέ ὁμιλίες, ἡμερίδες, Ἱερές Ἀκολουθίες, ἐκθέσεις κ.ἄ. Ὁμιλίες
γιά τούς Ἁγίους Πατέρες πραγματοποιήθηκαν τήν Κυριακή 4 καί
11 Μαρτίου, καθώς ἐπίσης τήν 1η καί 2α Ἀπριλίου σέ 50 ἐνοριακούς ναούς καί Πνευματικά Κέντρα σέ ὅλη τήν ἔκταση τῆς Μητροπόλεώς μας ἀπό Θεολόγους κληρικούς καί λαϊκούς.

Μ
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στησαν οἱ Δήμαρχοι Λαμιέων κ. Γεώργιος Κοτρωνιάς μέ τόν
Ἀντιδήμαρχο κ. Κωνσταντῖνο Μουστάκα, Λοκρῶν κ. Νικόλαος
Λιόλιος μέ τήν ὑπεύθυνη τῆς Κοινωνικῆς Πρόνοιας τοῦ Δήμου κα Λιόλιου, Στυλίδος κ. Ἀπόστολος Γκλέτσος, Ἀμφικλείας-Ἐλατείας κ. Θεόδωρος Ντοῦρος, Μώλου-Ἁγίου Κωνσταντίνου κ. Εὐάγγελος Τετριμίδας καί οἱ Ἀντιδήμαρχοι Δομοκοῦ κ.
Δημήτριος Μπακοστέργιος καί Μακρακώμης κ. Βασίλειος Κανέλλος. Κατά τή δίωρη σύσκεψη ὁ Σεβασμιώτατος κατ΄ ἀρχήν
εὐχαρίστησε τούς κ. Δημάρχους γιά τήν ἀνταπόκριση στήν
πρόσκλησή του καί, ἀφοῦ ἐξῆρε τό ἔργο τῶν Δημάρχων στίς
περιοχές τους, ζήτησε τή στενότερη συνεργασία τους καί τῶν
κατά τόπους Προέδρων μέ τήν Μητρόπολη καί τίς Ἐνορίες.
Μετά ἀπό διεξοδική συζήτηση καί ἀνταλλαγή ἀπόψεων συμφωνήθηκε:
1. Ἡ σύνταξη κοινωνικοῦ χάρτου μέ βάση ἑνιαῖα κριτήρια
γιά τήν διασφάλιση τοῦ καταλόγου τῶν ἐχόντων ἄμεση
ἀνάγκη.
2. Ἡ συνεργασία τῶν Ἱερέων μέ τούς ὑπευθύνους τοῦ προγράμματος «Βοήθεια στό Σπίτι» καί τίς κοινωνικές ὑπηρεσίες τῶν Δήμων.
3. Ἡ ἐνίσχυση τῶν Κέντρων Ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
ἀπό τούς Δήμους, ἐφ΄ ὅσον θά ἔχουν ἔκτακτες χορηγεῖες
τροφίμων.
4. Ἡ ἐπιδίωξη κατά τακτά χρονικά διαστήματα συναντήσεων
τοῦ Μητροπολίτου καί τῶν Δημάρχων γιά τήν ἀπό κοινοῦ
ἀντιμετώπιση σοβαρῶν καί μεγάλων προβλημάτων, πού
ἀπασχολοῦν τήν περιοχή.
Στή συνάντηση ὁ Σεβασμιώτατος πρότεινε νά προγραμματισθεῖ προσεχῶς στενοτέρα συνεργασία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
καί τῆς τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως γιά τήν προβολή τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ στή Φθιώτιδα, πρόταση πού ἔγινε
εὐμενῶς ἀποδεκτή ἀπό ὅλους. Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερε εἰς τούς κ. Δημάρχους δύο μεγάλα λευκώματα τῶν
ἐκδόσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μέ τά ἱστορικά ἐκκλησιαστικά μνημεῖα καί τά μνημεῖα λαϊκῆς εὐσεβείας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

Σύναξη Ἱεροπαίδων.
Στό πλαίσιο τῶν ἐκδηλώσεων τῆς Ἑβδομάδος τῶν Ἱερατικῶν Κλήσεων πού διοργάνωσε ἡ Μητρόπολή μας ἀπό 2 ἕως 12 Μαρτίου,
πραγματοποιήθηκε τήν Δευτέρα 5 Μαρτίου Σύναξη Ἱεροπαίδων
στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Ν.
Ἄμπλιανης Λαμίας. Στή σύναξη συμμετεῖχαν 200 παιδιά ἀπό ὅλη
τήν ἔκταση τῆς Μητροπόλεώς μας ντυμένα μέ τίς ἐκκλησιαστικές
τους στολές. Τῆς Συνάξεως προηγήθηκε ἡ τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων Δώρων στήν ὁποία χοροστάτησε ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καί ὡμίλησε ὁ πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Σεραφείμ Ζαφείρης, Ἱεροκήρυξ. Ἀκολούθησε
δεξίωση στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ναοῦ μέ ἐδέσματα καί παρα-
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ΔΩΡΕΕΣ
Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Παντοκράτορος Ἁγίου Ὄρους ............................5.000,00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μ. Ἀγάθωνος ....5.000,00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μ. Δαμάστας .....1.000,00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἁγίου Γεωργίου Μαλεσίνας ..................................200,00
Ἡ οἰκογένεια ἱερέως Σεραφείμ Ράμμου ..................300,00
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Πετρόπουλος ...........................500,00
Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο Ἱ. Ν. Ἁγ. Θεοδώρων Λαμίας 150,00
Ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Θεόκλητος Μπρούζης ............300,00
Ὁ κ. Γεώργιος Πετρόπουλος ..................................100,00
Ἡ πρεσβυτέρα Χρυσούλα Παπάρα ........................200,00
Ὑπέρ ἀνεγέρσεως Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζα
Ὁ κ. Ἠλίας Κουκουβέτσος ......................................200,00
Ὁ Σύλλογος ΑΓ. ΗΡΩΔΙΩΝ .....................................200,00
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Γερμανός Γιαντσίδης ....................200,00
Ἡ κα Φιλίτσα Ἀντωνοπούλου ...................................50,00
Ἀνώνυμος ...............................................................100,00
Ἀνώνυμος................................................................100.00
Ὁ Αἰδεσ. Πρεσβυτ. π. Κωνσταντῖνος Θεολογᾶς .....100,00
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη ............................................90,00
Ἀνώνυμος .................................................................40,00
Ὑπέρ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Στυλίδος
Ἀνώνυμος ............................................................1.000,00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἁγίου Γεωργίου Μαλεσίνης ...................................200,00
Ὑπέρ Φθιωτικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Φωνῆς
Ὁ κ. Καντάς Καντάς ................................................100,00
Ὑπέρ Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς
Ἀνώνυμος .................................................................50,00
Ὑπέρ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
Ὁ κ. Ἄγγελος Καλλίτσης 50,00
Ἡ κα Φραγγῶ Τατούλη ............................................50,00
Ὑπέρ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Μητροπόλεως μας
Ὁ πανοσ. ἀρχιμ. π. Γερμανός Γιαντσίδης ...............200,00

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
Μεγάλου Ἀλεξάνδρου
& Ἀγρἀφων - Λαμία
(1ος όροφος )
Τηλ. 22310 50551
ἔως 22310 50553
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ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Πρὸς
τὸν εὐαγῆ Κλῆρο,
τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες,
τούς ἐντίμους Ἄρχοντες,
καί τόν Θεόλεκτο λαό
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Χάρις ὑμῖν καί εἰρήνη ἀπό Θεοῦ Πατρός ἡμῶν
καί Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοὶ καί τέκνα ἐν Κυρίῳ.
«Τί τό ὁρώμενον θέαμα; τίς ἡ παροῦσα κατάπαυσις;
Ὁ Βασιλεύς τῶν αἰώνων... καινόν ἡμῖν παρέχει σαββατισμόν» ἀναφωνεῖ ἡ Μητέρα μας Ἐκκλησία καθώς βλέπει
ὅλους ἐσᾶς τά παιδιά της
κύκλῳ τῆς πνευματικῆς τραπέζης Της λαμπροφορεμένους νά
ἀναμένετε μέ τήν λαμπάδα τῆς
Ἀναστάσεως στά χέρια, τό χαρμόσυνο μήνυμα «Χριστός Ἀνέστη». Θέαμα ἐξαίσιο ἀπ΄ ἄκρου
σ΄ ἄκρο τῆς Χριστιανοσύνης. Τό
σκότος τῆς Σταυρώσεως ἔδωσε
θέση στό φῶς τῆς Ἀναστάσεως.
Οἱ κρυμμένοι φωστῆρες τοῦ
Οὐρανοῦ ἔδωσαν τό φέγγος
τους στή γῆ. Ἄπλετο φῶς, ἀπερίγραπτη φωτοχυσία, κυριαρχεῖ
παντοῦ. «Ὡς ὄντως ἱερά καί πανέορτος, αὕτη ἡ σωτήριος νύξ
καί φωταυγής, τῆς λαμπροφόρου ἡμέρας τῆς ἐγέρσεως οὖσα
προάγγελος». Αὐτό τό φῶς δηλώνει τήν νίκη κατά τοῦ σκότους, τόν θρίαμβο τῆς ἀγάπης
κατά τῆς ἁμαρτίας, τήν ἀρχή
μιᾶς νέας ζωῆς.
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μεταμορφώνει τήν προσωπική
μας ζωή.
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ
ἀνοίγει νέα προοπτική γιά
ὅλους μας.
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ ἐγκαθιδρύει στόν κόσμο νέα
ζωή.
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος στόν κατηχητικό λόγο τοῦ Ἁγίου Πάσχα παιανίζει τόν θρίαμβο τῆς ἀνακαινισμένης καί ἁγιασμένης ζωῆς μέ αὐτά τά λόγια:
«Πάντες ἀπολαύσατε τοῦ συμποσίου τῆς πίστεως.
Πάντες ἀπολαύσατε τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος. Μηδείς θρηνείτω πενίαν ἐφάνη γάρ ἡ κοινή Βασιλεία. Μηδείς ὀδυρέσθω πταίσματα συγγνώμη γάρ ἐκ τοῦ τάφου
ἀνέτειλε. Μηδείς φοβείσθω θάνατον ἠλευθέρωσε γάρ
ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος. Ἀνέστη Χριστός καί ζωή
πολιτεύεται ...».
Συμπόσιο πίστεως καί τράπεζα εὐφροσύνης εἶναι ἡ
Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου. Τροφή ζωῆς γιά τούς πένη-

Σελίδα 12

τες, ἄφεση ἁμαρτιῶν γιά τούς ἁμαρτωλούς καί ἐλπίδα
ὑπάρξεως γιά τούς δειλούς. «Μή θρηνεῖτε τήν φτώχεια
σας» λέγει ὁ πλουτοδότης Χρυσόστομος «γιατί ἐφάνη ἡ
κοινή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, πού ἀγκαλιάζει πλουσίους καί
φτωχούς. Μή ὀδύρεσθε γιά τά ἁμαρτήματά σας, γιατί
ἀπό τόν τάφο τοῦ Χριστοῦ ἀνέτειλε ἡ συγγνώμη. Μή
φοβεῖσθε τόν θάνατο, γιατί μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπό τά δεσμά του ὁ θάνατος τοῦ Σωτῆρος. Ἀνέστη ὁ Χριστός καί
ἐγκαθίδρυσε νέα πολιτεία».
Δέν εἶναι μόνο ἡ ἐνσκύψασα πενία καί ἡ οἰκονομική
ἐξαθλίωση, πού καθιστοῦν ἐπιτακτική τήν ἀνάγκη
ἀλλαγῆς τῆς πολιτικῆς ζωῆς. Μαζί μέ τή φτώχεια ὑπάρχουν καί ἄλλα δεινά, τά ὁποῖα ἀφοροῦν στήν ψυχική
ἰσορροπία τοῦ ἀνθρώπου καί ἔχουν νά κάνουν μέ θέματα
ὑπάρξεως καί ζωῆς. Ἡ τυραννία τῆς ἁμαρτίας καί ὁ φόβος
τοῦ θανάτου εἶναι συμπληγάδες πέτρες. Ὅπως κατά τήν μυθολογία οἱ ψηλοί καί ἀπότομοι
κάθετοι σκόπελοι ἀνοιγόκλειναν, μέ ἀποτέλεσμα νά συντρίβουν τά διερχόμενα πλοῖα στό
μεταξύ στενό πέρασμά τους,
ἔτσι συντρίβουν καί πληγώνουν
θανάσιμα
πολλούς
ἀνθρώπους, ὁ θάνατος καί ἡ
ἁμαρτία. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ἀναστάς ἐκ
τῶν νεκρῶν, ἄνοιξε τίς διαστάσεις μιᾶς καινούργιας ζωῆς,
στήν ὁποία οἱ μετέχοντες εἶναι
πολῖτες μιᾶς ἄλλης ζωῆς καί
πολιτείας, τῆς Βασιλείας τοῦ
Θεοῦ, δηλαδή τῆς Ἐκκλησίας,
μέσα στήν ὁποία ἡ πενία θεραπεύεται μέ τήν ἀγάπη καί τήν
ἀδελφοσύνη, ἡ ἁμαρτία μέ τήν
μετάνοια καί τήν ἄφεση καί ὁ
θάνατος μέ τή συμμετοχή μας
διά τῶν ἁγίων Μυστηρίων στή
ζωή τοῦ Χριστοῦ. Αὐτή τή νέα
ζωή, αὐτή τή νέα πολιτεία,
αὐτή τήν ἀλλαγή χρειάζεται ὁ κόσμος, γιά νά βρεῖ τόν
προσανατολισμό του καί νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τά παραπλανητικά καί δημαγωγικά διλήμματα τῶν ἰσχυρῶν, πού τόν
πειθαναγκάζουν νά προσκυνήσει τό χρῆμα καί νά παραδοθεῖ σ΄αὐτούς, γιατί ἀλλιῶς καταστρέφεται.
Ἡ ζωή δέν εἶναι μόνο χρῆμα. Δέν ζεῖ ὁ ἄνθρωπος μόνο μέ τά ἐπίγεια. Χρειάζεται καί τίς ἰδέες καί τά ἐπουράνια. Ὅταν ὁ διάβολος στήν ἔρημο πειράζων τόν Ἰησοῦν
τόν παρακινοῦσε νά μεταβάλει τίς πέτρες σέ ἄρτους, ὁ
Κύριος τοῦ εἶπε: «γέγραπται, ὅτι οὐκ ἐπ΄ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ΄ ἐν παντί ρήματι Θεοῦ» (Λουκ.
4,5). Δέν ζεῖ ὁ ἄνθρωπος μόνο μέ ψωμί, ἀλλά μέ κάθε
λόγο τοῦ Θεοῦ.
Ἡ πατρίδα μας αὐτή τήν περίοδο καθημερινά ἐμπαίζεται, καθυβρίζεται, ἐμπτύεται, κολαφίζεται καί σταυρώ-

«ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Ἀντικείμενο τῶν ἐργασιῶν ἡ ψήφιση νέου Κανονισμοῦ Ἐφημερίων καί Ἐνοριῶν καθώς
καί οἱ ἐκλογή νέων Βοηθῶν Ἐπισκόπων. Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐξέλεξε
τόν Καθηγούμενο τῆς Ἱ. Μονῆς Πετράκη, πανοσιολ. Ἀρχιμ. π.
Ἰάκωβο Μπιζαούρτη, Βοηθό Ἐπίσκοπο, ὑπό τόν τίτλο τῆς πάλαι
ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Θαυμακοῦ καί τόν πανοσιολ.
Ἀρχιμ. π. Ἀντώνιο Ἀβραμιώτη, Γενικό Διευθυντή τῆς ΕΚΥΟ, Βοηθό Ἐπίσκοπο, μέ τόν τίτλο τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Σαλώνων. Ὁ τίτλος Θαυμακοῦ δόθηκε κατόπιν προτάσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας στόν Μακαριώτατο
Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο.

Ἀπό τήν σύναξη τῶν Ἱεροπαίδων τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας

δοσιακό ψυχαγωγικό πρόγραμμα ἀπό χορωδία νέων μέ τή συνοδεία παραδοσιακῶν ὀργάνων ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ κ. Ἀνδρέου
Ἰωακείμ. Ἡ Σύναξη ὁλοκληρώθηκε μέ τήν διανομή εὐλογίας, βιβλίων καί γλυκισμάτων ἀπό τόν Σεβασμιώτατο σέ ὅλα τά παιδιά.
Ἑβδομάδα Ἱερατικῶν Κλήσεων στήν Ἐκκλησ. Ἑστία Λαμίας
Στό πλαίσιο τῶν ἐκδηλώσεων τῆς Ἑβδομάδας Ἱερατικῶν Κλήσεων
πραγματοποιήθηκε ἀπό τήν Περιφερειακή Ἐκκλησιαστική Ἑστία
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος στή Λαμία, τήν Τρίτη 6 Μαρτίου, Συνάντηση Θεολογικῶν Προβληματισμῶν, μέ θέμα «Οἱ κλήσεις τοῦ ὑποψήφιου Ἱερέα». Συντονιστής τῆς συνάντησης ἦταν ὁ
κ. Τριαντάφυλλος Μπολτέτσος, Διευθυντής τῆς Ἑστίας. Κατά τήν
διάρκεια τῆς συνάντησης ἐξέφρασαν τή γνώμη τους γιά τό πῶς
βλέπουν τό ἔργο τοῦ Ἱερέα καί τήν ἀποστολή του στό σύγχρονο
κοινωνικό περιβάλλον ὅλοι οἱ οἰκότροφοι μαθητές τῆς Ἑστίας.
Ἐπίσης ἀναγνώσθηκαν ἀποσπάσματα ἀπό κείμενα Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας ἐπάνω στά ὁποῖα συζήτησαν οἱ συμμετέχοντες στή Σύναξη. Οἱ συναντήσεις Θεολογικῶν Προβληματισμῶν πραγματοποιοῦνται κάθε ἑβδομάδα σέ χῶρο τοῦ Οἰκοτροφείου μέ εὐθύνη
τοῦ Διευθυντῆ καί τή συνδρομή τοῦ Ἐπιμελητῆ τῆς Ἑστίας εὐλαβ.
Ἱεροδιακόνου π. Χρήστου Τσιλοφύτη. Οἱ Συναντήσεις αὐτές ἔχουν
ὡς στόχο τήν συνεχή κατάρτιση τῶν Οἰκοτρόφων Μαθητῶν τῆς
Ἐκκλησιαστικῆς Ἑστίας Λαμίας στό πεδίο τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μόρφωσης καί στήν εὐαισθητοποίηση τους σέ θέματα Ὀρθόδοξης
Πνευματικότητας.

Ἀκολουθία Ρασοευχῆς στήν Ἱερά Μονή Λειβανατῶν
Στήν Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Λιβανατῶν
ἱερούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, τό
Σάββατο 10 Μαρτίου. Μετέφερε μάλιστα στήν Ἱερά Μονή πρός
προσκύνηση, ἀπότμημα Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἐφραίμ, τό ὁποῖο φυλάσσεται στήν Ἱερά Μητρόπολη σέ
λειψανοθήκη μαζί μέ τά λείψανα τοῦ Ὁσίου Ξενοφῶντος καί τοῦ
Ἁγίου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας διάβασε τήν εὐχή τῆς ρασοφορίας σέ δόκιμη Μοναχή, στήν ὁποία
ἔδωσε τό ὄνομα Θεοφανῶ. Στή προσφώνησή του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας εὐχήθηκε στή νέα μοναχή νά ἔχει ὑγεία
καί ὁ Ἅγιος Τριαδικός Θεός νά τῆς δίνει δύναμη. Ἐπίσης, τήν

Ὁ Σεβασμιώτατος με τήν Ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Λιβανατῶν

προέτρεψε νά ἔχει ὑπακοή πρός τήν γερόντισσα τῆς Μονῆς καί
τήν ἀδελφότητα. Καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας
πλῆθος πιστῶν συνέρρευσε ὥστε να προσκυνήσει τά ἱερά λείψανα καί νά λάβει εὐλογία καί χάρη. Μετά τό πέρας τῆς Θείας
Λειτουργίας καί τήν ἀκολουθία τῆς ρασοευχῆς προσφέρθηκε κέρασμα σέ ὅλους τούς παρευρισκομένους στήν Ἱερά Μονή.

Ἀπό τήν συνάντηση θεολογικῶν προβληματισμῶν στήν ἐκκλησιαστική Ἑστία

Ἐργασίες Ἱερᾶς Συνόδου. Χειροτονίες Βοηθῶν Ἐπισκόπων.
Στίς ἐργασίες τῆς ἔκτακτης Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖες διενεργήθησαν στίς 8 καί 9
Μαρτίου, στό Συνοδικό Μέγαρο στήν Ἀθήνα συμμετεῖχε ὁ Σεβα-

Θεία Λειτουργία στήν Ἁγ. Παρασκευή Δομοκοῦ
Στόν χιονισμένο Δομοκό ἱερούργησε καί ὡμίλησε τήν Β΄ Κυριακή
των Νηστειῶν, 11 Μαρτίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος. Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε
στόν βίο καί στή διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ
περί τοῦ Ἀκτίστου Φωτός , ἐμβαθύνοντας κυρίως στήν καρδιακή
προσευχή: «Κύριε, φωτισόν μου τό σκότος». Μετά τήν Θεία Λειτουργία ἀκολούθησε κέρασμα στό Πνευματικό Κέντρο τῆς ἐνορίας ὅπου καί πραγματοποιήθηκε σύσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου
μέ τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο καί ὅλους τούς παρευρισκομένους ὅπου ἀποφασίσθηκε ἡ διοργάνωση Συνεδρίου μέ θέμα « Η
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΘΑΥΜΑΚΟΥ» Τό συνέδριο θά ἀποτελέσει μιά προσπάθεια ἀνάδειξης τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπι-
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Ἑορτή Ἁγίου Ἡρωδίωνος
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἡρωδίωνος, Ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ὑπάτης, τελέσθηκε
τήν Τετάρτη 28 Μαρτίου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας,
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου. Ἀρτοκλασία παρέθεσε ὁ Ἠθικοθρησκευτικός Σύλλογος
Ἅγιος Ἡρωδίων.

Ἀναμνηστική φωτογραφία στό Πνευματικό Κέντρο Ἁγίας Παρασκευῆς Δομοκοῦ

σκοπῆς ΘΑΥΜΑΚΟΥ.

Χειροτονίες νέων διακόνων
Ἡ διακοπή τῆς μισθοδοσίας τοῦ ἱεροῦ κλήρου ἀπό τό κράτος δέν
ἀνέκοψε τό ζῆλο νέων ἀνθρώπων γιά ἀφιέρωση στό Θεό καί τήν
Ἐκκλησία γι’ αὐτό καί τό δίμηνο πού πέρασε δύο νέοι ἄνθρωποι
προσῆλθαν στόν ἱερό κλῆρο γιά νά διακονήσουν τήν Ἐκκλησία
ἄμισθοι. Ἡ πρώτη χειροτονία ἔλαβε χώρα τήν Κυριακή 1 Ἀπριλίου στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τοῦ ὁμωνύμου
δήμου Λοκρίδος. Κατά τήν διάρκεια τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λει-

Ἐπιμορφωτικό Σεμινάριο Θεολόγων
Στήν Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου-Λυκείου Λαμίας πραγματοποιήθηκε, τήν Τετάρτη 14 Μαρτίου, ἡ
ἔναρξη Ἐπιμορφωτικοῦ Σεμιναρίου τῶν Καθηγητῶν Θεολόγων
Δευτεροβάθμιας Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Νομοῦ. Κεντρικός ὁμιλητής ὁ
Σύμβουλος Θεολόγων κ. Δήμητριος Φύκας. Στήν ἔναρξη τοῦ Σεμιναρίου παρέστη καί ἀπηύθυνε σύντομο χαιρετισμό ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος.
Κουρά νέων μοναχῶν στήν Ἱερά Μονή Δαμάστας
Τήν κουρά δύο νέων μοναχῶν τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος στό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Δαμάστας, τήν Δευτέρα 19 Μαρτίου, τό ἀπόγευμα, μετά τήν ἀκολουθία
τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου. Στίς νέες μοναχές ἔδωσε τά ὀνόματα
Μεθοδία, πρός τιμήν τῆς ὁσίας Μεθοδίας τῆς ἐν Κιμώλῳ καί

Ἀπό τήν κουρά τῶν νέων μοναχῶν στήν Ἱερά Μονή Δαμάστας

Ἀπό τήν χειροτονία τοῦ διακόνου π. Κων/νου Κουτσομπλῆ

τουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος χειροτόνησε εἰς διάκονο τόν Κωνσταντῖνο Μπολτέτσο, ἄγαμο, 25 ἐτῶν,
πτυχιοῦχο τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπό τό χωριό Ρεγγίνι Λοκρίδος. Ὁ Σεβασμιώτατος μετονόμασε τό νεό διάκονο σέ Κύριλλο, εἰς μνήμη τοῦ
προσφάτως κοιμηθέντος ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Δαβίδ
Λίμνης Εὐβοίας. Στήν Θεία Λειτουργία παρέστησαν, ὁ Βουλευτής
Φθιώτιδος κ. Χρῆστος Σταϊκούρας, ὁ Δήμαρχος Μώλου - Ἁγίου
Κωνσταντίνου κ. Εὐάγγελος Τετριμήδας, μέ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ
Συμβουλίου, ὁ πρώην Βουλευτής καί Νομάρχης κ. Τριαντ. Μπέλλος, ὁ πρώην Βουλευτής κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης, ὁ Γενικός
Γραμματέας τῆς Περιφέρειας Στερεᾶς κ. Εὐάγγελος Ψαθᾶς καί
ἄλλα μέλη τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως. Ἡ δεύτερη χειροτονία τελέσθηκε τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, 8 Ἀπριλίου στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Παρασκευῆς Ν. Ἄμπλιανης Λαμίας. Ὁ Σεβασμιώτατος χειροτόνησε

Ἱερουσαλήμ πρός τιμήν τῆς Ὁσιομάρτυρος Ἱερουσαλήμ, ἡ ὁποία
κήρυξε τόν Χριστό στά χωριά τῆς Οἴτης καί τοῦ Καλλιδρόμου. Στό
τέλος τῆς ἀκολουθίας ὁ Σεβασμιώτατος ἀπηύθυνε πατρικές συμβουλές πρός τίς νέες μοναχές καί τίς εὐχήθηκε νά μιμηθοῦν τίς
ἁγίες πού φέρουν τά ὀνόματά τους. Μετά τήν κουρά ἀκολούθησε
τό καθιερωμένο κέρασμα στό Ἀρχονταρίκι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
Ἐπίσκεψη Λιμενάρχη Γλύφας
Τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ Νικόλαο ἐπισκέφθηκε τή
Πέμπτη 22 Μαρτίου ὁ Λιμενάρχης Γλύφας κ. Στέφανος Καλαμήδας συνοδευόμενος ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Ἕνωσης Προσωπικοῦ
τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος Κεντρικῆς Ἑλλάδος κ. Κωνσταντῖνο Κυράνη.
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νεται. Ὁ λαός μας μαζί μέ τήν πατρίδα σηκώνει τό δικό
του σταυρό. Τά πράγματα δείχνουν, ὅτι τό σκότος τῆς
σταυρώσεως «ἀπό ὥρας ἕκτης ἕως ὥρας ἑννάτης» παρατείνεται ἀορίστως. Οἱ φερόμενοι ὡς φίλοι μας, στήν
οὐσία Πόντιοι Πιλᾶτοι, νίπτουν τάς χεῖρας των γιά τήν
τύχη τῆς Ἑλλάδος. Μᾶς ἐγκαταλείπουν στά ἀδηφάγα
ἑρπετά τῆς χρηματικῆς ἀπάτης ἀντί τριάκοντα ἀργυρίων.
Παράλληλα μέ τίς ὑπόγειες διαδρομές τους μᾶς βομβαρδίζουν μέ τό δηλητήριο τῆς ἀπελπισίας καί τῆς ἀπογνώσεως γιά νά παραδοθοῦμε ἀμαχητί. Δέν ὑπολογίζουν
ὅμως στή δύναμη τῆς «αὐτοζωῆς».
«Μάτην φυλάττεις τόν τάφον, κουστωδία οὐ γάρ
καθέζει τύμβος αὐτοζωΐαν». Ματαίως λογαριάζουν. Ὁ
τύμβος τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος ἔχει μέσα του τήν αὐτοζωή, πού εἶναι ἡ χριστιανική ψυχή. Ἡ πίστη στήν Ἀνάσταση ἐλευθέρωσε τό δοῦλον Γένος ὕστερα ἀπό τετρακόσια χρόνια θανάτου. Ἡ δύναμη στήν Ἀνάσταση θά ἐμψυχώσει καί πάλιν τό λαό μας, ὅπως ἀκριβῶς ὑπόσχεται ἡ
Γραφή:
«Κύριος ἐρρύσατο πτωχόν ἐκ δυνάστου καί πένητα,
ὧ οὐχ ὑπῆρχε βοηθός.
Φείσεται πτωχοῦ καί πένητος
καί ψυχάς πενήτων σώσει» (Ψ. ΟΑ΄)
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.
Ἡ καταδίκη καί ἡ σταύρωση τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ
Χριστοῦ ἦταν ἔκφραση μεγάλης πνευματικῆς κρίσεως. Ἡ
Ἀνάστασή Του διέλυσε τά νέφη τῆς κρίσεως καί ἄνοιξε
καινούργια ζωή γιά ὅλους. Ἡ νέα ἀναστάσιμη ζωή ἔχει
δύναμη, ἐλπίδα, ἀγάπη καί ἀλήθεια. Ἐάν στή δική μας
ζωή δέν ἐγκαθιδρύσουμε αὐτές τίς ἀρχές, οἱ κρίσεις θά
ἀλληλοδιαδέχονται ἡ μία τήν ἄλλη χωρίς ἐλπίδα ἀνακάμψεως καί σωτηρίας. Ἡ Βασιλεία τοῦ Χριστοῦ ἀνατρέπει
κάθε κρίση, πνευματική καί κοινωνική. Πνευματική διά
τῆς πίστεως, κοινωνική διά τῆς ἀγάπης. Μέ τόν Ἀναστάντα Χριστό ὁ θάνατος, ἡ πενία, ἡ ἁμαρτία εἶναι παρελθόν,
ὅπως διαλαλεῖ ὁ Ἱερός Χρυσόστομος: «Χθές συνεθαπτόμην σοι, Χριστέ, συνεγείρομαι σήμερον ἀναστάντι σοι
συνεσταυρούμην σοι χθές, αὐτός μέ συνδόξασον, Σωτήρ, ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου» (Τροπάριον Γ΄ ὡδῆς Κανόνος
τοῦ Πάσχα).
Χθές μαζί Σου σταυρωνόμουν καί θαβόμουν Χριστέ,
σήμερα μαζί Σου ἀνασταίνομαι καί δοξάζομαι στή Βασιλεία Σου.
Ἐλᾶτε, ἀδελφοί νά χαροῦμε ὅλοι μαζί αὐτή τήν μεγάλη ἑορτή. «Πάσχα τό τερπόν, Πάσχα Κυρίου Πάσχα, Πάσχα λύτρον λύπης».
«Ἀναστάσεως ἡμέρα καί λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει καί ἀλλήλους περιπτυξώμεθα».
Τῷ Ἀναστάντι Χριστῷ ἡ δόξα καί τό κράτος
εἰς τούς αἰῶνας.
Μέ ἐγκάρδιες πατρικές εὐχές.
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ἀπό τήν χειροτονία τοῦ διακόνου π. Κυρίλλου Μπολτέτσου
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ΑΞΙΟΠΡΟΣΕΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Τῷ Σεβασμιωτάτῳ
Μητροπολίτῃ Φθιώτιδος
Κυρίῳ Νικολάῳ
Σεβασμιώτατε ἅγιε ἀδελφέ
Λέγει ἕνας συγγραφέας: «ἡ σιωπηλή εὐγνωμοσύνη
οὐδένα ὠφελεῖ!» Ἑπομένως λαμβάνω τήν εὐκαιρίαν
τῆς ἀδελφικῆς μου ἐπικοινωνίας, ὅπως ἐκφράσω ἐκ
βάθους καρδίας τήν πραγματικήν μου συγκίνησιν καί
εὐγνωμσύνην διά τήν χριστιανικήν Σας συμπαράστασιν, ἡ ὁποία ἐμπράκτως ἐκδηλώνεται μέ τήν συνεχῆ
ὑποστήριξιν τοῦ Αἰδ. π. Λουκᾶ Κυπριάδη εἰς τόν
κληρικόν δυναμικόν τῆς καθ’ Ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Γνωρίζω κάλλιστα ὅτι ἐν Ἑλλάδι ὑπάρχει μεγάλη
λειψανδρία καί ὅτι δικαίως θά προτιμούσατε τήν
ὀργανικήν θέσιν αὐτήν διά τήν ἀνανέωσιν τοῦ κληρικοῦ δυναμικοῦ -τό ἀπαραίτητον νέον αἷμα- τῆς καθ’
Ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Πάντως ἡ ἀγάπη Σας
πρός τήν ἐλαχιστότητά μου καί τήν μακρυνήν ὁμογένειαν τῆς ἐσχάτης τῆς γῆς τῆς ἐν Νοτίῳ Ἀμερικῇ
ἱεραποστολικῆς ἐπαρχίας ταύτης, δέν παύει νά
ἐκτιμᾶται δεόντως καί εὐγνωμόνως ἀπ’ ἐμοῦ προσωπικῶς καί ἀπό τοῦ εὐλαβοῦς ποιμνίου μου, τό ὁποῖον
διακονεῖ αὐτός ὁ ἐκλεκτός κληρικός.
Κατ’ αὐτά τά πολύ δύσκολα χρόνια τῆς κολοσσαίας οἰκονομικῆς κρίσεως τῆς Μητρός Ἑλλάδος, εἶναι
ὄντως τεραστία ἡ θυσία καί ἡ ἐπιβάρυνσις ἐκ μέρους
Σας. Ἐκτελεῖτε ὅμως τήν ἐντολή τοῦ Κυρίου, ὅπου
κατά τό Εὐαγγέλιον: «Καί ἐπηρώτων αὐτόν οἱ ὄχλοι
λέγοντες, τί οὐν ποιήσωμεν; ἀποκριθείς δέ ἔλεγεν
αὐτοῖς, ὁ ἔχων δύο χιτῶνας μεταδότῳ τῷ μή ἔχοντι,
καί ὁ ἔχων βρώματα ὁμοίως ποιείτω» καί «πάντες
γάρ οὖτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τά
δῶρα, αὕτη δέ ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς πάντα τόν
βίον ὅν εἶχεν ἔβαλεν».
Ζῆτε τό Εὐαγγέλιον ἐν λόγῳ καί πράξει καί δεχόμεθα εὐγνωμόνως καί ταπεινῶς τό δεῖγμα καί τό παράδειγμα τῆς ἀγάπης Σας.
Διά τήν ἀνιδιοτελῆ καί πρόθυμόν Σας προσφοράν
καί μαρτυρίαν, ἀξίζει καί τόν ἔπαινον τῆς Ἐκκλησίας,
καί τήν ἀντάξιον εὐχαριστίαν εἰδικῶς ἐν ἐποχῇ δυσκολιῶν, δοκιμασίας, κρίσεως καί ἀπογοητεύσεως.
Ὅμως τήν ἀπογοήτευσιν καί δοκιμασίαν πάντα νικᾶ
ἡ ἐλπίς τοῦ Πατρός, ἡ καταφυγή τοῦ Υἱοῦ, ἡ σκέπη
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἡ τῆς Ἁγίας Τριάδος δόξα.
Μετ᾽ ἀγάπης καί ἐκτιμήσεως πολλῆς πρός τήν
Ὑμετέραν Ἀγάπην, ἀδιαλείπτως παρακαλῶ τῷ Δωρεοδότῃ Θεῷ ἵνα πολυετῇ καί ἀνταποδώσῃ Ὑμᾶς ὅ,τι
καλόν καί εὐάρεστον εἰς τήν ποιμαντορίαν καί τό
εὐλαβές ποίμνιόν Σας.
Ἐν Μπουένος Ἄϊρες, τῇ 27ῃ Μαρτίου 2012
Εὐχόμενος Ὑμῖν Καλήν Ἀνάστασιν καί Καλό Πάσχα.
Σᾶς ἀσπάζομαι εὐγνωμόνως καί φιλαδέλφως ἐν
Κυρίῳ.
+ Ὁ Μπουένος Ἄϊρες Ταράσιος
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ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Πρὸς
τὸν εὐαγῆ Κλῆρο,
τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες,
τούς ἐντίμους Ἄρχοντες,
καί τόν Θεόλεκτο λαό
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Χάρις ὑμῖν καί εἰρήνη ἀπό Θεοῦ Πατρός ἡμῶν
καί Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοὶ καί τέκνα ἐν Κυρίῳ.
«Τί τό ὁρώμενον θέαμα; τίς ἡ παροῦσα κατάπαυσις;
Ὁ Βασιλεύς τῶν αἰώνων... καινόν ἡμῖν παρέχει σαββατισμόν» ἀναφωνεῖ ἡ Μητέρα μας Ἐκκλησία καθώς βλέπει
ὅλους ἐσᾶς τά παιδιά της
κύκλῳ τῆς πνευματικῆς τραπέζης Της λαμπροφορεμένους νά
ἀναμένετε μέ τήν λαμπάδα τῆς
Ἀναστάσεως στά χέρια, τό χαρμόσυνο μήνυμα «Χριστός Ἀνέστη». Θέαμα ἐξαίσιο ἀπ΄ ἄκρου
σ΄ ἄκρο τῆς Χριστιανοσύνης. Τό
σκότος τῆς Σταυρώσεως ἔδωσε
θέση στό φῶς τῆς Ἀναστάσεως.
Οἱ κρυμμένοι φωστῆρες τοῦ
Οὐρανοῦ ἔδωσαν τό φέγγος
τους στή γῆ. Ἄπλετο φῶς, ἀπερίγραπτη φωτοχυσία, κυριαρχεῖ
παντοῦ. «Ὡς ὄντως ἱερά καί πανέορτος, αὕτη ἡ σωτήριος νύξ
καί φωταυγής, τῆς λαμπροφόρου ἡμέρας τῆς ἐγέρσεως οὖσα
προάγγελος». Αὐτό τό φῶς δηλώνει τήν νίκη κατά τοῦ σκότους, τόν θρίαμβο τῆς ἀγάπης
κατά τῆς ἁμαρτίας, τήν ἀρχή
μιᾶς νέας ζωῆς.
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μεταμορφώνει τήν προσωπική
μας ζωή.
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ
ἀνοίγει νέα προοπτική γιά
ὅλους μας.
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ ἐγκαθιδρύει στόν κόσμο νέα
ζωή.
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος στόν κατηχητικό λόγο τοῦ Ἁγίου Πάσχα παιανίζει τόν θρίαμβο τῆς ἀνακαινισμένης καί ἁγιασμένης ζωῆς μέ αὐτά τά λόγια:
«Πάντες ἀπολαύσατε τοῦ συμποσίου τῆς πίστεως.
Πάντες ἀπολαύσατε τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος. Μηδείς θρηνείτω πενίαν ἐφάνη γάρ ἡ κοινή Βασιλεία. Μηδείς ὀδυρέσθω πταίσματα συγγνώμη γάρ ἐκ τοῦ τάφου
ἀνέτειλε. Μηδείς φοβείσθω θάνατον ἠλευθέρωσε γάρ
ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος. Ἀνέστη Χριστός καί ζωή
πολιτεύεται ...».
Συμπόσιο πίστεως καί τράπεζα εὐφροσύνης εἶναι ἡ
Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου. Τροφή ζωῆς γιά τούς πένη-
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τες, ἄφεση ἁμαρτιῶν γιά τούς ἁμαρτωλούς καί ἐλπίδα
ὑπάρξεως γιά τούς δειλούς. «Μή θρηνεῖτε τήν φτώχεια
σας» λέγει ὁ πλουτοδότης Χρυσόστομος «γιατί ἐφάνη ἡ
κοινή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, πού ἀγκαλιάζει πλουσίους καί
φτωχούς. Μή ὀδύρεσθε γιά τά ἁμαρτήματά σας, γιατί
ἀπό τόν τάφο τοῦ Χριστοῦ ἀνέτειλε ἡ συγγνώμη. Μή
φοβεῖσθε τόν θάνατο, γιατί μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπό τά δεσμά του ὁ θάνατος τοῦ Σωτῆρος. Ἀνέστη ὁ Χριστός καί
ἐγκαθίδρυσε νέα πολιτεία».
Δέν εἶναι μόνο ἡ ἐνσκύψασα πενία καί ἡ οἰκονομική
ἐξαθλίωση, πού καθιστοῦν ἐπιτακτική τήν ἀνάγκη
ἀλλαγῆς τῆς πολιτικῆς ζωῆς. Μαζί μέ τή φτώχεια ὑπάρχουν καί ἄλλα δεινά, τά ὁποῖα ἀφοροῦν στήν ψυχική
ἰσορροπία τοῦ ἀνθρώπου καί ἔχουν νά κάνουν μέ θέματα
ὑπάρξεως καί ζωῆς. Ἡ τυραννία τῆς ἁμαρτίας καί ὁ φόβος
τοῦ θανάτου εἶναι συμπληγάδες πέτρες. Ὅπως κατά τήν μυθολογία οἱ ψηλοί καί ἀπότομοι
κάθετοι σκόπελοι ἀνοιγόκλειναν, μέ ἀποτέλεσμα νά συντρίβουν τά διερχόμενα πλοῖα στό
μεταξύ στενό πέρασμά τους,
ἔτσι συντρίβουν καί πληγώνουν
θανάσιμα
πολλούς
ἀνθρώπους, ὁ θάνατος καί ἡ
ἁμαρτία. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ἀναστάς ἐκ
τῶν νεκρῶν, ἄνοιξε τίς διαστάσεις μιᾶς καινούργιας ζωῆς,
στήν ὁποία οἱ μετέχοντες εἶναι
πολῖτες μιᾶς ἄλλης ζωῆς καί
πολιτείας, τῆς Βασιλείας τοῦ
Θεοῦ, δηλαδή τῆς Ἐκκλησίας,
μέσα στήν ὁποία ἡ πενία θεραπεύεται μέ τήν ἀγάπη καί τήν
ἀδελφοσύνη, ἡ ἁμαρτία μέ τήν
μετάνοια καί τήν ἄφεση καί ὁ
θάνατος μέ τή συμμετοχή μας
διά τῶν ἁγίων Μυστηρίων στή
ζωή τοῦ Χριστοῦ. Αὐτή τή νέα
ζωή, αὐτή τή νέα πολιτεία,
αὐτή τήν ἀλλαγή χρειάζεται ὁ κόσμος, γιά νά βρεῖ τόν
προσανατολισμό του καί νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τά παραπλανητικά καί δημαγωγικά διλήμματα τῶν ἰσχυρῶν, πού τόν
πειθαναγκάζουν νά προσκυνήσει τό χρῆμα καί νά παραδοθεῖ σ΄αὐτούς, γιατί ἀλλιῶς καταστρέφεται.
Ἡ ζωή δέν εἶναι μόνο χρῆμα. Δέν ζεῖ ὁ ἄνθρωπος μόνο μέ τά ἐπίγεια. Χρειάζεται καί τίς ἰδέες καί τά ἐπουράνια. Ὅταν ὁ διάβολος στήν ἔρημο πειράζων τόν Ἰησοῦν
τόν παρακινοῦσε νά μεταβάλει τίς πέτρες σέ ἄρτους, ὁ
Κύριος τοῦ εἶπε: «γέγραπται, ὅτι οὐκ ἐπ΄ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ΄ ἐν παντί ρήματι Θεοῦ» (Λουκ.
4,5). Δέν ζεῖ ὁ ἄνθρωπος μόνο μέ ψωμί, ἀλλά μέ κάθε
λόγο τοῦ Θεοῦ.
Ἡ πατρίδα μας αὐτή τήν περίοδο καθημερινά ἐμπαίζεται, καθυβρίζεται, ἐμπτύεται, κολαφίζεται καί σταυρώ-
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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Ἀντικείμενο τῶν ἐργασιῶν ἡ ψήφιση νέου Κανονισμοῦ Ἐφημερίων καί Ἐνοριῶν καθώς
καί οἱ ἐκλογή νέων Βοηθῶν Ἐπισκόπων. Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐξέλεξε
τόν Καθηγούμενο τῆς Ἱ. Μονῆς Πετράκη, πανοσιολ. Ἀρχιμ. π.
Ἰάκωβο Μπιζαούρτη, Βοηθό Ἐπίσκοπο, ὑπό τόν τίτλο τῆς πάλαι
ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Θαυμακοῦ καί τόν πανοσιολ.
Ἀρχιμ. π. Ἀντώνιο Ἀβραμιώτη, Γενικό Διευθυντή τῆς ΕΚΥΟ, Βοηθό Ἐπίσκοπο, μέ τόν τίτλο τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Σαλώνων. Ὁ τίτλος Θαυμακοῦ δόθηκε κατόπιν προτάσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας στόν Μακαριώτατο
Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο.

Ἀπό τήν σύναξη τῶν Ἱεροπαίδων τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας

δοσιακό ψυχαγωγικό πρόγραμμα ἀπό χορωδία νέων μέ τή συνοδεία παραδοσιακῶν ὀργάνων ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ κ. Ἀνδρέου
Ἰωακείμ. Ἡ Σύναξη ὁλοκληρώθηκε μέ τήν διανομή εὐλογίας, βιβλίων καί γλυκισμάτων ἀπό τόν Σεβασμιώτατο σέ ὅλα τά παιδιά.
Ἑβδομάδα Ἱερατικῶν Κλήσεων στήν Ἐκκλησ. Ἑστία Λαμίας
Στό πλαίσιο τῶν ἐκδηλώσεων τῆς Ἑβδομάδας Ἱερατικῶν Κλήσεων
πραγματοποιήθηκε ἀπό τήν Περιφερειακή Ἐκκλησιαστική Ἑστία
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος στή Λαμία, τήν Τρίτη 6 Μαρτίου, Συνάντηση Θεολογικῶν Προβληματισμῶν, μέ θέμα «Οἱ κλήσεις τοῦ ὑποψήφιου Ἱερέα». Συντονιστής τῆς συνάντησης ἦταν ὁ
κ. Τριαντάφυλλος Μπολτέτσος, Διευθυντής τῆς Ἑστίας. Κατά τήν
διάρκεια τῆς συνάντησης ἐξέφρασαν τή γνώμη τους γιά τό πῶς
βλέπουν τό ἔργο τοῦ Ἱερέα καί τήν ἀποστολή του στό σύγχρονο
κοινωνικό περιβάλλον ὅλοι οἱ οἰκότροφοι μαθητές τῆς Ἑστίας.
Ἐπίσης ἀναγνώσθηκαν ἀποσπάσματα ἀπό κείμενα Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας ἐπάνω στά ὁποῖα συζήτησαν οἱ συμμετέχοντες στή Σύναξη. Οἱ συναντήσεις Θεολογικῶν Προβληματισμῶν πραγματοποιοῦνται κάθε ἑβδομάδα σέ χῶρο τοῦ Οἰκοτροφείου μέ εὐθύνη
τοῦ Διευθυντῆ καί τή συνδρομή τοῦ Ἐπιμελητῆ τῆς Ἑστίας εὐλαβ.
Ἱεροδιακόνου π. Χρήστου Τσιλοφύτη. Οἱ Συναντήσεις αὐτές ἔχουν
ὡς στόχο τήν συνεχή κατάρτιση τῶν Οἰκοτρόφων Μαθητῶν τῆς
Ἐκκλησιαστικῆς Ἑστίας Λαμίας στό πεδίο τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μόρφωσης καί στήν εὐαισθητοποίηση τους σέ θέματα Ὀρθόδοξης
Πνευματικότητας.

Ἀκολουθία Ρασοευχῆς στήν Ἱερά Μονή Λειβανατῶν
Στήν Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Λιβανατῶν
ἱερούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, τό
Σάββατο 10 Μαρτίου. Μετέφερε μάλιστα στήν Ἱερά Μονή πρός
προσκύνηση, ἀπότμημα Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἐφραίμ, τό ὁποῖο φυλάσσεται στήν Ἱερά Μητρόπολη σέ
λειψανοθήκη μαζί μέ τά λείψανα τοῦ Ὁσίου Ξενοφῶντος καί τοῦ
Ἁγίου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας διάβασε τήν εὐχή τῆς ρασοφορίας σέ δόκιμη Μοναχή, στήν ὁποία
ἔδωσε τό ὄνομα Θεοφανῶ. Στή προσφώνησή του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας εὐχήθηκε στή νέα μοναχή νά ἔχει ὑγεία
καί ὁ Ἅγιος Τριαδικός Θεός νά τῆς δίνει δύναμη. Ἐπίσης, τήν

Ὁ Σεβασμιώτατος με τήν Ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Λιβανατῶν

προέτρεψε νά ἔχει ὑπακοή πρός τήν γερόντισσα τῆς Μονῆς καί
τήν ἀδελφότητα. Καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας
πλῆθος πιστῶν συνέρρευσε ὥστε να προσκυνήσει τά ἱερά λείψανα καί νά λάβει εὐλογία καί χάρη. Μετά τό πέρας τῆς Θείας
Λειτουργίας καί τήν ἀκολουθία τῆς ρασοευχῆς προσφέρθηκε κέρασμα σέ ὅλους τούς παρευρισκομένους στήν Ἱερά Μονή.

Ἀπό τήν συνάντηση θεολογικῶν προβληματισμῶν στήν ἐκκλησιαστική Ἑστία

Ἐργασίες Ἱερᾶς Συνόδου. Χειροτονίες Βοηθῶν Ἐπισκόπων.
Στίς ἐργασίες τῆς ἔκτακτης Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖες διενεργήθησαν στίς 8 καί 9
Μαρτίου, στό Συνοδικό Μέγαρο στήν Ἀθήνα συμμετεῖχε ὁ Σεβα-

Θεία Λειτουργία στήν Ἁγ. Παρασκευή Δομοκοῦ
Στόν χιονισμένο Δομοκό ἱερούργησε καί ὡμίλησε τήν Β΄ Κυριακή
των Νηστειῶν, 11 Μαρτίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος. Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε
στόν βίο καί στή διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ
περί τοῦ Ἀκτίστου Φωτός , ἐμβαθύνοντας κυρίως στήν καρδιακή
προσευχή: «Κύριε, φωτισόν μου τό σκότος». Μετά τήν Θεία Λειτουργία ἀκολούθησε κέρασμα στό Πνευματικό Κέντρο τῆς ἐνορίας ὅπου καί πραγματοποιήθηκε σύσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου
μέ τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο καί ὅλους τούς παρευρισκομένους ὅπου ἀποφασίσθηκε ἡ διοργάνωση Συνεδρίου μέ θέμα « Η
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΘΑΥΜΑΚΟΥ» Τό συνέδριο θά ἀποτελέσει μιά προσπάθεια ἀνάδειξης τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπι-
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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC
Ἑορτή Ἁγίου Ἡρωδίωνος
Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἡρωδίωνος, Ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ὑπάτης, τελέσθηκε
τήν Τετάρτη 28 Μαρτίου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας,
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου. Ἀρτοκλασία παρέθεσε ὁ Ἠθικοθρησκευτικός Σύλλογος
Ἅγιος Ἡρωδίων.

Ἀναμνηστική φωτογραφία στό Πνευματικό Κέντρο Ἁγίας Παρασκευῆς Δομοκοῦ

σκοπῆς ΘΑΥΜΑΚΟΥ.

Χειροτονίες νέων διακόνων
Ἡ διακοπή τῆς μισθοδοσίας τοῦ ἱεροῦ κλήρου ἀπό τό κράτος δέν
ἀνέκοψε τό ζῆλο νέων ἀνθρώπων γιά ἀφιέρωση στό Θεό καί τήν
Ἐκκλησία γι’ αὐτό καί τό δίμηνο πού πέρασε δύο νέοι ἄνθρωποι
προσῆλθαν στόν ἱερό κλῆρο γιά νά διακονήσουν τήν Ἐκκλησία
ἄμισθοι. Ἡ πρώτη χειροτονία ἔλαβε χώρα τήν Κυριακή 1 Ἀπριλίου στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τοῦ ὁμωνύμου
δήμου Λοκρίδος. Κατά τήν διάρκεια τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λει-

Ἐπιμορφωτικό Σεμινάριο Θεολόγων
Στήν Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου-Λυκείου Λαμίας πραγματοποιήθηκε, τήν Τετάρτη 14 Μαρτίου, ἡ
ἔναρξη Ἐπιμορφωτικοῦ Σεμιναρίου τῶν Καθηγητῶν Θεολόγων
Δευτεροβάθμιας Ἐκπαιδεύσεως τοῦ Νομοῦ. Κεντρικός ὁμιλητής ὁ
Σύμβουλος Θεολόγων κ. Δήμητριος Φύκας. Στήν ἔναρξη τοῦ Σεμιναρίου παρέστη καί ἀπηύθυνε σύντομο χαιρετισμό ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος.
Κουρά νέων μοναχῶν στήν Ἱερά Μονή Δαμάστας
Τήν κουρά δύο νέων μοναχῶν τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος στό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Δαμάστας, τήν Δευτέρα 19 Μαρτίου, τό ἀπόγευμα, μετά τήν ἀκολουθία
τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου. Στίς νέες μοναχές ἔδωσε τά ὀνόματα
Μεθοδία, πρός τιμήν τῆς ὁσίας Μεθοδίας τῆς ἐν Κιμώλῳ καί

Ἀπό τήν κουρά τῶν νέων μοναχῶν στήν Ἱερά Μονή Δαμάστας

Ἀπό τήν χειροτονία τοῦ διακόνου π. Κων/νου Κουτσομπλῆ

τουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος χειροτόνησε εἰς διάκονο τόν Κωνσταντῖνο Μπολτέτσο, ἄγαμο, 25 ἐτῶν,
πτυχιοῦχο τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπό τό χωριό Ρεγγίνι Λοκρίδος. Ὁ Σεβασμιώτατος μετονόμασε τό νεό διάκονο σέ Κύριλλο, εἰς μνήμη τοῦ
προσφάτως κοιμηθέντος ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Δαβίδ
Λίμνης Εὐβοίας. Στήν Θεία Λειτουργία παρέστησαν, ὁ Βουλευτής
Φθιώτιδος κ. Χρῆστος Σταϊκούρας, ὁ Δήμαρχος Μώλου - Ἁγίου
Κωνσταντίνου κ. Εὐάγγελος Τετριμήδας, μέ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ
Συμβουλίου, ὁ πρώην Βουλευτής καί Νομάρχης κ. Τριαντ. Μπέλλος, ὁ πρώην Βουλευτής κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης, ὁ Γενικός
Γραμματέας τῆς Περιφέρειας Στερεᾶς κ. Εὐάγγελος Ψαθᾶς καί
ἄλλα μέλη τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως. Ἡ δεύτερη χειροτονία τελέσθηκε τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, 8 Ἀπριλίου στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Παρασκευῆς Ν. Ἄμπλιανης Λαμίας. Ὁ Σεβασμιώτατος χειροτόνησε

Ἱερουσαλήμ πρός τιμήν τῆς Ὁσιομάρτυρος Ἱερουσαλήμ, ἡ ὁποία
κήρυξε τόν Χριστό στά χωριά τῆς Οἴτης καί τοῦ Καλλιδρόμου. Στό
τέλος τῆς ἀκολουθίας ὁ Σεβασμιώτατος ἀπηύθυνε πατρικές συμβουλές πρός τίς νέες μοναχές καί τίς εὐχήθηκε νά μιμηθοῦν τίς
ἁγίες πού φέρουν τά ὀνόματά τους. Μετά τήν κουρά ἀκολούθησε
τό καθιερωμένο κέρασμα στό Ἀρχονταρίκι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
Ἐπίσκεψη Λιμενάρχη Γλύφας
Τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ Νικόλαο ἐπισκέφθηκε τή
Πέμπτη 22 Μαρτίου ὁ Λιμενάρχης Γλύφας κ. Στέφανος Καλαμήδας συνοδευόμενος ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Ἕνωσης Προσωπικοῦ
τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος Κεντρικῆς Ἑλλάδος κ. Κωνσταντῖνο Κυράνη.
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νεται. Ὁ λαός μας μαζί μέ τήν πατρίδα σηκώνει τό δικό
του σταυρό. Τά πράγματα δείχνουν, ὅτι τό σκότος τῆς
σταυρώσεως «ἀπό ὥρας ἕκτης ἕως ὥρας ἑννάτης» παρατείνεται ἀορίστως. Οἱ φερόμενοι ὡς φίλοι μας, στήν
οὐσία Πόντιοι Πιλᾶτοι, νίπτουν τάς χεῖρας των γιά τήν
τύχη τῆς Ἑλλάδος. Μᾶς ἐγκαταλείπουν στά ἀδηφάγα
ἑρπετά τῆς χρηματικῆς ἀπάτης ἀντί τριάκοντα ἀργυρίων.
Παράλληλα μέ τίς ὑπόγειες διαδρομές τους μᾶς βομβαρδίζουν μέ τό δηλητήριο τῆς ἀπελπισίας καί τῆς ἀπογνώσεως γιά νά παραδοθοῦμε ἀμαχητί. Δέν ὑπολογίζουν
ὅμως στή δύναμη τῆς «αὐτοζωῆς».
«Μάτην φυλάττεις τόν τάφον, κουστωδία οὐ γάρ
καθέζει τύμβος αὐτοζωΐαν». Ματαίως λογαριάζουν. Ὁ
τύμβος τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος ἔχει μέσα του τήν αὐτοζωή, πού εἶναι ἡ χριστιανική ψυχή. Ἡ πίστη στήν Ἀνάσταση ἐλευθέρωσε τό δοῦλον Γένος ὕστερα ἀπό τετρακόσια χρόνια θανάτου. Ἡ δύναμη στήν Ἀνάσταση θά ἐμψυχώσει καί πάλιν τό λαό μας, ὅπως ἀκριβῶς ὑπόσχεται ἡ
Γραφή:
«Κύριος ἐρρύσατο πτωχόν ἐκ δυνάστου καί πένητα,
ὧ οὐχ ὑπῆρχε βοηθός.
Φείσεται πτωχοῦ καί πένητος
καί ψυχάς πενήτων σώσει» (Ψ. ΟΑ΄)
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.
Ἡ καταδίκη καί ἡ σταύρωση τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ
Χριστοῦ ἦταν ἔκφραση μεγάλης πνευματικῆς κρίσεως. Ἡ
Ἀνάστασή Του διέλυσε τά νέφη τῆς κρίσεως καί ἄνοιξε
καινούργια ζωή γιά ὅλους. Ἡ νέα ἀναστάσιμη ζωή ἔχει
δύναμη, ἐλπίδα, ἀγάπη καί ἀλήθεια. Ἐάν στή δική μας
ζωή δέν ἐγκαθιδρύσουμε αὐτές τίς ἀρχές, οἱ κρίσεις θά
ἀλληλοδιαδέχονται ἡ μία τήν ἄλλη χωρίς ἐλπίδα ἀνακάμψεως καί σωτηρίας. Ἡ Βασιλεία τοῦ Χριστοῦ ἀνατρέπει
κάθε κρίση, πνευματική καί κοινωνική. Πνευματική διά
τῆς πίστεως, κοινωνική διά τῆς ἀγάπης. Μέ τόν Ἀναστάντα Χριστό ὁ θάνατος, ἡ πενία, ἡ ἁμαρτία εἶναι παρελθόν,
ὅπως διαλαλεῖ ὁ Ἱερός Χρυσόστομος: «Χθές συνεθαπτόμην σοι, Χριστέ, συνεγείρομαι σήμερον ἀναστάντι σοι
συνεσταυρούμην σοι χθές, αὐτός μέ συνδόξασον, Σωτήρ, ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου» (Τροπάριον Γ΄ ὡδῆς Κανόνος
τοῦ Πάσχα).
Χθές μαζί Σου σταυρωνόμουν καί θαβόμουν Χριστέ,
σήμερα μαζί Σου ἀνασταίνομαι καί δοξάζομαι στή Βασιλεία Σου.
Ἐλᾶτε, ἀδελφοί νά χαροῦμε ὅλοι μαζί αὐτή τήν μεγάλη ἑορτή. «Πάσχα τό τερπόν, Πάσχα Κυρίου Πάσχα, Πάσχα λύτρον λύπης».
«Ἀναστάσεως ἡμέρα καί λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει καί ἀλλήλους περιπτυξώμεθα».
Τῷ Ἀναστάντι Χριστῷ ἡ δόξα καί τό κράτος
εἰς τούς αἰῶνας.
Μέ ἐγκάρδιες πατρικές εὐχές.
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ἀπό τήν χειροτονία τοῦ διακόνου π. Κυρίλλου Μπολτέτσου
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ΑΞΙΟΠΡΟΣΕΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Τῷ Σεβασμιωτάτῳ
Μητροπολίτῃ Φθιώτιδος
Κυρίῳ Νικολάῳ
Σεβασμιώτατε ἅγιε ἀδελφέ
Λέγει ἕνας συγγραφέας: «ἡ σιωπηλή εὐγνωμοσύνη
οὐδένα ὠφελεῖ!» Ἑπομένως λαμβάνω τήν εὐκαιρίαν
τῆς ἀδελφικῆς μου ἐπικοινωνίας, ὅπως ἐκφράσω ἐκ
βάθους καρδίας τήν πραγματικήν μου συγκίνησιν καί
εὐγνωμσύνην διά τήν χριστιανικήν Σας συμπαράστασιν, ἡ ὁποία ἐμπράκτως ἐκδηλώνεται μέ τήν συνεχῆ
ὑποστήριξιν τοῦ Αἰδ. π. Λουκᾶ Κυπριάδη εἰς τόν
κληρικόν δυναμικόν τῆς καθ’ Ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Γνωρίζω κάλλιστα ὅτι ἐν Ἑλλάδι ὑπάρχει μεγάλη
λειψανδρία καί ὅτι δικαίως θά προτιμούσατε τήν
ὀργανικήν θέσιν αὐτήν διά τήν ἀνανέωσιν τοῦ κληρικοῦ δυναμικοῦ -τό ἀπαραίτητον νέον αἷμα- τῆς καθ’
Ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Πάντως ἡ ἀγάπη Σας
πρός τήν ἐλαχιστότητά μου καί τήν μακρυνήν ὁμογένειαν τῆς ἐσχάτης τῆς γῆς τῆς ἐν Νοτίῳ Ἀμερικῇ
ἱεραποστολικῆς ἐπαρχίας ταύτης, δέν παύει νά
ἐκτιμᾶται δεόντως καί εὐγνωμόνως ἀπ’ ἐμοῦ προσωπικῶς καί ἀπό τοῦ εὐλαβοῦς ποιμνίου μου, τό ὁποῖον
διακονεῖ αὐτός ὁ ἐκλεκτός κληρικός.
Κατ’ αὐτά τά πολύ δύσκολα χρόνια τῆς κολοσσαίας οἰκονομικῆς κρίσεως τῆς Μητρός Ἑλλάδος, εἶναι
ὄντως τεραστία ἡ θυσία καί ἡ ἐπιβάρυνσις ἐκ μέρους
Σας. Ἐκτελεῖτε ὅμως τήν ἐντολή τοῦ Κυρίου, ὅπου
κατά τό Εὐαγγέλιον: «Καί ἐπηρώτων αὐτόν οἱ ὄχλοι
λέγοντες, τί οὐν ποιήσωμεν; ἀποκριθείς δέ ἔλεγεν
αὐτοῖς, ὁ ἔχων δύο χιτῶνας μεταδότῳ τῷ μή ἔχοντι,
καί ὁ ἔχων βρώματα ὁμοίως ποιείτω» καί «πάντες
γάρ οὖτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τά
δῶρα, αὕτη δέ ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς πάντα τόν
βίον ὅν εἶχεν ἔβαλεν».
Ζῆτε τό Εὐαγγέλιον ἐν λόγῳ καί πράξει καί δεχόμεθα εὐγνωμόνως καί ταπεινῶς τό δεῖγμα καί τό παράδειγμα τῆς ἀγάπης Σας.
Διά τήν ἀνιδιοτελῆ καί πρόθυμόν Σας προσφοράν
καί μαρτυρίαν, ἀξίζει καί τόν ἔπαινον τῆς Ἐκκλησίας,
καί τήν ἀντάξιον εὐχαριστίαν εἰδικῶς ἐν ἐποχῇ δυσκολιῶν, δοκιμασίας, κρίσεως καί ἀπογοητεύσεως.
Ὅμως τήν ἀπογοήτευσιν καί δοκιμασίαν πάντα νικᾶ
ἡ ἐλπίς τοῦ Πατρός, ἡ καταφυγή τοῦ Υἱοῦ, ἡ σκέπη
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἡ τῆς Ἁγίας Τριάδος δόξα.
Μετ᾽ ἀγάπης καί ἐκτιμήσεως πολλῆς πρός τήν
Ὑμετέραν Ἀγάπην, ἀδιαλείπτως παρακαλῶ τῷ Δωρεοδότῃ Θεῷ ἵνα πολυετῇ καί ἀνταποδώσῃ Ὑμᾶς ὅ,τι
καλόν καί εὐάρεστον εἰς τήν ποιμαντορίαν καί τό
εὐλαβές ποίμνιόν Σας.
Ἐν Μπουένος Ἄϊρες, τῇ 27ῃ Μαρτίου 2012
Εὐχόμενος Ὑμῖν Καλήν Ἀνάστασιν καί Καλό Πάσχα.
Σᾶς ἀσπάζομαι εὐγνωμόνως καί φιλαδέλφως ἐν
Κυρίῳ.
+ Ὁ Μπουένος Ἄϊρες Ταράσιος
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ΕΟΡΤΗ ΦΘΙΩΤΩΝ ΑΓΙΩΝ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
έ τήν ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Γεροντίσσης ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παντοκράτορος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τήν Παρασκευή 16 Μαρτίου, ἄρχισαν οἱ φετινές λατρευτικές ἐκδηλώσεις πού διοργάνωσε ἐπί τῇ μνήμῃ
τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων καί τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ἡ
Μητρόπολή μας.
Τήν ἱερά καί θαυματουργό εἰκόνα τῆς Παναγίας, τήν ὁποία
συνόδευαν ἀντιπρόσωποι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παντοκράτορος,
ὑποδέχθηκε στήν Πλατεῖα Πάρκου Λαμίας ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος μετά τοῦ ἱεροῦ κλήρου,
πολλῶν ἐπισήμων καί πλήθους εὐσεβῶν χριστιανῶν. Κατά τήν
ὑποδοχή τῆς Εἰκόνος, τήν ὁποία μετέφερε στρατιωτικό ὄχημα,
τελέσθηκε δέηση ἀπό τόν Ποιμενάρχη μας καί ἐν συνεχείᾳ ἐν
πομπῇ, στήν ὁποία συμμετεῖχαν ὁ ἱερός κλῆρος, στρατιωτικό
ἄγημα, νέοι καί νέες μέ παραδοσιακές φορεσιές καί ἡ φιλαρμονική τοῦ Δήμου Λαμιέων, μεγαλοπρεπῶς καί ἐπισήμως μεταφέρθηκε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Λαμίας, ὅπου παρέμεινε ἐπί δεκαήμερον λαμπρύνοντας τίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις καί ἁγιάζοντας τόν πιστό λαό.
Μέ τήν τοποθέτηση τῆς Εἰκόνος στό Μητροπολιτικό Ναό ἔγινε δέηση καί ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τήν ἀδελφότητα πού ἀποδέχθηκε τήν παράκλησή του νά παραχωρήσει τόν πολυτιμώτερο θησαυρό τῆς
Μονῆς γιά 10 μέρες, ἐτόνισε τήν σημασία πού
ἔχει ἡ παρουσία τῆς Παναγίας σέ μία πολύ δύσκολη περίοδο γιά τό λαό. Ἄλλωστε αὐτός ἦταν
καί ὁ σκοπός τῆς μεταφορᾶς τῆς θαυματουργοῦ
Εἰκόνος τῆς Γεροντίσσης Παναγίας, νά πλουτίσει
τίς καρδιές τῶν πενήτων, νά ἐνισχύσει τόν δεινοπαθοῦντα λαό, νά φωτίσει τή σκέψη τῶν
ἡγετῶν, νά στηρίξει τούς ἀδυνάμους καί νά
εὐλογήσει τόν κλῆρο καί τόν λαό.
Τόν Σεβασμιώτατο ἀντιφώνησε ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιος, ὁ ὁποῖος
ἀναφέρθηκε στό ἱστορικό τῆς Εἰκόνος καί στά
ἀναρίθμητα θαύματα πού ἡ Παναγία ἐπιτελεῖ.
Ἐπίσης στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό ἐκτέθεικαν πρός προσκύνηση καί ἁγιασμό τά Λείψανα
τῶν Ἁγίων τῆς Φθιώτιδος.

Ὁ Σεβασμιώτατος ὑποδέχεται τήν Ἱερά Εἰκόνα τῆς Παναγίας

Ἀκολούθως, τελέσθηκε ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τῆς Γ΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
μας κ. Νικολάου. Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἑρμήνευσε τόν στίχο τῶν Χαιρετισμῶν «Χαῖρε ἡ κατακλυσμοῦ τῆς ἁμαρτίας...».
Τό βράδυ τελέστηκε Ἱερά Ἀγρυπνία μέχρι
πρωΐας, τήν ὁποία ἐτέλεσε ὁ Ἡγούμενος τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Ἀρχιμ.
Ἀρσένιος Κατερέλος. Ἐντύπωση προκάλεσε ἡ
προσέλευση καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς νύκτας
πολλῶν νέων ἀνθρώπων γιά νά προσκυνήσουν τήν Παναγία.
Μέσα σ΄ αὐτή τή χαρά τῆς τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας, μέσα στή χαρά τῆς παρουσίας τῆς
Παναγίας τῆς Γεροντίσσης Θεοτόκου καί τῶν
Ἁγίων Λειψάνων τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων, μέσα
στήν ἀγάπη καί τήν εὐλάβεια τοῦ λαοῦ, τό
ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου 17 Μαρτίου ἀφίχθησαν στή Λαμία οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ὁ ὁποῖος μετέφερε τήν κάρα τῆς
Ἁγίας Ἱερουσαλήμ, καί Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί
Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρας, οἱ ὁποῖοι ἀπεδέχθησαν τήν πρόσκληση τοῦ Ποιμενάρχου
μας γιά νά συμμετάσχουν στήν ἑορτή τῶν Ἁγίων μας.
Στόν Μέγα Πανηγυρικό Ἑσπερινό ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν
Φθιωτῶν Ἁγίων, χοροστάτησε καί ἐκήρυξε τόν Θεῖο λόγο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως
κ. Ἀθηναγόρας καί συγχοροστάτησαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμων καί ὁ
Ποιμενάρχης μας κ. Νικόλαος.
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα, Κυριακή 18 Μαρτίου, τελέστηκε πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ὁ ὁποῖος καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο.
Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας εὐχαρίστησε τούς Ἀρχιερεῖς πού μέ τήν παρουσία
τους ἐλάμπρυναν τήν πανήγυρη καί μέ τό θεολογικό καί ἐπίκαι-
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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC
Διαρρήξεις Ἱ. Ναῶν
Δύο κρούσματα διαρρήξεων εἴχαμε σέ Ναούς τῆς Μητροπόλεώς
μας κατά τόν μήνα Ἀπρίλιο. Τήν Τετάρτη 4 Ἀπριλίου ἄγνωστοι
διέρρηξαν τόν Ἱ. Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Δαμάστας, προκάλεσαν σημαντικές ζημιές καί ἔκλεψαν ὁλόκληρο τό χρηματοκιβώτιο
τοῦ Ναοῦ. Τήν Τρίτη 17 Ἀπριλίου σεσημασμένος κακοποιός
εἰσῆλθε στόν Ἱ. Ναό Παναγίας Δεσποίνης Λαμίας τό ἀπόγευμα καί
ἔκλεψε τό κυτίο τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου. Ὁ κακοποιός ἔγινε ἀντιληπτός ἀπό τόν ἐφημέριο τοῦ ναοῦ καί γρήγορα συνελήφθη ἀπό τήν ἀστυνομία.

Ἀπό τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ

Ποιμαντικό Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου
Κατά τήν περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος μεταξύ τῶν ἄλλων χοροστάτησε καί ὡμίλησε στήν Ἀκολουθία τῶν Α´ Χαιρετισμῶν
στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Λουκᾶ Λαμίας, στήν Ἀκολουθία τῶν Γ΄, Δ΄ Χαιρετισμῶν καί στόν Ἀκάθιστο Ὕμνο στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό
Λαμίας. Τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας ἱερούργησε στήν πανηγυρι-

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τή χορωδία κατά τήν ἐκδήλωση τῆς Μητροπόλεως

τοποιήθηκε τήν Τετάρτη 4 Ἀπριλίου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό
Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας. Ἡ ἐκδήλωση περιελάμβανε ὕμνους τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος, τούς ὁποίους
ἀπέδωσαν οἱ μαθητές τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Γερμανός ὁ Μελωδός» τῆς Μητροπόλεώς μας μἐ τήν ἐπιμέλεια τῶν Καθηγητῶν τῆς Σχολῆς ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Διευθυντοῦ τῆς
Σχολῆς καί Πρωτοψάλτου κ. Ἀνδρέα Ἰωακείμ. Τούς ὕμνους προλόγισε ὁ κ. Μάριος Κουτσελόπουλος, δικηγόρος καί μαθητής τῆς
σχολῆς. Τήν ἐκδήλωση χαιρέτησε καί ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ Νικόλαος.

ας Ἄμπλιανης Λαμίας. Τό Ἱερό Μυστήριο, τό ὁποῖο παρηκολούθησαν πολλοί συγγενεῖς καί φίλοι τῶν Νεοφωτίστων, ἐτελέσθη μέ
πρωτοχριστιανική τάξη καί κατάνυξη. Στό τέλος τοῦ Μυστηρίου ὁ
Σεβασμιώτατος μίλησε ἐποικοδομητικά στούς νεοφώτιστους χριστιανούς. Τόσο οἱ Νεοφώτιστοι Χριστιανοί, ὅσο καί οἱ Ἀνάδοχοί
τους ἐξέφρασαν τήν χαρά τους καί τίς θερμές εὐχαριστίες τους
πρός τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν πρωτόγνωρη πνευματική αὐτή
ἐμπειρία. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι οἱ Νεοφώτιστοι, οἱ ὁποῖοι προέρχονται ἀπό διάφορα μέρη τῆς Φθιώτιδος, εἶχαν προηγουμένως
παρακολουθήσει τά μαθήματα τῆς Σχολῆς Κατηχήσεως τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως διάρκειας 2 μηνῶν. Μετά τήν βάπτιση οἱ συγγενεῖς
τῶν βαπτισθέντων προσέφεραν στούς παρευρισκομένους μαρτυρικά καί γλυκίσματα. Συνολικά ἀπό τό 2001, πού δημιουργήθηκε
τό Βαπτιστήριο Ἐνηλίκων, μέχρι σήμερα ἔχουν βαπτισθεῖ σέ αὐτό,
ἀπό τόν ἴδιο τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο, 305
κατηχούμενοι.

Ἐπίσκεψη Σεβασμιωτάτου στή Στρατιωτική Βάση Αὐλακίου
Τήν Τετάρτη 4 Ἀπριλίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος, ἐπισκέφθηκε τήν 695 Ἀποθήκη Βάσεως Πυρομαχικῶν
στό Αὐλάκι Στυλίδος, μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Διοικητῆ τῆς Βά-

Ἀναμνηστική φωτογραφία στό στρατόπεδο Αὐλακίου

κή Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας. Ἐπίσης
χοροστάτησε στήν ἀκολουθία τῶν Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν στόν
Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας, στούς ὁποίους φέτος ὁμιλητές
ἦταν οἱ ἑξῆς: στόν Α΄ ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Δημήτριος Ζελιαναῖος,
Ἱεροκήρυξ - Ἐφημέριος, στόν Β΄ ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Δαμασκηνός
Ξηρομερίτης, στόν Γ, ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἐφραίμ Τράνακας, Ἡγούμενος Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Τριάδος Τραγάνας, στόν Δ΄ ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Διομήδης Παναγιωτόπουλος καί στόν Ε΄ ὁ Αἰδεσ. Πρεσβυτ. π. Ἀθανάσιος Λατσούδης, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ὀπουντίων καί Μαλεσίνης. Τό Σάββατο 31 Μαρτίου ὁ Σεβασμιώτατος
ἱερούργησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Χαραλάμπους Καρυᾶς Ὑπάτης καί τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ ἱερέως Λεωνίδα Κοντογεώργου. Τό Σάββατο 28 Ἀπριλίου ἱερούργησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγ.
Βαρβάρας Λαμίας καί τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο
τῶν Κωνσταντίνου Παπαναστασίου καί Ἀθανασίου Χαλκιοπού-

Ἀπό το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ π. Λεωνίδα Κοντογιώργου

λου. Τήν Κυριακή 30 Ἀπριλίου ἱερούργησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Γεωργίου Μ. Βρύσης.

Ἡ ἀκολουθία τῶν Α᾽ Χαιρετισμῶν στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Λουκᾶ Λαμίας
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
& ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Συνάντηση τῶν Δημάρχων τῆς Φθιώτιδος μέ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο, πραγματοποιήθηκε
τήν Τετάρτη 21 Μαρτίου, τό πρωί στό Μητροπολιτικό Μέγαρο, μέ σκοπό τόν συντονισμό τῆς συνεργασίας Ἐκκλησίας καί
τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς κρίσεως.
Στή συνάντηση, πού ἔγινε σέ φιλικό καί ἐγκάρδιο κλίμα, παρέ-

Προπασχάλια Ἐκδήλωση
Ἡ προπασχάλια ἑορταστική ἐκδήλωση «Ἀπό τό πάθος στήν Ἀνάσταση» πού διοργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος πραγμα-

Βαπτίσεις Ἐνηλίκων Κατηχουμένων
Τίς βαπτίσεις 13 Ἐνηλίκων Κατηχουμένων ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, τήν Τρίτη 3 Ἀπριλίου, στό
σταυροειδοῦς σχήματος Βαπτιστήριο Ἐνηλίκων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πού βρίσκεται στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Νέ-

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἱεροῦ Εὐχελαίου στόν Μητροπολιτικό Ναό

Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἱερέως, τοῦ Πλανᾶ, τιμήθηκε μέ
τήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων Δώρων
τήν Παρασκευή 2 Μαρτίου στό ἀφιερωμένο εἰς τόν Ἁγιο παρεκκλήσιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Βαρβάρας Λαμίας. Στή Θεία Λειτουργία
χοροστάτησε καί ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος, ἐνῶ ἐκτέθηκε καί τεμάχιο ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου
πρός προσκύνηση καί ἁγιασμό τῶν πιστῶν.

εἰς διάκονο τόν Κωνσταντῖνο Κουτσομπλῆ, 42 ἐτῶν, ἔγγαμο, πατέρα δύο παιδιῶν, ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπό τήν Ν. Μαγνησία Λαμίας. Στό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος χειροθέτησε
μέ τό ὀφφίκιο τοῦ Πρωτοπρεβυτέρου τόν ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ
αἰδεσιμ. π. Γρηγόριο Ψυχογιό, γιά τήν τριακονταπενταετῆ διακονία του στήν Ἐκκλησία.

Ἀπό τήν βάπτιση τῶν ἐνηλίκων

Σελίδα 11
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Ἑορτή Ἁγίου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ

Ἀπό τήν πομπή τῆς ὑποδοχῆς τῆς Ἱερᾶς Εἰκονος.

Ἀπό τήν χειροθεσία εἰς πρωτοπρεσβύτερον τοῦ π. Γρηγορίου Ψυχογιοῦ

«ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

«Ἐπιστροφή στούς Πατέρες»
Μέ σκοπό τήν προβολή καί προώθηση τῆς ἁγιότητος καί τῆς διδασκαλίας τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας στήν σύγχρονη
κοινωνία ἡ Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος, μέ ἀπόφαση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Νικολάου, ὥρισε τό ἔτος 2012 ὡς
ἔτος τῶν Ἁγίων Πατέρων, μέ γενικό σύνθημα «Ἐπιστροφή στούς
Πατέρες» καί κατήρτισε πρόγραμμα λατρευτικῶν καί πνευματικῶν
ἐκδηλώσεων, καθ΄ ὅλη τή διάρκεια τοῦ ἔτους, σέ μεγάλες ἐνορίες μέ ὁμιλίες, ἡμερίδες, Ἱερές Ἀκολουθίες, ἐκθέσεις κ.ἄ. Ὁμιλίες
γιά τούς Ἁγίους Πατέρες πραγματοποιήθηκαν τήν Κυριακή 4 καί
11 Μαρτίου, καθώς ἐπίσης τήν 1η καί 2α Ἀπριλίου σέ 50 ἐνοριακούς ναούς καί Πνευματικά Κέντρα σέ ὅλη τήν ἔκταση τῆς Μητροπόλεώς μας ἀπό Θεολόγους κληρικούς καί λαϊκούς.

Μ

Σελίδα 14
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στησαν οἱ Δήμαρχοι Λαμιέων κ. Γεώργιος Κοτρωνιάς μέ τόν
Ἀντιδήμαρχο κ. Κωνσταντῖνο Μουστάκα, Λοκρῶν κ. Νικόλαος
Λιόλιος μέ τήν ὑπεύθυνη τῆς Κοινωνικῆς Πρόνοιας τοῦ Δήμου κα Λιόλιου, Στυλίδος κ. Ἀπόστολος Γκλέτσος, Ἀμφικλείας-Ἐλατείας κ. Θεόδωρος Ντοῦρος, Μώλου-Ἁγίου Κωνσταντίνου κ. Εὐάγγελος Τετριμίδας καί οἱ Ἀντιδήμαρχοι Δομοκοῦ κ.
Δημήτριος Μπακοστέργιος καί Μακρακώμης κ. Βασίλειος Κανέλλος. Κατά τή δίωρη σύσκεψη ὁ Σεβασμιώτατος κατ΄ ἀρχήν
εὐχαρίστησε τούς κ. Δημάρχους γιά τήν ἀνταπόκριση στήν
πρόσκλησή του καί, ἀφοῦ ἐξῆρε τό ἔργο τῶν Δημάρχων στίς
περιοχές τους, ζήτησε τή στενότερη συνεργασία τους καί τῶν
κατά τόπους Προέδρων μέ τήν Μητρόπολη καί τίς Ἐνορίες.
Μετά ἀπό διεξοδική συζήτηση καί ἀνταλλαγή ἀπόψεων συμφωνήθηκε:
1. Ἡ σύνταξη κοινωνικοῦ χάρτου μέ βάση ἑνιαῖα κριτήρια
γιά τήν διασφάλιση τοῦ καταλόγου τῶν ἐχόντων ἄμεση
ἀνάγκη.
2. Ἡ συνεργασία τῶν Ἱερέων μέ τούς ὑπευθύνους τοῦ προγράμματος «Βοήθεια στό Σπίτι» καί τίς κοινωνικές ὑπηρεσίες τῶν Δήμων.
3. Ἡ ἐνίσχυση τῶν Κέντρων Ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
ἀπό τούς Δήμους, ἐφ΄ ὅσον θά ἔχουν ἔκτακτες χορηγεῖες
τροφίμων.
4. Ἡ ἐπιδίωξη κατά τακτά χρονικά διαστήματα συναντήσεων
τοῦ Μητροπολίτου καί τῶν Δημάρχων γιά τήν ἀπό κοινοῦ
ἀντιμετώπιση σοβαρῶν καί μεγάλων προβλημάτων, πού
ἀπασχολοῦν τήν περιοχή.
Στή συνάντηση ὁ Σεβασμιώτατος πρότεινε νά προγραμματισθεῖ προσεχῶς στενοτέρα συνεργασία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
καί τῆς τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως γιά τήν προβολή τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ στή Φθιώτιδα, πρόταση πού ἔγινε
εὐμενῶς ἀποδεκτή ἀπό ὅλους. Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερε εἰς τούς κ. Δημάρχους δύο μεγάλα λευκώματα τῶν
ἐκδόσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μέ τά ἱστορικά ἐκκλησιαστικά μνημεῖα καί τά μνημεῖα λαϊκῆς εὐσεβείας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

Σύναξη Ἱεροπαίδων.
Στό πλαίσιο τῶν ἐκδηλώσεων τῆς Ἑβδομάδος τῶν Ἱερατικῶν Κλήσεων πού διοργάνωσε ἡ Μητρόπολή μας ἀπό 2 ἕως 12 Μαρτίου,
πραγματοποιήθηκε τήν Δευτέρα 5 Μαρτίου Σύναξη Ἱεροπαίδων
στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Ν.
Ἄμπλιανης Λαμίας. Στή σύναξη συμμετεῖχαν 200 παιδιά ἀπό ὅλη
τήν ἔκταση τῆς Μητροπόλεώς μας ντυμένα μέ τίς ἐκκλησιαστικές
τους στολές. Τῆς Συνάξεως προηγήθηκε ἡ τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων Δώρων στήν ὁποία χοροστάτησε ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καί ὡμίλησε ὁ πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Σεραφείμ Ζαφείρης, Ἱεροκήρυξ. Ἀκολούθησε
δεξίωση στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ναοῦ μέ ἐδέσματα καί παρα-
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ΔΩΡΕΕΣ
Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Παντοκράτορος Ἁγίου Ὄρους ............................5.000,00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μ. Ἀγάθωνος ....5.000,00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μ. Δαμάστας .....1.000,00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἁγίου Γεωργίου Μαλεσίνας ..................................200,00
Ἡ οἰκογένεια ἱερέως Σεραφείμ Ράμμου ..................300,00
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Πετρόπουλος ...........................500,00
Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο Ἱ. Ν. Ἁγ. Θεοδώρων Λαμίας 150,00
Ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Θεόκλητος Μπρούζης ............300,00
Ὁ κ. Γεώργιος Πετρόπουλος ..................................100,00
Ἡ πρεσβυτέρα Χρυσούλα Παπάρα ........................200,00
Ὑπέρ ἀνεγέρσεως Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζα
Ὁ κ. Ἠλίας Κουκουβέτσος ......................................200,00
Ὁ Σύλλογος ΑΓ. ΗΡΩΔΙΩΝ .....................................200,00
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Γερμανός Γιαντσίδης ....................200,00
Ἡ κα Φιλίτσα Ἀντωνοπούλου ...................................50,00
Ἀνώνυμος ...............................................................100,00
Ἀνώνυμος................................................................100.00
Ὁ Αἰδεσ. Πρεσβυτ. π. Κωνσταντῖνος Θεολογᾶς .....100,00
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη ............................................90,00
Ἀνώνυμος .................................................................40,00
Ὑπέρ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Στυλίδος
Ἀνώνυμος ............................................................1.000,00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἁγίου Γεωργίου Μαλεσίνης ...................................200,00
Ὑπέρ Φθιωτικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Φωνῆς
Ὁ κ. Καντάς Καντάς ................................................100,00
Ὑπέρ Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς
Ἀνώνυμος .................................................................50,00
Ὑπέρ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
Ὁ κ. Ἄγγελος Καλλίτσης 50,00
Ἡ κα Φραγγῶ Τατούλη ............................................50,00
Ὑπέρ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Μητροπόλεως μας
Ὁ πανοσ. ἀρχιμ. π. Γερμανός Γιαντσίδης ...............200,00

ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
Μεγάλου Ἀλεξάνδρου
& Ἀγρἀφων - Λαμία
(1ος όροφος )
Τηλ. 22310 50551
ἔως 22310 50553
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καί Πατρίδος, ὡς παράγοντα ἰσχυρῆς ἐθνικῆς ὑπόστασης. Ἀκολούθησε ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπέρ τῶν ψυχῶν τῶν τιμωμένων ἡρώων μετά τήν ὁποία ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ἱερός κλῆρος,
ὁ χορός τῶν ἱεροψαλτῶν, νέες καί νέοι μέ παραδοσιακές στολές καί ὁ λαός, μέ ταυτόχρονη κωδωνοκρουσία τῶν Ἱερών
Ναῶν τῆς πόλεως, μετέβησαν ἐν πομπῇ στόν τόπο μαρτυρίου
τοῦ Αθανασίου Διάκου, στό κέντρο τῆς Λαμίας. Ἐκεῖ τελέσθηκε
Τρισάγιος δέησις καί κατάθεση στεφάνου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο, ἐκ μέρους τῆς τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας, ἐνῶ κλῆρος καί λαός ἔψαλε τόν Ἐθνικό Ὕμνο. Στίς
λατρευτικές ἀκολουθίες παρέστησαν ἡ Περιφερειακή Σύμβουλος κα Ἑλένη Μακρῆ-Θεοδώρου καί ὁ πολιτευτής Φθιώτιδος
κ. Θεόδωρος Χειμάρας.
Οἱ ἐκδηλώσεις ὁλοκληρώθηκαν τήν Δευτέρα 23 Ἀπριλίου

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC

«ΔΙΑΚΕΙΑ 2012»
Διήμερες λατρευτικές ἐκδηλώσεις μέ τήν ἐπωνυμία «ΔΙΑΚΕΙΑ 2012», διοργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας στίς 22 καί 23
Ἀπριλίου πρός τιμήν τοῦ μεγάλου ἥρωα τῆς ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, Ἀθανασίου Διάκου, ἀλλά καί τῶν σύν
αὐτῷ μαρτυρικῶς τελειωθέντων κατά τήν μάχη τῆς Χαλκομάτας Ἐπισκόπου Σαλώνων Ἡσαΐα καί τοῦ ἀδελφοῦ του παπᾶΓιάννη. Οἱ ἐκδηλώσεις ξεκίνησαν τήν Κυριακή 22 Ἀπριλίου μέ
πανηγυρική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ. Νικολάου. Ὁ Σεβασμιώτατος
στήν ὁμιλία του ἀναφέρθηκε στήν ἡρωϊκή θυσία τοῦ Ἀθανασίου Διάκου γιά τήν Πίστη καί τήν Πατρίδα καί τόνισε ὅτι ἀκόμα
καί ἄν ἡ Πολιτεία ξεχάσει τούς ἥρωες, ἡ Ἐκκλησία δέν θά ἀφήσει τόν λαό νά ξεχάσει. Πάντοτε θά προβάλλει τίς μορφές τους
ὡς παράδειγμα ἀγάπης στή Πίστη καί στή Πατρίδα. Ἐπίσης ἐπεσήμανε τήν ἀνάγκη τῆς κοινῆς ἀδιάρρηκτης σχέσης Πίστεως
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σεως, Ἀντισυνταγματάρχη κ. Γεώργιου Μουρουζίδη. Στήν αἴθουσα τελετῶν τοῦ στρατοπέδου, ὁ Διοικητής καλωσόρισε καί εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο πού ἀποδέχθηκε τήν πρόσκλησή του.
Στήν συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος ὡμίλησε ἐπικαίρως στούς ἀξιωματικούς καί τούς στρατιῶτες, ἐπεσήμανε δέ ὅτι Ἐκκλησία καί
Στρατός συμπορεύονται καί εὐχήθηκε σέ ὅλους Καλή Ἀνάσταση.
Μετά τήν ὁμιλία, ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερε στόν Διοικητή τό
ἀναμνηστικό μετάλλιο ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου στή Φθιώτιδα καί βιβλία τῶν ἐκδόσεων τῆς Μητροπόλεώς μας, ἐνῶ σέ ὅλους τούς παρισταμένους μικρές εὐλογίες.

στό τόπο Μαρτυρίου τοῦ Ἐπισκόπου Σαλώνων Ἡσαΐα στή Χαλκομάτα, ὅπου πραγματοποιήθηκε ἡ ὑποδοχή τῆς θαυματουργοῦ Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Δαμάστας, τήν ὁποία μετέφερε ἡ Καθηγουμένη μέ τίς ἀδελφές τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί ἐν
συνεχείᾳ τελέσθηκε ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Νικολάου καί ἐπετειακή ὁμιλία ἀπό
τόν πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Σεραφείμ Ζαφείρη, Ἱεροκήρυκα τῆς
Μητροπόλεως μας, γιά τήν προσφορά καί τήν θυσία τοῦ Ἐπισκόπου Σαλώνων Ἡσαΐα στήν ἀπελευθέρωση τοῦ Ἔθνους.
Γιά τούς ἑορτασμούς πρός τιμήν τοῦ Ἀθανασίου Διάκου, ἡ
Ἱερά Μητρόπολίς μας ἐξέδωσε χιλιάδες μικρές κάρτες μέ ἀντίγραφο τῆς προσωπογραφίας τοῦ Ἀθανασίου Διάκου, φιλοτεχνημένη ὑπό τοῦ περίφημου ἁγιογράφου Φώτη Κόντογλου,
τίς ὁποῖες διένειμε σέ ὅλους τούς παρευρεθέντες στίς λατρευτικές καί ἐπετειακές ἐκδηλώσεις.

Ἐκδήλωση Κέντρου Γάμου τῆς Μητροπόλεώς μας
Εἰδική τελετή πρός τιμήν τῶν μελλονύμφων πραγματοποίησε τή
Πέμπτη 5 Άπριλίου τό Κέντρο Γάμου καί Οἰκογένειας τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου Λαμίας. Στά μελλόνυμφα ζευγάρια μίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ τά συνεχάρη
γιά τήν ἀπόφασή τους, τούς ἀπηύθυνε πατρικές συμβουλές γιά
τήν καινούρια τους ζωή. Στό τέλος στά ζευγάρια διενεμήθησαν ἡ
ἄδεια γάμου τους καί φάκελλος μέ ἔντυπο ὑλικό σχετικά μέ τό
Γάμο καί τήν Οἰκογένεια. Ἀκολούθησε δεξίωση μέ γλυκίσματα
γιά ὅλους.

Ἀπό τήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ π. Σεραφείμ Ράμμου

15 Ἀπριλίου, στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Νεοχωρίου
Τυμφρηστοῦ, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου.
Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μ. Ἐβδομάδος καί Διακαινησίμου
Τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα καί τή περίοδο τῆς Διακαινησίμου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος χοροστάτησε ἤ λειτούργησε στίς ἑξῆς ἀκολουθίες: Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων τό ἀπό-

Τελετή Ὀνομασίας νέων Πυροσβεστῶν
Τήν τελετή Ὀνομασίας τῶν νέων Πυροσβεστῶν πενταετοῦς θητείας τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Ἡ τελετή πραγματοποιήθηκε τήν Δευτέρα 9 Ἀπριλίου στό κτήριο τῆς
Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας Λαμίας παρουσία τοῦ Διοικητῆ καί
ἀξιωματικῶν τοῦ σώματος.

Ἀπό τήν περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου στούς δρόμους τῆς Λαμίας

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τούς ἁξιωματικούς καί τούς πυροσβέστες στήν Π.Υ. Λαμίας

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

1 - 31 Ἰουλίου 2012
Δηλώσεις συμμετοχῆς μέχρι 22 Ἰουνίου
Πληροφορίες καί δηλώσεις
στούς Ἐνοριακούς Ναούς καί
στα Γραφεῖα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.
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γευμα στήν Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό
Ναό Λαμίας. Τήν Μεγ. Δευτέρα τό ἀπόγευμα στήν Ἀκολουθία τοῦ
Ὄρθρου στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Κωνσταντίνου Ν. Μαγνησίας Λαμίας. Τήν
Μ. Τρίτη τό ἀπόγευμα στήν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου στόν Ἱ. Ναό
Ἁγ. Ἀθανασίου Λαμίας. Τήν Τετάρτη τό πρωί στήν Προηγιασμένη
Θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Θεοδώρων Λαμίας καί τό ἀπόγευμα τέλεσε τό μυστήριο τοῦ Μεγ. Εὐχέλαίου στόν Ἱ. Μητροπο-

Φιλανθρωπική δράση τῆς Ἐκκλησίας μας
Γιά τίς ἑορτινές ἡμέρες τοῦ Πάσχα οἱ ἐνορίες τῆς τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας προσέφεραν στούς ἐνδεεῖς συνανθρώπους μας δέματα
ἀγάπης μέ τρόφιμα, κρέατα καί χρηματικά ποσά προκειμένου νά
ἱκανοποιηθοῦν οἱ ὑλικές ἀνάγκες τους καί νά μήν ὑπάρξει κανείς
πεινασμένος τίς ἡμέρες τῆς Ἀναστάσιμης χαρᾶς. Μόνο οἱ ἐνορίες
τῆς Λαμίας συνολικά προσέφεραν 595 δέματα ἀγάπης.
Ἐκδημία π. Σεραφείμ Ράμμου
Ἐκοιμήθη τό Μεγάλο Σάββατο, ὁ συνταξιοῦχος κληρικός τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας, π. Σεραφείμ Ράμμος. Ὁ μακαριστός καταγόταν ἀπό τό χωριό Νεοχώρι Τυμφρηστοῦ καί εἶχε χειροτονηθεῖ διάκονος καί πρεσβύτερος τόν Δεκέμβριο τοῦ 1976 ἀπό τόν
ἀείμνηστο Μητροπολίτη Φθιώτιδος Δαμασκηνό Παπαχρήστου. Ἡ
κηδεία τοῦ ἐκλιπόντος ἱερέως τελέσθηκε την Κυριακή τοῦ Πάσχα,
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Ἀπό τόν Ἑσπερινό τῆς Ἀγάπης στήν Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας
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Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

ΕΚΔΗΜΙΑ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΔΑΔΙΟΥ

& ΥΠΟΔΟΧΗ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΗΣ

Ἡ Ὑπηρεσία Γυναικείων Θεμάτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδας, μέ ἀπόφαση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. κ. Νικολάου, ὀργάνωσε καί λειτουργεῖ τμῆμα
ἐνισχυτικῆς διδασκαλίας γιά μαθητές τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, κατά τό σχολ. ἔτος 2011-2012, στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Θεοδώρων Λαμίας.
Σκοπός τῆς λειτουργίας τοῦ ἐναλλακτικοῦ αὐτοῦ Σχολείου τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ πρόσθετη βοήθεια στά μαθήματα τῆς ἡμέρας, πού σχετίζονται μέ τήν Ἑλληνική Γλῶσσα
καί τά Μαθηματικά, σέ ἀλλοδαπούς καί Ἕλληνες μαθητές,
τῶν ὁποίων οἱ οἰκογένειες ἀδυνατοῦν νά προσφέρουν.
Τά μέλη τῆς Διοικούσας Ἐπιτροπῆς Γυναικείων Θεμάτων μέ τήν ἔναρξη τῆς σχολικῆς χρονιᾶς ἀπευθύνθηκαν
στούς Διευθυντές τῶν Δημ. Σχολείων, οἱ ὁποῖοι μέ τή σειρά τους ἐνημέρωσαν τούς γονεῖς γιά τή λειτουργία τοῦ
Σχολείου τῆς Ἐκκλησίας. Γονεῖς καί μαθητές ἄρχισαν νά
προσέρχονται στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Θεοδώρων Λαμίας.

Ἐκοιμήθῃ ἐν Κυρίῳ τίς πρῶτες πρωινές ὧρες τῆς Παρασκευῆς 20 Ἀπριλίου, αἰφνιδίως, ἡ πανοσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Δαδίου, γερόντισσα Γαλήνη.

φότητα τῆς Μονῆς. Ἀργά τό
Μεσημέρι οἱ Ἀρχιερεῖς
ἔφυγαν γιά τίς ἐπαρχίες
τους.
Τήν Κυριακή τό ἀπόγευμα τελέσθηκε κατανυκτικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.
Νικολάου κατά τόν ὁποῖο
ὁμίλησε
ὁ
πανοσιολ.
Ἀρχιμ. π. Ἐφραίμ Τράνακας, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Τραγάνας.
Στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις παρέστησαν οἱ βουλευτές Φθιώτιδος κα Κατερίνα Μπατζελῆ καί κ.
Χρῆστος Σταϊκούρας, ὁ
Ἀντιπεριφερειάρχης
κ.
Θωμᾶς Στάϊκος, ὁ Δήμαρχος Λαμιέων κ. Γεώργιος
Δέηση στόν Μητροπολιτικό Ναό γιά τήν ἄφιξη τῆς εἰκόνος
Κοτρωνιᾶς,
ἐκπρόσωποι
τοῦ Στρατοῦ καί τῶν Σωμάρο κήρυγμά τους ὠφέλησαν τό ἐκκλησίασμα. Ἀκολούθως των Ἀσφαλείας καί χιλιάδες πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐκδήλωσαν τήν
ἀφοῦ τούς ἐπαίνεσε γιά τό πνευματικό ἔργο πού ἐπιτελοῦν στίς εὐλάβειά τους στήν Παναγία καί τούς Ἁγίους καί τήν προσήλωἹ. Μητροπόλεις τους, τούς εὐχήθηκε νά ἔχουν ὑγεία, δύναμη, σή τους στήν Ἐκκλησία.
ἔτη πολλά καί οἱ Ἅγιοι καί ἡ Παναγία νά τούς σκεπάζουν καί νά
Οἱ ἐκδηλώσεις καλύφθηκαν ἀπό ὅλα τά τοπικά μέσα ἐνημετούς εὐλογοῦν ὥστε νά εἶναι πολύκαρπη ἡ ἐπίπονη ποιμαντο- ρώσεως καί ἡ Θεία Λειτουργία μεταδόθηκε ζωντανά ἀπό τόν
ρία τους. Ἰδιαιτέρως δέ εὐχαρίστησε τόν Μητροπολίτη Βεροίας, Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τούς Τηλεγιά τήν ἰδιαίτερη εὐλογία πού προσέφερε στή τοπική μας οπτικούς Σταθμούς 4Ε, τῆς Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος «ΛυἘκκλησία μεταφέροντας στή Λαμία τήν κάρα τῆς Ἁγίας Ἱερουσα- δία» καί «STAR Κεντρικῆς Ἑλλάδος».
λήμ, ἡ ὁποία ἀνήκει στήν χορεία τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων, καθώς
Καθόλη τήν διάρκεια τῆς παραμονῆς τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς
ἐκήρυξε τόν Χριστό στά χωριά τῆς Οἴτης καί τοῦ Καλλιδρόμου Παναγίας στή Λαμία καθημερινά τελοῦνταν ἱερές ἀκολουθίες.
καί τοῦ Παρνασσοῦ.
Μέ τήν ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, τήν ΚυριαΜετά τήν Θεία Λειτουργία παρατέθηκε δεξίωση στό Ἐπισκο- κή 25 Μαρτίου, κατά τήν ὁποία πανηγυρίζει ὁ Ἱερός Καθεδρικός
πεῖο καί ἐν συνεχείᾳ οἱ Ἀρχιερεῖς μέ τίς συνοδεῖες τους μετέβη- Ναός τῆς Λαμίας, ὁλοκληρώθηκε τό δεκαήμερο τῶν λατρευσαν στήν Ἱερά Μονή Δαμάστας, ὅπου προσκύνησαν τήν θαυμα- τικῶν ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων καί τοῦ
τουργό Εἰκόνα τῆς Παναγίας, ξεναγήθηκαν στούς χώρους τῆς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ἐπίκεντρο των ὁποίων ὑπῆρξε ὁ
Ἱερᾶς Μονῆς καί παρεκάθησαν σέ γεῦμα πού παρέθεσε ἡ ἀδελ- Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός, στόν ὁποῖο φιλοξενήθηκε ἡ θαυ-

Από τήν ταφή τῆς ἡγουμένης γερόντισσας Γαλήνης
στήν Ἱερά Μονή Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Δαδίου

Ἀπό τή λειτουργία τοῦ σχολείου τῆς Ἐκκλησίας στήν Λαμία

Οἱ ἐγγραφές τῶν μαθητῶν αὐξάνονταν καθ’ ὅλη τή
διάρκεια τοῦ σχολικοῦ ἔτους καθώς καί ἡ προσέλευση δασκάλων, οἱ ὁποῖες στήριξαν μέ ἰδιαίτερη χαρά τήν πρωτοβουλία αὐτή.
Τό Σχολεῖο τῆς Ἐκκλησίας λειτουργεῖ καθημερινά κατά
τήν ἀπογευματινή ὥρα 5-6. Ἡ ἐπίδοση τῶν μαθητῶν στά
μαθήματα βελτιώνεται συνεχῶς, σύμφωνα μέ τίς διαπιστώσεις τῶν γονιῶν, τῶν δασκάλων, τῶν σχολικῶν συμβούλων. Ἔκδηλη εἶναι ἡ χαρά καί ὁ ἐνθουσιασμός τῶν τριάντα
πέντε <35> μαθητῶν, πού φοιτοῦν σήμερα στό Σχολεῖο.
Ὑπεύθυνη τῆς λειτουργίας τοῦ Σχολείου εἶναι ἡ τέως
Προϊσταμένη Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης Ν. Φθ/δας κα
Ἀντζουλῆ-Κουτκιᾶ Χριστίνα καί πλαισιώνεται ἀπό εἴκοσι
δύο <22> δασκάλες, ἀπό τίς ὁποῖες δύο <2> διδάσκουν
τήν Ἀγγλική καί μία <1> τή Γαλλική γλῶσσα.
Ἡ λειτουργία τοῦ Σχολείου τῆς Ἐκκλησίας στή Λαμία
ἀποτελεῖ ἕνα πρωτοποριακό καί πρωτόγνωρο πρόγραμμα
γιά τά ἐκκλησιαστικά δεδομένα καί δέν εἶναι μόνον χορηγός γνώσεων καί δημιουργικῶν δραστηριοτήτων, ἀλλά
ὁδηγός ζωῆς καί ἑστία ἀγάπης, χαρᾶς καί ἀσφάλειας.
ΑΝΤΖΟΥΛΗ-ΚΟΥΤΚΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΑΣΚΑΛΑ

Ἡ ἀείμνηστη Καθηγουμένη Γαλήνη Παλαιοβράχα, γεννήθηκε τήν 1η Μαΐου τοῦ 1935 στήν Ἀθήνα. Ἐκάρη Μοναχή στήν Ἱερά Μονή Δαδίου, στίς 15 Αὐγούστου τοῦ 1961
ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυροῦ Δαμασκηνού. Ἡγουμένη ἐξελέγη στίς 5 Αὐγούστου τοῦ 2001
εἰς διαδοχήν τῆς μακαριστῆς Καθηγουμένης γερόντισσας
Παρθενίας.
Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τῆς γερόντισσας Γαλήνης, τελέσθηκε τό Σάββατο 21 Ἀπριλίου στό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Δαδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου. Στήν ἀκολουθία παρέστησαν
πολλοί ἱερεῖς καί ἀντιπροσωπεῖες μοναζουσῶν τῆς Μητροπόλεώς μας καί ἄλλων Μητροπόλεων καθώς ἐπίσης καί
πολλοί πιστοί.

ΕΚΔΗΜΙΑ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΔΑΒΙΔ
Ἐκοιμήθη ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς
Ὁσίου Δαβίδ Λίμνης Εὐβοίας π. Κύριλλος
Γεραντώνης.
Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ ἐκλιπόντος τελέσθηκε τό Σάββατο 31 Μαρτίου καί τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τήν Κυριακή 13
Μαΐου.
Ἀναλυτικό ρεπορτάζ στό ἑπόμενο φύλλο τῆς
ἐφημερίδος μας.

Πλῆθος κόσμος στήν πομπή τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος

ΟἹ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Βεροίας, Ἰλίου καί Φθιώτιδος
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ΕΟΡΤΗ ΦΘΙΩΤΩΝ ΑΓΙΩΝ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

& ΥΠΟΔΟΧΗ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΗΣ

ματουργός Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Γεροντίσσης τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Παντοκράτορος τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Στήν διπλῆ ἑορτή τῆς
Παναγίας καί τῆς Πατρίδος
μας, στήν πανευφρόσυνη
πνευματική πανδαισία πού
ἄρχισε μέ τόν Ἑσπερινό καί
κορυφώθηκε μέ τήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία,
συμμετεῖχε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ.
Κύριλλος, ὁ ὁποῖος ἀνταποκρίθηκε στήν πρόσκληση
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας. Ὁ Θεοφιλέστατος χοροστάτησε στόν
πανηγυρικό Ἑσπερινό καί
μέ τόν θεολογικό καί πνευματικό του λόγο οἰκοδόμησε τό χριστεπώνυμο πλήρωμα.
Ἀπό τήν πανηγυρική θεία λειτουργία στἠ μνήμη τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων στόν Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας
Τήν Κυριακή 25 Μαρτίου, στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, στήν ὁποία συνιερούργησαν ὁ Σεβασμιώτατος Μη- ρουσία τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Ἀνάπτυξης, ὡς
τροπολίτης μας κ. Νικολάος και ο Θεοφιλέστατος Ἀβύδου, ὁ ἐκπροσώπου τῆς Κυβερνήσεως, καθώς καί τῆς πολιτικῆς καί
Σεβασμιώτατος ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Θεοφιλέστατο πού τίμη- στρατιωτικῆς ἡγεσίας τῆς πόλης καί τοῦ Νομοῦ, στό τέλος τῆς
σε μέ τήν παρουσία του τήν ἑορτή τοῦ Μητροπολιτικοῦ μας ὁποίας ἡ Φιλόλογος κα Παναγιώτα Σαμαρᾶ-Ζήκα ἐκφώνησε τόν
Ναοῦ καί τόνισε ἰδιαιτέρως τήν σταθερότητα τοῦ ἑλληνικοῦ πανηγυρικό τῆς ἡμέρας.
Μετά τήν Δοξολογία, ὁ ἱερός κλῆρος, οἱ ἄρχοντες καί ὁ
λαοῦ στήν ὀρθόδοξη πίστη. Ἀκολούθως, ἀναφέρθηκε στούς
Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι πάρα τίς κακουχίες πού πέρασαν ἀπό τούς εὐσεβής λαός λιτάνευσαν τίς δύο εἰκόνες τῆς Εὐαγγελιστρίας
Τούρκους κατακτητές δέν ὑποδουλώθηκαν, ἀλλά κράτησαν καί τῆς Γερόντισσας, τελέσθηκε Τρισάγιο στόν τάφο τοῦ Ἀθαναἄσβεστη στήν ψυχή τους τήν ἐθνική τους συνείδηση καί τό ἐθνι- σίου Διάκου καί ἔγινε κατάθεση στεφάνων στόν ἀνδριάντα του
κό τους φρόνημα, ἔχοντας ὡς στήριγμα τήν δύναμη τοῦ Θεοῦ. στήν πλατεῖα Διάκου.
Τέλος, ἀκολούθησε ἡ μαθητική καί στρατιωτική παρέλαση,
Τέλος, προέτρεψε τό λαό νά μήν προδώσει ποτέ τήν ἱερά παρακαταθήκη τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδος, ἀπαντώντας μέ τόν τρό- τήν ὁποία παρακολούθησαν ὁ Σεβασμιώτατος καί ὁ Θεοφιλέπο αὐτό στούς ἐθνομηδενιστές πού θέλουν νά ἀπαξιώσουν στατος ἀπό τήν ἐξέδρα τῶν ἐπισήμων.
Ἡ ἑορτή ὁλοκληρώθηκε μέ τόν Ἑσπερινό τῆς ἀποδόσεως,
αὐτό τό σύνδεσμο τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδος.
Μετά την Θεία Λειτουργία ἀκολούθησε ἡ Δοξολογία πα- στόν ὁποίῖο χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος καί ὁμίλησε ὁ Πρω-

μεταφέρει τά αἰτήματα τῶν
πιστῶν καί θά τά καταθέσει
στό Περιβόλι τῆς Παναγίας, κάνοντάς τα θερμή
προσευχή στό Ἱερό Θυσιαστήριο.
Στήν Ἀντιφώνησή του
ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, μέ συγκίνηση
εὐχαρίστησε τόν καθηγούμενο τῆς Μονῆς καί τήν
Ἱερά Ἀδελφότητα γιά τήν
ἀνταπόκριση τοῦ αἰτήματός του νά μεταφερθεῖ ἡ
Ἱερά Εἰκόνα τῆς Παναγίας
γιά δέκα ἡμέρες στήν Πόλη μας, πρός ἁγιασμό τῶν
πιστῶν. Ἰδιαιτέρως εὐχαρίστησε τόν Ἀρχιμ. π. Ἐπιφάνιο καί τόν μοναχό Ἀνδρέα
πού ὅλες αὐτές τίς ἡμέρες
συγκακοπάθησαν, ἀλλά
καί συνευφράνθησαν μαζί
Ἀπό τούς ἑορτασμούς τοῦ Εὐαγγελισμού τῆς Θεοτόκου στή Λαμία
μας, κατά τήν διάρκεια τοῦ
προσκυνήματος.
τοπρ. π. Διομήδης Παναγιωτόπουλος, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
Ὁ Σεβασμιώτατος εἰς ἀνάμνησην τῆς ἐπισκέψεως τῆς ΠαναἈμφίκλειας.
γίας, ἀφιέρωσε στήν Εἰκόνα ἕνα Ἀρχιερατικό Ἐγκόλπιο, εὐχόμεΤήν Δευτέρα, 26 Μαρτίου, τό πρωί τελέσθηκαν οἱ ἀκολου- νος ὅπως ἡ Παναγία ὑψώνει χέρια ἱκεσίας πρός τόν Μονογενῆ
θίες τοῦ Ὄρθρου, τῶν Ὡρῶν καί τοῦ Εσπερινοῦ μετά Προηγια- της καί δέεται ἐκτενῶς ὑπέρ τοῦ Ποιμενάρχου, τοῦ κλήρου καί
σμένης Θείας Λειτουργίας ἐπί τῇ ἀναχωρήσει τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ λαοῦ τῆς Θεοσώστου Μητροπόλεως Φθιώτιδος. Στήν συνέτῆς Παναγίας τῆς Γεροντίσσης.
χεια κλῆρος καί λαός μέ δάκρυα στά μάτια προέπεμψαν τήν
Μετά τήν Προηγιασμένη ἔγινε δέηση ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Εἰκόνα τῆς Παναγίας εὐχαριστώντας Την γιά τις εὐεργεσίες Της.
Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο καί τούς ἱερεῖς ἐνώπιον τῆς ΕἰκόΌλες αὐτές τίς ἡμέρες ὁ Μητροπολιτικός Ναός ἀναδείχθηκε
νος τῆς Γεροντίσσης καί ἐψάλησαν τροπάρια πρός τιμήν τῆς Πα- πνευματική κολυμβήθρα, στήν ὁποία ἀναγεννήθηκαν οἱ ψυχές
ναγίας. Ὁ λαός, ὁ ὁποῖος εἶχε κατακλύσει τόν Ἱερό Μητροπολι- τῶν χριστιανῶν πού κατέφυγαν στήν χάρη Της.
τικό Ναό γιά νά ἀσπασθεῖ γιά τελευταία φορά τήν Εἰκόνα τῆς
Συγκινητική ὑπῆρξε ἡ ἀθρόα προσέλευση χιλιάδων πιστῶν
Παναγίας συνέψαλε ὕμνους πρός τήν Θεοτόκο.
καί ἰδιαιτέρως τῆς νεολαίας ἀπό τήν Φθιώτιδα καί ἄλλα μέρη
Ἀκολούθως ὁ π. Ἐπιφάνιος στήν ἀποχαιρετιστήρια προσλα- τῆς Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά ἀσπασθοῦν τήν Θαυμαλιά του εὐχαρίστησε τόν Ποιμενάρχη μας, τούς ἱερεῖς καί τό λαό τουργό Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Γεροντίσσης καί νά ἐναποθέγιά τήν φιλοξενία καί τήν ἀγάπη πού ἐπέδειξαν ὅλες αὐτές τίς σουν σ’ αὐτή τήν ἀγάπη, τήν ἐλπίδα καί τήν εὐλάβειά τους.
ἡμέρες πρός τήν Γερόντισσα Παναγία. Ὑποσχέθηκε δέ, ὅτι θά

Ἀπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στή μνήμη τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων

Σελίδα 16

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη στήν Ἱερά Μονή Δαμάστας

«ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Ἀπό τήν θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό

Ἀπό τήν ἀναχώρηση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας Γεροντίσσης

KΩΔΙΚΟΣ: 5228

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC
ρε γιά τήν στέγαση τοῦ Ἰατρείου τό Ἐνοριακό Πνευματικό Κέντρο
τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Λαμίας, τό ὁποῖο βρίσκεται σέ κεντρική καί προσβάσιμη θέση. Στό ἰατρεῖο θά προσφέρουν ἐθελοντικά ὑπηρεσία γιατροί καί νοσηλευτές τῆς πόλης μας, ἐνῶ εἶναι
δεδομένη καί ἡ ἀρωγή μέ κάθε τρόπο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.
Ἐγκαίνια Ἰατροδικαστικῆς Ὑπηρεσίας Λαμίας
Τά ἐγκαίνια τῆς Ἰατροδικαστικῆς Ὑπηρεσίας Λαμίας τέλεσε, τήν
Παρασκευή 27 Ἀπριλίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος. Στή τελετή παρέστησαν οἱ προϊστάμενοι τῆς Ἰατροδικαστικῆς Ὑπηρεσίας Λαμίας κα Ἀποστολία Ἀκριβούση, Ἀθηνῶν κ.

OTα ν οI EOρτES γIνο ντα ι πα ν η γYρια

Ἁπό τήν πανηγυρική θεία λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Παναγίας Δεσποίνης

λιτικό Ναό Λαμίας. Τήν Μ. Πέμπτη τό πρωί λειτούργησε στήν
Θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Νεκταρίου Λαμίας, τό ἀπόγευμα
στήν Ἀκολουθία τῶν Παθῶν στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας.
Τήν Μ. Παρασκευή τό πρωί χοροστάτησε στόν Ἑσπερινό τῆς Ἀποκαθηλώσεως καί τό ἀπόγευμα στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου
στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας. Τό Μ. Σάββατο τό πρωί λειτούργησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Ἀποστόλων Λαμίας, ἐνῶ τό βράδυ χοροστάτησε στήν παννυχίδα τῆς Ἀναστάσεως καί ἱερούργησε στόν
Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας. Τό ἀπόγευμα τοῦ Πάσχα τελέσθηκε μέ λαμπρότητα χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας, μέ τή συμμε-

ἱ ἑορτές τῆς Ἐκκλησίας μας ὅπως
τίς ζεῖ ὁ λαός μας μέ τίς πηγαῖες
ἐκδηλώσεις σεβασμοῦ καί τιμῆς
πρός τό τιμώμενο πρόσωπο, μέ τήν ἀθρόα
συμμετοχή στίς ἱερές
ἀκολουθίες, μέ τίς ἀρτοκλασίες, τά ἀφιερώματα, τίς λιτανεῖες,
τόν διάκοσμο, καί ὅσα
ἄλλα ἡ παράδοση ἔχει
διαφυλάξει, εἶναι εὐκαιρίες
ἀνανεώσεως
τῆς πίστεως καί ἀνακαινίσεως τῆς ψυχῆς.
Δέν εἶναι μόνο ἡ
μεγαλοπρέπεια καί ἡ
πνευματική ὡραιότητα
τῶν τελετῶν, κυρίως εἶναι ἡ ἐσωτερική
ἀγαλλίαση καί ἡ εὐφροσύνη, πού αἰσθάνεται
ὁ πιστός λαός, ὅταν ἑορτάζει. Ἡ συμμετοχή
στό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἡ μυστική προσευχή τοῦ καθενός, τό ἱερό κήρυγμα, οἱ οὐράνιες ψαλμωδίες συνθέτουν μιά
εἰκόνα ἄλλου κόσμου, τό πολίτευμα τοῦ
ὁποίου, ἔστω καί γιά λίγο, βιώνουμε, ὄχι ὡς
θεωρητικό στοχασμό, ἀλλά ὡς τρόπο ζωῆς.
Μέ τίς ἑορτές διατηρεῖται ἡ ἐκκλησιαστική
μας ταυτότητα, δημιουργεῖται κλῖμα αἰσιοδοξίας καί ἐνθουσιασμοῦ, σφυρηλατεῖται ἡ
ἑνότητα τῶν πιστῶν καί ἀνανεώνεται ἡ
ζωή. Ἀκόμα οἱ ἑορτές διακηρύττουν, ὅτι ἡ
Ἐκκλησία γεννᾶ ἁγίους σέ ὅλες τίς ἐποχές
καί σέ ὅλα τά μέρη τῆς γῆς.
Μέσα στό γενικό κλῖμα τῆς πνευματικῆς
κοπώσεως, τῆς ἐκκοσμικεύσεως καί τῆς
ὑποτιμήσεως τῶν ἀξιῶν ἐντάσσεται καί ἡ
ἀλλοίωση τοῦ νοήματος τῶν ἑορτῶν, ἡ πα-
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Ἀπό τα ἐγκαίνια τῆς Ἰατροδικαστικῆς Ὑπηρεσίας Λαμίας

Φίλιππος Κουτσάφτης, Πειραιῶς κ. Νικόλαος Καρακούκης, ὁ
Ἀντιπεριφερειάρχης Στερεᾶς κ. Θωμᾶς Στάικος καί πολλοί ἐπίσημοι.
Ἁγιασμός νέων Γραφείων Μητροπόλεως
Ἁγιασμό στά νέα Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας πού στεγάζονται στό Κέντρο Νεότητος στή Ν. Ἄμπλιανη Λαμίας καί συγκεκριμένα στήν συμβολή τῶν ὁδῶν Ἀγράφων καί Μεγ. Ἀλεξάνδρου, τέλεσε τή Δευτέρα 30 Ἀπριλίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ Νικόλαος. Στόν Ἁγιασμό παρέστησαν οἱ Ὑπάλληλοι
τῶν Γραφείων, οἱ ἱερεῖς τῶν ὁμόρων ἐνοριῶν καί ὁ Διευθυντής

Πανηγυρική θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Λαμίας

τοχή τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς πόλης καί παρουσία πολλῶν
εὐσεβῶν χριστιανῶν. Κατά τήν ἀκολουθία τό ἱερό Εὐαγγέλιο ἀνεγνώσθη σέ 7 ξένες γλῶσσες. Τήν Παρασκευή 20 Ἀπριλίου, ἑορτή
τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, ίερούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό Παναγίας Δεσποίνης Λαμίας. Τήν Δευτέρα 23 Ἀπριλίου, ἑορτή τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου, ἱερούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό Ἁγ. Γεωργίου Λαμίας, ἐνῶ τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς χοροστάτησε στόν
πανηγυρικό ἑσπερινό στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Γεωργίου περιοχῆς Καλυβίων Λαμίας.
Ἀπόφαση λειτουργίας Κοινωνικοῦ Ἰατρείου στή Λαμία
Μέ στόχο τήν περίθαλψη τῶν ἀνασφάλιστων καί ἐνδεῶν συνανθρώπων μας άποφασίσθηκε μετά ἀπό συνάντηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου μέ τόν Πρόεδρο τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Λαμίας κ. Λεων. Ἀναγνωστόπουλο, πού πραγματοποιήθηκε τήν Πέμπτη 26 Ἀπριλίου, ἡ λειτουργία Κοινωνικοῦ
Ἰατρείου στή Λαμία. Γιά τό λόγο αὐτό ὁ Σεβασμιώτατος προσέφε-
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Ἁγιασμός στά νέα γραφεῖα τῆς Μητροπόλεώς μας

τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Γερμανός ὁ Μελωδός, κ.
Ἀνδρέας Ιωακείμ. Στό σύντομο χαιρετισμό του ὁ Σεβασμιώτατος
τόνισε τή σπουδαιότητα τῆς λειτουργίας τῶν Γραφείων τῆς Ἱερἆς
Μητροπόλεώς μας στό Κέντρο Νεότητος.

ραμόρφωσή τους καί ὁ ἐκτροχιασμός τους.
Ὅταν οἱ ἑορτές ἐκκοσμικεύονται καταντοῦν
πανηγύρια χωρίς πνευματικό περιεχόμενο.
Ὅταν ὑπερτεροῦν τά ἄσεμνα θεάματα, τά
ἐρωτικά ἄσματα, οἱ
οἰνοποσίες, ἡ γαστριμαργία καί οἱ ἀσέλγειες, τότε δέν εἶναι ἑορτές. Ἡ παράδοσή μας
γνωρίζει νά διατηρεῖ
τό μέτρο. Ἀπό τότε
ὅμως πού τό κέρδος
ἔγινε αὐτοσκοπός ἀκόμα καί ἡ παράδοση
ἀλλοτριώθηκε μέ ἀποτέλεσμα πολλοί νά
συμμετέχουν σ’ αὐτοῦ
τοῦ εἴδους τό πανηγύρι μέχρι πρωΐας, χωρίς
συμμετοχή στή θεία Λειτουργία, στή θεία
Κοινωνία καί στήν προσευχή. Ἑορτές στίς
ὁποῖες εὐτελίζονται οἱ ἀξίες, ἡ ἠθική καί ἡ
πίστη εἶναι διαβολικές ἑορτές.
Ἔλεγε ὁ ἅγιος Γέροντας Παΐσιος: «Νά
συμμετέχουμε καί νά ἔχουμε ὄρεξη πνευματική νά τίς πανηγυρίζουμε τίς γιορτές. Τότε
γλεντᾶμε πνευματικά καί μεθᾶμε πνευματικά ἀπό τό παραδεισένιο κρασί πού μᾶς φέρνουν οἱ ἅγιοι καί μᾶς κερνοῦν».
Ἐάν στραφοῦμε στόν παραδοσιακό τρόπο βιώσεως τῶν Ἑορτῶν τῆς Ἐκκλησίας
μας, μέ συμμετοχή στό ἀληθινό περιεχόμενό
τους θά ὀμορφύνουμε τή ζωή μας, θά
βροῦμε νόημα στήν ὕπαρξή μας καί θά
ὑπερβοῦμε πολλές δυσκολίες τῆς ζωῆς.
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