
ντηση οἱ δύο ἄνδρες εἶχαν τήν εὐκαιρία νά συζητήσουν
γιά πολλά θέματα πού ἀφοροῦν τήν τοπική κοινωνία.
Ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψη στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη

μας κ. Νικόλαο πραγματοποίησε, τή Δευτέρα 21 Φεβρου-
αρίου, ὁ νέος Διοικητής τῶν Πυροσβεστικῶν Ὑπηρεσιῶν
Περιφέρειας Στερεᾶς Ἑλλάδος κ. Παναγιώτης Σκόνδρας,
ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν νέων καθηκόντων του. Ὁ Σεβασμιώ-
τατος εὐχήθηκε στόν νέο Περιφερειάρχη τῆς Πυροσβε-
στικῆς ἐπιτυχία στό ἔργο του.  

Ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων στή Δαμάστα.
Στήν Ἱερά Μονή Δαμάστας βρέθηκε, τήν Παρασκευή 11
Φεβρουαρίου, ὁ πανοσιολογιώτατος ἀρχιμανδρίτης π.
Ναθαναήλ, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἰβήρων
τοῦ Ἁγίου Ὄρους διερχόμενος ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολή

μας, μεταφέροντας τεμάχιο λειψάνου τῆς χειρός τοῦ Ἁγί-
ου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους, τό ὁποῖο βρίσκεται ἀπο-
τεθησαυρισμένο στήν Μονή Ἰβήρων. Τόν πανοσιολογιώ-
τατο καθηγούμενο συνάντησε στό μοναστῆρι ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καί συζήτησαν
ἐπί πνευματικῶν θεμάτων. Τό τεμάχιο τοῦ ἱεροῦ λειψάνου
προσεκύνησε ἡ ἀδελφότης τῆς Μονῆς καί οἱ προσκυνητές
πού παρίσταντο κατά τήν ὥρα τῆς παραμονῆς του στό
Μοναστῆρι.

35 χιλιάδες εὐρώ στή Μητρόπολη Μουάνζας.
Ὅπως εἶναι γνωστό ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας κατόπιν πρω-

τοβουλίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νι-
κολάου ἔχει ἀναλάβει νά ἀνεγείρει στήν Ἱερά Μητρόπολη
Μουάνζας τόν Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου,
προκειμένου νά ἐξυπηρετηθοῦν οἱ λατρευτικές ἀνάγκες
τῶν ἰθαγενῶν χριστιανῶν τῆς περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι στε-
ροῦνται ἱερῶν ναῶν. Γιά τίς ἀνάγκες τῆς ἀνοικοδομήσεως
τοῦ Μητροπολιτικοῦ ναοῦ ἡ Μητρόπολίς μας ἀπέστειλε
τό ποσό τῶν 35 χιλιάδων εὐρώ, ἐνισχύοντας ἔμπρακτα
καί γενναιόδωρα τό ἔργο τῆς ἐξωτερικῆς ἱεραποστολῆς
στή Μαύρη  Ἤπειρο καί στούς ἐνδεεῖς μαύρους ἀδερφούς
μας. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μουάνζα κ. Ἱερώνυ-

μος γιά τήν προσφορά αὐτοῦ τοῦ σημαντικοῦ ποσοῦ πού
ἀπέστειλε ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας εὐχαρίστησε μέ ἐπιστο-
λή τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας.

Ἐπιμνημόσυνη Δέηση στό Στρατιωτικό Νεκροταφεῖο.
Ἐπιμνημόσυνη δέηση στό στρατιωτικό νεκροταφεῖο Λα-
μίας τελέσθηκε, τό Σάββατο 26 Φεβρουαρίου, ὑπέρ τῶν
πεσόντων στούς ἱερούς τοῦ  Ἔθνους ἀγῶνες, ἀλλά καί
τῶν τελειωθέντων κατά τήν εἰρηνική περίοδο στρατιω-

τικῶν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του μας κ. Νικολάου, μέ πρωτοβουλία τῆς Στρατιωτικῆς
Διοικήσεως τῆς Μεραρχίας Ὑποστηρίξεως Λαμίας. Στήν
τελετή παρέστησαν ὁ Στρατηγός Διοικητής ΜΕΡΥΠ κ. Θε-
όδ. Ζάχαρης, ὁ Βουλευτής Φθιώτιδος κ. Νικ. Τσώνης, ὁ
Περιφερειακός Διοικητής τῶν Πυροσβεστικῶν Ὑπηρεσιῶν
Στερεᾶς Ἑλλάδος κ. Παν. Σκόνδρας καί ἐκπρόσωποι
λοιπῶν φορέων.

Ἀπολογισμός Τράπεζας Αἵματος.
Μία ἀπό τίς σημαντικότερες φιλανθρωπικές προσπάθειες
πού ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἔχει ἀναπτύξει καί καλλιεργεῖ,
μέ τήν ἀνύστακτη μέριμνα καί ποιμαντική φροντίδα τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, εἶναι ἡ
Τράπεζα Αἵματος της. Σέ τακτά χρονικά διαστήματα στίς
ἑνορίες τῆς Λαμίας ἀλλά καί στίς μεγάλες κωμοπόλεις τοῦ
Νομοῦ γίνονται αἱμοληπτικές προσπάθειες γιά τήν ἐνίσχυ-
ση τῆς Τράπεζας Αἵματος τῆς Μητροπόλεώς μας, προκει-
μένου νά μπορεῖ νά προσφέρει δωρεάν τήν βοήθειἀ της
σέ ὅσους ἀνθρώπους καταφεύγουν σέ αὐτή. Σύμφωνα μέ
τόν Ἀπολογισμό γιά τό 2010, πού ἀνακοίνωσε ὁ ὑπεύθυ-
νος τοῦ Γραφείου Αἱμοδοσίας τῆς Μητροπόλεώς μας
αἰδεσ. πρεσβ. π. Νικόλαος Κατσαρέλης, ἀπό τίς προγραμ-
ματισμένες αἱμοδοσίες καί ἀπό τούς συνανθρώπους μας
πού προσῆλθαν στό Γενικό Νοσοκομεῖο Λαμίας συγκε-
ντρώθηκαν 81 φιάλες αἵματος. Ἀπο αὐτές οἱ 79 φιάλες
ἔχουν ἤδη δοθεῖ σέ πάσχοντες συνανθρώπους μας. Ἡ Ἱε-
ρά Μητρόπολη Φθιώτιδος εὐχαριστεῖ τούς ἐθελοντές
αἱμοδότες πού ἀνταποκρίθηκαν στό κάλεσμα ζωῆς τῆς το-
πικῆς Ἐκκλησίας μας.
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Γενική διαπίστωση εἶναι ὅτι ὡς κοινωνία
περνᾶμε μιά σοβαρή κρίση, πού σάν καρκί-
νωμα ἐπάνω στό κοινωνικό σῶμα συνεχῶς

διογκώνεται καί ἀπειλεῖ
τήν ἴδια τή ζωή. Τή διαπί-
στωση αὐτή δέν κάνουν
μόνο οἱ πνευματικοί
ἄνθρωποι πού ἐμφο-
ροῦνται ἀπό τά ἰδεώδη
τῆς πίστεως ἀλλά καί
ἄλλοι πολλοί, κυρίως δέ
τόν τελευταῖο καιρό οἱ δη-
μοσιογράφοι, οἱ ὁποῖοι μέ
ἀποκαλυπτικά κείμενα ξε-
σκεπάζουν τή δυσοσμία
τῆς ἀρρώστιας καί ἐπισημαίνουν τήν τραγικότητα
τῆς πραγματικότητος. Ὁμιλοῦν γιά κατάρρευση
πού ὀφείλεται στόν ἀθεράπευτο ἀτομικισμό καί
τήν παχυδερμική ἐγωλατρία τοῦ νεοέλληνος. Κα-
θημερινά στίς ἐφημερίδες καταγράφεται ἡ κρίση
τήν ὁποία διερχόμαστε ὡς κοινωνία καί ὡς ἔθνος.
Ἐκβιασμοί, ληστεῖες, δολοφονίες, τρομοκρατίες.
Ζοῦμε μέσα σ´ ἕνα κλίμα ἀνασφάλειας γιά τή ζωή
μας καί τήν περιουσία  μας. Ἀνενόχλητοι δροῦν οἱ
πάσης φύσεως ἐγκληματίες. Ληστεύουν, σκοτώ-
νουν, βιάζουν καί χάνονται μέσα στό χάος. Κανείς
ἀπ᾽ αὐτούς δέν συλλαμβάνεται καί μένει στόν ἀνυ-
περάσπιστο πολίτη ἡ ἀπόγνωση. Στήν ψυχολογία
τοῦ λαοῦ περνᾶ μιά περίεργη νοοτροπία ἀδιαφο-
ρίας, ὠχαδελφισμοῦ καί ἐξαθλιώσεως.Ὅλα ἰσοπε-
δώνονται καί ἁπλουστεύονται χάριν τάχα τῆς ἰσό-
τητας καί τοῦ ἐκδημοκρατισμοῦ. Χυδαιότης καί κο-
ροϊδία, ἀνορεξία γιά ἐργασία καί χρηματισμός,
ψευδολογία καί παθολογική ὑπερηφάνια, ἐξαπάτη-
ση καί συναλλαγή, εἶναι τά χαρακτηριστικά ῾῾χαρί-
σματα᾽᾽ τῶν περισσοτέρων.

Ἔχουμε τόσο ἀπορροφηθεῖ ἀπό τό ὅραμα τοῦ
εὐδαιμονισμοῦ, ὥστε νά ἀδυνατοῦμε νά κατανοή-
σουμε ὁρισμένα κρίσημα προβλήματα, τά ὁποῖα

ὅσο ἀφήνουμε ἄλυτα τόσο
περισσότερο μᾶς περι-
σφίγγουν, μέ κίνδυνο νά
μᾶς προκαλέσουν ἀσφυ-
ξία.
Ὅλοι θά πληρώσουμε τήν
κατάρρευση αὐτή. Καί
ὅπως δείχνουν τά πράγ-
ματα κανείς δέν εἶναι δια-
τεθειμένος νά ὑποβληθεῖ
σέ θυσίες. 
Ἡ ἀναστάτωση πού θά

προκληθεῖ εἶναι μοιραία γιά τήν τύχη τῆς πατρίδας
μας.
Τό ἔχουμε πεῖ κι ἄλλη φορά. Πρέπει νά ἀφυπνη-
σθοῦμε. Θά μᾶς πλακώσουν τά ἐρείπια μιά μέρα.
Νά ἀφήσουν οἱ πολιτικοί μας τίς ἀντιπαραθέσεις
καί τήν καλλιέργεια κλίματος ἐντάσεως.
Ὅταν θά ἀναγκασθοῦν νά ἀλλάξουν τακτική ἴσως

θά εἶναι πολύ ἀργά. Οἱ πρῶτοι κραδασμοί τοῦ
οἰκοδομήματος πού καταρρέει ἀκούγονται. Πρέπει
ὅλοι νά προλάβουμε. Νά μή γίνουμε νεκροθάφτες
τῆς Ἑλλάδας.
Καί τήν τελευταία στιγμή ὑπάρχει ἐλπίδα. Εἶναι ἡ
δύναμη ἐκείνη πού σέ δύσκολες περιστάσεις συ-
γκράτησε τό ἔθνος  μας, τό ἕνωσε καί τό βοήθησε
νά ἀνασυγκροτηθεῖ. Εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
μας. Ἀρκεῖ νά ἐνστερνιστοῦμε τίς ἀρχές της μικροί
καί μεγάλοι καί νά τήν ἀφήσουν οἱ ἰσχυροί νά δια-
δραματίσει καί πάλι τό ρόλο της μέσα σ´ αὐτό τό
πανδαιμόνιο τῶν πνευματικοκοινωνικῶν ἀνακατα-
τάξεων.

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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Πρός
Κλῆρο, Ἄρχοντες καί λαό
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ.

Ἀποστολική ἐπιταγή εἶναι τό «Μνημονεύετε τῶν
ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τόν λόγον τοῦ
Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τήν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς
μιμεῖσθε τήν πίστιν» (Ἑβρ. 13.7). Ἔχο-
με ἱερό χρέος νά ἐνθυμούμεθα μέ
εὐγνωμοσύνη τούς πατέρες μας, οἱ
ὁποῖοι μᾶς ἐδίδαξαν τόν δρόμο τῆς
ἀρετῆς καί φωταγώγησαν τή ζωή τῆς
κοινωνίας μας μέ τό παράδειγμά
τους. Ὁ σεβασμός καί ἡ ἀγαθή μνή-
μη, ἰδιαιτέρως σήμερα, φωτίζει τήν
πορεία τοῦ μέλλοντός μας καί προ-
βάλλει παραδείγματα πρός μίμησιν
σέ μία κοινωνία πού καθαιρεῖ τίς
ἀξίες καί ἀπαξιώνει ὅ,τι ἔχει σχέση μέ
τόν ἐσωτερικό περίκοσμο τῆς προσω-
πικότητος.

Ἕνα λαμπρό ὄνομα, πού κοσμεῖ
τήν ἱστορία τῆς πόλεως τῆς Ἀταλά-
ντης καί ὁλοκλήρου τῆς Ἑλλάδος,
εἶναι ὁ Ἐπίσκοπος Ταλαντίου Νεόφυ-
τος, εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ ὁποίου
ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας θά ἀφιερώσει μεγάλο ἀριθμό
λατρευτικῶν, πνευματικῶν καί πολιτιστικῶν ἐκδηλώσε-
ων, ἐφέτος καί τοῦ χρόνου, μέ τήν εὐκαιρία συμπληρώ-
σεως 150 χρόνων τό 2011 ἀπό τῆς κοιμήσεώς του καί
250 χρόνων τό 2012, ἀπό τῆς γεννήσεώς του.

Ἡ ἀρχή τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων διά τόν
ἔνθερμο ζηλωτή τῆς Ἐκκλησίας καί ἀτρόμητο ἀγωνιστή
τῆς πατρίδος, γίνεται ἀπό τήν ἱστορική πρωτεύουσα τῆς
Λοκρίδος Ἀταλάντη, πού�πανηγυρίζει τήν μνήμη τῶν
προστατῶν της Ἁγίων Θεοδώρων, μέ τήν τέλεση ἐπιμνη-
μοσύνου δεήσεως καί τήν κατάθεση στεφάνου ἐνώπιον
τῆς προτομῆς τοῦ Ἱεράρχου, πού στολίζει τήν πλατεία
τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ. Θά ἐπακολουθήσουν πολ-
λές ἐκδηλώσεις, Θεῖες Λειτουργίες, συναυλίες, ἑσπερί-
δες, ὁμιλίες, βάσει προγράμματος, τό ὁποῖο θά λάβετε
ἐγκαίρως.

Ὄντως ὁ ἐπί 30 χρόνια Ἐπίσκοπος τῆς Ἀταλάντης Νε-
όφυτος, ὑπῆρξε μεγάλη ἐκκλησιαστική καί ἐθνική προ-
σωπικότης, ἡ ὁποία διέλαμψε στήν πιό κρίσιμη περίοδο
τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. Δικαίως ὀνομάσθηκε «φαεινός
τῆς πατρίδος καί τῆς Ἐκκλησίας ἀστήρ», «χρυσός καθα-
ρός φέρων ἀμόλυντον ἐν ἑαυτῷ τόν τύπον τῆς εἰκόνος
τοῦ Θεοῦ». 

Ὁ Ταλαντίου Νεόφυτος Μεταξᾶς ἐγεννήθη στήν Ἀθή-
να τό 1762. Μετά τά ἐγκύκλια γράμματα στήν γενέτειρά
του, ἔχων ἔφεση πρός τήν Ἱερωσύνη, χειροτονήθηκε
Διάκονος στήν Ἱερά Μονή Πεντέλης, μετονομασθείς ἀπό
Νικόλαο σέ Νεόφυτο. Ἔπειτα μετέβη στήν Κωνσταντι-
νούπολη καί ἐπιστρέψας διετέλεσε Διάκονος τοῦ Ἐπι-
σκόπου Ταλαντίου Γαβριήλ, τόν ὁποῖο διεδέχθη καί

στήν Ἐπισκοπή τό 1803. Μέ τήν ἔκρηξη τῆς ἐπαναστάσε-
ως στήν Πελοπόννησο, πρώτη ἀπό τήν Στερεά Ἑλλάδα
μέ τήν προτροπή τοῦ Νεοφύτου, ἐξεγέρθηκε ἡ Ἀταλά-
ντη κατά τῶν Τούρκων. 

Περιζωσμένος τήν σπάθη ἠγεῖτο τῶν πολεμιστῶν τῆς
ἐπαρχίας του, ἐνθαρρύνων αὐτούς στόν ἱερό ἀγῶνα.
Τόν Μάρτιο τοῦ 1821 στόν  Ὅσιο Λουκᾶ Βοιωτίας, μαζί
μέ τόν Σαλώνων Ἡσαΐα εὐλόγησε καί ἁγίασε τά παλικά-
ρια τοῦ Ἀθανασίου Διάκου. Καί ἀργότερα ὅταν ἔμαθε,

ὅτι ὁ Ἀθανάσιος Διάκος κυκλώθηκε
στήν Ἀλαμάνα ἀπό πολυαρίθμους
βαρβάρους, ἔσπευσε ἄν καί ἦταν
ἀσθενής, μέ ὅσους ἄθροισε ἀπό τήν
Λοκρίδα, γιά νά σώσει τόν γενναῖο
ἥρωα. Δυστυχῶς ὅμως δέν κατώρθω-
σε νά φθάσει πρίν τήν καταστροφή.
Ἀμέσως μετά, μετέβη στήν Πελοπόν-
νησο, γιά νά μεριμνήσει γιά τήν σύ-
σταση Κυβερνήσεως. Τόν Νοέμβριο
τοῦ 1821 στήν Ἄμφισσα συνεκάλεσε
συνέλευση τῶν κατοίκων τοῦ ἀνατολι-
κοῦ τμήματος τῆς Στερεᾶς καί στήν
Θεία Λειτουργία ἐξεφώνησε περίφημο
λόγο, μέ τόν ὁποῖο ἀπεδείκνυε τήν ἱε-
ρότητα τῆς ἐπαναστάσεως κατά τοῦ
τυράννου. Διετέλεσε πρόεδρος τοῦ
Ἀρείου Πάγου καί ὑπέστη πολλές πε-
ριπέτειες καί καταδρομές. Ὅταν ἐπλη-

ροφορήθη γιά τήν ἄφιξη τοῦ Ὑψηλάντου πῆγε, διά νά
τόν χαιρετήσει καί ζητήσει στρατεύματα καί πολεμικά
ἐφόδια γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Βοιωτίας. Μέχρι τέ-
λους τοῦ ἀγῶνος ἐργάσθηκε ἀόκνως ἐνισχύων καί προ-
στατεύων τούς ἀγωνιστάς καί προσφέρων τά πάντα γιά
τήν ἀνόρθωση καί πρόοδο τῆς πατρίδος.

Σέ ὅλες τίς Ἐθνοσυνελεύσεις ἦταν παρών καί διέπρε-
ψε μέ τήν φλογερή θρησκευτικότητά του καί τόν ἐθνικό
του ζῆλο. Τόν Μάρτιο τοῦ 1824 ὁρίσθηκε τοποτηρητής
Ἀθηνῶν μετά τόν θάνατο τοῦ Μητροπολίτου Ἀθηνῶν
Διονυσίου, ἀνεψιοῦ τοῦ Πατριάρχου Γρηγορίου τοῦ Ε΄.
Σέ ὅλα τά συμβούλια γιά τήν σύνταξη νόμων, τακτοποί-
ηση ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων, ἐπίλυση διαφόρων προ-
βλημάτων ἦταν παρών ὁ Νεόφυτος, λόγῳ τῆς ἐναρέτου
διαγωγῆς του καί τῶν ὑπέρ τοῦ  Ἔθνους ἀγώνων του. Τό
ἔτος 1833 μέ τήν ἀνακήρυξη τοῦ Αὐτοκεφάλου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁρίσθηκε Μητροπολίτης
Ἀττικῆς καί ἐχρημάτισε ἐπί πολλά χρόνια μέχρι τοῦ θα-
νάτου του τό 1861 πρῶτος Μητροπολίτης Ἀθηνῶν καί
πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Ἐκοιμήθη σέ ἡλικία 99
ἐτῶν.  

Ὁ Νεόφυτος ὑπῆρξε μεγάλη Ἐκκλησιαστική καί Ἐθνι-
κή προσωπικότης. Εἶχε μόρφωση ἐκκλησιαστική, βίο
ἐνάρετο, πολυσήμαντη ποιμαντορία, σπάνια ὀξύνοια,
ἀγάπη γιά τήν πατρίδα, πάθος γιά τήν ἐλευθερία. Ἦταν
ἐκεῖνος πού ζώσθηκε πετραχήλι καί καριοφύλι γιά τοῦ
Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί τῆς πατρίδος τήν ἐλευθε-
ρία.

Ὑπῆρξε ἕνας ἀπό τούς πιό μεγάλους ἀγωνιστές Ἱε-
ράρχες πού ἐτίμησαν τήν Ἐκκλησία καί τήν Ἑλλάδα καί
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Ἐξεδήμησε εἰς Κύριον τήν
Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου
τό πρωί ὁ κληρικός τῆς

Μητροπόλεώς μας πρωτοπρεσβύ-
τερος Δημήτριος Τσίντζας, ὑπο-
κύψας μετά ἀπό πολύχρονο ἀγώ-
να στήν ἐπάρατο νόσο. Τήν σωρό
τοῦ ἐκλιπόντος ὑπεδέχθη τό ἀπό-
γευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας στόν Ἱερό
Ναό τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ Λαμίας ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος καί τέ-
λεσε τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως
τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Τήν ἑπομένη
ἡμέρα, Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου,
μετά τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν
ὡς ἄνω Ναό τελέσθηκε ἀπό τόν
Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας ἡ ἐξόδιος ἀκολου-
θία τοῦ κεκοιμημένου ἱερέως, παρουσία πλήθους
ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας καί ἄλλων πε-
ριοχῶν. Τόν ἐπικήδειο λόγο ἐκφώνησε ἐκ μέρους
τοῦ ἱεροῦ κλήρου ὁ Πρωτοσύγγελος παν. ἀρχιμ. π.
Ραφαήλ Γρίβας, ἐνῶ  λόγο οἰκοδομῆς καί ἐλπίδος
ἀπηύθυνε ὀ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας.
Στήν ἀκολουθία παρέστησαν πολλοί ἐπίσημοι καί
πλῆθος κόσμου. Ὁ ἐκλιπών γεννήθηκε στίς 22 Ἰα-
νουαρίου τοῦ 1940 στό χωριό Φίλια Καρδίτσας.
Γόνος πολύτεκνης οἰκογενείας, ἀπεφοίτησε ἀπό
τήν Ἐκκλησιαστική Σχολή Λαμίας καί ὑπῆρξε πτυ-
χιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημί-
ου Ἀθηνῶν. Χειροτονήθηκε διάκονος τόν Αὔγου-
στο τοῦ 1963 στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγ-
γελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας καί πρεσβύτερος τό
Φεβρουάριο τοῦ 1968 στόν ἴδιο Ἱερό Ναό ἀπό τόν
ἀείμνηστο Μητροπολίτη Φθιώτιδος Δαμασκηνό
Παπαχρῆστο. 

Διετέλεσε ἐφημέριος στίς ἐνο-
ρίες τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ζηλευ-
τοῦ, Ἁγίου Ἀθανασίου Στυλίδος,
Ἁγίου Ἀθανασίου Λαμίας καί Ἁγί-
ου Λουκᾶ, Πολιούχου, Λαμίας,
ὅπου καί ὑπηρέτησε ἀπό τό 1981
μέχρι τῆς συνταξιοδοτήσεώς του τό
2010, λόγω ἀσθενείας, συμβάλλο-
ντας τά μέγιστα στήν ἀνάδειξη τῆς
ἐνορίας καί στήν ἀνέγερση τοῦ νέ-
ου περικαλλοῦς ναοῦ. Ἐπί 37 ἔτη
ὑπῆρξε Γραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Φθιώτιδος, προσφέρο-
ντας ἀόκνως τίς ὑπηρεσίες του στή
διοίκηση τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλη-
σίας. Παντρεμένος μέ τήν Βασιλική
Κοντοῦ εἶχε ἀποκτήσει τέσσαρα τέ-

κνα.

Μέ τήν ἀναγγελία τοῦ θανάτου τοῦ ἀειμνήστου
π. Δημητρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος ἔδωσε ἐντολή:

1) Νά κρούσουν πενθίμως οἱ κώδωνες τοῦ Μη-
τροπολιτικοῦ Ναοῦ καί τοῦ Ναοῦ τοῦ πολιούχου
Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ.

2) Νά τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία τήν Πέμπτη τό
πρωί, ἡμέρα τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας, εἰς τήν
ὁποία θά προστεῖ ὁ Σεβασμιώτατος καί νά παρα-
στοῦν ὅλοι οἱ Ἱερεῖς Λαμίας καί περιχώρων.

3) Νά ὁρισθεῖ Ἀρχιμανδρίτης, ὁ ὁποῖος θά
ἐκφωνήσει ἐπικήδειο λόγο.

4) Νά παρατεθεῖ γεῦμα εἰς μνήμην αὐτοῦ εἰς τά
Ἱδρύματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί,

5) Νά κατατεθεῖ χρηματικό ποσόν ὑπέρ τοῦ Ἱε-
ροῦ Ναοῦ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ ἐκ μέρους τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

δικαίως κατατάσσεται στήν πρώτη τάξη τῶν ἀγωνιστῶν
τοῦ 1821.

Οἱ ἐπετειακοί ἑορτασμοί εἰς μνήμην τοῦ Ἐπισκόπου
Νεοφύτου συμπίπτουν μέ μιά πολυτάραχη ἐποχή, κατά
τήν ὁποία ὁ Ἱερός ἀγώνας τοῦ 1821 διαβάλλεται καί τά
ἁγνά ἐλατήρια τῶν ἡρώων διαστρεβλώνονται καί πα-
ρερμηνεύονται. Ἡ Ἐθνεγερσία τοῦ 1821 δέν εἶναι μῦθος.
Ἰδού οἱ ζωντανές ἀποδείξεις. Οἱ μορφές τῶν ἀγωνιστῶν
τοῦ ’21. Μεταξύ τους καί ὁ δικός μας Ἐπίσκοπος Νεόφυ-
τος, ὁ ὁποῖος μᾶς καλεῖ νά ἀκολουθήσωμε τά ἴχνη τῶν
βημάτων του, ὑπερασπιζόμενοι τά ὑψηλότερα ἰδανικά
τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδος, διά τά ὁποῖα πολύ ἐμόχθη-
σε καί ἀγωνίσθηκε. 
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.

Σᾶς καλῶ ὅλους νά συμμετάσχετε στίς ἐκδηλώσεις τιμῆς
καί μνήμης τοῦ μεγάλου Ἱεράρχου καί νά γεμίσετε τήν
ψυχή σας μέ τήν φιλοπατρία του καί τίς ἀρετές του.
Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ ἐπιφανοῦς καί ἐνδόξου
αὐτοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ καί Ἐθνικοῦ ἀνδρός, τοῦ Ἐπισκό-
που Ταλαντίου Νεοφύτου. 
Ἄς εὔχεται ἐνώπιον τοῦ Κυρίου γιά τήν Ἐπισκοπή του,
γιά τήν Ἐκκλησία μας καί τήν φιλτάτη πατρίδα μας Ἑλλά-
δα.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν  Ἡγούμενο τῆς  Ἱ. Μονῆς  Ἰβήρων, στήν Ἱ. Μ. Δαμάστας.

Ἀπό τήν ἐπιμνημόσυνη δέηση στό Στρατιωτικό Νεκροταφεῖο.



Γραμματέας τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Κόμματος, πα-
ρουσίασε τούς τρεῖς εἰσηγητές κ. Κωνσταντῖνο Μήτσιου,
ἐκπαιδευτικό καί δημοσιογράφο, τόν κ. Θεόδωρο Γκέκα,
συνταξιοῦχο ὑπάλληλο τῆς ΔΕΗ καί τόν κ. Γεώργιο Κα-
ραβᾶ, λογοτέχνη καί συνταξιοῦχο Διευθυντή τῆς Ἐθνικῆς
Τραπέζης, οἱ ὁποῖοι ἀνέπτυξαν θέματα σχετικά μέ τήν ζωή
καί τό ἔργο τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου ὁ πρῶτος, τό ἱστορικό
τοῦ  Ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὁ δεύτερος καί λαογραφία,
ἤθη καί ἔθιμα ὁ τρίτος. Μετά ἀπό κάθε είσήγηση ἡ Βυζα-
ντινή Χορωδία ὑπό τήν Διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Λαμίας κ. Δημητρίου Μαντέ ἔψαλε
ὕμνους ἀπό τήν Ἀσματική Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Ἀθανα-
σίου. Τήν ἑσπερίδα ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τήν ἱκανοποίησή
του γιά τήν ὡραία ἐκδήλωση, συνεχάρη τό ἐκκλησιαστικό
συμβούλιο καί τόν Στρατηγό ἐ.ἀ. κ. Εὐθύμιο Στεφανῆ γιά
τήν διοργάνωση τῆς ἑσπερίδος, τούς ὁμιλητές γιά τήν
ἀνάπτυξη τῶν εἰσηγήσεών των, τή χορωδία γιά τήν ἐπι-
τυχῆ ἀπόδοση τῶν ὕμνων καί ἀνεκοίνωσε τήν πραγματο-
ποίηση καί ἄλλων τέτοιων ἐκδηλώσεων σέ ἄλλους ἱε-
ρούς Ναούς, ὥστε μέ τόν τρόπο αὐτό νά προβληθεῖ ὁ πο-
λιτισμός μας καί ὁ λαός νά πληροφορηθεῖ γιά τή ζωή τῶν
ἁγίων καί τήν ἱστορία τῶν ναῶν μας.  Μετά τήν ἐκδήλωση
τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο παρέθεσε μικρή δεξίωση.
Παρέστησαν ἱερεῖς τῆς περιοχῆς, ὁ Στρατηγός Διοικητής
ΜΕΡ.ΥΠ. κ. Θεόδωρος Ζάχαρης, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ.
Θωμᾶς Στάϊκος, ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μουστάκας,
ὁ κ. Κώστας Σταϊκούρας, ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Παγκοσμίου
Ἐνορίας τῆς Ἁγιᾶς Σοφιᾶς κ. Σπῦρος Σουρτζῆς, ὁ Πρόε-
δρος τοῦ χωριοῦ κ. Ἀθανάσιος Διαμαντῆς, ὁ τέως Ὑπουρ-
γός κ. Δημήτριος Ἀλαμπάνος, καί πολλοί χριστιανοί ἀπό
τό Κόμμα, τήν Λαμία καί τά γύρω χωριά πού κατέκλισαν
τό Πνευματικό Κέντρο.
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Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ εἰσήλθαμε καί πάλι στήν
πιό εὐλογημένη περίοδο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, τό
κατανυκτικό Τριώδιο. Κατά τή διάρκεια αὐτοῦ τοῦ Τριω-
δίου, ὅλα σιγά-σιγά ἀλλάζουν στήν
Ἐκκλησία μας. Τά τροπάρια, οἱ ὕμνοι,
οἱ ἀκολουθίες, οἱ Θεῖες Λειτουργίες, οἱ
νηστεῖες. Ἀκόμη καί τά ἐξωτερικά στοι-
χεῖα, ὅπως εἶναι τά ἄμφια τῶν ἱερέων
καί τά καλύμματα τῆς Ἁγίας Τραπέζης,
κι αὐτά, ἀποκτοῦν ἕνα κατανυκτικό
καί πένθιμο χρῶμα, βοηθητικό καί
συμβατό μέ τό ὅλο κλῖμα πού ἐπικρα-
τεῖ στά ἐκκλησιαστικά δρώμενα. Τό
νιώθουμε, ὅτι κάτι ἄλλο ἀρχίζει νά
ἐπικρατεῖ στίς ψυχές καί στούς ναούς
μας. Κάτι πού μᾶς συγκινεῖ καί μᾶς
βοηθάει νά σκεφτοῦμε λίγο καί τόν
ἑαυτό μας..

Βέβαια ὅλο αὐτό τό σκηνικό δέν
εἶναι ἀποδεκτό ἀπό ὅλους. Ὁ κόσμος
καί τό κοσμικό πνεῦμα καί ὁ συνηθι-
σμένος ἄνθρωπος συνεχίζει τήν ἴδια
περπατησιά του. Ὅπως ἔμαθε. Δέ θέ-
λει νά ἀλλάξει. Εἶναι δεμένος μέ τόν
ἑαυτό του καί τίς συνήθειές του. Κι ἄν κάνει κάτι διαφο-
ρετικό, πρός τήν κατεύθυνση τοῦ Θεοῦ, αὐτό τίς περισ-
σότερες φορές εἶναι ἐθιμοτυπικό καί ἐπιφανειακό. Δυ-
στυχῶς πολλοί ἀπό μᾶς τίς γιορτές καί τίς φάσεις τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους τίς βιώνουμε σάν μιά ἐναλλακτική
πρόταση, σάν μιά πολιτισμική διάσταση τοῦ κοινοῦ μας
βίου, ὅπως καί ὅλες τίς ἄλλες ( π.χ. τά καρναβάλια), καί
ὄχι σάν ἕνα προσωπικό καί ἀναγεννητικό γεγονός.

Ἡ ἀλλαγή πού συμβαίνει στήν ἐκκλησιαστική ζωή
αὐτό τόν καιρό, ἔχει βαθιά πνευματικά καί οὐσιαστικά
στοιχεῖα. Δέν εἶναι μιά συναισθηματική φόρτιση οὔτε μιά
ἐπετειακή ἐκδήλωση. Ἀπευθύνεται καί μιλᾶ στήν ψυχή
μας καί ζητεῖ ἀπό μᾶς ὑπαρξιακή προσέγγιση, στοχασμό
καί αὐτοεξέταση καί κυρίως μυστηριακή συμμετοχή. Δέν
μποροῦμε νά τά βλέπουμε ὅλα μέ τά παραμορφωτικά
γυαλιά τῆς ἐκκοσμίκευσης καί τῆς τηλεόρασης. Ἀλλοιῶς
τά προσεγγίζουν τά θέματα αὐτά τά καφενεῖα, τά πολυ-
καταστήματα τροφίμων, τά ταξιδιωτικά γραφεῖα, οἱ τηλε-
οπτικές ἐκπομπές, οἱ δῆμοι καί ἡ αὐτοδιοίκηση, καί
ἀλλιῶς, τελείως διαφορετικά, ἡ Ἐκκλησία μας καί ἡ Πα-
ράδοσή μας.

Ἐκεῖνο λοιπόν πού θέλει ὁ Θεός, ἡ Ἐκκλησία μας καί
ἡ ψυχή μας αὐτή τήν περίοδο δέν εἶναι ὁ ταραμάς καί ὁ

χαρταετός, τά καρναβάλια καί τά σαρακοστιανά... Ἤ μιά
θρησκευτική συμπεριφορά κομμένη καί ραμμένη στά
μέτρα μας π.χ. λίγη νηστεία, λίγους «Χαιρετισμούς» κλπ.

ἀλλά μιά συνολική ἀλλαγή καί ἀνα-
γέννηση πού θά συνεχισθεῖ καί μετά
τό Τριώδιο, τότε βεβαίως πιό χαρούμε-
να καί δημιουργικά. Μή συρρικνώ-
σουμε λοιπόν τήν ἐκκλησιαστική πρα-
κτική τῶν ἡμερῶν αὐτῶν σέ μιά ἑορ-
ταστική παρουσία μας στόν «βλάχικο
γάμο» καί στά «κούλουμα» τῆς Κα-
θαρᾶς Δευτέρας. Ὁ χαλβάς καί ἡ λα-
γάνα δέν λύνουν τό πρόβλημα τῆς
ψυχῆς μας καί δέ δίνουν ἀπάντηση
στά ἀγωνιώδη πολλές φορές ὑπαρξια-
κά ἐρωτήματα γιά τό παρόν καί τό
αἰώνιο μέλλον μας. 

Βέβαια εἶναι δύσκολο στίς «τηλεο-
πτικές» μέρες πού ζοῦμε, ὅπου ὁ μιμη-
τισμός καί ἡ ψυχολογία τῆς μάζας κυ-
ριαρχοῦν καί ἡ εἰκονική πραγματικό-
τητα διαφεντεύει μονάδες καί σύνολα,
εἶναι δύσκολο, οἱ περισσότεροι νά χα-
ράξουν προσωπική πορεία καί νά δια-

φοροποιηθοῦν. Καί οἱ πιό δυνατοί χαρακτῆρες ἐπηρεά-
ζονται ἀπό τήν περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα. Εἶναι ἀλήθεια.
Καί μόνο τά γεγονότα καί τίς εἰδήσεις τῶν ἡμερῶν νά
προσέξει κάποιος, κι αὐτά –χώρια πού δέν μαθαίνει
πλήρως καί τελείως τήν ἀλήθεια- διασποῦν τήν ἀφοσίω-
ση τῆς ψυχῆς στά οὐσιαστικά μεγάλα θέματα τῆς πίστεως
καί τῆς σωτηρίας. Χρειάζεται ὅμως νά πάμε «κόντρα»
στό ρεῦμα. Σίγουρα, ἡ ρουτίνα σκοτώνει τήν ἀνάταση
τῆς ψυχῆς, ἀλλά ἡ ἐξωστρέφεια πλήττει θανάσιμα τήν
αὐτογνωσία.

Κάτι πρέπει νά κάνουμε λοιπόν αὐτό τό Τριώδιο. Ἡ
Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ σέ ἐσωστρέφεια. Ὄχι σέ μιά μορφή
διαλογισμοῦ ἤ ἀπάθειας καί ἀπραξίας. Αὐτά δέν εἶναι
ὀρθόδοξες πρακτικές. Οὔτε σέ μιά αὐτογνωσία πού
δῆθεν ὁδηγεῖ σέ αὐτοβελτίωση, αὐτοπραγμάτωση καί
αὐτοσωτηρία. Αὐτά εἶναι ξένα πρός τήν μακραίωνη
πνευματική μας παράδοση. Ἡ Ὀρθοδοξία μᾶς καλεῖ σέ
μιά αὐτοκριτική γιά τήν μέχρι τώρα πορεία μας, στήν
αὐτογνωσία πού θά προκύψει ἀπό αὐτή, στή συναίσθη-
ση τῆς ἁμαρτωλότητάς μας, στή βαθιά μετάνοια μπρο-
στά στό Θεό, ὄχι σέ μιά στείρα μεταμέλεια, καί κατόπιν

ἀνταποκρίθηκαν στό κάλεσμα ἀγάπης τῆς τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ φιλανθρωπικοῦ της
ἔργου καί τήν ἠθική συμπαράστασή τους στήν προσπά-
θεια πού κάνει γιά νά ἀνακουφίσει τόν πόνο καί τήν ἀνά-
γκη τῶν ἐνδεῶν συνανθρώπων μας. Ἡ ἐκδήλωση, ἡ
ὁποία τελοῦσε ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου μας κ. Νικολάου, πραγματοποιήθηκε τήν
Δευτέρα 10 Ἰανουαρίου καί περιελάμβανε τσάι, καφέ καί
γλυκίσματα τά ὁποῖα προσέφεραν οἱ ἐθελόντριες κυρίες
τῶν Φιλοπτώχων ταμείων, ἐνῶ διανθίστηκε μέ μουσικο-
χορευτικό πρόγραμμα τό ὁποῖο παρουσίασε ἡ χορωδία
τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας
καί χορευτικά τμήματα τῶν ἐνοριῶν τῆς Λαμίας.

Ἑορτή Τριῶν Ἱεραρχῶν.
Ὁ ἑορτασμός τῶν Τριῶν Μεγάλων Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλη-
σίας μας καί προστατῶν τῆς Παιδείας καί τῶν Γραμμάτων,
ἤτοι τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολό-
γου καί τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τελέσθηκε ἀπό
τούς Ἐκπαιδευτικούς καί τούς μαθητές τῶν Σχολείων τῆς
περιοχῆς μας τήν Παρασκευή 28 Ἰανουαρίου. 
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας χοροστάτησε στήν
Θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό
Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας ὅπου συμμε-
τεῖχαν μαθητές τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου καί Λυκεί-
ου, τριῶν Γυμνασίων καί δύο Δημοτικῶν Σχολείων τῆς
Λαμίας, στήν ἀκολουθία παρέστησαν ὁ Περιφερειακός Δι-
ευθυντής Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαιδεύ-
σεως Στερεᾶς Ἑλλάδος κ Ἠλίας Ἀργυρόπουλος, οἱ Διευ-
θυντές τῆς Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαιδεύ-
σεως Φθιώτιδος, Σχολικοί Σύμβουλοι καί καθηγητές τῆς
περιοχῆς. Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ Θεο-
λόγος Καθηγητής κ. Κωνσταντῖνος Σφήκας, ἐνῶ ἐπικαίρα
πρός τούς Ἐκπαιδευτικούς καί τούς Μαθητές ὡμίλησε ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, ὁ ὁποῖος καί τέλεσε τήν
ἀρτοκλασία ὑπέρ τῶν Ἐκπαιδευτικῶν καί Μαθητῶν τοῦ
Νομοῦ μας. 
Τήν Κυριακή 30 Ἰανουαρίου, κυριώνυμη ἡμέρα τῆς Ἑορ-
τῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε καί
ὡμίλησε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς
Θεοτόκου Λαμίας. Μέ πρωτοβουλία καί ἀπόφαση τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου μας σέ ὅλα τά κατηχητικά
σχολεῖα, τίς νεανικές συνάξεις καί τούς κύκλους μελέτης
τῆς Ἁγίας Γραφῆς τῆς Μητροπόλεώς μας, τήν ἑβδομάδα
πρό τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τά μαθήματα καί οἱ
ὁμιλίες ἀφιερώθηκαν στούς Τρεῖς Ἱεράρχες καί τό ἔργο
τους, μέ σκοπό τήν προβολή τῆς ἑλληνοχριστιανικῆς παι-
δείας πού στήν σύγχρονη ἐποχή βάλλεται καί διαστρε-
βλώνεται ἀπό στρατευμένους Νεοεποχίτες.

Θεμέλιος λίθος Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Βλασίου Αὐλακίου.
Τήν Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Νικόλαος τέλεσε τήν κατάθεση τοῦ θεμελίου
λίθου γιά τήν ἀνέγερση τοῦ νέου ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Βλασίου Αὐλακίου Στυλίδος. Ἡ ἀνέγερση νέου να-

οῦ στήν ἐνορία Αὐλακίου ἦταν αἴτημα καί ἀπαίτηση ὅλων
τῶν κατοίκων τῆς κοινότητος καθώς ὁ παλαιός Ἱερός Να-
ός, ὁ ὁποῖος καί αὐτός τιμᾶται ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ἁγίου Ἱερο-

μάρτυρος Βλασίου, Ἐπισκόπου Σεβαστείας, χρονολογεῖται
ἀπό τό 1920 καί κρίνεται ἀκατάλληλος γιά νά στεγάσει τίς
λατρευτικές ἀκολουθίες τῆς ἐνορίας. Μετά τήν τελετή θε-
μελιώσεως ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στόν πανηγυ-

ρικό ἑσπερινό πού τελέσθηκε στόν ὑπάρχον ἐνοριακό
ναό ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἁγίου Βλασίου, παρουσία τοῦ Δη-
μάρχου Στυλίδος κ. Ἀπόστολου Γκλέτσου καί πολλῶν
κατοίκων τῆς περιοχῆς. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς
τοῦ Ἁγίου Βλασίου, ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε καί
ὡμίλησε στήν πανηγυρική θεία Λειτουργία στήν ἱστορική
Ἱερά Μονή Ἁγίου Βλασίου Στυλίδος.

Ἐθιμοτυπικές Ἐπισκέψεις.
Τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο ἐπισκέ-
φθηκε στό Ἐπισκοπεῖο Λαμίας ἐθιμοτυπικά, τήν Δευτέρα
31 Ἰανουαρίου, ὁ νέος αἱρετός Περιφερειάρχης Στερεᾶς
Ἑλλάδος κ. Κλέαρχος Περγαντάς, μέ τήν εὐκαιρία τῆς
ἀναλήψεως τῶν νέων καθηκόντων του. Κατά τήν συνά-
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Σωτηρία: Το βαθύτερο αἴτημα τῆς ἀνθρώπινης καρδιᾶς

Τήν  Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011, στόν Ἱερό Ναό
Ἁγ. Παρασκευῆς Νέας Ἄμπλιανης, ἔλαβε χώρα τό 32ο Ἱε-
ρατικό Συνέδριο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος. Τό
Συνέδριο τῶν Ἱερέων καί Διακόνων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ώς μας ξεκίνησε μέ
Ἀρχιερατική Θεία
Λειτουργία ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Φθιώτιδος
κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέ
πλειάδα πρεσβυτέ-
ρων ἐνῶ ἔψαλε ἡ
Χορωδία κληρικῶν
ὑπό τή διεύθυνση
τοῦ Διευθυντοῦ τῆς
Σχολῆς Βυζαντινῆς
Μουσικῆς τῆς Μη-
τροπόλεώς μας καί
Λαμπαδαρίου τοῦ
Μητροπολιτ ικοῦ
Ναοῦ,  κ. Ἀνδρέα
Ἰωακείμ. Στό τέλος
τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας καί πρίν ἀπό
τή διανομή τοῦ
Ἀντιδώρου ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἀπηύθυνε στό ἱερατικό Ἐκκλησίασμα λόγους
παρμένους ἀπό τό Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας καί
ἐτόνισε τήν σπουδαιότητα τοῦ παρόντος Συνεδρίου. Μάλι-
στα εἶπε ὅτι τά θέματα σήμερα πρέπει νά τά δοῦμε μέ τήν
ὑπευθυνότητα καί τήν ἀποφασιστικότητα τῆς ἡμέρας τῆς
Χειροτονίας μας. Μετά τό πέρας τῆς κατανυκτικῆς Θείας
Λειτουργίας μεσολάβησε ἕνα διάλειμμα καί ἄρχισαν  οἱ
ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ. Ἔγιναν δύο δεκάλεπτες εἰσηγήσεις, μία ἀπό τόν
Πρωτοπρεσβύτερο π. Νεόφυτο Ραφαηλίδη, Διδάκτορα τῆς
Θεολογίας, μέ θέμα: «Αὐτοσυνειδησία, Διακονία καί Ἀπο-
στολή τῶν Ἱερέων» στίς δύσκολες περιστάσεις τῆς σημε-
ρινῆς ἐποχῆς, καί ἡ δεύτερη, ἀπό τόν Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως, Ἀρχ/τη π. Σεραφείμ Ζαφείρη, μέ θέμα «Ἡ
Κάρτα τοῦ Πολίτη, εὐλογία ἤ κατάρα;». Μόλις ἐτελείωσαν
οἱ εἰσηγήσεις, Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας πῆρε
τόν λόγο, σχολίασε τίς εἰσηγήσεις, ἐνημέρωσε τό σῶμα
τῶν Ἱερέων γιά τά τεκταινόμενα καί παρουσίασε τή θέση
τῆς Ἐκκλησίας μπροστά στά σύγχρονα προβλήματα. Στή
συνέχεια ἔγιναν παρεμβάσεις καί διετυπώθηκαν ἐρωτήσεις
ἀπό τούς Ἱερεῖς, οἱ ὁποίοι συνέταξαν καί τό ἀκόλουθο ψή-
φισμα: 

ΨΗΦΙΣΜΑ
Α) Ἀναγνωρίζομε ὅτι ἡ Πατρίδα μας τήν περίοδο αὐτή

διέρχεται μιά πολύ σκληρή καί  πολυμέτωπη κρίση, ἡ ο-
ποία ἔχει καταβάλει ἀφόρητα τό λαό καί ἔχει δημιουργήσει
μεγάλα προβλήματα μέ τήν ἀνεξέλεγκτη ἐγκληματικότητα,
τήν αὐξανόμενη ἀνεργία, τήν μείωση μισθῶν καί συντάξε-
ων, τήν αὔξηση τῶν φόρων, καί μέ ὅλα τά ἐπώδυνα μέτρα,
πού καταιγιστικά λαμβάνονται. Δέν γνωρίζουμε ἄν φταίει ἡ
ἔλλειψη προνοητικότητος ἀπό τούς ἑκάστοτε κυβερνῶντες,
πού μέ τίς παροχές αὔξησαν τό χρέος, σέ σημεῖο ἀπελπιστι-
κό, ἤ, ἡ καλλιεργηθείσα νοοτροπία τοῦ νεοπλουτισμοῦ

στόν ἁπλό λαό, πού συνήθισε νά δαπανᾶ καί νά ἀπολαμ-
βάνει ἀπερίσκεπτα, ἤ, ἄν ἐκτελεῖται σχέδιο τῆς παγκοσμιο-
ποιήσεως ὥστε νά φθάσουμε στό σημερινό ἀδιέξοδο, τό
ὁποῖο ἀκόμη δέν ἔχει δείξει τό ἀληθινό του πρόσωπο.

Αὐτό πού γνωρί-
ζουμε καί διακη-
ρύττουμε εἶναι, ὅτι
θά συγκακοπαθή-
σουμε μέ τόν λαό
μας καί ὅπως πά-
ντοτε ἔπραξε ὁ Ἱε-
ρός Ἑλ-ληνικός
Κλῆρος, δέν θά τόν
ἀφήσουμε μόνο
στήν κρίση αὐτή.
Ὅλοι ἐμεῖς οἱ παπά-
δες τῆς ὑπαίθρου,
τῶν μικρῶν καί με-
γάλων ἐνοριῶν, θά
μοιρασθοῦμε τό
καθημερινό μας μέ
τόν πεινασμένο, θά
ὀργανώσουμε ὁμά-
δες συμπαραστάσε-
ως τῶν ἐμπεριστά-
των ἀδελφῶν μας
καί θά ἐντείνουμε

τίς δράσεις μας ὑπέρ τοῦ ποιμνίου μας.
Β) Θεωροῦμε πλῆγμα καί χαριστική βολή στήν πληγω-

μένη συνείδηση τοῦ λαοῦ μας τήν ἐπιχειρουμένη ἀπό μερι-
κούς ἀποκαθήλωση τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καί Ἐθνικῶν Συμ-
βόλων. Ἄλλο ἔρευνα καί ἄλλο προπαγάνδα. Ἄλλο σεβα-

σμός τῆς διαφορετικότητος καί ἄλλο ἐμπαιγμός τῆς μοναδι-
κότητος. Ἐπειδή ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἱερεῖς τῆς Φθιώτιδος προερ-
χόμεθα ἀπό ἥρωες καί ἀγωνιστές τῆς Ἐθνεγερσίας τοῦ
1821 καί τῆς Ἀντιστάσεως τοῦ 1940, λυπούμεθα καί εἴμα-
στε  προβληματισμένοι πού ἡ Ἐθνική Τράπεζα, μέ τήν
ὁποία ἡ Ἐκκλησία εἶχε καλή συνεργασία καί οἱ ἐνορίες, τά
μοναστήριά μας καί πολλοί ἐκ τῶν προσώπων τῆς Μητρο-
πόλεώς μας ἔχουν τίς καταθέσεις τους ἐκεῖ, χρηματοδότησε
τό ὑβριστικό ἔργο γιά τό 1821.

Γ) Ἐκφράζουμε τήν ἔκπληξή μας καί καταθέτουμε τή
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Ἄποψη τῆς κατάμεστης ἀπό ἱερεῖς αἴθουσας τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ἁγίας Παρασκευῆς Λαμίας.

Στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 2011
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ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΩΝ

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ ΜΑΣ 
κ.κ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Α. ΘΕΙΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ

1. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ:  Εἰς Ι.Ν. Ἁγ. Κων/νου καί
Ἑλένης Μαλεσίνας.
2. ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ: Εἰς Ι.Ν. Ἁγ. Θεοδώ-
ρων Ἀταλάντης. 
3. Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Εἰς Ἱ. Μητροπολιτικόν
Ναόν Λαμίας.
4. Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Εἰς Ἱ. Μητροπολιτικόν
Ναόν Λαμίας. (Ἑορτή Φθιωτῶν Ἁγίων).
5. Γ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Εἰς Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρα-
σκευῆς Δομοκοῦ.
6. Δ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Εἰς Ἱ.Ν. Ἁγ. Θεοδώρων
Παρορίου.
7. ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ: Εἰς Ἱ.Ν. Ἁγ. Γρηγορίου Ἐπι-
σκόπου Ὑπάτης (Ἰσόγειον Ἱ.Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Ν.
Ἄμπλιανης).
8. Ε΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Εἰς Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου
Λαμίας.
9. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ: Εἰς πανηγυρίζοντα Ἱ. Μη-
τροπολιτικόν Ναόν  Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λα-
μίας.

Β.  ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

1. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ: ὁ Σεβασμιώτατος.
2. Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Ἀρχιμ. Δοσίθεος Κα-
νέλλος, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τατάρνης.
3. Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος Λα-
φτσῆς, Δρ. Ἰατρικῆς, Πρωτοσύγκελλος Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως Ἀλεξανδρουπόλεως. 
4. Γ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Ἀρχιμ. Στέφανος Τό-
λιος, Πρωτοσύγκελλος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλο-
νίκης.
5. Δ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Ἀρχιμ. Πολύκαρπος
Μπόγρης, Γραμματέας Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Χρι-
στιανικῆς Ἀγωγῆς καί τῆς Νεότητος. 
6. Ε΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Ἀρχιμ. Φιλόθεος Θεο-
χάρης, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Χαλκίδος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Ὅλοι οἱ Κατανυκτικοί Ἑσπερινοί θά γίνονται στό Μη-
τροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας καί θά
ἀρχίζουν στίς  6:30 μ.μ.

Γ. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

1. Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ:  Εἰς Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου Λαμίας.
2. Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ: Εἰς Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Λα-
μίας. (Ἄφιξις Ἱερῶν Λειψάνων Φθιωτῶν Ἁγίων).
3. Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ: Εἰς Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Λαμίας. 
4. Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ: Εἰς Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Ροδίτσης. 
5. ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ: Εἰς Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν
Λαμίας. 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΔΡΟΜΗ

Τετραήμερη προσκυνηματική ἐκδρομή ἀπό 28

Ἀπριλίου ἕως 1 Μαΐου στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
τῆς Βουλγαρίας
διοργανώνει ἡ Ἱε-
ρά Μητρόπολίς
μας. Ἡ ἐκδρομή
περιλαμβάνει ἐπι-
σκέψεις σέ Μονα-
στήρια τῆς Βουλ-
γαρίας, συνάντηση
μέ τόν Μακαριώ-
τατο Πατριάρχη
Σόφιας κ. Μάξιμο,
Θεία Λειτουργία στό μεγαλοπρεπή Ἱ. Ναό Ἁγ.
Ἀλεξάνδρου Νέφσκι, περιήγηση σέ ἀξιοθέατα τῆς
χώρας. Πληροφορίες καί δηλώσεις συμμετοχῆς στά

Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος
καί στά τηλέφωνα 2231050551-4.

Ἀπό τήν θεμελίωση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βλασίου Αὐλακίου.

Ἡ τοποθέτηση τοῦ θεμέλιου λίθου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας.



σέ μιά νέα πορεία μέ ἀποφασιστικότητα καί ἑδραίωση
στή ζωή τοῦ Χριστοῦ. Κι ὅλα αὐτά κάτω ἀπό τό βλέμμα
τοῦ Χριστοῦ, μέ τή βοήθεια τῆς θείας χάριτος, ὄχι μόνοι
μας, μέ τή καθοδήγηση τοῦ πνευματικοῦ μας, γιατί ὁ
δρόμος εἶναι δύσκολος καί ἀνηφορικός κι ἔχει παγίδες,
ἰδίως ἡ Μ. Τεσσαρακοστή, καί πρό πάντων, μέ τό ὅρα-
μα τῆς προσδοκώμενης Ἀνάστασης πρό ὀφθαλμῶν.

«Τό ποτάμι θά ἀκολουθήσει τό δρόμο πού ξέρει».
Ὅσο κι ἄν προσπαθήσουμε ν᾽ ἀλλάξουμε  τή ροή, αὐτό
θά βρεῖ τούς παλιούς δρόμους τοῦ ὕδατος. Ἔτσι εἶναι ἡ
ψυχή μας. Ὅσο κι ἄν προσπαθήσουμε μέ ἐξωτερικά καί
ξένα στοιχεῖα, μέ κοσμικότητες καί κοινωνικές ὑποχρε-
ώσεις, μέ καρναβαλικές ἐκδηλώσεις καί δημόσιες ὑπο-
τιμήσεις τοῦ γεγονότος τῆς Ἐκκλησίας, ποτέ μά ποτέ,
δέν θά πάψει νά ἠχεῖ μέσα μας αὐτό πού ἡ καρδιά μας
πιστεύει, θέλει, ἐγκρίνει καί ζητεῖ. Ποιό; Αὐτό πού λένε
καί οἱ ποιητές καί στιχοπλόκοι καί τά ἀκοῦμε δεξιά καί
ἀριστερά, καθημερινά: «Ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς εἶναι πο-
λύ μεγάλο πράγμα..»!  καί «ἐκεῖνο πού ζητάω, εἶναι -
ὄντως-μιά εὐκαιρία στόν Παράδεισο νά πάω». Μόνο
πού τά τραγούδια αὐτά δέ λένε καί τά παρακάτω, δέ δί-
νουν τή λύση καί δέ λύνουν τό πρόβλημα. Ἡ ψυχή, ναί,
φωνάζει καί ζητεῖ τή σωτηρία καί τόν Θεό της, ἀλλά πώς
θά γίνει αὐτό εὐλογημένη πραγματικότητα;

Ἡ Ἐκκλησία ἔχει συνολική πρόταση πώς θά βγοῦμε
ἀπό τήν κρίση τῆς ψυχῆς μας! Τό λέγε παλιά ἕνας
εὐσεβῆς ἀοιδός: «Ἡ λύση εἶναι μία: Μετάνοια, Ἐξομο-
λόγηση καί Θεία Κοινωνία». Πράγματι τό καλύτερο
φάρμακο, ὁ δυνατότερος ἐξορκισμός, τό ἰσχυρότερο
φυλαχτό καί ἡ ἀποτελεσματικότερη εὐλογία στή ζωή
μας εἶναι τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ! Δέν εἶναι
ἁπλά μιά ἀλλαγή, μιά μετάγγιση, μιά βοήθεια. Εἶναι μιά
ἀναγέννηση! Ἀρκεῖ νά προσεγγίσουμε καί τώρα καί πά-
ντοτε τά Ἅγια αὐτά Μυστήρια μέ τήν κατάλληλη ὀρθό-
δοξη προετοιμασία. Ἀρκεῖ νά μή τά δοῦμε «μαγικά»
σάν ξεκομμένες καί αὐτονομημένες ἐνέργειες καί πρα-
κτικές. Νά τά δοῦμε, ὅπως πραγματικά εἶναι, ὁ Χριστός,
ὁ Ἴδιος, δηλαδή. Ὁ Ἐσταυρωμένος καί Ἀναστημένος Λυ-
τρωτής μας. Αὐτός πού ἄλλαξε τόν κόσμο. Αὐτός, καί
μόνον Αὐτός, μέ τήν Ἁγία Του Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
μπορεῖ νά κάνει καί σέ μᾶς τό θαῦμα πού ζητεῖ ἡ ψυχή
μας: τήν ἐλευθερία, τήν ἀλλαγή, τή σωτηρία μας.

ἀρχιμ. Σεραφείμ Ζαφείρης,
Ἱεροκήρυξ  Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.     

ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΛΑΜΙΑΣ
Μὲ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακὴ, 23 Ἰανουα-
ρίου 2011 καὶ ὥρα 5:00 μ.μ., ἡ ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-

ως Φθιώτιδος προγραμματισμένη Θεολογικὴ καὶ Ἱστορικὴ
Ἑσπερίδα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ
Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, τὴν ὁποία ὀργάνωσε τὸ Ἐκκλησια-
στικὸ Συμβούλιο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ καὶ ἡ ὁποία ἔλαβε χώ-
ρα στὸν «Νέο» Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Πολιούχου Λα-
μίας, Ἁγίου Λουκᾶ.
Στὴν ἐκδήλωση τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπο-
λίτη Φθιώτιδος κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ἐκπροσώπησε ὁ
Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης καὶ Πρω-
τοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτι-
δος π. Ραφαὴλ Γρίβας, ἐνῶ παραβρέθηκαν ὁ
Διοικητὴς τῆς ΜΕ.ΡΥΠ. Στρατηγὸς Θεόδωρος
Ζάχαρης, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Δημάρχου  Ἀντι-
δήμαρχος Πολιτισμοῦ κ. Κωνσταντῖνος Μου-
στάκας, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβου-
λίου Λαμιέων κ. Παναγιώτης Φώσκολος καὶ ἡ
Δημοτικὴ Σύμβουλος Λαμιέων κ. Βάνα Ρου-
ποτιᾶ. Παρὼν ἦταν ἐπίσης ὁ κ. Νικόλαος Κόκ-
κινος, γυιὸς τοῦ κ. Ἠλία Κόκκινου, τοῦ
ἀνθρώπου ὑπεύθυνου γιὰ τὴ σωτηρία τῆς Λα-
μίας ἀπὸ ὁλοκληρωτικὴ καταστροφὴ τὸ 1944
Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μὲ τὸν χαιρετισμὸ τοῦ
προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου
Λουκᾶ π. Νικολάου Γαλανοπούλου πρὸς
ὅλους τοὺς παρευρεθέντας.
Ἀκολούθησαν οἱ εἰσηγήσεις α) τοῦ π. Νικολάου Γαλανο-
πούλου D.Phil.μὲ θέμα: «Ἡ Ζωὴ, τὸ Ἔργο καὶ τὸ Εὐαγγε-
λικὸ Μήνυμα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ», β) τοῦ κ. Βασιλείου
Κουτκιᾶ, πρώην Ἀντιδημάρχου Λαμιέων καὶ διακεκριμέ-
νου Ἐκπαιδευτικοῦ μὲ θέμα: «Ἡ Ἀπήχηση τοῦ Ἁγίου
Λουκᾶ στὴ Φθιωτικὴ Κοινωνία» καὶ γ) τοῦ συγγραφέως κ.

Δημητρίου Νάτσιου μὲ θέμα: «Ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου
Λουκᾶ. Ἱστορία, Ἀρχιτεκτονικὴ, Εἰκονογράφηση».
Οἱ εἰσηγήσεις ἀνέδειξαν πτυχὲς ἄγνωστες στὸ εὐρὺ κοινὸ
γιὰ τὸ εὐαγγελικὸ μήνυμα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, καθὼς καὶ

τὴν σχέση τοῦ Φθιωτικοῦ λαοῦ μὲ τὸν Ἅγιο,
μὲ ἀποκορύφωμα τὴν ἀφιέρωση τριῶν Ἱερῶν
Ναῶν στὴ μνήμη τοῦ Ἁγίου. 
Στὴ συνέχεια ἡ Βυζαντινὴ χορωδία τοῦ Ἐθνι-
κοῦ Ὠδείου ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ πρωτο-
ψάλτου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ καθηγητοῦ Βυζα-
ντινῆς Μουσικῆς τοῦ Ἐθνικοῦ Ὠδείου κ. Γεωρ-
γίου Δελλοπούλου ἀπέδωσε τροπάρια ἀπὸ
τὴν Ὑμνολογία πρὸς τὸν Ἅγιο. 
Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε στὶς 6:30μ.μ. μὲ τὴν με-
ταφορὰ τοῦ χαιρετισμοῦ τοῦ Σεβασμιωτάτου
πρὸς τοὺς παρευρεθέντας ἀπὸ τὸν Πρωτοσύ-
γκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος π.
Ραφαὴλ Γρίβα καὶ τὴν διανομὴ μικρῶν εὐλο-
γιῶν.
Ἀκολούθησε ἡ κοπὴ τῆς Πρωτοχρονιάτικης
πίττας τοῦ πληρώματος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ
Ἁγίου Λουκᾶ στὸ κέντρο Look Up (πρώην Πε-
ρίπτερο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ).

Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Μέ ἐπιτυχία στέφθηκε ἡ 2η γιά τό ἔτος 2011 Θεολογικο-ι-
στορική Ἑσπερίδα πού διοργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολίς
μας καί πραγματοποίησε τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο

τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Κόμματος, στό Ἐνορια-
κό Πνευματικό Κέντρο, τήν Κυριακή 13 Φεβρουαρίου. Ἡ
ἐκδήλωση ἄρχισε μέ χαιρετισμό καί εὐχαριστίες τοῦ Ἐφη-
μερίου π. Δημητρίου Μπλέτσα. Ἀκολούθως ἡ κυρία Μα-
ριάννα Γεωργολιοῦ - Ἀναγνωστοπούλου Ψυχολόγος καί
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διαμαρτυρία μας γιά τήν ἀπαγόρευση διορισμοῦ νεοχειρο-
τονουμένων Ἱερέων. Ἡ μείωση τῶν Ἐφημερίων θά ἔχει κα-
κό ἀντίκτυπο στόν ἴδιο τόν λαό τῆς ὑπαίθρου, ὁ ὁποῖος θά
στερηθεῖ τῶν εὐεργετικῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ κλήρου, ὅχι μό-
νο θρησκευτικῶν, ἀλλά καί κοινωνικῶν, τή στιγμή μάλιστα
πού ἀποτελοῦσε σέ πολλά χωριά τόν μοναδικό  καί τελευ-
ταῖο θεσμό πού εἶχε ἀπομείνει. Τό μέτρο αὐτό, ἄνισο καί
ἄδικο, πλήττει στήν καρδιά τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καί
ἀποκαλύπτει ὅτι οἱ σχέσεις τῆς Συναλληλίας καί Φιλαλλη-
λίας περνᾶνε στό ἐπίπεδο τῆς περιθωριοποιήσεως καί ἀπα-
ξιώσεως τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως αὐτό ἐνεργεῖται
ἀπό τόν ταπεινό καί ἀφοσιωμένο παπά τοῦ χωριοῦ. Ζη-
τοῦμε ἀπό τήν Κυβέρνηση νά ἀναθεωρήσει τήν ἀπόφαση
αὐτή καί νά πράξει βάσει τῶν συμφωνηθέντων καί ὑπο-
γραφέντων ἀπό πολλῶν ἐτῶν μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολι-
τείας.

Δ) Ὡς πιστοί Λειτουργοί τοῦ Ἱησοῦ, ὁ Ὁποῖος παραγγέλ-
λει διά τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «πᾶσα ψυχή ἐξουσίαις
ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω» (Ρωμ. ιγ΄ 1), εἴμεθα νομοτα-
γεῖς καί σεβόμεθα τόν πολιτικό κόσμο τοῦ κράτους μας, ὁ
ὁποίος ἔχει τήν εὐθύνη τῆς διαχειρίσεως ὅλων τῶν θεμά-
των τῆς Πατρίδος μας. Παράλληλα ὅμως ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος
μᾶς ἐπιτάσσει, διά στόματος Πέτρου, στίς Πράξεις τῶν Ἀπο-
στόλων: «δεῖ πειθαρχεῖν Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις»
(Πράξ. ε΄ 29). Διά τοῦτο πάνω ἀπό κάθε νόμο βάζομε τόν
ἠθικό νόμο τοῦ Εὐαγγελίου, ὁ ὁποῖος τά πάντα ὁρίζει πρός
τό συμφέρον τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ μεθοδευόμενη παραλαβή
τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη, μᾶς εὑρίσκει πολύ ἐπιφυλακτικούς.
Οἱ συνεχεῖς ἀναβολές, οἱ ἀλληλοαναιρούμενες θέσεις κυ-
βερνητικῶν παραγόντων, οἱ πειστικές ἀπόψεις εἰδικῶν ἐπι-
στημόνων, οἱ ὑπεκφυγές τῶν ἁρμοδίων στίς πιεστικές πα-
ρακλήσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιά τήν  ἀποστολή τοῦ σχεδί-
ου νόμου καί ἡ ἀπόρριψη τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη ἀπό Κρά-
τη – Μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, μᾶς πείθει ὅτι κάτι δέν
πάει καλά, ὅτι κάτι μεθοδεύεται «ἐν κρυπτῷ καί παραβύ-
στῳ» καί ὅτι πιθανόν νά εὑρεθοῦμε πρό τετελεσμένων γε-
γονότων, μή δυνάμενοι νά ἀντιδράσουμε λόγῳ ἐλλείψεως
τοῦ ἀπαιτουμένου χρόνου. Ἀναμένοντας τήν ἀπόφαση τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου περί τοῦ πρακτέου, ἐκφράζουμε τούς φό-
βους καί τίς ἐπιφυλάξεις μας καί διαβεβαιώνουμε τόν πιστό
λαό, ὅτι Κάρτα πού ἔχει τόν ἀριθμό τοῦ Ἀντιχρίστου, πού
δεσμεύει τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου καί καταργεῖ τά
προσωπικά δεδομένα, δέν πρόκειται νά παραλάβουμε.
Ἐναρμονισμένοι μέ τήν ἐλευθερία, τήν ὁποία μᾶς χάρισε ὁ
Χριστός, θέλουμε νά εἴμαστε ἐλεύθεροι χωρίς παρακολού-
θηση, χωρίς ὁμαδοποίηση καί χωρίς προγραμματισμένη
πορεία.

Ε) Δηλώνουμε, ὅτι στήν κρίσιμη αὐτή καμπή τῆς Πατρί-
δας μας καί τῆς Ἐκκλησίας μας, θά εἴμαστε στό πλευρό τῶν
τιμίων πολιτικῶν καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
μας, γιά τήν ἀντιμετώπιση ὅλων τῶν δυσαρέστων καταστά-
σεων, πού προκύπτουν λόγῳ τῆς συγχύσεως καί τῶν ποι-
κίλων δυσκολιῶν, ὑπερασπιζόμενοι τό Ἑλληνορθόδοξο
ἦθος καί τά προνόμια τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ.

Ἐν Λαμία, 28 Φεβρουαρίου 2011
ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ  ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΟΙ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος 
Ἡ Διοικ. Ἐπιτροπή Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων 
Κάστρου Λαμίας .........................................15.000,00
Τό Ἐνορ. Φιλοπ. Ταμεῖο Ἁγ. Δημητρίου 
Λαμίας ..........................................................1.000,00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. Ἁγ. Ἀθανασίου Ροδίτσης........ 500,00
Ὁ κ. Ἰωάννης Ρηγινιώτης .................................500,00
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Θεόκλητος Μπρούζης .......... 300,00
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Πορφύριος Παπαρούπας ..... 300,00
Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο Ἱ. Ν. Ἁγίου Δημητρίου
Ἀμουρίου .......................................................250,00

Ὑπέρ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζα
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας 
κ. Νικόλαος ..................................................... 500,00
Ἀνώνυμος .....................................................2.000,00
Ἡ Διοικ. Ἐπιτροπή Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων 
Κάστρου Λαμίας ...........................................5.000,00
Ἡ κα Εἰρήνη Φίτσιου........................................ 500,00
Ἡ κα Ἑλένη Τσούμα .........................................100,00
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη..................................... 80,00
Ὁ αἰδεσ. πρεσβ π. Κωνσταντῖνος Θεολογᾶς ... 100,00
Ἡ κα Πολυτίμη Μάγκα ....................................100,00
Ὁ κ. Ἰωάννης Σκορδάς ....................................... 50,00

Ὑπέρ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
Ἡ κα Εἰρήνη Φίτσιου ........................................500,00

Ὑπέρ Φθιωτικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Φωνῆς 
Ὁ κ. Σπυρίδων Σιμωτάς .....................................30,00   
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Θεόκλητος Τσίρκας ................20,00
Ὁ αἰδεσ. πρεσβ. π. Νικόλαος Κόρμπος ............. 20,00              

Ὑπέρ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ Μητροπόλεως 
Ἡ Διοικ. Ἐπιτροπή Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων
Κάστρου Λαμίας ...........................................2.000,00

Ὑπέρ Γηροκομείου Σπερχειάδος
Ἡ Διοικ. Ἐπιτροπή Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων 
Κάστρου Λαμίας ...........................................3.000,00

Δ Ω Ρ Ε Ε Σ
λησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Δημητρίου Ἀμουρίου, ὅπου οἱ ἐνο-
ρίτες τῆς κοινότητος τίμησαν τόν συνταξιοῦχο ἐφημέριο
τοῦ Ναοῦ αἰδεσ. πρωτ. π. Ἠλία Τσιακατούρα  γιά τήν πο-
λυετή προσφορά του στήν ἐνορία. Τήν Κυριακή 20 Φε-
βρουαρίου ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Πα-
ρασκευῆς Κομποτάδων, ὅπου χειροθέτησε μέ τό οφίκιο
τοῦ Οἰκονόμου τόν συνταξιοῦχο κληρικό τῆς Μητροπό-
λεώς μας αἰδεσ. πρεσβ. π. Κωνσταντῖνο Καρανίκα. Τήν
Κυριακή 27 Φεβρουαρίου ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν
Ἱ. Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ρεγγινίου, ὅπου τέ-
λεσε τό μνημόσυνο τοῦ Ἀθανασίου Μπέλου, πατέρα τοῦ
τέως Νομάρχη καί Βουλευτοῦ κ. Τριαντάφυλλου Μπέ-
λου.

Ὁ ἑορτασμός τῶν Θεοφανείων.
Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε τήν Πέμπτη 6 Ἰανουαρίου, ἡ
ἑορτή τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί
τῆς Θείας Ἐπιφανείας στή πόλη τῆς Στυλίδος. Τῶν ἑορτα-

στικῶν ἐκδηλώσεων προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος ἱερούργησε στόν Ἱερό
Ναό Ἁγίου Ἀθανασίου Λαμίας καί τέλεσε τήν ἀκολουθία
τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ. Κατόπιν ἔγινε ἡ ἐν πομπῇ μετά-
βαση κλήρου καί λαοῦ στό λιμάνι τῆς πόλεως, ὅπου ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας τέλεσε τήν κατάδυση
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στή θάλασσα γιά τόν ἁγιασμό τῶν
ὑδάτων ἀπό πλοιάριο τῆς περιοχῆς. Ἀρκετοί θαρραλέοι
νέοι βούτηξαν στά κρύα νέρα γιά τήν ἀνάσυρση τοῦ Σταυ-
ροῦ, τόν ὁποῖο καί ἀνέσυρε ὁ νεαρός Χρῆστος Τσοῦλος,
στόν ὁποῖο ὁ Σεβασμιώτάτος προσέφερε μιά εἰκόνα τῆς
Παναγίας. Στήν τελετή παρέστησαν οἱ πολιτικές καί στρα-
τιωτικές ἀρχές τοῦ νομοῦ καί πολλοί ἐπίσημοι.

Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως.
Συνεχίσθηκε γιά τούς μῆνες Ἰανουάριο καί Φεβρουάριο τό
Ἐκπαιδευτικό Πρόγραμμα τοῦ Ἱδρύματος Ποιμαντικῆς Ἐπι-
μορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, μέ τό μήνα Ἰα-
νουάριο νά ἔχει ὡς κεντρικό θέμα:  Ἐνοριακή Ποιμαντική

καί τόν Φεβρουάριο τό θέμα: Ἐνορία καί Λειτουργική
Ζωή. Στήν μηνιαία σύναξη τῶν κληρικῶν τῆς Λαμίας στό
Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Λαμίας, τή Δευ-
τέρα 10 Ἰανουαρίου, ὁμιλητής ἦταν ὁ Θεολόγος κ. Γεώρ-
γιος Ἀποστόλου, μέ θέμα: «Ἡ Ἐνορία ὡς Σῶμα Χριστοῦ»,

ἐνῶ στήν σύναξη τῶν ἱερέων τόν μήνα Φεβρουάριο, τήν
Δευτέρα 7 τοῦ μηνός, ὁμιλητής ἦταν ὁ Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος Ρεντίνης κ. Σεραφείμ, μέ θέμα: «Ὁ ἑορτολογι-
κός κύκλος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας». Εἰσηγήσεις σχετι-
κές μέ τό κεντρικό θέμα τοῦ ἑκάστου μηνός, σύμφωνα μέ
τό πρόγραμμα τοῦ Ἱδρύματος, πραγματοποιήθηκαν γιά
κληρικούς καί λαϊκούς ἀπό καταρτισμένους ἱερεῖς καί θε-
ολόγους σέ ὅλη τήν ἔκταση τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἐκδημία ἱερέως 
Δημητρίου Σκιαδόπουλου.
Ἐκοιμήθη τήν Τρίτη 25 Ἰανουαρίου ὁ ἐφημέριος τῆς Μη-
τροπόλεώς μας π. Δημήτριος Σκιαδόπουλος. Ὁ ἐκλιπών
γεννήθηκε στίς 2 Μαΐου τοῦ 1931 στό χωριό Μαυρίλο
Φθιώτιδος. Χειροτονήθηκε διάκονος καίπρεσβύτερος τό
Νοέμβριο τοῦ 1976 ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολήτη
Φθιώτιδος κυρό Δαμασκηνό καί ὑπηρέτησε στίς ἐνορίες
Ἁγίου Δημητρίου Μαυρίλου, Ἁγίων Ἀποστόλων Ροβο-
λιαρίου καί Ἁγίας Τριάδος Μεγάλης Κάψης.  Ἡ ἐξόδιος
ἀκολουθία τελέσθηκε, τήν Τετάρτη 26 Ἰανουαρίου, ἀπό
τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀθανασίου Λαμίας. Τόν Σεβασμιώτα-
το Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο ἐκπροσώπησε ὁ Ἱεροκή-
ρυξ τῆς Μητροπόλεώς μας πανοσιολογιώτατος ἀρχιμαν-
δρίτης π. Σεραφείμ Ζαφείρης.

Φιλανθρωπική Ἐκδήλωση 
τῶν Φιλοπτώχων Ταμείων Λαμίας
Μέ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη ἐτήσια φι-
λανθρωπική ἐκδήλωση τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
τῆς Μητροπόλεώς μας καί τῶν Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων
Ταμείων τῆς πόλεως Λαμίας. Ἡ μεγάλη αἴθουσα τοῦ κέ-
ντρου ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ, τήν ὁποία προθύμως καί ἀφιλοκερδῶς
προσέφεραν οἱ ἰδιοκτῆτες τοῦ Κέντρου γιά τήν ἐκδήλωση,
γέμισε ἀπό μέλη τῶν ἐνοριῶν τῆς πόλεώς μας, τά ὁποῖα
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ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ-ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Σύναξη γιά τούς Προέδρους καί τούς Ἐκκλησια-
στικούς Συμβούλους τῶν Ἐνοριῶν, τῶν Ἀρχιερα-
τικῶν Περιφερειῶν Λαμίας, Θερμοπυλῶν καί Ροδί-
τσης, Λιανοκλαδίου καί Ὑπάτης πραγματοποίησε ἡ
Ἱερά Μητρόπολίς μας τό Σάββατο 19 Φεβρουαρίου
στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Πα-
ρασκευῆς Νέας Ἄμπλιανης Λαμίας. Σκοπός τῆς Συ-

νάξεως ἦταν ἡ ἐν Χριστῷ ἐπικοινωνία καί ἀλληλο-
γνωριμία μέ τά νέα μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμ-
βουλίων πού διορίσθηκαν ἀπό 1ης Ἰανουαρίου
2011. Ἡ Σύναξη ἄρχισε μέ εἰδική ἀκολουθία καί δέ-
ηση πού ἔκανε ὁ  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος. Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρί-
στησε τούς Προέδρους καί τούς Ἐκκλησιαστικούς
Συμβούλους, ἄνδρες καί γυναῖκες, πού ἀνταποκρί-
θηκαν στήν πρόσκλησή του. Κατόπιν ὁ Αἰδεσιμολο-
γιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Νεόφυτος Ραφαηλί-
δης, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Λαμίας, εἰσηγήθηκε μέ
θέμα: «Ἁρμοδιότητες τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβού-
λων» καί στή συνέχεια χορωδία Ἱερέων τραγούδησε
παραδοσιακά τραγούδια. Τήν Σύναξη ἔκλεισε ὁ Ποι-
μενάρχης μας, ὁ ὁποῖος τόνισε ἰδιαιτέρως τήν ἑνότη-
τα πού πρέπει νά ὑπάρχει μεταξύ τῶν Ἐνοριῶν καί
τήν Ἱερά Μητρόπολη. Τούς συνέστησε νά ἐργάζο-
νται γιά τήν πρόοδο τῆς ἐνορίας, νά ὑπάρχει καλή
διαχείρηση, διαφάνεια καί ἀπόλυτη ἐναρμόνιση μέ
τίς κατευθύνσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Τούς προ-
έτρεψε νά ζοῦν πνευματική ζωή, νά ἔχουν εὐλάβεια,
νά συμμετέχουν ἐνεργά στά Μυστήρια τῆς Ἐκκλη-
σίας μας καί νά βοηθοῦν τόν Ἱερέα στό ἔργο του.
Στό τέλος δόθηκε σέ ὅλους τούς παρισταμένους ὡς
εὐλογία ἀπό ἕνα βιβλίο καθώς καί ἐγκύκλιο πρός
τούς Ἐκκλησιαστικούς Συμβούλους γιά τά καθήκο-
ντα καί τίς ὑποχρεώσεις τους καί ἔντυπο ὑλικό.Πα-
ρόμοιες Συνάξεις θά γίνουν προσεχῶς καί γιά τίς
ὑπόλοιπες ἐνορίες τῶν ἄλλων Ἀρχιερατικῶν Περι-
φερειῶν τῆς Μητροπόλεώς μας. 

Ἀπό  τήν θεολογικο-ιστορική ἑσπερίδα στόν  Ἅγιο Λουκᾶ Λαμίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τούς συντελεστές τῆς Ἑσπερίδας, στό Κόμμα.

Ὁ θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ρεντίνης στό βῆμα.

Νέα συμπληρωμένη Β´ Ἔκδοση
Ἀπό τίς Ἐκδόσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος κυκλοφόρησε σέ
Β´ Ἔκδοση, συμπληρωμένη, το βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του μας κ. Νικολάου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΛΕΝΤΗΣ (1931-1975) ΜΗ-
ΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ».
Στή νέα ἔκδοση προστέθηκαν τά τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ σεπτοῦ λειψάνου
(5 Ἰουλίου 2002) μέ πλούσιο φωτογραφικό ὑλικό, ἀντιπροσωπευτικές
κριτικές, ἐπιστολές καί μαρτυρίες περί τοῦ φιλαγίου καί ἐναρέτου ἱε-
ράρχου, μέ τά ὁποῖα ἀποτυπώνονται ὅλες οἱ πτυχές τῆς ζωῆς του καί
παρέχεται πλήρης εἰκόνα τῆς προσωπικότητός του.

Άπό τήν τελετή τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν  Ὑδάτων στή Στυλίδα.



1. ΓENIKO ΦIΛOΠTΩXO TAMEIO
EΣOΔA

᾽Από τόν ῎Ερανο ᾽Αγάπης τῆς ῾Ι.Μ. γιά τήν χρήση 2009-2010 ......156.047,00
Εἰσφορές Ἱερῶν Ναῶν ....................................................38.232,00
Ἀπό ἐκδήλωση Ἐνοριακῶν  Φιλοπτώχων Ταμείων Λαμίας ...........12.000,00
Λοιπά ἔσοδα.....................................................................9.985,99
Δωρεές Ἰδιωτῶν................................................................6.395,89
Ἀπό Ἐνοριακά Φιλόπτωχα Ταμεῖα  (εἰσφορά 5%) ...........3.516,52
Ἀπό ἔκδοση Ἀδειῶν Γάμου καί Διαζυγίων ......................2.500,00
Ἀπό χαρτόσημο ΟΓΑ ...........................................................917,57
Δωρεά Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Δεσποίνης............................250,00
Δωρεά Ἱερᾶς Μονῆς Λιβανατῶν..........................................100,00
ΣΥΝΟΛΟ .......................................................................229.944,97

EΞOΔA
᾽Ενίσχυση τῶν ᾽Ενοριακῶν Φιλοπτώχων 
Ταμείων ἀπό τόν ῎Ερανο ᾽Αγάπης .................................44.503,68
Νοσήλεια ἀσθενῶν καί ἀγορά φαρμάκων σέ ἀπόρους.18.227,90
Προικοδοτήσεις 199 ὀρφανῶν κοριτσιῶν......................11.300,00
Βοηθήματα σέ ἀπόρους .................................................16.955,91
Βοηθήματα σέ σπουδαστές - φοιτητές .............................5.226,00
᾽Εκτύπωση ὑλικοῦ ἱεραποστολῆς ....................................4.019,95
᾽Απόδοση 2% ἐξ ᾽Εράνου ᾽Αγάπης, ὑπέρ Πρόνοιας Ν.Α. .....2.936,09
᾽Ενισχύσεις Φιλ. Συλλόγων-Σωματείων ...........................1.152,20
Διάφορα ῎Εξοδα..................................................................233,50
ΣΥ ΝΟ ΛΟ .......................................................................104.555,23
2. MHTPOΠOΛITIKO ΓPAΦEIO

EΣOΔA
Εἰσφορές Ἱερῶν Ναῶν ..................................................120.372,00
᾽Εκ τοῦ Τοπικοῦ Ταμείου Πρόνοιας ᾽Ορθοδόξου
᾽Εφημεριακοῦ Κλήρου ῾Ελλάδος ..................................11.365,70
ΣY ΝΟ ΛΟ ......................................................................131.737,70

ΕΞΟΔΑ
Μισθοί Προσωπικοῦ Γραφείων ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως ...26.848,51
᾽Εξοπλισμός - Συντήρηση Γραφείων ..............................22.786,42
Διεκπεραίωση ἀλληλογραφίας ........................................5.834,46
ΔΕ Η-Ο ΤΕ-ΔΕYΑΛ..............................................................3.990,56
Διάφορα ῎Εξοδα...............................................................2.474,87
ΣY ΝΟ ΛΟ .........................................................................61.934,82
3. MHTPOΠOΛITIKO MEΓAPO

EΣOΔA
Εἰσφορές ῾Ιερῶν Ναῶν ...................................................36.672,00
Λοιπά ἔσοδα........................................................................681,93
ΣY ΝΟ ΛΟ .........................................................................37.353,93

EΞOΔA
Διά ἀποπεράτωση Ἐπισκοπείου .....................................26.813,44
Συ ντή ρη ση - ἐξοπλισμός ................................................78.619,91
ΣY ΝΟ ΛΟ .......................................................................105.433,35
4. EΦHMEPIΔA IEPAΣ MHTPOΠOΛEΩΣ
“ΦΘIΩTIKH EKKΛHΣIAΣTIKH ΦΩNH”

EΣOΔA
Εἰσφορές ῾Ιερῶν Ναῶν ...................................................29.604,00
Δωρεά Ἱερᾶς Μονῆς Ἀντινίτσης........................................2.000,00
Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Σῦρος ..................................................1.000,00
Ἀρχιμ. Γερμανός Γιαντσίδης.................................................450,00
Δωρεές Ἰδιωτῶν...................................................................620,00
κ. Ἀθανάσιος Γκόλτσης........................................................300,00
ΣY ΝΟ ΛΟ .........................................................................33.974,00

EΞOΔA
Ἐκτύπωση & Διεκπεραίωση Ἐφημερίδος .......................16.392,88
5. ΣXOΛH BYZANTINHΣ MOYΣIKHΣ

EΣOΔA
Δίδακτρα μαθητῶν, τά ὁποῖα καταβάλλουν κυρίως οἱ ἐνορίες.......18.990,00
Εἰσφορές ἱερῶν ναῶν.....................................................18.336,00

ΣY ΝΟ ΛΟ .........................................................................37.326,00
EΞOΔA

Μισθοί Προσωπικοῦ ..........................................................21.772,03
᾽Εξοπλισμός Σχολῆς .........................................................3.229,53
ΔΕ Η-Ο ΤΕ-ΔΕYΑΛ..............................................................1.844,48
ΣYΝΟ ΛΟ .........................................................................26.846,04

6. ΣΥNOΔIKO MEΓAPO AΘHNΩN
(0,5% ἐπί τῶν προϋπολογισμῶν τῶν Ἱερῶν Ναῶν)

EΣOΔA
Εἰσφορές ῾Ιερῶν Ναῶν .....................................................9.970,50

EΞOΔA
᾽Απόδοση προηγούμενης χρήσεως εἰς ῾Ιερά Σύνοδο ......7.653,50
7. PAΔIOΦ. ΣTAΘMOΣ IEPAΣ MHTPOΠOΛEΩΣ

EΣOΔA
᾽Εκ Δισκοφορίας .............................................................10.887,95
Ἀρχιμ. Γερμανός Γιαντσίδης ................................................450,00
Ἀρχιμ. Ἀγάθων  Κατερνόπουλος ......................................350,00

Ἀρχιμ. Θεόκλητος Μπρούζης..............................................300,00
ΣYΝΟ ΛΟ .........................................................................11.987,95

EΞOΔA
Μισθοδοσία ῾Υπαλλήλων Ρ/Σ ..........................................7.189,89
᾽Αγορά ᾽Ανταλλακτικῶν-᾽Εξοπλισμός Ρ/Σ ........................4.981,66
ΟΤΕ - ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ.................................................816,00
ΣYΝΟ ΛΟ .........................................................................12.987,55
8. EKΔOΣEIΣ IEPAΣ MHTPOΠOΛEΩΣ

EΣOΔA
῎Εσοδα ἀπό πωλήσεις βιβλίων ....................................152.371,76

EΞOΔA
᾽Αγορά Βιβλίων ..............................................................84.145,27
Μισθοί Προσωπικοῦ - Εἰσφορά ΙΚΑ (2 ἄτομα) ..............29.928,39
Διάφορες δαπάνες............................................................4.620,90
Ἀπόδοση Φ.Π.Α. ..............................................................4.109,11
ΣY ΝΟ ΛΟ .......................................................................122.803,67
9. KATAΣKHNΩΣEIΣ

EΣOΔA
Δωρεά κ. Δημητρίου Καραγκούνη ................................20.000,00
Ἀπό δισκοφορία.............................................................13.301,53
Δωρεά ῾Ι. Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων
Κάστρου Λαμίας ...............................................................6.000,00 
Δωρεές Ἱερῶν Μονῶν ......................................................7.000,00
Ἐνορ. Φιλόπτ. Ταμ. Ἁγ. Δημητρίου Λαμίας.........................500,00
Δωρεές Ἰδιωτῶν...................................................................400,00
ΣY ΝΟ ΛΟ .........................................................................47.201,53
EΞOΔA
᾽Επισκευή - Συντήρηση ᾽Εγκαταστάσεων........................96.738,19
᾽Εξοπλισμός ......................................................................6.276,37
᾽Αγορά τροφίμων γιά τή φιλοξενία παιδιῶν..........................3.454,36
ΔΕΗ - ΟΤΕ.........................................................................2.473,32
Μισθοδοσίες - Εἰσφορές Προσωπικοῦ (5 ἄτομα).............2.829,87
Διάφορα ῎Εξοδα..................................................................104,24
ΣY ΝΟ ΛΟ ......................................................................111.876,35
10. KENTPO NEOTHTOΣ (ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΙΝ)

EΣOΔA
Δωρεές Σεβασμιωτάτου....................................................4.977,79
Δωρεές Ἰδιωτῶν..............................................................41.013,53
Δωρεές Ἱερῶν Ναῶν.........................................................5.726,50
Δωρεά Ἱ. Μ. Ἀγάθωνος ..................................................17.300,00
ΣΥΝΟΛΟ .........................................................................69.017,82
EΞOΔA
Οἰκοδομικά ὑλικά - ἐργασίες .........................................80.334,31
Ἐξοπλισμός .....................................................................12.826,48
῾Υδραυλικές ἐγκαταστάσεις ............................................10.288,91
Ἡλεκτρολογικές ἐγκαταστάσεις ........................................6.602,25
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου ἔτους.
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Βα-
σιλείου, Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας, ἀλλά καί τῆς κατά
σάρκα Περιτομῆς τοῦ Κυρίου, τελέσθηκε στόν Ἱερό Μη-
τροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, τό
Σάββατο 1 Ἰανουαρίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιώτα-
του Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου. Στό τέλος τῆς Θείας
Λειτουργίας ὀ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στήν ἐπίσημη
Δοξολογία ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου ἔτους παρόντων τῶν
πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν τοῦ νομοῦ. Στήν συνέ-
χεια μετέβη στό Νομαρχιακό Κατάστημα Φθιώτιδος ὅπου
τελέσθηκε ἡ κοπή τῆς πρωτοχρονιάτικης πίττας παρουσία
τοῦ νέου αἱρετοῦ Γενικοῦ Γραμματέα τῆς Περφέρειας Στε-
ρεᾶς Ἑλλάδος κ. Κλέαρχου Περγαντᾶ καί λοιπῶν ἐπισή-
μων.

Ἀπό τό Ποιμαντικό Πρόγραμμα 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας.

Τήν Κυριακή 2 Ἰανουαρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας χοροστάτησε καί ὡμίλησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Δη-
μητρίου Λαμίας καί στήν συνέχεια μετέβη στόν Ἱερό Ναό

Ἁγ. Γεωργίου Λαμίας ὅπου μίλησε στὀ Ἐκκλησίασμα. Τήν
Δευτέρα 3 Ἰανουαρίου χοροστάτησε καί ὡμίλησε στή
Θεία Λειτουργία στό πανηγυρίζον παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου
Ἐφραίμ τοῦ Κέντρου Νεότητος Λαμίας. Τήν Παρασκευή 9
Ἰανουαρίου χοροστάτησε καί ὡμίλησε στήν Θεία Λειτουρ-
γία στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Δαμάστας, ὅπου εὐχήθηκε
στήν ἑορτάζουσα Ἡγουμένη Ἰωάννα. Τήν Παρασκευή 4
Φεβρουαρίου πραγματοποίησε ποιμαντική ἐπίσκεψη στίς
ἐνορίες Καμ. Βούρλων, Ἁγ. Κωνσταντίνου Λοκρίδος,

ὅπου ἐπισκέφθηκε τό Κέντρο Ἀγάπης τῆς ἐνορίας καί συ-
νομίλησε μέ τίς ἐθελόντριες κυρίες τῆς διακονίας, Ἁγ. Θε-
οδώρων Ἀταλάντης, ὅπου συζήτησε μέ τόν προϊστάμενο
τοῦ Ναοῦ σχετικά μέ τίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις πρός τι-
μήν τοῦ Ἐπισκόπου Ταλαντίου Νεοφύτου, πού προγραμ-
ματίζει ἡ Μητρόπολή μας γιά τό τρέχον ἔτος καί τέλος τήν
Ἱ. Μονή Ἁγ. Ἀναργύρων Ἀταλάντης. Τήν Τρίτη 8 Φεβρου-
αρίου χοροστάτησε στήν Θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε
στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Παντελεήμονος Καμ. Βούρλων πρό τῆς ἱε-
ρατικῆς συνάξεως τῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν τῆς Λο-
κρίδος καί ὡμίλησε σχετικῶς στούς παρισταμένους κληρι-
κούς. Τήν Κυριακή 13  Φεβρουαρίου ἱερούργησε καί ὡμί-
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Κατασκευή - τοποθέτηση κουφωμάτων...........................3.628,50
ΔΕΥΑΛ.................................................................................154,06
ΣΥΝΟΛΟ .......................................................................113.834,51
11. EΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
- ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

EΣOΔA 
Εἰσφορές Ἱερῶν Ναῶν ....................................................36.772,00
Δωρεά κ. Δημητρίου Καραγκούνη ................................13.000,00
Δωρεά Ἱερῶν Μονῶν .......................................................3.000,00
Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Σῦρος ..................................................1.000,00
Δωρεές Ἰδιωτῶν...................................................................320,00
ΣY ΝΟ ΛΟ .........................................................................54.092,00
EΞOΔA
῎Εξοδα κινήσεως-συντηρήσεως αὐτοκινήτων 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως (Ἱδρυμάτων Ἀγάπης -Κατασκηνώσεων) ........15.232,43
Σχολή Παραδοσιακῶν Χορῶν (Μισθοί 3 Διδασκάλων) ......15.645,00
Ἐκτυπώσεις Ἐντύπων ........................................................7.221,90
Φιλοξενίες καί ἄλλα ἔξοδα ἐκκλησιαστικῆς δράσεως .....2.170,49
Συνδρομές περιοδικῶν-ἐφημερίδων................................1.723,40
Συνέδρια - Ἐκδηλώσεις .......................................................954,90
ΣY ΝΟ ΛΟ .........................................................................42.948,12
12. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ
(ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ)

EΣOΔA 
᾽Από δισκοφορίες γιά ᾽Εξωτ. καί ᾽Εσωτ. ῾Ιεραποστολή ..59.519,15
Δωρεές ῾Ιδιωτῶν...............................................................3.465,00
Δωρεά Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος .......................................1.000,00
Ἐνοριακό Φιλόπτωχο Ταμεῖο Μαρτίνου..............................220,00
ΣY ΝΟ ΛΟ ........................................................................64.204,15

EΞOΔA
᾽Ενίσχυση Ἐσωτερικῆς καί ᾽Εξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, 
Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων,  Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ 
καί ἄλλων Ὁμοδόξων ᾽Εκκλησιῶν.................................34.468,29
13. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ-ΟΓΑ (Ἀποδίδεται στό Δημόσιο)

EΣOΔA 
Εἰσφορές Ἱερῶν Ναῶν ....................................................10.578,88
14. ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ Ι.Μ. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
Α) ΓHPOKOMEIO KAI ΣTEΓH KATAKOITΩN ΛAMIAΣ 
(PAXOYTEIO EKKΛHΣIAΣTIKO ΓHPOKOMEIO) 

ΕΣΟΔΑ 
Εἰσφορές Γερόντων - Τροφίμων Ἱδρύματος..........................206.059,38
Ἐκ Παγκαρίου Γηροκομείου ...........................................26.465,98
᾽Εξ ἐνοικίων ....................................................................23.208,11
Δωρεές Ἰδιωτῶν..............................................................12.800,73
Δωρεά ΠΕΝΤΕ Α.Ε. (κ. Ν. Χειμωνίδη)...............................5.000,00
Λοιπά Ἔσοδα........................................................................902,30
Δωρεές Ἱερῶν Ναῶν............................................................400,00
Ἐπιστροφές ἀγορᾶς φαρμάκων ἀπό ΙΚΑ.............................134,00
ΣY ΝΟ ΛΟ .......................................................................274.970,50
ΕΞΟΔΑ
Μισθοδοσίες Προσωπικοῦ - Εἰσφορές ΙΚΑ ...........................174.139,54
Ἀγορά-συντήρηση αὐτοκινήτου.....................................15.482,06
Ἀπόδοση φόρων εἰς Δ.Ο.Υ. Λαμίας ...............................11.726,94
ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΔΕΥΑΛ............................................................10.597,80
Ἐνισχύσεις Τροφίμων .....................................................10.067,00
Ἱατρική Παρακολούθηση γερόντων .................................5.835,01
Συμβολαιογραφικά - Νομικά............................................5.755,77
Ἀγορά φαρμάκων-υγειονομικοῦ ὑλικοῦ .........................5.655,11
Ἀγορά καύσιμης ὕλης (πετρέλαιο)...................................4.890,00
Ἀγορά εἰδῶν καθαριότητας & ἄλλα διάφορα ἔξοδα .......4.989,31
Ἐνοίκιο Άποθήκης ............................................................2.580,00
Κοινόχρηστες δαπάνες .....................................................2.508,21
Συντήριση Ἱδρύματος........................................................1.766,49
᾽Αγορά τροφίμων .............................................................1.277,16
᾽Εξοπλισμός .........................................................................375,63
ΣY ΝΟ ΛΟ ......................................................................257.646,03

Β) ΓHPOKOMEIO ΣTYΛIΔOΣ (IΔPYMA ΠETPH - ΣTEΓH ΓEPONTΩN)
EΣOΔA 

Εἰσφορές Ἱερῶν Ναῶν ..................................................189.060,00
Δισκοφορία ....................................................................22.088,95
Δωρεά Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος .....................................10.000,00
Δωρεές ᾽Ιδιωτῶν...............................................................3.100,00
Δωρεά Ἱερᾶς Μονῆς Ἀντινίτσης........................................2.000,00
Λοιπά Ἔσοδα........................................................................492,57
Δωρεές Ἱερῶν Ναῶν............................................................350,00
ΣΥ ΝΟ ΛΟ .......................................................................227.091,52
ΕΞΟΔΑ
Διαμόρφωση-κατασκευή περιβάλλοντος χώρου ..........39.276,47
Διάφορα ἔξοδα.................................................................1.917,84
ΟΤΕ - ΔΕΥΑΣ........................................................................235,64
ΣΥ ΝΟ ΛΟ .........................................................................41.429,95

Γ) ΓHPOKOMEIO ΣΠEPXEIAΔOΣ (MEPIMNA ΓHPATOΣ - 
AΘANAΣIOΣ KAI  MAIPH  AKPIΔA)

EΣOΔA 
Εἰσφορές Γερόντων - Τροφίμων Ἱδρύματος ...................85.501,92
Δωρεές Ἰδιωτῶν................................................................2.705,00
Ἀπό ἐκδήλωση ὑπέρ τοῦ Γηροκομείου ...........................2.500,00
᾽Εκ Παγκαρίου Γηροκομείου ...............................................249,00
Λοιπά Ἔσοδα..........................................................................25,48
ΣΥ ΝΟ ΛΟ .........................................................................90.981,40
EΞOΔA 
Μισθοδοσίες Προσωπικοῦ-Εἰσφορές ΙΚΑ .........................72.912,47
ΔΕΗ-ΟΤΕ ...........................................................................5.488,00
᾽Αγορά καύσιμης ὕλης (Πετρέλαιο) .................................5.371,89
Ἀγορά τροφίμων ..............................................................4.388,20
᾽Αγορά φαρμάκων - Ἰατρική 
παρακολούθηση γερόντων..............................................3.605,08
᾽Αγορά εἰδῶν καθαριότητος καί ἄλλα διάφορα ἔξοδα....1.207,39
Ἐξοπλισμός - Συντήρηση.....................................................617,45
ΣΥ ΝΟ ΛΟ ........................................................................93.590,48

15. KENTPO ΓAMOY KAI OIKOΓENEIAΣ
EΣOΔA 

Ἀπό μπλόκ Γάμων - Διαζυγίων ........................................3.750,00

16. ENOPIAKA ΦIΛOΠTΩXA TAMEIA
Βοηθήματα σέ ἀπόρους .................................................95.389,28
᾽Αγορά τροφίμων σέ ἀπόρους .......................................92.377,57 
᾽Αγορά φαρμάκων σέ ἀπόρους .......................................1.676,12
ΣΥ ΝΟ ΛΟ ......................................................................189.442,97
17. IΔPYMA “TAMEION XOPHΓEIΩN - ΓEPΩN ΒΗΣΣΑPIΩN” ΤΗΣ
ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΑΘΩΝΟΣ
Γιά τήν ἐνίσχυση ἀπόρων, Συλλόγων καί διαφόρων 
Φιλανθρωπικῶν Ἱδρυμάτων ...........................................55.369,96

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
• ᾽Εκτός ἀπό τά χρηματικά ποσά, τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως διένειμε τρόφιμα σέ ἄπορες οἰκογένειες. 
• ᾽Από τό Κατάστημα ρουχισμοῦ δόθησαν 13.500 εἴδη ἀνδρικοῦ,
γυναικείου καί παιδικοῦ ρουχισμοῦ καί ὑποδημάτων.
• ᾽Από τήν Τράπεζα Αἵματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως διετέθησαν
79 φιάλες αἵματος σέ πάσχοντες συνανθρώπους μας.
• Τά Κέντρα ᾽Αγάπης γιά τό ἔτος 2010 διένειμαν 90.232 μερίδες
φαγητοῦ σέ ἀπόρους ἀδελφούς μας.

ΔΩΡΕΕΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

• Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος προσέ-
φερε ὑπέρ ἀποπερατώσεως τοῦ Κέντρου Νεότητος τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως, τοῦ Γηροκομείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
στή Στυλίδα καί τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τό ποσό τῶν
5.277,79 Εὐρώ. 
Ἐπίσης προσέφερε ὅλα τά συγγραφικά δικαιώματα ἀπό τά
πωληθέντα βιβλία του τῶν ᾽Εκδόσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως Φθιώτιδος κατά τό ἔτος 2010: (2.000,00 Εὐρώ). 

ΣΥΝΟΛΟ: 7.277,79 Εὐρώ.

Ἀπό τή Θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου στό Ἀμούρι.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τούς ἱερεῖς τῆς Συνάξεως στά Καμένα Βούρλα.

Τό 1821 εἶναι ἀπόδειξη τῆς ζωντάνιας τῆς φυλῆς μας, πού
μετά ἀπό 400 χρόνια μαύρης σκλαβιᾶς στούς Τούρκους, ξεπε-
τάχθηκε μ΄ ἕνα τρόπο δυναμικό καί ἀποτίναξε τό ζυγό τῆς δου-
λείας. Τό  Ἔθνος ὀρθώθηκε σύσσωμο κι΄ ἔκαμε τήν ἐθνοσωτή-
ρια Ἐπανάσταση. Παρόλα τά μέσα, θεμιτά καί ἀθέμιτα, πού
χρησιμοποιοῦσαν οἱ Τούρκοι γιά νά ἐξισλαμίσουν τούς Ἕλληνες,
δέν πέτυχαν τό σκοπό τους. Τό Ἔθνος ἔζησε ὑπόδουλο, ἀλλά
στήν ψυχή ἐλεύθερο, ἀδούλωτο. Κράτησε ἄσβεστη τή φλόγα
τῆς Χριστιανικῆς πίστης καί φιλοπατρίας. Ὁ Ἑλληνισμός ἐπέ-
ζησε παρά τίς φοβερές διώξεις καί αἱμορραγίες τοῦ παιδομαζώ-
ματος καί τῆς ναυτολογίας. Διασώθηκε τελικά μέ τήν ἐθνοσω-
τήρια Ἐπανάσταση τοῦ 1821 καί τή βοήθεια τῆς Χριστιανικῆς
Ἐκκλησίας του, ἡ ὁποία ἐκτός τῶν ἄλλων προσφορῶν πρός τό
Ἔθνος μας, ἔκανε πάντοτε ὅ,τι ἦταν δυνατόν γιά τήν ἀνακούφι-
ση τῆς κοινωνικῆς δυστυχίας στή διάρκεια τῆς σκληρῆς σκλα-
βιᾶς. Ὁ Ἑλληνισμός ἔζησε στή διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας ὄχι
σάν Κοινωνία, ἀλλά σάν Ἐθνική Κοινότητα (=ἠθικός δεσμός
ὁμοεθνῶν καί ὁμοδόξων ὑπόδουλων ἀδελφῶν). Ἡ Ἐκκλησία
ἕνωσε Ἑλληνοχριστιανικά ὁλόκληρο τό Ἔθνος καί τῆς ὀφείλου-
με ἀπερίγραπτη εὐγνωμοσύνη. Ἡ ἑλληνική παράδοση, ἡ ὁποία
καλλιεργοῦνταν καί ἀπό τόν ἁπλό λαό καί ἀπό τήν Ἐκκλησία,
διατήρησε ὅλα αὐτά τά πικρά χρόνια τῆς σκλαβιᾶς ἄσβεστη τήν
ἐπιθυμία τῆς ἐλευθερίας. Ὁ σκλάβος Ἕλληνας, χάρη στή θρη-
σκεία, δέν ἔχασε τόν ἐθνισμό του. Ἐκτρεφόταν μέ τό μάννα τῆς
πίστης στόν Θεό καί θωρακιζόταν μέ τό θώρακα τῆς ὑπομονῆς
καί τῆς ἐλπίδας στήν ἀνάσταση τοῦ Γένους. Ἡ ἰδιότητα τοῦ
Ὀρθοδόξου χρησίμευε ὡς χαρακτηριστικό στοιχεῖο τῆς ταυτότη-
τας τοῦ Ἕλληνα. Ἕλληνες θεωροῦντο οἱ Ὀρθόδοξοι. Ὁ παπάς
στό κρυφό σχολεῖο πλάθει τίς καρδιές τῶν νέων, καλλιεργεῖ
τήν ἐθνική συνείδηση, τή διατήρηση τῆς ἐθνικῆς ταυτότητας καί
προφητεύει τό μέλλον: «Μή σκιάζεσθε τά σκότη. Ἡ λευτεριά
σάν τῆς αὐγῆς τό φεγγοβόλο ἀστέρι, τῆς νύχτας τό ξημέρωμα
θά φέρει». Ἡ Ἐκκλησία γεμίζει τήν καρδιά τοῦ ραγιά μέ Χρι-
στό καί Ἑλλάδα. Στά μοναστήρια ἐκτός ἀπό σχολεῖα συντη-
ροῦσε καί ἰατρεῖα-νοσοκομεῖα.

Ὁ Γέρος τοῦ Μοριά μετά τήν ἀπελευθέρωση, μιλώντας στίς
8 Ὀκτ. 1838 στούς νέους ἀπό τό βράχο τῆς Πνύκας, εἶπε:
«...Ἐμεῖς παιδιά μου πήραμε τ’ ἅρματα καί πολεμήσαμε
πρῶτα γιά τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστη τήν Ἁγία καί μετά γιά τῆς
Πατρίδας τήν Ἐλευθερία. ..». Ὁρισμένοι ὑποτιμοῦν τόν παρά-
γοντα Πίστη στό Θεό, πού ἐνέπνεε τούς ἥρωες τοῦ 1821 καί
κάποιοι ἐπώνυμοι ἐκδηλώνουν ἀχαριστία πρός τήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία μας, τήν τροφό τοῦ Γένους μας. Ὁ λαός μας ἔχει
ἀνάγκη ἀπό σωστή πληροφόρηση, ἀπό συνειδητοποίηση τῶν
κινδύνων πού μᾶς ἀπειλοῦν τά τελευταῖα χρόνια καί ἀπό ἐξύ-
ψωση τοῦ ἐθνικοῦ φρονήματος. Ὁ πατριωτισμός γεννιέται ἀπό
τή γνώση. Ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη μας εἶναι ἡ πιό πολύτιμη ἐθνική
κληρονομιά μας. Ὁρθόδοξοι λοιπόν γιά τήν Ἑλλάδα.

Ν. Σιακαβέλλας, Ὑποστράτηγος, ἐ.ἀ.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

«Νέοι-Ἐκκλησία-Πολιτισμός»
Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
διοργανώνει καλλιτεχνικό διαγωνισμό γιά ἐφή-
βους καί νέους ἡλικίας 13 ἕως 25 ἐτῶν, μέ θε-
ματικό ἄξονα «Νέοι-Ἐκκλησία-Πολιτισμός».
Ὁ Διαγωνισμός ἀφορᾶ:
1) Δημιουργία Ντοκυμαντέρ
2) Μουσική (Βυζαντινή, Εὐρωπαϊκή, Παραδο-
σιακή)
3) Λογοτεχνία (Ποίηση, Πεζογραφία, Διήγημα,
Θεατρικό Ἔργο)
4) Εἰκαστικά (Ζωγραφική, Φωτογραφία)
Ἡ κατάθεση τῶν ἔργων πρέπει νά γίνει μέχρι
τίς 10 Ἀπριλίου. Γιά τίς ἔντυπες δηλώσεις συμ-
μετοχῆς καί περισσότερες πληροφορίες στά Γρα-
φεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

«Σύνοδος τῶν Ἐφήβων»
Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
διοργανώνει τό ἐκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σύνο-
δος τῶν Ἐφήβων». Τό πρόγραμμα ἀπευθύνεται
σέ μαθητές καί μαθήτριες τῆς Α΄καί Β΄ Λυκείου
καθώς καί τῶν τεχνικῶν καί ἐπαγγελματικῶν
Ἐκπαιδευτηρίων πού ἔχουν γεννηθεῖ τό 1994 καί
1995.
Γιά τή συμμετοχή στό Ἐκπαιδευτικό Πρόγραμμα
χρειάζεται ἡ ὑποβολή δοκιμίου μέχρι 10 σελίδες
Α4 ἕως τίς 30 Ἀπριλίου στήν Γραμματεία τῆς
Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς (Ἰα-
σίου 1.  Τ.Κ. 11521 Ἀθήνα, ὑπόψιν Ἀρχιμ. Πο-
λύκαρπου Μπόγρη).
Θέμα τοῦ δοκιμίου:« Ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἡ
Ἐκκλησία μας ἀντιμετωπίζει ἤ μπορεῖ νά ἀντιμε-
τωπίσει τά προβλήματα τοῦ σύγχρονου ἀνθρώ-
που» (ὅπως ἡ ρύπανση τοῦ περιβάλλοντος, ἡ πε-
ρίθαλψη καί στήριξη τῶν ἀδυνάτων, ἡ φτώχεια,
ἡ μοναξιά, ἡ ἀνεργία, ἡ μετανάστευση κ.α)
Εἰδική ὁμάδα θά ἀξιολογήσει τά διαγωνιζόμενα
δοκίμια καί οἱ μαθητές μέ τά καλύτερα ἔργα θά
ἐπιλεγοῦν γιά νά συμμετάσχουν στή Σύνοδο τῶν
Ἐφήβων πού θά συγκληθεῖ ἀπό 2-5 Σεπτεμβρίου
2011 στήν Ἀθήνα.
Γιά περισσότερες πληροφορίες στά Γραφεῖα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.  

EPΓA AΓΑΠHC 2010    1.399.213,70 EYPΩ 

Χειροθεσία σέ οἰκονόμο τοῦ π. Κωνσταντίνου Καρανίκα.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ κατοίκους τοῦ χωρίου Κομποτᾶδες.



1. ΓENIKO ΦIΛOΠTΩXO TAMEIO
EΣOΔA

᾽Από τόν ῎Ερανο ᾽Αγάπης τῆς ῾Ι.Μ. γιά τήν χρήση 2009-2010 ......156.047,00
Εἰσφορές Ἱερῶν Ναῶν ....................................................38.232,00
Ἀπό ἐκδήλωση Ἐνοριακῶν  Φιλοπτώχων Ταμείων Λαμίας ...........12.000,00
Λοιπά ἔσοδα.....................................................................9.985,99
Δωρεές Ἰδιωτῶν................................................................6.395,89
Ἀπό Ἐνοριακά Φιλόπτωχα Ταμεῖα  (εἰσφορά 5%) ...........3.516,52
Ἀπό ἔκδοση Ἀδειῶν Γάμου καί Διαζυγίων ......................2.500,00
Ἀπό χαρτόσημο ΟΓΑ ...........................................................917,57
Δωρεά Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Δεσποίνης............................250,00
Δωρεά Ἱερᾶς Μονῆς Λιβανατῶν..........................................100,00
ΣΥΝΟΛΟ .......................................................................229.944,97

EΞOΔA
᾽Ενίσχυση τῶν ᾽Ενοριακῶν Φιλοπτώχων 
Ταμείων ἀπό τόν ῎Ερανο ᾽Αγάπης .................................44.503,68
Νοσήλεια ἀσθενῶν καί ἀγορά φαρμάκων σέ ἀπόρους.18.227,90
Προικοδοτήσεις 199 ὀρφανῶν κοριτσιῶν......................11.300,00
Βοηθήματα σέ ἀπόρους .................................................16.955,91
Βοηθήματα σέ σπουδαστές - φοιτητές .............................5.226,00
᾽Εκτύπωση ὑλικοῦ ἱεραποστολῆς ....................................4.019,95
᾽Απόδοση 2% ἐξ ᾽Εράνου ᾽Αγάπης, ὑπέρ Πρόνοιας Ν.Α. .....2.936,09
᾽Ενισχύσεις Φιλ. Συλλόγων-Σωματείων ...........................1.152,20
Διάφορα ῎Εξοδα..................................................................233,50
ΣΥ ΝΟ ΛΟ .......................................................................104.555,23
2. MHTPOΠOΛITIKO ΓPAΦEIO

EΣOΔA
Εἰσφορές Ἱερῶν Ναῶν ..................................................120.372,00
᾽Εκ τοῦ Τοπικοῦ Ταμείου Πρόνοιας ᾽Ορθοδόξου
᾽Εφημεριακοῦ Κλήρου ῾Ελλάδος ..................................11.365,70
ΣY ΝΟ ΛΟ ......................................................................131.737,70

ΕΞΟΔΑ
Μισθοί Προσωπικοῦ Γραφείων ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως ...26.848,51
᾽Εξοπλισμός - Συντήρηση Γραφείων ..............................22.786,42
Διεκπεραίωση ἀλληλογραφίας ........................................5.834,46
ΔΕ Η-Ο ΤΕ-ΔΕYΑΛ..............................................................3.990,56
Διάφορα ῎Εξοδα...............................................................2.474,87
ΣY ΝΟ ΛΟ .........................................................................61.934,82
3. MHTPOΠOΛITIKO MEΓAPO

EΣOΔA
Εἰσφορές ῾Ιερῶν Ναῶν ...................................................36.672,00
Λοιπά ἔσοδα........................................................................681,93
ΣY ΝΟ ΛΟ .........................................................................37.353,93

EΞOΔA
Διά ἀποπεράτωση Ἐπισκοπείου .....................................26.813,44
Συ ντή ρη ση - ἐξοπλισμός ................................................78.619,91
ΣY ΝΟ ΛΟ .......................................................................105.433,35
4. EΦHMEPIΔA IEPAΣ MHTPOΠOΛEΩΣ
“ΦΘIΩTIKH EKKΛHΣIAΣTIKH ΦΩNH”

EΣOΔA
Εἰσφορές ῾Ιερῶν Ναῶν ...................................................29.604,00
Δωρεά Ἱερᾶς Μονῆς Ἀντινίτσης........................................2.000,00
Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Σῦρος ..................................................1.000,00
Ἀρχιμ. Γερμανός Γιαντσίδης.................................................450,00
Δωρεές Ἰδιωτῶν...................................................................620,00
κ. Ἀθανάσιος Γκόλτσης........................................................300,00
ΣY ΝΟ ΛΟ .........................................................................33.974,00

EΞOΔA
Ἐκτύπωση & Διεκπεραίωση Ἐφημερίδος .......................16.392,88
5. ΣXOΛH BYZANTINHΣ MOYΣIKHΣ

EΣOΔA
Δίδακτρα μαθητῶν, τά ὁποῖα καταβάλλουν κυρίως οἱ ἐνορίες.......18.990,00
Εἰσφορές ἱερῶν ναῶν.....................................................18.336,00

ΣY ΝΟ ΛΟ .........................................................................37.326,00
EΞOΔA

Μισθοί Προσωπικοῦ ..........................................................21.772,03
᾽Εξοπλισμός Σχολῆς .........................................................3.229,53
ΔΕ Η-Ο ΤΕ-ΔΕYΑΛ..............................................................1.844,48
ΣYΝΟ ΛΟ .........................................................................26.846,04

6. ΣΥNOΔIKO MEΓAPO AΘHNΩN
(0,5% ἐπί τῶν προϋπολογισμῶν τῶν Ἱερῶν Ναῶν)

EΣOΔA
Εἰσφορές ῾Ιερῶν Ναῶν .....................................................9.970,50

EΞOΔA
᾽Απόδοση προηγούμενης χρήσεως εἰς ῾Ιερά Σύνοδο ......7.653,50
7. PAΔIOΦ. ΣTAΘMOΣ IEPAΣ MHTPOΠOΛEΩΣ

EΣOΔA
᾽Εκ Δισκοφορίας .............................................................10.887,95
Ἀρχιμ. Γερμανός Γιαντσίδης ................................................450,00
Ἀρχιμ. Ἀγάθων  Κατερνόπουλος ......................................350,00

Ἀρχιμ. Θεόκλητος Μπρούζης..............................................300,00
ΣYΝΟ ΛΟ .........................................................................11.987,95

EΞOΔA
Μισθοδοσία ῾Υπαλλήλων Ρ/Σ ..........................................7.189,89
᾽Αγορά ᾽Ανταλλακτικῶν-᾽Εξοπλισμός Ρ/Σ ........................4.981,66
ΟΤΕ - ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ.................................................816,00
ΣYΝΟ ΛΟ .........................................................................12.987,55
8. EKΔOΣEIΣ IEPAΣ MHTPOΠOΛEΩΣ

EΣOΔA
῎Εσοδα ἀπό πωλήσεις βιβλίων ....................................152.371,76

EΞOΔA
᾽Αγορά Βιβλίων ..............................................................84.145,27
Μισθοί Προσωπικοῦ - Εἰσφορά ΙΚΑ (2 ἄτομα) ..............29.928,39
Διάφορες δαπάνες............................................................4.620,90
Ἀπόδοση Φ.Π.Α. ..............................................................4.109,11
ΣY ΝΟ ΛΟ .......................................................................122.803,67
9. KATAΣKHNΩΣEIΣ

EΣOΔA
Δωρεά κ. Δημητρίου Καραγκούνη ................................20.000,00
Ἀπό δισκοφορία.............................................................13.301,53
Δωρεά ῾Ι. Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων
Κάστρου Λαμίας ...............................................................6.000,00 
Δωρεές Ἱερῶν Μονῶν ......................................................7.000,00
Ἐνορ. Φιλόπτ. Ταμ. Ἁγ. Δημητρίου Λαμίας.........................500,00
Δωρεές Ἰδιωτῶν...................................................................400,00
ΣY ΝΟ ΛΟ .........................................................................47.201,53
EΞOΔA
᾽Επισκευή - Συντήρηση ᾽Εγκαταστάσεων........................96.738,19
᾽Εξοπλισμός ......................................................................6.276,37
᾽Αγορά τροφίμων γιά τή φιλοξενία παιδιῶν..........................3.454,36
ΔΕΗ - ΟΤΕ.........................................................................2.473,32
Μισθοδοσίες - Εἰσφορές Προσωπικοῦ (5 ἄτομα).............2.829,87
Διάφορα ῎Εξοδα..................................................................104,24
ΣY ΝΟ ΛΟ ......................................................................111.876,35
10. KENTPO NEOTHTOΣ (ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΙΝ)

EΣOΔA
Δωρεές Σεβασμιωτάτου....................................................4.977,79
Δωρεές Ἰδιωτῶν..............................................................41.013,53
Δωρεές Ἱερῶν Ναῶν.........................................................5.726,50
Δωρεά Ἱ. Μ. Ἀγάθωνος ..................................................17.300,00
ΣΥΝΟΛΟ .........................................................................69.017,82
EΞOΔA
Οἰκοδομικά ὑλικά - ἐργασίες .........................................80.334,31
Ἐξοπλισμός .....................................................................12.826,48
῾Υδραυλικές ἐγκαταστάσεις ............................................10.288,91
Ἡλεκτρολογικές ἐγκαταστάσεις ........................................6.602,25
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου ἔτους.
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Βα-
σιλείου, Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας, ἀλλά καί τῆς κατά
σάρκα Περιτομῆς τοῦ Κυρίου, τελέσθηκε στόν Ἱερό Μη-
τροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, τό
Σάββατο 1 Ἰανουαρίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιώτα-
του Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου. Στό τέλος τῆς Θείας
Λειτουργίας ὀ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στήν ἐπίσημη
Δοξολογία ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου ἔτους παρόντων τῶν
πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν τοῦ νομοῦ. Στήν συνέ-
χεια μετέβη στό Νομαρχιακό Κατάστημα Φθιώτιδος ὅπου
τελέσθηκε ἡ κοπή τῆς πρωτοχρονιάτικης πίττας παρουσία
τοῦ νέου αἱρετοῦ Γενικοῦ Γραμματέα τῆς Περφέρειας Στε-
ρεᾶς Ἑλλάδος κ. Κλέαρχου Περγαντᾶ καί λοιπῶν ἐπισή-
μων.

Ἀπό τό Ποιμαντικό Πρόγραμμα 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας.

Τήν Κυριακή 2 Ἰανουαρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας χοροστάτησε καί ὡμίλησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Δη-
μητρίου Λαμίας καί στήν συνέχεια μετέβη στόν Ἱερό Ναό

Ἁγ. Γεωργίου Λαμίας ὅπου μίλησε στὀ Ἐκκλησίασμα. Τήν
Δευτέρα 3 Ἰανουαρίου χοροστάτησε καί ὡμίλησε στή
Θεία Λειτουργία στό πανηγυρίζον παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου
Ἐφραίμ τοῦ Κέντρου Νεότητος Λαμίας. Τήν Παρασκευή 9
Ἰανουαρίου χοροστάτησε καί ὡμίλησε στήν Θεία Λειτουρ-
γία στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Δαμάστας, ὅπου εὐχήθηκε
στήν ἑορτάζουσα Ἡγουμένη Ἰωάννα. Τήν Παρασκευή 4
Φεβρουαρίου πραγματοποίησε ποιμαντική ἐπίσκεψη στίς
ἐνορίες Καμ. Βούρλων, Ἁγ. Κωνσταντίνου Λοκρίδος,

ὅπου ἐπισκέφθηκε τό Κέντρο Ἀγάπης τῆς ἐνορίας καί συ-
νομίλησε μέ τίς ἐθελόντριες κυρίες τῆς διακονίας, Ἁγ. Θε-
οδώρων Ἀταλάντης, ὅπου συζήτησε μέ τόν προϊστάμενο
τοῦ Ναοῦ σχετικά μέ τίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις πρός τι-
μήν τοῦ Ἐπισκόπου Ταλαντίου Νεοφύτου, πού προγραμ-
ματίζει ἡ Μητρόπολή μας γιά τό τρέχον ἔτος καί τέλος τήν
Ἱ. Μονή Ἁγ. Ἀναργύρων Ἀταλάντης. Τήν Τρίτη 8 Φεβρου-
αρίου χοροστάτησε στήν Θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε
στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Παντελεήμονος Καμ. Βούρλων πρό τῆς ἱε-
ρατικῆς συνάξεως τῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν τῆς Λο-
κρίδος καί ὡμίλησε σχετικῶς στούς παρισταμένους κληρι-
κούς. Τήν Κυριακή 13  Φεβρουαρίου ἱερούργησε καί ὡμί-
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Κατασκευή - τοποθέτηση κουφωμάτων...........................3.628,50
ΔΕΥΑΛ.................................................................................154,06
ΣΥΝΟΛΟ .......................................................................113.834,51
11. EΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
- ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

EΣOΔA 
Εἰσφορές Ἱερῶν Ναῶν ....................................................36.772,00
Δωρεά κ. Δημητρίου Καραγκούνη ................................13.000,00
Δωρεά Ἱερῶν Μονῶν .......................................................3.000,00
Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Σῦρος ..................................................1.000,00
Δωρεές Ἰδιωτῶν...................................................................320,00
ΣY ΝΟ ΛΟ .........................................................................54.092,00
EΞOΔA
῎Εξοδα κινήσεως-συντηρήσεως αὐτοκινήτων 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως (Ἱδρυμάτων Ἀγάπης -Κατασκηνώσεων) ........15.232,43
Σχολή Παραδοσιακῶν Χορῶν (Μισθοί 3 Διδασκάλων) ......15.645,00
Ἐκτυπώσεις Ἐντύπων ........................................................7.221,90
Φιλοξενίες καί ἄλλα ἔξοδα ἐκκλησιαστικῆς δράσεως .....2.170,49
Συνδρομές περιοδικῶν-ἐφημερίδων................................1.723,40
Συνέδρια - Ἐκδηλώσεις .......................................................954,90
ΣY ΝΟ ΛΟ .........................................................................42.948,12
12. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ
(ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ)

EΣOΔA 
᾽Από δισκοφορίες γιά ᾽Εξωτ. καί ᾽Εσωτ. ῾Ιεραποστολή ..59.519,15
Δωρεές ῾Ιδιωτῶν...............................................................3.465,00
Δωρεά Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος .......................................1.000,00
Ἐνοριακό Φιλόπτωχο Ταμεῖο Μαρτίνου..............................220,00
ΣY ΝΟ ΛΟ ........................................................................64.204,15

EΞOΔA
᾽Ενίσχυση Ἐσωτερικῆς καί ᾽Εξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, 
Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων,  Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ 
καί ἄλλων Ὁμοδόξων ᾽Εκκλησιῶν.................................34.468,29
13. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ-ΟΓΑ (Ἀποδίδεται στό Δημόσιο)

EΣOΔA 
Εἰσφορές Ἱερῶν Ναῶν ....................................................10.578,88
14. ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ Ι.Μ. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
Α) ΓHPOKOMEIO KAI ΣTEΓH KATAKOITΩN ΛAMIAΣ 
(PAXOYTEIO EKKΛHΣIAΣTIKO ΓHPOKOMEIO) 

ΕΣΟΔΑ 
Εἰσφορές Γερόντων - Τροφίμων Ἱδρύματος..........................206.059,38
Ἐκ Παγκαρίου Γηροκομείου ...........................................26.465,98
᾽Εξ ἐνοικίων ....................................................................23.208,11
Δωρεές Ἰδιωτῶν..............................................................12.800,73
Δωρεά ΠΕΝΤΕ Α.Ε. (κ. Ν. Χειμωνίδη)...............................5.000,00
Λοιπά Ἔσοδα........................................................................902,30
Δωρεές Ἱερῶν Ναῶν............................................................400,00
Ἐπιστροφές ἀγορᾶς φαρμάκων ἀπό ΙΚΑ.............................134,00
ΣY ΝΟ ΛΟ .......................................................................274.970,50
ΕΞΟΔΑ
Μισθοδοσίες Προσωπικοῦ - Εἰσφορές ΙΚΑ ...........................174.139,54
Ἀγορά-συντήρηση αὐτοκινήτου.....................................15.482,06
Ἀπόδοση φόρων εἰς Δ.Ο.Υ. Λαμίας ...............................11.726,94
ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΔΕΥΑΛ............................................................10.597,80
Ἐνισχύσεις Τροφίμων .....................................................10.067,00
Ἱατρική Παρακολούθηση γερόντων .................................5.835,01
Συμβολαιογραφικά - Νομικά............................................5.755,77
Ἀγορά φαρμάκων-υγειονομικοῦ ὑλικοῦ .........................5.655,11
Ἀγορά καύσιμης ὕλης (πετρέλαιο)...................................4.890,00
Ἀγορά εἰδῶν καθαριότητας & ἄλλα διάφορα ἔξοδα .......4.989,31
Ἐνοίκιο Άποθήκης ............................................................2.580,00
Κοινόχρηστες δαπάνες .....................................................2.508,21
Συντήριση Ἱδρύματος........................................................1.766,49
᾽Αγορά τροφίμων .............................................................1.277,16
᾽Εξοπλισμός .........................................................................375,63
ΣY ΝΟ ΛΟ ......................................................................257.646,03

Β) ΓHPOKOMEIO ΣTYΛIΔOΣ (IΔPYMA ΠETPH - ΣTEΓH ΓEPONTΩN)
EΣOΔA 

Εἰσφορές Ἱερῶν Ναῶν ..................................................189.060,00
Δισκοφορία ....................................................................22.088,95
Δωρεά Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος .....................................10.000,00
Δωρεές ᾽Ιδιωτῶν...............................................................3.100,00
Δωρεά Ἱερᾶς Μονῆς Ἀντινίτσης........................................2.000,00
Λοιπά Ἔσοδα........................................................................492,57
Δωρεές Ἱερῶν Ναῶν............................................................350,00
ΣΥ ΝΟ ΛΟ .......................................................................227.091,52
ΕΞΟΔΑ
Διαμόρφωση-κατασκευή περιβάλλοντος χώρου ..........39.276,47
Διάφορα ἔξοδα.................................................................1.917,84
ΟΤΕ - ΔΕΥΑΣ........................................................................235,64
ΣΥ ΝΟ ΛΟ .........................................................................41.429,95

Γ) ΓHPOKOMEIO ΣΠEPXEIAΔOΣ (MEPIMNA ΓHPATOΣ - 
AΘANAΣIOΣ KAI  MAIPH  AKPIΔA)

EΣOΔA 
Εἰσφορές Γερόντων - Τροφίμων Ἱδρύματος ...................85.501,92
Δωρεές Ἰδιωτῶν................................................................2.705,00
Ἀπό ἐκδήλωση ὑπέρ τοῦ Γηροκομείου ...........................2.500,00
᾽Εκ Παγκαρίου Γηροκομείου ...............................................249,00
Λοιπά Ἔσοδα..........................................................................25,48
ΣΥ ΝΟ ΛΟ .........................................................................90.981,40
EΞOΔA 
Μισθοδοσίες Προσωπικοῦ-Εἰσφορές ΙΚΑ .........................72.912,47
ΔΕΗ-ΟΤΕ ...........................................................................5.488,00
᾽Αγορά καύσιμης ὕλης (Πετρέλαιο) .................................5.371,89
Ἀγορά τροφίμων ..............................................................4.388,20
᾽Αγορά φαρμάκων - Ἰατρική 
παρακολούθηση γερόντων..............................................3.605,08
᾽Αγορά εἰδῶν καθαριότητος καί ἄλλα διάφορα ἔξοδα....1.207,39
Ἐξοπλισμός - Συντήρηση.....................................................617,45
ΣΥ ΝΟ ΛΟ ........................................................................93.590,48

15. KENTPO ΓAMOY KAI OIKOΓENEIAΣ
EΣOΔA 

Ἀπό μπλόκ Γάμων - Διαζυγίων ........................................3.750,00

16. ENOPIAKA ΦIΛOΠTΩXA TAMEIA
Βοηθήματα σέ ἀπόρους .................................................95.389,28
᾽Αγορά τροφίμων σέ ἀπόρους .......................................92.377,57 
᾽Αγορά φαρμάκων σέ ἀπόρους .......................................1.676,12
ΣΥ ΝΟ ΛΟ ......................................................................189.442,97
17. IΔPYMA “TAMEION XOPHΓEIΩN - ΓEPΩN ΒΗΣΣΑPIΩN” ΤΗΣ
ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΑΘΩΝΟΣ
Γιά τήν ἐνίσχυση ἀπόρων, Συλλόγων καί διαφόρων 
Φιλανθρωπικῶν Ἱδρυμάτων ...........................................55.369,96

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
• ᾽Εκτός ἀπό τά χρηματικά ποσά, τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως διένειμε τρόφιμα σέ ἄπορες οἰκογένειες. 
• ᾽Από τό Κατάστημα ρουχισμοῦ δόθησαν 13.500 εἴδη ἀνδρικοῦ,
γυναικείου καί παιδικοῦ ρουχισμοῦ καί ὑποδημάτων.
• ᾽Από τήν Τράπεζα Αἵματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως διετέθησαν
79 φιάλες αἵματος σέ πάσχοντες συνανθρώπους μας.
• Τά Κέντρα ᾽Αγάπης γιά τό ἔτος 2010 διένειμαν 90.232 μερίδες
φαγητοῦ σέ ἀπόρους ἀδελφούς μας.

ΔΩΡΕΕΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

• Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος προσέ-
φερε ὑπέρ ἀποπερατώσεως τοῦ Κέντρου Νεότητος τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως, τοῦ Γηροκομείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
στή Στυλίδα καί τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τό ποσό τῶν
5.277,79 Εὐρώ. 
Ἐπίσης προσέφερε ὅλα τά συγγραφικά δικαιώματα ἀπό τά
πωληθέντα βιβλία του τῶν ᾽Εκδόσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως Φθιώτιδος κατά τό ἔτος 2010: (2.000,00 Εὐρώ). 

ΣΥΝΟΛΟ: 7.277,79 Εὐρώ.

Ἀπό τή Θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου στό Ἀμούρι.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τούς ἱερεῖς τῆς Συνάξεως στά Καμένα Βούρλα.

Τό 1821 εἶναι ἀπόδειξη τῆς ζωντάνιας τῆς φυλῆς μας, πού
μετά ἀπό 400 χρόνια μαύρης σκλαβιᾶς στούς Τούρκους, ξεπε-
τάχθηκε μ΄ ἕνα τρόπο δυναμικό καί ἀποτίναξε τό ζυγό τῆς δου-
λείας. Τό  Ἔθνος ὀρθώθηκε σύσσωμο κι΄ ἔκαμε τήν ἐθνοσωτή-
ρια Ἐπανάσταση. Παρόλα τά μέσα, θεμιτά καί ἀθέμιτα, πού
χρησιμοποιοῦσαν οἱ Τούρκοι γιά νά ἐξισλαμίσουν τούς Ἕλληνες,
δέν πέτυχαν τό σκοπό τους. Τό Ἔθνος ἔζησε ὑπόδουλο, ἀλλά
στήν ψυχή ἐλεύθερο, ἀδούλωτο. Κράτησε ἄσβεστη τή φλόγα
τῆς Χριστιανικῆς πίστης καί φιλοπατρίας. Ὁ Ἑλληνισμός ἐπέ-
ζησε παρά τίς φοβερές διώξεις καί αἱμορραγίες τοῦ παιδομαζώ-
ματος καί τῆς ναυτολογίας. Διασώθηκε τελικά μέ τήν ἐθνοσω-
τήρια Ἐπανάσταση τοῦ 1821 καί τή βοήθεια τῆς Χριστιανικῆς
Ἐκκλησίας του, ἡ ὁποία ἐκτός τῶν ἄλλων προσφορῶν πρός τό
Ἔθνος μας, ἔκανε πάντοτε ὅ,τι ἦταν δυνατόν γιά τήν ἀνακούφι-
ση τῆς κοινωνικῆς δυστυχίας στή διάρκεια τῆς σκληρῆς σκλα-
βιᾶς. Ὁ Ἑλληνισμός ἔζησε στή διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας ὄχι
σάν Κοινωνία, ἀλλά σάν Ἐθνική Κοινότητα (=ἠθικός δεσμός
ὁμοεθνῶν καί ὁμοδόξων ὑπόδουλων ἀδελφῶν). Ἡ Ἐκκλησία
ἕνωσε Ἑλληνοχριστιανικά ὁλόκληρο τό Ἔθνος καί τῆς ὀφείλου-
με ἀπερίγραπτη εὐγνωμοσύνη. Ἡ ἑλληνική παράδοση, ἡ ὁποία
καλλιεργοῦνταν καί ἀπό τόν ἁπλό λαό καί ἀπό τήν Ἐκκλησία,
διατήρησε ὅλα αὐτά τά πικρά χρόνια τῆς σκλαβιᾶς ἄσβεστη τήν
ἐπιθυμία τῆς ἐλευθερίας. Ὁ σκλάβος Ἕλληνας, χάρη στή θρη-
σκεία, δέν ἔχασε τόν ἐθνισμό του. Ἐκτρεφόταν μέ τό μάννα τῆς
πίστης στόν Θεό καί θωρακιζόταν μέ τό θώρακα τῆς ὑπομονῆς
καί τῆς ἐλπίδας στήν ἀνάσταση τοῦ Γένους. Ἡ ἰδιότητα τοῦ
Ὀρθοδόξου χρησίμευε ὡς χαρακτηριστικό στοιχεῖο τῆς ταυτότη-
τας τοῦ Ἕλληνα. Ἕλληνες θεωροῦντο οἱ Ὀρθόδοξοι. Ὁ παπάς
στό κρυφό σχολεῖο πλάθει τίς καρδιές τῶν νέων, καλλιεργεῖ
τήν ἐθνική συνείδηση, τή διατήρηση τῆς ἐθνικῆς ταυτότητας καί
προφητεύει τό μέλλον: «Μή σκιάζεσθε τά σκότη. Ἡ λευτεριά
σάν τῆς αὐγῆς τό φεγγοβόλο ἀστέρι, τῆς νύχτας τό ξημέρωμα
θά φέρει». Ἡ Ἐκκλησία γεμίζει τήν καρδιά τοῦ ραγιά μέ Χρι-
στό καί Ἑλλάδα. Στά μοναστήρια ἐκτός ἀπό σχολεῖα συντη-
ροῦσε καί ἰατρεῖα-νοσοκομεῖα.

Ὁ Γέρος τοῦ Μοριά μετά τήν ἀπελευθέρωση, μιλώντας στίς
8 Ὀκτ. 1838 στούς νέους ἀπό τό βράχο τῆς Πνύκας, εἶπε:
«...Ἐμεῖς παιδιά μου πήραμε τ’ ἅρματα καί πολεμήσαμε
πρῶτα γιά τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστη τήν Ἁγία καί μετά γιά τῆς
Πατρίδας τήν Ἐλευθερία. ..». Ὁρισμένοι ὑποτιμοῦν τόν παρά-
γοντα Πίστη στό Θεό, πού ἐνέπνεε τούς ἥρωες τοῦ 1821 καί
κάποιοι ἐπώνυμοι ἐκδηλώνουν ἀχαριστία πρός τήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία μας, τήν τροφό τοῦ Γένους μας. Ὁ λαός μας ἔχει
ἀνάγκη ἀπό σωστή πληροφόρηση, ἀπό συνειδητοποίηση τῶν
κινδύνων πού μᾶς ἀπειλοῦν τά τελευταῖα χρόνια καί ἀπό ἐξύ-
ψωση τοῦ ἐθνικοῦ φρονήματος. Ὁ πατριωτισμός γεννιέται ἀπό
τή γνώση. Ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη μας εἶναι ἡ πιό πολύτιμη ἐθνική
κληρονομιά μας. Ὁρθόδοξοι λοιπόν γιά τήν Ἑλλάδα.

Ν. Σιακαβέλλας, Ὑποστράτηγος, ἐ.ἀ.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

«Νέοι-Ἐκκλησία-Πολιτισμός»
Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
διοργανώνει καλλιτεχνικό διαγωνισμό γιά ἐφή-
βους καί νέους ἡλικίας 13 ἕως 25 ἐτῶν, μέ θε-
ματικό ἄξονα «Νέοι-Ἐκκλησία-Πολιτισμός».
Ὁ Διαγωνισμός ἀφορᾶ:
1) Δημιουργία Ντοκυμαντέρ
2) Μουσική (Βυζαντινή, Εὐρωπαϊκή, Παραδο-
σιακή)
3) Λογοτεχνία (Ποίηση, Πεζογραφία, Διήγημα,
Θεατρικό Ἔργο)
4) Εἰκαστικά (Ζωγραφική, Φωτογραφία)
Ἡ κατάθεση τῶν ἔργων πρέπει νά γίνει μέχρι
τίς 10 Ἀπριλίου. Γιά τίς ἔντυπες δηλώσεις συμ-
μετοχῆς καί περισσότερες πληροφορίες στά Γρα-
φεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

«Σύνοδος τῶν Ἐφήβων»
Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
διοργανώνει τό ἐκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σύνο-
δος τῶν Ἐφήβων». Τό πρόγραμμα ἀπευθύνεται
σέ μαθητές καί μαθήτριες τῆς Α΄καί Β΄ Λυκείου
καθώς καί τῶν τεχνικῶν καί ἐπαγγελματικῶν
Ἐκπαιδευτηρίων πού ἔχουν γεννηθεῖ τό 1994 καί
1995.
Γιά τή συμμετοχή στό Ἐκπαιδευτικό Πρόγραμμα
χρειάζεται ἡ ὑποβολή δοκιμίου μέχρι 10 σελίδες
Α4 ἕως τίς 30 Ἀπριλίου στήν Γραμματεία τῆς
Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς (Ἰα-
σίου 1.  Τ.Κ. 11521 Ἀθήνα, ὑπόψιν Ἀρχιμ. Πο-
λύκαρπου Μπόγρη).
Θέμα τοῦ δοκιμίου:« Ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἡ
Ἐκκλησία μας ἀντιμετωπίζει ἤ μπορεῖ νά ἀντιμε-
τωπίσει τά προβλήματα τοῦ σύγχρονου ἀνθρώ-
που» (ὅπως ἡ ρύπανση τοῦ περιβάλλοντος, ἡ πε-
ρίθαλψη καί στήριξη τῶν ἀδυνάτων, ἡ φτώχεια,
ἡ μοναξιά, ἡ ἀνεργία, ἡ μετανάστευση κ.α)
Εἰδική ὁμάδα θά ἀξιολογήσει τά διαγωνιζόμενα
δοκίμια καί οἱ μαθητές μέ τά καλύτερα ἔργα θά
ἐπιλεγοῦν γιά νά συμμετάσχουν στή Σύνοδο τῶν
Ἐφήβων πού θά συγκληθεῖ ἀπό 2-5 Σεπτεμβρίου
2011 στήν Ἀθήνα.
Γιά περισσότερες πληροφορίες στά Γραφεῖα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.  

EPΓA AΓΑΠHC 2010    1.399.213,70 EYPΩ 

Χειροθεσία σέ οἰκονόμο τοῦ π. Κωνσταντίνου Καρανίκα.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ κατοίκους τοῦ χωρίου Κομποτᾶδες.



σέ μιά νέα πορεία μέ ἀποφασιστικότητα καί ἑδραίωση
στή ζωή τοῦ Χριστοῦ. Κι ὅλα αὐτά κάτω ἀπό τό βλέμμα
τοῦ Χριστοῦ, μέ τή βοήθεια τῆς θείας χάριτος, ὄχι μόνοι
μας, μέ τή καθοδήγηση τοῦ πνευματικοῦ μας, γιατί ὁ
δρόμος εἶναι δύσκολος καί ἀνηφορικός κι ἔχει παγίδες,
ἰδίως ἡ Μ. Τεσσαρακοστή, καί πρό πάντων, μέ τό ὅρα-
μα τῆς προσδοκώμενης Ἀνάστασης πρό ὀφθαλμῶν.

«Τό ποτάμι θά ἀκολουθήσει τό δρόμο πού ξέρει».
Ὅσο κι ἄν προσπαθήσουμε ν᾽ ἀλλάξουμε  τή ροή, αὐτό
θά βρεῖ τούς παλιούς δρόμους τοῦ ὕδατος. Ἔτσι εἶναι ἡ
ψυχή μας. Ὅσο κι ἄν προσπαθήσουμε μέ ἐξωτερικά καί
ξένα στοιχεῖα, μέ κοσμικότητες καί κοινωνικές ὑποχρε-
ώσεις, μέ καρναβαλικές ἐκδηλώσεις καί δημόσιες ὑπο-
τιμήσεις τοῦ γεγονότος τῆς Ἐκκλησίας, ποτέ μά ποτέ,
δέν θά πάψει νά ἠχεῖ μέσα μας αὐτό πού ἡ καρδιά μας
πιστεύει, θέλει, ἐγκρίνει καί ζητεῖ. Ποιό; Αὐτό πού λένε
καί οἱ ποιητές καί στιχοπλόκοι καί τά ἀκοῦμε δεξιά καί
ἀριστερά, καθημερινά: «Ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς εἶναι πο-
λύ μεγάλο πράγμα..»!  καί «ἐκεῖνο πού ζητάω, εἶναι -
ὄντως-μιά εὐκαιρία στόν Παράδεισο νά πάω». Μόνο
πού τά τραγούδια αὐτά δέ λένε καί τά παρακάτω, δέ δί-
νουν τή λύση καί δέ λύνουν τό πρόβλημα. Ἡ ψυχή, ναί,
φωνάζει καί ζητεῖ τή σωτηρία καί τόν Θεό της, ἀλλά πώς
θά γίνει αὐτό εὐλογημένη πραγματικότητα;

Ἡ Ἐκκλησία ἔχει συνολική πρόταση πώς θά βγοῦμε
ἀπό τήν κρίση τῆς ψυχῆς μας! Τό λέγε παλιά ἕνας
εὐσεβῆς ἀοιδός: «Ἡ λύση εἶναι μία: Μετάνοια, Ἐξομο-
λόγηση καί Θεία Κοινωνία». Πράγματι τό καλύτερο
φάρμακο, ὁ δυνατότερος ἐξορκισμός, τό ἰσχυρότερο
φυλαχτό καί ἡ ἀποτελεσματικότερη εὐλογία στή ζωή
μας εἶναι τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ! Δέν εἶναι
ἁπλά μιά ἀλλαγή, μιά μετάγγιση, μιά βοήθεια. Εἶναι μιά
ἀναγέννηση! Ἀρκεῖ νά προσεγγίσουμε καί τώρα καί πά-
ντοτε τά Ἅγια αὐτά Μυστήρια μέ τήν κατάλληλη ὀρθό-
δοξη προετοιμασία. Ἀρκεῖ νά μή τά δοῦμε «μαγικά»
σάν ξεκομμένες καί αὐτονομημένες ἐνέργειες καί πρα-
κτικές. Νά τά δοῦμε, ὅπως πραγματικά εἶναι, ὁ Χριστός,
ὁ Ἴδιος, δηλαδή. Ὁ Ἐσταυρωμένος καί Ἀναστημένος Λυ-
τρωτής μας. Αὐτός πού ἄλλαξε τόν κόσμο. Αὐτός, καί
μόνον Αὐτός, μέ τήν Ἁγία Του Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
μπορεῖ νά κάνει καί σέ μᾶς τό θαῦμα πού ζητεῖ ἡ ψυχή
μας: τήν ἐλευθερία, τήν ἀλλαγή, τή σωτηρία μας.

ἀρχιμ. Σεραφείμ Ζαφείρης,
Ἱεροκήρυξ  Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.     

ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΛΑΜΙΑΣ
Μὲ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακὴ, 23 Ἰανουα-
ρίου 2011 καὶ ὥρα 5:00 μ.μ., ἡ ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-

ως Φθιώτιδος προγραμματισμένη Θεολογικὴ καὶ Ἱστορικὴ
Ἑσπερίδα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ
Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, τὴν ὁποία ὀργάνωσε τὸ Ἐκκλησια-
στικὸ Συμβούλιο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ καὶ ἡ ὁποία ἔλαβε χώ-
ρα στὸν «Νέο» Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Πολιούχου Λα-
μίας, Ἁγίου Λουκᾶ.
Στὴν ἐκδήλωση τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπο-
λίτη Φθιώτιδος κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ἐκπροσώπησε ὁ
Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης καὶ Πρω-
τοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτι-
δος π. Ραφαὴλ Γρίβας, ἐνῶ παραβρέθηκαν ὁ
Διοικητὴς τῆς ΜΕ.ΡΥΠ. Στρατηγὸς Θεόδωρος
Ζάχαρης, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Δημάρχου  Ἀντι-
δήμαρχος Πολιτισμοῦ κ. Κωνσταντῖνος Μου-
στάκας, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβου-
λίου Λαμιέων κ. Παναγιώτης Φώσκολος καὶ ἡ
Δημοτικὴ Σύμβουλος Λαμιέων κ. Βάνα Ρου-
ποτιᾶ. Παρὼν ἦταν ἐπίσης ὁ κ. Νικόλαος Κόκ-
κινος, γυιὸς τοῦ κ. Ἠλία Κόκκινου, τοῦ
ἀνθρώπου ὑπεύθυνου γιὰ τὴ σωτηρία τῆς Λα-
μίας ἀπὸ ὁλοκληρωτικὴ καταστροφὴ τὸ 1944
Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μὲ τὸν χαιρετισμὸ τοῦ
προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου
Λουκᾶ π. Νικολάου Γαλανοπούλου πρὸς
ὅλους τοὺς παρευρεθέντας.
Ἀκολούθησαν οἱ εἰσηγήσεις α) τοῦ π. Νικολάου Γαλανο-
πούλου D.Phil.μὲ θέμα: «Ἡ Ζωὴ, τὸ Ἔργο καὶ τὸ Εὐαγγε-
λικὸ Μήνυμα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ», β) τοῦ κ. Βασιλείου
Κουτκιᾶ, πρώην Ἀντιδημάρχου Λαμιέων καὶ διακεκριμέ-
νου Ἐκπαιδευτικοῦ μὲ θέμα: «Ἡ Ἀπήχηση τοῦ Ἁγίου
Λουκᾶ στὴ Φθιωτικὴ Κοινωνία» καὶ γ) τοῦ συγγραφέως κ.

Δημητρίου Νάτσιου μὲ θέμα: «Ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου
Λουκᾶ. Ἱστορία, Ἀρχιτεκτονικὴ, Εἰκονογράφηση».
Οἱ εἰσηγήσεις ἀνέδειξαν πτυχὲς ἄγνωστες στὸ εὐρὺ κοινὸ
γιὰ τὸ εὐαγγελικὸ μήνυμα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, καθὼς καὶ

τὴν σχέση τοῦ Φθιωτικοῦ λαοῦ μὲ τὸν Ἅγιο,
μὲ ἀποκορύφωμα τὴν ἀφιέρωση τριῶν Ἱερῶν
Ναῶν στὴ μνήμη τοῦ Ἁγίου. 
Στὴ συνέχεια ἡ Βυζαντινὴ χορωδία τοῦ Ἐθνι-
κοῦ Ὠδείου ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ πρωτο-
ψάλτου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ καθηγητοῦ Βυζα-
ντινῆς Μουσικῆς τοῦ Ἐθνικοῦ Ὠδείου κ. Γεωρ-
γίου Δελλοπούλου ἀπέδωσε τροπάρια ἀπὸ
τὴν Ὑμνολογία πρὸς τὸν Ἅγιο. 
Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε στὶς 6:30μ.μ. μὲ τὴν με-
ταφορὰ τοῦ χαιρετισμοῦ τοῦ Σεβασμιωτάτου
πρὸς τοὺς παρευρεθέντας ἀπὸ τὸν Πρωτοσύ-
γκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος π.
Ραφαὴλ Γρίβα καὶ τὴν διανομὴ μικρῶν εὐλο-
γιῶν.
Ἀκολούθησε ἡ κοπὴ τῆς Πρωτοχρονιάτικης
πίττας τοῦ πληρώματος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ
Ἁγίου Λουκᾶ στὸ κέντρο Look Up (πρώην Πε-
ρίπτερο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ).

Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Μέ ἐπιτυχία στέφθηκε ἡ 2η γιά τό ἔτος 2011 Θεολογικο-ι-
στορική Ἑσπερίδα πού διοργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολίς
μας καί πραγματοποίησε τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο

τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Κόμματος, στό Ἐνορια-
κό Πνευματικό Κέντρο, τήν Κυριακή 13 Φεβρουαρίου. Ἡ
ἐκδήλωση ἄρχισε μέ χαιρετισμό καί εὐχαριστίες τοῦ Ἐφη-
μερίου π. Δημητρίου Μπλέτσα. Ἀκολούθως ἡ κυρία Μα-
ριάννα Γεωργολιοῦ - Ἀναγνωστοπούλου Ψυχολόγος καί
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διαμαρτυρία μας γιά τήν ἀπαγόρευση διορισμοῦ νεοχειρο-
τονουμένων Ἱερέων. Ἡ μείωση τῶν Ἐφημερίων θά ἔχει κα-
κό ἀντίκτυπο στόν ἴδιο τόν λαό τῆς ὑπαίθρου, ὁ ὁποῖος θά
στερηθεῖ τῶν εὐεργετικῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ κλήρου, ὅχι μό-
νο θρησκευτικῶν, ἀλλά καί κοινωνικῶν, τή στιγμή μάλιστα
πού ἀποτελοῦσε σέ πολλά χωριά τόν μοναδικό  καί τελευ-
ταῖο θεσμό πού εἶχε ἀπομείνει. Τό μέτρο αὐτό, ἄνισο καί
ἄδικο, πλήττει στήν καρδιά τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καί
ἀποκαλύπτει ὅτι οἱ σχέσεις τῆς Συναλληλίας καί Φιλαλλη-
λίας περνᾶνε στό ἐπίπεδο τῆς περιθωριοποιήσεως καί ἀπα-
ξιώσεως τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως αὐτό ἐνεργεῖται
ἀπό τόν ταπεινό καί ἀφοσιωμένο παπά τοῦ χωριοῦ. Ζη-
τοῦμε ἀπό τήν Κυβέρνηση νά ἀναθεωρήσει τήν ἀπόφαση
αὐτή καί νά πράξει βάσει τῶν συμφωνηθέντων καί ὑπο-
γραφέντων ἀπό πολλῶν ἐτῶν μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολι-
τείας.

Δ) Ὡς πιστοί Λειτουργοί τοῦ Ἱησοῦ, ὁ Ὁποῖος παραγγέλ-
λει διά τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «πᾶσα ψυχή ἐξουσίαις
ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω» (Ρωμ. ιγ΄ 1), εἴμεθα νομοτα-
γεῖς καί σεβόμεθα τόν πολιτικό κόσμο τοῦ κράτους μας, ὁ
ὁποίος ἔχει τήν εὐθύνη τῆς διαχειρίσεως ὅλων τῶν θεμά-
των τῆς Πατρίδος μας. Παράλληλα ὅμως ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος
μᾶς ἐπιτάσσει, διά στόματος Πέτρου, στίς Πράξεις τῶν Ἀπο-
στόλων: «δεῖ πειθαρχεῖν Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις»
(Πράξ. ε΄ 29). Διά τοῦτο πάνω ἀπό κάθε νόμο βάζομε τόν
ἠθικό νόμο τοῦ Εὐαγγελίου, ὁ ὁποῖος τά πάντα ὁρίζει πρός
τό συμφέρον τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ μεθοδευόμενη παραλαβή
τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη, μᾶς εὑρίσκει πολύ ἐπιφυλακτικούς.
Οἱ συνεχεῖς ἀναβολές, οἱ ἀλληλοαναιρούμενες θέσεις κυ-
βερνητικῶν παραγόντων, οἱ πειστικές ἀπόψεις εἰδικῶν ἐπι-
στημόνων, οἱ ὑπεκφυγές τῶν ἁρμοδίων στίς πιεστικές πα-
ρακλήσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιά τήν  ἀποστολή τοῦ σχεδί-
ου νόμου καί ἡ ἀπόρριψη τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη ἀπό Κρά-
τη – Μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, μᾶς πείθει ὅτι κάτι δέν
πάει καλά, ὅτι κάτι μεθοδεύεται «ἐν κρυπτῷ καί παραβύ-
στῳ» καί ὅτι πιθανόν νά εὑρεθοῦμε πρό τετελεσμένων γε-
γονότων, μή δυνάμενοι νά ἀντιδράσουμε λόγῳ ἐλλείψεως
τοῦ ἀπαιτουμένου χρόνου. Ἀναμένοντας τήν ἀπόφαση τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου περί τοῦ πρακτέου, ἐκφράζουμε τούς φό-
βους καί τίς ἐπιφυλάξεις μας καί διαβεβαιώνουμε τόν πιστό
λαό, ὅτι Κάρτα πού ἔχει τόν ἀριθμό τοῦ Ἀντιχρίστου, πού
δεσμεύει τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου καί καταργεῖ τά
προσωπικά δεδομένα, δέν πρόκειται νά παραλάβουμε.
Ἐναρμονισμένοι μέ τήν ἐλευθερία, τήν ὁποία μᾶς χάρισε ὁ
Χριστός, θέλουμε νά εἴμαστε ἐλεύθεροι χωρίς παρακολού-
θηση, χωρίς ὁμαδοποίηση καί χωρίς προγραμματισμένη
πορεία.

Ε) Δηλώνουμε, ὅτι στήν κρίσιμη αὐτή καμπή τῆς Πατρί-
δας μας καί τῆς Ἐκκλησίας μας, θά εἴμαστε στό πλευρό τῶν
τιμίων πολιτικῶν καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
μας, γιά τήν ἀντιμετώπιση ὅλων τῶν δυσαρέστων καταστά-
σεων, πού προκύπτουν λόγῳ τῆς συγχύσεως καί τῶν ποι-
κίλων δυσκολιῶν, ὑπερασπιζόμενοι τό Ἑλληνορθόδοξο
ἦθος καί τά προνόμια τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ.

Ἐν Λαμία, 28 Φεβρουαρίου 2011
ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ  ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΟΙ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος 
Ἡ Διοικ. Ἐπιτροπή Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων 
Κάστρου Λαμίας .........................................15.000,00
Τό Ἐνορ. Φιλοπ. Ταμεῖο Ἁγ. Δημητρίου 
Λαμίας ..........................................................1.000,00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. Ἁγ. Ἀθανασίου Ροδίτσης........ 500,00
Ὁ κ. Ἰωάννης Ρηγινιώτης .................................500,00
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Θεόκλητος Μπρούζης .......... 300,00
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Πορφύριος Παπαρούπας ..... 300,00
Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο Ἱ. Ν. Ἁγίου Δημητρίου
Ἀμουρίου .......................................................250,00

Ὑπέρ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζα
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας 
κ. Νικόλαος ..................................................... 500,00
Ἀνώνυμος .....................................................2.000,00
Ἡ Διοικ. Ἐπιτροπή Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων 
Κάστρου Λαμίας ...........................................5.000,00
Ἡ κα Εἰρήνη Φίτσιου........................................ 500,00
Ἡ κα Ἑλένη Τσούμα .........................................100,00
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη..................................... 80,00
Ὁ αἰδεσ. πρεσβ π. Κωνσταντῖνος Θεολογᾶς ... 100,00
Ἡ κα Πολυτίμη Μάγκα ....................................100,00
Ὁ κ. Ἰωάννης Σκορδάς ....................................... 50,00

Ὑπέρ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
Ἡ κα Εἰρήνη Φίτσιου ........................................500,00

Ὑπέρ Φθιωτικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Φωνῆς 
Ὁ κ. Σπυρίδων Σιμωτάς .....................................30,00   
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Θεόκλητος Τσίρκας ................20,00
Ὁ αἰδεσ. πρεσβ. π. Νικόλαος Κόρμπος ............. 20,00              

Ὑπέρ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ Μητροπόλεως 
Ἡ Διοικ. Ἐπιτροπή Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων
Κάστρου Λαμίας ...........................................2.000,00

Ὑπέρ Γηροκομείου Σπερχειάδος
Ἡ Διοικ. Ἐπιτροπή Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων 
Κάστρου Λαμίας ...........................................3.000,00

Δ Ω Ρ Ε Ε Σ
λησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Δημητρίου Ἀμουρίου, ὅπου οἱ ἐνο-
ρίτες τῆς κοινότητος τίμησαν τόν συνταξιοῦχο ἐφημέριο
τοῦ Ναοῦ αἰδεσ. πρωτ. π. Ἠλία Τσιακατούρα  γιά τήν πο-
λυετή προσφορά του στήν ἐνορία. Τήν Κυριακή 20 Φε-
βρουαρίου ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Πα-
ρασκευῆς Κομποτάδων, ὅπου χειροθέτησε μέ τό οφίκιο
τοῦ Οἰκονόμου τόν συνταξιοῦχο κληρικό τῆς Μητροπό-
λεώς μας αἰδεσ. πρεσβ. π. Κωνσταντῖνο Καρανίκα. Τήν
Κυριακή 27 Φεβρουαρίου ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν
Ἱ. Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ρεγγινίου, ὅπου τέ-
λεσε τό μνημόσυνο τοῦ Ἀθανασίου Μπέλου, πατέρα τοῦ
τέως Νομάρχη καί Βουλευτοῦ κ. Τριαντάφυλλου Μπέ-
λου.

Ὁ ἑορτασμός τῶν Θεοφανείων.
Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε τήν Πέμπτη 6 Ἰανουαρίου, ἡ
ἑορτή τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί
τῆς Θείας Ἐπιφανείας στή πόλη τῆς Στυλίδος. Τῶν ἑορτα-

στικῶν ἐκδηλώσεων προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος ἱερούργησε στόν Ἱερό
Ναό Ἁγίου Ἀθανασίου Λαμίας καί τέλεσε τήν ἀκολουθία
τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ. Κατόπιν ἔγινε ἡ ἐν πομπῇ μετά-
βαση κλήρου καί λαοῦ στό λιμάνι τῆς πόλεως, ὅπου ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας τέλεσε τήν κατάδυση
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στή θάλασσα γιά τόν ἁγιασμό τῶν
ὑδάτων ἀπό πλοιάριο τῆς περιοχῆς. Ἀρκετοί θαρραλέοι
νέοι βούτηξαν στά κρύα νέρα γιά τήν ἀνάσυρση τοῦ Σταυ-
ροῦ, τόν ὁποῖο καί ἀνέσυρε ὁ νεαρός Χρῆστος Τσοῦλος,
στόν ὁποῖο ὁ Σεβασμιώτάτος προσέφερε μιά εἰκόνα τῆς
Παναγίας. Στήν τελετή παρέστησαν οἱ πολιτικές καί στρα-
τιωτικές ἀρχές τοῦ νομοῦ καί πολλοί ἐπίσημοι.

Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως.
Συνεχίσθηκε γιά τούς μῆνες Ἰανουάριο καί Φεβρουάριο τό
Ἐκπαιδευτικό Πρόγραμμα τοῦ Ἱδρύματος Ποιμαντικῆς Ἐπι-
μορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, μέ τό μήνα Ἰα-
νουάριο νά ἔχει ὡς κεντρικό θέμα:  Ἐνοριακή Ποιμαντική

καί τόν Φεβρουάριο τό θέμα: Ἐνορία καί Λειτουργική
Ζωή. Στήν μηνιαία σύναξη τῶν κληρικῶν τῆς Λαμίας στό
Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Λαμίας, τή Δευ-
τέρα 10 Ἰανουαρίου, ὁμιλητής ἦταν ὁ Θεολόγος κ. Γεώρ-
γιος Ἀποστόλου, μέ θέμα: «Ἡ Ἐνορία ὡς Σῶμα Χριστοῦ»,

ἐνῶ στήν σύναξη τῶν ἱερέων τόν μήνα Φεβρουάριο, τήν
Δευτέρα 7 τοῦ μηνός, ὁμιλητής ἦταν ὁ Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος Ρεντίνης κ. Σεραφείμ, μέ θέμα: «Ὁ ἑορτολογι-
κός κύκλος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας». Εἰσηγήσεις σχετι-
κές μέ τό κεντρικό θέμα τοῦ ἑκάστου μηνός, σύμφωνα μέ
τό πρόγραμμα τοῦ Ἱδρύματος, πραγματοποιήθηκαν γιά
κληρικούς καί λαϊκούς ἀπό καταρτισμένους ἱερεῖς καί θε-
ολόγους σέ ὅλη τήν ἔκταση τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἐκδημία ἱερέως 
Δημητρίου Σκιαδόπουλου.
Ἐκοιμήθη τήν Τρίτη 25 Ἰανουαρίου ὁ ἐφημέριος τῆς Μη-
τροπόλεώς μας π. Δημήτριος Σκιαδόπουλος. Ὁ ἐκλιπών
γεννήθηκε στίς 2 Μαΐου τοῦ 1931 στό χωριό Μαυρίλο
Φθιώτιδος. Χειροτονήθηκε διάκονος καίπρεσβύτερος τό
Νοέμβριο τοῦ 1976 ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολήτη
Φθιώτιδος κυρό Δαμασκηνό καί ὑπηρέτησε στίς ἐνορίες
Ἁγίου Δημητρίου Μαυρίλου, Ἁγίων Ἀποστόλων Ροβο-
λιαρίου καί Ἁγίας Τριάδος Μεγάλης Κάψης.  Ἡ ἐξόδιος
ἀκολουθία τελέσθηκε, τήν Τετάρτη 26 Ἰανουαρίου, ἀπό
τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀθανασίου Λαμίας. Τόν Σεβασμιώτα-
το Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο ἐκπροσώπησε ὁ Ἱεροκή-
ρυξ τῆς Μητροπόλεώς μας πανοσιολογιώτατος ἀρχιμαν-
δρίτης π. Σεραφείμ Ζαφείρης.

Φιλανθρωπική Ἐκδήλωση 
τῶν Φιλοπτώχων Ταμείων Λαμίας
Μέ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη ἐτήσια φι-
λανθρωπική ἐκδήλωση τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
τῆς Μητροπόλεώς μας καί τῶν Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων
Ταμείων τῆς πόλεως Λαμίας. Ἡ μεγάλη αἴθουσα τοῦ κέ-
ντρου ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ, τήν ὁποία προθύμως καί ἀφιλοκερδῶς
προσέφεραν οἱ ἰδιοκτῆτες τοῦ Κέντρου γιά τήν ἐκδήλωση,
γέμισε ἀπό μέλη τῶν ἐνοριῶν τῆς πόλεώς μας, τά ὁποῖα
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Σύναξη γιά τούς Προέδρους καί τούς Ἐκκλησια-
στικούς Συμβούλους τῶν Ἐνοριῶν, τῶν Ἀρχιερα-
τικῶν Περιφερειῶν Λαμίας, Θερμοπυλῶν καί Ροδί-
τσης, Λιανοκλαδίου καί Ὑπάτης πραγματοποίησε ἡ
Ἱερά Μητρόπολίς μας τό Σάββατο 19 Φεβρουαρίου
στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Πα-
ρασκευῆς Νέας Ἄμπλιανης Λαμίας. Σκοπός τῆς Συ-

νάξεως ἦταν ἡ ἐν Χριστῷ ἐπικοινωνία καί ἀλληλο-
γνωριμία μέ τά νέα μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμ-
βουλίων πού διορίσθηκαν ἀπό 1ης Ἰανουαρίου
2011. Ἡ Σύναξη ἄρχισε μέ εἰδική ἀκολουθία καί δέ-
ηση πού ἔκανε ὁ  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος. Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρί-
στησε τούς Προέδρους καί τούς Ἐκκλησιαστικούς
Συμβούλους, ἄνδρες καί γυναῖκες, πού ἀνταποκρί-
θηκαν στήν πρόσκλησή του. Κατόπιν ὁ Αἰδεσιμολο-
γιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Νεόφυτος Ραφαηλί-
δης, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Λαμίας, εἰσηγήθηκε μέ
θέμα: «Ἁρμοδιότητες τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβού-
λων» καί στή συνέχεια χορωδία Ἱερέων τραγούδησε
παραδοσιακά τραγούδια. Τήν Σύναξη ἔκλεισε ὁ Ποι-
μενάρχης μας, ὁ ὁποῖος τόνισε ἰδιαιτέρως τήν ἑνότη-
τα πού πρέπει νά ὑπάρχει μεταξύ τῶν Ἐνοριῶν καί
τήν Ἱερά Μητρόπολη. Τούς συνέστησε νά ἐργάζο-
νται γιά τήν πρόοδο τῆς ἐνορίας, νά ὑπάρχει καλή
διαχείρηση, διαφάνεια καί ἀπόλυτη ἐναρμόνιση μέ
τίς κατευθύνσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Τούς προ-
έτρεψε νά ζοῦν πνευματική ζωή, νά ἔχουν εὐλάβεια,
νά συμμετέχουν ἐνεργά στά Μυστήρια τῆς Ἐκκλη-
σίας μας καί νά βοηθοῦν τόν Ἱερέα στό ἔργο του.
Στό τέλος δόθηκε σέ ὅλους τούς παρισταμένους ὡς
εὐλογία ἀπό ἕνα βιβλίο καθώς καί ἐγκύκλιο πρός
τούς Ἐκκλησιαστικούς Συμβούλους γιά τά καθήκο-
ντα καί τίς ὑποχρεώσεις τους καί ἔντυπο ὑλικό.Πα-
ρόμοιες Συνάξεις θά γίνουν προσεχῶς καί γιά τίς
ὑπόλοιπες ἐνορίες τῶν ἄλλων Ἀρχιερατικῶν Περι-
φερειῶν τῆς Μητροπόλεώς μας. 

Ἀπό  τήν θεολογικο-ιστορική ἑσπερίδα στόν  Ἅγιο Λουκᾶ Λαμίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τούς συντελεστές τῆς Ἑσπερίδας, στό Κόμμα.

Ὁ θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ρεντίνης στό βῆμα.

Νέα συμπληρωμένη Β´ Ἔκδοση
Ἀπό τίς Ἐκδόσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος κυκλοφόρησε σέ
Β´ Ἔκδοση, συμπληρωμένη, το βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του μας κ. Νικολάου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΛΕΝΤΗΣ (1931-1975) ΜΗ-
ΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ».
Στή νέα ἔκδοση προστέθηκαν τά τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ σεπτοῦ λειψάνου
(5 Ἰουλίου 2002) μέ πλούσιο φωτογραφικό ὑλικό, ἀντιπροσωπευτικές
κριτικές, ἐπιστολές καί μαρτυρίες περί τοῦ φιλαγίου καί ἐναρέτου ἱε-
ράρχου, μέ τά ὁποῖα ἀποτυπώνονται ὅλες οἱ πτυχές τῆς ζωῆς του καί
παρέχεται πλήρης εἰκόνα τῆς προσωπικότητός του.

Άπό τήν τελετή τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν  Ὑδάτων στή Στυλίδα.



Γραμματέας τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Κόμματος, πα-
ρουσίασε τούς τρεῖς εἰσηγητές κ. Κωνσταντῖνο Μήτσιου,
ἐκπαιδευτικό καί δημοσιογράφο, τόν κ. Θεόδωρο Γκέκα,
συνταξιοῦχο ὑπάλληλο τῆς ΔΕΗ καί τόν κ. Γεώργιο Κα-
ραβᾶ, λογοτέχνη καί συνταξιοῦχο Διευθυντή τῆς Ἐθνικῆς
Τραπέζης, οἱ ὁποῖοι ἀνέπτυξαν θέματα σχετικά μέ τήν ζωή
καί τό ἔργο τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου ὁ πρῶτος, τό ἱστορικό
τοῦ  Ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὁ δεύτερος καί λαογραφία,
ἤθη καί ἔθιμα ὁ τρίτος. Μετά ἀπό κάθε είσήγηση ἡ Βυζα-
ντινή Χορωδία ὑπό τήν Διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Λαμίας κ. Δημητρίου Μαντέ ἔψαλε
ὕμνους ἀπό τήν Ἀσματική Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Ἀθανα-
σίου. Τήν ἑσπερίδα ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τήν ἱκανοποίησή
του γιά τήν ὡραία ἐκδήλωση, συνεχάρη τό ἐκκλησιαστικό
συμβούλιο καί τόν Στρατηγό ἐ.ἀ. κ. Εὐθύμιο Στεφανῆ γιά
τήν διοργάνωση τῆς ἑσπερίδος, τούς ὁμιλητές γιά τήν
ἀνάπτυξη τῶν εἰσηγήσεών των, τή χορωδία γιά τήν ἐπι-
τυχῆ ἀπόδοση τῶν ὕμνων καί ἀνεκοίνωσε τήν πραγματο-
ποίηση καί ἄλλων τέτοιων ἐκδηλώσεων σέ ἄλλους ἱε-
ρούς Ναούς, ὥστε μέ τόν τρόπο αὐτό νά προβληθεῖ ὁ πο-
λιτισμός μας καί ὁ λαός νά πληροφορηθεῖ γιά τή ζωή τῶν
ἁγίων καί τήν ἱστορία τῶν ναῶν μας.  Μετά τήν ἐκδήλωση
τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο παρέθεσε μικρή δεξίωση.
Παρέστησαν ἱερεῖς τῆς περιοχῆς, ὁ Στρατηγός Διοικητής
ΜΕΡ.ΥΠ. κ. Θεόδωρος Ζάχαρης, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ.
Θωμᾶς Στάϊκος, ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μουστάκας,
ὁ κ. Κώστας Σταϊκούρας, ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Παγκοσμίου
Ἐνορίας τῆς Ἁγιᾶς Σοφιᾶς κ. Σπῦρος Σουρτζῆς, ὁ Πρόε-
δρος τοῦ χωριοῦ κ. Ἀθανάσιος Διαμαντῆς, ὁ τέως Ὑπουρ-
γός κ. Δημήτριος Ἀλαμπάνος, καί πολλοί χριστιανοί ἀπό
τό Κόμμα, τήν Λαμία καί τά γύρω χωριά πού κατέκλισαν
τό Πνευματικό Κέντρο.
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Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ εἰσήλθαμε καί πάλι στήν
πιό εὐλογημένη περίοδο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, τό
κατανυκτικό Τριώδιο. Κατά τή διάρκεια αὐτοῦ τοῦ Τριω-
δίου, ὅλα σιγά-σιγά ἀλλάζουν στήν
Ἐκκλησία μας. Τά τροπάρια, οἱ ὕμνοι,
οἱ ἀκολουθίες, οἱ Θεῖες Λειτουργίες, οἱ
νηστεῖες. Ἀκόμη καί τά ἐξωτερικά στοι-
χεῖα, ὅπως εἶναι τά ἄμφια τῶν ἱερέων
καί τά καλύμματα τῆς Ἁγίας Τραπέζης,
κι αὐτά, ἀποκτοῦν ἕνα κατανυκτικό
καί πένθιμο χρῶμα, βοηθητικό καί
συμβατό μέ τό ὅλο κλῖμα πού ἐπικρα-
τεῖ στά ἐκκλησιαστικά δρώμενα. Τό
νιώθουμε, ὅτι κάτι ἄλλο ἀρχίζει νά
ἐπικρατεῖ στίς ψυχές καί στούς ναούς
μας. Κάτι πού μᾶς συγκινεῖ καί μᾶς
βοηθάει νά σκεφτοῦμε λίγο καί τόν
ἑαυτό μας..

Βέβαια ὅλο αὐτό τό σκηνικό δέν
εἶναι ἀποδεκτό ἀπό ὅλους. Ὁ κόσμος
καί τό κοσμικό πνεῦμα καί ὁ συνηθι-
σμένος ἄνθρωπος συνεχίζει τήν ἴδια
περπατησιά του. Ὅπως ἔμαθε. Δέ θέ-
λει νά ἀλλάξει. Εἶναι δεμένος μέ τόν
ἑαυτό του καί τίς συνήθειές του. Κι ἄν κάνει κάτι διαφο-
ρετικό, πρός τήν κατεύθυνση τοῦ Θεοῦ, αὐτό τίς περισ-
σότερες φορές εἶναι ἐθιμοτυπικό καί ἐπιφανειακό. Δυ-
στυχῶς πολλοί ἀπό μᾶς τίς γιορτές καί τίς φάσεις τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους τίς βιώνουμε σάν μιά ἐναλλακτική
πρόταση, σάν μιά πολιτισμική διάσταση τοῦ κοινοῦ μας
βίου, ὅπως καί ὅλες τίς ἄλλες ( π.χ. τά καρναβάλια), καί
ὄχι σάν ἕνα προσωπικό καί ἀναγεννητικό γεγονός.

Ἡ ἀλλαγή πού συμβαίνει στήν ἐκκλησιαστική ζωή
αὐτό τόν καιρό, ἔχει βαθιά πνευματικά καί οὐσιαστικά
στοιχεῖα. Δέν εἶναι μιά συναισθηματική φόρτιση οὔτε μιά
ἐπετειακή ἐκδήλωση. Ἀπευθύνεται καί μιλᾶ στήν ψυχή
μας καί ζητεῖ ἀπό μᾶς ὑπαρξιακή προσέγγιση, στοχασμό
καί αὐτοεξέταση καί κυρίως μυστηριακή συμμετοχή. Δέν
μποροῦμε νά τά βλέπουμε ὅλα μέ τά παραμορφωτικά
γυαλιά τῆς ἐκκοσμίκευσης καί τῆς τηλεόρασης. Ἀλλοιῶς
τά προσεγγίζουν τά θέματα αὐτά τά καφενεῖα, τά πολυ-
καταστήματα τροφίμων, τά ταξιδιωτικά γραφεῖα, οἱ τηλε-
οπτικές ἐκπομπές, οἱ δῆμοι καί ἡ αὐτοδιοίκηση, καί
ἀλλιῶς, τελείως διαφορετικά, ἡ Ἐκκλησία μας καί ἡ Πα-
ράδοσή μας.

Ἐκεῖνο λοιπόν πού θέλει ὁ Θεός, ἡ Ἐκκλησία μας καί
ἡ ψυχή μας αὐτή τήν περίοδο δέν εἶναι ὁ ταραμάς καί ὁ

χαρταετός, τά καρναβάλια καί τά σαρακοστιανά... Ἤ μιά
θρησκευτική συμπεριφορά κομμένη καί ραμμένη στά
μέτρα μας π.χ. λίγη νηστεία, λίγους «Χαιρετισμούς» κλπ.

ἀλλά μιά συνολική ἀλλαγή καί ἀνα-
γέννηση πού θά συνεχισθεῖ καί μετά
τό Τριώδιο, τότε βεβαίως πιό χαρούμε-
να καί δημιουργικά. Μή συρρικνώ-
σουμε λοιπόν τήν ἐκκλησιαστική πρα-
κτική τῶν ἡμερῶν αὐτῶν σέ μιά ἑορ-
ταστική παρουσία μας στόν «βλάχικο
γάμο» καί στά «κούλουμα» τῆς Κα-
θαρᾶς Δευτέρας. Ὁ χαλβάς καί ἡ λα-
γάνα δέν λύνουν τό πρόβλημα τῆς
ψυχῆς μας καί δέ δίνουν ἀπάντηση
στά ἀγωνιώδη πολλές φορές ὑπαρξια-
κά ἐρωτήματα γιά τό παρόν καί τό
αἰώνιο μέλλον μας. 

Βέβαια εἶναι δύσκολο στίς «τηλεο-
πτικές» μέρες πού ζοῦμε, ὅπου ὁ μιμη-
τισμός καί ἡ ψυχολογία τῆς μάζας κυ-
ριαρχοῦν καί ἡ εἰκονική πραγματικό-
τητα διαφεντεύει μονάδες καί σύνολα,
εἶναι δύσκολο, οἱ περισσότεροι νά χα-
ράξουν προσωπική πορεία καί νά δια-

φοροποιηθοῦν. Καί οἱ πιό δυνατοί χαρακτῆρες ἐπηρεά-
ζονται ἀπό τήν περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα. Εἶναι ἀλήθεια.
Καί μόνο τά γεγονότα καί τίς εἰδήσεις τῶν ἡμερῶν νά
προσέξει κάποιος, κι αὐτά –χώρια πού δέν μαθαίνει
πλήρως καί τελείως τήν ἀλήθεια- διασποῦν τήν ἀφοσίω-
ση τῆς ψυχῆς στά οὐσιαστικά μεγάλα θέματα τῆς πίστεως
καί τῆς σωτηρίας. Χρειάζεται ὅμως νά πάμε «κόντρα»
στό ρεῦμα. Σίγουρα, ἡ ρουτίνα σκοτώνει τήν ἀνάταση
τῆς ψυχῆς, ἀλλά ἡ ἐξωστρέφεια πλήττει θανάσιμα τήν
αὐτογνωσία.

Κάτι πρέπει νά κάνουμε λοιπόν αὐτό τό Τριώδιο. Ἡ
Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ σέ ἐσωστρέφεια. Ὄχι σέ μιά μορφή
διαλογισμοῦ ἤ ἀπάθειας καί ἀπραξίας. Αὐτά δέν εἶναι
ὀρθόδοξες πρακτικές. Οὔτε σέ μιά αὐτογνωσία πού
δῆθεν ὁδηγεῖ σέ αὐτοβελτίωση, αὐτοπραγμάτωση καί
αὐτοσωτηρία. Αὐτά εἶναι ξένα πρός τήν μακραίωνη
πνευματική μας παράδοση. Ἡ Ὀρθοδοξία μᾶς καλεῖ σέ
μιά αὐτοκριτική γιά τήν μέχρι τώρα πορεία μας, στήν
αὐτογνωσία πού θά προκύψει ἀπό αὐτή, στή συναίσθη-
ση τῆς ἁμαρτωλότητάς μας, στή βαθιά μετάνοια μπρο-
στά στό Θεό, ὄχι σέ μιά στείρα μεταμέλεια, καί κατόπιν

ἀνταποκρίθηκαν στό κάλεσμα ἀγάπης τῆς τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ φιλανθρωπικοῦ της
ἔργου καί τήν ἠθική συμπαράστασή τους στήν προσπά-
θεια πού κάνει γιά νά ἀνακουφίσει τόν πόνο καί τήν ἀνά-
γκη τῶν ἐνδεῶν συνανθρώπων μας. Ἡ ἐκδήλωση, ἡ
ὁποία τελοῦσε ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου μας κ. Νικολάου, πραγματοποιήθηκε τήν
Δευτέρα 10 Ἰανουαρίου καί περιελάμβανε τσάι, καφέ καί
γλυκίσματα τά ὁποῖα προσέφεραν οἱ ἐθελόντριες κυρίες
τῶν Φιλοπτώχων ταμείων, ἐνῶ διανθίστηκε μέ μουσικο-
χορευτικό πρόγραμμα τό ὁποῖο παρουσίασε ἡ χορωδία
τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας
καί χορευτικά τμήματα τῶν ἐνοριῶν τῆς Λαμίας.

Ἑορτή Τριῶν Ἱεραρχῶν.
Ὁ ἑορτασμός τῶν Τριῶν Μεγάλων Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλη-
σίας μας καί προστατῶν τῆς Παιδείας καί τῶν Γραμμάτων,
ἤτοι τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολό-
γου καί τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τελέσθηκε ἀπό
τούς Ἐκπαιδευτικούς καί τούς μαθητές τῶν Σχολείων τῆς
περιοχῆς μας τήν Παρασκευή 28 Ἰανουαρίου. 
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας χοροστάτησε στήν
Θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό
Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας ὅπου συμμε-
τεῖχαν μαθητές τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου καί Λυκεί-
ου, τριῶν Γυμνασίων καί δύο Δημοτικῶν Σχολείων τῆς
Λαμίας, στήν ἀκολουθία παρέστησαν ὁ Περιφερειακός Δι-
ευθυντής Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαιδεύ-
σεως Στερεᾶς Ἑλλάδος κ Ἠλίας Ἀργυρόπουλος, οἱ Διευ-
θυντές τῆς Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαιδεύ-
σεως Φθιώτιδος, Σχολικοί Σύμβουλοι καί καθηγητές τῆς
περιοχῆς. Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ Θεο-
λόγος Καθηγητής κ. Κωνσταντῖνος Σφήκας, ἐνῶ ἐπικαίρα
πρός τούς Ἐκπαιδευτικούς καί τούς Μαθητές ὡμίλησε ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, ὁ ὁποῖος καί τέλεσε τήν
ἀρτοκλασία ὑπέρ τῶν Ἐκπαιδευτικῶν καί Μαθητῶν τοῦ
Νομοῦ μας. 
Τήν Κυριακή 30 Ἰανουαρίου, κυριώνυμη ἡμέρα τῆς Ἑορ-
τῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε καί
ὡμίλησε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς
Θεοτόκου Λαμίας. Μέ πρωτοβουλία καί ἀπόφαση τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου μας σέ ὅλα τά κατηχητικά
σχολεῖα, τίς νεανικές συνάξεις καί τούς κύκλους μελέτης
τῆς Ἁγίας Γραφῆς τῆς Μητροπόλεώς μας, τήν ἑβδομάδα
πρό τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τά μαθήματα καί οἱ
ὁμιλίες ἀφιερώθηκαν στούς Τρεῖς Ἱεράρχες καί τό ἔργο
τους, μέ σκοπό τήν προβολή τῆς ἑλληνοχριστιανικῆς παι-
δείας πού στήν σύγχρονη ἐποχή βάλλεται καί διαστρε-
βλώνεται ἀπό στρατευμένους Νεοεποχίτες.

Θεμέλιος λίθος Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Βλασίου Αὐλακίου.
Τήν Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Νικόλαος τέλεσε τήν κατάθεση τοῦ θεμελίου
λίθου γιά τήν ἀνέγερση τοῦ νέου ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Βλασίου Αὐλακίου Στυλίδος. Ἡ ἀνέγερση νέου να-

οῦ στήν ἐνορία Αὐλακίου ἦταν αἴτημα καί ἀπαίτηση ὅλων
τῶν κατοίκων τῆς κοινότητος καθώς ὁ παλαιός Ἱερός Να-
ός, ὁ ὁποῖος καί αὐτός τιμᾶται ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ἁγίου Ἱερο-

μάρτυρος Βλασίου, Ἐπισκόπου Σεβαστείας, χρονολογεῖται
ἀπό τό 1920 καί κρίνεται ἀκατάλληλος γιά νά στεγάσει τίς
λατρευτικές ἀκολουθίες τῆς ἐνορίας. Μετά τήν τελετή θε-
μελιώσεως ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στόν πανηγυ-

ρικό ἑσπερινό πού τελέσθηκε στόν ὑπάρχον ἐνοριακό
ναό ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἁγίου Βλασίου, παρουσία τοῦ Δη-
μάρχου Στυλίδος κ. Ἀπόστολου Γκλέτσου καί πολλῶν
κατοίκων τῆς περιοχῆς. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς
τοῦ Ἁγίου Βλασίου, ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε καί
ὡμίλησε στήν πανηγυρική θεία Λειτουργία στήν ἱστορική
Ἱερά Μονή Ἁγίου Βλασίου Στυλίδος.

Ἐθιμοτυπικές Ἐπισκέψεις.
Τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο ἐπισκέ-
φθηκε στό Ἐπισκοπεῖο Λαμίας ἐθιμοτυπικά, τήν Δευτέρα
31 Ἰανουαρίου, ὁ νέος αἱρετός Περιφερειάρχης Στερεᾶς
Ἑλλάδος κ. Κλέαρχος Περγαντάς, μέ τήν εὐκαιρία τῆς
ἀναλήψεως τῶν νέων καθηκόντων του. Κατά τήν συνά-
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Σωτηρία: Το βαθύτερο αἴτημα τῆς ἀνθρώπινης καρδιᾶς

Τήν  Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011, στόν Ἱερό Ναό
Ἁγ. Παρασκευῆς Νέας Ἄμπλιανης, ἔλαβε χώρα τό 32ο Ἱε-
ρατικό Συνέδριο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος. Τό
Συνέδριο τῶν Ἱερέων καί Διακόνων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ώς μας ξεκίνησε μέ
Ἀρχιερατική Θεία
Λειτουργία ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Φθιώτιδος
κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέ
πλειάδα πρεσβυτέ-
ρων ἐνῶ ἔψαλε ἡ
Χορωδία κληρικῶν
ὑπό τή διεύθυνση
τοῦ Διευθυντοῦ τῆς
Σχολῆς Βυζαντινῆς
Μουσικῆς τῆς Μη-
τροπόλεώς μας καί
Λαμπαδαρίου τοῦ
Μητροπολιτ ικοῦ
Ναοῦ,  κ. Ἀνδρέα
Ἰωακείμ. Στό τέλος
τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας καί πρίν ἀπό
τή διανομή τοῦ
Ἀντιδώρου ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἀπηύθυνε στό ἱερατικό Ἐκκλησίασμα λόγους
παρμένους ἀπό τό Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας καί
ἐτόνισε τήν σπουδαιότητα τοῦ παρόντος Συνεδρίου. Μάλι-
στα εἶπε ὅτι τά θέματα σήμερα πρέπει νά τά δοῦμε μέ τήν
ὑπευθυνότητα καί τήν ἀποφασιστικότητα τῆς ἡμέρας τῆς
Χειροτονίας μας. Μετά τό πέρας τῆς κατανυκτικῆς Θείας
Λειτουργίας μεσολάβησε ἕνα διάλειμμα καί ἄρχισαν  οἱ
ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ. Ἔγιναν δύο δεκάλεπτες εἰσηγήσεις, μία ἀπό τόν
Πρωτοπρεσβύτερο π. Νεόφυτο Ραφαηλίδη, Διδάκτορα τῆς
Θεολογίας, μέ θέμα: «Αὐτοσυνειδησία, Διακονία καί Ἀπο-
στολή τῶν Ἱερέων» στίς δύσκολες περιστάσεις τῆς σημε-
ρινῆς ἐποχῆς, καί ἡ δεύτερη, ἀπό τόν Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως, Ἀρχ/τη π. Σεραφείμ Ζαφείρη, μέ θέμα «Ἡ
Κάρτα τοῦ Πολίτη, εὐλογία ἤ κατάρα;». Μόλις ἐτελείωσαν
οἱ εἰσηγήσεις, Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας πῆρε
τόν λόγο, σχολίασε τίς εἰσηγήσεις, ἐνημέρωσε τό σῶμα
τῶν Ἱερέων γιά τά τεκταινόμενα καί παρουσίασε τή θέση
τῆς Ἐκκλησίας μπροστά στά σύγχρονα προβλήματα. Στή
συνέχεια ἔγιναν παρεμβάσεις καί διετυπώθηκαν ἐρωτήσεις
ἀπό τούς Ἱερεῖς, οἱ ὁποίοι συνέταξαν καί τό ἀκόλουθο ψή-
φισμα: 

ΨΗΦΙΣΜΑ
Α) Ἀναγνωρίζομε ὅτι ἡ Πατρίδα μας τήν περίοδο αὐτή

διέρχεται μιά πολύ σκληρή καί  πολυμέτωπη κρίση, ἡ ο-
ποία ἔχει καταβάλει ἀφόρητα τό λαό καί ἔχει δημιουργήσει
μεγάλα προβλήματα μέ τήν ἀνεξέλεγκτη ἐγκληματικότητα,
τήν αὐξανόμενη ἀνεργία, τήν μείωση μισθῶν καί συντάξε-
ων, τήν αὔξηση τῶν φόρων, καί μέ ὅλα τά ἐπώδυνα μέτρα,
πού καταιγιστικά λαμβάνονται. Δέν γνωρίζουμε ἄν φταίει ἡ
ἔλλειψη προνοητικότητος ἀπό τούς ἑκάστοτε κυβερνῶντες,
πού μέ τίς παροχές αὔξησαν τό χρέος, σέ σημεῖο ἀπελπιστι-
κό, ἤ, ἡ καλλιεργηθείσα νοοτροπία τοῦ νεοπλουτισμοῦ

στόν ἁπλό λαό, πού συνήθισε νά δαπανᾶ καί νά ἀπολαμ-
βάνει ἀπερίσκεπτα, ἤ, ἄν ἐκτελεῖται σχέδιο τῆς παγκοσμιο-
ποιήσεως ὥστε νά φθάσουμε στό σημερινό ἀδιέξοδο, τό
ὁποῖο ἀκόμη δέν ἔχει δείξει τό ἀληθινό του πρόσωπο.

Αὐτό πού γνωρί-
ζουμε καί διακη-
ρύττουμε εἶναι, ὅτι
θά συγκακοπαθή-
σουμε μέ τόν λαό
μας καί ὅπως πά-
ντοτε ἔπραξε ὁ Ἱε-
ρός Ἑλ-ληνικός
Κλῆρος, δέν θά τόν
ἀφήσουμε μόνο
στήν κρίση αὐτή.
Ὅλοι ἐμεῖς οἱ παπά-
δες τῆς ὑπαίθρου,
τῶν μικρῶν καί με-
γάλων ἐνοριῶν, θά
μοιρασθοῦμε τό
καθημερινό μας μέ
τόν πεινασμένο, θά
ὀργανώσουμε ὁμά-
δες συμπαραστάσε-
ως τῶν ἐμπεριστά-
των ἀδελφῶν μας
καί θά ἐντείνουμε

τίς δράσεις μας ὑπέρ τοῦ ποιμνίου μας.
Β) Θεωροῦμε πλῆγμα καί χαριστική βολή στήν πληγω-

μένη συνείδηση τοῦ λαοῦ μας τήν ἐπιχειρουμένη ἀπό μερι-
κούς ἀποκαθήλωση τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καί Ἐθνικῶν Συμ-
βόλων. Ἄλλο ἔρευνα καί ἄλλο προπαγάνδα. Ἄλλο σεβα-

σμός τῆς διαφορετικότητος καί ἄλλο ἐμπαιγμός τῆς μοναδι-
κότητος. Ἐπειδή ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἱερεῖς τῆς Φθιώτιδος προερ-
χόμεθα ἀπό ἥρωες καί ἀγωνιστές τῆς Ἐθνεγερσίας τοῦ
1821 καί τῆς Ἀντιστάσεως τοῦ 1940, λυπούμεθα καί εἴμα-
στε  προβληματισμένοι πού ἡ Ἐθνική Τράπεζα, μέ τήν
ὁποία ἡ Ἐκκλησία εἶχε καλή συνεργασία καί οἱ ἐνορίες, τά
μοναστήριά μας καί πολλοί ἐκ τῶν προσώπων τῆς Μητρο-
πόλεώς μας ἔχουν τίς καταθέσεις τους ἐκεῖ, χρηματοδότησε
τό ὑβριστικό ἔργο γιά τό 1821.

Γ) Ἐκφράζουμε τήν ἔκπληξή μας καί καταθέτουμε τή
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Ἄποψη τῆς κατάμεστης ἀπό ἱερεῖς αἴθουσας τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ἁγίας Παρασκευῆς Λαμίας.

Στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 2011
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ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΩΝ

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ ΜΑΣ 
κ.κ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Α. ΘΕΙΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ

1. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ:  Εἰς Ι.Ν. Ἁγ. Κων/νου καί
Ἑλένης Μαλεσίνας.
2. ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ: Εἰς Ι.Ν. Ἁγ. Θεοδώ-
ρων Ἀταλάντης. 
3. Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Εἰς Ἱ. Μητροπολιτικόν
Ναόν Λαμίας.
4. Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Εἰς Ἱ. Μητροπολιτικόν
Ναόν Λαμίας. (Ἑορτή Φθιωτῶν Ἁγίων).
5. Γ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Εἰς Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρα-
σκευῆς Δομοκοῦ.
6. Δ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Εἰς Ἱ.Ν. Ἁγ. Θεοδώρων
Παρορίου.
7. ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ: Εἰς Ἱ.Ν. Ἁγ. Γρηγορίου Ἐπι-
σκόπου Ὑπάτης (Ἰσόγειον Ἱ.Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Ν.
Ἄμπλιανης).
8. Ε΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Εἰς Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου
Λαμίας.
9. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ: Εἰς πανηγυρίζοντα Ἱ. Μη-
τροπολιτικόν Ναόν  Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λα-
μίας.

Β.  ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

1. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ: ὁ Σεβασμιώτατος.
2. Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Ἀρχιμ. Δοσίθεος Κα-
νέλλος, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τατάρνης.
3. Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος Λα-
φτσῆς, Δρ. Ἰατρικῆς, Πρωτοσύγκελλος Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως Ἀλεξανδρουπόλεως. 
4. Γ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Ἀρχιμ. Στέφανος Τό-
λιος, Πρωτοσύγκελλος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλο-
νίκης.
5. Δ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Ἀρχιμ. Πολύκαρπος
Μπόγρης, Γραμματέας Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Χρι-
στιανικῆς Ἀγωγῆς καί τῆς Νεότητος. 
6. Ε΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Ἀρχιμ. Φιλόθεος Θεο-
χάρης, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Χαλκίδος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Ὅλοι οἱ Κατανυκτικοί Ἑσπερινοί θά γίνονται στό Μη-
τροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας καί θά
ἀρχίζουν στίς  6:30 μ.μ.

Γ. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

1. Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ:  Εἰς Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου Λαμίας.
2. Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ: Εἰς Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Λα-
μίας. (Ἄφιξις Ἱερῶν Λειψάνων Φθιωτῶν Ἁγίων).
3. Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ: Εἰς Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Λαμίας. 
4. Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ: Εἰς Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Ροδίτσης. 
5. ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ: Εἰς Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν
Λαμίας. 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΔΡΟΜΗ

Τετραήμερη προσκυνηματική ἐκδρομή ἀπό 28

Ἀπριλίου ἕως 1 Μαΐου στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
τῆς Βουλγαρίας
διοργανώνει ἡ Ἱε-
ρά Μητρόπολίς
μας. Ἡ ἐκδρομή
περιλαμβάνει ἐπι-
σκέψεις σέ Μονα-
στήρια τῆς Βουλ-
γαρίας, συνάντηση
μέ τόν Μακαριώ-
τατο Πατριάρχη
Σόφιας κ. Μάξιμο,
Θεία Λειτουργία στό μεγαλοπρεπή Ἱ. Ναό Ἁγ.
Ἀλεξάνδρου Νέφσκι, περιήγηση σέ ἀξιοθέατα τῆς
χώρας. Πληροφορίες καί δηλώσεις συμμετοχῆς στά

Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος
καί στά τηλέφωνα 2231050551-4.

Ἀπό τήν θεμελίωση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βλασίου Αὐλακίου.

Ἡ τοποθέτηση τοῦ θεμέλιου λίθου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας.



ντηση οἱ δύο ἄνδρες εἶχαν τήν εὐκαιρία νά συζητήσουν
γιά πολλά θέματα πού ἀφοροῦν τήν τοπική κοινωνία.
Ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψη στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη

μας κ. Νικόλαο πραγματοποίησε, τή Δευτέρα 21 Φεβρου-
αρίου, ὁ νέος Διοικητής τῶν Πυροσβεστικῶν Ὑπηρεσιῶν
Περιφέρειας Στερεᾶς Ἑλλάδος κ. Παναγιώτης Σκόνδρας,
ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν νέων καθηκόντων του. Ὁ Σεβασμιώ-
τατος εὐχήθηκε στόν νέο Περιφερειάρχη τῆς Πυροσβε-
στικῆς ἐπιτυχία στό ἔργο του.  

Ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων στή Δαμάστα.
Στήν Ἱερά Μονή Δαμάστας βρέθηκε, τήν Παρασκευή 11
Φεβρουαρίου, ὁ πανοσιολογιώτατος ἀρχιμανδρίτης π.
Ναθαναήλ, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἰβήρων
τοῦ Ἁγίου Ὄρους διερχόμενος ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολή

μας, μεταφέροντας τεμάχιο λειψάνου τῆς χειρός τοῦ Ἁγί-
ου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους, τό ὁποῖο βρίσκεται ἀπο-
τεθησαυρισμένο στήν Μονή Ἰβήρων. Τόν πανοσιολογιώ-
τατο καθηγούμενο συνάντησε στό μοναστῆρι ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καί συζήτησαν
ἐπί πνευματικῶν θεμάτων. Τό τεμάχιο τοῦ ἱεροῦ λειψάνου
προσεκύνησε ἡ ἀδελφότης τῆς Μονῆς καί οἱ προσκυνητές
πού παρίσταντο κατά τήν ὥρα τῆς παραμονῆς του στό
Μοναστῆρι.

35 χιλιάδες εὐρώ στή Μητρόπολη Μουάνζας.
Ὅπως εἶναι γνωστό ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας κατόπιν πρω-

τοβουλίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νι-
κολάου ἔχει ἀναλάβει νά ἀνεγείρει στήν Ἱερά Μητρόπολη
Μουάνζας τόν Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου,
προκειμένου νά ἐξυπηρετηθοῦν οἱ λατρευτικές ἀνάγκες
τῶν ἰθαγενῶν χριστιανῶν τῆς περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι στε-
ροῦνται ἱερῶν ναῶν. Γιά τίς ἀνάγκες τῆς ἀνοικοδομήσεως
τοῦ Μητροπολιτικοῦ ναοῦ ἡ Μητρόπολίς μας ἀπέστειλε
τό ποσό τῶν 35 χιλιάδων εὐρώ, ἐνισχύοντας ἔμπρακτα
καί γενναιόδωρα τό ἔργο τῆς ἐξωτερικῆς ἱεραποστολῆς
στή Μαύρη  Ἤπειρο καί στούς ἐνδεεῖς μαύρους ἀδερφούς
μας. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μουάνζα κ. Ἱερώνυ-

μος γιά τήν προσφορά αὐτοῦ τοῦ σημαντικοῦ ποσοῦ πού
ἀπέστειλε ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας εὐχαρίστησε μέ ἐπιστο-
λή τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας.

Ἐπιμνημόσυνη Δέηση στό Στρατιωτικό Νεκροταφεῖο.
Ἐπιμνημόσυνη δέηση στό στρατιωτικό νεκροταφεῖο Λα-
μίας τελέσθηκε, τό Σάββατο 26 Φεβρουαρίου, ὑπέρ τῶν
πεσόντων στούς ἱερούς τοῦ  Ἔθνους ἀγῶνες, ἀλλά καί
τῶν τελειωθέντων κατά τήν εἰρηνική περίοδο στρατιω-

τικῶν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του μας κ. Νικολάου, μέ πρωτοβουλία τῆς Στρατιωτικῆς
Διοικήσεως τῆς Μεραρχίας Ὑποστηρίξεως Λαμίας. Στήν
τελετή παρέστησαν ὁ Στρατηγός Διοικητής ΜΕΡΥΠ κ. Θε-
όδ. Ζάχαρης, ὁ Βουλευτής Φθιώτιδος κ. Νικ. Τσώνης, ὁ
Περιφερειακός Διοικητής τῶν Πυροσβεστικῶν Ὑπηρεσιῶν
Στερεᾶς Ἑλλάδος κ. Παν. Σκόνδρας καί ἐκπρόσωποι
λοιπῶν φορέων.

Ἀπολογισμός Τράπεζας Αἵματος.
Μία ἀπό τίς σημαντικότερες φιλανθρωπικές προσπάθειες
πού ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἔχει ἀναπτύξει καί καλλιεργεῖ,
μέ τήν ἀνύστακτη μέριμνα καί ποιμαντική φροντίδα τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, εἶναι ἡ
Τράπεζα Αἵματος της. Σέ τακτά χρονικά διαστήματα στίς
ἑνορίες τῆς Λαμίας ἀλλά καί στίς μεγάλες κωμοπόλεις τοῦ
Νομοῦ γίνονται αἱμοληπτικές προσπάθειες γιά τήν ἐνίσχυ-
ση τῆς Τράπεζας Αἵματος τῆς Μητροπόλεώς μας, προκει-
μένου νά μπορεῖ νά προσφέρει δωρεάν τήν βοήθειἀ της
σέ ὅσους ἀνθρώπους καταφεύγουν σέ αὐτή. Σύμφωνα μέ
τόν Ἀπολογισμό γιά τό 2010, πού ἀνακοίνωσε ὁ ὑπεύθυ-
νος τοῦ Γραφείου Αἱμοδοσίας τῆς Μητροπόλεώς μας
αἰδεσ. πρεσβ. π. Νικόλαος Κατσαρέλης, ἀπό τίς προγραμ-
ματισμένες αἱμοδοσίες καί ἀπό τούς συνανθρώπους μας
πού προσῆλθαν στό Γενικό Νοσοκομεῖο Λαμίας συγκε-
ντρώθηκαν 81 φιάλες αἵματος. Ἀπο αὐτές οἱ 79 φιάλες
ἔχουν ἤδη δοθεῖ σέ πάσχοντες συνανθρώπους μας. Ἡ Ἱε-
ρά Μητρόπολη Φθιώτιδος εὐχαριστεῖ τούς ἐθελοντές
αἱμοδότες πού ἀνταποκρίθηκαν στό κάλεσμα ζωῆς τῆς το-
πικῆς Ἐκκλησίας μας.
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Γενική διαπίστωση εἶναι ὅτι ὡς κοινωνία
περνᾶμε μιά σοβαρή κρίση, πού σάν καρκί-
νωμα ἐπάνω στό κοινωνικό σῶμα συνεχῶς

διογκώνεται καί ἀπειλεῖ
τήν ἴδια τή ζωή. Τή διαπί-
στωση αὐτή δέν κάνουν
μόνο οἱ πνευματικοί
ἄνθρωποι πού ἐμφο-
ροῦνται ἀπό τά ἰδεώδη
τῆς πίστεως ἀλλά καί
ἄλλοι πολλοί, κυρίως δέ
τόν τελευταῖο καιρό οἱ δη-
μοσιογράφοι, οἱ ὁποῖοι μέ
ἀποκαλυπτικά κείμενα ξε-
σκεπάζουν τή δυσοσμία
τῆς ἀρρώστιας καί ἐπισημαίνουν τήν τραγικότητα
τῆς πραγματικότητος. Ὁμιλοῦν γιά κατάρρευση
πού ὀφείλεται στόν ἀθεράπευτο ἀτομικισμό καί
τήν παχυδερμική ἐγωλατρία τοῦ νεοέλληνος. Κα-
θημερινά στίς ἐφημερίδες καταγράφεται ἡ κρίση
τήν ὁποία διερχόμαστε ὡς κοινωνία καί ὡς ἔθνος.
Ἐκβιασμοί, ληστεῖες, δολοφονίες, τρομοκρατίες.
Ζοῦμε μέσα σ´ ἕνα κλίμα ἀνασφάλειας γιά τή ζωή
μας καί τήν περιουσία  μας. Ἀνενόχλητοι δροῦν οἱ
πάσης φύσεως ἐγκληματίες. Ληστεύουν, σκοτώ-
νουν, βιάζουν καί χάνονται μέσα στό χάος. Κανείς
ἀπ᾽ αὐτούς δέν συλλαμβάνεται καί μένει στόν ἀνυ-
περάσπιστο πολίτη ἡ ἀπόγνωση. Στήν ψυχολογία
τοῦ λαοῦ περνᾶ μιά περίεργη νοοτροπία ἀδιαφο-
ρίας, ὠχαδελφισμοῦ καί ἐξαθλιώσεως.Ὅλα ἰσοπε-
δώνονται καί ἁπλουστεύονται χάριν τάχα τῆς ἰσό-
τητας καί τοῦ ἐκδημοκρατισμοῦ. Χυδαιότης καί κο-
ροϊδία, ἀνορεξία γιά ἐργασία καί χρηματισμός,
ψευδολογία καί παθολογική ὑπερηφάνια, ἐξαπάτη-
ση καί συναλλαγή, εἶναι τά χαρακτηριστικά ῾῾χαρί-
σματα᾽᾽ τῶν περισσοτέρων.

Ἔχουμε τόσο ἀπορροφηθεῖ ἀπό τό ὅραμα τοῦ
εὐδαιμονισμοῦ, ὥστε νά ἀδυνατοῦμε νά κατανοή-
σουμε ὁρισμένα κρίσημα προβλήματα, τά ὁποῖα

ὅσο ἀφήνουμε ἄλυτα τόσο
περισσότερο μᾶς περι-
σφίγγουν, μέ κίνδυνο νά
μᾶς προκαλέσουν ἀσφυ-
ξία.
Ὅλοι θά πληρώσουμε τήν
κατάρρευση αὐτή. Καί
ὅπως δείχνουν τά πράγ-
ματα κανείς δέν εἶναι δια-
τεθειμένος νά ὑποβληθεῖ
σέ θυσίες. 
Ἡ ἀναστάτωση πού θά

προκληθεῖ εἶναι μοιραία γιά τήν τύχη τῆς πατρίδας
μας.
Τό ἔχουμε πεῖ κι ἄλλη φορά. Πρέπει νά ἀφυπνη-
σθοῦμε. Θά μᾶς πλακώσουν τά ἐρείπια μιά μέρα.
Νά ἀφήσουν οἱ πολιτικοί μας τίς ἀντιπαραθέσεις
καί τήν καλλιέργεια κλίματος ἐντάσεως.
Ὅταν θά ἀναγκασθοῦν νά ἀλλάξουν τακτική ἴσως

θά εἶναι πολύ ἀργά. Οἱ πρῶτοι κραδασμοί τοῦ
οἰκοδομήματος πού καταρρέει ἀκούγονται. Πρέπει
ὅλοι νά προλάβουμε. Νά μή γίνουμε νεκροθάφτες
τῆς Ἑλλάδας.
Καί τήν τελευταία στιγμή ὑπάρχει ἐλπίδα. Εἶναι ἡ
δύναμη ἐκείνη πού σέ δύσκολες περιστάσεις συ-
γκράτησε τό ἔθνος  μας, τό ἕνωσε καί τό βοήθησε
νά ἀνασυγκροτηθεῖ. Εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
μας. Ἀρκεῖ νά ἐνστερνιστοῦμε τίς ἀρχές της μικροί
καί μεγάλοι καί νά τήν ἀφήσουν οἱ ἰσχυροί νά δια-
δραματίσει καί πάλι τό ρόλο της μέσα σ´ αὐτό τό
πανδαιμόνιο τῶν πνευματικοκοινωνικῶν ἀνακατα-
τάξεων.

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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Πρός
Κλῆρο, Ἄρχοντες καί λαό
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ.

Ἀποστολική ἐπιταγή εἶναι τό «Μνημονεύετε τῶν
ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τόν λόγον τοῦ
Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τήν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς
μιμεῖσθε τήν πίστιν» (Ἑβρ. 13.7). Ἔχο-
με ἱερό χρέος νά ἐνθυμούμεθα μέ
εὐγνωμοσύνη τούς πατέρες μας, οἱ
ὁποῖοι μᾶς ἐδίδαξαν τόν δρόμο τῆς
ἀρετῆς καί φωταγώγησαν τή ζωή τῆς
κοινωνίας μας μέ τό παράδειγμά
τους. Ὁ σεβασμός καί ἡ ἀγαθή μνή-
μη, ἰδιαιτέρως σήμερα, φωτίζει τήν
πορεία τοῦ μέλλοντός μας καί προ-
βάλλει παραδείγματα πρός μίμησιν
σέ μία κοινωνία πού καθαιρεῖ τίς
ἀξίες καί ἀπαξιώνει ὅ,τι ἔχει σχέση μέ
τόν ἐσωτερικό περίκοσμο τῆς προσω-
πικότητος.

Ἕνα λαμπρό ὄνομα, πού κοσμεῖ
τήν ἱστορία τῆς πόλεως τῆς Ἀταλά-
ντης καί ὁλοκλήρου τῆς Ἑλλάδος,
εἶναι ὁ Ἐπίσκοπος Ταλαντίου Νεόφυ-
τος, εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ ὁποίου
ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας θά ἀφιερώσει μεγάλο ἀριθμό
λατρευτικῶν, πνευματικῶν καί πολιτιστικῶν ἐκδηλώσε-
ων, ἐφέτος καί τοῦ χρόνου, μέ τήν εὐκαιρία συμπληρώ-
σεως 150 χρόνων τό 2011 ἀπό τῆς κοιμήσεώς του καί
250 χρόνων τό 2012, ἀπό τῆς γεννήσεώς του.

Ἡ ἀρχή τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων διά τόν
ἔνθερμο ζηλωτή τῆς Ἐκκλησίας καί ἀτρόμητο ἀγωνιστή
τῆς πατρίδος, γίνεται ἀπό τήν ἱστορική πρωτεύουσα τῆς
Λοκρίδος Ἀταλάντη, πού�πανηγυρίζει τήν μνήμη τῶν
προστατῶν της Ἁγίων Θεοδώρων, μέ τήν τέλεση ἐπιμνη-
μοσύνου δεήσεως καί τήν κατάθεση στεφάνου ἐνώπιον
τῆς προτομῆς τοῦ Ἱεράρχου, πού στολίζει τήν πλατεία
τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ. Θά ἐπακολουθήσουν πολ-
λές ἐκδηλώσεις, Θεῖες Λειτουργίες, συναυλίες, ἑσπερί-
δες, ὁμιλίες, βάσει προγράμματος, τό ὁποῖο θά λάβετε
ἐγκαίρως.

Ὄντως ὁ ἐπί 30 χρόνια Ἐπίσκοπος τῆς Ἀταλάντης Νε-
όφυτος, ὑπῆρξε μεγάλη ἐκκλησιαστική καί ἐθνική προ-
σωπικότης, ἡ ὁποία διέλαμψε στήν πιό κρίσιμη περίοδο
τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. Δικαίως ὀνομάσθηκε «φαεινός
τῆς πατρίδος καί τῆς Ἐκκλησίας ἀστήρ», «χρυσός καθα-
ρός φέρων ἀμόλυντον ἐν ἑαυτῷ τόν τύπον τῆς εἰκόνος
τοῦ Θεοῦ». 

Ὁ Ταλαντίου Νεόφυτος Μεταξᾶς ἐγεννήθη στήν Ἀθή-
να τό 1762. Μετά τά ἐγκύκλια γράμματα στήν γενέτειρά
του, ἔχων ἔφεση πρός τήν Ἱερωσύνη, χειροτονήθηκε
Διάκονος στήν Ἱερά Μονή Πεντέλης, μετονομασθείς ἀπό
Νικόλαο σέ Νεόφυτο. Ἔπειτα μετέβη στήν Κωνσταντι-
νούπολη καί ἐπιστρέψας διετέλεσε Διάκονος τοῦ Ἐπι-
σκόπου Ταλαντίου Γαβριήλ, τόν ὁποῖο διεδέχθη καί

στήν Ἐπισκοπή τό 1803. Μέ τήν ἔκρηξη τῆς ἐπαναστάσε-
ως στήν Πελοπόννησο, πρώτη ἀπό τήν Στερεά Ἑλλάδα
μέ τήν προτροπή τοῦ Νεοφύτου, ἐξεγέρθηκε ἡ Ἀταλά-
ντη κατά τῶν Τούρκων. 

Περιζωσμένος τήν σπάθη ἠγεῖτο τῶν πολεμιστῶν τῆς
ἐπαρχίας του, ἐνθαρρύνων αὐτούς στόν ἱερό ἀγῶνα.
Τόν Μάρτιο τοῦ 1821 στόν  Ὅσιο Λουκᾶ Βοιωτίας, μαζί
μέ τόν Σαλώνων Ἡσαΐα εὐλόγησε καί ἁγίασε τά παλικά-
ρια τοῦ Ἀθανασίου Διάκου. Καί ἀργότερα ὅταν ἔμαθε,

ὅτι ὁ Ἀθανάσιος Διάκος κυκλώθηκε
στήν Ἀλαμάνα ἀπό πολυαρίθμους
βαρβάρους, ἔσπευσε ἄν καί ἦταν
ἀσθενής, μέ ὅσους ἄθροισε ἀπό τήν
Λοκρίδα, γιά νά σώσει τόν γενναῖο
ἥρωα. Δυστυχῶς ὅμως δέν κατώρθω-
σε νά φθάσει πρίν τήν καταστροφή.
Ἀμέσως μετά, μετέβη στήν Πελοπόν-
νησο, γιά νά μεριμνήσει γιά τήν σύ-
σταση Κυβερνήσεως. Τόν Νοέμβριο
τοῦ 1821 στήν Ἄμφισσα συνεκάλεσε
συνέλευση τῶν κατοίκων τοῦ ἀνατολι-
κοῦ τμήματος τῆς Στερεᾶς καί στήν
Θεία Λειτουργία ἐξεφώνησε περίφημο
λόγο, μέ τόν ὁποῖο ἀπεδείκνυε τήν ἱε-
ρότητα τῆς ἐπαναστάσεως κατά τοῦ
τυράννου. Διετέλεσε πρόεδρος τοῦ
Ἀρείου Πάγου καί ὑπέστη πολλές πε-
ριπέτειες καί καταδρομές. Ὅταν ἐπλη-

ροφορήθη γιά τήν ἄφιξη τοῦ Ὑψηλάντου πῆγε, διά νά
τόν χαιρετήσει καί ζητήσει στρατεύματα καί πολεμικά
ἐφόδια γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Βοιωτίας. Μέχρι τέ-
λους τοῦ ἀγῶνος ἐργάσθηκε ἀόκνως ἐνισχύων καί προ-
στατεύων τούς ἀγωνιστάς καί προσφέρων τά πάντα γιά
τήν ἀνόρθωση καί πρόοδο τῆς πατρίδος.

Σέ ὅλες τίς Ἐθνοσυνελεύσεις ἦταν παρών καί διέπρε-
ψε μέ τήν φλογερή θρησκευτικότητά του καί τόν ἐθνικό
του ζῆλο. Τόν Μάρτιο τοῦ 1824 ὁρίσθηκε τοποτηρητής
Ἀθηνῶν μετά τόν θάνατο τοῦ Μητροπολίτου Ἀθηνῶν
Διονυσίου, ἀνεψιοῦ τοῦ Πατριάρχου Γρηγορίου τοῦ Ε΄.
Σέ ὅλα τά συμβούλια γιά τήν σύνταξη νόμων, τακτοποί-
ηση ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων, ἐπίλυση διαφόρων προ-
βλημάτων ἦταν παρών ὁ Νεόφυτος, λόγῳ τῆς ἐναρέτου
διαγωγῆς του καί τῶν ὑπέρ τοῦ  Ἔθνους ἀγώνων του. Τό
ἔτος 1833 μέ τήν ἀνακήρυξη τοῦ Αὐτοκεφάλου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁρίσθηκε Μητροπολίτης
Ἀττικῆς καί ἐχρημάτισε ἐπί πολλά χρόνια μέχρι τοῦ θα-
νάτου του τό 1861 πρῶτος Μητροπολίτης Ἀθηνῶν καί
πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Ἐκοιμήθη σέ ἡλικία 99
ἐτῶν.  

Ὁ Νεόφυτος ὑπῆρξε μεγάλη Ἐκκλησιαστική καί Ἐθνι-
κή προσωπικότης. Εἶχε μόρφωση ἐκκλησιαστική, βίο
ἐνάρετο, πολυσήμαντη ποιμαντορία, σπάνια ὀξύνοια,
ἀγάπη γιά τήν πατρίδα, πάθος γιά τήν ἐλευθερία. Ἦταν
ἐκεῖνος πού ζώσθηκε πετραχήλι καί καριοφύλι γιά τοῦ
Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί τῆς πατρίδος τήν ἐλευθε-
ρία.

Ὑπῆρξε ἕνας ἀπό τούς πιό μεγάλους ἀγωνιστές Ἱε-
ράρχες πού ἐτίμησαν τήν Ἐκκλησία καί τήν Ἑλλάδα καί
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Ἐξεδήμησε εἰς Κύριον τήν
Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου
τό πρωί ὁ κληρικός τῆς

Μητροπόλεώς μας πρωτοπρεσβύ-
τερος Δημήτριος Τσίντζας, ὑπο-
κύψας μετά ἀπό πολύχρονο ἀγώ-
να στήν ἐπάρατο νόσο. Τήν σωρό
τοῦ ἐκλιπόντος ὑπεδέχθη τό ἀπό-
γευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας στόν Ἱερό
Ναό τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ Λαμίας ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος καί τέ-
λεσε τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως
τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Τήν ἑπομένη
ἡμέρα, Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου,
μετά τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν
ὡς ἄνω Ναό τελέσθηκε ἀπό τόν
Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας ἡ ἐξόδιος ἀκολου-
θία τοῦ κεκοιμημένου ἱερέως, παρουσία πλήθους
ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας καί ἄλλων πε-
ριοχῶν. Τόν ἐπικήδειο λόγο ἐκφώνησε ἐκ μέρους
τοῦ ἱεροῦ κλήρου ὁ Πρωτοσύγγελος παν. ἀρχιμ. π.
Ραφαήλ Γρίβας, ἐνῶ  λόγο οἰκοδομῆς καί ἐλπίδος
ἀπηύθυνε ὀ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας.
Στήν ἀκολουθία παρέστησαν πολλοί ἐπίσημοι καί
πλῆθος κόσμου. Ὁ ἐκλιπών γεννήθηκε στίς 22 Ἰα-
νουαρίου τοῦ 1940 στό χωριό Φίλια Καρδίτσας.
Γόνος πολύτεκνης οἰκογενείας, ἀπεφοίτησε ἀπό
τήν Ἐκκλησιαστική Σχολή Λαμίας καί ὑπῆρξε πτυ-
χιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημί-
ου Ἀθηνῶν. Χειροτονήθηκε διάκονος τόν Αὔγου-
στο τοῦ 1963 στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγ-
γελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας καί πρεσβύτερος τό
Φεβρουάριο τοῦ 1968 στόν ἴδιο Ἱερό Ναό ἀπό τόν
ἀείμνηστο Μητροπολίτη Φθιώτιδος Δαμασκηνό
Παπαχρῆστο. 

Διετέλεσε ἐφημέριος στίς ἐνο-
ρίες τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ζηλευ-
τοῦ, Ἁγίου Ἀθανασίου Στυλίδος,
Ἁγίου Ἀθανασίου Λαμίας καί Ἁγί-
ου Λουκᾶ, Πολιούχου, Λαμίας,
ὅπου καί ὑπηρέτησε ἀπό τό 1981
μέχρι τῆς συνταξιοδοτήσεώς του τό
2010, λόγω ἀσθενείας, συμβάλλο-
ντας τά μέγιστα στήν ἀνάδειξη τῆς
ἐνορίας καί στήν ἀνέγερση τοῦ νέ-
ου περικαλλοῦς ναοῦ. Ἐπί 37 ἔτη
ὑπῆρξε Γραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Φθιώτιδος, προσφέρο-
ντας ἀόκνως τίς ὑπηρεσίες του στή
διοίκηση τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλη-
σίας. Παντρεμένος μέ τήν Βασιλική
Κοντοῦ εἶχε ἀποκτήσει τέσσαρα τέ-

κνα.

Μέ τήν ἀναγγελία τοῦ θανάτου τοῦ ἀειμνήστου
π. Δημητρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος ἔδωσε ἐντολή:

1) Νά κρούσουν πενθίμως οἱ κώδωνες τοῦ Μη-
τροπολιτικοῦ Ναοῦ καί τοῦ Ναοῦ τοῦ πολιούχου
Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ.

2) Νά τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία τήν Πέμπτη τό
πρωί, ἡμέρα τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας, εἰς τήν
ὁποία θά προστεῖ ὁ Σεβασμιώτατος καί νά παρα-
στοῦν ὅλοι οἱ Ἱερεῖς Λαμίας καί περιχώρων.

3) Νά ὁρισθεῖ Ἀρχιμανδρίτης, ὁ ὁποῖος θά
ἐκφωνήσει ἐπικήδειο λόγο.

4) Νά παρατεθεῖ γεῦμα εἰς μνήμην αὐτοῦ εἰς τά
Ἱδρύματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί,

5) Νά κατατεθεῖ χρηματικό ποσόν ὑπέρ τοῦ Ἱε-
ροῦ Ναοῦ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ ἐκ μέρους τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

δικαίως κατατάσσεται στήν πρώτη τάξη τῶν ἀγωνιστῶν
τοῦ 1821.

Οἱ ἐπετειακοί ἑορτασμοί εἰς μνήμην τοῦ Ἐπισκόπου
Νεοφύτου συμπίπτουν μέ μιά πολυτάραχη ἐποχή, κατά
τήν ὁποία ὁ Ἱερός ἀγώνας τοῦ 1821 διαβάλλεται καί τά
ἁγνά ἐλατήρια τῶν ἡρώων διαστρεβλώνονται καί πα-
ρερμηνεύονται. Ἡ Ἐθνεγερσία τοῦ 1821 δέν εἶναι μῦθος.
Ἰδού οἱ ζωντανές ἀποδείξεις. Οἱ μορφές τῶν ἀγωνιστῶν
τοῦ ’21. Μεταξύ τους καί ὁ δικός μας Ἐπίσκοπος Νεόφυ-
τος, ὁ ὁποῖος μᾶς καλεῖ νά ἀκολουθήσωμε τά ἴχνη τῶν
βημάτων του, ὑπερασπιζόμενοι τά ὑψηλότερα ἰδανικά
τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδος, διά τά ὁποῖα πολύ ἐμόχθη-
σε καί ἀγωνίσθηκε. 
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.

Σᾶς καλῶ ὅλους νά συμμετάσχετε στίς ἐκδηλώσεις τιμῆς
καί μνήμης τοῦ μεγάλου Ἱεράρχου καί νά γεμίσετε τήν
ψυχή σας μέ τήν φιλοπατρία του καί τίς ἀρετές του.
Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ ἐπιφανοῦς καί ἐνδόξου
αὐτοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ καί Ἐθνικοῦ ἀνδρός, τοῦ Ἐπισκό-
που Ταλαντίου Νεοφύτου. 
Ἄς εὔχεται ἐνώπιον τοῦ Κυρίου γιά τήν Ἐπισκοπή του,
γιά τήν Ἐκκλησία μας καί τήν φιλτάτη πατρίδα μας Ἑλλά-
δα.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν  Ἡγούμενο τῆς  Ἱ. Μονῆς  Ἰβήρων, στήν Ἱ. Μ. Δαμάστας.

Ἀπό τήν ἐπιμνημόσυνη δέηση στό Στρατιωτικό Νεκροταφεῖο.



ντηση οἱ δύο ἄνδρες εἶχαν τήν εὐκαιρία νά συζητήσουν
γιά πολλά θέματα πού ἀφοροῦν τήν τοπική κοινωνία.
Ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψη στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη

μας κ. Νικόλαο πραγματοποίησε, τή Δευτέρα 21 Φεβρου-
αρίου, ὁ νέος Διοικητής τῶν Πυροσβεστικῶν Ὑπηρεσιῶν
Περιφέρειας Στερεᾶς Ἑλλάδος κ. Παναγιώτης Σκόνδρας,
ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν νέων καθηκόντων του. Ὁ Σεβασμιώ-
τατος εὐχήθηκε στόν νέο Περιφερειάρχη τῆς Πυροσβε-
στικῆς ἐπιτυχία στό ἔργο του.  

Ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων στή Δαμάστα.
Στήν Ἱερά Μονή Δαμάστας βρέθηκε, τήν Παρασκευή 11
Φεβρουαρίου, ὁ πανοσιολογιώτατος ἀρχιμανδρίτης π.
Ναθαναήλ, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἰβήρων
τοῦ Ἁγίου Ὄρους διερχόμενος ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολή

μας, μεταφέροντας τεμάχιο λειψάνου τῆς χειρός τοῦ Ἁγί-
ου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους, τό ὁποῖο βρίσκεται ἀπο-
τεθησαυρισμένο στήν Μονή Ἰβήρων. Τόν πανοσιολογιώ-
τατο καθηγούμενο συνάντησε στό μοναστῆρι ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καί συζήτησαν
ἐπί πνευματικῶν θεμάτων. Τό τεμάχιο τοῦ ἱεροῦ λειψάνου
προσεκύνησε ἡ ἀδελφότης τῆς Μονῆς καί οἱ προσκυνητές
πού παρίσταντο κατά τήν ὥρα τῆς παραμονῆς του στό
Μοναστῆρι.

35 χιλιάδες εὐρώ στή Μητρόπολη Μουάνζας.
Ὅπως εἶναι γνωστό ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας κατόπιν πρω-

τοβουλίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νι-
κολάου ἔχει ἀναλάβει νά ἀνεγείρει στήν Ἱερά Μητρόπολη
Μουάνζας τόν Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου,
προκειμένου νά ἐξυπηρετηθοῦν οἱ λατρευτικές ἀνάγκες
τῶν ἰθαγενῶν χριστιανῶν τῆς περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι στε-
ροῦνται ἱερῶν ναῶν. Γιά τίς ἀνάγκες τῆς ἀνοικοδομήσεως
τοῦ Μητροπολιτικοῦ ναοῦ ἡ Μητρόπολίς μας ἀπέστειλε
τό ποσό τῶν 35 χιλιάδων εὐρώ, ἐνισχύοντας ἔμπρακτα
καί γενναιόδωρα τό ἔργο τῆς ἐξωτερικῆς ἱεραποστολῆς
στή Μαύρη  Ἤπειρο καί στούς ἐνδεεῖς μαύρους ἀδερφούς
μας. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μουάνζα κ. Ἱερώνυ-

μος γιά τήν προσφορά αὐτοῦ τοῦ σημαντικοῦ ποσοῦ πού
ἀπέστειλε ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας εὐχαρίστησε μέ ἐπιστο-
λή τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας.

Ἐπιμνημόσυνη Δέηση στό Στρατιωτικό Νεκροταφεῖο.
Ἐπιμνημόσυνη δέηση στό στρατιωτικό νεκροταφεῖο Λα-
μίας τελέσθηκε, τό Σάββατο 26 Φεβρουαρίου, ὑπέρ τῶν
πεσόντων στούς ἱερούς τοῦ  Ἔθνους ἀγῶνες, ἀλλά καί
τῶν τελειωθέντων κατά τήν εἰρηνική περίοδο στρατιω-

τικῶν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του μας κ. Νικολάου, μέ πρωτοβουλία τῆς Στρατιωτικῆς
Διοικήσεως τῆς Μεραρχίας Ὑποστηρίξεως Λαμίας. Στήν
τελετή παρέστησαν ὁ Στρατηγός Διοικητής ΜΕΡΥΠ κ. Θε-
όδ. Ζάχαρης, ὁ Βουλευτής Φθιώτιδος κ. Νικ. Τσώνης, ὁ
Περιφερειακός Διοικητής τῶν Πυροσβεστικῶν Ὑπηρεσιῶν
Στερεᾶς Ἑλλάδος κ. Παν. Σκόνδρας καί ἐκπρόσωποι
λοιπῶν φορέων.

Ἀπολογισμός Τράπεζας Αἵματος.
Μία ἀπό τίς σημαντικότερες φιλανθρωπικές προσπάθειες
πού ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἔχει ἀναπτύξει καί καλλιεργεῖ,
μέ τήν ἀνύστακτη μέριμνα καί ποιμαντική φροντίδα τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, εἶναι ἡ
Τράπεζα Αἵματος της. Σέ τακτά χρονικά διαστήματα στίς
ἑνορίες τῆς Λαμίας ἀλλά καί στίς μεγάλες κωμοπόλεις τοῦ
Νομοῦ γίνονται αἱμοληπτικές προσπάθειες γιά τήν ἐνίσχυ-
ση τῆς Τράπεζας Αἵματος τῆς Μητροπόλεώς μας, προκει-
μένου νά μπορεῖ νά προσφέρει δωρεάν τήν βοήθειἀ της
σέ ὅσους ἀνθρώπους καταφεύγουν σέ αὐτή. Σύμφωνα μέ
τόν Ἀπολογισμό γιά τό 2010, πού ἀνακοίνωσε ὁ ὑπεύθυ-
νος τοῦ Γραφείου Αἱμοδοσίας τῆς Μητροπόλεώς μας
αἰδεσ. πρεσβ. π. Νικόλαος Κατσαρέλης, ἀπό τίς προγραμ-
ματισμένες αἱμοδοσίες καί ἀπό τούς συνανθρώπους μας
πού προσῆλθαν στό Γενικό Νοσοκομεῖο Λαμίας συγκε-
ντρώθηκαν 81 φιάλες αἵματος. Ἀπο αὐτές οἱ 79 φιάλες
ἔχουν ἤδη δοθεῖ σέ πάσχοντες συνανθρώπους μας. Ἡ Ἱε-
ρά Μητρόπολη Φθιώτιδος εὐχαριστεῖ τούς ἐθελοντές
αἱμοδότες πού ἀνταποκρίθηκαν στό κάλεσμα ζωῆς τῆς το-
πικῆς Ἐκκλησίας μας.
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Γενική διαπίστωση εἶναι ὅτι ὡς κοινωνία
περνᾶμε μιά σοβαρή κρίση, πού σάν καρκί-
νωμα ἐπάνω στό κοινωνικό σῶμα συνεχῶς

διογκώνεται καί ἀπειλεῖ
τήν ἴδια τή ζωή. Τή διαπί-
στωση αὐτή δέν κάνουν
μόνο οἱ πνευματικοί
ἄνθρωποι πού ἐμφο-
ροῦνται ἀπό τά ἰδεώδη
τῆς πίστεως ἀλλά καί
ἄλλοι πολλοί, κυρίως δέ
τόν τελευταῖο καιρό οἱ δη-
μοσιογράφοι, οἱ ὁποῖοι μέ
ἀποκαλυπτικά κείμενα ξε-
σκεπάζουν τή δυσοσμία
τῆς ἀρρώστιας καί ἐπισημαίνουν τήν τραγικότητα
τῆς πραγματικότητος. Ὁμιλοῦν γιά κατάρρευση
πού ὀφείλεται στόν ἀθεράπευτο ἀτομικισμό καί
τήν παχυδερμική ἐγωλατρία τοῦ νεοέλληνος. Κα-
θημερινά στίς ἐφημερίδες καταγράφεται ἡ κρίση
τήν ὁποία διερχόμαστε ὡς κοινωνία καί ὡς ἔθνος.
Ἐκβιασμοί, ληστεῖες, δολοφονίες, τρομοκρατίες.
Ζοῦμε μέσα σ´ ἕνα κλίμα ἀνασφάλειας γιά τή ζωή
μας καί τήν περιουσία  μας. Ἀνενόχλητοι δροῦν οἱ
πάσης φύσεως ἐγκληματίες. Ληστεύουν, σκοτώ-
νουν, βιάζουν καί χάνονται μέσα στό χάος. Κανείς
ἀπ᾽ αὐτούς δέν συλλαμβάνεται καί μένει στόν ἀνυ-
περάσπιστο πολίτη ἡ ἀπόγνωση. Στήν ψυχολογία
τοῦ λαοῦ περνᾶ μιά περίεργη νοοτροπία ἀδιαφο-
ρίας, ὠχαδελφισμοῦ καί ἐξαθλιώσεως.Ὅλα ἰσοπε-
δώνονται καί ἁπλουστεύονται χάριν τάχα τῆς ἰσό-
τητας καί τοῦ ἐκδημοκρατισμοῦ. Χυδαιότης καί κο-
ροϊδία, ἀνορεξία γιά ἐργασία καί χρηματισμός,
ψευδολογία καί παθολογική ὑπερηφάνια, ἐξαπάτη-
ση καί συναλλαγή, εἶναι τά χαρακτηριστικά ῾῾χαρί-
σματα᾽᾽ τῶν περισσοτέρων.

Ἔχουμε τόσο ἀπορροφηθεῖ ἀπό τό ὅραμα τοῦ
εὐδαιμονισμοῦ, ὥστε νά ἀδυνατοῦμε νά κατανοή-
σουμε ὁρισμένα κρίσημα προβλήματα, τά ὁποῖα

ὅσο ἀφήνουμε ἄλυτα τόσο
περισσότερο μᾶς περι-
σφίγγουν, μέ κίνδυνο νά
μᾶς προκαλέσουν ἀσφυ-
ξία.
Ὅλοι θά πληρώσουμε τήν
κατάρρευση αὐτή. Καί
ὅπως δείχνουν τά πράγ-
ματα κανείς δέν εἶναι δια-
τεθειμένος νά ὑποβληθεῖ
σέ θυσίες. 
Ἡ ἀναστάτωση πού θά

προκληθεῖ εἶναι μοιραία γιά τήν τύχη τῆς πατρίδας
μας.
Τό ἔχουμε πεῖ κι ἄλλη φορά. Πρέπει νά ἀφυπνη-
σθοῦμε. Θά μᾶς πλακώσουν τά ἐρείπια μιά μέρα.
Νά ἀφήσουν οἱ πολιτικοί μας τίς ἀντιπαραθέσεις
καί τήν καλλιέργεια κλίματος ἐντάσεως.
Ὅταν θά ἀναγκασθοῦν νά ἀλλάξουν τακτική ἴσως

θά εἶναι πολύ ἀργά. Οἱ πρῶτοι κραδασμοί τοῦ
οἰκοδομήματος πού καταρρέει ἀκούγονται. Πρέπει
ὅλοι νά προλάβουμε. Νά μή γίνουμε νεκροθάφτες
τῆς Ἑλλάδας.
Καί τήν τελευταία στιγμή ὑπάρχει ἐλπίδα. Εἶναι ἡ
δύναμη ἐκείνη πού σέ δύσκολες περιστάσεις συ-
γκράτησε τό ἔθνος  μας, τό ἕνωσε καί τό βοήθησε
νά ἀνασυγκροτηθεῖ. Εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
μας. Ἀρκεῖ νά ἐνστερνιστοῦμε τίς ἀρχές της μικροί
καί μεγάλοι καί νά τήν ἀφήσουν οἱ ἰσχυροί νά δια-
δραματίσει καί πάλι τό ρόλο της μέσα σ´ αὐτό τό
πανδαιμόνιο τῶν πνευματικοκοινωνικῶν ἀνακατα-
τάξεων.

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ua mas plakvsoyn ta ereip ia
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Πρός
Κλῆρο, Ἄρχοντες καί λαό
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ.

Ἀποστολική ἐπιταγή εἶναι τό «Μνημονεύετε τῶν
ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τόν λόγον τοῦ
Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τήν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς
μιμεῖσθε τήν πίστιν» (Ἑβρ. 13.7). Ἔχο-
με ἱερό χρέος νά ἐνθυμούμεθα μέ
εὐγνωμοσύνη τούς πατέρες μας, οἱ
ὁποῖοι μᾶς ἐδίδαξαν τόν δρόμο τῆς
ἀρετῆς καί φωταγώγησαν τή ζωή τῆς
κοινωνίας μας μέ τό παράδειγμά
τους. Ὁ σεβασμός καί ἡ ἀγαθή μνή-
μη, ἰδιαιτέρως σήμερα, φωτίζει τήν
πορεία τοῦ μέλλοντός μας καί προ-
βάλλει παραδείγματα πρός μίμησιν
σέ μία κοινωνία πού καθαιρεῖ τίς
ἀξίες καί ἀπαξιώνει ὅ,τι ἔχει σχέση μέ
τόν ἐσωτερικό περίκοσμο τῆς προσω-
πικότητος.

Ἕνα λαμπρό ὄνομα, πού κοσμεῖ
τήν ἱστορία τῆς πόλεως τῆς Ἀταλά-
ντης καί ὁλοκλήρου τῆς Ἑλλάδος,
εἶναι ὁ Ἐπίσκοπος Ταλαντίου Νεόφυ-
τος, εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ ὁποίου
ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας θά ἀφιερώσει μεγάλο ἀριθμό
λατρευτικῶν, πνευματικῶν καί πολιτιστικῶν ἐκδηλώσε-
ων, ἐφέτος καί τοῦ χρόνου, μέ τήν εὐκαιρία συμπληρώ-
σεως 150 χρόνων τό 2011 ἀπό τῆς κοιμήσεώς του καί
250 χρόνων τό 2012, ἀπό τῆς γεννήσεώς του.

Ἡ ἀρχή τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων διά τόν
ἔνθερμο ζηλωτή τῆς Ἐκκλησίας καί ἀτρόμητο ἀγωνιστή
τῆς πατρίδος, γίνεται ἀπό τήν ἱστορική πρωτεύουσα τῆς
Λοκρίδος Ἀταλάντη, πού�πανηγυρίζει τήν μνήμη τῶν
προστατῶν της Ἁγίων Θεοδώρων, μέ τήν τέλεση ἐπιμνη-
μοσύνου δεήσεως καί τήν κατάθεση στεφάνου ἐνώπιον
τῆς προτομῆς τοῦ Ἱεράρχου, πού στολίζει τήν πλατεία
τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ. Θά ἐπακολουθήσουν πολ-
λές ἐκδηλώσεις, Θεῖες Λειτουργίες, συναυλίες, ἑσπερί-
δες, ὁμιλίες, βάσει προγράμματος, τό ὁποῖο θά λάβετε
ἐγκαίρως.

Ὄντως ὁ ἐπί 30 χρόνια Ἐπίσκοπος τῆς Ἀταλάντης Νε-
όφυτος, ὑπῆρξε μεγάλη ἐκκλησιαστική καί ἐθνική προ-
σωπικότης, ἡ ὁποία διέλαμψε στήν πιό κρίσιμη περίοδο
τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. Δικαίως ὀνομάσθηκε «φαεινός
τῆς πατρίδος καί τῆς Ἐκκλησίας ἀστήρ», «χρυσός καθα-
ρός φέρων ἀμόλυντον ἐν ἑαυτῷ τόν τύπον τῆς εἰκόνος
τοῦ Θεοῦ». 

Ὁ Ταλαντίου Νεόφυτος Μεταξᾶς ἐγεννήθη στήν Ἀθή-
να τό 1762. Μετά τά ἐγκύκλια γράμματα στήν γενέτειρά
του, ἔχων ἔφεση πρός τήν Ἱερωσύνη, χειροτονήθηκε
Διάκονος στήν Ἱερά Μονή Πεντέλης, μετονομασθείς ἀπό
Νικόλαο σέ Νεόφυτο. Ἔπειτα μετέβη στήν Κωνσταντι-
νούπολη καί ἐπιστρέψας διετέλεσε Διάκονος τοῦ Ἐπι-
σκόπου Ταλαντίου Γαβριήλ, τόν ὁποῖο διεδέχθη καί

στήν Ἐπισκοπή τό 1803. Μέ τήν ἔκρηξη τῆς ἐπαναστάσε-
ως στήν Πελοπόννησο, πρώτη ἀπό τήν Στερεά Ἑλλάδα
μέ τήν προτροπή τοῦ Νεοφύτου, ἐξεγέρθηκε ἡ Ἀταλά-
ντη κατά τῶν Τούρκων. 

Περιζωσμένος τήν σπάθη ἠγεῖτο τῶν πολεμιστῶν τῆς
ἐπαρχίας του, ἐνθαρρύνων αὐτούς στόν ἱερό ἀγῶνα.
Τόν Μάρτιο τοῦ 1821 στόν  Ὅσιο Λουκᾶ Βοιωτίας, μαζί
μέ τόν Σαλώνων Ἡσαΐα εὐλόγησε καί ἁγίασε τά παλικά-
ρια τοῦ Ἀθανασίου Διάκου. Καί ἀργότερα ὅταν ἔμαθε,

ὅτι ὁ Ἀθανάσιος Διάκος κυκλώθηκε
στήν Ἀλαμάνα ἀπό πολυαρίθμους
βαρβάρους, ἔσπευσε ἄν καί ἦταν
ἀσθενής, μέ ὅσους ἄθροισε ἀπό τήν
Λοκρίδα, γιά νά σώσει τόν γενναῖο
ἥρωα. Δυστυχῶς ὅμως δέν κατώρθω-
σε νά φθάσει πρίν τήν καταστροφή.
Ἀμέσως μετά, μετέβη στήν Πελοπόν-
νησο, γιά νά μεριμνήσει γιά τήν σύ-
σταση Κυβερνήσεως. Τόν Νοέμβριο
τοῦ 1821 στήν Ἄμφισσα συνεκάλεσε
συνέλευση τῶν κατοίκων τοῦ ἀνατολι-
κοῦ τμήματος τῆς Στερεᾶς καί στήν
Θεία Λειτουργία ἐξεφώνησε περίφημο
λόγο, μέ τόν ὁποῖο ἀπεδείκνυε τήν ἱε-
ρότητα τῆς ἐπαναστάσεως κατά τοῦ
τυράννου. Διετέλεσε πρόεδρος τοῦ
Ἀρείου Πάγου καί ὑπέστη πολλές πε-
ριπέτειες καί καταδρομές. Ὅταν ἐπλη-

ροφορήθη γιά τήν ἄφιξη τοῦ Ὑψηλάντου πῆγε, διά νά
τόν χαιρετήσει καί ζητήσει στρατεύματα καί πολεμικά
ἐφόδια γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Βοιωτίας. Μέχρι τέ-
λους τοῦ ἀγῶνος ἐργάσθηκε ἀόκνως ἐνισχύων καί προ-
στατεύων τούς ἀγωνιστάς καί προσφέρων τά πάντα γιά
τήν ἀνόρθωση καί πρόοδο τῆς πατρίδος.

Σέ ὅλες τίς Ἐθνοσυνελεύσεις ἦταν παρών καί διέπρε-
ψε μέ τήν φλογερή θρησκευτικότητά του καί τόν ἐθνικό
του ζῆλο. Τόν Μάρτιο τοῦ 1824 ὁρίσθηκε τοποτηρητής
Ἀθηνῶν μετά τόν θάνατο τοῦ Μητροπολίτου Ἀθηνῶν
Διονυσίου, ἀνεψιοῦ τοῦ Πατριάρχου Γρηγορίου τοῦ Ε΄.
Σέ ὅλα τά συμβούλια γιά τήν σύνταξη νόμων, τακτοποί-
ηση ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων, ἐπίλυση διαφόρων προ-
βλημάτων ἦταν παρών ὁ Νεόφυτος, λόγῳ τῆς ἐναρέτου
διαγωγῆς του καί τῶν ὑπέρ τοῦ  Ἔθνους ἀγώνων του. Τό
ἔτος 1833 μέ τήν ἀνακήρυξη τοῦ Αὐτοκεφάλου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁρίσθηκε Μητροπολίτης
Ἀττικῆς καί ἐχρημάτισε ἐπί πολλά χρόνια μέχρι τοῦ θα-
νάτου του τό 1861 πρῶτος Μητροπολίτης Ἀθηνῶν καί
πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Ἐκοιμήθη σέ ἡλικία 99
ἐτῶν.  

Ὁ Νεόφυτος ὑπῆρξε μεγάλη Ἐκκλησιαστική καί Ἐθνι-
κή προσωπικότης. Εἶχε μόρφωση ἐκκλησιαστική, βίο
ἐνάρετο, πολυσήμαντη ποιμαντορία, σπάνια ὀξύνοια,
ἀγάπη γιά τήν πατρίδα, πάθος γιά τήν ἐλευθερία. Ἦταν
ἐκεῖνος πού ζώσθηκε πετραχήλι καί καριοφύλι γιά τοῦ
Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί τῆς πατρίδος τήν ἐλευθε-
ρία.

Ὑπῆρξε ἕνας ἀπό τούς πιό μεγάλους ἀγωνιστές Ἱε-
ράρχες πού ἐτίμησαν τήν Ἐκκλησία καί τήν Ἑλλάδα καί
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Ἐξεδήμησε εἰς Κύριον τήν
Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου
τό πρωί ὁ κληρικός τῆς

Μητροπόλεώς μας πρωτοπρεσβύ-
τερος Δημήτριος Τσίντζας, ὑπο-
κύψας μετά ἀπό πολύχρονο ἀγώ-
να στήν ἐπάρατο νόσο. Τήν σωρό
τοῦ ἐκλιπόντος ὑπεδέχθη τό ἀπό-
γευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας στόν Ἱερό
Ναό τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ Λαμίας ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος καί τέ-
λεσε τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως
τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Τήν ἑπομένη
ἡμέρα, Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου,
μετά τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν
ὡς ἄνω Ναό τελέσθηκε ἀπό τόν
Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας ἡ ἐξόδιος ἀκολου-
θία τοῦ κεκοιμημένου ἱερέως, παρουσία πλήθους
ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας καί ἄλλων πε-
ριοχῶν. Τόν ἐπικήδειο λόγο ἐκφώνησε ἐκ μέρους
τοῦ ἱεροῦ κλήρου ὁ Πρωτοσύγγελος παν. ἀρχιμ. π.
Ραφαήλ Γρίβας, ἐνῶ  λόγο οἰκοδομῆς καί ἐλπίδος
ἀπηύθυνε ὀ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας.
Στήν ἀκολουθία παρέστησαν πολλοί ἐπίσημοι καί
πλῆθος κόσμου. Ὁ ἐκλιπών γεννήθηκε στίς 22 Ἰα-
νουαρίου τοῦ 1940 στό χωριό Φίλια Καρδίτσας.
Γόνος πολύτεκνης οἰκογενείας, ἀπεφοίτησε ἀπό
τήν Ἐκκλησιαστική Σχολή Λαμίας καί ὑπῆρξε πτυ-
χιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημί-
ου Ἀθηνῶν. Χειροτονήθηκε διάκονος τόν Αὔγου-
στο τοῦ 1963 στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγ-
γελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας καί πρεσβύτερος τό
Φεβρουάριο τοῦ 1968 στόν ἴδιο Ἱερό Ναό ἀπό τόν
ἀείμνηστο Μητροπολίτη Φθιώτιδος Δαμασκηνό
Παπαχρῆστο. 

Διετέλεσε ἐφημέριος στίς ἐνο-
ρίες τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ζηλευ-
τοῦ, Ἁγίου Ἀθανασίου Στυλίδος,
Ἁγίου Ἀθανασίου Λαμίας καί Ἁγί-
ου Λουκᾶ, Πολιούχου, Λαμίας,
ὅπου καί ὑπηρέτησε ἀπό τό 1981
μέχρι τῆς συνταξιοδοτήσεώς του τό
2010, λόγω ἀσθενείας, συμβάλλο-
ντας τά μέγιστα στήν ἀνάδειξη τῆς
ἐνορίας καί στήν ἀνέγερση τοῦ νέ-
ου περικαλλοῦς ναοῦ. Ἐπί 37 ἔτη
ὑπῆρξε Γραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Φθιώτιδος, προσφέρο-
ντας ἀόκνως τίς ὑπηρεσίες του στή
διοίκηση τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλη-
σίας. Παντρεμένος μέ τήν Βασιλική
Κοντοῦ εἶχε ἀποκτήσει τέσσαρα τέ-

κνα.

Μέ τήν ἀναγγελία τοῦ θανάτου τοῦ ἀειμνήστου
π. Δημητρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος ἔδωσε ἐντολή:

1) Νά κρούσουν πενθίμως οἱ κώδωνες τοῦ Μη-
τροπολιτικοῦ Ναοῦ καί τοῦ Ναοῦ τοῦ πολιούχου
Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ.

2) Νά τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία τήν Πέμπτη τό
πρωί, ἡμέρα τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας, εἰς τήν
ὁποία θά προστεῖ ὁ Σεβασμιώτατος καί νά παρα-
στοῦν ὅλοι οἱ Ἱερεῖς Λαμίας καί περιχώρων.

3) Νά ὁρισθεῖ Ἀρχιμανδρίτης, ὁ ὁποῖος θά
ἐκφωνήσει ἐπικήδειο λόγο.

4) Νά παρατεθεῖ γεῦμα εἰς μνήμην αὐτοῦ εἰς τά
Ἱδρύματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί,

5) Νά κατατεθεῖ χρηματικό ποσόν ὑπέρ τοῦ Ἱε-
ροῦ Ναοῦ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ ἐκ μέρους τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

δικαίως κατατάσσεται στήν πρώτη τάξη τῶν ἀγωνιστῶν
τοῦ 1821.

Οἱ ἐπετειακοί ἑορτασμοί εἰς μνήμην τοῦ Ἐπισκόπου
Νεοφύτου συμπίπτουν μέ μιά πολυτάραχη ἐποχή, κατά
τήν ὁποία ὁ Ἱερός ἀγώνας τοῦ 1821 διαβάλλεται καί τά
ἁγνά ἐλατήρια τῶν ἡρώων διαστρεβλώνονται καί πα-
ρερμηνεύονται. Ἡ Ἐθνεγερσία τοῦ 1821 δέν εἶναι μῦθος.
Ἰδού οἱ ζωντανές ἀποδείξεις. Οἱ μορφές τῶν ἀγωνιστῶν
τοῦ ’21. Μεταξύ τους καί ὁ δικός μας Ἐπίσκοπος Νεόφυ-
τος, ὁ ὁποῖος μᾶς καλεῖ νά ἀκολουθήσωμε τά ἴχνη τῶν
βημάτων του, ὑπερασπιζόμενοι τά ὑψηλότερα ἰδανικά
τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδος, διά τά ὁποῖα πολύ ἐμόχθη-
σε καί ἀγωνίσθηκε. 
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.

Σᾶς καλῶ ὅλους νά συμμετάσχετε στίς ἐκδηλώσεις τιμῆς
καί μνήμης τοῦ μεγάλου Ἱεράρχου καί νά γεμίσετε τήν
ψυχή σας μέ τήν φιλοπατρία του καί τίς ἀρετές του.
Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ ἐπιφανοῦς καί ἐνδόξου
αὐτοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ καί Ἐθνικοῦ ἀνδρός, τοῦ Ἐπισκό-
που Ταλαντίου Νεοφύτου. 
Ἄς εὔχεται ἐνώπιον τοῦ Κυρίου γιά τήν Ἐπισκοπή του,
γιά τήν Ἐκκλησία μας καί τήν φιλτάτη πατρίδα μας Ἑλλά-
δα.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν  Ἡγούμενο τῆς  Ἱ. Μονῆς  Ἰβήρων, στήν Ἱ. Μ. Δαμάστας.

Ἀπό τήν ἐπιμνημόσυνη δέηση στό Στρατιωτικό Νεκροταφεῖο.



Γραμματέας τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Κόμματος, πα-
ρουσίασε τούς τρεῖς εἰσηγητές κ. Κωνσταντῖνο Μήτσιου,
ἐκπαιδευτικό καί δημοσιογράφο, τόν κ. Θεόδωρο Γκέκα,
συνταξιοῦχο ὑπάλληλο τῆς ΔΕΗ καί τόν κ. Γεώργιο Κα-
ραβᾶ, λογοτέχνη καί συνταξιοῦχο Διευθυντή τῆς Ἐθνικῆς
Τραπέζης, οἱ ὁποῖοι ἀνέπτυξαν θέματα σχετικά μέ τήν ζωή
καί τό ἔργο τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου ὁ πρῶτος, τό ἱστορικό
τοῦ  Ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὁ δεύτερος καί λαογραφία,
ἤθη καί ἔθιμα ὁ τρίτος. Μετά ἀπό κάθε είσήγηση ἡ Βυζα-
ντινή Χορωδία ὑπό τήν Διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Λαμίας κ. Δημητρίου Μαντέ ἔψαλε
ὕμνους ἀπό τήν Ἀσματική Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Ἀθανα-
σίου. Τήν ἑσπερίδα ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τήν ἱκανοποίησή
του γιά τήν ὡραία ἐκδήλωση, συνεχάρη τό ἐκκλησιαστικό
συμβούλιο καί τόν Στρατηγό ἐ.ἀ. κ. Εὐθύμιο Στεφανῆ γιά
τήν διοργάνωση τῆς ἑσπερίδος, τούς ὁμιλητές γιά τήν
ἀνάπτυξη τῶν εἰσηγήσεών των, τή χορωδία γιά τήν ἐπι-
τυχῆ ἀπόδοση τῶν ὕμνων καί ἀνεκοίνωσε τήν πραγματο-
ποίηση καί ἄλλων τέτοιων ἐκδηλώσεων σέ ἄλλους ἱε-
ρούς Ναούς, ὥστε μέ τόν τρόπο αὐτό νά προβληθεῖ ὁ πο-
λιτισμός μας καί ὁ λαός νά πληροφορηθεῖ γιά τή ζωή τῶν
ἁγίων καί τήν ἱστορία τῶν ναῶν μας.  Μετά τήν ἐκδήλωση
τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο παρέθεσε μικρή δεξίωση.
Παρέστησαν ἱερεῖς τῆς περιοχῆς, ὁ Στρατηγός Διοικητής
ΜΕΡ.ΥΠ. κ. Θεόδωρος Ζάχαρης, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ.
Θωμᾶς Στάϊκος, ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μουστάκας,
ὁ κ. Κώστας Σταϊκούρας, ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Παγκοσμίου
Ἐνορίας τῆς Ἁγιᾶς Σοφιᾶς κ. Σπῦρος Σουρτζῆς, ὁ Πρόε-
δρος τοῦ χωριοῦ κ. Ἀθανάσιος Διαμαντῆς, ὁ τέως Ὑπουρ-
γός κ. Δημήτριος Ἀλαμπάνος, καί πολλοί χριστιανοί ἀπό
τό Κόμμα, τήν Λαμία καί τά γύρω χωριά πού κατέκλισαν
τό Πνευματικό Κέντρο.
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Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ εἰσήλθαμε καί πάλι στήν
πιό εὐλογημένη περίοδο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, τό
κατανυκτικό Τριώδιο. Κατά τή διάρκεια αὐτοῦ τοῦ Τριω-
δίου, ὅλα σιγά-σιγά ἀλλάζουν στήν
Ἐκκλησία μας. Τά τροπάρια, οἱ ὕμνοι,
οἱ ἀκολουθίες, οἱ Θεῖες Λειτουργίες, οἱ
νηστεῖες. Ἀκόμη καί τά ἐξωτερικά στοι-
χεῖα, ὅπως εἶναι τά ἄμφια τῶν ἱερέων
καί τά καλύμματα τῆς Ἁγίας Τραπέζης,
κι αὐτά, ἀποκτοῦν ἕνα κατανυκτικό
καί πένθιμο χρῶμα, βοηθητικό καί
συμβατό μέ τό ὅλο κλῖμα πού ἐπικρα-
τεῖ στά ἐκκλησιαστικά δρώμενα. Τό
νιώθουμε, ὅτι κάτι ἄλλο ἀρχίζει νά
ἐπικρατεῖ στίς ψυχές καί στούς ναούς
μας. Κάτι πού μᾶς συγκινεῖ καί μᾶς
βοηθάει νά σκεφτοῦμε λίγο καί τόν
ἑαυτό μας..

Βέβαια ὅλο αὐτό τό σκηνικό δέν
εἶναι ἀποδεκτό ἀπό ὅλους. Ὁ κόσμος
καί τό κοσμικό πνεῦμα καί ὁ συνηθι-
σμένος ἄνθρωπος συνεχίζει τήν ἴδια
περπατησιά του. Ὅπως ἔμαθε. Δέ θέ-
λει νά ἀλλάξει. Εἶναι δεμένος μέ τόν
ἑαυτό του καί τίς συνήθειές του. Κι ἄν κάνει κάτι διαφο-
ρετικό, πρός τήν κατεύθυνση τοῦ Θεοῦ, αὐτό τίς περισ-
σότερες φορές εἶναι ἐθιμοτυπικό καί ἐπιφανειακό. Δυ-
στυχῶς πολλοί ἀπό μᾶς τίς γιορτές καί τίς φάσεις τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους τίς βιώνουμε σάν μιά ἐναλλακτική
πρόταση, σάν μιά πολιτισμική διάσταση τοῦ κοινοῦ μας
βίου, ὅπως καί ὅλες τίς ἄλλες ( π.χ. τά καρναβάλια), καί
ὄχι σάν ἕνα προσωπικό καί ἀναγεννητικό γεγονός.

Ἡ ἀλλαγή πού συμβαίνει στήν ἐκκλησιαστική ζωή
αὐτό τόν καιρό, ἔχει βαθιά πνευματικά καί οὐσιαστικά
στοιχεῖα. Δέν εἶναι μιά συναισθηματική φόρτιση οὔτε μιά
ἐπετειακή ἐκδήλωση. Ἀπευθύνεται καί μιλᾶ στήν ψυχή
μας καί ζητεῖ ἀπό μᾶς ὑπαρξιακή προσέγγιση, στοχασμό
καί αὐτοεξέταση καί κυρίως μυστηριακή συμμετοχή. Δέν
μποροῦμε νά τά βλέπουμε ὅλα μέ τά παραμορφωτικά
γυαλιά τῆς ἐκκοσμίκευσης καί τῆς τηλεόρασης. Ἀλλοιῶς
τά προσεγγίζουν τά θέματα αὐτά τά καφενεῖα, τά πολυ-
καταστήματα τροφίμων, τά ταξιδιωτικά γραφεῖα, οἱ τηλε-
οπτικές ἐκπομπές, οἱ δῆμοι καί ἡ αὐτοδιοίκηση, καί
ἀλλιῶς, τελείως διαφορετικά, ἡ Ἐκκλησία μας καί ἡ Πα-
ράδοσή μας.

Ἐκεῖνο λοιπόν πού θέλει ὁ Θεός, ἡ Ἐκκλησία μας καί
ἡ ψυχή μας αὐτή τήν περίοδο δέν εἶναι ὁ ταραμάς καί ὁ

χαρταετός, τά καρναβάλια καί τά σαρακοστιανά... Ἤ μιά
θρησκευτική συμπεριφορά κομμένη καί ραμμένη στά
μέτρα μας π.χ. λίγη νηστεία, λίγους «Χαιρετισμούς» κλπ.

ἀλλά μιά συνολική ἀλλαγή καί ἀνα-
γέννηση πού θά συνεχισθεῖ καί μετά
τό Τριώδιο, τότε βεβαίως πιό χαρούμε-
να καί δημιουργικά. Μή συρρικνώ-
σουμε λοιπόν τήν ἐκκλησιαστική πρα-
κτική τῶν ἡμερῶν αὐτῶν σέ μιά ἑορ-
ταστική παρουσία μας στόν «βλάχικο
γάμο» καί στά «κούλουμα» τῆς Κα-
θαρᾶς Δευτέρας. Ὁ χαλβάς καί ἡ λα-
γάνα δέν λύνουν τό πρόβλημα τῆς
ψυχῆς μας καί δέ δίνουν ἀπάντηση
στά ἀγωνιώδη πολλές φορές ὑπαρξια-
κά ἐρωτήματα γιά τό παρόν καί τό
αἰώνιο μέλλον μας. 

Βέβαια εἶναι δύσκολο στίς «τηλεο-
πτικές» μέρες πού ζοῦμε, ὅπου ὁ μιμη-
τισμός καί ἡ ψυχολογία τῆς μάζας κυ-
ριαρχοῦν καί ἡ εἰκονική πραγματικό-
τητα διαφεντεύει μονάδες καί σύνολα,
εἶναι δύσκολο, οἱ περισσότεροι νά χα-
ράξουν προσωπική πορεία καί νά δια-

φοροποιηθοῦν. Καί οἱ πιό δυνατοί χαρακτῆρες ἐπηρεά-
ζονται ἀπό τήν περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα. Εἶναι ἀλήθεια.
Καί μόνο τά γεγονότα καί τίς εἰδήσεις τῶν ἡμερῶν νά
προσέξει κάποιος, κι αὐτά –χώρια πού δέν μαθαίνει
πλήρως καί τελείως τήν ἀλήθεια- διασποῦν τήν ἀφοσίω-
ση τῆς ψυχῆς στά οὐσιαστικά μεγάλα θέματα τῆς πίστεως
καί τῆς σωτηρίας. Χρειάζεται ὅμως νά πάμε «κόντρα»
στό ρεῦμα. Σίγουρα, ἡ ρουτίνα σκοτώνει τήν ἀνάταση
τῆς ψυχῆς, ἀλλά ἡ ἐξωστρέφεια πλήττει θανάσιμα τήν
αὐτογνωσία.

Κάτι πρέπει νά κάνουμε λοιπόν αὐτό τό Τριώδιο. Ἡ
Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ σέ ἐσωστρέφεια. Ὄχι σέ μιά μορφή
διαλογισμοῦ ἤ ἀπάθειας καί ἀπραξίας. Αὐτά δέν εἶναι
ὀρθόδοξες πρακτικές. Οὔτε σέ μιά αὐτογνωσία πού
δῆθεν ὁδηγεῖ σέ αὐτοβελτίωση, αὐτοπραγμάτωση καί
αὐτοσωτηρία. Αὐτά εἶναι ξένα πρός τήν μακραίωνη
πνευματική μας παράδοση. Ἡ Ὀρθοδοξία μᾶς καλεῖ σέ
μιά αὐτοκριτική γιά τήν μέχρι τώρα πορεία μας, στήν
αὐτογνωσία πού θά προκύψει ἀπό αὐτή, στή συναίσθη-
ση τῆς ἁμαρτωλότητάς μας, στή βαθιά μετάνοια μπρο-
στά στό Θεό, ὄχι σέ μιά στείρα μεταμέλεια, καί κατόπιν

ἀνταποκρίθηκαν στό κάλεσμα ἀγάπης τῆς τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ φιλανθρωπικοῦ της
ἔργου καί τήν ἠθική συμπαράστασή τους στήν προσπά-
θεια πού κάνει γιά νά ἀνακουφίσει τόν πόνο καί τήν ἀνά-
γκη τῶν ἐνδεῶν συνανθρώπων μας. Ἡ ἐκδήλωση, ἡ
ὁποία τελοῦσε ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου μας κ. Νικολάου, πραγματοποιήθηκε τήν
Δευτέρα 10 Ἰανουαρίου καί περιελάμβανε τσάι, καφέ καί
γλυκίσματα τά ὁποῖα προσέφεραν οἱ ἐθελόντριες κυρίες
τῶν Φιλοπτώχων ταμείων, ἐνῶ διανθίστηκε μέ μουσικο-
χορευτικό πρόγραμμα τό ὁποῖο παρουσίασε ἡ χορωδία
τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας
καί χορευτικά τμήματα τῶν ἐνοριῶν τῆς Λαμίας.

Ἑορτή Τριῶν Ἱεραρχῶν.
Ὁ ἑορτασμός τῶν Τριῶν Μεγάλων Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλη-
σίας μας καί προστατῶν τῆς Παιδείας καί τῶν Γραμμάτων,
ἤτοι τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολό-
γου καί τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τελέσθηκε ἀπό
τούς Ἐκπαιδευτικούς καί τούς μαθητές τῶν Σχολείων τῆς
περιοχῆς μας τήν Παρασκευή 28 Ἰανουαρίου. 
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας χοροστάτησε στήν
Θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό
Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας ὅπου συμμε-
τεῖχαν μαθητές τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου καί Λυκεί-
ου, τριῶν Γυμνασίων καί δύο Δημοτικῶν Σχολείων τῆς
Λαμίας, στήν ἀκολουθία παρέστησαν ὁ Περιφερειακός Δι-
ευθυντής Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαιδεύ-
σεως Στερεᾶς Ἑλλάδος κ Ἠλίας Ἀργυρόπουλος, οἱ Διευ-
θυντές τῆς Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαιδεύ-
σεως Φθιώτιδος, Σχολικοί Σύμβουλοι καί καθηγητές τῆς
περιοχῆς. Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ Θεο-
λόγος Καθηγητής κ. Κωνσταντῖνος Σφήκας, ἐνῶ ἐπικαίρα
πρός τούς Ἐκπαιδευτικούς καί τούς Μαθητές ὡμίλησε ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, ὁ ὁποῖος καί τέλεσε τήν
ἀρτοκλασία ὑπέρ τῶν Ἐκπαιδευτικῶν καί Μαθητῶν τοῦ
Νομοῦ μας. 
Τήν Κυριακή 30 Ἰανουαρίου, κυριώνυμη ἡμέρα τῆς Ἑορ-
τῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε καί
ὡμίλησε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς
Θεοτόκου Λαμίας. Μέ πρωτοβουλία καί ἀπόφαση τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου μας σέ ὅλα τά κατηχητικά
σχολεῖα, τίς νεανικές συνάξεις καί τούς κύκλους μελέτης
τῆς Ἁγίας Γραφῆς τῆς Μητροπόλεώς μας, τήν ἑβδομάδα
πρό τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τά μαθήματα καί οἱ
ὁμιλίες ἀφιερώθηκαν στούς Τρεῖς Ἱεράρχες καί τό ἔργο
τους, μέ σκοπό τήν προβολή τῆς ἑλληνοχριστιανικῆς παι-
δείας πού στήν σύγχρονη ἐποχή βάλλεται καί διαστρε-
βλώνεται ἀπό στρατευμένους Νεοεποχίτες.

Θεμέλιος λίθος Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Βλασίου Αὐλακίου.
Τήν Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Νικόλαος τέλεσε τήν κατάθεση τοῦ θεμελίου
λίθου γιά τήν ἀνέγερση τοῦ νέου ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Βλασίου Αὐλακίου Στυλίδος. Ἡ ἀνέγερση νέου να-

οῦ στήν ἐνορία Αὐλακίου ἦταν αἴτημα καί ἀπαίτηση ὅλων
τῶν κατοίκων τῆς κοινότητος καθώς ὁ παλαιός Ἱερός Να-
ός, ὁ ὁποῖος καί αὐτός τιμᾶται ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ἁγίου Ἱερο-

μάρτυρος Βλασίου, Ἐπισκόπου Σεβαστείας, χρονολογεῖται
ἀπό τό 1920 καί κρίνεται ἀκατάλληλος γιά νά στεγάσει τίς
λατρευτικές ἀκολουθίες τῆς ἐνορίας. Μετά τήν τελετή θε-
μελιώσεως ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στόν πανηγυ-

ρικό ἑσπερινό πού τελέσθηκε στόν ὑπάρχον ἐνοριακό
ναό ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἁγίου Βλασίου, παρουσία τοῦ Δη-
μάρχου Στυλίδος κ. Ἀπόστολου Γκλέτσου καί πολλῶν
κατοίκων τῆς περιοχῆς. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς
τοῦ Ἁγίου Βλασίου, ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε καί
ὡμίλησε στήν πανηγυρική θεία Λειτουργία στήν ἱστορική
Ἱερά Μονή Ἁγίου Βλασίου Στυλίδος.

Ἐθιμοτυπικές Ἐπισκέψεις.
Τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο ἐπισκέ-
φθηκε στό Ἐπισκοπεῖο Λαμίας ἐθιμοτυπικά, τήν Δευτέρα
31 Ἰανουαρίου, ὁ νέος αἱρετός Περιφερειάρχης Στερεᾶς
Ἑλλάδος κ. Κλέαρχος Περγαντάς, μέ τήν εὐκαιρία τῆς
ἀναλήψεως τῶν νέων καθηκόντων του. Κατά τήν συνά-
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Σωτηρία: Το βαθύτερο αἴτημα τῆς ἀνθρώπινης καρδιᾶς

Τήν  Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011, στόν Ἱερό Ναό
Ἁγ. Παρασκευῆς Νέας Ἄμπλιανης, ἔλαβε χώρα τό 32ο Ἱε-
ρατικό Συνέδριο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος. Τό
Συνέδριο τῶν Ἱερέων καί Διακόνων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ώς μας ξεκίνησε μέ
Ἀρχιερατική Θεία
Λειτουργία ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Φθιώτιδος
κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέ
πλειάδα πρεσβυτέ-
ρων ἐνῶ ἔψαλε ἡ
Χορωδία κληρικῶν
ὑπό τή διεύθυνση
τοῦ Διευθυντοῦ τῆς
Σχολῆς Βυζαντινῆς
Μουσικῆς τῆς Μη-
τροπόλεώς μας καί
Λαμπαδαρίου τοῦ
Μητροπολιτ ικοῦ
Ναοῦ,  κ. Ἀνδρέα
Ἰωακείμ. Στό τέλος
τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας καί πρίν ἀπό
τή διανομή τοῦ
Ἀντιδώρου ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἀπηύθυνε στό ἱερατικό Ἐκκλησίασμα λόγους
παρμένους ἀπό τό Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας καί
ἐτόνισε τήν σπουδαιότητα τοῦ παρόντος Συνεδρίου. Μάλι-
στα εἶπε ὅτι τά θέματα σήμερα πρέπει νά τά δοῦμε μέ τήν
ὑπευθυνότητα καί τήν ἀποφασιστικότητα τῆς ἡμέρας τῆς
Χειροτονίας μας. Μετά τό πέρας τῆς κατανυκτικῆς Θείας
Λειτουργίας μεσολάβησε ἕνα διάλειμμα καί ἄρχισαν  οἱ
ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ. Ἔγιναν δύο δεκάλεπτες εἰσηγήσεις, μία ἀπό τόν
Πρωτοπρεσβύτερο π. Νεόφυτο Ραφαηλίδη, Διδάκτορα τῆς
Θεολογίας, μέ θέμα: «Αὐτοσυνειδησία, Διακονία καί Ἀπο-
στολή τῶν Ἱερέων» στίς δύσκολες περιστάσεις τῆς σημε-
ρινῆς ἐποχῆς, καί ἡ δεύτερη, ἀπό τόν Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως, Ἀρχ/τη π. Σεραφείμ Ζαφείρη, μέ θέμα «Ἡ
Κάρτα τοῦ Πολίτη, εὐλογία ἤ κατάρα;». Μόλις ἐτελείωσαν
οἱ εἰσηγήσεις, Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας πῆρε
τόν λόγο, σχολίασε τίς εἰσηγήσεις, ἐνημέρωσε τό σῶμα
τῶν Ἱερέων γιά τά τεκταινόμενα καί παρουσίασε τή θέση
τῆς Ἐκκλησίας μπροστά στά σύγχρονα προβλήματα. Στή
συνέχεια ἔγιναν παρεμβάσεις καί διετυπώθηκαν ἐρωτήσεις
ἀπό τούς Ἱερεῖς, οἱ ὁποίοι συνέταξαν καί τό ἀκόλουθο ψή-
φισμα: 

ΨΗΦΙΣΜΑ
Α) Ἀναγνωρίζομε ὅτι ἡ Πατρίδα μας τήν περίοδο αὐτή

διέρχεται μιά πολύ σκληρή καί  πολυμέτωπη κρίση, ἡ ο-
ποία ἔχει καταβάλει ἀφόρητα τό λαό καί ἔχει δημιουργήσει
μεγάλα προβλήματα μέ τήν ἀνεξέλεγκτη ἐγκληματικότητα,
τήν αὐξανόμενη ἀνεργία, τήν μείωση μισθῶν καί συντάξε-
ων, τήν αὔξηση τῶν φόρων, καί μέ ὅλα τά ἐπώδυνα μέτρα,
πού καταιγιστικά λαμβάνονται. Δέν γνωρίζουμε ἄν φταίει ἡ
ἔλλειψη προνοητικότητος ἀπό τούς ἑκάστοτε κυβερνῶντες,
πού μέ τίς παροχές αὔξησαν τό χρέος, σέ σημεῖο ἀπελπιστι-
κό, ἤ, ἡ καλλιεργηθείσα νοοτροπία τοῦ νεοπλουτισμοῦ

στόν ἁπλό λαό, πού συνήθισε νά δαπανᾶ καί νά ἀπολαμ-
βάνει ἀπερίσκεπτα, ἤ, ἄν ἐκτελεῖται σχέδιο τῆς παγκοσμιο-
ποιήσεως ὥστε νά φθάσουμε στό σημερινό ἀδιέξοδο, τό
ὁποῖο ἀκόμη δέν ἔχει δείξει τό ἀληθινό του πρόσωπο.

Αὐτό πού γνωρί-
ζουμε καί διακη-
ρύττουμε εἶναι, ὅτι
θά συγκακοπαθή-
σουμε μέ τόν λαό
μας καί ὅπως πά-
ντοτε ἔπραξε ὁ Ἱε-
ρός Ἑλ-ληνικός
Κλῆρος, δέν θά τόν
ἀφήσουμε μόνο
στήν κρίση αὐτή.
Ὅλοι ἐμεῖς οἱ παπά-
δες τῆς ὑπαίθρου,
τῶν μικρῶν καί με-
γάλων ἐνοριῶν, θά
μοιρασθοῦμε τό
καθημερινό μας μέ
τόν πεινασμένο, θά
ὀργανώσουμε ὁμά-
δες συμπαραστάσε-
ως τῶν ἐμπεριστά-
των ἀδελφῶν μας
καί θά ἐντείνουμε

τίς δράσεις μας ὑπέρ τοῦ ποιμνίου μας.
Β) Θεωροῦμε πλῆγμα καί χαριστική βολή στήν πληγω-

μένη συνείδηση τοῦ λαοῦ μας τήν ἐπιχειρουμένη ἀπό μερι-
κούς ἀποκαθήλωση τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καί Ἐθνικῶν Συμ-
βόλων. Ἄλλο ἔρευνα καί ἄλλο προπαγάνδα. Ἄλλο σεβα-

σμός τῆς διαφορετικότητος καί ἄλλο ἐμπαιγμός τῆς μοναδι-
κότητος. Ἐπειδή ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἱερεῖς τῆς Φθιώτιδος προερ-
χόμεθα ἀπό ἥρωες καί ἀγωνιστές τῆς Ἐθνεγερσίας τοῦ
1821 καί τῆς Ἀντιστάσεως τοῦ 1940, λυπούμεθα καί εἴμα-
στε  προβληματισμένοι πού ἡ Ἐθνική Τράπεζα, μέ τήν
ὁποία ἡ Ἐκκλησία εἶχε καλή συνεργασία καί οἱ ἐνορίες, τά
μοναστήριά μας καί πολλοί ἐκ τῶν προσώπων τῆς Μητρο-
πόλεώς μας ἔχουν τίς καταθέσεις τους ἐκεῖ, χρηματοδότησε
τό ὑβριστικό ἔργο γιά τό 1821.

Γ) Ἐκφράζουμε τήν ἔκπληξή μας καί καταθέτουμε τή
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Βι βλι ο πω λεῖο 
Ἱ ερᾶς Μη τρο πό λε ως

Φθιώ τι δος

«TO ENUEON»
Χα τζο πού λου & Σα τω βριάν δου • 351 00 Λαμία

Τηλ. : 2231 036204

Ἄποψη τῆς κατάμεστης ἀπό ἱερεῖς αἴθουσας τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ἁγίας Παρασκευῆς Λαμίας.

Στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 2011
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ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΩΝ

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ ΜΑΣ 
κ.κ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Α. ΘΕΙΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ

1. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ:  Εἰς Ι.Ν. Ἁγ. Κων/νου καί
Ἑλένης Μαλεσίνας.
2. ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ: Εἰς Ι.Ν. Ἁγ. Θεοδώ-
ρων Ἀταλάντης. 
3. Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Εἰς Ἱ. Μητροπολιτικόν
Ναόν Λαμίας.
4. Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Εἰς Ἱ. Μητροπολιτικόν
Ναόν Λαμίας. (Ἑορτή Φθιωτῶν Ἁγίων).
5. Γ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Εἰς Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρα-
σκευῆς Δομοκοῦ.
6. Δ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Εἰς Ἱ.Ν. Ἁγ. Θεοδώρων
Παρορίου.
7. ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ: Εἰς Ἱ.Ν. Ἁγ. Γρηγορίου Ἐπι-
σκόπου Ὑπάτης (Ἰσόγειον Ἱ.Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Ν.
Ἄμπλιανης).
8. Ε΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Εἰς Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου
Λαμίας.
9. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ: Εἰς πανηγυρίζοντα Ἱ. Μη-
τροπολιτικόν Ναόν  Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λα-
μίας.

Β.  ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

1. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ: ὁ Σεβασμιώτατος.
2. Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Ἀρχιμ. Δοσίθεος Κα-
νέλλος, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τατάρνης.
3. Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος Λα-
φτσῆς, Δρ. Ἰατρικῆς, Πρωτοσύγκελλος Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως Ἀλεξανδρουπόλεως. 
4. Γ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Ἀρχιμ. Στέφανος Τό-
λιος, Πρωτοσύγκελλος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλο-
νίκης.
5. Δ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Ἀρχιμ. Πολύκαρπος
Μπόγρης, Γραμματέας Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Χρι-
στιανικῆς Ἀγωγῆς καί τῆς Νεότητος. 
6. Ε΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Ἀρχιμ. Φιλόθεος Θεο-
χάρης, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Χαλκίδος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Ὅλοι οἱ Κατανυκτικοί Ἑσπερινοί θά γίνονται στό Μη-
τροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας καί θά
ἀρχίζουν στίς  6:30 μ.μ.

Γ. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

1. Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ:  Εἰς Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου Λαμίας.
2. Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ: Εἰς Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Λα-
μίας. (Ἄφιξις Ἱερῶν Λειψάνων Φθιωτῶν Ἁγίων).
3. Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ: Εἰς Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Λαμίας. 
4. Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ: Εἰς Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Ροδίτσης. 
5. ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ: Εἰς Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν
Λαμίας. 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΔΡΟΜΗ

Τετραήμερη προσκυνηματική ἐκδρομή ἀπό 28

Ἀπριλίου ἕως 1 Μαΐου στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
τῆς Βουλγαρίας
διοργανώνει ἡ Ἱε-
ρά Μητρόπολίς
μας. Ἡ ἐκδρομή
περιλαμβάνει ἐπι-
σκέψεις σέ Μονα-
στήρια τῆς Βουλ-
γαρίας, συνάντηση
μέ τόν Μακαριώ-
τατο Πατριάρχη
Σόφιας κ. Μάξιμο,
Θεία Λειτουργία στό μεγαλοπρεπή Ἱ. Ναό Ἁγ.
Ἀλεξάνδρου Νέφσκι, περιήγηση σέ ἀξιοθέατα τῆς
χώρας. Πληροφορίες καί δηλώσεις συμμετοχῆς στά

Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος
καί στά τηλέφωνα 2231050551-4.

Ἀπό τήν θεμελίωση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βλασίου Αὐλακίου.

Ἡ τοποθέτηση τοῦ θεμέλιου λίθου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας.



σέ μιά νέα πορεία μέ ἀποφασιστικότητα καί ἑδραίωση
στή ζωή τοῦ Χριστοῦ. Κι ὅλα αὐτά κάτω ἀπό τό βλέμμα
τοῦ Χριστοῦ, μέ τή βοήθεια τῆς θείας χάριτος, ὄχι μόνοι
μας, μέ τή καθοδήγηση τοῦ πνευματικοῦ μας, γιατί ὁ
δρόμος εἶναι δύσκολος καί ἀνηφορικός κι ἔχει παγίδες,
ἰδίως ἡ Μ. Τεσσαρακοστή, καί πρό πάντων, μέ τό ὅρα-
μα τῆς προσδοκώμενης Ἀνάστασης πρό ὀφθαλμῶν.

«Τό ποτάμι θά ἀκολουθήσει τό δρόμο πού ξέρει».
Ὅσο κι ἄν προσπαθήσουμε ν᾽ ἀλλάξουμε  τή ροή, αὐτό
θά βρεῖ τούς παλιούς δρόμους τοῦ ὕδατος. Ἔτσι εἶναι ἡ
ψυχή μας. Ὅσο κι ἄν προσπαθήσουμε μέ ἐξωτερικά καί
ξένα στοιχεῖα, μέ κοσμικότητες καί κοινωνικές ὑποχρε-
ώσεις, μέ καρναβαλικές ἐκδηλώσεις καί δημόσιες ὑπο-
τιμήσεις τοῦ γεγονότος τῆς Ἐκκλησίας, ποτέ μά ποτέ,
δέν θά πάψει νά ἠχεῖ μέσα μας αὐτό πού ἡ καρδιά μας
πιστεύει, θέλει, ἐγκρίνει καί ζητεῖ. Ποιό; Αὐτό πού λένε
καί οἱ ποιητές καί στιχοπλόκοι καί τά ἀκοῦμε δεξιά καί
ἀριστερά, καθημερινά: «Ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς εἶναι πο-
λύ μεγάλο πράγμα..»!  καί «ἐκεῖνο πού ζητάω, εἶναι -
ὄντως-μιά εὐκαιρία στόν Παράδεισο νά πάω». Μόνο
πού τά τραγούδια αὐτά δέ λένε καί τά παρακάτω, δέ δί-
νουν τή λύση καί δέ λύνουν τό πρόβλημα. Ἡ ψυχή, ναί,
φωνάζει καί ζητεῖ τή σωτηρία καί τόν Θεό της, ἀλλά πώς
θά γίνει αὐτό εὐλογημένη πραγματικότητα;

Ἡ Ἐκκλησία ἔχει συνολική πρόταση πώς θά βγοῦμε
ἀπό τήν κρίση τῆς ψυχῆς μας! Τό λέγε παλιά ἕνας
εὐσεβῆς ἀοιδός: «Ἡ λύση εἶναι μία: Μετάνοια, Ἐξομο-
λόγηση καί Θεία Κοινωνία». Πράγματι τό καλύτερο
φάρμακο, ὁ δυνατότερος ἐξορκισμός, τό ἰσχυρότερο
φυλαχτό καί ἡ ἀποτελεσματικότερη εὐλογία στή ζωή
μας εἶναι τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ! Δέν εἶναι
ἁπλά μιά ἀλλαγή, μιά μετάγγιση, μιά βοήθεια. Εἶναι μιά
ἀναγέννηση! Ἀρκεῖ νά προσεγγίσουμε καί τώρα καί πά-
ντοτε τά Ἅγια αὐτά Μυστήρια μέ τήν κατάλληλη ὀρθό-
δοξη προετοιμασία. Ἀρκεῖ νά μή τά δοῦμε «μαγικά»
σάν ξεκομμένες καί αὐτονομημένες ἐνέργειες καί πρα-
κτικές. Νά τά δοῦμε, ὅπως πραγματικά εἶναι, ὁ Χριστός,
ὁ Ἴδιος, δηλαδή. Ὁ Ἐσταυρωμένος καί Ἀναστημένος Λυ-
τρωτής μας. Αὐτός πού ἄλλαξε τόν κόσμο. Αὐτός, καί
μόνον Αὐτός, μέ τήν Ἁγία Του Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
μπορεῖ νά κάνει καί σέ μᾶς τό θαῦμα πού ζητεῖ ἡ ψυχή
μας: τήν ἐλευθερία, τήν ἀλλαγή, τή σωτηρία μας.

ἀρχιμ. Σεραφείμ Ζαφείρης,
Ἱεροκήρυξ  Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.     

ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΛΑΜΙΑΣ
Μὲ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακὴ, 23 Ἰανουα-
ρίου 2011 καὶ ὥρα 5:00 μ.μ., ἡ ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-

ως Φθιώτιδος προγραμματισμένη Θεολογικὴ καὶ Ἱστορικὴ
Ἑσπερίδα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ
Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, τὴν ὁποία ὀργάνωσε τὸ Ἐκκλησια-
στικὸ Συμβούλιο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ καὶ ἡ ὁποία ἔλαβε χώ-
ρα στὸν «Νέο» Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Πολιούχου Λα-
μίας, Ἁγίου Λουκᾶ.
Στὴν ἐκδήλωση τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπο-
λίτη Φθιώτιδος κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ἐκπροσώπησε ὁ
Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης καὶ Πρω-
τοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτι-
δος π. Ραφαὴλ Γρίβας, ἐνῶ παραβρέθηκαν ὁ
Διοικητὴς τῆς ΜΕ.ΡΥΠ. Στρατηγὸς Θεόδωρος
Ζάχαρης, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Δημάρχου  Ἀντι-
δήμαρχος Πολιτισμοῦ κ. Κωνσταντῖνος Μου-
στάκας, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβου-
λίου Λαμιέων κ. Παναγιώτης Φώσκολος καὶ ἡ
Δημοτικὴ Σύμβουλος Λαμιέων κ. Βάνα Ρου-
ποτιᾶ. Παρὼν ἦταν ἐπίσης ὁ κ. Νικόλαος Κόκ-
κινος, γυιὸς τοῦ κ. Ἠλία Κόκκινου, τοῦ
ἀνθρώπου ὑπεύθυνου γιὰ τὴ σωτηρία τῆς Λα-
μίας ἀπὸ ὁλοκληρωτικὴ καταστροφὴ τὸ 1944
Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μὲ τὸν χαιρετισμὸ τοῦ
προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου
Λουκᾶ π. Νικολάου Γαλανοπούλου πρὸς
ὅλους τοὺς παρευρεθέντας.
Ἀκολούθησαν οἱ εἰσηγήσεις α) τοῦ π. Νικολάου Γαλανο-
πούλου D.Phil.μὲ θέμα: «Ἡ Ζωὴ, τὸ Ἔργο καὶ τὸ Εὐαγγε-
λικὸ Μήνυμα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ», β) τοῦ κ. Βασιλείου
Κουτκιᾶ, πρώην Ἀντιδημάρχου Λαμιέων καὶ διακεκριμέ-
νου Ἐκπαιδευτικοῦ μὲ θέμα: «Ἡ Ἀπήχηση τοῦ Ἁγίου
Λουκᾶ στὴ Φθιωτικὴ Κοινωνία» καὶ γ) τοῦ συγγραφέως κ.

Δημητρίου Νάτσιου μὲ θέμα: «Ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου
Λουκᾶ. Ἱστορία, Ἀρχιτεκτονικὴ, Εἰκονογράφηση».
Οἱ εἰσηγήσεις ἀνέδειξαν πτυχὲς ἄγνωστες στὸ εὐρὺ κοινὸ
γιὰ τὸ εὐαγγελικὸ μήνυμα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, καθὼς καὶ

τὴν σχέση τοῦ Φθιωτικοῦ λαοῦ μὲ τὸν Ἅγιο,
μὲ ἀποκορύφωμα τὴν ἀφιέρωση τριῶν Ἱερῶν
Ναῶν στὴ μνήμη τοῦ Ἁγίου. 
Στὴ συνέχεια ἡ Βυζαντινὴ χορωδία τοῦ Ἐθνι-
κοῦ Ὠδείου ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ πρωτο-
ψάλτου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ καθηγητοῦ Βυζα-
ντινῆς Μουσικῆς τοῦ Ἐθνικοῦ Ὠδείου κ. Γεωρ-
γίου Δελλοπούλου ἀπέδωσε τροπάρια ἀπὸ
τὴν Ὑμνολογία πρὸς τὸν Ἅγιο. 
Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε στὶς 6:30μ.μ. μὲ τὴν με-
ταφορὰ τοῦ χαιρετισμοῦ τοῦ Σεβασμιωτάτου
πρὸς τοὺς παρευρεθέντας ἀπὸ τὸν Πρωτοσύ-
γκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος π.
Ραφαὴλ Γρίβα καὶ τὴν διανομὴ μικρῶν εὐλο-
γιῶν.
Ἀκολούθησε ἡ κοπὴ τῆς Πρωτοχρονιάτικης
πίττας τοῦ πληρώματος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ
Ἁγίου Λουκᾶ στὸ κέντρο Look Up (πρώην Πε-
ρίπτερο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ).

Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Μέ ἐπιτυχία στέφθηκε ἡ 2η γιά τό ἔτος 2011 Θεολογικο-ι-
στορική Ἑσπερίδα πού διοργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολίς
μας καί πραγματοποίησε τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο

τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Κόμματος, στό Ἐνορια-
κό Πνευματικό Κέντρο, τήν Κυριακή 13 Φεβρουαρίου. Ἡ
ἐκδήλωση ἄρχισε μέ χαιρετισμό καί εὐχαριστίες τοῦ Ἐφη-
μερίου π. Δημητρίου Μπλέτσα. Ἀκολούθως ἡ κυρία Μα-
ριάννα Γεωργολιοῦ - Ἀναγνωστοπούλου Ψυχολόγος καί
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διαμαρτυρία μας γιά τήν ἀπαγόρευση διορισμοῦ νεοχειρο-
τονουμένων Ἱερέων. Ἡ μείωση τῶν Ἐφημερίων θά ἔχει κα-
κό ἀντίκτυπο στόν ἴδιο τόν λαό τῆς ὑπαίθρου, ὁ ὁποῖος θά
στερηθεῖ τῶν εὐεργετικῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ κλήρου, ὅχι μό-
νο θρησκευτικῶν, ἀλλά καί κοινωνικῶν, τή στιγμή μάλιστα
πού ἀποτελοῦσε σέ πολλά χωριά τόν μοναδικό  καί τελευ-
ταῖο θεσμό πού εἶχε ἀπομείνει. Τό μέτρο αὐτό, ἄνισο καί
ἄδικο, πλήττει στήν καρδιά τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καί
ἀποκαλύπτει ὅτι οἱ σχέσεις τῆς Συναλληλίας καί Φιλαλλη-
λίας περνᾶνε στό ἐπίπεδο τῆς περιθωριοποιήσεως καί ἀπα-
ξιώσεως τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως αὐτό ἐνεργεῖται
ἀπό τόν ταπεινό καί ἀφοσιωμένο παπά τοῦ χωριοῦ. Ζη-
τοῦμε ἀπό τήν Κυβέρνηση νά ἀναθεωρήσει τήν ἀπόφαση
αὐτή καί νά πράξει βάσει τῶν συμφωνηθέντων καί ὑπο-
γραφέντων ἀπό πολλῶν ἐτῶν μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολι-
τείας.

Δ) Ὡς πιστοί Λειτουργοί τοῦ Ἱησοῦ, ὁ Ὁποῖος παραγγέλ-
λει διά τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «πᾶσα ψυχή ἐξουσίαις
ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω» (Ρωμ. ιγ΄ 1), εἴμεθα νομοτα-
γεῖς καί σεβόμεθα τόν πολιτικό κόσμο τοῦ κράτους μας, ὁ
ὁποίος ἔχει τήν εὐθύνη τῆς διαχειρίσεως ὅλων τῶν θεμά-
των τῆς Πατρίδος μας. Παράλληλα ὅμως ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος
μᾶς ἐπιτάσσει, διά στόματος Πέτρου, στίς Πράξεις τῶν Ἀπο-
στόλων: «δεῖ πειθαρχεῖν Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις»
(Πράξ. ε΄ 29). Διά τοῦτο πάνω ἀπό κάθε νόμο βάζομε τόν
ἠθικό νόμο τοῦ Εὐαγγελίου, ὁ ὁποῖος τά πάντα ὁρίζει πρός
τό συμφέρον τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ μεθοδευόμενη παραλαβή
τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη, μᾶς εὑρίσκει πολύ ἐπιφυλακτικούς.
Οἱ συνεχεῖς ἀναβολές, οἱ ἀλληλοαναιρούμενες θέσεις κυ-
βερνητικῶν παραγόντων, οἱ πειστικές ἀπόψεις εἰδικῶν ἐπι-
στημόνων, οἱ ὑπεκφυγές τῶν ἁρμοδίων στίς πιεστικές πα-
ρακλήσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιά τήν  ἀποστολή τοῦ σχεδί-
ου νόμου καί ἡ ἀπόρριψη τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη ἀπό Κρά-
τη – Μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, μᾶς πείθει ὅτι κάτι δέν
πάει καλά, ὅτι κάτι μεθοδεύεται «ἐν κρυπτῷ καί παραβύ-
στῳ» καί ὅτι πιθανόν νά εὑρεθοῦμε πρό τετελεσμένων γε-
γονότων, μή δυνάμενοι νά ἀντιδράσουμε λόγῳ ἐλλείψεως
τοῦ ἀπαιτουμένου χρόνου. Ἀναμένοντας τήν ἀπόφαση τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου περί τοῦ πρακτέου, ἐκφράζουμε τούς φό-
βους καί τίς ἐπιφυλάξεις μας καί διαβεβαιώνουμε τόν πιστό
λαό, ὅτι Κάρτα πού ἔχει τόν ἀριθμό τοῦ Ἀντιχρίστου, πού
δεσμεύει τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου καί καταργεῖ τά
προσωπικά δεδομένα, δέν πρόκειται νά παραλάβουμε.
Ἐναρμονισμένοι μέ τήν ἐλευθερία, τήν ὁποία μᾶς χάρισε ὁ
Χριστός, θέλουμε νά εἴμαστε ἐλεύθεροι χωρίς παρακολού-
θηση, χωρίς ὁμαδοποίηση καί χωρίς προγραμματισμένη
πορεία.

Ε) Δηλώνουμε, ὅτι στήν κρίσιμη αὐτή καμπή τῆς Πατρί-
δας μας καί τῆς Ἐκκλησίας μας, θά εἴμαστε στό πλευρό τῶν
τιμίων πολιτικῶν καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
μας, γιά τήν ἀντιμετώπιση ὅλων τῶν δυσαρέστων καταστά-
σεων, πού προκύπτουν λόγῳ τῆς συγχύσεως καί τῶν ποι-
κίλων δυσκολιῶν, ὑπερασπιζόμενοι τό Ἑλληνορθόδοξο
ἦθος καί τά προνόμια τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ.

Ἐν Λαμία, 28 Φεβρουαρίου 2011
ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ  ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΟΙ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος 
Ἡ Διοικ. Ἐπιτροπή Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων 
Κάστρου Λαμίας .........................................15.000,00
Τό Ἐνορ. Φιλοπ. Ταμεῖο Ἁγ. Δημητρίου 
Λαμίας ..........................................................1.000,00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. Ἁγ. Ἀθανασίου Ροδίτσης........ 500,00
Ὁ κ. Ἰωάννης Ρηγινιώτης .................................500,00
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Θεόκλητος Μπρούζης .......... 300,00
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Πορφύριος Παπαρούπας ..... 300,00
Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο Ἱ. Ν. Ἁγίου Δημητρίου
Ἀμουρίου .......................................................250,00

Ὑπέρ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζα
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας 
κ. Νικόλαος ..................................................... 500,00
Ἀνώνυμος .....................................................2.000,00
Ἡ Διοικ. Ἐπιτροπή Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων 
Κάστρου Λαμίας ...........................................5.000,00
Ἡ κα Εἰρήνη Φίτσιου........................................ 500,00
Ἡ κα Ἑλένη Τσούμα .........................................100,00
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη..................................... 80,00
Ὁ αἰδεσ. πρεσβ π. Κωνσταντῖνος Θεολογᾶς ... 100,00
Ἡ κα Πολυτίμη Μάγκα ....................................100,00
Ὁ κ. Ἰωάννης Σκορδάς ....................................... 50,00

Ὑπέρ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
Ἡ κα Εἰρήνη Φίτσιου ........................................500,00

Ὑπέρ Φθιωτικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Φωνῆς 
Ὁ κ. Σπυρίδων Σιμωτάς .....................................30,00   
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Θεόκλητος Τσίρκας ................20,00
Ὁ αἰδεσ. πρεσβ. π. Νικόλαος Κόρμπος ............. 20,00              

Ὑπέρ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ Μητροπόλεως 
Ἡ Διοικ. Ἐπιτροπή Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων
Κάστρου Λαμίας ...........................................2.000,00

Ὑπέρ Γηροκομείου Σπερχειάδος
Ἡ Διοικ. Ἐπιτροπή Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων 
Κάστρου Λαμίας ...........................................3.000,00

Δ Ω Ρ Ε Ε Σ
λησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Δημητρίου Ἀμουρίου, ὅπου οἱ ἐνο-
ρίτες τῆς κοινότητος τίμησαν τόν συνταξιοῦχο ἐφημέριο
τοῦ Ναοῦ αἰδεσ. πρωτ. π. Ἠλία Τσιακατούρα  γιά τήν πο-
λυετή προσφορά του στήν ἐνορία. Τήν Κυριακή 20 Φε-
βρουαρίου ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Πα-
ρασκευῆς Κομποτάδων, ὅπου χειροθέτησε μέ τό οφίκιο
τοῦ Οἰκονόμου τόν συνταξιοῦχο κληρικό τῆς Μητροπό-
λεώς μας αἰδεσ. πρεσβ. π. Κωνσταντῖνο Καρανίκα. Τήν
Κυριακή 27 Φεβρουαρίου ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν
Ἱ. Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ρεγγινίου, ὅπου τέ-
λεσε τό μνημόσυνο τοῦ Ἀθανασίου Μπέλου, πατέρα τοῦ
τέως Νομάρχη καί Βουλευτοῦ κ. Τριαντάφυλλου Μπέ-
λου.

Ὁ ἑορτασμός τῶν Θεοφανείων.
Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε τήν Πέμπτη 6 Ἰανουαρίου, ἡ
ἑορτή τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί
τῆς Θείας Ἐπιφανείας στή πόλη τῆς Στυλίδος. Τῶν ἑορτα-

στικῶν ἐκδηλώσεων προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος ἱερούργησε στόν Ἱερό
Ναό Ἁγίου Ἀθανασίου Λαμίας καί τέλεσε τήν ἀκολουθία
τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ. Κατόπιν ἔγινε ἡ ἐν πομπῇ μετά-
βαση κλήρου καί λαοῦ στό λιμάνι τῆς πόλεως, ὅπου ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας τέλεσε τήν κατάδυση
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στή θάλασσα γιά τόν ἁγιασμό τῶν
ὑδάτων ἀπό πλοιάριο τῆς περιοχῆς. Ἀρκετοί θαρραλέοι
νέοι βούτηξαν στά κρύα νέρα γιά τήν ἀνάσυρση τοῦ Σταυ-
ροῦ, τόν ὁποῖο καί ἀνέσυρε ὁ νεαρός Χρῆστος Τσοῦλος,
στόν ὁποῖο ὁ Σεβασμιώτάτος προσέφερε μιά εἰκόνα τῆς
Παναγίας. Στήν τελετή παρέστησαν οἱ πολιτικές καί στρα-
τιωτικές ἀρχές τοῦ νομοῦ καί πολλοί ἐπίσημοι.

Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως.
Συνεχίσθηκε γιά τούς μῆνες Ἰανουάριο καί Φεβρουάριο τό
Ἐκπαιδευτικό Πρόγραμμα τοῦ Ἱδρύματος Ποιμαντικῆς Ἐπι-
μορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, μέ τό μήνα Ἰα-
νουάριο νά ἔχει ὡς κεντρικό θέμα:  Ἐνοριακή Ποιμαντική

καί τόν Φεβρουάριο τό θέμα: Ἐνορία καί Λειτουργική
Ζωή. Στήν μηνιαία σύναξη τῶν κληρικῶν τῆς Λαμίας στό
Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Λαμίας, τή Δευ-
τέρα 10 Ἰανουαρίου, ὁμιλητής ἦταν ὁ Θεολόγος κ. Γεώρ-
γιος Ἀποστόλου, μέ θέμα: «Ἡ Ἐνορία ὡς Σῶμα Χριστοῦ»,

ἐνῶ στήν σύναξη τῶν ἱερέων τόν μήνα Φεβρουάριο, τήν
Δευτέρα 7 τοῦ μηνός, ὁμιλητής ἦταν ὁ Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος Ρεντίνης κ. Σεραφείμ, μέ θέμα: «Ὁ ἑορτολογι-
κός κύκλος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας». Εἰσηγήσεις σχετι-
κές μέ τό κεντρικό θέμα τοῦ ἑκάστου μηνός, σύμφωνα μέ
τό πρόγραμμα τοῦ Ἱδρύματος, πραγματοποιήθηκαν γιά
κληρικούς καί λαϊκούς ἀπό καταρτισμένους ἱερεῖς καί θε-
ολόγους σέ ὅλη τήν ἔκταση τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἐκδημία ἱερέως 
Δημητρίου Σκιαδόπουλου.
Ἐκοιμήθη τήν Τρίτη 25 Ἰανουαρίου ὁ ἐφημέριος τῆς Μη-
τροπόλεώς μας π. Δημήτριος Σκιαδόπουλος. Ὁ ἐκλιπών
γεννήθηκε στίς 2 Μαΐου τοῦ 1931 στό χωριό Μαυρίλο
Φθιώτιδος. Χειροτονήθηκε διάκονος καίπρεσβύτερος τό
Νοέμβριο τοῦ 1976 ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολήτη
Φθιώτιδος κυρό Δαμασκηνό καί ὑπηρέτησε στίς ἐνορίες
Ἁγίου Δημητρίου Μαυρίλου, Ἁγίων Ἀποστόλων Ροβο-
λιαρίου καί Ἁγίας Τριάδος Μεγάλης Κάψης.  Ἡ ἐξόδιος
ἀκολουθία τελέσθηκε, τήν Τετάρτη 26 Ἰανουαρίου, ἀπό
τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀθανασίου Λαμίας. Τόν Σεβασμιώτα-
το Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο ἐκπροσώπησε ὁ Ἱεροκή-
ρυξ τῆς Μητροπόλεώς μας πανοσιολογιώτατος ἀρχιμαν-
δρίτης π. Σεραφείμ Ζαφείρης.

Φιλανθρωπική Ἐκδήλωση 
τῶν Φιλοπτώχων Ταμείων Λαμίας
Μέ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη ἐτήσια φι-
λανθρωπική ἐκδήλωση τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
τῆς Μητροπόλεώς μας καί τῶν Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων
Ταμείων τῆς πόλεως Λαμίας. Ἡ μεγάλη αἴθουσα τοῦ κέ-
ντρου ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ, τήν ὁποία προθύμως καί ἀφιλοκερδῶς
προσέφεραν οἱ ἰδιοκτῆτες τοῦ Κέντρου γιά τήν ἐκδήλωση,
γέμισε ἀπό μέλη τῶν ἐνοριῶν τῆς πόλεώς μας, τά ὁποῖα
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ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ-ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Σύναξη γιά τούς Προέδρους καί τούς Ἐκκλησια-
στικούς Συμβούλους τῶν Ἐνοριῶν, τῶν Ἀρχιερα-
τικῶν Περιφερειῶν Λαμίας, Θερμοπυλῶν καί Ροδί-
τσης, Λιανοκλαδίου καί Ὑπάτης πραγματοποίησε ἡ
Ἱερά Μητρόπολίς μας τό Σάββατο 19 Φεβρουαρίου
στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Πα-
ρασκευῆς Νέας Ἄμπλιανης Λαμίας. Σκοπός τῆς Συ-

νάξεως ἦταν ἡ ἐν Χριστῷ ἐπικοινωνία καί ἀλληλο-
γνωριμία μέ τά νέα μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμ-
βουλίων πού διορίσθηκαν ἀπό 1ης Ἰανουαρίου
2011. Ἡ Σύναξη ἄρχισε μέ εἰδική ἀκολουθία καί δέ-
ηση πού ἔκανε ὁ  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος. Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρί-
στησε τούς Προέδρους καί τούς Ἐκκλησιαστικούς
Συμβούλους, ἄνδρες καί γυναῖκες, πού ἀνταποκρί-
θηκαν στήν πρόσκλησή του. Κατόπιν ὁ Αἰδεσιμολο-
γιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Νεόφυτος Ραφαηλί-
δης, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Λαμίας, εἰσηγήθηκε μέ
θέμα: «Ἁρμοδιότητες τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβού-
λων» καί στή συνέχεια χορωδία Ἱερέων τραγούδησε
παραδοσιακά τραγούδια. Τήν Σύναξη ἔκλεισε ὁ Ποι-
μενάρχης μας, ὁ ὁποῖος τόνισε ἰδιαιτέρως τήν ἑνότη-
τα πού πρέπει νά ὑπάρχει μεταξύ τῶν Ἐνοριῶν καί
τήν Ἱερά Μητρόπολη. Τούς συνέστησε νά ἐργάζο-
νται γιά τήν πρόοδο τῆς ἐνορίας, νά ὑπάρχει καλή
διαχείρηση, διαφάνεια καί ἀπόλυτη ἐναρμόνιση μέ
τίς κατευθύνσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Τούς προ-
έτρεψε νά ζοῦν πνευματική ζωή, νά ἔχουν εὐλάβεια,
νά συμμετέχουν ἐνεργά στά Μυστήρια τῆς Ἐκκλη-
σίας μας καί νά βοηθοῦν τόν Ἱερέα στό ἔργο του.
Στό τέλος δόθηκε σέ ὅλους τούς παρισταμένους ὡς
εὐλογία ἀπό ἕνα βιβλίο καθώς καί ἐγκύκλιο πρός
τούς Ἐκκλησιαστικούς Συμβούλους γιά τά καθήκο-
ντα καί τίς ὑποχρεώσεις τους καί ἔντυπο ὑλικό.Πα-
ρόμοιες Συνάξεις θά γίνουν προσεχῶς καί γιά τίς
ὑπόλοιπες ἐνορίες τῶν ἄλλων Ἀρχιερατικῶν Περι-
φερειῶν τῆς Μητροπόλεώς μας. 

Ἀπό  τήν θεολογικο-ιστορική ἑσπερίδα στόν  Ἅγιο Λουκᾶ Λαμίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τούς συντελεστές τῆς Ἑσπερίδας, στό Κόμμα.

Ὁ θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ρεντίνης στό βῆμα.

Νέα συμπληρωμένη Β´ Ἔκδοση
Ἀπό τίς Ἐκδόσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος κυκλοφόρησε σέ
Β´ Ἔκδοση, συμπληρωμένη, το βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του μας κ. Νικολάου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΛΕΝΤΗΣ (1931-1975) ΜΗ-
ΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ».
Στή νέα ἔκδοση προστέθηκαν τά τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ σεπτοῦ λειψάνου
(5 Ἰουλίου 2002) μέ πλούσιο φωτογραφικό ὑλικό, ἀντιπροσωπευτικές
κριτικές, ἐπιστολές καί μαρτυρίες περί τοῦ φιλαγίου καί ἐναρέτου ἱε-
ράρχου, μέ τά ὁποῖα ἀποτυπώνονται ὅλες οἱ πτυχές τῆς ζωῆς του καί
παρέχεται πλήρης εἰκόνα τῆς προσωπικότητός του.

Άπό τήν τελετή τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν  Ὑδάτων στή Στυλίδα.



1. ΓENIKO ΦIΛOΠTΩXO TAMEIO
EΣOΔA

᾽Από τόν ῎Ερανο ᾽Αγάπης τῆς ῾Ι.Μ. γιά τήν χρήση 2009-2010 ......156.047,00
Εἰσφορές Ἱερῶν Ναῶν ....................................................38.232,00
Ἀπό ἐκδήλωση Ἐνοριακῶν  Φιλοπτώχων Ταμείων Λαμίας ...........12.000,00
Λοιπά ἔσοδα.....................................................................9.985,99
Δωρεές Ἰδιωτῶν................................................................6.395,89
Ἀπό Ἐνοριακά Φιλόπτωχα Ταμεῖα  (εἰσφορά 5%) ...........3.516,52
Ἀπό ἔκδοση Ἀδειῶν Γάμου καί Διαζυγίων ......................2.500,00
Ἀπό χαρτόσημο ΟΓΑ ...........................................................917,57
Δωρεά Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Δεσποίνης............................250,00
Δωρεά Ἱερᾶς Μονῆς Λιβανατῶν..........................................100,00
ΣΥΝΟΛΟ .......................................................................229.944,97

EΞOΔA
᾽Ενίσχυση τῶν ᾽Ενοριακῶν Φιλοπτώχων 
Ταμείων ἀπό τόν ῎Ερανο ᾽Αγάπης .................................44.503,68
Νοσήλεια ἀσθενῶν καί ἀγορά φαρμάκων σέ ἀπόρους.18.227,90
Προικοδοτήσεις 199 ὀρφανῶν κοριτσιῶν......................11.300,00
Βοηθήματα σέ ἀπόρους .................................................16.955,91
Βοηθήματα σέ σπουδαστές - φοιτητές .............................5.226,00
᾽Εκτύπωση ὑλικοῦ ἱεραποστολῆς ....................................4.019,95
᾽Απόδοση 2% ἐξ ᾽Εράνου ᾽Αγάπης, ὑπέρ Πρόνοιας Ν.Α. .....2.936,09
᾽Ενισχύσεις Φιλ. Συλλόγων-Σωματείων ...........................1.152,20
Διάφορα ῎Εξοδα..................................................................233,50
ΣΥ ΝΟ ΛΟ .......................................................................104.555,23
2. MHTPOΠOΛITIKO ΓPAΦEIO

EΣOΔA
Εἰσφορές Ἱερῶν Ναῶν ..................................................120.372,00
᾽Εκ τοῦ Τοπικοῦ Ταμείου Πρόνοιας ᾽Ορθοδόξου
᾽Εφημεριακοῦ Κλήρου ῾Ελλάδος ..................................11.365,70
ΣY ΝΟ ΛΟ ......................................................................131.737,70

ΕΞΟΔΑ
Μισθοί Προσωπικοῦ Γραφείων ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως ...26.848,51
᾽Εξοπλισμός - Συντήρηση Γραφείων ..............................22.786,42
Διεκπεραίωση ἀλληλογραφίας ........................................5.834,46
ΔΕ Η-Ο ΤΕ-ΔΕYΑΛ..............................................................3.990,56
Διάφορα ῎Εξοδα...............................................................2.474,87
ΣY ΝΟ ΛΟ .........................................................................61.934,82
3. MHTPOΠOΛITIKO MEΓAPO

EΣOΔA
Εἰσφορές ῾Ιερῶν Ναῶν ...................................................36.672,00
Λοιπά ἔσοδα........................................................................681,93
ΣY ΝΟ ΛΟ .........................................................................37.353,93

EΞOΔA
Διά ἀποπεράτωση Ἐπισκοπείου .....................................26.813,44
Συ ντή ρη ση - ἐξοπλισμός ................................................78.619,91
ΣY ΝΟ ΛΟ .......................................................................105.433,35
4. EΦHMEPIΔA IEPAΣ MHTPOΠOΛEΩΣ
“ΦΘIΩTIKH EKKΛHΣIAΣTIKH ΦΩNH”

EΣOΔA
Εἰσφορές ῾Ιερῶν Ναῶν ...................................................29.604,00
Δωρεά Ἱερᾶς Μονῆς Ἀντινίτσης........................................2.000,00
Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Σῦρος ..................................................1.000,00
Ἀρχιμ. Γερμανός Γιαντσίδης.................................................450,00
Δωρεές Ἰδιωτῶν...................................................................620,00
κ. Ἀθανάσιος Γκόλτσης........................................................300,00
ΣY ΝΟ ΛΟ .........................................................................33.974,00

EΞOΔA
Ἐκτύπωση & Διεκπεραίωση Ἐφημερίδος .......................16.392,88
5. ΣXOΛH BYZANTINHΣ MOYΣIKHΣ

EΣOΔA
Δίδακτρα μαθητῶν, τά ὁποῖα καταβάλλουν κυρίως οἱ ἐνορίες.......18.990,00
Εἰσφορές ἱερῶν ναῶν.....................................................18.336,00

ΣY ΝΟ ΛΟ .........................................................................37.326,00
EΞOΔA

Μισθοί Προσωπικοῦ ..........................................................21.772,03
᾽Εξοπλισμός Σχολῆς .........................................................3.229,53
ΔΕ Η-Ο ΤΕ-ΔΕYΑΛ..............................................................1.844,48
ΣYΝΟ ΛΟ .........................................................................26.846,04

6. ΣΥNOΔIKO MEΓAPO AΘHNΩN
(0,5% ἐπί τῶν προϋπολογισμῶν τῶν Ἱερῶν Ναῶν)

EΣOΔA
Εἰσφορές ῾Ιερῶν Ναῶν .....................................................9.970,50

EΞOΔA
᾽Απόδοση προηγούμενης χρήσεως εἰς ῾Ιερά Σύνοδο ......7.653,50
7. PAΔIOΦ. ΣTAΘMOΣ IEPAΣ MHTPOΠOΛEΩΣ

EΣOΔA
᾽Εκ Δισκοφορίας .............................................................10.887,95
Ἀρχιμ. Γερμανός Γιαντσίδης ................................................450,00
Ἀρχιμ. Ἀγάθων  Κατερνόπουλος ......................................350,00

Ἀρχιμ. Θεόκλητος Μπρούζης..............................................300,00
ΣYΝΟ ΛΟ .........................................................................11.987,95

EΞOΔA
Μισθοδοσία ῾Υπαλλήλων Ρ/Σ ..........................................7.189,89
᾽Αγορά ᾽Ανταλλακτικῶν-᾽Εξοπλισμός Ρ/Σ ........................4.981,66
ΟΤΕ - ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ.................................................816,00
ΣYΝΟ ΛΟ .........................................................................12.987,55
8. EKΔOΣEIΣ IEPAΣ MHTPOΠOΛEΩΣ

EΣOΔA
῎Εσοδα ἀπό πωλήσεις βιβλίων ....................................152.371,76

EΞOΔA
᾽Αγορά Βιβλίων ..............................................................84.145,27
Μισθοί Προσωπικοῦ - Εἰσφορά ΙΚΑ (2 ἄτομα) ..............29.928,39
Διάφορες δαπάνες............................................................4.620,90
Ἀπόδοση Φ.Π.Α. ..............................................................4.109,11
ΣY ΝΟ ΛΟ .......................................................................122.803,67
9. KATAΣKHNΩΣEIΣ

EΣOΔA
Δωρεά κ. Δημητρίου Καραγκούνη ................................20.000,00
Ἀπό δισκοφορία.............................................................13.301,53
Δωρεά ῾Ι. Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων
Κάστρου Λαμίας ...............................................................6.000,00 
Δωρεές Ἱερῶν Μονῶν ......................................................7.000,00
Ἐνορ. Φιλόπτ. Ταμ. Ἁγ. Δημητρίου Λαμίας.........................500,00
Δωρεές Ἰδιωτῶν...................................................................400,00
ΣY ΝΟ ΛΟ .........................................................................47.201,53
EΞOΔA
᾽Επισκευή - Συντήρηση ᾽Εγκαταστάσεων........................96.738,19
᾽Εξοπλισμός ......................................................................6.276,37
᾽Αγορά τροφίμων γιά τή φιλοξενία παιδιῶν..........................3.454,36
ΔΕΗ - ΟΤΕ.........................................................................2.473,32
Μισθοδοσίες - Εἰσφορές Προσωπικοῦ (5 ἄτομα).............2.829,87
Διάφορα ῎Εξοδα..................................................................104,24
ΣY ΝΟ ΛΟ ......................................................................111.876,35
10. KENTPO NEOTHTOΣ (ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΙΝ)

EΣOΔA
Δωρεές Σεβασμιωτάτου....................................................4.977,79
Δωρεές Ἰδιωτῶν..............................................................41.013,53
Δωρεές Ἱερῶν Ναῶν.........................................................5.726,50
Δωρεά Ἱ. Μ. Ἀγάθωνος ..................................................17.300,00
ΣΥΝΟΛΟ .........................................................................69.017,82
EΞOΔA
Οἰκοδομικά ὑλικά - ἐργασίες .........................................80.334,31
Ἐξοπλισμός .....................................................................12.826,48
῾Υδραυλικές ἐγκαταστάσεις ............................................10.288,91
Ἡλεκτρολογικές ἐγκαταστάσεις ........................................6.602,25
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου ἔτους.
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Βα-
σιλείου, Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας, ἀλλά καί τῆς κατά
σάρκα Περιτομῆς τοῦ Κυρίου, τελέσθηκε στόν Ἱερό Μη-
τροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, τό
Σάββατο 1 Ἰανουαρίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιώτα-
του Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου. Στό τέλος τῆς Θείας
Λειτουργίας ὀ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στήν ἐπίσημη
Δοξολογία ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου ἔτους παρόντων τῶν
πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν τοῦ νομοῦ. Στήν συνέ-
χεια μετέβη στό Νομαρχιακό Κατάστημα Φθιώτιδος ὅπου
τελέσθηκε ἡ κοπή τῆς πρωτοχρονιάτικης πίττας παρουσία
τοῦ νέου αἱρετοῦ Γενικοῦ Γραμματέα τῆς Περφέρειας Στε-
ρεᾶς Ἑλλάδος κ. Κλέαρχου Περγαντᾶ καί λοιπῶν ἐπισή-
μων.

Ἀπό τό Ποιμαντικό Πρόγραμμα 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας.

Τήν Κυριακή 2 Ἰανουαρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας χοροστάτησε καί ὡμίλησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Δη-
μητρίου Λαμίας καί στήν συνέχεια μετέβη στόν Ἱερό Ναό

Ἁγ. Γεωργίου Λαμίας ὅπου μίλησε στὀ Ἐκκλησίασμα. Τήν
Δευτέρα 3 Ἰανουαρίου χοροστάτησε καί ὡμίλησε στή
Θεία Λειτουργία στό πανηγυρίζον παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου
Ἐφραίμ τοῦ Κέντρου Νεότητος Λαμίας. Τήν Παρασκευή 9
Ἰανουαρίου χοροστάτησε καί ὡμίλησε στήν Θεία Λειτουρ-
γία στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Δαμάστας, ὅπου εὐχήθηκε
στήν ἑορτάζουσα Ἡγουμένη Ἰωάννα. Τήν Παρασκευή 4
Φεβρουαρίου πραγματοποίησε ποιμαντική ἐπίσκεψη στίς
ἐνορίες Καμ. Βούρλων, Ἁγ. Κωνσταντίνου Λοκρίδος,

ὅπου ἐπισκέφθηκε τό Κέντρο Ἀγάπης τῆς ἐνορίας καί συ-
νομίλησε μέ τίς ἐθελόντριες κυρίες τῆς διακονίας, Ἁγ. Θε-
οδώρων Ἀταλάντης, ὅπου συζήτησε μέ τόν προϊστάμενο
τοῦ Ναοῦ σχετικά μέ τίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις πρός τι-
μήν τοῦ Ἐπισκόπου Ταλαντίου Νεοφύτου, πού προγραμ-
ματίζει ἡ Μητρόπολή μας γιά τό τρέχον ἔτος καί τέλος τήν
Ἱ. Μονή Ἁγ. Ἀναργύρων Ἀταλάντης. Τήν Τρίτη 8 Φεβρου-
αρίου χοροστάτησε στήν Θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε
στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Παντελεήμονος Καμ. Βούρλων πρό τῆς ἱε-
ρατικῆς συνάξεως τῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν τῆς Λο-
κρίδος καί ὡμίλησε σχετικῶς στούς παρισταμένους κληρι-
κούς. Τήν Κυριακή 13  Φεβρουαρίου ἱερούργησε καί ὡμί-
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Κατασκευή - τοποθέτηση κουφωμάτων...........................3.628,50
ΔΕΥΑΛ.................................................................................154,06
ΣΥΝΟΛΟ .......................................................................113.834,51
11. EΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
- ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

EΣOΔA 
Εἰσφορές Ἱερῶν Ναῶν ....................................................36.772,00
Δωρεά κ. Δημητρίου Καραγκούνη ................................13.000,00
Δωρεά Ἱερῶν Μονῶν .......................................................3.000,00
Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Σῦρος ..................................................1.000,00
Δωρεές Ἰδιωτῶν...................................................................320,00
ΣY ΝΟ ΛΟ .........................................................................54.092,00
EΞOΔA
῎Εξοδα κινήσεως-συντηρήσεως αὐτοκινήτων 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως (Ἱδρυμάτων Ἀγάπης -Κατασκηνώσεων) ........15.232,43
Σχολή Παραδοσιακῶν Χορῶν (Μισθοί 3 Διδασκάλων) ......15.645,00
Ἐκτυπώσεις Ἐντύπων ........................................................7.221,90
Φιλοξενίες καί ἄλλα ἔξοδα ἐκκλησιαστικῆς δράσεως .....2.170,49
Συνδρομές περιοδικῶν-ἐφημερίδων................................1.723,40
Συνέδρια - Ἐκδηλώσεις .......................................................954,90
ΣY ΝΟ ΛΟ .........................................................................42.948,12
12. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ
(ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ)

EΣOΔA 
᾽Από δισκοφορίες γιά ᾽Εξωτ. καί ᾽Εσωτ. ῾Ιεραποστολή ..59.519,15
Δωρεές ῾Ιδιωτῶν...............................................................3.465,00
Δωρεά Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος .......................................1.000,00
Ἐνοριακό Φιλόπτωχο Ταμεῖο Μαρτίνου..............................220,00
ΣY ΝΟ ΛΟ ........................................................................64.204,15

EΞOΔA
᾽Ενίσχυση Ἐσωτερικῆς καί ᾽Εξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, 
Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων,  Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ 
καί ἄλλων Ὁμοδόξων ᾽Εκκλησιῶν.................................34.468,29
13. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ-ΟΓΑ (Ἀποδίδεται στό Δημόσιο)

EΣOΔA 
Εἰσφορές Ἱερῶν Ναῶν ....................................................10.578,88
14. ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ Ι.Μ. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
Α) ΓHPOKOMEIO KAI ΣTEΓH KATAKOITΩN ΛAMIAΣ 
(PAXOYTEIO EKKΛHΣIAΣTIKO ΓHPOKOMEIO) 

ΕΣΟΔΑ 
Εἰσφορές Γερόντων - Τροφίμων Ἱδρύματος..........................206.059,38
Ἐκ Παγκαρίου Γηροκομείου ...........................................26.465,98
᾽Εξ ἐνοικίων ....................................................................23.208,11
Δωρεές Ἰδιωτῶν..............................................................12.800,73
Δωρεά ΠΕΝΤΕ Α.Ε. (κ. Ν. Χειμωνίδη)...............................5.000,00
Λοιπά Ἔσοδα........................................................................902,30
Δωρεές Ἱερῶν Ναῶν............................................................400,00
Ἐπιστροφές ἀγορᾶς φαρμάκων ἀπό ΙΚΑ.............................134,00
ΣY ΝΟ ΛΟ .......................................................................274.970,50
ΕΞΟΔΑ
Μισθοδοσίες Προσωπικοῦ - Εἰσφορές ΙΚΑ ...........................174.139,54
Ἀγορά-συντήρηση αὐτοκινήτου.....................................15.482,06
Ἀπόδοση φόρων εἰς Δ.Ο.Υ. Λαμίας ...............................11.726,94
ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΔΕΥΑΛ............................................................10.597,80
Ἐνισχύσεις Τροφίμων .....................................................10.067,00
Ἱατρική Παρακολούθηση γερόντων .................................5.835,01
Συμβολαιογραφικά - Νομικά............................................5.755,77
Ἀγορά φαρμάκων-υγειονομικοῦ ὑλικοῦ .........................5.655,11
Ἀγορά καύσιμης ὕλης (πετρέλαιο)...................................4.890,00
Ἀγορά εἰδῶν καθαριότητας & ἄλλα διάφορα ἔξοδα .......4.989,31
Ἐνοίκιο Άποθήκης ............................................................2.580,00
Κοινόχρηστες δαπάνες .....................................................2.508,21
Συντήριση Ἱδρύματος........................................................1.766,49
᾽Αγορά τροφίμων .............................................................1.277,16
᾽Εξοπλισμός .........................................................................375,63
ΣY ΝΟ ΛΟ ......................................................................257.646,03

Β) ΓHPOKOMEIO ΣTYΛIΔOΣ (IΔPYMA ΠETPH - ΣTEΓH ΓEPONTΩN)
EΣOΔA 

Εἰσφορές Ἱερῶν Ναῶν ..................................................189.060,00
Δισκοφορία ....................................................................22.088,95
Δωρεά Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος .....................................10.000,00
Δωρεές ᾽Ιδιωτῶν...............................................................3.100,00
Δωρεά Ἱερᾶς Μονῆς Ἀντινίτσης........................................2.000,00
Λοιπά Ἔσοδα........................................................................492,57
Δωρεές Ἱερῶν Ναῶν............................................................350,00
ΣΥ ΝΟ ΛΟ .......................................................................227.091,52
ΕΞΟΔΑ
Διαμόρφωση-κατασκευή περιβάλλοντος χώρου ..........39.276,47
Διάφορα ἔξοδα.................................................................1.917,84
ΟΤΕ - ΔΕΥΑΣ........................................................................235,64
ΣΥ ΝΟ ΛΟ .........................................................................41.429,95

Γ) ΓHPOKOMEIO ΣΠEPXEIAΔOΣ (MEPIMNA ΓHPATOΣ - 
AΘANAΣIOΣ KAI  MAIPH  AKPIΔA)

EΣOΔA 
Εἰσφορές Γερόντων - Τροφίμων Ἱδρύματος ...................85.501,92
Δωρεές Ἰδιωτῶν................................................................2.705,00
Ἀπό ἐκδήλωση ὑπέρ τοῦ Γηροκομείου ...........................2.500,00
᾽Εκ Παγκαρίου Γηροκομείου ...............................................249,00
Λοιπά Ἔσοδα..........................................................................25,48
ΣΥ ΝΟ ΛΟ .........................................................................90.981,40
EΞOΔA 
Μισθοδοσίες Προσωπικοῦ-Εἰσφορές ΙΚΑ .........................72.912,47
ΔΕΗ-ΟΤΕ ...........................................................................5.488,00
᾽Αγορά καύσιμης ὕλης (Πετρέλαιο) .................................5.371,89
Ἀγορά τροφίμων ..............................................................4.388,20
᾽Αγορά φαρμάκων - Ἰατρική 
παρακολούθηση γερόντων..............................................3.605,08
᾽Αγορά εἰδῶν καθαριότητος καί ἄλλα διάφορα ἔξοδα....1.207,39
Ἐξοπλισμός - Συντήρηση.....................................................617,45
ΣΥ ΝΟ ΛΟ ........................................................................93.590,48

15. KENTPO ΓAMOY KAI OIKOΓENEIAΣ
EΣOΔA 

Ἀπό μπλόκ Γάμων - Διαζυγίων ........................................3.750,00

16. ENOPIAKA ΦIΛOΠTΩXA TAMEIA
Βοηθήματα σέ ἀπόρους .................................................95.389,28
᾽Αγορά τροφίμων σέ ἀπόρους .......................................92.377,57 
᾽Αγορά φαρμάκων σέ ἀπόρους .......................................1.676,12
ΣΥ ΝΟ ΛΟ ......................................................................189.442,97
17. IΔPYMA “TAMEION XOPHΓEIΩN - ΓEPΩN ΒΗΣΣΑPIΩN” ΤΗΣ
ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΑΘΩΝΟΣ
Γιά τήν ἐνίσχυση ἀπόρων, Συλλόγων καί διαφόρων 
Φιλανθρωπικῶν Ἱδρυμάτων ...........................................55.369,96

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
• ᾽Εκτός ἀπό τά χρηματικά ποσά, τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως διένειμε τρόφιμα σέ ἄπορες οἰκογένειες. 
• ᾽Από τό Κατάστημα ρουχισμοῦ δόθησαν 13.500 εἴδη ἀνδρικοῦ,
γυναικείου καί παιδικοῦ ρουχισμοῦ καί ὑποδημάτων.
• ᾽Από τήν Τράπεζα Αἵματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως διετέθησαν
79 φιάλες αἵματος σέ πάσχοντες συνανθρώπους μας.
• Τά Κέντρα ᾽Αγάπης γιά τό ἔτος 2010 διένειμαν 90.232 μερίδες
φαγητοῦ σέ ἀπόρους ἀδελφούς μας.

ΔΩΡΕΕΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

• Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος προσέ-
φερε ὑπέρ ἀποπερατώσεως τοῦ Κέντρου Νεότητος τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως, τοῦ Γηροκομείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
στή Στυλίδα καί τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τό ποσό τῶν
5.277,79 Εὐρώ. 
Ἐπίσης προσέφερε ὅλα τά συγγραφικά δικαιώματα ἀπό τά
πωληθέντα βιβλία του τῶν ᾽Εκδόσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως Φθιώτιδος κατά τό ἔτος 2010: (2.000,00 Εὐρώ). 

ΣΥΝΟΛΟ: 7.277,79 Εὐρώ.

Ἀπό τή Θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου στό Ἀμούρι.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τούς ἱερεῖς τῆς Συνάξεως στά Καμένα Βούρλα.

Τό 1821 εἶναι ἀπόδειξη τῆς ζωντάνιας τῆς φυλῆς μας, πού
μετά ἀπό 400 χρόνια μαύρης σκλαβιᾶς στούς Τούρκους, ξεπε-
τάχθηκε μ΄ ἕνα τρόπο δυναμικό καί ἀποτίναξε τό ζυγό τῆς δου-
λείας. Τό  Ἔθνος ὀρθώθηκε σύσσωμο κι΄ ἔκαμε τήν ἐθνοσωτή-
ρια Ἐπανάσταση. Παρόλα τά μέσα, θεμιτά καί ἀθέμιτα, πού
χρησιμοποιοῦσαν οἱ Τούρκοι γιά νά ἐξισλαμίσουν τούς Ἕλληνες,
δέν πέτυχαν τό σκοπό τους. Τό Ἔθνος ἔζησε ὑπόδουλο, ἀλλά
στήν ψυχή ἐλεύθερο, ἀδούλωτο. Κράτησε ἄσβεστη τή φλόγα
τῆς Χριστιανικῆς πίστης καί φιλοπατρίας. Ὁ Ἑλληνισμός ἐπέ-
ζησε παρά τίς φοβερές διώξεις καί αἱμορραγίες τοῦ παιδομαζώ-
ματος καί τῆς ναυτολογίας. Διασώθηκε τελικά μέ τήν ἐθνοσω-
τήρια Ἐπανάσταση τοῦ 1821 καί τή βοήθεια τῆς Χριστιανικῆς
Ἐκκλησίας του, ἡ ὁποία ἐκτός τῶν ἄλλων προσφορῶν πρός τό
Ἔθνος μας, ἔκανε πάντοτε ὅ,τι ἦταν δυνατόν γιά τήν ἀνακούφι-
ση τῆς κοινωνικῆς δυστυχίας στή διάρκεια τῆς σκληρῆς σκλα-
βιᾶς. Ὁ Ἑλληνισμός ἔζησε στή διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας ὄχι
σάν Κοινωνία, ἀλλά σάν Ἐθνική Κοινότητα (=ἠθικός δεσμός
ὁμοεθνῶν καί ὁμοδόξων ὑπόδουλων ἀδελφῶν). Ἡ Ἐκκλησία
ἕνωσε Ἑλληνοχριστιανικά ὁλόκληρο τό Ἔθνος καί τῆς ὀφείλου-
με ἀπερίγραπτη εὐγνωμοσύνη. Ἡ ἑλληνική παράδοση, ἡ ὁποία
καλλιεργοῦνταν καί ἀπό τόν ἁπλό λαό καί ἀπό τήν Ἐκκλησία,
διατήρησε ὅλα αὐτά τά πικρά χρόνια τῆς σκλαβιᾶς ἄσβεστη τήν
ἐπιθυμία τῆς ἐλευθερίας. Ὁ σκλάβος Ἕλληνας, χάρη στή θρη-
σκεία, δέν ἔχασε τόν ἐθνισμό του. Ἐκτρεφόταν μέ τό μάννα τῆς
πίστης στόν Θεό καί θωρακιζόταν μέ τό θώρακα τῆς ὑπομονῆς
καί τῆς ἐλπίδας στήν ἀνάσταση τοῦ Γένους. Ἡ ἰδιότητα τοῦ
Ὀρθοδόξου χρησίμευε ὡς χαρακτηριστικό στοιχεῖο τῆς ταυτότη-
τας τοῦ Ἕλληνα. Ἕλληνες θεωροῦντο οἱ Ὀρθόδοξοι. Ὁ παπάς
στό κρυφό σχολεῖο πλάθει τίς καρδιές τῶν νέων, καλλιεργεῖ
τήν ἐθνική συνείδηση, τή διατήρηση τῆς ἐθνικῆς ταυτότητας καί
προφητεύει τό μέλλον: «Μή σκιάζεσθε τά σκότη. Ἡ λευτεριά
σάν τῆς αὐγῆς τό φεγγοβόλο ἀστέρι, τῆς νύχτας τό ξημέρωμα
θά φέρει». Ἡ Ἐκκλησία γεμίζει τήν καρδιά τοῦ ραγιά μέ Χρι-
στό καί Ἑλλάδα. Στά μοναστήρια ἐκτός ἀπό σχολεῖα συντη-
ροῦσε καί ἰατρεῖα-νοσοκομεῖα.

Ὁ Γέρος τοῦ Μοριά μετά τήν ἀπελευθέρωση, μιλώντας στίς
8 Ὀκτ. 1838 στούς νέους ἀπό τό βράχο τῆς Πνύκας, εἶπε:
«...Ἐμεῖς παιδιά μου πήραμε τ’ ἅρματα καί πολεμήσαμε
πρῶτα γιά τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστη τήν Ἁγία καί μετά γιά τῆς
Πατρίδας τήν Ἐλευθερία. ..». Ὁρισμένοι ὑποτιμοῦν τόν παρά-
γοντα Πίστη στό Θεό, πού ἐνέπνεε τούς ἥρωες τοῦ 1821 καί
κάποιοι ἐπώνυμοι ἐκδηλώνουν ἀχαριστία πρός τήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία μας, τήν τροφό τοῦ Γένους μας. Ὁ λαός μας ἔχει
ἀνάγκη ἀπό σωστή πληροφόρηση, ἀπό συνειδητοποίηση τῶν
κινδύνων πού μᾶς ἀπειλοῦν τά τελευταῖα χρόνια καί ἀπό ἐξύ-
ψωση τοῦ ἐθνικοῦ φρονήματος. Ὁ πατριωτισμός γεννιέται ἀπό
τή γνώση. Ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη μας εἶναι ἡ πιό πολύτιμη ἐθνική
κληρονομιά μας. Ὁρθόδοξοι λοιπόν γιά τήν Ἑλλάδα.

Ν. Σιακαβέλλας, Ὑποστράτηγος, ἐ.ἀ.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

«Νέοι-Ἐκκλησία-Πολιτισμός»
Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
διοργανώνει καλλιτεχνικό διαγωνισμό γιά ἐφή-
βους καί νέους ἡλικίας 13 ἕως 25 ἐτῶν, μέ θε-
ματικό ἄξονα «Νέοι-Ἐκκλησία-Πολιτισμός».
Ὁ Διαγωνισμός ἀφορᾶ:
1) Δημιουργία Ντοκυμαντέρ
2) Μουσική (Βυζαντινή, Εὐρωπαϊκή, Παραδο-
σιακή)
3) Λογοτεχνία (Ποίηση, Πεζογραφία, Διήγημα,
Θεατρικό Ἔργο)
4) Εἰκαστικά (Ζωγραφική, Φωτογραφία)
Ἡ κατάθεση τῶν ἔργων πρέπει νά γίνει μέχρι
τίς 10 Ἀπριλίου. Γιά τίς ἔντυπες δηλώσεις συμ-
μετοχῆς καί περισσότερες πληροφορίες στά Γρα-
φεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

«Σύνοδος τῶν Ἐφήβων»
Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
διοργανώνει τό ἐκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σύνο-
δος τῶν Ἐφήβων». Τό πρόγραμμα ἀπευθύνεται
σέ μαθητές καί μαθήτριες τῆς Α΄καί Β΄ Λυκείου
καθώς καί τῶν τεχνικῶν καί ἐπαγγελματικῶν
Ἐκπαιδευτηρίων πού ἔχουν γεννηθεῖ τό 1994 καί
1995.
Γιά τή συμμετοχή στό Ἐκπαιδευτικό Πρόγραμμα
χρειάζεται ἡ ὑποβολή δοκιμίου μέχρι 10 σελίδες
Α4 ἕως τίς 30 Ἀπριλίου στήν Γραμματεία τῆς
Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς (Ἰα-
σίου 1.  Τ.Κ. 11521 Ἀθήνα, ὑπόψιν Ἀρχιμ. Πο-
λύκαρπου Μπόγρη).
Θέμα τοῦ δοκιμίου:« Ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἡ
Ἐκκλησία μας ἀντιμετωπίζει ἤ μπορεῖ νά ἀντιμε-
τωπίσει τά προβλήματα τοῦ σύγχρονου ἀνθρώ-
που» (ὅπως ἡ ρύπανση τοῦ περιβάλλοντος, ἡ πε-
ρίθαλψη καί στήριξη τῶν ἀδυνάτων, ἡ φτώχεια,
ἡ μοναξιά, ἡ ἀνεργία, ἡ μετανάστευση κ.α)
Εἰδική ὁμάδα θά ἀξιολογήσει τά διαγωνιζόμενα
δοκίμια καί οἱ μαθητές μέ τά καλύτερα ἔργα θά
ἐπιλεγοῦν γιά νά συμμετάσχουν στή Σύνοδο τῶν
Ἐφήβων πού θά συγκληθεῖ ἀπό 2-5 Σεπτεμβρίου
2011 στήν Ἀθήνα.
Γιά περισσότερες πληροφορίες στά Γραφεῖα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.  

EPΓA AΓΑΠHC 2010    1.399.213,70 EYPΩ 

Χειροθεσία σέ οἰκονόμο τοῦ π. Κωνσταντίνου Καρανίκα.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ κατοίκους τοῦ χωρίου Κομποτᾶδες.



1. ΓENIKO ΦIΛOΠTΩXO TAMEIO
EΣOΔA

᾽Από τόν ῎Ερανο ᾽Αγάπης τῆς ῾Ι.Μ. γιά τήν χρήση 2009-2010 ......156.047,00
Εἰσφορές Ἱερῶν Ναῶν ....................................................38.232,00
Ἀπό ἐκδήλωση Ἐνοριακῶν  Φιλοπτώχων Ταμείων Λαμίας ...........12.000,00
Λοιπά ἔσοδα.....................................................................9.985,99
Δωρεές Ἰδιωτῶν................................................................6.395,89
Ἀπό Ἐνοριακά Φιλόπτωχα Ταμεῖα  (εἰσφορά 5%) ...........3.516,52
Ἀπό ἔκδοση Ἀδειῶν Γάμου καί Διαζυγίων ......................2.500,00
Ἀπό χαρτόσημο ΟΓΑ ...........................................................917,57
Δωρεά Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Δεσποίνης............................250,00
Δωρεά Ἱερᾶς Μονῆς Λιβανατῶν..........................................100,00
ΣΥΝΟΛΟ .......................................................................229.944,97

EΞOΔA
᾽Ενίσχυση τῶν ᾽Ενοριακῶν Φιλοπτώχων 
Ταμείων ἀπό τόν ῎Ερανο ᾽Αγάπης .................................44.503,68
Νοσήλεια ἀσθενῶν καί ἀγορά φαρμάκων σέ ἀπόρους.18.227,90
Προικοδοτήσεις 199 ὀρφανῶν κοριτσιῶν......................11.300,00
Βοηθήματα σέ ἀπόρους .................................................16.955,91
Βοηθήματα σέ σπουδαστές - φοιτητές .............................5.226,00
᾽Εκτύπωση ὑλικοῦ ἱεραποστολῆς ....................................4.019,95
᾽Απόδοση 2% ἐξ ᾽Εράνου ᾽Αγάπης, ὑπέρ Πρόνοιας Ν.Α. .....2.936,09
᾽Ενισχύσεις Φιλ. Συλλόγων-Σωματείων ...........................1.152,20
Διάφορα ῎Εξοδα..................................................................233,50
ΣΥ ΝΟ ΛΟ .......................................................................104.555,23
2. MHTPOΠOΛITIKO ΓPAΦEIO

EΣOΔA
Εἰσφορές Ἱερῶν Ναῶν ..................................................120.372,00
᾽Εκ τοῦ Τοπικοῦ Ταμείου Πρόνοιας ᾽Ορθοδόξου
᾽Εφημεριακοῦ Κλήρου ῾Ελλάδος ..................................11.365,70
ΣY ΝΟ ΛΟ ......................................................................131.737,70

ΕΞΟΔΑ
Μισθοί Προσωπικοῦ Γραφείων ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως ...26.848,51
᾽Εξοπλισμός - Συντήρηση Γραφείων ..............................22.786,42
Διεκπεραίωση ἀλληλογραφίας ........................................5.834,46
ΔΕ Η-Ο ΤΕ-ΔΕYΑΛ..............................................................3.990,56
Διάφορα ῎Εξοδα...............................................................2.474,87
ΣY ΝΟ ΛΟ .........................................................................61.934,82
3. MHTPOΠOΛITIKO MEΓAPO

EΣOΔA
Εἰσφορές ῾Ιερῶν Ναῶν ...................................................36.672,00
Λοιπά ἔσοδα........................................................................681,93
ΣY ΝΟ ΛΟ .........................................................................37.353,93

EΞOΔA
Διά ἀποπεράτωση Ἐπισκοπείου .....................................26.813,44
Συ ντή ρη ση - ἐξοπλισμός ................................................78.619,91
ΣY ΝΟ ΛΟ .......................................................................105.433,35
4. EΦHMEPIΔA IEPAΣ MHTPOΠOΛEΩΣ
“ΦΘIΩTIKH EKKΛHΣIAΣTIKH ΦΩNH”

EΣOΔA
Εἰσφορές ῾Ιερῶν Ναῶν ...................................................29.604,00
Δωρεά Ἱερᾶς Μονῆς Ἀντινίτσης........................................2.000,00
Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Σῦρος ..................................................1.000,00
Ἀρχιμ. Γερμανός Γιαντσίδης.................................................450,00
Δωρεές Ἰδιωτῶν...................................................................620,00
κ. Ἀθανάσιος Γκόλτσης........................................................300,00
ΣY ΝΟ ΛΟ .........................................................................33.974,00

EΞOΔA
Ἐκτύπωση & Διεκπεραίωση Ἐφημερίδος .......................16.392,88
5. ΣXOΛH BYZANTINHΣ MOYΣIKHΣ

EΣOΔA
Δίδακτρα μαθητῶν, τά ὁποῖα καταβάλλουν κυρίως οἱ ἐνορίες.......18.990,00
Εἰσφορές ἱερῶν ναῶν.....................................................18.336,00

ΣY ΝΟ ΛΟ .........................................................................37.326,00
EΞOΔA

Μισθοί Προσωπικοῦ ..........................................................21.772,03
᾽Εξοπλισμός Σχολῆς .........................................................3.229,53
ΔΕ Η-Ο ΤΕ-ΔΕYΑΛ..............................................................1.844,48
ΣYΝΟ ΛΟ .........................................................................26.846,04

6. ΣΥNOΔIKO MEΓAPO AΘHNΩN
(0,5% ἐπί τῶν προϋπολογισμῶν τῶν Ἱερῶν Ναῶν)

EΣOΔA
Εἰσφορές ῾Ιερῶν Ναῶν .....................................................9.970,50

EΞOΔA
᾽Απόδοση προηγούμενης χρήσεως εἰς ῾Ιερά Σύνοδο ......7.653,50
7. PAΔIOΦ. ΣTAΘMOΣ IEPAΣ MHTPOΠOΛEΩΣ

EΣOΔA
᾽Εκ Δισκοφορίας .............................................................10.887,95
Ἀρχιμ. Γερμανός Γιαντσίδης ................................................450,00
Ἀρχιμ. Ἀγάθων  Κατερνόπουλος ......................................350,00

Ἀρχιμ. Θεόκλητος Μπρούζης..............................................300,00
ΣYΝΟ ΛΟ .........................................................................11.987,95

EΞOΔA
Μισθοδοσία ῾Υπαλλήλων Ρ/Σ ..........................................7.189,89
᾽Αγορά ᾽Ανταλλακτικῶν-᾽Εξοπλισμός Ρ/Σ ........................4.981,66
ΟΤΕ - ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ.................................................816,00
ΣYΝΟ ΛΟ .........................................................................12.987,55
8. EKΔOΣEIΣ IEPAΣ MHTPOΠOΛEΩΣ

EΣOΔA
῎Εσοδα ἀπό πωλήσεις βιβλίων ....................................152.371,76

EΞOΔA
᾽Αγορά Βιβλίων ..............................................................84.145,27
Μισθοί Προσωπικοῦ - Εἰσφορά ΙΚΑ (2 ἄτομα) ..............29.928,39
Διάφορες δαπάνες............................................................4.620,90
Ἀπόδοση Φ.Π.Α. ..............................................................4.109,11
ΣY ΝΟ ΛΟ .......................................................................122.803,67
9. KATAΣKHNΩΣEIΣ

EΣOΔA
Δωρεά κ. Δημητρίου Καραγκούνη ................................20.000,00
Ἀπό δισκοφορία.............................................................13.301,53
Δωρεά ῾Ι. Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων
Κάστρου Λαμίας ...............................................................6.000,00 
Δωρεές Ἱερῶν Μονῶν ......................................................7.000,00
Ἐνορ. Φιλόπτ. Ταμ. Ἁγ. Δημητρίου Λαμίας.........................500,00
Δωρεές Ἰδιωτῶν...................................................................400,00
ΣY ΝΟ ΛΟ .........................................................................47.201,53
EΞOΔA
᾽Επισκευή - Συντήρηση ᾽Εγκαταστάσεων........................96.738,19
᾽Εξοπλισμός ......................................................................6.276,37
᾽Αγορά τροφίμων γιά τή φιλοξενία παιδιῶν..........................3.454,36
ΔΕΗ - ΟΤΕ.........................................................................2.473,32
Μισθοδοσίες - Εἰσφορές Προσωπικοῦ (5 ἄτομα).............2.829,87
Διάφορα ῎Εξοδα..................................................................104,24
ΣY ΝΟ ΛΟ ......................................................................111.876,35
10. KENTPO NEOTHTOΣ (ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΙΝ)

EΣOΔA
Δωρεές Σεβασμιωτάτου....................................................4.977,79
Δωρεές Ἰδιωτῶν..............................................................41.013,53
Δωρεές Ἱερῶν Ναῶν.........................................................5.726,50
Δωρεά Ἱ. Μ. Ἀγάθωνος ..................................................17.300,00
ΣΥΝΟΛΟ .........................................................................69.017,82
EΞOΔA
Οἰκοδομικά ὑλικά - ἐργασίες .........................................80.334,31
Ἐξοπλισμός .....................................................................12.826,48
῾Υδραυλικές ἐγκαταστάσεις ............................................10.288,91
Ἡλεκτρολογικές ἐγκαταστάσεις ........................................6.602,25
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Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου ἔτους.
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Βα-
σιλείου, Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας, ἀλλά καί τῆς κατά
σάρκα Περιτομῆς τοῦ Κυρίου, τελέσθηκε στόν Ἱερό Μη-
τροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, τό
Σάββατο 1 Ἰανουαρίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιώτα-
του Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου. Στό τέλος τῆς Θείας
Λειτουργίας ὀ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στήν ἐπίσημη
Δοξολογία ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου ἔτους παρόντων τῶν
πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν τοῦ νομοῦ. Στήν συνέ-
χεια μετέβη στό Νομαρχιακό Κατάστημα Φθιώτιδος ὅπου
τελέσθηκε ἡ κοπή τῆς πρωτοχρονιάτικης πίττας παρουσία
τοῦ νέου αἱρετοῦ Γενικοῦ Γραμματέα τῆς Περφέρειας Στε-
ρεᾶς Ἑλλάδος κ. Κλέαρχου Περγαντᾶ καί λοιπῶν ἐπισή-
μων.

Ἀπό τό Ποιμαντικό Πρόγραμμα 
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας.

Τήν Κυριακή 2 Ἰανουαρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας χοροστάτησε καί ὡμίλησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Δη-
μητρίου Λαμίας καί στήν συνέχεια μετέβη στόν Ἱερό Ναό

Ἁγ. Γεωργίου Λαμίας ὅπου μίλησε στὀ Ἐκκλησίασμα. Τήν
Δευτέρα 3 Ἰανουαρίου χοροστάτησε καί ὡμίλησε στή
Θεία Λειτουργία στό πανηγυρίζον παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου
Ἐφραίμ τοῦ Κέντρου Νεότητος Λαμίας. Τήν Παρασκευή 9
Ἰανουαρίου χοροστάτησε καί ὡμίλησε στήν Θεία Λειτουρ-
γία στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Δαμάστας, ὅπου εὐχήθηκε
στήν ἑορτάζουσα Ἡγουμένη Ἰωάννα. Τήν Παρασκευή 4
Φεβρουαρίου πραγματοποίησε ποιμαντική ἐπίσκεψη στίς
ἐνορίες Καμ. Βούρλων, Ἁγ. Κωνσταντίνου Λοκρίδος,

ὅπου ἐπισκέφθηκε τό Κέντρο Ἀγάπης τῆς ἐνορίας καί συ-
νομίλησε μέ τίς ἐθελόντριες κυρίες τῆς διακονίας, Ἁγ. Θε-
οδώρων Ἀταλάντης, ὅπου συζήτησε μέ τόν προϊστάμενο
τοῦ Ναοῦ σχετικά μέ τίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις πρός τι-
μήν τοῦ Ἐπισκόπου Ταλαντίου Νεοφύτου, πού προγραμ-
ματίζει ἡ Μητρόπολή μας γιά τό τρέχον ἔτος καί τέλος τήν
Ἱ. Μονή Ἁγ. Ἀναργύρων Ἀταλάντης. Τήν Τρίτη 8 Φεβρου-
αρίου χοροστάτησε στήν Θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε
στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Παντελεήμονος Καμ. Βούρλων πρό τῆς ἱε-
ρατικῆς συνάξεως τῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν τῆς Λο-
κρίδος καί ὡμίλησε σχετικῶς στούς παρισταμένους κληρι-
κούς. Τήν Κυριακή 13  Φεβρουαρίου ἱερούργησε καί ὡμί-
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Κατασκευή - τοποθέτηση κουφωμάτων...........................3.628,50
ΔΕΥΑΛ.................................................................................154,06
ΣΥΝΟΛΟ .......................................................................113.834,51
11. EΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
- ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

EΣOΔA 
Εἰσφορές Ἱερῶν Ναῶν ....................................................36.772,00
Δωρεά κ. Δημητρίου Καραγκούνη ................................13.000,00
Δωρεά Ἱερῶν Μονῶν .......................................................3.000,00
Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Σῦρος ..................................................1.000,00
Δωρεές Ἰδιωτῶν...................................................................320,00
ΣY ΝΟ ΛΟ .........................................................................54.092,00
EΞOΔA
῎Εξοδα κινήσεως-συντηρήσεως αὐτοκινήτων 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως (Ἱδρυμάτων Ἀγάπης -Κατασκηνώσεων) ........15.232,43
Σχολή Παραδοσιακῶν Χορῶν (Μισθοί 3 Διδασκάλων) ......15.645,00
Ἐκτυπώσεις Ἐντύπων ........................................................7.221,90
Φιλοξενίες καί ἄλλα ἔξοδα ἐκκλησιαστικῆς δράσεως .....2.170,49
Συνδρομές περιοδικῶν-ἐφημερίδων................................1.723,40
Συνέδρια - Ἐκδηλώσεις .......................................................954,90
ΣY ΝΟ ΛΟ .........................................................................42.948,12
12. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ
(ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ)

EΣOΔA 
᾽Από δισκοφορίες γιά ᾽Εξωτ. καί ᾽Εσωτ. ῾Ιεραποστολή ..59.519,15
Δωρεές ῾Ιδιωτῶν...............................................................3.465,00
Δωρεά Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος .......................................1.000,00
Ἐνοριακό Φιλόπτωχο Ταμεῖο Μαρτίνου..............................220,00
ΣY ΝΟ ΛΟ ........................................................................64.204,15

EΞOΔA
᾽Ενίσχυση Ἐσωτερικῆς καί ᾽Εξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, 
Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων,  Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ 
καί ἄλλων Ὁμοδόξων ᾽Εκκλησιῶν.................................34.468,29
13. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ-ΟΓΑ (Ἀποδίδεται στό Δημόσιο)

EΣOΔA 
Εἰσφορές Ἱερῶν Ναῶν ....................................................10.578,88
14. ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ Ι.Μ. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
Α) ΓHPOKOMEIO KAI ΣTEΓH KATAKOITΩN ΛAMIAΣ 
(PAXOYTEIO EKKΛHΣIAΣTIKO ΓHPOKOMEIO) 

ΕΣΟΔΑ 
Εἰσφορές Γερόντων - Τροφίμων Ἱδρύματος..........................206.059,38
Ἐκ Παγκαρίου Γηροκομείου ...........................................26.465,98
᾽Εξ ἐνοικίων ....................................................................23.208,11
Δωρεές Ἰδιωτῶν..............................................................12.800,73
Δωρεά ΠΕΝΤΕ Α.Ε. (κ. Ν. Χειμωνίδη)...............................5.000,00
Λοιπά Ἔσοδα........................................................................902,30
Δωρεές Ἱερῶν Ναῶν............................................................400,00
Ἐπιστροφές ἀγορᾶς φαρμάκων ἀπό ΙΚΑ.............................134,00
ΣY ΝΟ ΛΟ .......................................................................274.970,50
ΕΞΟΔΑ
Μισθοδοσίες Προσωπικοῦ - Εἰσφορές ΙΚΑ ...........................174.139,54
Ἀγορά-συντήρηση αὐτοκινήτου.....................................15.482,06
Ἀπόδοση φόρων εἰς Δ.Ο.Υ. Λαμίας ...............................11.726,94
ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΔΕΥΑΛ............................................................10.597,80
Ἐνισχύσεις Τροφίμων .....................................................10.067,00
Ἱατρική Παρακολούθηση γερόντων .................................5.835,01
Συμβολαιογραφικά - Νομικά............................................5.755,77
Ἀγορά φαρμάκων-υγειονομικοῦ ὑλικοῦ .........................5.655,11
Ἀγορά καύσιμης ὕλης (πετρέλαιο)...................................4.890,00
Ἀγορά εἰδῶν καθαριότητας & ἄλλα διάφορα ἔξοδα .......4.989,31
Ἐνοίκιο Άποθήκης ............................................................2.580,00
Κοινόχρηστες δαπάνες .....................................................2.508,21
Συντήριση Ἱδρύματος........................................................1.766,49
᾽Αγορά τροφίμων .............................................................1.277,16
᾽Εξοπλισμός .........................................................................375,63
ΣY ΝΟ ΛΟ ......................................................................257.646,03

Β) ΓHPOKOMEIO ΣTYΛIΔOΣ (IΔPYMA ΠETPH - ΣTEΓH ΓEPONTΩN)
EΣOΔA 

Εἰσφορές Ἱερῶν Ναῶν ..................................................189.060,00
Δισκοφορία ....................................................................22.088,95
Δωρεά Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος .....................................10.000,00
Δωρεές ᾽Ιδιωτῶν...............................................................3.100,00
Δωρεά Ἱερᾶς Μονῆς Ἀντινίτσης........................................2.000,00
Λοιπά Ἔσοδα........................................................................492,57
Δωρεές Ἱερῶν Ναῶν............................................................350,00
ΣΥ ΝΟ ΛΟ .......................................................................227.091,52
ΕΞΟΔΑ
Διαμόρφωση-κατασκευή περιβάλλοντος χώρου ..........39.276,47
Διάφορα ἔξοδα.................................................................1.917,84
ΟΤΕ - ΔΕΥΑΣ........................................................................235,64
ΣΥ ΝΟ ΛΟ .........................................................................41.429,95

Γ) ΓHPOKOMEIO ΣΠEPXEIAΔOΣ (MEPIMNA ΓHPATOΣ - 
AΘANAΣIOΣ KAI  MAIPH  AKPIΔA)

EΣOΔA 
Εἰσφορές Γερόντων - Τροφίμων Ἱδρύματος ...................85.501,92
Δωρεές Ἰδιωτῶν................................................................2.705,00
Ἀπό ἐκδήλωση ὑπέρ τοῦ Γηροκομείου ...........................2.500,00
᾽Εκ Παγκαρίου Γηροκομείου ...............................................249,00
Λοιπά Ἔσοδα..........................................................................25,48
ΣΥ ΝΟ ΛΟ .........................................................................90.981,40
EΞOΔA 
Μισθοδοσίες Προσωπικοῦ-Εἰσφορές ΙΚΑ .........................72.912,47
ΔΕΗ-ΟΤΕ ...........................................................................5.488,00
᾽Αγορά καύσιμης ὕλης (Πετρέλαιο) .................................5.371,89
Ἀγορά τροφίμων ..............................................................4.388,20
᾽Αγορά φαρμάκων - Ἰατρική 
παρακολούθηση γερόντων..............................................3.605,08
᾽Αγορά εἰδῶν καθαριότητος καί ἄλλα διάφορα ἔξοδα....1.207,39
Ἐξοπλισμός - Συντήρηση.....................................................617,45
ΣΥ ΝΟ ΛΟ ........................................................................93.590,48

15. KENTPO ΓAMOY KAI OIKOΓENEIAΣ
EΣOΔA 

Ἀπό μπλόκ Γάμων - Διαζυγίων ........................................3.750,00

16. ENOPIAKA ΦIΛOΠTΩXA TAMEIA
Βοηθήματα σέ ἀπόρους .................................................95.389,28
᾽Αγορά τροφίμων σέ ἀπόρους .......................................92.377,57 
᾽Αγορά φαρμάκων σέ ἀπόρους .......................................1.676,12
ΣΥ ΝΟ ΛΟ ......................................................................189.442,97
17. IΔPYMA “TAMEION XOPHΓEIΩN - ΓEPΩN ΒΗΣΣΑPIΩN” ΤΗΣ
ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΑΘΩΝΟΣ
Γιά τήν ἐνίσχυση ἀπόρων, Συλλόγων καί διαφόρων 
Φιλανθρωπικῶν Ἱδρυμάτων ...........................................55.369,96

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
• ᾽Εκτός ἀπό τά χρηματικά ποσά, τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως διένειμε τρόφιμα σέ ἄπορες οἰκογένειες. 
• ᾽Από τό Κατάστημα ρουχισμοῦ δόθησαν 13.500 εἴδη ἀνδρικοῦ,
γυναικείου καί παιδικοῦ ρουχισμοῦ καί ὑποδημάτων.
• ᾽Από τήν Τράπεζα Αἵματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως διετέθησαν
79 φιάλες αἵματος σέ πάσχοντες συνανθρώπους μας.
• Τά Κέντρα ᾽Αγάπης γιά τό ἔτος 2010 διένειμαν 90.232 μερίδες
φαγητοῦ σέ ἀπόρους ἀδελφούς μας.

ΔΩΡΕΕΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ

• Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος προσέ-
φερε ὑπέρ ἀποπερατώσεως τοῦ Κέντρου Νεότητος τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως, τοῦ Γηροκομείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
στή Στυλίδα καί τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τό ποσό τῶν
5.277,79 Εὐρώ. 
Ἐπίσης προσέφερε ὅλα τά συγγραφικά δικαιώματα ἀπό τά
πωληθέντα βιβλία του τῶν ᾽Εκδόσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως Φθιώτιδος κατά τό ἔτος 2010: (2.000,00 Εὐρώ). 

ΣΥΝΟΛΟ: 7.277,79 Εὐρώ.

Ἀπό τή Θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου στό Ἀμούρι.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τούς ἱερεῖς τῆς Συνάξεως στά Καμένα Βούρλα.

Τό 1821 εἶναι ἀπόδειξη τῆς ζωντάνιας τῆς φυλῆς μας, πού
μετά ἀπό 400 χρόνια μαύρης σκλαβιᾶς στούς Τούρκους, ξεπε-
τάχθηκε μ΄ ἕνα τρόπο δυναμικό καί ἀποτίναξε τό ζυγό τῆς δου-
λείας. Τό  Ἔθνος ὀρθώθηκε σύσσωμο κι΄ ἔκαμε τήν ἐθνοσωτή-
ρια Ἐπανάσταση. Παρόλα τά μέσα, θεμιτά καί ἀθέμιτα, πού
χρησιμοποιοῦσαν οἱ Τούρκοι γιά νά ἐξισλαμίσουν τούς Ἕλληνες,
δέν πέτυχαν τό σκοπό τους. Τό Ἔθνος ἔζησε ὑπόδουλο, ἀλλά
στήν ψυχή ἐλεύθερο, ἀδούλωτο. Κράτησε ἄσβεστη τή φλόγα
τῆς Χριστιανικῆς πίστης καί φιλοπατρίας. Ὁ Ἑλληνισμός ἐπέ-
ζησε παρά τίς φοβερές διώξεις καί αἱμορραγίες τοῦ παιδομαζώ-
ματος καί τῆς ναυτολογίας. Διασώθηκε τελικά μέ τήν ἐθνοσω-
τήρια Ἐπανάσταση τοῦ 1821 καί τή βοήθεια τῆς Χριστιανικῆς
Ἐκκλησίας του, ἡ ὁποία ἐκτός τῶν ἄλλων προσφορῶν πρός τό
Ἔθνος μας, ἔκανε πάντοτε ὅ,τι ἦταν δυνατόν γιά τήν ἀνακούφι-
ση τῆς κοινωνικῆς δυστυχίας στή διάρκεια τῆς σκληρῆς σκλα-
βιᾶς. Ὁ Ἑλληνισμός ἔζησε στή διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας ὄχι
σάν Κοινωνία, ἀλλά σάν Ἐθνική Κοινότητα (=ἠθικός δεσμός
ὁμοεθνῶν καί ὁμοδόξων ὑπόδουλων ἀδελφῶν). Ἡ Ἐκκλησία
ἕνωσε Ἑλληνοχριστιανικά ὁλόκληρο τό Ἔθνος καί τῆς ὀφείλου-
με ἀπερίγραπτη εὐγνωμοσύνη. Ἡ ἑλληνική παράδοση, ἡ ὁποία
καλλιεργοῦνταν καί ἀπό τόν ἁπλό λαό καί ἀπό τήν Ἐκκλησία,
διατήρησε ὅλα αὐτά τά πικρά χρόνια τῆς σκλαβιᾶς ἄσβεστη τήν
ἐπιθυμία τῆς ἐλευθερίας. Ὁ σκλάβος Ἕλληνας, χάρη στή θρη-
σκεία, δέν ἔχασε τόν ἐθνισμό του. Ἐκτρεφόταν μέ τό μάννα τῆς
πίστης στόν Θεό καί θωρακιζόταν μέ τό θώρακα τῆς ὑπομονῆς
καί τῆς ἐλπίδας στήν ἀνάσταση τοῦ Γένους. Ἡ ἰδιότητα τοῦ
Ὀρθοδόξου χρησίμευε ὡς χαρακτηριστικό στοιχεῖο τῆς ταυτότη-
τας τοῦ Ἕλληνα. Ἕλληνες θεωροῦντο οἱ Ὀρθόδοξοι. Ὁ παπάς
στό κρυφό σχολεῖο πλάθει τίς καρδιές τῶν νέων, καλλιεργεῖ
τήν ἐθνική συνείδηση, τή διατήρηση τῆς ἐθνικῆς ταυτότητας καί
προφητεύει τό μέλλον: «Μή σκιάζεσθε τά σκότη. Ἡ λευτεριά
σάν τῆς αὐγῆς τό φεγγοβόλο ἀστέρι, τῆς νύχτας τό ξημέρωμα
θά φέρει». Ἡ Ἐκκλησία γεμίζει τήν καρδιά τοῦ ραγιά μέ Χρι-
στό καί Ἑλλάδα. Στά μοναστήρια ἐκτός ἀπό σχολεῖα συντη-
ροῦσε καί ἰατρεῖα-νοσοκομεῖα.

Ὁ Γέρος τοῦ Μοριά μετά τήν ἀπελευθέρωση, μιλώντας στίς
8 Ὀκτ. 1838 στούς νέους ἀπό τό βράχο τῆς Πνύκας, εἶπε:
«...Ἐμεῖς παιδιά μου πήραμε τ’ ἅρματα καί πολεμήσαμε
πρῶτα γιά τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστη τήν Ἁγία καί μετά γιά τῆς
Πατρίδας τήν Ἐλευθερία. ..». Ὁρισμένοι ὑποτιμοῦν τόν παρά-
γοντα Πίστη στό Θεό, πού ἐνέπνεε τούς ἥρωες τοῦ 1821 καί
κάποιοι ἐπώνυμοι ἐκδηλώνουν ἀχαριστία πρός τήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία μας, τήν τροφό τοῦ Γένους μας. Ὁ λαός μας ἔχει
ἀνάγκη ἀπό σωστή πληροφόρηση, ἀπό συνειδητοποίηση τῶν
κινδύνων πού μᾶς ἀπειλοῦν τά τελευταῖα χρόνια καί ἀπό ἐξύ-
ψωση τοῦ ἐθνικοῦ φρονήματος. Ὁ πατριωτισμός γεννιέται ἀπό
τή γνώση. Ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη μας εἶναι ἡ πιό πολύτιμη ἐθνική
κληρονομιά μας. Ὁρθόδοξοι λοιπόν γιά τήν Ἑλλάδα.

Ν. Σιακαβέλλας, Ὑποστράτηγος, ἐ.ἀ.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

«Νέοι-Ἐκκλησία-Πολιτισμός»
Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
διοργανώνει καλλιτεχνικό διαγωνισμό γιά ἐφή-
βους καί νέους ἡλικίας 13 ἕως 25 ἐτῶν, μέ θε-
ματικό ἄξονα «Νέοι-Ἐκκλησία-Πολιτισμός».
Ὁ Διαγωνισμός ἀφορᾶ:
1) Δημιουργία Ντοκυμαντέρ
2) Μουσική (Βυζαντινή, Εὐρωπαϊκή, Παραδο-
σιακή)
3) Λογοτεχνία (Ποίηση, Πεζογραφία, Διήγημα,
Θεατρικό Ἔργο)
4) Εἰκαστικά (Ζωγραφική, Φωτογραφία)
Ἡ κατάθεση τῶν ἔργων πρέπει νά γίνει μέχρι
τίς 10 Ἀπριλίου. Γιά τίς ἔντυπες δηλώσεις συμ-
μετοχῆς καί περισσότερες πληροφορίες στά Γρα-
φεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

«Σύνοδος τῶν Ἐφήβων»
Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
διοργανώνει τό ἐκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σύνο-
δος τῶν Ἐφήβων». Τό πρόγραμμα ἀπευθύνεται
σέ μαθητές καί μαθήτριες τῆς Α΄καί Β΄ Λυκείου
καθώς καί τῶν τεχνικῶν καί ἐπαγγελματικῶν
Ἐκπαιδευτηρίων πού ἔχουν γεννηθεῖ τό 1994 καί
1995.
Γιά τή συμμετοχή στό Ἐκπαιδευτικό Πρόγραμμα
χρειάζεται ἡ ὑποβολή δοκιμίου μέχρι 10 σελίδες
Α4 ἕως τίς 30 Ἀπριλίου στήν Γραμματεία τῆς
Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς (Ἰα-
σίου 1.  Τ.Κ. 11521 Ἀθήνα, ὑπόψιν Ἀρχιμ. Πο-
λύκαρπου Μπόγρη).
Θέμα τοῦ δοκιμίου:« Ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἡ
Ἐκκλησία μας ἀντιμετωπίζει ἤ μπορεῖ νά ἀντιμε-
τωπίσει τά προβλήματα τοῦ σύγχρονου ἀνθρώ-
που» (ὅπως ἡ ρύπανση τοῦ περιβάλλοντος, ἡ πε-
ρίθαλψη καί στήριξη τῶν ἀδυνάτων, ἡ φτώχεια,
ἡ μοναξιά, ἡ ἀνεργία, ἡ μετανάστευση κ.α)
Εἰδική ὁμάδα θά ἀξιολογήσει τά διαγωνιζόμενα
δοκίμια καί οἱ μαθητές μέ τά καλύτερα ἔργα θά
ἐπιλεγοῦν γιά νά συμμετάσχουν στή Σύνοδο τῶν
Ἐφήβων πού θά συγκληθεῖ ἀπό 2-5 Σεπτεμβρίου
2011 στήν Ἀθήνα.
Γιά περισσότερες πληροφορίες στά Γραφεῖα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.  

EPΓA AΓΑΠHC 2010    1.399.213,70 EYPΩ 

Χειροθεσία σέ οἰκονόμο τοῦ π. Κωνσταντίνου Καρανίκα.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ κατοίκους τοῦ χωρίου Κομποτᾶδες.



σέ μιά νέα πορεία μέ ἀποφασιστικότητα καί ἑδραίωση
στή ζωή τοῦ Χριστοῦ. Κι ὅλα αὐτά κάτω ἀπό τό βλέμμα
τοῦ Χριστοῦ, μέ τή βοήθεια τῆς θείας χάριτος, ὄχι μόνοι
μας, μέ τή καθοδήγηση τοῦ πνευματικοῦ μας, γιατί ὁ
δρόμος εἶναι δύσκολος καί ἀνηφορικός κι ἔχει παγίδες,
ἰδίως ἡ Μ. Τεσσαρακοστή, καί πρό πάντων, μέ τό ὅρα-
μα τῆς προσδοκώμενης Ἀνάστασης πρό ὀφθαλμῶν.

«Τό ποτάμι θά ἀκολουθήσει τό δρόμο πού ξέρει».
Ὅσο κι ἄν προσπαθήσουμε ν᾽ ἀλλάξουμε  τή ροή, αὐτό
θά βρεῖ τούς παλιούς δρόμους τοῦ ὕδατος. Ἔτσι εἶναι ἡ
ψυχή μας. Ὅσο κι ἄν προσπαθήσουμε μέ ἐξωτερικά καί
ξένα στοιχεῖα, μέ κοσμικότητες καί κοινωνικές ὑποχρε-
ώσεις, μέ καρναβαλικές ἐκδηλώσεις καί δημόσιες ὑπο-
τιμήσεις τοῦ γεγονότος τῆς Ἐκκλησίας, ποτέ μά ποτέ,
δέν θά πάψει νά ἠχεῖ μέσα μας αὐτό πού ἡ καρδιά μας
πιστεύει, θέλει, ἐγκρίνει καί ζητεῖ. Ποιό; Αὐτό πού λένε
καί οἱ ποιητές καί στιχοπλόκοι καί τά ἀκοῦμε δεξιά καί
ἀριστερά, καθημερινά: «Ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς εἶναι πο-
λύ μεγάλο πράγμα..»!  καί «ἐκεῖνο πού ζητάω, εἶναι -
ὄντως-μιά εὐκαιρία στόν Παράδεισο νά πάω». Μόνο
πού τά τραγούδια αὐτά δέ λένε καί τά παρακάτω, δέ δί-
νουν τή λύση καί δέ λύνουν τό πρόβλημα. Ἡ ψυχή, ναί,
φωνάζει καί ζητεῖ τή σωτηρία καί τόν Θεό της, ἀλλά πώς
θά γίνει αὐτό εὐλογημένη πραγματικότητα;

Ἡ Ἐκκλησία ἔχει συνολική πρόταση πώς θά βγοῦμε
ἀπό τήν κρίση τῆς ψυχῆς μας! Τό λέγε παλιά ἕνας
εὐσεβῆς ἀοιδός: «Ἡ λύση εἶναι μία: Μετάνοια, Ἐξομο-
λόγηση καί Θεία Κοινωνία». Πράγματι τό καλύτερο
φάρμακο, ὁ δυνατότερος ἐξορκισμός, τό ἰσχυρότερο
φυλαχτό καί ἡ ἀποτελεσματικότερη εὐλογία στή ζωή
μας εἶναι τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ! Δέν εἶναι
ἁπλά μιά ἀλλαγή, μιά μετάγγιση, μιά βοήθεια. Εἶναι μιά
ἀναγέννηση! Ἀρκεῖ νά προσεγγίσουμε καί τώρα καί πά-
ντοτε τά Ἅγια αὐτά Μυστήρια μέ τήν κατάλληλη ὀρθό-
δοξη προετοιμασία. Ἀρκεῖ νά μή τά δοῦμε «μαγικά»
σάν ξεκομμένες καί αὐτονομημένες ἐνέργειες καί πρα-
κτικές. Νά τά δοῦμε, ὅπως πραγματικά εἶναι, ὁ Χριστός,
ὁ Ἴδιος, δηλαδή. Ὁ Ἐσταυρωμένος καί Ἀναστημένος Λυ-
τρωτής μας. Αὐτός πού ἄλλαξε τόν κόσμο. Αὐτός, καί
μόνον Αὐτός, μέ τήν Ἁγία Του Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
μπορεῖ νά κάνει καί σέ μᾶς τό θαῦμα πού ζητεῖ ἡ ψυχή
μας: τήν ἐλευθερία, τήν ἀλλαγή, τή σωτηρία μας.

ἀρχιμ. Σεραφείμ Ζαφείρης,
Ἱεροκήρυξ  Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.     

ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΛΑΜΙΑΣ
Μὲ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακὴ, 23 Ἰανουα-
ρίου 2011 καὶ ὥρα 5:00 μ.μ., ἡ ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-

ως Φθιώτιδος προγραμματισμένη Θεολογικὴ καὶ Ἱστορικὴ
Ἑσπερίδα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ
Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, τὴν ὁποία ὀργάνωσε τὸ Ἐκκλησια-
στικὸ Συμβούλιο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ καὶ ἡ ὁποία ἔλαβε χώ-
ρα στὸν «Νέο» Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Πολιούχου Λα-
μίας, Ἁγίου Λουκᾶ.
Στὴν ἐκδήλωση τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπο-
λίτη Φθιώτιδος κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ἐκπροσώπησε ὁ
Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης καὶ Πρω-
τοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτι-
δος π. Ραφαὴλ Γρίβας, ἐνῶ παραβρέθηκαν ὁ
Διοικητὴς τῆς ΜΕ.ΡΥΠ. Στρατηγὸς Θεόδωρος
Ζάχαρης, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Δημάρχου  Ἀντι-
δήμαρχος Πολιτισμοῦ κ. Κωνσταντῖνος Μου-
στάκας, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβου-
λίου Λαμιέων κ. Παναγιώτης Φώσκολος καὶ ἡ
Δημοτικὴ Σύμβουλος Λαμιέων κ. Βάνα Ρου-
ποτιᾶ. Παρὼν ἦταν ἐπίσης ὁ κ. Νικόλαος Κόκ-
κινος, γυιὸς τοῦ κ. Ἠλία Κόκκινου, τοῦ
ἀνθρώπου ὑπεύθυνου γιὰ τὴ σωτηρία τῆς Λα-
μίας ἀπὸ ὁλοκληρωτικὴ καταστροφὴ τὸ 1944
Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μὲ τὸν χαιρετισμὸ τοῦ
προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου
Λουκᾶ π. Νικολάου Γαλανοπούλου πρὸς
ὅλους τοὺς παρευρεθέντας.
Ἀκολούθησαν οἱ εἰσηγήσεις α) τοῦ π. Νικολάου Γαλανο-
πούλου D.Phil.μὲ θέμα: «Ἡ Ζωὴ, τὸ Ἔργο καὶ τὸ Εὐαγγε-
λικὸ Μήνυμα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ», β) τοῦ κ. Βασιλείου
Κουτκιᾶ, πρώην Ἀντιδημάρχου Λαμιέων καὶ διακεκριμέ-
νου Ἐκπαιδευτικοῦ μὲ θέμα: «Ἡ Ἀπήχηση τοῦ Ἁγίου
Λουκᾶ στὴ Φθιωτικὴ Κοινωνία» καὶ γ) τοῦ συγγραφέως κ.

Δημητρίου Νάτσιου μὲ θέμα: «Ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου
Λουκᾶ. Ἱστορία, Ἀρχιτεκτονικὴ, Εἰκονογράφηση».
Οἱ εἰσηγήσεις ἀνέδειξαν πτυχὲς ἄγνωστες στὸ εὐρὺ κοινὸ
γιὰ τὸ εὐαγγελικὸ μήνυμα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, καθὼς καὶ

τὴν σχέση τοῦ Φθιωτικοῦ λαοῦ μὲ τὸν Ἅγιο,
μὲ ἀποκορύφωμα τὴν ἀφιέρωση τριῶν Ἱερῶν
Ναῶν στὴ μνήμη τοῦ Ἁγίου. 
Στὴ συνέχεια ἡ Βυζαντινὴ χορωδία τοῦ Ἐθνι-
κοῦ Ὠδείου ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ πρωτο-
ψάλτου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ καθηγητοῦ Βυζα-
ντινῆς Μουσικῆς τοῦ Ἐθνικοῦ Ὠδείου κ. Γεωρ-
γίου Δελλοπούλου ἀπέδωσε τροπάρια ἀπὸ
τὴν Ὑμνολογία πρὸς τὸν Ἅγιο. 
Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε στὶς 6:30μ.μ. μὲ τὴν με-
ταφορὰ τοῦ χαιρετισμοῦ τοῦ Σεβασμιωτάτου
πρὸς τοὺς παρευρεθέντας ἀπὸ τὸν Πρωτοσύ-
γκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος π.
Ραφαὴλ Γρίβα καὶ τὴν διανομὴ μικρῶν εὐλο-
γιῶν.
Ἀκολούθησε ἡ κοπὴ τῆς Πρωτοχρονιάτικης
πίττας τοῦ πληρώματος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ
Ἁγίου Λουκᾶ στὸ κέντρο Look Up (πρώην Πε-
ρίπτερο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ).

Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Μέ ἐπιτυχία στέφθηκε ἡ 2η γιά τό ἔτος 2011 Θεολογικο-ι-
στορική Ἑσπερίδα πού διοργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολίς
μας καί πραγματοποίησε τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο

τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Κόμματος, στό Ἐνορια-
κό Πνευματικό Κέντρο, τήν Κυριακή 13 Φεβρουαρίου. Ἡ
ἐκδήλωση ἄρχισε μέ χαιρετισμό καί εὐχαριστίες τοῦ Ἐφη-
μερίου π. Δημητρίου Μπλέτσα. Ἀκολούθως ἡ κυρία Μα-
ριάννα Γεωργολιοῦ - Ἀναγνωστοπούλου Ψυχολόγος καί
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διαμαρτυρία μας γιά τήν ἀπαγόρευση διορισμοῦ νεοχειρο-
τονουμένων Ἱερέων. Ἡ μείωση τῶν Ἐφημερίων θά ἔχει κα-
κό ἀντίκτυπο στόν ἴδιο τόν λαό τῆς ὑπαίθρου, ὁ ὁποῖος θά
στερηθεῖ τῶν εὐεργετικῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ κλήρου, ὅχι μό-
νο θρησκευτικῶν, ἀλλά καί κοινωνικῶν, τή στιγμή μάλιστα
πού ἀποτελοῦσε σέ πολλά χωριά τόν μοναδικό  καί τελευ-
ταῖο θεσμό πού εἶχε ἀπομείνει. Τό μέτρο αὐτό, ἄνισο καί
ἄδικο, πλήττει στήν καρδιά τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καί
ἀποκαλύπτει ὅτι οἱ σχέσεις τῆς Συναλληλίας καί Φιλαλλη-
λίας περνᾶνε στό ἐπίπεδο τῆς περιθωριοποιήσεως καί ἀπα-
ξιώσεως τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως αὐτό ἐνεργεῖται
ἀπό τόν ταπεινό καί ἀφοσιωμένο παπά τοῦ χωριοῦ. Ζη-
τοῦμε ἀπό τήν Κυβέρνηση νά ἀναθεωρήσει τήν ἀπόφαση
αὐτή καί νά πράξει βάσει τῶν συμφωνηθέντων καί ὑπο-
γραφέντων ἀπό πολλῶν ἐτῶν μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολι-
τείας.

Δ) Ὡς πιστοί Λειτουργοί τοῦ Ἱησοῦ, ὁ Ὁποῖος παραγγέλ-
λει διά τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «πᾶσα ψυχή ἐξουσίαις
ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω» (Ρωμ. ιγ΄ 1), εἴμεθα νομοτα-
γεῖς καί σεβόμεθα τόν πολιτικό κόσμο τοῦ κράτους μας, ὁ
ὁποίος ἔχει τήν εὐθύνη τῆς διαχειρίσεως ὅλων τῶν θεμά-
των τῆς Πατρίδος μας. Παράλληλα ὅμως ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος
μᾶς ἐπιτάσσει, διά στόματος Πέτρου, στίς Πράξεις τῶν Ἀπο-
στόλων: «δεῖ πειθαρχεῖν Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις»
(Πράξ. ε΄ 29). Διά τοῦτο πάνω ἀπό κάθε νόμο βάζομε τόν
ἠθικό νόμο τοῦ Εὐαγγελίου, ὁ ὁποῖος τά πάντα ὁρίζει πρός
τό συμφέρον τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ μεθοδευόμενη παραλαβή
τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη, μᾶς εὑρίσκει πολύ ἐπιφυλακτικούς.
Οἱ συνεχεῖς ἀναβολές, οἱ ἀλληλοαναιρούμενες θέσεις κυ-
βερνητικῶν παραγόντων, οἱ πειστικές ἀπόψεις εἰδικῶν ἐπι-
στημόνων, οἱ ὑπεκφυγές τῶν ἁρμοδίων στίς πιεστικές πα-
ρακλήσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιά τήν  ἀποστολή τοῦ σχεδί-
ου νόμου καί ἡ ἀπόρριψη τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη ἀπό Κρά-
τη – Μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, μᾶς πείθει ὅτι κάτι δέν
πάει καλά, ὅτι κάτι μεθοδεύεται «ἐν κρυπτῷ καί παραβύ-
στῳ» καί ὅτι πιθανόν νά εὑρεθοῦμε πρό τετελεσμένων γε-
γονότων, μή δυνάμενοι νά ἀντιδράσουμε λόγῳ ἐλλείψεως
τοῦ ἀπαιτουμένου χρόνου. Ἀναμένοντας τήν ἀπόφαση τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου περί τοῦ πρακτέου, ἐκφράζουμε τούς φό-
βους καί τίς ἐπιφυλάξεις μας καί διαβεβαιώνουμε τόν πιστό
λαό, ὅτι Κάρτα πού ἔχει τόν ἀριθμό τοῦ Ἀντιχρίστου, πού
δεσμεύει τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου καί καταργεῖ τά
προσωπικά δεδομένα, δέν πρόκειται νά παραλάβουμε.
Ἐναρμονισμένοι μέ τήν ἐλευθερία, τήν ὁποία μᾶς χάρισε ὁ
Χριστός, θέλουμε νά εἴμαστε ἐλεύθεροι χωρίς παρακολού-
θηση, χωρίς ὁμαδοποίηση καί χωρίς προγραμματισμένη
πορεία.

Ε) Δηλώνουμε, ὅτι στήν κρίσιμη αὐτή καμπή τῆς Πατρί-
δας μας καί τῆς Ἐκκλησίας μας, θά εἴμαστε στό πλευρό τῶν
τιμίων πολιτικῶν καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
μας, γιά τήν ἀντιμετώπιση ὅλων τῶν δυσαρέστων καταστά-
σεων, πού προκύπτουν λόγῳ τῆς συγχύσεως καί τῶν ποι-
κίλων δυσκολιῶν, ὑπερασπιζόμενοι τό Ἑλληνορθόδοξο
ἦθος καί τά προνόμια τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ.

Ἐν Λαμία, 28 Φεβρουαρίου 2011
ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ  ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΟΙ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος 
Ἡ Διοικ. Ἐπιτροπή Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων 
Κάστρου Λαμίας .........................................15.000,00
Τό Ἐνορ. Φιλοπ. Ταμεῖο Ἁγ. Δημητρίου 
Λαμίας ..........................................................1.000,00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. Ἁγ. Ἀθανασίου Ροδίτσης........ 500,00
Ὁ κ. Ἰωάννης Ρηγινιώτης .................................500,00
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Θεόκλητος Μπρούζης .......... 300,00
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Πορφύριος Παπαρούπας ..... 300,00
Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο Ἱ. Ν. Ἁγίου Δημητρίου
Ἀμουρίου .......................................................250,00

Ὑπέρ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζα
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας 
κ. Νικόλαος ..................................................... 500,00
Ἀνώνυμος .....................................................2.000,00
Ἡ Διοικ. Ἐπιτροπή Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων 
Κάστρου Λαμίας ...........................................5.000,00
Ἡ κα Εἰρήνη Φίτσιου........................................ 500,00
Ἡ κα Ἑλένη Τσούμα .........................................100,00
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη..................................... 80,00
Ὁ αἰδεσ. πρεσβ π. Κωνσταντῖνος Θεολογᾶς ... 100,00
Ἡ κα Πολυτίμη Μάγκα ....................................100,00
Ὁ κ. Ἰωάννης Σκορδάς ....................................... 50,00

Ὑπέρ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
Ἡ κα Εἰρήνη Φίτσιου ........................................500,00

Ὑπέρ Φθιωτικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Φωνῆς 
Ὁ κ. Σπυρίδων Σιμωτάς .....................................30,00   
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Θεόκλητος Τσίρκας ................20,00
Ὁ αἰδεσ. πρεσβ. π. Νικόλαος Κόρμπος ............. 20,00              

Ὑπέρ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ Μητροπόλεως 
Ἡ Διοικ. Ἐπιτροπή Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων
Κάστρου Λαμίας ...........................................2.000,00

Ὑπέρ Γηροκομείου Σπερχειάδος
Ἡ Διοικ. Ἐπιτροπή Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀναργύρων 
Κάστρου Λαμίας ...........................................3.000,00

Δ Ω Ρ Ε Ε Σ
λησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Δημητρίου Ἀμουρίου, ὅπου οἱ ἐνο-
ρίτες τῆς κοινότητος τίμησαν τόν συνταξιοῦχο ἐφημέριο
τοῦ Ναοῦ αἰδεσ. πρωτ. π. Ἠλία Τσιακατούρα  γιά τήν πο-
λυετή προσφορά του στήν ἐνορία. Τήν Κυριακή 20 Φε-
βρουαρίου ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Πα-
ρασκευῆς Κομποτάδων, ὅπου χειροθέτησε μέ τό οφίκιο
τοῦ Οἰκονόμου τόν συνταξιοῦχο κληρικό τῆς Μητροπό-
λεώς μας αἰδεσ. πρεσβ. π. Κωνσταντῖνο Καρανίκα. Τήν
Κυριακή 27 Φεβρουαρίου ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν
Ἱ. Ναό Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ρεγγινίου, ὅπου τέ-
λεσε τό μνημόσυνο τοῦ Ἀθανασίου Μπέλου, πατέρα τοῦ
τέως Νομάρχη καί Βουλευτοῦ κ. Τριαντάφυλλου Μπέ-
λου.

Ὁ ἑορτασμός τῶν Θεοφανείων.
Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε τήν Πέμπτη 6 Ἰανουαρίου, ἡ
ἑορτή τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί
τῆς Θείας Ἐπιφανείας στή πόλη τῆς Στυλίδος. Τῶν ἑορτα-

στικῶν ἐκδηλώσεων προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος ἱερούργησε στόν Ἱερό
Ναό Ἁγίου Ἀθανασίου Λαμίας καί τέλεσε τήν ἀκολουθία
τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ. Κατόπιν ἔγινε ἡ ἐν πομπῇ μετά-
βαση κλήρου καί λαοῦ στό λιμάνι τῆς πόλεως, ὅπου ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας τέλεσε τήν κατάδυση
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στή θάλασσα γιά τόν ἁγιασμό τῶν
ὑδάτων ἀπό πλοιάριο τῆς περιοχῆς. Ἀρκετοί θαρραλέοι
νέοι βούτηξαν στά κρύα νέρα γιά τήν ἀνάσυρση τοῦ Σταυ-
ροῦ, τόν ὁποῖο καί ἀνέσυρε ὁ νεαρός Χρῆστος Τσοῦλος,
στόν ὁποῖο ὁ Σεβασμιώτάτος προσέφερε μιά εἰκόνα τῆς
Παναγίας. Στήν τελετή παρέστησαν οἱ πολιτικές καί στρα-
τιωτικές ἀρχές τοῦ νομοῦ καί πολλοί ἐπίσημοι.

Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως.
Συνεχίσθηκε γιά τούς μῆνες Ἰανουάριο καί Φεβρουάριο τό
Ἐκπαιδευτικό Πρόγραμμα τοῦ Ἱδρύματος Ποιμαντικῆς Ἐπι-
μορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, μέ τό μήνα Ἰα-
νουάριο νά ἔχει ὡς κεντρικό θέμα:  Ἐνοριακή Ποιμαντική

καί τόν Φεβρουάριο τό θέμα: Ἐνορία καί Λειτουργική
Ζωή. Στήν μηνιαία σύναξη τῶν κληρικῶν τῆς Λαμίας στό
Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Λαμίας, τή Δευ-
τέρα 10 Ἰανουαρίου, ὁμιλητής ἦταν ὁ Θεολόγος κ. Γεώρ-
γιος Ἀποστόλου, μέ θέμα: «Ἡ Ἐνορία ὡς Σῶμα Χριστοῦ»,

ἐνῶ στήν σύναξη τῶν ἱερέων τόν μήνα Φεβρουάριο, τήν
Δευτέρα 7 τοῦ μηνός, ὁμιλητής ἦταν ὁ Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος Ρεντίνης κ. Σεραφείμ, μέ θέμα: «Ὁ ἑορτολογι-
κός κύκλος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας». Εἰσηγήσεις σχετι-
κές μέ τό κεντρικό θέμα τοῦ ἑκάστου μηνός, σύμφωνα μέ
τό πρόγραμμα τοῦ Ἱδρύματος, πραγματοποιήθηκαν γιά
κληρικούς καί λαϊκούς ἀπό καταρτισμένους ἱερεῖς καί θε-
ολόγους σέ ὅλη τήν ἔκταση τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἐκδημία ἱερέως 
Δημητρίου Σκιαδόπουλου.
Ἐκοιμήθη τήν Τρίτη 25 Ἰανουαρίου ὁ ἐφημέριος τῆς Μη-
τροπόλεώς μας π. Δημήτριος Σκιαδόπουλος. Ὁ ἐκλιπών
γεννήθηκε στίς 2 Μαΐου τοῦ 1931 στό χωριό Μαυρίλο
Φθιώτιδος. Χειροτονήθηκε διάκονος καίπρεσβύτερος τό
Νοέμβριο τοῦ 1976 ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολήτη
Φθιώτιδος κυρό Δαμασκηνό καί ὑπηρέτησε στίς ἐνορίες
Ἁγίου Δημητρίου Μαυρίλου, Ἁγίων Ἀποστόλων Ροβο-
λιαρίου καί Ἁγίας Τριάδος Μεγάλης Κάψης.  Ἡ ἐξόδιος
ἀκολουθία τελέσθηκε, τήν Τετάρτη 26 Ἰανουαρίου, ἀπό
τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀθανασίου Λαμίας. Τόν Σεβασμιώτα-
το Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο ἐκπροσώπησε ὁ Ἱεροκή-
ρυξ τῆς Μητροπόλεώς μας πανοσιολογιώτατος ἀρχιμαν-
δρίτης π. Σεραφείμ Ζαφείρης.

Φιλανθρωπική Ἐκδήλωση 
τῶν Φιλοπτώχων Ταμείων Λαμίας
Μέ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη ἐτήσια φι-
λανθρωπική ἐκδήλωση τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
τῆς Μητροπόλεώς μας καί τῶν Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων
Ταμείων τῆς πόλεως Λαμίας. Ἡ μεγάλη αἴθουσα τοῦ κέ-
ντρου ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ, τήν ὁποία προθύμως καί ἀφιλοκερδῶς
προσέφεραν οἱ ἰδιοκτῆτες τοῦ Κέντρου γιά τήν ἐκδήλωση,
γέμισε ἀπό μέλη τῶν ἐνοριῶν τῆς πόλεώς μας, τά ὁποῖα
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Σύναξη γιά τούς Προέδρους καί τούς Ἐκκλησια-
στικούς Συμβούλους τῶν Ἐνοριῶν, τῶν Ἀρχιερα-
τικῶν Περιφερειῶν Λαμίας, Θερμοπυλῶν καί Ροδί-
τσης, Λιανοκλαδίου καί Ὑπάτης πραγματοποίησε ἡ
Ἱερά Μητρόπολίς μας τό Σάββατο 19 Φεβρουαρίου
στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Πα-
ρασκευῆς Νέας Ἄμπλιανης Λαμίας. Σκοπός τῆς Συ-

νάξεως ἦταν ἡ ἐν Χριστῷ ἐπικοινωνία καί ἀλληλο-
γνωριμία μέ τά νέα μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμ-
βουλίων πού διορίσθηκαν ἀπό 1ης Ἰανουαρίου
2011. Ἡ Σύναξη ἄρχισε μέ εἰδική ἀκολουθία καί δέ-
ηση πού ἔκανε ὁ  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος. Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρί-
στησε τούς Προέδρους καί τούς Ἐκκλησιαστικούς
Συμβούλους, ἄνδρες καί γυναῖκες, πού ἀνταποκρί-
θηκαν στήν πρόσκλησή του. Κατόπιν ὁ Αἰδεσιμολο-
γιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Νεόφυτος Ραφαηλί-
δης, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Λαμίας, εἰσηγήθηκε μέ
θέμα: «Ἁρμοδιότητες τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβού-
λων» καί στή συνέχεια χορωδία Ἱερέων τραγούδησε
παραδοσιακά τραγούδια. Τήν Σύναξη ἔκλεισε ὁ Ποι-
μενάρχης μας, ὁ ὁποῖος τόνισε ἰδιαιτέρως τήν ἑνότη-
τα πού πρέπει νά ὑπάρχει μεταξύ τῶν Ἐνοριῶν καί
τήν Ἱερά Μητρόπολη. Τούς συνέστησε νά ἐργάζο-
νται γιά τήν πρόοδο τῆς ἐνορίας, νά ὑπάρχει καλή
διαχείρηση, διαφάνεια καί ἀπόλυτη ἐναρμόνιση μέ
τίς κατευθύνσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Τούς προ-
έτρεψε νά ζοῦν πνευματική ζωή, νά ἔχουν εὐλάβεια,
νά συμμετέχουν ἐνεργά στά Μυστήρια τῆς Ἐκκλη-
σίας μας καί νά βοηθοῦν τόν Ἱερέα στό ἔργο του.
Στό τέλος δόθηκε σέ ὅλους τούς παρισταμένους ὡς
εὐλογία ἀπό ἕνα βιβλίο καθώς καί ἐγκύκλιο πρός
τούς Ἐκκλησιαστικούς Συμβούλους γιά τά καθήκο-
ντα καί τίς ὑποχρεώσεις τους καί ἔντυπο ὑλικό.Πα-
ρόμοιες Συνάξεις θά γίνουν προσεχῶς καί γιά τίς
ὑπόλοιπες ἐνορίες τῶν ἄλλων Ἀρχιερατικῶν Περι-
φερειῶν τῆς Μητροπόλεώς μας. 

Ἀπό  τήν θεολογικο-ιστορική ἑσπερίδα στόν  Ἅγιο Λουκᾶ Λαμίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τούς συντελεστές τῆς Ἑσπερίδας, στό Κόμμα.

Ὁ θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ρεντίνης στό βῆμα.

Νέα συμπληρωμένη Β´ Ἔκδοση
Ἀπό τίς Ἐκδόσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος κυκλοφόρησε σέ
Β´ Ἔκδοση, συμπληρωμένη, το βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του μας κ. Νικολάου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΛΕΝΤΗΣ (1931-1975) ΜΗ-
ΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ».
Στή νέα ἔκδοση προστέθηκαν τά τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ σεπτοῦ λειψάνου
(5 Ἰουλίου 2002) μέ πλούσιο φωτογραφικό ὑλικό, ἀντιπροσωπευτικές
κριτικές, ἐπιστολές καί μαρτυρίες περί τοῦ φιλαγίου καί ἐναρέτου ἱε-
ράρχου, μέ τά ὁποῖα ἀποτυπώνονται ὅλες οἱ πτυχές τῆς ζωῆς του καί
παρέχεται πλήρης εἰκόνα τῆς προσωπικότητός του.

Άπό τήν τελετή τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν  Ὑδάτων στή Στυλίδα.



Γραμματέας τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Κόμματος, πα-
ρουσίασε τούς τρεῖς εἰσηγητές κ. Κωνσταντῖνο Μήτσιου,
ἐκπαιδευτικό καί δημοσιογράφο, τόν κ. Θεόδωρο Γκέκα,
συνταξιοῦχο ὑπάλληλο τῆς ΔΕΗ καί τόν κ. Γεώργιο Κα-
ραβᾶ, λογοτέχνη καί συνταξιοῦχο Διευθυντή τῆς Ἐθνικῆς
Τραπέζης, οἱ ὁποῖοι ἀνέπτυξαν θέματα σχετικά μέ τήν ζωή
καί τό ἔργο τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου ὁ πρῶτος, τό ἱστορικό
τοῦ  Ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὁ δεύτερος καί λαογραφία,
ἤθη καί ἔθιμα ὁ τρίτος. Μετά ἀπό κάθε είσήγηση ἡ Βυζα-
ντινή Χορωδία ὑπό τήν Διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ
Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Λαμίας κ. Δημητρίου Μαντέ ἔψαλε
ὕμνους ἀπό τήν Ἀσματική Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Ἀθανα-
σίου. Τήν ἑσπερίδα ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τήν ἱκανοποίησή
του γιά τήν ὡραία ἐκδήλωση, συνεχάρη τό ἐκκλησιαστικό
συμβούλιο καί τόν Στρατηγό ἐ.ἀ. κ. Εὐθύμιο Στεφανῆ γιά
τήν διοργάνωση τῆς ἑσπερίδος, τούς ὁμιλητές γιά τήν
ἀνάπτυξη τῶν εἰσηγήσεών των, τή χορωδία γιά τήν ἐπι-
τυχῆ ἀπόδοση τῶν ὕμνων καί ἀνεκοίνωσε τήν πραγματο-
ποίηση καί ἄλλων τέτοιων ἐκδηλώσεων σέ ἄλλους ἱε-
ρούς Ναούς, ὥστε μέ τόν τρόπο αὐτό νά προβληθεῖ ὁ πο-
λιτισμός μας καί ὁ λαός νά πληροφορηθεῖ γιά τή ζωή τῶν
ἁγίων καί τήν ἱστορία τῶν ναῶν μας.  Μετά τήν ἐκδήλωση
τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο παρέθεσε μικρή δεξίωση.
Παρέστησαν ἱερεῖς τῆς περιοχῆς, ὁ Στρατηγός Διοικητής
ΜΕΡ.ΥΠ. κ. Θεόδωρος Ζάχαρης, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ.
Θωμᾶς Στάϊκος, ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μουστάκας,
ὁ κ. Κώστας Σταϊκούρας, ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Παγκοσμίου
Ἐνορίας τῆς Ἁγιᾶς Σοφιᾶς κ. Σπῦρος Σουρτζῆς, ὁ Πρόε-
δρος τοῦ χωριοῦ κ. Ἀθανάσιος Διαμαντῆς, ὁ τέως Ὑπουρ-
γός κ. Δημήτριος Ἀλαμπάνος, καί πολλοί χριστιανοί ἀπό
τό Κόμμα, τήν Λαμία καί τά γύρω χωριά πού κατέκλισαν
τό Πνευματικό Κέντρο.
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Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ εἰσήλθαμε καί πάλι στήν
πιό εὐλογημένη περίοδο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, τό
κατανυκτικό Τριώδιο. Κατά τή διάρκεια αὐτοῦ τοῦ Τριω-
δίου, ὅλα σιγά-σιγά ἀλλάζουν στήν
Ἐκκλησία μας. Τά τροπάρια, οἱ ὕμνοι,
οἱ ἀκολουθίες, οἱ Θεῖες Λειτουργίες, οἱ
νηστεῖες. Ἀκόμη καί τά ἐξωτερικά στοι-
χεῖα, ὅπως εἶναι τά ἄμφια τῶν ἱερέων
καί τά καλύμματα τῆς Ἁγίας Τραπέζης,
κι αὐτά, ἀποκτοῦν ἕνα κατανυκτικό
καί πένθιμο χρῶμα, βοηθητικό καί
συμβατό μέ τό ὅλο κλῖμα πού ἐπικρα-
τεῖ στά ἐκκλησιαστικά δρώμενα. Τό
νιώθουμε, ὅτι κάτι ἄλλο ἀρχίζει νά
ἐπικρατεῖ στίς ψυχές καί στούς ναούς
μας. Κάτι πού μᾶς συγκινεῖ καί μᾶς
βοηθάει νά σκεφτοῦμε λίγο καί τόν
ἑαυτό μας..

Βέβαια ὅλο αὐτό τό σκηνικό δέν
εἶναι ἀποδεκτό ἀπό ὅλους. Ὁ κόσμος
καί τό κοσμικό πνεῦμα καί ὁ συνηθι-
σμένος ἄνθρωπος συνεχίζει τήν ἴδια
περπατησιά του. Ὅπως ἔμαθε. Δέ θέ-
λει νά ἀλλάξει. Εἶναι δεμένος μέ τόν
ἑαυτό του καί τίς συνήθειές του. Κι ἄν κάνει κάτι διαφο-
ρετικό, πρός τήν κατεύθυνση τοῦ Θεοῦ, αὐτό τίς περισ-
σότερες φορές εἶναι ἐθιμοτυπικό καί ἐπιφανειακό. Δυ-
στυχῶς πολλοί ἀπό μᾶς τίς γιορτές καί τίς φάσεις τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους τίς βιώνουμε σάν μιά ἐναλλακτική
πρόταση, σάν μιά πολιτισμική διάσταση τοῦ κοινοῦ μας
βίου, ὅπως καί ὅλες τίς ἄλλες ( π.χ. τά καρναβάλια), καί
ὄχι σάν ἕνα προσωπικό καί ἀναγεννητικό γεγονός.

Ἡ ἀλλαγή πού συμβαίνει στήν ἐκκλησιαστική ζωή
αὐτό τόν καιρό, ἔχει βαθιά πνευματικά καί οὐσιαστικά
στοιχεῖα. Δέν εἶναι μιά συναισθηματική φόρτιση οὔτε μιά
ἐπετειακή ἐκδήλωση. Ἀπευθύνεται καί μιλᾶ στήν ψυχή
μας καί ζητεῖ ἀπό μᾶς ὑπαρξιακή προσέγγιση, στοχασμό
καί αὐτοεξέταση καί κυρίως μυστηριακή συμμετοχή. Δέν
μποροῦμε νά τά βλέπουμε ὅλα μέ τά παραμορφωτικά
γυαλιά τῆς ἐκκοσμίκευσης καί τῆς τηλεόρασης. Ἀλλοιῶς
τά προσεγγίζουν τά θέματα αὐτά τά καφενεῖα, τά πολυ-
καταστήματα τροφίμων, τά ταξιδιωτικά γραφεῖα, οἱ τηλε-
οπτικές ἐκπομπές, οἱ δῆμοι καί ἡ αὐτοδιοίκηση, καί
ἀλλιῶς, τελείως διαφορετικά, ἡ Ἐκκλησία μας καί ἡ Πα-
ράδοσή μας.

Ἐκεῖνο λοιπόν πού θέλει ὁ Θεός, ἡ Ἐκκλησία μας καί
ἡ ψυχή μας αὐτή τήν περίοδο δέν εἶναι ὁ ταραμάς καί ὁ

χαρταετός, τά καρναβάλια καί τά σαρακοστιανά... Ἤ μιά
θρησκευτική συμπεριφορά κομμένη καί ραμμένη στά
μέτρα μας π.χ. λίγη νηστεία, λίγους «Χαιρετισμούς» κλπ.

ἀλλά μιά συνολική ἀλλαγή καί ἀνα-
γέννηση πού θά συνεχισθεῖ καί μετά
τό Τριώδιο, τότε βεβαίως πιό χαρούμε-
να καί δημιουργικά. Μή συρρικνώ-
σουμε λοιπόν τήν ἐκκλησιαστική πρα-
κτική τῶν ἡμερῶν αὐτῶν σέ μιά ἑορ-
ταστική παρουσία μας στόν «βλάχικο
γάμο» καί στά «κούλουμα» τῆς Κα-
θαρᾶς Δευτέρας. Ὁ χαλβάς καί ἡ λα-
γάνα δέν λύνουν τό πρόβλημα τῆς
ψυχῆς μας καί δέ δίνουν ἀπάντηση
στά ἀγωνιώδη πολλές φορές ὑπαρξια-
κά ἐρωτήματα γιά τό παρόν καί τό
αἰώνιο μέλλον μας. 

Βέβαια εἶναι δύσκολο στίς «τηλεο-
πτικές» μέρες πού ζοῦμε, ὅπου ὁ μιμη-
τισμός καί ἡ ψυχολογία τῆς μάζας κυ-
ριαρχοῦν καί ἡ εἰκονική πραγματικό-
τητα διαφεντεύει μονάδες καί σύνολα,
εἶναι δύσκολο, οἱ περισσότεροι νά χα-
ράξουν προσωπική πορεία καί νά δια-

φοροποιηθοῦν. Καί οἱ πιό δυνατοί χαρακτῆρες ἐπηρεά-
ζονται ἀπό τήν περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα. Εἶναι ἀλήθεια.
Καί μόνο τά γεγονότα καί τίς εἰδήσεις τῶν ἡμερῶν νά
προσέξει κάποιος, κι αὐτά –χώρια πού δέν μαθαίνει
πλήρως καί τελείως τήν ἀλήθεια- διασποῦν τήν ἀφοσίω-
ση τῆς ψυχῆς στά οὐσιαστικά μεγάλα θέματα τῆς πίστεως
καί τῆς σωτηρίας. Χρειάζεται ὅμως νά πάμε «κόντρα»
στό ρεῦμα. Σίγουρα, ἡ ρουτίνα σκοτώνει τήν ἀνάταση
τῆς ψυχῆς, ἀλλά ἡ ἐξωστρέφεια πλήττει θανάσιμα τήν
αὐτογνωσία.

Κάτι πρέπει νά κάνουμε λοιπόν αὐτό τό Τριώδιο. Ἡ
Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ σέ ἐσωστρέφεια. Ὄχι σέ μιά μορφή
διαλογισμοῦ ἤ ἀπάθειας καί ἀπραξίας. Αὐτά δέν εἶναι
ὀρθόδοξες πρακτικές. Οὔτε σέ μιά αὐτογνωσία πού
δῆθεν ὁδηγεῖ σέ αὐτοβελτίωση, αὐτοπραγμάτωση καί
αὐτοσωτηρία. Αὐτά εἶναι ξένα πρός τήν μακραίωνη
πνευματική μας παράδοση. Ἡ Ὀρθοδοξία μᾶς καλεῖ σέ
μιά αὐτοκριτική γιά τήν μέχρι τώρα πορεία μας, στήν
αὐτογνωσία πού θά προκύψει ἀπό αὐτή, στή συναίσθη-
ση τῆς ἁμαρτωλότητάς μας, στή βαθιά μετάνοια μπρο-
στά στό Θεό, ὄχι σέ μιά στείρα μεταμέλεια, καί κατόπιν

ἀνταποκρίθηκαν στό κάλεσμα ἀγάπης τῆς τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ φιλανθρωπικοῦ της
ἔργου καί τήν ἠθική συμπαράστασή τους στήν προσπά-
θεια πού κάνει γιά νά ἀνακουφίσει τόν πόνο καί τήν ἀνά-
γκη τῶν ἐνδεῶν συνανθρώπων μας. Ἡ ἐκδήλωση, ἡ
ὁποία τελοῦσε ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου μας κ. Νικολάου, πραγματοποιήθηκε τήν
Δευτέρα 10 Ἰανουαρίου καί περιελάμβανε τσάι, καφέ καί
γλυκίσματα τά ὁποῖα προσέφεραν οἱ ἐθελόντριες κυρίες
τῶν Φιλοπτώχων ταμείων, ἐνῶ διανθίστηκε μέ μουσικο-
χορευτικό πρόγραμμα τό ὁποῖο παρουσίασε ἡ χορωδία
τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας
καί χορευτικά τμήματα τῶν ἐνοριῶν τῆς Λαμίας.

Ἑορτή Τριῶν Ἱεραρχῶν.
Ὁ ἑορτασμός τῶν Τριῶν Μεγάλων Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλη-
σίας μας καί προστατῶν τῆς Παιδείας καί τῶν Γραμμάτων,
ἤτοι τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολό-
γου καί τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τελέσθηκε ἀπό
τούς Ἐκπαιδευτικούς καί τούς μαθητές τῶν Σχολείων τῆς
περιοχῆς μας τήν Παρασκευή 28 Ἰανουαρίου. 
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας χοροστάτησε στήν
Θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό
Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας ὅπου συμμε-
τεῖχαν μαθητές τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου καί Λυκεί-
ου, τριῶν Γυμνασίων καί δύο Δημοτικῶν Σχολείων τῆς
Λαμίας, στήν ἀκολουθία παρέστησαν ὁ Περιφερειακός Δι-
ευθυντής Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαιδεύ-
σεως Στερεᾶς Ἑλλάδος κ Ἠλίας Ἀργυρόπουλος, οἱ Διευ-
θυντές τῆς Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαιδεύ-
σεως Φθιώτιδος, Σχολικοί Σύμβουλοι καί καθηγητές τῆς
περιοχῆς. Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ Θεο-
λόγος Καθηγητής κ. Κωνσταντῖνος Σφήκας, ἐνῶ ἐπικαίρα
πρός τούς Ἐκπαιδευτικούς καί τούς Μαθητές ὡμίλησε ὁ
Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, ὁ ὁποῖος καί τέλεσε τήν
ἀρτοκλασία ὑπέρ τῶν Ἐκπαιδευτικῶν καί Μαθητῶν τοῦ
Νομοῦ μας. 
Τήν Κυριακή 30 Ἰανουαρίου, κυριώνυμη ἡμέρα τῆς Ἑορ-
τῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε καί
ὡμίλησε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς
Θεοτόκου Λαμίας. Μέ πρωτοβουλία καί ἀπόφαση τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου μας σέ ὅλα τά κατηχητικά
σχολεῖα, τίς νεανικές συνάξεις καί τούς κύκλους μελέτης
τῆς Ἁγίας Γραφῆς τῆς Μητροπόλεώς μας, τήν ἑβδομάδα
πρό τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τά μαθήματα καί οἱ
ὁμιλίες ἀφιερώθηκαν στούς Τρεῖς Ἱεράρχες καί τό ἔργο
τους, μέ σκοπό τήν προβολή τῆς ἑλληνοχριστιανικῆς παι-
δείας πού στήν σύγχρονη ἐποχή βάλλεται καί διαστρε-
βλώνεται ἀπό στρατευμένους Νεοεποχίτες.

Θεμέλιος λίθος Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Βλασίου Αὐλακίου.
Τήν Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Νικόλαος τέλεσε τήν κατάθεση τοῦ θεμελίου
λίθου γιά τήν ἀνέγερση τοῦ νέου ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Βλασίου Αὐλακίου Στυλίδος. Ἡ ἀνέγερση νέου να-

οῦ στήν ἐνορία Αὐλακίου ἦταν αἴτημα καί ἀπαίτηση ὅλων
τῶν κατοίκων τῆς κοινότητος καθώς ὁ παλαιός Ἱερός Να-
ός, ὁ ὁποῖος καί αὐτός τιμᾶται ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ἁγίου Ἱερο-

μάρτυρος Βλασίου, Ἐπισκόπου Σεβαστείας, χρονολογεῖται
ἀπό τό 1920 καί κρίνεται ἀκατάλληλος γιά νά στεγάσει τίς
λατρευτικές ἀκολουθίες τῆς ἐνορίας. Μετά τήν τελετή θε-
μελιώσεως ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στόν πανηγυ-

ρικό ἑσπερινό πού τελέσθηκε στόν ὑπάρχον ἐνοριακό
ναό ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἁγίου Βλασίου, παρουσία τοῦ Δη-
μάρχου Στυλίδος κ. Ἀπόστολου Γκλέτσου καί πολλῶν
κατοίκων τῆς περιοχῆς. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς
τοῦ Ἁγίου Βλασίου, ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε καί
ὡμίλησε στήν πανηγυρική θεία Λειτουργία στήν ἱστορική
Ἱερά Μονή Ἁγίου Βλασίου Στυλίδος.

Ἐθιμοτυπικές Ἐπισκέψεις.
Τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο ἐπισκέ-
φθηκε στό Ἐπισκοπεῖο Λαμίας ἐθιμοτυπικά, τήν Δευτέρα
31 Ἰανουαρίου, ὁ νέος αἱρετός Περιφερειάρχης Στερεᾶς
Ἑλλάδος κ. Κλέαρχος Περγαντάς, μέ τήν εὐκαιρία τῆς
ἀναλήψεως τῶν νέων καθηκόντων του. Κατά τήν συνά-
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Σωτηρία: Το βαθύτερο αἴτημα τῆς ἀνθρώπινης καρδιᾶς

Τήν  Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011, στόν Ἱερό Ναό
Ἁγ. Παρασκευῆς Νέας Ἄμπλιανης, ἔλαβε χώρα τό 32ο Ἱε-
ρατικό Συνέδριο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος. Τό
Συνέδριο τῶν Ἱερέων καί Διακόνων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ώς μας ξεκίνησε μέ
Ἀρχιερατική Θεία
Λειτουργία ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Φθιώτιδος
κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μέ
πλειάδα πρεσβυτέ-
ρων ἐνῶ ἔψαλε ἡ
Χορωδία κληρικῶν
ὑπό τή διεύθυνση
τοῦ Διευθυντοῦ τῆς
Σχολῆς Βυζαντινῆς
Μουσικῆς τῆς Μη-
τροπόλεώς μας καί
Λαμπαδαρίου τοῦ
Μητροπολιτ ικοῦ
Ναοῦ,  κ. Ἀνδρέα
Ἰωακείμ. Στό τέλος
τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας καί πρίν ἀπό
τή διανομή τοῦ
Ἀντιδώρου ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἀπηύθυνε στό ἱερατικό Ἐκκλησίασμα λόγους
παρμένους ἀπό τό Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας καί
ἐτόνισε τήν σπουδαιότητα τοῦ παρόντος Συνεδρίου. Μάλι-
στα εἶπε ὅτι τά θέματα σήμερα πρέπει νά τά δοῦμε μέ τήν
ὑπευθυνότητα καί τήν ἀποφασιστικότητα τῆς ἡμέρας τῆς
Χειροτονίας μας. Μετά τό πέρας τῆς κατανυκτικῆς Θείας
Λειτουργίας μεσολάβησε ἕνα διάλειμμα καί ἄρχισαν  οἱ
ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ. Ἔγιναν δύο δεκάλεπτες εἰσηγήσεις, μία ἀπό τόν
Πρωτοπρεσβύτερο π. Νεόφυτο Ραφαηλίδη, Διδάκτορα τῆς
Θεολογίας, μέ θέμα: «Αὐτοσυνειδησία, Διακονία καί Ἀπο-
στολή τῶν Ἱερέων» στίς δύσκολες περιστάσεις τῆς σημε-
ρινῆς ἐποχῆς, καί ἡ δεύτερη, ἀπό τόν Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως, Ἀρχ/τη π. Σεραφείμ Ζαφείρη, μέ θέμα «Ἡ
Κάρτα τοῦ Πολίτη, εὐλογία ἤ κατάρα;». Μόλις ἐτελείωσαν
οἱ εἰσηγήσεις, Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας πῆρε
τόν λόγο, σχολίασε τίς εἰσηγήσεις, ἐνημέρωσε τό σῶμα
τῶν Ἱερέων γιά τά τεκταινόμενα καί παρουσίασε τή θέση
τῆς Ἐκκλησίας μπροστά στά σύγχρονα προβλήματα. Στή
συνέχεια ἔγιναν παρεμβάσεις καί διετυπώθηκαν ἐρωτήσεις
ἀπό τούς Ἱερεῖς, οἱ ὁποίοι συνέταξαν καί τό ἀκόλουθο ψή-
φισμα: 

ΨΗΦΙΣΜΑ
Α) Ἀναγνωρίζομε ὅτι ἡ Πατρίδα μας τήν περίοδο αὐτή

διέρχεται μιά πολύ σκληρή καί  πολυμέτωπη κρίση, ἡ ο-
ποία ἔχει καταβάλει ἀφόρητα τό λαό καί ἔχει δημιουργήσει
μεγάλα προβλήματα μέ τήν ἀνεξέλεγκτη ἐγκληματικότητα,
τήν αὐξανόμενη ἀνεργία, τήν μείωση μισθῶν καί συντάξε-
ων, τήν αὔξηση τῶν φόρων, καί μέ ὅλα τά ἐπώδυνα μέτρα,
πού καταιγιστικά λαμβάνονται. Δέν γνωρίζουμε ἄν φταίει ἡ
ἔλλειψη προνοητικότητος ἀπό τούς ἑκάστοτε κυβερνῶντες,
πού μέ τίς παροχές αὔξησαν τό χρέος, σέ σημεῖο ἀπελπιστι-
κό, ἤ, ἡ καλλιεργηθείσα νοοτροπία τοῦ νεοπλουτισμοῦ

στόν ἁπλό λαό, πού συνήθισε νά δαπανᾶ καί νά ἀπολαμ-
βάνει ἀπερίσκεπτα, ἤ, ἄν ἐκτελεῖται σχέδιο τῆς παγκοσμιο-
ποιήσεως ὥστε νά φθάσουμε στό σημερινό ἀδιέξοδο, τό
ὁποῖο ἀκόμη δέν ἔχει δείξει τό ἀληθινό του πρόσωπο.

Αὐτό πού γνωρί-
ζουμε καί διακη-
ρύττουμε εἶναι, ὅτι
θά συγκακοπαθή-
σουμε μέ τόν λαό
μας καί ὅπως πά-
ντοτε ἔπραξε ὁ Ἱε-
ρός Ἑλ-ληνικός
Κλῆρος, δέν θά τόν
ἀφήσουμε μόνο
στήν κρίση αὐτή.
Ὅλοι ἐμεῖς οἱ παπά-
δες τῆς ὑπαίθρου,
τῶν μικρῶν καί με-
γάλων ἐνοριῶν, θά
μοιρασθοῦμε τό
καθημερινό μας μέ
τόν πεινασμένο, θά
ὀργανώσουμε ὁμά-
δες συμπαραστάσε-
ως τῶν ἐμπεριστά-
των ἀδελφῶν μας
καί θά ἐντείνουμε

τίς δράσεις μας ὑπέρ τοῦ ποιμνίου μας.
Β) Θεωροῦμε πλῆγμα καί χαριστική βολή στήν πληγω-

μένη συνείδηση τοῦ λαοῦ μας τήν ἐπιχειρουμένη ἀπό μερι-
κούς ἀποκαθήλωση τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καί Ἐθνικῶν Συμ-
βόλων. Ἄλλο ἔρευνα καί ἄλλο προπαγάνδα. Ἄλλο σεβα-

σμός τῆς διαφορετικότητος καί ἄλλο ἐμπαιγμός τῆς μοναδι-
κότητος. Ἐπειδή ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἱερεῖς τῆς Φθιώτιδος προερ-
χόμεθα ἀπό ἥρωες καί ἀγωνιστές τῆς Ἐθνεγερσίας τοῦ
1821 καί τῆς Ἀντιστάσεως τοῦ 1940, λυπούμεθα καί εἴμα-
στε  προβληματισμένοι πού ἡ Ἐθνική Τράπεζα, μέ τήν
ὁποία ἡ Ἐκκλησία εἶχε καλή συνεργασία καί οἱ ἐνορίες, τά
μοναστήριά μας καί πολλοί ἐκ τῶν προσώπων τῆς Μητρο-
πόλεώς μας ἔχουν τίς καταθέσεις τους ἐκεῖ, χρηματοδότησε
τό ὑβριστικό ἔργο γιά τό 1821.

Γ) Ἐκφράζουμε τήν ἔκπληξή μας καί καταθέτουμε τή
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Στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 2011

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΩΝ

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ ΜΑΣ 
κ.κ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Α. ΘΕΙΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ

1. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ:  Εἰς Ι.Ν. Ἁγ. Κων/νου καί
Ἑλένης Μαλεσίνας.
2. ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ: Εἰς Ι.Ν. Ἁγ. Θεοδώ-
ρων Ἀταλάντης. 
3. Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Εἰς Ἱ. Μητροπολιτικόν
Ναόν Λαμίας.
4. Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Εἰς Ἱ. Μητροπολιτικόν
Ναόν Λαμίας. (Ἑορτή Φθιωτῶν Ἁγίων).
5. Γ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Εἰς Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρα-
σκευῆς Δομοκοῦ.
6. Δ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Εἰς Ἱ.Ν. Ἁγ. Θεοδώρων
Παρορίου.
7. ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ: Εἰς Ἱ.Ν. Ἁγ. Γρηγορίου Ἐπι-
σκόπου Ὑπάτης (Ἰσόγειον Ἱ.Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Ν.
Ἄμπλιανης).
8. Ε΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Εἰς Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου
Λαμίας.
9. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ: Εἰς πανηγυρίζοντα Ἱ. Μη-
τροπολιτικόν Ναόν  Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λα-
μίας.

Β.  ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

1. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ: ὁ Σεβασμιώτατος.
2. Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Ἀρχιμ. Δοσίθεος Κα-
νέλλος, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τατάρνης.
3. Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος Λα-
φτσῆς, Δρ. Ἰατρικῆς, Πρωτοσύγκελλος Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως Ἀλεξανδρουπόλεως. 
4. Γ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Ἀρχιμ. Στέφανος Τό-
λιος, Πρωτοσύγκελλος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλο-
νίκης.
5. Δ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Ἀρχιμ. Πολύκαρπος
Μπόγρης, Γραμματέας Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Χρι-
στιανικῆς Ἀγωγῆς καί τῆς Νεότητος. 
6. Ε΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Ἀρχιμ. Φιλόθεος Θεο-
χάρης, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Χαλκίδος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Ὅλοι οἱ Κατανυκτικοί Ἑσπερινοί θά γίνονται στό Μη-
τροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας καί θά
ἀρχίζουν στίς  6:30 μ.μ.

Γ. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

1. Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ:  Εἰς Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου Λαμίας.
2. Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ: Εἰς Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Λα-
μίας. (Ἄφιξις Ἱερῶν Λειψάνων Φθιωτῶν Ἁγίων).
3. Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ: Εἰς Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Λαμίας. 
4. Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ: Εἰς Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Ροδίτσης. 
5. ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ: Εἰς Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν
Λαμίας. 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΔΡΟΜΗ

Τετραήμερη προσκυνηματική ἐκδρομή ἀπό 28

Ἀπριλίου ἕως 1 Μαΐου στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
τῆς Βουλγαρίας
διοργανώνει ἡ Ἱε-
ρά Μητρόπολίς
μας. Ἡ ἐκδρομή
περιλαμβάνει ἐπι-
σκέψεις σέ Μονα-
στήρια τῆς Βουλ-
γαρίας, συνάντηση
μέ τόν Μακαριώ-
τατο Πατριάρχη
Σόφιας κ. Μάξιμο,
Θεία Λειτουργία στό μεγαλοπρεπή Ἱ. Ναό Ἁγ.
Ἀλεξάνδρου Νέφσκι, περιήγηση σέ ἀξιοθέατα τῆς
χώρας. Πληροφορίες καί δηλώσεις συμμετοχῆς στά

Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος
καί στά τηλέφωνα 2231050551-4.

Ἀπό τήν θεμελίωση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βλασίου Αὐλακίου.

Ἡ τοποθέτηση τοῦ θεμέλιου λίθου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας.



ντηση οἱ δύο ἄνδρες εἶχαν τήν εὐκαιρία νά συζητήσουν
γιά πολλά θέματα πού ἀφοροῦν τήν τοπική κοινωνία.
Ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψη στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη

μας κ. Νικόλαο πραγματοποίησε, τή Δευτέρα 21 Φεβρου-
αρίου, ὁ νέος Διοικητής τῶν Πυροσβεστικῶν Ὑπηρεσιῶν
Περιφέρειας Στερεᾶς Ἑλλάδος κ. Παναγιώτης Σκόνδρας,
ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν νέων καθηκόντων του. Ὁ Σεβασμιώ-
τατος εὐχήθηκε στόν νέο Περιφερειάρχη τῆς Πυροσβε-
στικῆς ἐπιτυχία στό ἔργο του.  

Ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων στή Δαμάστα.
Στήν Ἱερά Μονή Δαμάστας βρέθηκε, τήν Παρασκευή 11
Φεβρουαρίου, ὁ πανοσιολογιώτατος ἀρχιμανδρίτης π.
Ναθαναήλ, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἰβήρων
τοῦ Ἁγίου Ὄρους διερχόμενος ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολή

μας, μεταφέροντας τεμάχιο λειψάνου τῆς χειρός τοῦ Ἁγί-
ου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους, τό ὁποῖο βρίσκεται ἀπο-
τεθησαυρισμένο στήν Μονή Ἰβήρων. Τόν πανοσιολογιώ-
τατο καθηγούμενο συνάντησε στό μοναστῆρι ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καί συζήτησαν
ἐπί πνευματικῶν θεμάτων. Τό τεμάχιο τοῦ ἱεροῦ λειψάνου
προσεκύνησε ἡ ἀδελφότης τῆς Μονῆς καί οἱ προσκυνητές
πού παρίσταντο κατά τήν ὥρα τῆς παραμονῆς του στό
Μοναστῆρι.

35 χιλιάδες εὐρώ στή Μητρόπολη Μουάνζας.
Ὅπως εἶναι γνωστό ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας κατόπιν πρω-

τοβουλίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νι-
κολάου ἔχει ἀναλάβει νά ἀνεγείρει στήν Ἱερά Μητρόπολη
Μουάνζας τόν Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου,
προκειμένου νά ἐξυπηρετηθοῦν οἱ λατρευτικές ἀνάγκες
τῶν ἰθαγενῶν χριστιανῶν τῆς περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι στε-
ροῦνται ἱερῶν ναῶν. Γιά τίς ἀνάγκες τῆς ἀνοικοδομήσεως
τοῦ Μητροπολιτικοῦ ναοῦ ἡ Μητρόπολίς μας ἀπέστειλε
τό ποσό τῶν 35 χιλιάδων εὐρώ, ἐνισχύοντας ἔμπρακτα
καί γενναιόδωρα τό ἔργο τῆς ἐξωτερικῆς ἱεραποστολῆς
στή Μαύρη  Ἤπειρο καί στούς ἐνδεεῖς μαύρους ἀδερφούς
μας. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μουάνζα κ. Ἱερώνυ-

μος γιά τήν προσφορά αὐτοῦ τοῦ σημαντικοῦ ποσοῦ πού
ἀπέστειλε ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας εὐχαρίστησε μέ ἐπιστο-
λή τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας.

Ἐπιμνημόσυνη Δέηση στό Στρατιωτικό Νεκροταφεῖο.
Ἐπιμνημόσυνη δέηση στό στρατιωτικό νεκροταφεῖο Λα-
μίας τελέσθηκε, τό Σάββατο 26 Φεβρουαρίου, ὑπέρ τῶν
πεσόντων στούς ἱερούς τοῦ  Ἔθνους ἀγῶνες, ἀλλά καί
τῶν τελειωθέντων κατά τήν εἰρηνική περίοδο στρατιω-

τικῶν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του μας κ. Νικολάου, μέ πρωτοβουλία τῆς Στρατιωτικῆς
Διοικήσεως τῆς Μεραρχίας Ὑποστηρίξεως Λαμίας. Στήν
τελετή παρέστησαν ὁ Στρατηγός Διοικητής ΜΕΡΥΠ κ. Θε-
όδ. Ζάχαρης, ὁ Βουλευτής Φθιώτιδος κ. Νικ. Τσώνης, ὁ
Περιφερειακός Διοικητής τῶν Πυροσβεστικῶν Ὑπηρεσιῶν
Στερεᾶς Ἑλλάδος κ. Παν. Σκόνδρας καί ἐκπρόσωποι
λοιπῶν φορέων.

Ἀπολογισμός Τράπεζας Αἵματος.
Μία ἀπό τίς σημαντικότερες φιλανθρωπικές προσπάθειες
πού ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἔχει ἀναπτύξει καί καλλιεργεῖ,
μέ τήν ἀνύστακτη μέριμνα καί ποιμαντική φροντίδα τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, εἶναι ἡ
Τράπεζα Αἵματος της. Σέ τακτά χρονικά διαστήματα στίς
ἑνορίες τῆς Λαμίας ἀλλά καί στίς μεγάλες κωμοπόλεις τοῦ
Νομοῦ γίνονται αἱμοληπτικές προσπάθειες γιά τήν ἐνίσχυ-
ση τῆς Τράπεζας Αἵματος τῆς Μητροπόλεώς μας, προκει-
μένου νά μπορεῖ νά προσφέρει δωρεάν τήν βοήθειἀ της
σέ ὅσους ἀνθρώπους καταφεύγουν σέ αὐτή. Σύμφωνα μέ
τόν Ἀπολογισμό γιά τό 2010, πού ἀνακοίνωσε ὁ ὑπεύθυ-
νος τοῦ Γραφείου Αἱμοδοσίας τῆς Μητροπόλεώς μας
αἰδεσ. πρεσβ. π. Νικόλαος Κατσαρέλης, ἀπό τίς προγραμ-
ματισμένες αἱμοδοσίες καί ἀπό τούς συνανθρώπους μας
πού προσῆλθαν στό Γενικό Νοσοκομεῖο Λαμίας συγκε-
ντρώθηκαν 81 φιάλες αἵματος. Ἀπο αὐτές οἱ 79 φιάλες
ἔχουν ἤδη δοθεῖ σέ πάσχοντες συνανθρώπους μας. Ἡ Ἱε-
ρά Μητρόπολη Φθιώτιδος εὐχαριστεῖ τούς ἐθελοντές
αἱμοδότες πού ἀνταποκρίθηκαν στό κάλεσμα ζωῆς τῆς το-
πικῆς Ἐκκλησίας μας.
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Γενική διαπίστωση εἶναι ὅτι ὡς κοινωνία
περνᾶμε μιά σοβαρή κρίση, πού σάν καρκί-
νωμα ἐπάνω στό κοινωνικό σῶμα συνεχῶς

διογκώνεται καί ἀπειλεῖ
τήν ἴδια τή ζωή. Τή διαπί-
στωση αὐτή δέν κάνουν
μόνο οἱ πνευματικοί
ἄνθρωποι πού ἐμφο-
ροῦνται ἀπό τά ἰδεώδη
τῆς πίστεως ἀλλά καί
ἄλλοι πολλοί, κυρίως δέ
τόν τελευταῖο καιρό οἱ δη-
μοσιογράφοι, οἱ ὁποῖοι μέ
ἀποκαλυπτικά κείμενα ξε-
σκεπάζουν τή δυσοσμία
τῆς ἀρρώστιας καί ἐπισημαίνουν τήν τραγικότητα
τῆς πραγματικότητος. Ὁμιλοῦν γιά κατάρρευση
πού ὀφείλεται στόν ἀθεράπευτο ἀτομικισμό καί
τήν παχυδερμική ἐγωλατρία τοῦ νεοέλληνος. Κα-
θημερινά στίς ἐφημερίδες καταγράφεται ἡ κρίση
τήν ὁποία διερχόμαστε ὡς κοινωνία καί ὡς ἔθνος.
Ἐκβιασμοί, ληστεῖες, δολοφονίες, τρομοκρατίες.
Ζοῦμε μέσα σ´ ἕνα κλίμα ἀνασφάλειας γιά τή ζωή
μας καί τήν περιουσία  μας. Ἀνενόχλητοι δροῦν οἱ
πάσης φύσεως ἐγκληματίες. Ληστεύουν, σκοτώ-
νουν, βιάζουν καί χάνονται μέσα στό χάος. Κανείς
ἀπ᾽ αὐτούς δέν συλλαμβάνεται καί μένει στόν ἀνυ-
περάσπιστο πολίτη ἡ ἀπόγνωση. Στήν ψυχολογία
τοῦ λαοῦ περνᾶ μιά περίεργη νοοτροπία ἀδιαφο-
ρίας, ὠχαδελφισμοῦ καί ἐξαθλιώσεως.Ὅλα ἰσοπε-
δώνονται καί ἁπλουστεύονται χάριν τάχα τῆς ἰσό-
τητας καί τοῦ ἐκδημοκρατισμοῦ. Χυδαιότης καί κο-
ροϊδία, ἀνορεξία γιά ἐργασία καί χρηματισμός,
ψευδολογία καί παθολογική ὑπερηφάνια, ἐξαπάτη-
ση καί συναλλαγή, εἶναι τά χαρακτηριστικά ῾῾χαρί-
σματα᾽᾽ τῶν περισσοτέρων.

Ἔχουμε τόσο ἀπορροφηθεῖ ἀπό τό ὅραμα τοῦ
εὐδαιμονισμοῦ, ὥστε νά ἀδυνατοῦμε νά κατανοή-
σουμε ὁρισμένα κρίσημα προβλήματα, τά ὁποῖα

ὅσο ἀφήνουμε ἄλυτα τόσο
περισσότερο μᾶς περι-
σφίγγουν, μέ κίνδυνο νά
μᾶς προκαλέσουν ἀσφυ-
ξία.
Ὅλοι θά πληρώσουμε τήν
κατάρρευση αὐτή. Καί
ὅπως δείχνουν τά πράγ-
ματα κανείς δέν εἶναι δια-
τεθειμένος νά ὑποβληθεῖ
σέ θυσίες. 
Ἡ ἀναστάτωση πού θά

προκληθεῖ εἶναι μοιραία γιά τήν τύχη τῆς πατρίδας
μας.
Τό ἔχουμε πεῖ κι ἄλλη φορά. Πρέπει νά ἀφυπνη-
σθοῦμε. Θά μᾶς πλακώσουν τά ἐρείπια μιά μέρα.
Νά ἀφήσουν οἱ πολιτικοί μας τίς ἀντιπαραθέσεις
καί τήν καλλιέργεια κλίματος ἐντάσεως.
Ὅταν θά ἀναγκασθοῦν νά ἀλλάξουν τακτική ἴσως

θά εἶναι πολύ ἀργά. Οἱ πρῶτοι κραδασμοί τοῦ
οἰκοδομήματος πού καταρρέει ἀκούγονται. Πρέπει
ὅλοι νά προλάβουμε. Νά μή γίνουμε νεκροθάφτες
τῆς Ἑλλάδας.
Καί τήν τελευταία στιγμή ὑπάρχει ἐλπίδα. Εἶναι ἡ
δύναμη ἐκείνη πού σέ δύσκολες περιστάσεις συ-
γκράτησε τό ἔθνος  μας, τό ἕνωσε καί τό βοήθησε
νά ἀνασυγκροτηθεῖ. Εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
μας. Ἀρκεῖ νά ἐνστερνιστοῦμε τίς ἀρχές της μικροί
καί μεγάλοι καί νά τήν ἀφήσουν οἱ ἰσχυροί νά δια-
δραματίσει καί πάλι τό ρόλο της μέσα σ´ αὐτό τό
πανδαιμόνιο τῶν πνευματικοκοινωνικῶν ἀνακατα-
τάξεων.

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ua mas plakvsoyn ta ereip ia

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

Πρός
Κλῆρο, Ἄρχοντες καί λαό
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ.

Ἀποστολική ἐπιταγή εἶναι τό «Μνημονεύετε τῶν
ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τόν λόγον τοῦ
Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τήν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς
μιμεῖσθε τήν πίστιν» (Ἑβρ. 13.7). Ἔχο-
με ἱερό χρέος νά ἐνθυμούμεθα μέ
εὐγνωμοσύνη τούς πατέρες μας, οἱ
ὁποῖοι μᾶς ἐδίδαξαν τόν δρόμο τῆς
ἀρετῆς καί φωταγώγησαν τή ζωή τῆς
κοινωνίας μας μέ τό παράδειγμά
τους. Ὁ σεβασμός καί ἡ ἀγαθή μνή-
μη, ἰδιαιτέρως σήμερα, φωτίζει τήν
πορεία τοῦ μέλλοντός μας καί προ-
βάλλει παραδείγματα πρός μίμησιν
σέ μία κοινωνία πού καθαιρεῖ τίς
ἀξίες καί ἀπαξιώνει ὅ,τι ἔχει σχέση μέ
τόν ἐσωτερικό περίκοσμο τῆς προσω-
πικότητος.

Ἕνα λαμπρό ὄνομα, πού κοσμεῖ
τήν ἱστορία τῆς πόλεως τῆς Ἀταλά-
ντης καί ὁλοκλήρου τῆς Ἑλλάδος,
εἶναι ὁ Ἐπίσκοπος Ταλαντίου Νεόφυ-
τος, εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ ὁποίου
ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας θά ἀφιερώσει μεγάλο ἀριθμό
λατρευτικῶν, πνευματικῶν καί πολιτιστικῶν ἐκδηλώσε-
ων, ἐφέτος καί τοῦ χρόνου, μέ τήν εὐκαιρία συμπληρώ-
σεως 150 χρόνων τό 2011 ἀπό τῆς κοιμήσεώς του καί
250 χρόνων τό 2012, ἀπό τῆς γεννήσεώς του.

Ἡ ἀρχή τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων διά τόν
ἔνθερμο ζηλωτή τῆς Ἐκκλησίας καί ἀτρόμητο ἀγωνιστή
τῆς πατρίδος, γίνεται ἀπό τήν ἱστορική πρωτεύουσα τῆς
Λοκρίδος Ἀταλάντη, πού�πανηγυρίζει τήν μνήμη τῶν
προστατῶν της Ἁγίων Θεοδώρων, μέ τήν τέλεση ἐπιμνη-
μοσύνου δεήσεως καί τήν κατάθεση στεφάνου ἐνώπιον
τῆς προτομῆς τοῦ Ἱεράρχου, πού στολίζει τήν πλατεία
τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ. Θά ἐπακολουθήσουν πολ-
λές ἐκδηλώσεις, Θεῖες Λειτουργίες, συναυλίες, ἑσπερί-
δες, ὁμιλίες, βάσει προγράμματος, τό ὁποῖο θά λάβετε
ἐγκαίρως.

Ὄντως ὁ ἐπί 30 χρόνια Ἐπίσκοπος τῆς Ἀταλάντης Νε-
όφυτος, ὑπῆρξε μεγάλη ἐκκλησιαστική καί ἐθνική προ-
σωπικότης, ἡ ὁποία διέλαμψε στήν πιό κρίσιμη περίοδο
τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. Δικαίως ὀνομάσθηκε «φαεινός
τῆς πατρίδος καί τῆς Ἐκκλησίας ἀστήρ», «χρυσός καθα-
ρός φέρων ἀμόλυντον ἐν ἑαυτῷ τόν τύπον τῆς εἰκόνος
τοῦ Θεοῦ». 

Ὁ Ταλαντίου Νεόφυτος Μεταξᾶς ἐγεννήθη στήν Ἀθή-
να τό 1762. Μετά τά ἐγκύκλια γράμματα στήν γενέτειρά
του, ἔχων ἔφεση πρός τήν Ἱερωσύνη, χειροτονήθηκε
Διάκονος στήν Ἱερά Μονή Πεντέλης, μετονομασθείς ἀπό
Νικόλαο σέ Νεόφυτο. Ἔπειτα μετέβη στήν Κωνσταντι-
νούπολη καί ἐπιστρέψας διετέλεσε Διάκονος τοῦ Ἐπι-
σκόπου Ταλαντίου Γαβριήλ, τόν ὁποῖο διεδέχθη καί

στήν Ἐπισκοπή τό 1803. Μέ τήν ἔκρηξη τῆς ἐπαναστάσε-
ως στήν Πελοπόννησο, πρώτη ἀπό τήν Στερεά Ἑλλάδα
μέ τήν προτροπή τοῦ Νεοφύτου, ἐξεγέρθηκε ἡ Ἀταλά-
ντη κατά τῶν Τούρκων. 

Περιζωσμένος τήν σπάθη ἠγεῖτο τῶν πολεμιστῶν τῆς
ἐπαρχίας του, ἐνθαρρύνων αὐτούς στόν ἱερό ἀγῶνα.
Τόν Μάρτιο τοῦ 1821 στόν  Ὅσιο Λουκᾶ Βοιωτίας, μαζί
μέ τόν Σαλώνων Ἡσαΐα εὐλόγησε καί ἁγίασε τά παλικά-
ρια τοῦ Ἀθανασίου Διάκου. Καί ἀργότερα ὅταν ἔμαθε,

ὅτι ὁ Ἀθανάσιος Διάκος κυκλώθηκε
στήν Ἀλαμάνα ἀπό πολυαρίθμους
βαρβάρους, ἔσπευσε ἄν καί ἦταν
ἀσθενής, μέ ὅσους ἄθροισε ἀπό τήν
Λοκρίδα, γιά νά σώσει τόν γενναῖο
ἥρωα. Δυστυχῶς ὅμως δέν κατώρθω-
σε νά φθάσει πρίν τήν καταστροφή.
Ἀμέσως μετά, μετέβη στήν Πελοπόν-
νησο, γιά νά μεριμνήσει γιά τήν σύ-
σταση Κυβερνήσεως. Τόν Νοέμβριο
τοῦ 1821 στήν Ἄμφισσα συνεκάλεσε
συνέλευση τῶν κατοίκων τοῦ ἀνατολι-
κοῦ τμήματος τῆς Στερεᾶς καί στήν
Θεία Λειτουργία ἐξεφώνησε περίφημο
λόγο, μέ τόν ὁποῖο ἀπεδείκνυε τήν ἱε-
ρότητα τῆς ἐπαναστάσεως κατά τοῦ
τυράννου. Διετέλεσε πρόεδρος τοῦ
Ἀρείου Πάγου καί ὑπέστη πολλές πε-
ριπέτειες καί καταδρομές. Ὅταν ἐπλη-

ροφορήθη γιά τήν ἄφιξη τοῦ Ὑψηλάντου πῆγε, διά νά
τόν χαιρετήσει καί ζητήσει στρατεύματα καί πολεμικά
ἐφόδια γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Βοιωτίας. Μέχρι τέ-
λους τοῦ ἀγῶνος ἐργάσθηκε ἀόκνως ἐνισχύων καί προ-
στατεύων τούς ἀγωνιστάς καί προσφέρων τά πάντα γιά
τήν ἀνόρθωση καί πρόοδο τῆς πατρίδος.

Σέ ὅλες τίς Ἐθνοσυνελεύσεις ἦταν παρών καί διέπρε-
ψε μέ τήν φλογερή θρησκευτικότητά του καί τόν ἐθνικό
του ζῆλο. Τόν Μάρτιο τοῦ 1824 ὁρίσθηκε τοποτηρητής
Ἀθηνῶν μετά τόν θάνατο τοῦ Μητροπολίτου Ἀθηνῶν
Διονυσίου, ἀνεψιοῦ τοῦ Πατριάρχου Γρηγορίου τοῦ Ε΄.
Σέ ὅλα τά συμβούλια γιά τήν σύνταξη νόμων, τακτοποί-
ηση ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων, ἐπίλυση διαφόρων προ-
βλημάτων ἦταν παρών ὁ Νεόφυτος, λόγῳ τῆς ἐναρέτου
διαγωγῆς του καί τῶν ὑπέρ τοῦ  Ἔθνους ἀγώνων του. Τό
ἔτος 1833 μέ τήν ἀνακήρυξη τοῦ Αὐτοκεφάλου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁρίσθηκε Μητροπολίτης
Ἀττικῆς καί ἐχρημάτισε ἐπί πολλά χρόνια μέχρι τοῦ θα-
νάτου του τό 1861 πρῶτος Μητροπολίτης Ἀθηνῶν καί
πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Ἐκοιμήθη σέ ἡλικία 99
ἐτῶν.  

Ὁ Νεόφυτος ὑπῆρξε μεγάλη Ἐκκλησιαστική καί Ἐθνι-
κή προσωπικότης. Εἶχε μόρφωση ἐκκλησιαστική, βίο
ἐνάρετο, πολυσήμαντη ποιμαντορία, σπάνια ὀξύνοια,
ἀγάπη γιά τήν πατρίδα, πάθος γιά τήν ἐλευθερία. Ἦταν
ἐκεῖνος πού ζώσθηκε πετραχήλι καί καριοφύλι γιά τοῦ
Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί τῆς πατρίδος τήν ἐλευθε-
ρία.

Ὑπῆρξε ἕνας ἀπό τούς πιό μεγάλους ἀγωνιστές Ἱε-
ράρχες πού ἐτίμησαν τήν Ἐκκλησία καί τήν Ἑλλάδα καί
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Ἐξεδήμησε εἰς Κύριον τήν
Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου
τό πρωί ὁ κληρικός τῆς

Μητροπόλεώς μας πρωτοπρεσβύ-
τερος Δημήτριος Τσίντζας, ὑπο-
κύψας μετά ἀπό πολύχρονο ἀγώ-
να στήν ἐπάρατο νόσο. Τήν σωρό
τοῦ ἐκλιπόντος ὑπεδέχθη τό ἀπό-
γευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας στόν Ἱερό
Ναό τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ Λαμίας ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος καί τέ-
λεσε τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως
τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Τήν ἑπομένη
ἡμέρα, Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου,
μετά τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν
ὡς ἄνω Ναό τελέσθηκε ἀπό τόν
Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας ἡ ἐξόδιος ἀκολου-
θία τοῦ κεκοιμημένου ἱερέως, παρουσία πλήθους
ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας καί ἄλλων πε-
ριοχῶν. Τόν ἐπικήδειο λόγο ἐκφώνησε ἐκ μέρους
τοῦ ἱεροῦ κλήρου ὁ Πρωτοσύγγελος παν. ἀρχιμ. π.
Ραφαήλ Γρίβας, ἐνῶ  λόγο οἰκοδομῆς καί ἐλπίδος
ἀπηύθυνε ὀ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας.
Στήν ἀκολουθία παρέστησαν πολλοί ἐπίσημοι καί
πλῆθος κόσμου. Ὁ ἐκλιπών γεννήθηκε στίς 22 Ἰα-
νουαρίου τοῦ 1940 στό χωριό Φίλια Καρδίτσας.
Γόνος πολύτεκνης οἰκογενείας, ἀπεφοίτησε ἀπό
τήν Ἐκκλησιαστική Σχολή Λαμίας καί ὑπῆρξε πτυ-
χιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημί-
ου Ἀθηνῶν. Χειροτονήθηκε διάκονος τόν Αὔγου-
στο τοῦ 1963 στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγ-
γελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας καί πρεσβύτερος τό
Φεβρουάριο τοῦ 1968 στόν ἴδιο Ἱερό Ναό ἀπό τόν
ἀείμνηστο Μητροπολίτη Φθιώτιδος Δαμασκηνό
Παπαχρῆστο. 

Διετέλεσε ἐφημέριος στίς ἐνο-
ρίες τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ζηλευ-
τοῦ, Ἁγίου Ἀθανασίου Στυλίδος,
Ἁγίου Ἀθανασίου Λαμίας καί Ἁγί-
ου Λουκᾶ, Πολιούχου, Λαμίας,
ὅπου καί ὑπηρέτησε ἀπό τό 1981
μέχρι τῆς συνταξιοδοτήσεώς του τό
2010, λόγω ἀσθενείας, συμβάλλο-
ντας τά μέγιστα στήν ἀνάδειξη τῆς
ἐνορίας καί στήν ἀνέγερση τοῦ νέ-
ου περικαλλοῦς ναοῦ. Ἐπί 37 ἔτη
ὑπῆρξε Γραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Φθιώτιδος, προσφέρο-
ντας ἀόκνως τίς ὑπηρεσίες του στή
διοίκηση τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλη-
σίας. Παντρεμένος μέ τήν Βασιλική
Κοντοῦ εἶχε ἀποκτήσει τέσσαρα τέ-

κνα.

Μέ τήν ἀναγγελία τοῦ θανάτου τοῦ ἀειμνήστου
π. Δημητρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος ἔδωσε ἐντολή:

1) Νά κρούσουν πενθίμως οἱ κώδωνες τοῦ Μη-
τροπολιτικοῦ Ναοῦ καί τοῦ Ναοῦ τοῦ πολιούχου
Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ.

2) Νά τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία τήν Πέμπτη τό
πρωί, ἡμέρα τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας, εἰς τήν
ὁποία θά προστεῖ ὁ Σεβασμιώτατος καί νά παρα-
στοῦν ὅλοι οἱ Ἱερεῖς Λαμίας καί περιχώρων.

3) Νά ὁρισθεῖ Ἀρχιμανδρίτης, ὁ ὁποῖος θά
ἐκφωνήσει ἐπικήδειο λόγο.

4) Νά παρατεθεῖ γεῦμα εἰς μνήμην αὐτοῦ εἰς τά
Ἱδρύματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί,

5) Νά κατατεθεῖ χρηματικό ποσόν ὑπέρ τοῦ Ἱε-
ροῦ Ναοῦ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ ἐκ μέρους τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

δικαίως κατατάσσεται στήν πρώτη τάξη τῶν ἀγωνιστῶν
τοῦ 1821.

Οἱ ἐπετειακοί ἑορτασμοί εἰς μνήμην τοῦ Ἐπισκόπου
Νεοφύτου συμπίπτουν μέ μιά πολυτάραχη ἐποχή, κατά
τήν ὁποία ὁ Ἱερός ἀγώνας τοῦ 1821 διαβάλλεται καί τά
ἁγνά ἐλατήρια τῶν ἡρώων διαστρεβλώνονται καί πα-
ρερμηνεύονται. Ἡ Ἐθνεγερσία τοῦ 1821 δέν εἶναι μῦθος.
Ἰδού οἱ ζωντανές ἀποδείξεις. Οἱ μορφές τῶν ἀγωνιστῶν
τοῦ ’21. Μεταξύ τους καί ὁ δικός μας Ἐπίσκοπος Νεόφυ-
τος, ὁ ὁποῖος μᾶς καλεῖ νά ἀκολουθήσωμε τά ἴχνη τῶν
βημάτων του, ὑπερασπιζόμενοι τά ὑψηλότερα ἰδανικά
τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδος, διά τά ὁποῖα πολύ ἐμόχθη-
σε καί ἀγωνίσθηκε. 
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.

Σᾶς καλῶ ὅλους νά συμμετάσχετε στίς ἐκδηλώσεις τιμῆς
καί μνήμης τοῦ μεγάλου Ἱεράρχου καί νά γεμίσετε τήν
ψυχή σας μέ τήν φιλοπατρία του καί τίς ἀρετές του.
Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ ἐπιφανοῦς καί ἐνδόξου
αὐτοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ καί Ἐθνικοῦ ἀνδρός, τοῦ Ἐπισκό-
που Ταλαντίου Νεοφύτου. 
Ἄς εὔχεται ἐνώπιον τοῦ Κυρίου γιά τήν Ἐπισκοπή του,
γιά τήν Ἐκκλησία μας καί τήν φιλτάτη πατρίδα μας Ἑλλά-
δα.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν  Ἡγούμενο τῆς  Ἱ. Μονῆς  Ἰβήρων, στήν Ἱ. Μ. Δαμάστας.

Ἀπό τήν ἐπιμνημόσυνη δέηση στό Στρατιωτικό Νεκροταφεῖο.


