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ΚΓ’ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
πό τήν αἰγίδα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί
Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου,
μέ τήν φιλοξενία τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου, καί μέ τή συμμετοχή Ἐντεταλμένων 9 Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν καί 67 Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς
Κρήτης καί τῆς Δωδεκανήσου, πραγματοποιήθηκε ἀπό τήν Δευτέρα 31
‘Oκτωβρίου μέχρι καί τήν Τετάρτη 2
Νοεμβρίου, στήν αἴθουσα τοῦ Ἐργατικοῦ Κέντρου Λαμίας, οἱ ἐργασίες
τῆς «ΚΓ΄ Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων
γιά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας», μέ θέμα: «Ὀρθοδοξία καί
Πεντηκοστιανισμός», ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου,
Προέδρου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων. Φορέας τῆς διοργανώσεως ἦταν ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Αἱρέσεων.
Οἱ ἐργασίες τῆς Συνδιασκέψεως ξεκίνησαν μέ ἁγιασμό τόν
ὁποῖο τέλεσε ο Πρόεδρος τῆς Συνδιασκέψεως Μητροπολίτης
Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος ἐνῶ στή συνέχεια χαιρέτησε τήν
Συνδιάσκεψη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ.
Νικόλαος. Ἀκολούθως ἀνεγνώσθησαν τά μηνύματα τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί ἀπηύθυναν μηνύματα ὁ ἀντιπεριφεριάρχης Στερεᾶς Ἑλλάδος κ. Θωμᾶς Στάϊκος,
ὁ Δήμαρχος Λαμιέων κ. Γεώργιος Κοτρωνιᾶς καί ἡ Βουλευτής
κα Τόνια Ἀντωνίου.
Τέλος, κήρυξε τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνδιασκέψεως ὁ Σεβασμιώτατος Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί
τῶν Αἰρέσεων, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος. Στήν
ἐναρκτήρια τελετή παρέστησαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες: Λεοντοπόλεως κ. Διονύσιος, τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, Καρπενησίου κ. Νικόλαος, Θεσσαλιώτιδος καί Φανα-
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ριοφερσάλων κ. Κύριλλος, Κυδωνίας και Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος, Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεώργιος, Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ.
Ἀθηναγόρας καί οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Ἀβύδου κ. Κύριλλος καί Ρεντίνης κ. Σεραφείμ. Ἐπίσης παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Στυλίδος κ. Ἀπόστολος Γκλέτσος, οἱ στρατιωτικές καί
ἀστυνομικές Ἀρχές τῆς πόλεως καί πολλοί Κληρικοί.
Στό μήνυμά του πρός τήν Συνδιάσκεψη ὁ Μακαριώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, μεταξύ τῶν ἄλλων, ὑπογράμμισε καί τά ἑξῆς: «Ἡ θεματολογία
τῆς παρούσης Συνδιασκέψεως ἑστιάζεται εἰς τήν ἀξιολόγησιν,
ἐξ ἐπόψεως Ὀρθοδόξου, τῆς λεγομένης Πεντηκοστιανῆς κινήσεως. Πρόκειται, ὅπως ἀσφαλῶς γνωρίζετε, περί τῆς πλέον
διαδεδομένης αἱρετικῆς κινήσεως εἰς ὁλόκληρον τόν κόσμον,
ἡ ὁποία προῆλθεν ὡς προσπάθεια ἀνακαινίσεως ἐντός τοῦ
προτεσταντικοῦ χώρου, ἐπί ἐδάφους τό ὁποῖον εἶχεν προετοιμασθῇ ἤδη ἐντός τοῦ Μεθοδισμοῦ, ἀλλά καί ἀπό προτεσταντικά ἀφυπνιστικά κινήματα τοῦ 19ου αἰῶνος τά ὁποῖα εἶχαν
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προηγηθῇ. Πρέπει νά ὑπογραμμισθῇ ὅτι ἡ Πεντηκοστιανή κίνησις ἀποτελεῖ ἴσως τήν κατ' ἐξοχήν αἱρετικήν ἐκείνην κίνησιν,
ὅπου ἡ ἀνυπαρξία ἐκκλησιαστικῶν, θεολογικῶν κριτηρίων
εἶχεν ὡς ἀποτέλεσμα, νόθαι πνευματικαί ἐμπειρίαι, νά θεωρηθοῦν ὡς χαρισματικαί καταστάσεις καί ὡς δῆθεν ἐπανάληψις
τοῦ γεγονότος τῆς Πεντηκοστῆς εἰς τά μέλη της.
Ἀναμφιβόλως, εἶναι πολλαί αἱ δυνατότητες προσεγγίσεως
καί ἀξιολογήσεως τοῦ φαινομένου τῆς Πεντηκοστιανῆς κινήσεως, ἐξ ἐπόψεως Ὀρθοδόξου, καί ἡ χάραξις ἐκ μέρους ἡμῶν
τῶν κατευθυντηρίων ποιμαντικῶν ἀρχῶν. Κατά τήν ἀξιολόγησιν καί τῆς ἐν λόγῳ αἱρετικῆς κινήσεως, δέν πρέπει νά παραλείπωμεν νά τονίζωμεν τό θεμελιῶδες διά τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν μας, τό ὁποῖον ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας διαχρονικῶς
ὑπογραμμίζει ἔναντι κάθε αἱρετικῆς πλάνης: ὅτι, δηλαδή, ἡ
Πεντηκοστή εἶναι ἕνα διαρκές βιούμενο γεγονός ἐντός τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ σώματος.
Κάθε διδαχή «ποικίλη καί ξένη» (Ἑβρ. ιγ, 9), ἡ ὁποία χωρίζει ἡ αὐτονομεῖ τό Πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ ἀπό τό Μυστήριον

τῆς Ἐκκλησίας, ἀσχέτως μέ τό πῶς
αὐτοπροσδιορίζεται αὕτη, κατά τήν
διδασκαλίαν τῶν θεοφόρων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι πλάνη,
ἡ ὁποία οὐδεμίαν σχέσιν ἔχει μέ τήν
ἀλήθειαν». Ἀκολούθως ἀνεγνώσθη
ἡ εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νικοπόλεως καί Πρέβέζης κ. Μελετίου, μέ θέμα: «Τί εἶναι ἡ
Ὀρθόδοξη Ὁμολογία». Ὁ δεύτερος
εἰσηγητής τῆς πρώτης ἡμέρας τῆς
Συνδιασκέψεως Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀνέπτυξε τό
θέμα: «Ἱστορία καί διδασκαλία τῶν
Πεντηκοστιανῶν. Γενική εἰσαγωγική
θεώρηση». Ἀκολούθησε ἐποικοδομητική συζήτηση καί ὁλοκλήρωση
τῶν ἐργασιῶν τῆς πρώτης ἡμέρας.
Ἡ δεύτερη μέρα τῆς Συνδιάσκεψεως, Τρίτη 1 Νοεμβρίου, ξεκίνησε
μέ πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε στόν
Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας
προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λεοντουπόλεως κ. Διονυσίου καί συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παύλου, καί Φθιώτιδος κ.
Νικολάου, ἱερέων καί ἱεροδιακόνων ἀπό τίς Ὀρθόδοξες ἀδελφές Ἐκκλησίες ἐνῶ παρέστησαν οἱ ἱερεῖς τῆς ἱερατικῆς συνάξεως τῆς Λαμίας. Τό Θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος. Στό κήρυγμά του μεταξύ τῶν ἄλλων ἀναφέρθηκε στό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί στήν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τόνισε ὅτι ἡ
ζωή τοῦ κάθε ἀνθρώπου ταλανίζεται ἀπό πολλά καί ποικίλα
προβλήματα. Ἡ λύση σέ αὐτά εἶναι ἡ ἐλπίδα καί ἡ ἐμπιστοσύνη στό Θεό. Ὁλοκλήρωσε δέ τό λόγο του μέ τήν εὐχή ὁ Θεός
νά φωτίζει τούς ἐπικεφαλῆς πού χειρίζονται τά προβλήματα
τοῦ λαοῦ νά βροῦν λύσεις καί τρόπους γιά νά βγεῖ ἡ χώρα
ἀπό τή δοκιμασία. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβα-
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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC
ρίζοντας τό φρόνημα καί τήν πίστη τῶν ὀρθόδοξων ἀφρικανῶν ἀδελφῶν μας. Τό προϊόν τῆς οἰκονομικῆς αὐτῆς ἐνίσχυσης εἶναι ἡ ἔκφραση τῆς ἀγάπης τοῦ χριστεπωνύμου πλήρωματος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας πού πάντα βρίσκεται δίπλα συνεισφέροντας στά καλά ἔργα που ἡ Ἱερά Μητρόπολή
μας ἀναλαμβάνει.
Κατάστημα ρουχισμοῦ Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Καί φέτος λειτούργησε τό κατάστημα ρουχισμοῦ. Σέ κεντρική
ὁδό τῆς Λαμίας (Διάκου 15) καθημερινά 9 μέ 1 τό πρωί, ἐκτός
Κυριακῆς, οἱ ἔχοντες ἀνάγκη εἵχαν τήν δυνατότητα νά ἐπισκεφθοῦν τό κατάστημα καί νά προμηθευτοῦν δωρεάν εἴδη ἔνδυσης, ὑπόδησης ἀλλά καί παιδικά παιχνίδια. Τά εἴδη πού διατέθηκαν ἦταν γιά παιδιά καί ἐνήλικες, καινούργια καί ἐλαφρῶς
μεταχειρισμένα, ὅλα σέ ἄριστη κατάσταση. Οἱ ἐθελόντριες κυρίες διευκόλυναν τούς ἐνδιαφερομένους πού προσήρχοντο νά

ἐπιλέξουν αὐτό πού τούς ταίριαζε καί ἐπιθυμούσαν. Τό κατάστημα στό ὁποῖο πραγματοποιήθηκε αὐτή ἡ φιλανθρωπική
προσπάθεια τῆς Μητροπόλεώς μας προσφέρθηκε δωρεάν ἀπό
τόν κ. Νικήτα Πρασσιᾶ. Συνολικά διετέθησαν 15.000 εἴδη.
Σύναξη Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρόπων.
Μέ τήν ἀλλαγή κάθε τριετία τῆς συνθέσεως τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων τῶν Ἐνοριῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, καθιερώθηκε μέ πρωτοβουλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας νά πραγματοποιεῖται σύναξη τῶν νέων ἐκκλησιαστικῶν ἐπιτρόπων μέ σκοπό τόσο τήν ἐνημέρωσή τους γύρω
ἀπό τά νέα καθήκοντα τους, ὅσο καί τήν καλλιέργεια καί ἀνάπτυξη ἐπαφῆς των μέ τόν Ἐπίσκοπο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Ἡ Σύναξη τῶν νέων Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρόπων γιά τίς
Ἀρχιερατικές Περιφέρειες Λαμίας, Θερμοπυλῶν καί Ροδίτσης,
Ὑπάτης, Λιανοκλαδίου, Μακρακώμης καί Τυμφρηστοῦ, Σπερχειάδος καί Γαρδικίου, Στυλίδος, Πελασγίας, Μενδενίτσης καί
Καμένων Βούρλων, Θαυμακοῦ καί Νέου Μοναστηρίου, Δομοκοῦ καί Ξυνιάδος, τελέσθηκε τό Σάββατο 10 Δεκεμβρίου
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Λαμίας. Τῆς Συνάξεως προηγήθηκε ἀρχιερατική θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας,
πλαισιουμένου ἀπό τούς Ἀρχιερατικούς Ἐπιτρόπους καί κληρικούς καί διακόνους τῆς Μητροπόλεώς μας, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ
ἀγίου καλλινίκου μάρτυρος Μηνᾶ τοῦ Καλλικελάδου, τοῦ
ὁποίου τμῆμα τῆς ἁγίας του κάρας φυλάσσεται στήν ἱερά Μητρόπολή μας καί τό ὁποῖο ἐκτέθηκε κατά τή διάρκεια τῆς θ.
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Ἁπό τήν θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγ. Μηνᾶ τοῦ Καλικελάδου

Λειτουργίας γιά προσκύνηση καί ἁγιασμό τῶν πιστῶν πού παρέστησαν. Τό θέμα τῆς ὁμιλίας τοῦ Σεβασμιωτάτου πρός τούς
Ἐκκλησιαστικούς Ἐπιτρόπους ἦταν: « Ἐκκλησιαστικοί προβληματισμοί στήν παρούσα οἰκονομική κρίση». Μεταξύ
τῶν ἄλλων ὁ Σεβασμιώτατος ἐτόνισε πώς στούς δύσκολους
καιρούς τῆς οἰκονομικῆς κρίσης εἶναι ἀνάγκη ἡ Ἐκκλησία νά
στηρίξει καί νά βοηθήσει τόν ἄνθρωπο, γι’ αὐτό προέτρεψε
τούς ἐκκλησιαστικούς ἐπιτρόπους νά σταματήσουν τά ἔργα
πού ἀφοροῦν τόν καλλωπισμό τοῦ ναοῦ καί νά ἀναπτύξουν
τό φιλανθρωπικό ἔργο. Ὑπογράμμισε τήν ἀνάγκη διαφάνειας
στήν οἰκονομική διαχείριση τοῦ ναοῦ καί τήν ἐφαρμογή τῶν
νόμων πού διέπουν τήν διοίκηση τῶν ἐνοριῶν. Ἐξῆρε τό διακόνημα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἐπιτρόπου, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ τιμή γιά τόν χριστιανό πού τό ἀναλαμβάνει, καί θά πρέπει αὐτός
πού τό κατέχει νά εἶναι ὑπόδειγμα χριστιανοῦ στήν ἐνορία. Τέλος ἀναφέρθηκε στήν ἀνάγκη ἀγαστῆς συνεργασίας τῶν
ἐκκλησιαστικῶν ἐπιτρόπων μέ τήν κεντρική διοίκηση τῆς Μητροπόλεως καί τόν Μητροπολίτη, καθώς αὐτοί ἀποτελοῦν συνεργάτες στενοί στό μεγάλο φιλανθρωπικό ἔργο πού ἐπιτελεῖ
ἡ τοπική μας Ἐκκλησία. Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῶν πνευματικῶν καί ἀπαραίτητων ἐπισημάνσεων τοῦ Σεβασμιωτάτου,
ἐπιδόθηκε σέ ὅλους τούς παρισταμένους ἐκκλησιαστικούς ἐπιτρόπους φάκελος μέ ἔντυπο ὑλικό σχετικά μέ τίς ἁρμοδιότητες
καί τίς εὐθύνες τοῦ διακονήματος τοῦ ἐπιτρόπου. Ἡ Σύναξη
ὁλοκληρώθηκε μέ δεξίωση πού παρατέθηκε ἀπό τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ στήν ἡλιόλουστη πλατεία Ἐλευθερίας.

Κατάμεστος ὁ Μητροπολιτικός Ναός ἀπό τούς ἑκκλησιαστικούς ἐπιτρόπους
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ΕΛΛΑΔ Α ΑΘΑΝΑΤΗ ΠΑΤΡIDA
«Νά ζεῖς χωρίς πατρίδα δέν μπορεῖς.
Ὕστερα ἀπό τήν ἀγάπη στό Θεό, εἶναι ἡ
ἀγάπη τῆς πατρίδος» γράφει ὁ μεγάλος
ποιητής μας Κωστής Παλαμᾶς. Τό πιό ἱερό
πρᾶγμα γιά κάθε ἄνθρωπο εἶναι τό χῶμα
τῆς πατρίδος, ἡ σημαία, τά βουνά, οἱ θάλασσες, οἱ κάμποι, ἡ ἱστορία, τά ὁλοκαυτώματα, τά
ἡρῶα, οἱ Ἐκκλησίες, οἱ
γιορτές, οἱ ἄνθρωποι, τά
ἔθιμα, τά λουλούδια, τά
πουλιά, τά σύννεφα, ὁ
ἀέρας, ἡ μυρωδιά τῆς πατρίδος. Στήν Ἑλληνική
ψυχή ἀπό ἀρχαιοτάτων
χρόνων ἡ ἔννοια τῆς πατρίδος εἶναι βαθειά ριζωμένη καί κανένας δέν μπόρεσε νά τήν ξεριζώσει. Τό
χῶμα της εἶναι ποτισμένο
μέ τό αἷμα τοῦ λαοῦ της
καί ὁ ἔρωτάς του γι’ αὐτήν
εἶναι μέχρι θανάτου.
Αὐτή ἡ πατρίδα πού
λέγεται Ἑλλάδα, εἶναι συντονισμένη στό
πνεῦμα τῆς οὐράνιας πατρίδας. Τό χῶμα
της εἶναι ἀρωματισμένο μέ τήν εὐωδία τῆς
ἁγιότητος, τά βουνά καί οἱ κάμποι της εἶναι
στολισμένα μέ τά ἱερά σκηνώματα τῆς πίστεως, ἡ ἱστορία της εἶναι γραμμένη μέ τά
διδάγματα καί τίς θυσίες τῶν ἁγίων. Εἶναι
ἁγία πατρίδα, πού ἀνάγει τόν ἄνθρωπο καί
συντελεῖ στή δημιουργία μιᾶς κοινωνίας, τῆς
ὁποίας οἱ πολίτες γίνονται οὐρανοπολίτες.

Ἔτσι πορεύεται τό γένος μας καί ἔτσι ὁραματίσθηκαν τό νέο Ἑλληνικό κράτος οἱ
ἀγωνιστές τῆς ἐλευθερίας του. Γι’ αὐτό
ἄρχισαν μέ τήν ἐπίκληση τῆς Ἁγίας Τριάδος
καί ὅπως ἔλεγε ὁ Στρατηγός Μακρυγιάννης
«Οἱ Ἕλληνες ὁρκίστηκαν νά δουλέψουν γιά
θρησκεία καί πατρίδα».
Σήμερα, ὅπως ὅλες οἱ
ἀξίες κλυδωνίζονται καί
ἀνατρέπονται ἀπό τούς
διαγγελεῖς
τῆς
νέας
ἐποχῆς, πού θέτουν πάνω
ἀπό τό πνεῦμα τήν ὕλη
καί ἡ ἔννοια τῆς πατρίδος
ἀποχρωματίζεται
καί
προσβάλλεται. Ἡ φιλοπατρία χαρακτηρίζεται ὡς
ἐθνικισμός. Οἱ ἐθνικές
μνῆμες σιγά-σιγά ὑποβαθμίζονται. Ὅ,τι θυμίζει
Ἑλλάδα ἔρχεται σέ δεύτερη μοίρα. Προέχει τό μοντέλο τῆς παγκοσμιοποιήσεως.
Βέβαια μέ ὅλα αὐτά τά γραικυλίσματα
μερικῶν δουλοπρεπῶν καί ξεπεσμένων
Ἑλλήνων, «ἡ Ἑλλάδα ποτέ δέν πεθαίνει».
Ὁ λαός της δοκιμάζεται μέσα σ’ αὐτή τή
χοάνη τῶν μολυσμένων λημμάτων καί ἡ
πορεία στά πεπρωμένα τῆς ἱστορίας ναρκοθετεῖται. Ἄς κάνουμε ὅμως ὑπομονή. Κι
αὐτό θά περάσει.

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑ»
ό Σάββατο 17 Δεκεμβρίου
πραγματοποιήθηκε μέ ἐπιτυχία
τό ἐτήσιο Συνέδριο Νεολαίας
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
Τό Συνέδριο ἔλαβε χώρα στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Ἄμπλιανης Λαμίας. Τό
κεντρικό θέμα περιστράφηκε γύρω
ἀπό τόν πολύ ἐνδιαφέροντα ἄξονα
«Ἐκκλησία και Πατρίδα». Ὡς βασικός
ὁμιλητής εἶχε προσκληθεῖ ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Νικόλαο ὁ πολυγραφώτατος συγγραφέας
καί ἀρθρογράφος κ. Κωνσταντῖνος Ἰ.
Χολέβας, Πολιτικός Ἐπιστήμονας καί
συνεργάτης τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί
Ἀρχισυντάκτης τοῦ Περιοδικοῦ «Ἐκκλησία».
Τό Συνέδριο, τό ὁποῖο παρακολούθησαν ἀπό τό πρωί μέχρι τό μεσημέρι πολλοί νέοι ἀπό ὅλα τά σημεῖα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ξεκίνησε μέ προσευχή. Στή συνέχεια
ἔλαβε τό λόγο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν ἐλλογιμώτατο Ὁμιλητή γιά

Ὀνομαστήρια Σεβασμιωτάτου.

τήν ἀποδοχή τῆς πρόσκλησής του νά ἔρθει στή Λαμία, ἀναφέρθηκε στήν ἐπιλογή τοῦ θέματος τοῦ Συνεδρίου, τό ὁποῖο
συμπίπτει μέ τό βασικό θέμα στό ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο καί
τό ἡμερολόγιο τσέπης 2012 τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως. Ἀκολούθως ἀναφέρθηκε στήν Οἰκουμενικότητα τῆς
Ἐκκλησίας σέ ἀντιπαραβολή μέ τά
ἀρνητικά τῆς Παγκοσμιοποιήσεως καί
τῆς νέας Ἐποχῆς.
Κατόπιν ἔλαβε τό λόγο ὁ κ. Χολέβας ὁ ὁποῖος μέ σαφήνεια, μέ ὡραῖο
καί εὔληπτο τρόπο ἀλλά καί μέ βαθειά τεκμηρίωση, ἀναφέρθηκε στούς
δεσμούς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
καί τῆς Ἑλλάδος.
Στή συνέχεια δόθηκε εὐκαιρία νά
διατυπωθοῦν ἐρωτήσεις καί νά δοθοῦν οἱ κατάλληλες ἀπαντήσεις ἀπό
τόν ὁμιλητή. Τό πρῶτο μέρος ὁλοκληρώθηκε μέ ἕνα ντουέτο μαθητῶν
τοῦ 2ου λυκείου τήν Κατερίνα καί τόν
Φώτη Μοῦρτο, οἱ ὁποῖοι ἀπέδωσαν
μέ μεγάλη ἐπιτυχία σύγχρονα νεανικά
τραγούδια.

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Βιβλιοπωλεῖο
ἹερᾶςΜητροπόλεως
Φθιώτιδος

Διμηνιαία ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος

Ἐκτύπωση: «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» ἀ.ἑ.
Διανέμεται δωρεάν
Ἡ ἔκδοση στηρίζεται σέ προαιρετικές εἰσφορές
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ΚΓ’ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἀπηύθυνε σύντομο
χαιρετισμό, ὅπου μεταξύ τῶν ἄλλων εὐχαρίστησε τούς παρευρισκομένους γιά τήν παρουσία τους καί ἐξέφρασε τή χαρά του
γιά τήν πραγματοποίηση τῆς συνδιασκέψεως στή Λαμία. Στή
Θεία Λειτουργία παρέστησαν οἱ Βουλευτές κα Αἰκ. Μπατζελῆ
καί ὁ κ. Ἀστ. Ροντούλης. Μετά τή Θεία Λειτουργία συνεχίσθηκαν οἱ ἐργασίες τῆς συνδιασκέψεως μέ τίς εἰσηγήσεις: τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Βαρνάβα Λαμπρόπουλου μέ θέμα: «Χρειάζεται ἡ Ἐκκλησία μιά δεύτερη Πεντηκοστή;» καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Αὐγουστίνου Μύρου μέ θέμα: «Τό γεγονός τῆς
Πεντηκοστῆς καί ἡ παρερμηνεία του ἀπό τά κινήματα τῶν Πεντηκοστιανῶν». Τό μεσημέρι μετά τήν ὁλοκλήρωση τῶν ἐργασιῶν οἱ συμμετέχοντες στή Συνδιάσκεψη μετέβησαν στήν Ἱ.
Μονή Ἀγάθωνος, ὅπου ξεναγήθησαν στή Μονή καί παρακάθησαν σέ ἐπίσημη τράπεζα πού παρέθεσε πρός τιμή τους ἡ
ἀδελφότητα τῆς Μονῆς. Τό ἀπόγευμα συνεχίσθηκαν οἱ ἐργασίες τῆς συνδιασκέψεως μέ τίς εἰσηγήσεις τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρω-

τοπρεσβυτέρου π. Εὐαγγέλου Γκανᾶ μέ θέμα: «Ἡ "ἀνθρώπινη" φύση ἀποστρέφεται τό "θρησκευτικό" κενό: σχόλιο στήν
ἐμφάνιση καί ἐξάπλωση τοῦ Πεντηκοστιανοῦ κινήματος» καί
τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Γεωργόπουλου, Λέκτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Θεσσαλονίκης, μέ
θέμα: «Ἡ ἐνδοπροτεσταντική κριτική κατά τῆς Πεντηκοστιανῆς
κίνησης». Τό δεῖπνο τῆς δευτέρας ἡμέρας τῆς Συνδιασκέψεως
παρατέθηκε στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Ν. Ἄμπλιανης Λαμίας, ὅπου ἡ χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας τραγούδησε παραδοσιακά τραγούδια καί διασκέδασε τούς συνέδρους.
Οἱ ἐργασίες τῆς ΚΓ´ Συνδιασκέψεως ὁλοκληρώθηκαν τήν
Τετάρτη 2 Νοεμβρίου μέ γενική συζήτηση καί τήν διατύπωση
καί ἔγκριση τῶν πορισμάτων τῆς Συνδιασκέψεως, τά ὁποῖα καί
θά ἀνακοινωθοῦν σέ ὅλο τόν Ὀρθόδοξο χριστιανικό κόσμο
γιά τήν ἐνημέρωση τῶν Ἐκκλησιῶν σχετικά μέ τό σπουδαῖο
ζήτημα τῶν Πεντηκοστιανῶν.

«ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Σελίδα 15

EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC
Λειτουργία παρέστη συμπροσευχόμενος ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος, τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας
κ. Προτέριος. Μετά τή θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος κατόπιν παρακλήσεως τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ πανοσ.
ἀρχιμ. π. Βαρνάβα Θεοχάρη μετέβη στό Πνευματικό Κέντρο
τῆς ἐνορίας καί μίλησε στούς νέους τῆς ἐνοριακῆς συνάξεως.
Τήν Κυριακή 20 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε καί
ὡμίλησε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας, ὅπου καί τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ Ἀθανασίου Μόσχου, ἐπιτ. Λυκειάρχη-Φιλολόγου, συνεργάτη τῆς Μητροπόλεώς μας. Ἐνῶ τήν Κυριακή 27 Νοεμβρίου πάλι στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τῆς Βασιλικῆς Ζαχαρῆ, συζύγου τοῦ κ.
Ἀθανασίου Ζαχαρῆ, παλαιοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου τοῦ
Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ.

Τ

Ἰδιοκτησία: Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος
Ἐκδότης: Σεβ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ὑπεύθυνος συντάξεως: Ἀρχιμ. Ἄνθιμος Νεραντζῆς, Ἱεροκήρυξ.
Ἐπιστολές καί ἐμβάσματα:
Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος, Σκληβανιώτου 5
Τ.Κ. 35100 Λαμία Τηλ. 2231 050552 FAX: 2231 050554
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Ἀπό τήν χειροθεσία τοῦ νέου Ἀρχιδιακόνου π. Ἀθανασίου Κυρίτση

Μέ πανηγυρική θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό
Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, ἑόρτασε τήν Τρίτη 6
Δεκεμβρίου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τά σεπτά ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Φέτος λόγῳ πένθους ὁ Σεβασμιώτατος δέν δέχθηκε ἐπισκέψεις
στό Μητροπολιτικό Μέγαρο. Ὡστόσο πολλοί ἦταν ἐκεῖνοι που
παρακολούθησαν τήν θ. Λειτουργία στόν Μητροπολιτικό Ναό
καί εὐχήθηκαν στό Σεβασμιώτατο κατά τήν διανομή τοῦ ἀντιδώρου. Ὁ Σεβασμιώτατος μιλώντας στό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας στό εὐσεβές ἐκκλησίασμα πού γέμισε τόν Μητροπολιτικό
Ναό μίλησε γιά τήν αὐτοκριτική πού εἶναι ἀπαραίτητη στό κάθε χριστιανό καί ἰδιαίτερα στούς ἐπισκόπους, σέ σχέση καί μέ
τίς ἀρετές πού προβάλλουν καί μᾶς διδάσκουν οἱ ἅγιοι τῆς
Ἐκκλησίας μας, ὅπως ὁ ἅγιος Νικόλαος καί παρεκάλεσε ὅλους
νά προσεύχονται γιά τήν ἐνίσχυσή του στό δύσκολο ἔργο τῆς
διαποίμανσης τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἡ πανηγυρική θεία Λειτουργία ὁλοκληρώθηκε μέ τήν εἰς ἀρχιδιάκονο χειροθεσία
τοῦ ἱεροδιακόνου τοῦ Μηροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἀθάνασιου Κυρίτση. Ὁ νέος ἀρχιδιάκονος εἶναι ἔγγαμος, πατέρας ἑνός τέκνου,
πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί ὑπηρετεῖ στά γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως Φθιώτιδος στή θέση τοῦ ἰδιαιτέρου γραμματέως τοῦ Σεβασμιώτατου. Στή θ. Λειτουργία παρέστησαν καί εὐχήθηκαν ὁ Γενικός
Γραμματέας Στερεᾶς κ. Κλ. Περγαντᾶς, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης
κ. Θωμ. Στάικος, ὁ Γραμματέας τῆς Περιφέρειας κ. Κων.
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σμίων, πού προσκομίζει πλοῦτο ἐπουρανίων. Εἶναι ἔλλειψη τῶν ἀνέσεων τῆς ζωῆς, πού φέρνει ἀφθονία θησαυρῶν χάριτος. Ὁ Θεός ἐπτώχευσε, θά εἰπεῖ ταπεινώθηκε. Συνεπακόλουθα τῆς ταπεινῆς ζωῆς εἶναι ἡ στέρηση
καί ὁ περιορισμός τῶν ὑλικῶν ἀπολαύσεων. Ὅταν ὁ Κύριος ἐμακάριζε τούς πτωχούς, «Μακάριοι οἱ πτωχοί», δέν
ἐννοοῦσε τήν φτώχεια, ἀλλά ἐπεσήμαινε τόν παράγοντα
τῆς ταπεινώσεως, πού εἶναι ἀπαραίτητος γιά τήν ἐξύψωση τοῦ ἀνθρώπου.
Mήπως, ἀδελφοί μου, τά ὅσα δεινά συμβαίνουν στόν
τόπο μας εἶναι ἐπισήμανση τοῦ ἐκτροχιασμοῦ μας ἀπό τό
δρόμο τῆς ταπεινώσεως καί ἀπόρροια τῆς ἐγωϊστικῆς ζωῆς
μας; Τά ὑπερφίαλα οἰκονομικά προγράμματα, ἡ ἀλόγιστη
κατανάλωση, ἡ ὑπέρμετρη ἐκμετάλλευση τῶν δώρων τῆς
φύσεως, ὁ δαιμονικός ἐγωϊσμός ὁδήγησαν τήν κοινωνία
μας στή σύγχρονη Βαβέλ, πού ὕψωσε μέν τόν ἀνθρώπινο
λογισμό στά μεγάλα ἐπιτεύγματα, ἀλλά στό τέλος τόν
τρέλανε, τόν σύγχυσε καί τόν ἀποκτήνωσε. Τά ἀποτελέσματα τῆς συγχύσεως τά ζοῦμε ὅλοι. Ἐπτωχεύσαμε οἰκονομικά καί διαλυθήκαμε πνευματικά. Ἀναζητοῦμε τά
αἴτια τῆς καταπτώσεως καί δέν εἰσερχόμεθα εἰς τόν
πυρῆνα τοῦ προβλήματος. Ἄν συνεχίσωμε ἔτσι, δυστυχῶς
θά ἔχωμε τά χειρότερα.
Ἀδελφοί καί τέκνα μου πνευματικά.
Μή ἀναζητᾶτε τήν οἰκονομική ἀνάκαμψη στά προγράμματα τῶν Εὐρωπαίων καί στίς διακηρύξεις τῶν τραπεζιτῶν. Μή ἐλπίζετε σέ ἀνθρώπους, πού μᾶς βλέπουν
εὔκολη καί νόστιμη λεία γιά τόν δικό τους πλουτισμό.
Στραφεῖτε στήν ἠθική τοῦ Εὐαγγελίου καί ἀλλάξατε τρόπο ζωῆς. Μέ τή νοοτροπία πού μᾶς ὑπέβαλλαν μέχρι τώρα, μᾶς ἔφεραν στήν ἐξαθλίωση. Μᾶς ὑποσχέθηκαν παραδείσους, ἀλλά μᾶς ἔβαλαν στήν κόλαση καί τηγανιζόμαστε καθημερινά μέ τούς ὑπέρογκους φόρους, τήν στέρηση
τῶν ἀπαραιτήτων καί κυρίως μέ τόν ψυχολογικό βομβαρδισμό πού ἐξόντωσε κάθε ἴχνος ἐλπίδος.
Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ τέμνει τή ζωή μας καί γεννᾶ
τήν πραγματική ἐλπίδα, πού ἐκπηγάζει ἀπό τόν πλοῦτο
τῆς χάριτος Του. Ἄς καλέσωμε τόν Θεό στή ζωή μας. Ἄς
θέσωμε χριστιανικές ἀρχές στήν κοινωνία μας. Μαζί μας
εἶναι ὁ Χριστός. Τό μήνυμα τῶν Ἀγγέλων πρός τούς ποιμένες: «Μὴ φοβεῖσθε· ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν
χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη
ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστὸς Κύριος» (Λουκ.
2,10) εἶναι γιά μᾶς ἡ αὐγή μιᾶς καινούργιας ζωῆς, εἰρήνης καί εὐδοκίας.
Ἐκ βάθους ψυχῆς εὔχομαι σέ ὅλους σας χρόνια πολλά, εἰρηνικά καί ἁγιασμένα.
Ἡ Χάρις τοῦ δι΄ ἡμᾶς ἐνανθρωπήσαντος Χριστοῦ μετά
τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί, Ἀμήν.
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ἀπό τόν πανηγυρικό ἑσπερινό στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Συκᾶς Ὑπάτης

Ψαθᾶς, ὁ Διοικητής τῆς ΜΕΡΥΠ, ὁ Περιφερειακός Διευθυντής
τῆς Ἀστυνομίας, ὁ Ἀστυνομικός Διευθυντής Φθιώτιδος, Περιφερειακός Διευθυντής τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας, ὁ τ.
Βουλευτής κ. Νικ. Σταυρογιάννης, ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς
μας καί πλῆθος κόσμου. Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό
Ναό Ἁγίου Νικολάου Συκᾶς Ὑπάτης, ὅπου ἔτυχε θερμῆς ὑποδοχῆς καί ἐκδηλώσεων ἀγάπης ἀπό τούς κατοίκους τοῦ χωριοῦ γιά τήν παρουσία του στό πανηγύρι τῆς ἐνορίας τους.
Mεγάλη δωρεά γιά τήν ἐνορία Δάφνης Ὑπάτης.
Ἔκπληξη καί θαυμασμό προκάλεσε στή Μητρόπολή μας ἡ μεγάλη προσφορά τῆς Ἀγγελικῆς Ἀθανασίου Τσόγκα, τό γένος
Μηλιαράκη, ἡ ὁποία ἀπεβίωσε στήν Ἀθήνα τίς 2 Ἰανουαρίου
2011 καί μέ τήν διαθήκη της διαθέτει τό ποσό τῶν 100.000
εὐρώ στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀποστόλων Δάφνης Ὑπάτης γιά
τήν ἀποκατάσταση τῆς στέγης καί τή δημιουργία Πνευματικοῦ
Κέντρου. Ὁ Θεός ἄς ἀναπαύει τή ψυχή της.
Γιά τήν ἀνέγερση τοῦ Ἁγίου Νικολάου στή Μουάνζα.
Παρά τίς δύσκολες οἰκονομικές συνθῆκες ἡ Ἱερά Μητρόπολή
μας ὡς δεύτερη δόση προσέφερε τό ποσό τῶν 30.000 εὐρώ
γιά τήν συνέχιση τῆς ἀνοικοδόμησης τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Ναοῦ τῆς Μητροπόλεως Μουάνζα τῆς Τανζανίας. Τήν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ αὐτοῦ ἀνέλαβε ἡ Μητρόπολή μας προκειμένου
νά ἐνισχύσει τήν πτωχή αὐτή Μητρόπολη τῆς Ἀφρικῆς πού
στερεῖται ναῶν τονώνοντας μέ αὐτό τόν τρόπο τό ἔργο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μουάνζα κ. Ἱερωνύμου καί στη-
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ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΔΩΡΟ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
Ἀπό τίς Ἐκδόσεις τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος κυκλοφόρησε σέ Β´
Ἔκδοση, συμπληρωμένη,
το βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.
Νικολάου
«ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΕΛΕΝΤΗΣ (1931-1975)
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ».

Περιέχει 13 ὁμιλίες γιά τήν
Παναγία πού ἔγιναν σέ πόλεις καί κωμοπόλεις τῆς
Μητροπόλεως Φθιώτιδος,
ἀπό διαφόρους ὁμιλητές
κατά τό Ἱωβηλαῖο ἔτος
2000.
Σελ. 312. Ἐκδόσεις Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

Πολυτελής καί εἰκονογραφημένη ἔκδοση πού περιέχει τά ἱστορικά στοιχεῖα
πολλῶν
παλαιοχριστιανικῶν ἱερῶν ναῶν, ἱερῶν
Μονῶν καί ἄλλων μνημείων τῆς Φθιώτιδος.

Μιά ὁμάδα παιδιῶν συναντιέται καί γνωρίζεται, μέσα
ἀπό ἕνα ταξίδι στό χῶρο
καί τό χρόνο, μέ ἁγιασμένες
μορφές τῆς Φθιώτιδας. Ποιές εἶναι; Τί θά τούς ποῦν;
Συγγραφεύς: Τριαντάφυλλος
Μπολτέτσος, θεολόγος, σελίδες 127.
Ἐκδόσεις Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

ΕΚΛΕΚΤΑ ΒΙΒΛΙ Α
ΑΠΟ ΤΙ Σ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠ ΟΛΕΩΣ
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ΕΓΚ ΥΚ Λ Ι Ο Σ ΧΡΙ Σ ΤΟΥ ΓΕΝ ΝΩΝ
Πρός
Τόν Ἱερό Κλῆρο καί εὐσεβῆ λαό
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Ἀδελφοί καί τέκνα μου ἐν Κυρίῳ.
Τό Μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου
ὑπερβαίνει κάθε λογική καί ἐκπλήσσει ἀκόμα καί τόν νοῦ
τῶν ὑπερκοσμίων δυνάμεων. Εἶναι μέγιστο θαῦμα
«πᾶσαν ἔννοιαν ἐκπλῆττον καί συνέχον». Τό πῶς ὁ Θεός
«μορφήν δούλου λαμβάνει» καί «ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ υἱός
ἀνθρώπου γίνεται». Τό Μυστήριο τῶν Χριστουγέννων
εἶναι Μυστήριο ταπεινώσεως καί θεϊκῆς πτωχείας, ὅπως
χαρακτηριστικά λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν Δευτέρα
πρός τούς Κορινθίους ἐπιστολή του: «γινώσκετε γὰρ τὴν
χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὅτι δι᾿ ἡμᾶς
ἐπτώχευσε πλούσιος ὤν, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ
πλουτήσητε» (Β΄ Κορινθ. 8,9).
Δι΄ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους ὁ Θεός ἔγινε πτωχός. Ἐταπείνωσε τόν ἑαυτό του «ὁ ἔχων θρόνον οὐρανόν καί ὑποπόδιον τήν γῆν» καί ἐχώρεσε στήν μήτρα τῆς ἁγίας Παρθένου, ἀπό τή ὁποία ἔλαβε τήν ἀνθρωπότητα, γιά νά τήν
ἁγιάσει καί τήν ἀφθαρτοποιήσει. Ἡ πλούσια ὑμνολογία
μας περιγράφει αὐτή τήν θεία συγκατάβαση μέ τίς πιό
ὡραῖες λέξεις καί ἐκφράσεις ὡς ἑξῆς:
Σήμερον ὁ Θεός ἐπί γῆς παραγέγονε
καί ἄνθρωπος εἰς οὐρανούς ἀναβέβηκε.
Ὁ ἄναρχος ἄρχεται καί ὁ Λόγος σαρκοῦται.
Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ υἱός τῆς παρθένου γίνεται.
Ὁ φύσει ἀόρατος ὁρᾶται σαρκί.

Ὁ Θεός μορφήν δούλου λαμβάνει.
Σπαργάνοις πλέκεται, ὁ τῆς δόξης Κύριος.
Παράδοξον Μυστήριον οἰκονομεῖται σήμερον,
καινοτομοῦνται φύσεις καί θεός ἄνθρωπος γίνεται.
Ὁ πλούσιος σέ δόξα Θεός ἔγινε ἐκουσίως πτωχός γιά
τόν ἄνθρωπο. Γεννήθηκε ὑπό συνθῆκες ἐσχάτης πτωχείας, ἀκαθαρσίας καί ἐγκαταλείψεως. Μεγάλωσε διωκόμενος, ὑστερούμενος καί θλιβόμενος. Ἐξῆλθε στόν κόσμο
ἀμφισβητούμενος, συκοφαντούμενος καί ἐπαπειλούμενος. Δέν εἶχε τόπο ἀναπαύσεως, οὔτε χῶρο προστασίας.
«Οὐκ εἶχε ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ» (Ματθ. 8,20). Ἔζησε
ὡς ὁ ἔσχατος καί ὡς ὁ ἐλάχιστος. Ἡ ἀποκορύφωση τῆς
πτωχείας Του ἦταν τό Ἄχραντο Πάθος, ἡ προδοσία, ὁ
Σταυρός καί ἡ Ταφή Του. Ἐταπείνωσε τόν ἑαυτό Του ὡς
πρός τήν Θεότητα καί ἐξουδένωσε τήν ἀνθρωπότητά Του
ὅσο οὐδείς τῶν ἀνθρώπων, τῶν κακούργων, τῶν ἐγκληματιῶν καί τῶν ἁμαρτωλῶν. Ταῦτα πάντα ὑπέμεινε μέ τήν
θέληση Του γιά τόν ἄνθρωπο. Γιά νά νεκρώσει τήν ἁμαρτία στήν σάρκα Του καί νά χαρίσει τήν ζωή σέ κάθε
ἄνθρωπο μέ τό Σῶμα Του. Διά τῆς πτωχείας Του ὁ Χριστός μετέδωσε σέ ὅλους ἐμᾶς Χάρη Ζωῆς. Διά τῆς ταπεινώσεως Του ὁ Θεός ὕψωσε τόν ἄνθρωπο στήν θέση τοῦ
Θεοῦ. Αὐτό ὑπογραμμίζει ὁ Μέγας Ἀθανάσιος λέγων: «Ὁ
Θεός γίνεται ἄνθρωπος, ἵνα τόν ἄνθρωπον Θεόν ἀπεργάσηται».
Αὐτή εἶναι μιά πτωχεία πού πλουτίζει. Μιά ταπείνωση, πού ὑψώνει. Μιά νέκρωση πού ἀνασταίνει.
Ἡ πτωχεία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι διαφορετική ἀπό
τήν φτώχεια τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι στέρηση τῶν ἐγκο-
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Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΕΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΣΙΝΑ κ. ΔΑΜΙΑΝΟ
Μεγαλοπρεπής ἐκδήλωση ἀφιερωμένη
στόν ἀπό Ταλαντίου Μητροπολίτη Ἀθηνῶν
ἀοίδιμο Νεόφυτο Μεταξᾶ ἔλαβε χώραν τήν
Τετάρτη 23 τ.μ. στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας. Ἡ
ἐπετειακή αὐτή ἐκδήλωση συμπληρώσεως
250 ἐτῶν ἀπό τῆς γεννήσεως καί 150 χρόνων
ἀπό τῆς κοιμήσεως τοῦ μεγάλου Ἐκκλησιαστικοῦ καί Ἐθνικοῦ ἀνδρός, ἦταν ἡ τελευταία
ποικίλων ἄλλων, πού πραγματοποιήθηκαν
ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος καθ΄ὅλην
τήν διάρκειαν τοῦ χρόνου καί ἦταν ἀφιερωμένη στή ζωή καί δράση τοῦ Ἐπισκόπου Νεοφύτου. Στήν ὡς ἄνω ἐκδήλωση ὁμιλητής ἦταν ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος μέ θέμα: «ὁ Νεόφυτος μέ τήν σπάθη καί
τόν Σταυρό ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος».
Στό δεύτερο μέρος τῆς ἐκδηλώσεως ὁ Σεβασμιώτατος ἐπέδωσε στόν Σεβασμιώτατο

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἀπονέμει τό ἀνώτατο παράσημο
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Σινᾶ, Φαράν καί Ραϊθώ κ. Δαμιανό

Ἀπό τήν ἐκδήλωση πρός τιμήν τοῦ ἀπό Ταλαντίου Μητροπολίτου Ἀθηνῶν Νεοφύτου Μεταξᾶ

Ἀρχιεπίσκοπο Σινᾶ, Φαράν καί Ραϊθώ κ. Δαμιανό, ἐξ Ἀταλάντης, τό ἀνώτατο παράσημο
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος εἰς ἔνδειξιν τιμῆς καί εἰς ἀναγνώρισιν τῆς πολυσημάντου προσφορᾶς του στήν Ἐκκλησία καί στήν
Πατρίδα, ἀφοῦ προηγουμένως ἀναφέρθηκε
στήν πορεία του μέσα στήν Ἐκκλησία, στήν
σημαντική συμβολή του στήν προβολή και
διάσωση τῶν κειμηλίων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ
καί στήν ὅλη ἁγία καί ταπεινή βιοτή του.
Ἀποδεχόμενος τήν διάκριση ὡς τιμήν
ὁλοκλήρου τῆς Σιναϊτικῆς ἀδελφότητος ὁ Γέρων ἅγιος Σιναίου κ. Δαμιανός εὐχαρίστησε
τόν Σεβασμιώτατον Ποιμενάρχη μας καί ἀπηύθηνε λόγους οἰκοδομῆς στό πολυπληθές
ἐκκλησίασμα πού μέ συγκίνηση συμμετεῖχε
στήν ὅλη ἐκδήλωση.
Τήν σεμνή ἐκδήλωση πλαισίωσε μέ ἐπι-
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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC

Ἀπό τή χειροθεσία εἰς ἀναγνώστη τοῦ κ. Παύλου Κυριακοῦ

Ἀθανασίου Λαμίας. Τό Σάββατο 17 Δεκεμβρίου χοροστάτησε
στήν ἐπίσημη Δοξολογία πού τελέσθηκε στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας πρός τιμήν τῆς
ἑορτῆς τῶν Τριῶν Παίδων ἐν καμίνῳ, προστατῶν τοῦ Πυρο-

Ἔρανος Ἀγάπης τῆς Μητροπόλεώς μας.
Παρά τίς δυσμενεῖς οἰκονομικές συγκυρίες πού ταλανίζουν τή
χώρα μας ἡ τοπική μας Ἐκκλησία πιστή στίς πατροπαράδοτες
ἀξίες πραγματοποίησε ἀπό τή 13η μέχρι καί τή 16η Νοεμβρίου
τόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης. Ἡ ἀνταπόκριση τοῦ κόσμου ἦταν συγκινητική καί ἀποτελεῖ μία πιστοποίηση τῆς ἐμπιστοσύνης πού
ἔχει πρός τήν Ἐκκλησία ἀλλά καί ἔκφραση ἀποδοχῆς τῶν
ὅσων σπουδαίων ἔργων ἀγάπης ἡ Μητρόπολή μας ἐπιτελεῖ
τήν τελευταία δεκαπενταετία. Ἀπό τό χρηματικό προϊόν τοῦ
Ἐράνου θά συντηρηθοῦν τά δύο Γηροκομεῖα τῆς Μητροπόλεώς μας Λαμίας καί Σπερχειάδος, ἀλλά καί τό τρίτο τό Ἵδρυμα
Στέγη Γερόντων Ἀργύρη Πετρῆ, τό ὁποῖο πολύ σύντομα θά ξεκινήσει νά λειτουργεῖ, τά 8 Ἐνοριακά Κέντρα Ἀγάπης, ἀπό τά
ὁποῖα σιτίζονται καθημερινά δωρεάν 270 πτωχοί συνάνθρωποί μας, θά ἐνισχυθοῦν τά βιβλιάρια προικοδοτήσεων ἄπορων καί ὀρφανῶν κοριτσιῶν πού ἔχει ἀνοίξει καί ἐνισχύει κατ’
ἔτος ἡ Μητρόπολή μας, θά βοηθηθοῦν πολλοί πτωχοί πού
καταφεύγουν στήν Μητρόπολή μας γιά οἰκονομική βοήθεια
καί πολλές ἄλλες δραστηριότητες.
Ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στή Λειβαδιά.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἀνταποκρινόμενος σέ πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεωργίου μετέβη τήν Δευτέρα 21 Νοεμβρίου ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στήν
πόλη τῆς Λιβαδειᾶς ὅπου ἔλαβε μέρος στό πολυαρχιερατικό
συλλείτουργο στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό
Εἰσοδίων τῆς Θετόκου. Τῆς θ. Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβα-

Δεύτερη κλοπή στή Ἱερά Μονή Ἀντινίτσης.
Δυστυχῶς τά κρούσματα κλοπῶν σέ ναούς τῆς τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας δέν ἔχουν τέλος. Τό τελευταῖο γεγονός καταγράφηκε στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Ἀντινίτσης, τό βράδυ τῆς 22ας
Νοεμβρίου, ὅπου ἄγνωστοι ἱερόσυλοι εἰσῆλθαν στό Καθολικό τῆς Μονῆς παραβιάζοντας ἕνα παράθυρο καί ἀφοῦ ἔσπασαν τό τζάμι μπροστά ἀπό τό προσκυνητάρι μέ τήν θαυματουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας ἀφαίρεσαν τά ἀφιερώματα πού ἡ
εὐσέβεια καί ἡ ἀγάπη τῶν πιστῶν εἶχε ἐναποθέσει στή χάρη
Της. Ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς ἐνημέρωσε ἀμέσως γιά τό συμβάν τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο καί τό
Τμῆμα Ἀσφαλείας Λαμίας. Ὁ Σεβασμιώτατος συνοδευόμενος
ἀπό συνεργάτες τῆς Μητροπόλεως ἐπισκέφθηκε τό Μοναστήρι προκειμένου νά ἐνημερωθεῖ γιά τή κλοπή.

καίρους ὕμνους ἡ χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου-Καθηγητοῦ κ. Ἀνδρέου Ἰωακείμ καί παρουσίασε ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Νεόφυτος
Ραφαηλίδης, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ὁ Ἱεροδιάκονος
Ἀθανάσιος Κυρίτσης, ἰδιαίτερος Γραμματεύς
τοῦ Σεβασμιωτάτου.
Τιμητικῶς παρέστησαν ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Νικόλαος καί
ἐξ Ἀταλάντης ὁ Δήμαρχος Λοκρῶν κ. Νικόλαος Λιόλιος, οἱ ἀδελφοί καί συγγενεῖς τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ κ. Δαμιανοῦ, πολλοί
ἱερεῖς καί πλῆθος λαοῦ.
Ὅλη ἡ τελετή, οἱ ὁμιλίες καί οἱ ὕμνοι μετεδόθησαν ἀπ΄εὐθείας ἀπό τόν Ραδιοφωνικό
Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τόν Τηλεοπτικό Σταθμό Star Κεντρικῆς Ἑλλάδος.

Ἁναμνηστική φωτογραφία μετά τό πέρας τῆς ἐκδηλώσεως
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ΔΩΡΕΕΣ
Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μονῆς
Παναγίας Φανερωμένης Ξυνιάδος .........................500,00
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Πορφύριος Παπαρούπας ..200,00
Ὑπέρ Γηροκομείων Ἱ. Μητροπόλεως
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μονῆς
Παναγίας Φανερωμένης Ξυνιάδος .........................500,00

Κατά τή διάρκεια τοῦ διαλείμματος παρατέθηκε πλούσια
δεξίωση ἀπό τό ἐκκλησιαστικό συμβούλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίας Παρασκευῆς, κατά τήν ὁποία ὁ Σεβασμιώτατος εἶχε τήν
εὐκαιρία νά ἐπικοινωνήσει προσωπικά μέ πολλούς νέους καί
νά ἀκούσει τούς προβληματισμούς τους.
Στό δεύτερο μέρος ἡ συζήτηση συνεχίστηκε μέ ἐρωτήματα
τῶν νέων πρός τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας καί τόν
ὁμιλητή ἀπό τούς ὁποίους λάμβαναν κατά περίπτωση τίς κατάλληλες ἀπαντήσεις. Στό τέλος δόθηκε σέ ὅλους τους συνέδρους φάκελος μέ βιβλία καί ἄλλο ἔντυπο ὑλικό.
Τό συνέδριο ἔκλεισε μέ τίς καλύτερες ἐντυπώσεις καί μέ
τήν εὐχή νά ξανασυναντηθοῦν ὅλοι μαζί καί σέ ἄλλες νεανικές
εὐκαιρίες πού θά ὀργανώσει στό μέλλον ἡ Ἱερά Μητρόπολή
μας.

Ὑπέρ ἀνεγέρσεως Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζα
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Καραγεώργος ..........................200,00
Ἀνώνυμος .................................................................50,00
Ὁ Αἰδεσ. Πρεσβυτ. π. Κωνσταντῖνος Θεολογᾶς .......50,00
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη ............................................30,00
Ὑπέρ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
Ἡ κα Κυριακή Βλαχογεώργου-Λαΐνα .....................300,00
Ὁ κ. Ἄγγελος Ἀλιμπέρτης .......................................300,00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μονῆς
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Λιβανατῶν ...........143,89
Ὑπέρ Φθιωτικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Φωνῆς
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Γερμανός Γιαντσίδης ..........150,00
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἀγάθων Κατερνόπουλος ..150,00
Ὁ κ. Ἄνθιμος Βλαντέλας ...........................................20,00

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου στήν Γιορτή Ψωμιοῦ στήν Ἀμφίκλεια

σβεστικοῦ Σώματος. Στή Δοξολογία παρέστησαν πολλοί ἐπίσημοι τῆς πολιτικῆς, στρατιωτικῆς ἡγεσίας καί τῶν σωμάτων
ἀσφαλείας. Τέλος ἀπό τόν μήνα Νοέμβριο ὁ Σεβασμιώτατος
ξεκίνησε τή σειρά τῶν ἑβδομαδιαίων ὁμιλιῶν του μέ θέμα τήν
ἑρμηνεία τοῦ Κατά Λουκᾶν ἁγίου εὐαγγελίου, στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας γιά τό νέο
ἐκκλησιαστικό ἔτος.
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Ὑπέρ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Μητροπόλεως μας
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Γερμανός Γιαντσίδης ..........150,00
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἀγάθων Κατερνόπουλος ..150,00
Ἀπό τήν ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στόν Μητροπολιτικό Ναό Λειβαδιᾶς

σμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγ. Βλασίου κ. Ἱερόθεος, ἐνῶ παρέστη καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος. Τό Θεῖο Λόγο ἐκφώνησε κατά τήν ὥρα
τοῦ κοινωνικοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, ἐνῶ μετά
τήν θ. Λειτουργία ἀκολούθησε λιτάνευση τῆς ἱερᾶς εἰκόνος
τῆς Παναγίας στούς δρόμους τῆς πόλεως τῶν Λεβαδέων.
Μνημόσυνο Γεωργίου Τζανετῆ.
Τήν Κυριακή 4 Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου
Ἄρεως ὅπου καί τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο
τοῦ Γεωργίου Τζανετῆ, Προέδρου Ἐφετῶν καί παλαιοῦ στενοῦ
συνεργάτου τοῦ Σεβασμιώτατου κατά τά χρόνια τῆς ἱερατικῆς
διακονίας του στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου. Στή θεία

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘ ΜΟΣ
Ι.Μ. ΦΘΙ Ω ΤΙ ΔΟΣ
Ἡ φωνή τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας

89,4 & 89,7
ἐνημερώνει - ξεκουράζει - ψυχαγωγεῖ

Δελτίο τοπικῶν Ἐκκλησιαστικῶν
Εἰδήσεων καθημερινά 12 μ. καί 5 μ.μ.
Τηλ. 2231 067570 - Φαξ: 2231 067848

Ὑπέρ Ἐκκλησιαστικῆς Δράσεως
Ἡ κα Ἑλένη Κυπριωτέλη .........................................150,00

Ἡ Μητρόπολη Φθιώτιδος
στό διαδίκτυο

www.imfth.gr
Χρήσιμες πληροφορίες
Ἐνημέρωση
Πνευματική οἰκοδομή
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ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ-ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ
τελευταία θεολογικο-ιστορική ἑσπερίδα –τῆς ὲπιτυχημένης σειρᾶς ἐκδηλώσεων πού ἡ ἐμπνευσμένη πρωτοβουλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου καθιέρωσε νά πραγματοποιοῦνται σέ ἐνορίες τῆς Μητροπόλεώς μας γιά τήν ἀνάδειξη τῆς ἱστορίας καί τῆς λαογραφίας τῶν ἐνοριῶν μας -γιά τό 2011 τελέσθηκε στόν ἐνοριακό Ἱ.
Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Καινουρίου τήν Κυριακή 11 Δεκεμβρίου. Τό πολυπληθές κοινό πού κατέκλυσε τόν ἐνοριακό
Ἱερό Ναό εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἀπολαύσει μιά πνευματική
ἐσπερίδα μέ πολύ ἐνδιαφέρουσες εἰσηγήσεις. Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ σύντομο χαιρετισμό τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ
αἰδεσιμ. Πρεσβυτ. π. Ἰωάννη Ἐλευθερίου, ὁ ὁποῖος χαιρέτισε
τούς παρισταμένους καί τούς εὐχαρίστησε γιά τήν συμμετοχή
τους στήν ἐκδήλωση. Ἀκολούθως ἡ πρώτη εἰσήγητρια τῆς
Ἑσπερίδος κα Εὐμορφία Καραθανάση, Ἐκπαιδευτικός, ἀνέβηκε
στό βῆμα τοῦ ὁμιλητῆ καί παρουσίασε τό θέμα: « Ἡ ζωή καί
τό ἔργο τῆς Παναγίας μετά τήν Σταύρωση καί τήν Ἀνάσταση
τοῦ Κυρίου», ἀναφερόμενη στά γεγονότα τῆς ζωῆς τῆς Παναγίας πού ἀκολούθησαν μετά τήν Ἀνάσταση τοῦ Υἱοῦ της μέχρι
τήν θαυμαστή Κοίμησή της, γεγονότα πού διασώζει ἡ θεολογι-

Η

κή παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας καί εἶναι ὡς ἐπί τό πλεῖστον
ἄγνωστα στούς πολλούς χριστιανούς. Στή συνέχεια ὁ δεύτερος ὁμιλητής τῆς Ἑσπερίδος αἰδεσιμ. Πρεσβυτ. π. Κωνσταντῖνος Βάγιας, Προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Μώλου, ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπό τό Καινούριο, παρουσίασε τό θέμα: «Τό ἱστορικό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου Καινούριου». Ὁ π. Κωνσταντῖνος ἀναφέρθηκε
στήν Ἱστορία τοῦ Ναοῦ, τά στοιχεῖα πού ἀφοροῦν τήν ἀνέγερσή του, τά παρεκκλήσια τῆς ἐνορίας, ἀλλά καί στούς διατελέσαντες ἐφημερίους τῆς ἐνορίας τοῦ Καινουρίου καί τοῦ ἔργου
πού προσέφερε ἕκαστος στήν ἐνορία. Τέλος ὁ τρίτος Εἰσηγητής κ. Παναγιώτης Μουρτζούνης, Ἐκπαιδευτικός, ἀνέπτυξε τό
θέμα: «Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος στήν λαογραφία καί τή παράδοση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ». Ὁ κ. Μουρτζούνης μέ τήν παρουσίαση διαφανειῶν ἀναφέρθηκε συνοπτικά στήν στενή σχέση
τῆς Παναγίας μας μέ τό ἑλληνικό ἔθνος, ὅπως αὐτή διαφαίνεται μέσα ἀπό τίς ἑορτές της, τίς περίπτυστες εἰκόνες, ἀλλά καί
τά μεγάλα καί ἱστορικά προσκυνήματα τῆς Παναγίας πού βρίσκονται διάσπαρτα σέ ὅλη τήν ἔκταση τῆς χώρας μας. Τήν
ἐκδήλωση παρουσίασε ὁ Ἐκπαιδευτικός κ. Τρίγγας, διευθυντής τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Καινουρίου, ἐνῶ τήν διάνθισε μέ
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χριστουγεννιάτικους βυζαντινούς ὕμνους χορωδία ἱεροψαλτῶν ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ κ.
Δημητρίου Μυλωνᾶ. Ἡ Ἑσπερίδα ἔκλεισε μέ σύντομο χαιρετισμό τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας
κ. Νικολάου, πανοσ. ἀρχιμ. π. Ἀνθίμου Νεραντζῆ, Ἱεροκήρυκος τῆς Μητροπόλεώς μας. Μετά τό πέρας τῆς ἐκδηλώσεως τό
Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ναοῦ παρέθεσε δεξίωση μέ καφέ καί ἐδέσματα στό Ἐνοριακό Πνευματικό Κέντρο. Παρέστησαν καί τίμησαν τήν θεολογικο-ιστορική ἑσπερίδα ὁ Πανοσ.
Ἀρχιμ. π. Χριστοφόρος Κολοκυθᾶς, Καθηγούμενος τῆς Ἱ.
Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Καμένων Βούρλων, ὁ
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Περιφερείας αἰδεσ. Πρωτ. π. Κωνσταντῖνος Ρεντίφης, κληρικοί ὁμόρων ἐνοριῶν καί πολλοί ἐνορίτες.

Ἀπό τή λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν Ἁγ. Ἀναργύρων στήν Ἀταλάντη

προχείρισε ἀναγνώστη τόν λαμπαδάριο τοῦ Ναοῦ κ. Παῦλο
Κυριάκου, ὁ ὁποῖος ἐπί πολλά ἔτη διακονεῖ μέ προσήλωση
καί εὐλάβεια τό ἱερό ἀναλόγιο. Μετά τό πέρας τῆς θ. Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος ἐνημερώθηκε ἀπό τούς Ἐκκλησιαστικούς Συμβούλους τοῦ Ναοῦ καί ξεναγήθηκε στούς χώρους

Σ
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λύ, πού μέ ἐνθουσιασμό ἐφώναζε τό «Ἄξιος» καί συνεχάρη
τόν Διάκονο Ἀμβρόσιο. Ἐκτός ἀπό τούς κληρικούς τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως συμμετεῖχε ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀλέξιος Ψωίνος, Διευθυντής Ὑπηρεσιῶν καί τοῦ Θεολογικοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας μέ ἀντιπροσωπεία φοιτητῶν,
φίλων καί συμφοιτητῶν τοῦ χειροτονηθέντος, τόν ὁποῖο ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε γιά τήν προσφορά του στόν εὐαίσθητο αὐτό τομέα τῆς Ἐκκλησίας, τόν ὁποῖο καί ὁ ἴδιος ὑπηρέτησε γιά 12 χρόνια, ἐπί τῆς Ἀρχιεπισκοπείας τοῦ ἀειμνήστου
Ἀρχιεπισκόπου Σεραφείμ. Μετά τήν χειροτονία ὁ Σεβασμιώτατος δεξιώθηκε τούς συγγενεῖς καί συγχωριανούς τοῦ νέου
Διακόνου Ἀμβροσίου στό Μητροπολιτικό Μέγαρο.

Ἀπό τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία στό Μαρτίνο Λοκρίδας

τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου Καλυβίων Λαμίας. Τήν Κυριακή 13
Νοεμβρίου, ἱερούργησε καί ὡμιλησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγίων Θεοδώρων Ἀταλάντης, ὅπου μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας
προεξῆρχε τῆς λιτάνευσης τῆς θαυματουργοῦ Ἱερᾶς Εἰκόνας
τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων στούς δρόμους τῆς πόλης παρουσία
ἐπισήμων καί λαοῦ. Τήν Παρασκευή 25 Νοεμβρίου, ἑορτή
Ἀπό τή θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγίας Αἰκατερίνης μετόχι Μονῆς Σινᾶ

ὅπου πολύ σύντομα θά λειτουργήσει τό Κέντρο Ἀγάπης τῆς
ἐνορίας, πού θά προσφέρει δωρεάν διατροφή στούς πτωχούς
τῆς περιοχῆς. Τήν Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου, ἑορτή τοῦ ἁγίου
Ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου, ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε καί
ὡμίλησε στό πανηγυρίζον παρεκκλήσιο τοῦ ἁγίου Ἐλευθερίου πού βρίσκεται στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ.

Ἀπό τή θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Νεκταρίου Λαμίας

τῆς ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης, ὁ Σεβασμιώτατος
ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό τῆς Ἁγίας
Αἰκατερίνης, πού βρίσκεται στό Ἵδρυμα τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Αἰκατερίνης Σινᾶ στήν περιοχή Τραγάνα Λοκρίδος. Τό Σάββατο 26
Νοεμβρίου, ἑορτή τοῦ ὁσίου Στυλιανοῦ, χοροστάτησε καί
ὡμίλησε στήν πανηγυρική θ. Λειτουργία στό ὁμώνυμο παρεκκλήσιο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου-Λυκείου Λαμίας. Τήν
Κυριακή 11 Δεκεμβρίου ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱερό
Ναό Ἁγίων Θεοδώρων Λαμίας. Στό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας
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ναζουσῶν. Στό τέλος τῆς κατανυκτικῆς Θείας Λειτουργίας, τήν
ὁποία παρακολούθησαν ὅλες οἱ Μοναχές τῶν Ἱερῶν Μονῶν ὁ
Σεβασμιώτατος, τόνισε τό ρόλο τῆς Θείας Λατρείας στή ζωή
τῶν Χριστιανῶν γενικά, καί εἰδικότερα στή ζωή τῶν Μοναχῶν.
Κλείνοντας εὐχήθηκε καλή δύναμη στόν πνευματικό ἀγώνα
τῶν μοναχῶν. Ἀκολούθως, προσφέρθηκε πρωινό στό Ἀρχονταρίκι καί ἐν συνεχείᾳ ὁμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
μας, μέ θέμα: «Ἡ ἀξία τοῦ Μοναχισμοῦ». Στίς Μοναχές δόθηκαν συμβουλές γύρω ἀπό τούς ἀγῶνες καί τούς πειρασμούς
τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Κατά τήν ἀνάπτυξη τοῦ θέματος ἀναγνώστηκαν καί σχολιάστηκαν κείμενα Ἁγίων Πατέρων καί
ἀσκητῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ Σεβασμιώτατος προέτρεψε τίς
Μοναχές νά μή φοβοῦνται τούς ἀγῶνες καί τούς πειρασμούς
αὐτούς, διότι μέσα ἀπό αὐτούς κατακτᾶ ὁ ἄνθρωπος τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Μετά τήν ὁμιλία ἀκολούθησε ἐποικοδομητικός
διάλογος. Ἡ Σύναξη ὁλοκληρώθηκε μέ τήν παράθεση γεύματος στήν τράπεζα τῆς Μονῆς ἀπό τήν Μοναχή Ἐφραιμία καί τίς
ἐθελόντριες συμπαραστάτριες τῆς Μονῆς. Ὁ Σεβασμιώτατος
προσέφερε εὐλογία σέ ὅλες τίς Μοναχές τό βιβλίο μέ τίτλο
«Ὁ ρόλος τῶν Μοναστηριῶν». Τέλος, ἡ Μοναχή Ἐφραιμία μέ
τήν ἀναχώρηση προσέφερε σέ ὅλους ἀναμνηστικά δῶρα.

«ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»
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Εὑχαρίστησε ὅλους γιά τό τόλμημα καί ὑπογράμμισε τήν ὠφέλεια πού θά προκύψει στόν καθένα χωριστά καί σέ ὁλόκληρο
τό χωριό ἀπό τήν ἀνέγερση τῆς νέας ἐκκλησίας. Τόν Σεβασμιώτατο εὐχαρίστησε γιά τήν παρουσία του καί τή βοήθειά
πού μέ προσέφερε στήν ἐνορία μέ λόγια ἁπλά καί ἐγκάρδια ὁ
ἐφημέριος τοῦ χωριοῦ π. Ἀπόστολος. Στήν τελετή τῶν θυρανοιξίων συμμετεῖχαν πολλοί ἱερεῖς ἀπό τίς γειτονικές ἐνορίες
καί πολλοί πιστοί ἀπό τή Λαμία καί τίς γύρω ἐνορίες. Μετά τήν
τελετή τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο προσέφερε σέ ὅλους παραδοσιακές πίττες καί γλυκίσματα.

.❈,

ΣΥΝΑΞΗ ΜΟΝΑΖΟΥΣΩΝ
Στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος Μελιταίας Δομοκοῦ, τό
πρωί τῆς Πέμπτης 17 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε ἡ ἐτήσια
Σύναξη τῶν Μοναζουσῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Τό
πρωί τελέσθηκε στό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Ποιμενάρχου μας κ. Νικολάου καί
συμμετέχοντος τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Περιφερείας
Δομοκοῦ καί Ξυνιάδος π. Ἀνδρέα Κολοβοῦ. Ἔψαλε χορός Μο-

Ἀναμνηστική φωτογραφία μετά τήν πανήγυρη στήν Ἐκκλησιαστική Σχολή

uy ra n o i ji a i er v n na v n

.❈,
Ἕνας νέος θεολόγος προσῆλθε στίς τάξεις τοῦ ἀγάμου
ἱεροῦ Κλήρου καί προσετέθη στόν ἀριθμό τῶν Κληρικῶν τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος. Πρόκειται γιά τόν κ. Ἀθανάσιο Ἀναστασίου ἀπό τήν ἐπαρχία Δομοκοῦ, ὁ ὁποῖος τήν Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου τό ἀπόγευμα στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου
Βλασίου Στυλίδος ἐκάρη Μοναχός ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο καί τήν Κυριακή στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας χειροτονήθηκε Διάκονος μέ τό ὄνομα Ἀμβρόσιος εἰς μνήμην τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Φθιώτιδος Ἀμβροσίου Νικολαΐδου, ὁ
ὁποῖος ἐποίμανε τήν Ἱερά Μητρόπολη ἐπί 26 ἔτη. Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του ἐξέφρασε τή χαρά του, πού ἕνα παιδί
τῆς Μητροπόλεως, πού εἶχε παραλάβει ἀπό τό Δημοτικό Σχολεῖο καί εἶχε καθοδηγήσει ὅλα τά χρόνια τῶν σπουδῶν του,
ἐντάσσεται στό δυναμικό τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ὡς σημαντικό
στέλεχός της καί πρόκειται νά ἀναλάβει κεντρική θέση στή διοίκηση καί στήν ἱεραποστολή της. Ἀναφερόμενος ὁ Σεβασμιώτατος στόν περιορισμό τῶν διορισμῶν νέων ἐφημερίων, ἐτόνισε ὅτι ὁ νεοχειροτονηθείς εἶναι ὁ πρῶτος ἄμισθος κληρικός
καί ἄλλων πολλῶν, πού θά ἀκολουθήσουν, διότι «δέν πρόκειται νά ἀφήσουμε τόν λαό μας ἀποίμαντο, οὔτε νά χορταριάσουν οἱ αὐλές τῶν Ἐκκλησιῶν, οὔτε νά ἐγκαταλείψωμε τά
χωριά μας στή μανία τῶν αἱρετικῶν καί στήν προπαγάνδα τῶν
πολεμίων τῆς πίστεως. Ἐμεῖς θά χειροτονοῦμε καί ἡ πολιτεία
ἄς ἀναλάβει τίς εὐθῦνες της. Τό κράτος ἔχει ὑποχρέωση νά μισθοδοτεῖ τούς Ἱερεῖς καί πρέπει νά συνεχίσει, διότι ἀλλιῶς θέττει τορπίλλη στά θεμέλια τῆς κοινωνίας καί στήν ὑπόσταση τῆς
πατρίδος». Τήν χειροτονία, πού τελέσθηκε σέ ἀτμόσφαιρα κατανύξεως καί πνευματικῆς χαρᾶς παρηκολούθησε πλῆθος πο-
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Ποιμαντική δράση Σεβασμιωτάτου.
Τήν Τρίτη 8 Νοεμβρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος ἱερούργησε καί ὡμίλησε στό πανηγυρίζοντα Ἱ.
Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μαρτίνου. Στήν θ. Λειτουργία
παρέστη ὁ Δήμαρχος Λοκρῶν κ. Νικ. Λιόλιος, μέ μέλη τοῦ
Δημοτικοῦ Συμβουλίου, τά παιδιά τοῦ Σχολείου, ἱερεῖς τῆς περιοχῆς καἰ πλῆθος εὐσεβῶν χριστιανῶν. Τήν Τετάρτη 9 Νοεμβρίου, ἑορτή τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, ἱερούργησε καί ὡμίλησε
στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό Ἁγ. Νεκταρίου Λαμίας. Στό τέλος
τῆς θ. Λειτουργίας προχείρισε μέ τό ὀφφίκιο τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου τόν αἰδεσ. πρεσβύτ. π. Ἑμμανουήλ Βεργῆ, Ἐφημέριο

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΡΥΜΑΙΑΣ
τά πλαίσια τῆς Ἀκαδημίας Ἑλληνορθοδόξου Πολιτισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος ἦταν ἐνταγμένη καί ἡ 11η Θεολογικο-ιστορική Ἑσπερίδα γιά τό
τρέχον ἔτος πού πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακή 6 Νοεμβρίου
τό ἀπόγευμα στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Δρυμαίας Λοκρίδος καί ἦταν ἀφιερωμένη στόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Πρόδρομο. Σκοπός τῶν Θεολογικο-ιστορικῶν Ἑσπερίδων εἶναι ἡ προβολή τῶν Ἁγίων καί ἡ ἀνάδειξη τῶν ἱστορικῶν μνημειακῶν
ναῶν. Τό πλούσιο ὑλικό πού προκύπτει ἀπό τίς πνευματικές
αὐτές ἐκδηλώσεις ἐκτυπώνεται σέ βιβλίο καί μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ στήν προβολή τῆς τοπικῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας,
τῆς πλούσιας λαογραφίας καί τήν προώθηση τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ στήν περιοχή μας.
Στόν κατάμεστο ἀπό πιστούς Ἱερό Ναό παρουσιάσθηκαν οἱ
ἀκόλουθες τρεῖς εἰσηγήσεις:
Ἡ 1η εἰσήγηση εἶχε θέμα «Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης στἀ ἤθη καί
ἔθιμα». Εἰσηγητής ἦταν ὁ κ. Ἀθανάσιος Γρίβας, Ὑποστράτηγος
ἐν ἀποστρατεία.
Ἡ 2η εἰσήγηση εἶχε θέμα «Ὁ βίος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Προδρόμου». Εἰσηγήτρια ἦταν ἡ κα Στέλλα Τραγκανίδου,
Ἐκπαιδευτικός, Συγγραφέας.
Καί τέλος ἡ 3η εἰσήγηση εἶχε θέμα «Ἡ Ἱστορία τῆς Ἐνορίας
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Δρυμαίας». Εἰσηγητής ἦταν ὁ κ. Ἀθανάσιος Ντάνος, τέως Γραμματέας τῆς Κοινότητος.
Μετά τίς εἰσηγήσεις χαιρετισμό ἀπηύθυνε στούς παρευρισκομένους ὁ Δήμαρχος Ἀμφίκλειας-Ἐλάτειας κ. Θεόδωρος
Ντοῦρος καί ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτ. π. Δημοσθένης Γεωργούλας. Στήν ἐκδήλωση παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Ἀμφίκλειας-Ἐλάτειας, μέ τούς ἀντιδημάρχους, ὁ Διοικητής
τοῦ Ἀντλιοστασίου τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας στό Μόδι, ὁ Διοικητής τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος Ἀμφικλείας, ὁ Ναύαρχος
ἐν ἀποστρατεία κ. Καραΐσκος, ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ἀμφικλείας Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Διομήδης Παναγιωτόπουλος,
ἱερεῖς ὁμόρων ἐνοριῶν καί πολλοί κάτοικοι τοῦ χωριοῦ. Στό
τέλος τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ναοῦ προσέφερε σέ
ὅλους τούς παρευρισκομένους εὐλογία τοῦ Ἁγιου Ἰωάννου
καί κέρασμα.
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Μέ τήν πάνδημη συμμετοχή τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ
Αὐλακίου Στυλίδος, πού συγκινημένοι παρακολουθοῦσαν τήν
ὑλοποίηση ἑνός μύχιου πόθου τους, τέλεσε τό Σάββατο 10
Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος
τά θυρανοίξια τοῦ ὑπογείου τοῦ ἀνεγειρομένου ἐνοριακοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ εἰς τιμήν τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Βλασίου Ἐπισκόπου Σεβαστείας. Καθολικό αἴτημα τῶν ἐνοριτῶν τοῦ
Αὐλακίου ἦταν νά ἀντικατασταθεῖ ὁ παλαιός ἐνοριακός ναός
μέ ἕναν καινούριο, μεγαλύτερο καί ἀσφαλέστερο, πού νά διαθέτει Πνευματικό Κέντρο. Μετά ἀπό ἐπίπονες καί χρονοβόρες
προσπάθειες ἐκδόθηκε ἡ σχετική ἄδεια ἀπό τήν Ὑπηρεσία τῆς
Ναοδομίας καί ὁ Σεβασμιώτατος κατέθεσε τό θεμέλιο λίθο στίς
10 Φεβρουαρίου 2011, τοῦ νέου Ναοῦ σέ οἰκόπεδο τῆς ἐνορίας πού βρίσκεται δίπλα στόν παλαιό ναό. Σέ πολύ σύντομο
χρονικό διάστημα ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες τοῦ ὑπογείου
Ναοῦ, στόν ὁποῖο μέχρις ὅτου ὁλοκληρωθεῖ καί ὁ κυρίως Ναός, θά τελοῦνται οἱ ἱερές ἀκολουθίες. Ὁ Σεβασμιώτατος στήν
ὁμιλία του ἐπήνεσε τόν ἐφημέριο π. Ἀπόστολο Τσιγκόπουλο,

τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο, τόν Πρόεδρο τοῦ χωριοῦ καί
ὅλους τούς κατοίκους τοῦ Αὐλακίου, πού μέ ὑποδειγματική
εὐλάβεια καί ἔνθεο ζῆλο ἐργάστηκαν γιά τήν ὁλοκλήρωση
τοῦ ὑπογείου ναοῦ καί τοῦ κωδωναστασίου. Τούς ἐπέστησε
μάλιστα τήν προσοχή νά ἀκολουθήσουν μέ ἀκρίβεια τούς κανονισμούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί νά τηρήσουν ἀπόλυτη
διαφάνεια στή διαχείριση τῶν προσφορῶν τῶν πιστῶν, γιατί ἡ
ἀνέγερση ἑνός ναοῦ στή σημερινή ἐποχή δέχεται κακόπιστη
κριτική καί δυσφημεῖται ἀπό τούς ἐχθρούς τῆς Ἐκκλησίας.

Α Γi oy ΤΡΥΦΩ ΝΟ Σ
Α Μ Π ΕΛ ΟΥ ΡΓΩ Ν ΛΑM I AΣ

Ὡς θαῦμα πίστεως χαρακτήρισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τήν ἀνέγερση τοῦ περικαλλοῦς Ἱεροῦ
Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος τοῦ Συλλόγου Ἀμπελουργῶν Λαμίας, τοῦ ὁποίου τήν Κυριακή 18 Δεκεμβρίου τό ἀπόγευμα
ἐτέλεσε τά θυρανοίξια μέ τήν συμμετοχή κλήρου καί λαοῦ τῆς
Λαμίας. Ὁ νέος αὐτός Ναός, πού οἰκοδομήθηκε παραπλεύρως
τοῦ παλαιοῦ μέ δαπάνες τοῦ Συλλόγου καί μέ δωρεές ἐπωνύμων καί ἀνωνύμων πιστῶν, εἶναι τρισυπόστατος, μεγαλοπρεπής καί διαθέτει μεγάλη αἴθουσα Πνευματικοῦ Κέντρου. Μετά
τήν τελετή, στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος συνεχάρη τόν
Πρόεδρο καί τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καθώς καί
ὅλα τά μέλη τοῦ Συλλόγου γιά τήν εὐλάβειά τους πρός τόν
προστάτη τους ἅγιο καί τόν ζῆλο τῆς πίστεως, ἀποτέλεσμα τοῦ
ὁποίου εἶναι ὁ ἐκπληκτικός αὐτός Ναός. Ἰδιαιτέρως ἐξῆρε τήν
συμβολή τῶν ἀδελφῶν Σπυρίδωνος καί Δημητρίου Ρίζου, τῶν
ἐκδοτῶν, στήν ὅλη προσπάθεια ἀνεγέρσεως καί προβολῆς
τοῦ ἁγίου διά τῆς ἐφημερίδος τους «Λαμιακός Τύπος». Στήν
τελετή τῶν θυρανοιξίων παρέστησαν ὁ Βουλευτής Φθιώτιδος
κ. Χρῆστος Σταϊκούρας, ὁ Δήμαρχος Λαμιέων κ. Γεώργιος Κοτρωνιᾶς, ὁ Διευθυντής τῆς Περιφέρειας Στερεᾶς Ἑλλάδος κ.
Εὐάγγελος Ψαθᾶς, Δημοτικοί Σύμβουλοι, ὁ Ναοδόμος καί
ἐργολάβος κ. Χρῆστος Νταφλούκας καί ἄλλοι πολλοί ἀπό τήν
πόλη τῆς Λαμίας. Πλούσια καί ἑορταστική ἦταν ἡ δεξίωση
πού προσέφερε τό Διοικητικό Συμβούλιο πρός τούς ἐπισήμους, στήν ὡραία αἴθουσα τοῦ Ναοῦ, ἐνῶ προσεφέρθησαν
γλυκίσματα σέ ὅλο τόν κόσμο, πού εἶχε κατακλύσει τούς γύρω χώρους. Τέλος, ὡς εὐλογία, διενεμήθη σέ ὅλους μιά μικρή
εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος μέ τό τροπάριό του.
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ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ-ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ
τελευταία θεολογικο-ιστορική ἑσπερίδα –τῆς ὲπιτυχημένης σειρᾶς ἐκδηλώσεων πού ἡ ἐμπνευσμένη πρωτοβουλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου καθιέρωσε νά πραγματοποιοῦνται σέ ἐνορίες τῆς Μητροπόλεώς μας γιά τήν ἀνάδειξη τῆς ἱστορίας καί τῆς λαογραφίας τῶν ἐνοριῶν μας -γιά τό 2011 τελέσθηκε στόν ἐνοριακό Ἱ.
Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Καινουρίου τήν Κυριακή 11 Δεκεμβρίου. Τό πολυπληθές κοινό πού κατέκλυσε τόν ἐνοριακό
Ἱερό Ναό εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἀπολαύσει μιά πνευματική
ἐσπερίδα μέ πολύ ἐνδιαφέρουσες εἰσηγήσεις. Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ σύντομο χαιρετισμό τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ
αἰδεσιμ. Πρεσβυτ. π. Ἰωάννη Ἐλευθερίου, ὁ ὁποῖος χαιρέτισε
τούς παρισταμένους καί τούς εὐχαρίστησε γιά τήν συμμετοχή
τους στήν ἐκδήλωση. Ἀκολούθως ἡ πρώτη εἰσήγητρια τῆς
Ἑσπερίδος κα Εὐμορφία Καραθανάση, Ἐκπαιδευτικός, ἀνέβηκε
στό βῆμα τοῦ ὁμιλητῆ καί παρουσίασε τό θέμα: « Ἡ ζωή καί
τό ἔργο τῆς Παναγίας μετά τήν Σταύρωση καί τήν Ἀνάσταση
τοῦ Κυρίου», ἀναφερόμενη στά γεγονότα τῆς ζωῆς τῆς Παναγίας πού ἀκολούθησαν μετά τήν Ἀνάσταση τοῦ Υἱοῦ της μέχρι
τήν θαυμαστή Κοίμησή της, γεγονότα πού διασώζει ἡ θεολογι-

Η

κή παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας καί εἶναι ὡς ἐπί τό πλεῖστον
ἄγνωστα στούς πολλούς χριστιανούς. Στή συνέχεια ὁ δεύτερος ὁμιλητής τῆς Ἑσπερίδος αἰδεσιμ. Πρεσβυτ. π. Κωνσταντῖνος Βάγιας, Προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Μώλου, ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπό τό Καινούριο, παρουσίασε τό θέμα: «Τό ἱστορικό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου Καινούριου». Ὁ π. Κωνσταντῖνος ἀναφέρθηκε
στήν Ἱστορία τοῦ Ναοῦ, τά στοιχεῖα πού ἀφοροῦν τήν ἀνέγερσή του, τά παρεκκλήσια τῆς ἐνορίας, ἀλλά καί στούς διατελέσαντες ἐφημερίους τῆς ἐνορίας τοῦ Καινουρίου καί τοῦ ἔργου
πού προσέφερε ἕκαστος στήν ἐνορία. Τέλος ὁ τρίτος Εἰσηγητής κ. Παναγιώτης Μουρτζούνης, Ἐκπαιδευτικός, ἀνέπτυξε τό
θέμα: «Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος στήν λαογραφία καί τή παράδοση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ». Ὁ κ. Μουρτζούνης μέ τήν παρουσίαση διαφανειῶν ἀναφέρθηκε συνοπτικά στήν στενή σχέση
τῆς Παναγίας μας μέ τό ἑλληνικό ἔθνος, ὅπως αὐτή διαφαίνεται μέσα ἀπό τίς ἑορτές της, τίς περίπτυστες εἰκόνες, ἀλλά καί
τά μεγάλα καί ἱστορικά προσκυνήματα τῆς Παναγίας πού βρίσκονται διάσπαρτα σέ ὅλη τήν ἔκταση τῆς χώρας μας. Τήν
ἐκδήλωση παρουσίασε ὁ Ἐκπαιδευτικός κ. Τρίγγας, διευθυντής τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Καινουρίου, ἐνῶ τήν διάνθισε μέ
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χριστουγεννιάτικους βυζαντινούς ὕμνους χορωδία ἱεροψαλτῶν ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ κ.
Δημητρίου Μυλωνᾶ. Ἡ Ἑσπερίδα ἔκλεισε μέ σύντομο χαιρετισμό τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας
κ. Νικολάου, πανοσ. ἀρχιμ. π. Ἀνθίμου Νεραντζῆ, Ἱεροκήρυκος τῆς Μητροπόλεώς μας. Μετά τό πέρας τῆς ἐκδηλώσεως τό
Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ναοῦ παρέθεσε δεξίωση μέ καφέ καί ἐδέσματα στό Ἐνοριακό Πνευματικό Κέντρο. Παρέστησαν καί τίμησαν τήν θεολογικο-ιστορική ἑσπερίδα ὁ Πανοσ.
Ἀρχιμ. π. Χριστοφόρος Κολοκυθᾶς, Καθηγούμενος τῆς Ἱ.
Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Καμένων Βούρλων, ὁ
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Περιφερείας αἰδεσ. Πρωτ. π. Κωνσταντῖνος Ρεντίφης, κληρικοί ὁμόρων ἐνοριῶν καί πολλοί ἐνορίτες.

Ἀπό τή λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν Ἁγ. Ἀναργύρων στήν Ἀταλάντη

προχείρισε ἀναγνώστη τόν λαμπαδάριο τοῦ Ναοῦ κ. Παῦλο
Κυριάκου, ὁ ὁποῖος ἐπί πολλά ἔτη διακονεῖ μέ προσήλωση
καί εὐλάβεια τό ἱερό ἀναλόγιο. Μετά τό πέρας τῆς θ. Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος ἐνημερώθηκε ἀπό τούς Ἐκκλησιαστικούς Συμβούλους τοῦ Ναοῦ καί ξεναγήθηκε στούς χώρους

Σ
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λύ, πού μέ ἐνθουσιασμό ἐφώναζε τό «Ἄξιος» καί συνεχάρη
τόν Διάκονο Ἀμβρόσιο. Ἐκτός ἀπό τούς κληρικούς τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως συμμετεῖχε ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀλέξιος Ψωίνος, Διευθυντής Ὑπηρεσιῶν καί τοῦ Θεολογικοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας μέ ἀντιπροσωπεία φοιτητῶν,
φίλων καί συμφοιτητῶν τοῦ χειροτονηθέντος, τόν ὁποῖο ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε γιά τήν προσφορά του στόν εὐαίσθητο αὐτό τομέα τῆς Ἐκκλησίας, τόν ὁποῖο καί ὁ ἴδιος ὑπηρέτησε γιά 12 χρόνια, ἐπί τῆς Ἀρχιεπισκοπείας τοῦ ἀειμνήστου
Ἀρχιεπισκόπου Σεραφείμ. Μετά τήν χειροτονία ὁ Σεβασμιώτατος δεξιώθηκε τούς συγγενεῖς καί συγχωριανούς τοῦ νέου
Διακόνου Ἀμβροσίου στό Μητροπολιτικό Μέγαρο.

Ἀπό τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία στό Μαρτίνο Λοκρίδας

τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου Καλυβίων Λαμίας. Τήν Κυριακή 13
Νοεμβρίου, ἱερούργησε καί ὡμιλησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγίων Θεοδώρων Ἀταλάντης, ὅπου μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας
προεξῆρχε τῆς λιτάνευσης τῆς θαυματουργοῦ Ἱερᾶς Εἰκόνας
τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων στούς δρόμους τῆς πόλης παρουσία
ἐπισήμων καί λαοῦ. Τήν Παρασκευή 25 Νοεμβρίου, ἑορτή
Ἀπό τή θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγίας Αἰκατερίνης μετόχι Μονῆς Σινᾶ

ὅπου πολύ σύντομα θά λειτουργήσει τό Κέντρο Ἀγάπης τῆς
ἐνορίας, πού θά προσφέρει δωρεάν διατροφή στούς πτωχούς
τῆς περιοχῆς. Τήν Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου, ἑορτή τοῦ ἁγίου
Ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου, ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε καί
ὡμίλησε στό πανηγυρίζον παρεκκλήσιο τοῦ ἁγίου Ἐλευθερίου πού βρίσκεται στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ.

Ἀπό τή θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Νεκταρίου Λαμίας

τῆς ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης, ὁ Σεβασμιώτατος
ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό τῆς Ἁγίας
Αἰκατερίνης, πού βρίσκεται στό Ἵδρυμα τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Αἰκατερίνης Σινᾶ στήν περιοχή Τραγάνα Λοκρίδος. Τό Σάββατο 26
Νοεμβρίου, ἑορτή τοῦ ὁσίου Στυλιανοῦ, χοροστάτησε καί
ὡμίλησε στήν πανηγυρική θ. Λειτουργία στό ὁμώνυμο παρεκκλήσιο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου-Λυκείου Λαμίας. Τήν
Κυριακή 11 Δεκεμβρίου ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱερό
Ναό Ἁγίων Θεοδώρων Λαμίας. Στό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας
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ναζουσῶν. Στό τέλος τῆς κατανυκτικῆς Θείας Λειτουργίας, τήν
ὁποία παρακολούθησαν ὅλες οἱ Μοναχές τῶν Ἱερῶν Μονῶν ὁ
Σεβασμιώτατος, τόνισε τό ρόλο τῆς Θείας Λατρείας στή ζωή
τῶν Χριστιανῶν γενικά, καί εἰδικότερα στή ζωή τῶν Μοναχῶν.
Κλείνοντας εὐχήθηκε καλή δύναμη στόν πνευματικό ἀγώνα
τῶν μοναχῶν. Ἀκολούθως, προσφέρθηκε πρωινό στό Ἀρχονταρίκι καί ἐν συνεχείᾳ ὁμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
μας, μέ θέμα: «Ἡ ἀξία τοῦ Μοναχισμοῦ». Στίς Μοναχές δόθηκαν συμβουλές γύρω ἀπό τούς ἀγῶνες καί τούς πειρασμούς
τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Κατά τήν ἀνάπτυξη τοῦ θέματος ἀναγνώστηκαν καί σχολιάστηκαν κείμενα Ἁγίων Πατέρων καί
ἀσκητῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ Σεβασμιώτατος προέτρεψε τίς
Μοναχές νά μή φοβοῦνται τούς ἀγῶνες καί τούς πειρασμούς
αὐτούς, διότι μέσα ἀπό αὐτούς κατακτᾶ ὁ ἄνθρωπος τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Μετά τήν ὁμιλία ἀκολούθησε ἐποικοδομητικός
διάλογος. Ἡ Σύναξη ὁλοκληρώθηκε μέ τήν παράθεση γεύματος στήν τράπεζα τῆς Μονῆς ἀπό τήν Μοναχή Ἐφραιμία καί τίς
ἐθελόντριες συμπαραστάτριες τῆς Μονῆς. Ὁ Σεβασμιώτατος
προσέφερε εὐλογία σέ ὅλες τίς Μοναχές τό βιβλίο μέ τίτλο
«Ὁ ρόλος τῶν Μοναστηριῶν». Τέλος, ἡ Μοναχή Ἐφραιμία μέ
τήν ἀναχώρηση προσέφερε σέ ὅλους ἀναμνηστικά δῶρα.
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Εὑχαρίστησε ὅλους γιά τό τόλμημα καί ὑπογράμμισε τήν ὠφέλεια πού θά προκύψει στόν καθένα χωριστά καί σέ ὁλόκληρο
τό χωριό ἀπό τήν ἀνέγερση τῆς νέας ἐκκλησίας. Τόν Σεβασμιώτατο εὐχαρίστησε γιά τήν παρουσία του καί τή βοήθειά
πού μέ προσέφερε στήν ἐνορία μέ λόγια ἁπλά καί ἐγκάρδια ὁ
ἐφημέριος τοῦ χωριοῦ π. Ἀπόστολος. Στήν τελετή τῶν θυρανοιξίων συμμετεῖχαν πολλοί ἱερεῖς ἀπό τίς γειτονικές ἐνορίες
καί πολλοί πιστοί ἀπό τή Λαμία καί τίς γύρω ἐνορίες. Μετά τήν
τελετή τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο προσέφερε σέ ὅλους παραδοσιακές πίττες καί γλυκίσματα.

.❈,

ΣΥΝΑΞΗ ΜΟΝΑΖΟΥΣΩΝ
Στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος Μελιταίας Δομοκοῦ, τό
πρωί τῆς Πέμπτης 17 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε ἡ ἐτήσια
Σύναξη τῶν Μοναζουσῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Τό
πρωί τελέσθηκε στό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Ποιμενάρχου μας κ. Νικολάου καί
συμμετέχοντος τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Περιφερείας
Δομοκοῦ καί Ξυνιάδος π. Ἀνδρέα Κολοβοῦ. Ἔψαλε χορός Μο-

Ἀναμνηστική φωτογραφία μετά τήν πανήγυρη στήν Ἐκκλησιαστική Σχολή

uy ra n o i ji a i er v n na v n

.❈,
Ἕνας νέος θεολόγος προσῆλθε στίς τάξεις τοῦ ἀγάμου
ἱεροῦ Κλήρου καί προσετέθη στόν ἀριθμό τῶν Κληρικῶν τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος. Πρόκειται γιά τόν κ. Ἀθανάσιο Ἀναστασίου ἀπό τήν ἐπαρχία Δομοκοῦ, ὁ ὁποῖος τήν Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου τό ἀπόγευμα στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου
Βλασίου Στυλίδος ἐκάρη Μοναχός ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο καί τήν Κυριακή στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας χειροτονήθηκε Διάκονος μέ τό ὄνομα Ἀμβρόσιος εἰς μνήμην τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Φθιώτιδος Ἀμβροσίου Νικολαΐδου, ὁ
ὁποῖος ἐποίμανε τήν Ἱερά Μητρόπολη ἐπί 26 ἔτη. Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του ἐξέφρασε τή χαρά του, πού ἕνα παιδί
τῆς Μητροπόλεως, πού εἶχε παραλάβει ἀπό τό Δημοτικό Σχολεῖο καί εἶχε καθοδηγήσει ὅλα τά χρόνια τῶν σπουδῶν του,
ἐντάσσεται στό δυναμικό τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ὡς σημαντικό
στέλεχός της καί πρόκειται νά ἀναλάβει κεντρική θέση στή διοίκηση καί στήν ἱεραποστολή της. Ἀναφερόμενος ὁ Σεβασμιώτατος στόν περιορισμό τῶν διορισμῶν νέων ἐφημερίων, ἐτόνισε ὅτι ὁ νεοχειροτονηθείς εἶναι ὁ πρῶτος ἄμισθος κληρικός
καί ἄλλων πολλῶν, πού θά ἀκολουθήσουν, διότι «δέν πρόκειται νά ἀφήσουμε τόν λαό μας ἀποίμαντο, οὔτε νά χορταριάσουν οἱ αὐλές τῶν Ἐκκλησιῶν, οὔτε νά ἐγκαταλείψωμε τά
χωριά μας στή μανία τῶν αἱρετικῶν καί στήν προπαγάνδα τῶν
πολεμίων τῆς πίστεως. Ἐμεῖς θά χειροτονοῦμε καί ἡ πολιτεία
ἄς ἀναλάβει τίς εὐθῦνες της. Τό κράτος ἔχει ὑποχρέωση νά μισθοδοτεῖ τούς Ἱερεῖς καί πρέπει νά συνεχίσει, διότι ἀλλιῶς θέττει τορπίλλη στά θεμέλια τῆς κοινωνίας καί στήν ὑπόσταση τῆς
πατρίδος». Τήν χειροτονία, πού τελέσθηκε σέ ἀτμόσφαιρα κατανύξεως καί πνευματικῆς χαρᾶς παρηκολούθησε πλῆθος πο-

Σελίδα 13

Ποιμαντική δράση Σεβασμιωτάτου.
Τήν Τρίτη 8 Νοεμβρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος ἱερούργησε καί ὡμίλησε στό πανηγυρίζοντα Ἱ.
Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μαρτίνου. Στήν θ. Λειτουργία
παρέστη ὁ Δήμαρχος Λοκρῶν κ. Νικ. Λιόλιος, μέ μέλη τοῦ
Δημοτικοῦ Συμβουλίου, τά παιδιά τοῦ Σχολείου, ἱερεῖς τῆς περιοχῆς καἰ πλῆθος εὐσεβῶν χριστιανῶν. Τήν Τετάρτη 9 Νοεμβρίου, ἑορτή τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, ἱερούργησε καί ὡμίλησε
στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό Ἁγ. Νεκταρίου Λαμίας. Στό τέλος
τῆς θ. Λειτουργίας προχείρισε μέ τό ὀφφίκιο τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου τόν αἰδεσ. πρεσβύτ. π. Ἑμμανουήλ Βεργῆ, Ἐφημέριο

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΡΥΜΑΙΑΣ
τά πλαίσια τῆς Ἀκαδημίας Ἑλληνορθοδόξου Πολιτισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος ἦταν ἐνταγμένη καί ἡ 11η Θεολογικο-ιστορική Ἑσπερίδα γιά τό
τρέχον ἔτος πού πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακή 6 Νοεμβρίου
τό ἀπόγευμα στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Δρυμαίας Λοκρίδος καί ἦταν ἀφιερωμένη στόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Πρόδρομο. Σκοπός τῶν Θεολογικο-ιστορικῶν Ἑσπερίδων εἶναι ἡ προβολή τῶν Ἁγίων καί ἡ ἀνάδειξη τῶν ἱστορικῶν μνημειακῶν
ναῶν. Τό πλούσιο ὑλικό πού προκύπτει ἀπό τίς πνευματικές
αὐτές ἐκδηλώσεις ἐκτυπώνεται σέ βιβλίο καί μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ στήν προβολή τῆς τοπικῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας,
τῆς πλούσιας λαογραφίας καί τήν προώθηση τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ στήν περιοχή μας.
Στόν κατάμεστο ἀπό πιστούς Ἱερό Ναό παρουσιάσθηκαν οἱ
ἀκόλουθες τρεῖς εἰσηγήσεις:
Ἡ 1η εἰσήγηση εἶχε θέμα «Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης στἀ ἤθη καί
ἔθιμα». Εἰσηγητής ἦταν ὁ κ. Ἀθανάσιος Γρίβας, Ὑποστράτηγος
ἐν ἀποστρατεία.
Ἡ 2η εἰσήγηση εἶχε θέμα «Ὁ βίος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Προδρόμου». Εἰσηγήτρια ἦταν ἡ κα Στέλλα Τραγκανίδου,
Ἐκπαιδευτικός, Συγγραφέας.
Καί τέλος ἡ 3η εἰσήγηση εἶχε θέμα «Ἡ Ἱστορία τῆς Ἐνορίας
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Δρυμαίας». Εἰσηγητής ἦταν ὁ κ. Ἀθανάσιος Ντάνος, τέως Γραμματέας τῆς Κοινότητος.
Μετά τίς εἰσηγήσεις χαιρετισμό ἀπηύθυνε στούς παρευρισκομένους ὁ Δήμαρχος Ἀμφίκλειας-Ἐλάτειας κ. Θεόδωρος
Ντοῦρος καί ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτ. π. Δημοσθένης Γεωργούλας. Στήν ἐκδήλωση παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Ἀμφίκλειας-Ἐλάτειας, μέ τούς ἀντιδημάρχους, ὁ Διοικητής
τοῦ Ἀντλιοστασίου τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας στό Μόδι, ὁ Διοικητής τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος Ἀμφικλείας, ὁ Ναύαρχος
ἐν ἀποστρατεία κ. Καραΐσκος, ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ἀμφικλείας Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Διομήδης Παναγιωτόπουλος,
ἱερεῖς ὁμόρων ἐνοριῶν καί πολλοί κάτοικοι τοῦ χωριοῦ. Στό
τέλος τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ναοῦ προσέφερε σέ
ὅλους τούς παρευρισκομένους εὐλογία τοῦ Ἁγιου Ἰωάννου
καί κέρασμα.
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Μέ τήν πάνδημη συμμετοχή τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ
Αὐλακίου Στυλίδος, πού συγκινημένοι παρακολουθοῦσαν τήν
ὑλοποίηση ἑνός μύχιου πόθου τους, τέλεσε τό Σάββατο 10
Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος
τά θυρανοίξια τοῦ ὑπογείου τοῦ ἀνεγειρομένου ἐνοριακοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ εἰς τιμήν τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Βλασίου Ἐπισκόπου Σεβαστείας. Καθολικό αἴτημα τῶν ἐνοριτῶν τοῦ
Αὐλακίου ἦταν νά ἀντικατασταθεῖ ὁ παλαιός ἐνοριακός ναός
μέ ἕναν καινούριο, μεγαλύτερο καί ἀσφαλέστερο, πού νά διαθέτει Πνευματικό Κέντρο. Μετά ἀπό ἐπίπονες καί χρονοβόρες
προσπάθειες ἐκδόθηκε ἡ σχετική ἄδεια ἀπό τήν Ὑπηρεσία τῆς
Ναοδομίας καί ὁ Σεβασμιώτατος κατέθεσε τό θεμέλιο λίθο στίς
10 Φεβρουαρίου 2011, τοῦ νέου Ναοῦ σέ οἰκόπεδο τῆς ἐνορίας πού βρίσκεται δίπλα στόν παλαιό ναό. Σέ πολύ σύντομο
χρονικό διάστημα ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες τοῦ ὑπογείου
Ναοῦ, στόν ὁποῖο μέχρις ὅτου ὁλοκληρωθεῖ καί ὁ κυρίως Ναός, θά τελοῦνται οἱ ἱερές ἀκολουθίες. Ὁ Σεβασμιώτατος στήν
ὁμιλία του ἐπήνεσε τόν ἐφημέριο π. Ἀπόστολο Τσιγκόπουλο,

τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο, τόν Πρόεδρο τοῦ χωριοῦ καί
ὅλους τούς κατοίκους τοῦ Αὐλακίου, πού μέ ὑποδειγματική
εὐλάβεια καί ἔνθεο ζῆλο ἐργάστηκαν γιά τήν ὁλοκλήρωση
τοῦ ὑπογείου ναοῦ καί τοῦ κωδωναστασίου. Τούς ἐπέστησε
μάλιστα τήν προσοχή νά ἀκολουθήσουν μέ ἀκρίβεια τούς κανονισμούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί νά τηρήσουν ἀπόλυτη
διαφάνεια στή διαχείριση τῶν προσφορῶν τῶν πιστῶν, γιατί ἡ
ἀνέγερση ἑνός ναοῦ στή σημερινή ἐποχή δέχεται κακόπιστη
κριτική καί δυσφημεῖται ἀπό τούς ἐχθρούς τῆς Ἐκκλησίας.

Α Γi oy ΤΡΥΦΩ ΝΟ Σ
Α Μ Π ΕΛ ΟΥ ΡΓΩ Ν ΛΑM I AΣ

Ὡς θαῦμα πίστεως χαρακτήρισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τήν ἀνέγερση τοῦ περικαλλοῦς Ἱεροῦ
Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος τοῦ Συλλόγου Ἀμπελουργῶν Λαμίας, τοῦ ὁποίου τήν Κυριακή 18 Δεκεμβρίου τό ἀπόγευμα
ἐτέλεσε τά θυρανοίξια μέ τήν συμμετοχή κλήρου καί λαοῦ τῆς
Λαμίας. Ὁ νέος αὐτός Ναός, πού οἰκοδομήθηκε παραπλεύρως
τοῦ παλαιοῦ μέ δαπάνες τοῦ Συλλόγου καί μέ δωρεές ἐπωνύμων καί ἀνωνύμων πιστῶν, εἶναι τρισυπόστατος, μεγαλοπρεπής καί διαθέτει μεγάλη αἴθουσα Πνευματικοῦ Κέντρου. Μετά
τήν τελετή, στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος συνεχάρη τόν
Πρόεδρο καί τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καθώς καί
ὅλα τά μέλη τοῦ Συλλόγου γιά τήν εὐλάβειά τους πρός τόν
προστάτη τους ἅγιο καί τόν ζῆλο τῆς πίστεως, ἀποτέλεσμα τοῦ
ὁποίου εἶναι ὁ ἐκπληκτικός αὐτός Ναός. Ἰδιαιτέρως ἐξῆρε τήν
συμβολή τῶν ἀδελφῶν Σπυρίδωνος καί Δημητρίου Ρίζου, τῶν
ἐκδοτῶν, στήν ὅλη προσπάθεια ἀνεγέρσεως καί προβολῆς
τοῦ ἁγίου διά τῆς ἐφημερίδος τους «Λαμιακός Τύπος». Στήν
τελετή τῶν θυρανοιξίων παρέστησαν ὁ Βουλευτής Φθιώτιδος
κ. Χρῆστος Σταϊκούρας, ὁ Δήμαρχος Λαμιέων κ. Γεώργιος Κοτρωνιᾶς, ὁ Διευθυντής τῆς Περιφέρειας Στερεᾶς Ἑλλάδος κ.
Εὐάγγελος Ψαθᾶς, Δημοτικοί Σύμβουλοι, ὁ Ναοδόμος καί
ἐργολάβος κ. Χρῆστος Νταφλούκας καί ἄλλοι πολλοί ἀπό τήν
πόλη τῆς Λαμίας. Πλούσια καί ἑορταστική ἦταν ἡ δεξίωση
πού προσέφερε τό Διοικητικό Συμβούλιο πρός τούς ἐπισήμους, στήν ὡραία αἴθουσα τοῦ Ναοῦ, ἐνῶ προσεφέρθησαν
γλυκίσματα σέ ὅλο τόν κόσμο, πού εἶχε κατακλύσει τούς γύρω χώρους. Τέλος, ὡς εὐλογία, διενεμήθη σέ ὅλους μιά μικρή
εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος μέ τό τροπάριό του.
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ΕΓΚ ΥΚ Λ Ι Ο Σ ΧΡΙ Σ ΤΟΥ ΓΕΝ ΝΩΝ
Πρός
Τόν Ἱερό Κλῆρο καί εὐσεβῆ λαό
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Ἀδελφοί καί τέκνα μου ἐν Κυρίῳ.
Τό Μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου
ὑπερβαίνει κάθε λογική καί ἐκπλήσσει ἀκόμα καί τόν νοῦ
τῶν ὑπερκοσμίων δυνάμεων. Εἶναι μέγιστο θαῦμα
«πᾶσαν ἔννοιαν ἐκπλῆττον καί συνέχον». Τό πῶς ὁ Θεός
«μορφήν δούλου λαμβάνει» καί «ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ υἱός
ἀνθρώπου γίνεται». Τό Μυστήριο τῶν Χριστουγέννων
εἶναι Μυστήριο ταπεινώσεως καί θεϊκῆς πτωχείας, ὅπως
χαρακτηριστικά λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν Δευτέρα
πρός τούς Κορινθίους ἐπιστολή του: «γινώσκετε γὰρ τὴν
χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὅτι δι᾿ ἡμᾶς
ἐπτώχευσε πλούσιος ὤν, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ
πλουτήσητε» (Β΄ Κορινθ. 8,9).
Δι΄ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους ὁ Θεός ἔγινε πτωχός. Ἐταπείνωσε τόν ἑαυτό του «ὁ ἔχων θρόνον οὐρανόν καί ὑποπόδιον τήν γῆν» καί ἐχώρεσε στήν μήτρα τῆς ἁγίας Παρθένου, ἀπό τή ὁποία ἔλαβε τήν ἀνθρωπότητα, γιά νά τήν
ἁγιάσει καί τήν ἀφθαρτοποιήσει. Ἡ πλούσια ὑμνολογία
μας περιγράφει αὐτή τήν θεία συγκατάβαση μέ τίς πιό
ὡραῖες λέξεις καί ἐκφράσεις ὡς ἑξῆς:
Σήμερον ὁ Θεός ἐπί γῆς παραγέγονε
καί ἄνθρωπος εἰς οὐρανούς ἀναβέβηκε.
Ὁ ἄναρχος ἄρχεται καί ὁ Λόγος σαρκοῦται.
Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ υἱός τῆς παρθένου γίνεται.
Ὁ φύσει ἀόρατος ὁρᾶται σαρκί.

Ὁ Θεός μορφήν δούλου λαμβάνει.
Σπαργάνοις πλέκεται, ὁ τῆς δόξης Κύριος.
Παράδοξον Μυστήριον οἰκονομεῖται σήμερον,
καινοτομοῦνται φύσεις καί θεός ἄνθρωπος γίνεται.
Ὁ πλούσιος σέ δόξα Θεός ἔγινε ἐκουσίως πτωχός γιά
τόν ἄνθρωπο. Γεννήθηκε ὑπό συνθῆκες ἐσχάτης πτωχείας, ἀκαθαρσίας καί ἐγκαταλείψεως. Μεγάλωσε διωκόμενος, ὑστερούμενος καί θλιβόμενος. Ἐξῆλθε στόν κόσμο
ἀμφισβητούμενος, συκοφαντούμενος καί ἐπαπειλούμενος. Δέν εἶχε τόπο ἀναπαύσεως, οὔτε χῶρο προστασίας.
«Οὐκ εἶχε ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ» (Ματθ. 8,20). Ἔζησε
ὡς ὁ ἔσχατος καί ὡς ὁ ἐλάχιστος. Ἡ ἀποκορύφωση τῆς
πτωχείας Του ἦταν τό Ἄχραντο Πάθος, ἡ προδοσία, ὁ
Σταυρός καί ἡ Ταφή Του. Ἐταπείνωσε τόν ἑαυτό Του ὡς
πρός τήν Θεότητα καί ἐξουδένωσε τήν ἀνθρωπότητά Του
ὅσο οὐδείς τῶν ἀνθρώπων, τῶν κακούργων, τῶν ἐγκληματιῶν καί τῶν ἁμαρτωλῶν. Ταῦτα πάντα ὑπέμεινε μέ τήν
θέληση Του γιά τόν ἄνθρωπο. Γιά νά νεκρώσει τήν ἁμαρτία στήν σάρκα Του καί νά χαρίσει τήν ζωή σέ κάθε
ἄνθρωπο μέ τό Σῶμα Του. Διά τῆς πτωχείας Του ὁ Χριστός μετέδωσε σέ ὅλους ἐμᾶς Χάρη Ζωῆς. Διά τῆς ταπεινώσεως Του ὁ Θεός ὕψωσε τόν ἄνθρωπο στήν θέση τοῦ
Θεοῦ. Αὐτό ὑπογραμμίζει ὁ Μέγας Ἀθανάσιος λέγων: «Ὁ
Θεός γίνεται ἄνθρωπος, ἵνα τόν ἄνθρωπον Θεόν ἀπεργάσηται».
Αὐτή εἶναι μιά πτωχεία πού πλουτίζει. Μιά ταπείνωση, πού ὑψώνει. Μιά νέκρωση πού ἀνασταίνει.
Ἡ πτωχεία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι διαφορετική ἀπό
τήν φτώχεια τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι στέρηση τῶν ἐγκο-
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Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΕΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΣΙΝΑ κ. ΔΑΜΙΑΝΟ
Μεγαλοπρεπής ἐκδήλωση ἀφιερωμένη
στόν ἀπό Ταλαντίου Μητροπολίτη Ἀθηνῶν
ἀοίδιμο Νεόφυτο Μεταξᾶ ἔλαβε χώραν τήν
Τετάρτη 23 τ.μ. στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας. Ἡ
ἐπετειακή αὐτή ἐκδήλωση συμπληρώσεως
250 ἐτῶν ἀπό τῆς γεννήσεως καί 150 χρόνων
ἀπό τῆς κοιμήσεως τοῦ μεγάλου Ἐκκλησιαστικοῦ καί Ἐθνικοῦ ἀνδρός, ἦταν ἡ τελευταία
ποικίλων ἄλλων, πού πραγματοποιήθηκαν
ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος καθ΄ὅλην
τήν διάρκειαν τοῦ χρόνου καί ἦταν ἀφιερωμένη στή ζωή καί δράση τοῦ Ἐπισκόπου Νεοφύτου. Στήν ὡς ἄνω ἐκδήλωση ὁμιλητής ἦταν ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος μέ θέμα: «ὁ Νεόφυτος μέ τήν σπάθη καί
τόν Σταυρό ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος».
Στό δεύτερο μέρος τῆς ἐκδηλώσεως ὁ Σεβασμιώτατος ἐπέδωσε στόν Σεβασμιώτατο

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἀπονέμει τό ἀνώτατο παράσημο
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Σινᾶ, Φαράν καί Ραϊθώ κ. Δαμιανό

Ἀπό τήν ἐκδήλωση πρός τιμήν τοῦ ἀπό Ταλαντίου Μητροπολίτου Ἀθηνῶν Νεοφύτου Μεταξᾶ

Ἀρχιεπίσκοπο Σινᾶ, Φαράν καί Ραϊθώ κ. Δαμιανό, ἐξ Ἀταλάντης, τό ἀνώτατο παράσημο
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος εἰς ἔνδειξιν τιμῆς καί εἰς ἀναγνώρισιν τῆς πολυσημάντου προσφορᾶς του στήν Ἐκκλησία καί στήν
Πατρίδα, ἀφοῦ προηγουμένως ἀναφέρθηκε
στήν πορεία του μέσα στήν Ἐκκλησία, στήν
σημαντική συμβολή του στήν προβολή και
διάσωση τῶν κειμηλίων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ
καί στήν ὅλη ἁγία καί ταπεινή βιοτή του.
Ἀποδεχόμενος τήν διάκριση ὡς τιμήν
ὁλοκλήρου τῆς Σιναϊτικῆς ἀδελφότητος ὁ Γέρων ἅγιος Σιναίου κ. Δαμιανός εὐχαρίστησε
τόν Σεβασμιώτατον Ποιμενάρχη μας καί ἀπηύθηνε λόγους οἰκοδομῆς στό πολυπληθές
ἐκκλησίασμα πού μέ συγκίνηση συμμετεῖχε
στήν ὅλη ἐκδήλωση.
Τήν σεμνή ἐκδήλωση πλαισίωσε μέ ἐπι-
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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC

Ἀπό τή χειροθεσία εἰς ἀναγνώστη τοῦ κ. Παύλου Κυριακοῦ

Ἀθανασίου Λαμίας. Τό Σάββατο 17 Δεκεμβρίου χοροστάτησε
στήν ἐπίσημη Δοξολογία πού τελέσθηκε στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας πρός τιμήν τῆς
ἑορτῆς τῶν Τριῶν Παίδων ἐν καμίνῳ, προστατῶν τοῦ Πυρο-

Ἔρανος Ἀγάπης τῆς Μητροπόλεώς μας.
Παρά τίς δυσμενεῖς οἰκονομικές συγκυρίες πού ταλανίζουν τή
χώρα μας ἡ τοπική μας Ἐκκλησία πιστή στίς πατροπαράδοτες
ἀξίες πραγματοποίησε ἀπό τή 13η μέχρι καί τή 16η Νοεμβρίου
τόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης. Ἡ ἀνταπόκριση τοῦ κόσμου ἦταν συγκινητική καί ἀποτελεῖ μία πιστοποίηση τῆς ἐμπιστοσύνης πού
ἔχει πρός τήν Ἐκκλησία ἀλλά καί ἔκφραση ἀποδοχῆς τῶν
ὅσων σπουδαίων ἔργων ἀγάπης ἡ Μητρόπολή μας ἐπιτελεῖ
τήν τελευταία δεκαπενταετία. Ἀπό τό χρηματικό προϊόν τοῦ
Ἐράνου θά συντηρηθοῦν τά δύο Γηροκομεῖα τῆς Μητροπόλεώς μας Λαμίας καί Σπερχειάδος, ἀλλά καί τό τρίτο τό Ἵδρυμα
Στέγη Γερόντων Ἀργύρη Πετρῆ, τό ὁποῖο πολύ σύντομα θά ξεκινήσει νά λειτουργεῖ, τά 8 Ἐνοριακά Κέντρα Ἀγάπης, ἀπό τά
ὁποῖα σιτίζονται καθημερινά δωρεάν 270 πτωχοί συνάνθρωποί μας, θά ἐνισχυθοῦν τά βιβλιάρια προικοδοτήσεων ἄπορων καί ὀρφανῶν κοριτσιῶν πού ἔχει ἀνοίξει καί ἐνισχύει κατ’
ἔτος ἡ Μητρόπολή μας, θά βοηθηθοῦν πολλοί πτωχοί πού
καταφεύγουν στήν Μητρόπολή μας γιά οἰκονομική βοήθεια
καί πολλές ἄλλες δραστηριότητες.
Ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στή Λειβαδιά.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἀνταποκρινόμενος σέ πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεωργίου μετέβη τήν Δευτέρα 21 Νοεμβρίου ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στήν
πόλη τῆς Λιβαδειᾶς ὅπου ἔλαβε μέρος στό πολυαρχιερατικό
συλλείτουργο στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό
Εἰσοδίων τῆς Θετόκου. Τῆς θ. Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβα-

Δεύτερη κλοπή στή Ἱερά Μονή Ἀντινίτσης.
Δυστυχῶς τά κρούσματα κλοπῶν σέ ναούς τῆς τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας δέν ἔχουν τέλος. Τό τελευταῖο γεγονός καταγράφηκε στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Ἀντινίτσης, τό βράδυ τῆς 22ας
Νοεμβρίου, ὅπου ἄγνωστοι ἱερόσυλοι εἰσῆλθαν στό Καθολικό τῆς Μονῆς παραβιάζοντας ἕνα παράθυρο καί ἀφοῦ ἔσπασαν τό τζάμι μπροστά ἀπό τό προσκυνητάρι μέ τήν θαυματουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας ἀφαίρεσαν τά ἀφιερώματα πού ἡ
εὐσέβεια καί ἡ ἀγάπη τῶν πιστῶν εἶχε ἐναποθέσει στή χάρη
Της. Ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς ἐνημέρωσε ἀμέσως γιά τό συμβάν τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο καί τό
Τμῆμα Ἀσφαλείας Λαμίας. Ὁ Σεβασμιώτατος συνοδευόμενος
ἀπό συνεργάτες τῆς Μητροπόλεως ἐπισκέφθηκε τό Μοναστήρι προκειμένου νά ἐνημερωθεῖ γιά τή κλοπή.

καίρους ὕμνους ἡ χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου-Καθηγητοῦ κ. Ἀνδρέου Ἰωακείμ καί παρουσίασε ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Νεόφυτος
Ραφαηλίδης, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ὁ Ἱεροδιάκονος
Ἀθανάσιος Κυρίτσης, ἰδιαίτερος Γραμματεύς
τοῦ Σεβασμιωτάτου.
Τιμητικῶς παρέστησαν ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Νικόλαος καί
ἐξ Ἀταλάντης ὁ Δήμαρχος Λοκρῶν κ. Νικόλαος Λιόλιος, οἱ ἀδελφοί καί συγγενεῖς τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ κ. Δαμιανοῦ, πολλοί
ἱερεῖς καί πλῆθος λαοῦ.
Ὅλη ἡ τελετή, οἱ ὁμιλίες καί οἱ ὕμνοι μετεδόθησαν ἀπ΄εὐθείας ἀπό τόν Ραδιοφωνικό
Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τόν Τηλεοπτικό Σταθμό Star Κεντρικῆς Ἑλλάδος.

Ἁναμνηστική φωτογραφία μετά τό πέρας τῆς ἐκδηλώσεως
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ΔΩΡΕΕΣ
Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μονῆς
Παναγίας Φανερωμένης Ξυνιάδος .........................500,00
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Πορφύριος Παπαρούπας ..200,00
Ὑπέρ Γηροκομείων Ἱ. Μητροπόλεως
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μονῆς
Παναγίας Φανερωμένης Ξυνιάδος .........................500,00

Κατά τή διάρκεια τοῦ διαλείμματος παρατέθηκε πλούσια
δεξίωση ἀπό τό ἐκκλησιαστικό συμβούλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίας Παρασκευῆς, κατά τήν ὁποία ὁ Σεβασμιώτατος εἶχε τήν
εὐκαιρία νά ἐπικοινωνήσει προσωπικά μέ πολλούς νέους καί
νά ἀκούσει τούς προβληματισμούς τους.
Στό δεύτερο μέρος ἡ συζήτηση συνεχίστηκε μέ ἐρωτήματα
τῶν νέων πρός τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας καί τόν
ὁμιλητή ἀπό τούς ὁποίους λάμβαναν κατά περίπτωση τίς κατάλληλες ἀπαντήσεις. Στό τέλος δόθηκε σέ ὅλους τους συνέδρους φάκελος μέ βιβλία καί ἄλλο ἔντυπο ὑλικό.
Τό συνέδριο ἔκλεισε μέ τίς καλύτερες ἐντυπώσεις καί μέ
τήν εὐχή νά ξανασυναντηθοῦν ὅλοι μαζί καί σέ ἄλλες νεανικές
εὐκαιρίες πού θά ὀργανώσει στό μέλλον ἡ Ἱερά Μητρόπολή
μας.

Ὑπέρ ἀνεγέρσεως Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζα
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Καραγεώργος ..........................200,00
Ἀνώνυμος .................................................................50,00
Ὁ Αἰδεσ. Πρεσβυτ. π. Κωνσταντῖνος Θεολογᾶς .......50,00
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη ............................................30,00
Ὑπέρ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
Ἡ κα Κυριακή Βλαχογεώργου-Λαΐνα .....................300,00
Ὁ κ. Ἄγγελος Ἀλιμπέρτης .......................................300,00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μονῆς
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Λιβανατῶν ...........143,89
Ὑπέρ Φθιωτικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Φωνῆς
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Γερμανός Γιαντσίδης ..........150,00
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἀγάθων Κατερνόπουλος ..150,00
Ὁ κ. Ἄνθιμος Βλαντέλας ...........................................20,00

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου στήν Γιορτή Ψωμιοῦ στήν Ἀμφίκλεια

σβεστικοῦ Σώματος. Στή Δοξολογία παρέστησαν πολλοί ἐπίσημοι τῆς πολιτικῆς, στρατιωτικῆς ἡγεσίας καί τῶν σωμάτων
ἀσφαλείας. Τέλος ἀπό τόν μήνα Νοέμβριο ὁ Σεβασμιώτατος
ξεκίνησε τή σειρά τῶν ἑβδομαδιαίων ὁμιλιῶν του μέ θέμα τήν
ἑρμηνεία τοῦ Κατά Λουκᾶν ἁγίου εὐαγγελίου, στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας γιά τό νέο
ἐκκλησιαστικό ἔτος.
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Ὑπέρ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Μητροπόλεως μας
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Γερμανός Γιαντσίδης ..........150,00
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἀγάθων Κατερνόπουλος ..150,00
Ἀπό τήν ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στόν Μητροπολιτικό Ναό Λειβαδιᾶς

σμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγ. Βλασίου κ. Ἱερόθεος, ἐνῶ παρέστη καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος. Τό Θεῖο Λόγο ἐκφώνησε κατά τήν ὥρα
τοῦ κοινωνικοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, ἐνῶ μετά
τήν θ. Λειτουργία ἀκολούθησε λιτάνευση τῆς ἱερᾶς εἰκόνος
τῆς Παναγίας στούς δρόμους τῆς πόλεως τῶν Λεβαδέων.
Μνημόσυνο Γεωργίου Τζανετῆ.
Τήν Κυριακή 4 Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου
Ἄρεως ὅπου καί τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο
τοῦ Γεωργίου Τζανετῆ, Προέδρου Ἐφετῶν καί παλαιοῦ στενοῦ
συνεργάτου τοῦ Σεβασμιώτατου κατά τά χρόνια τῆς ἱερατικῆς
διακονίας του στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου. Στή θεία

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘ ΜΟΣ
Ι.Μ. ΦΘΙ Ω ΤΙ ΔΟΣ
Ἡ φωνή τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας

89,4 & 89,7
ἐνημερώνει - ξεκουράζει - ψυχαγωγεῖ

Δελτίο τοπικῶν Ἐκκλησιαστικῶν
Εἰδήσεων καθημερινά 12 μ. καί 5 μ.μ.
Τηλ. 2231 067570 - Φαξ: 2231 067848

Ὑπέρ Ἐκκλησιαστικῆς Δράσεως
Ἡ κα Ἑλένη Κυπριωτέλη .........................................150,00

Ἡ Μητρόπολη Φθιώτιδος
στό διαδίκτυο

www.imfth.gr
Χρήσιμες πληροφορίες
Ἐνημέρωση
Πνευματική οἰκοδομή
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑ»
ό Σάββατο 17 Δεκεμβρίου
πραγματοποιήθηκε μέ ἐπιτυχία
τό ἐτήσιο Συνέδριο Νεολαίας
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
Τό Συνέδριο ἔλαβε χώρα στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Ἄμπλιανης Λαμίας. Τό
κεντρικό θέμα περιστράφηκε γύρω
ἀπό τόν πολύ ἐνδιαφέροντα ἄξονα
«Ἐκκλησία και Πατρίδα». Ὡς βασικός
ὁμιλητής εἶχε προσκληθεῖ ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Νικόλαο ὁ πολυγραφώτατος συγγραφέας
καί ἀρθρογράφος κ. Κωνσταντῖνος Ἰ.
Χολέβας, Πολιτικός Ἐπιστήμονας καί
συνεργάτης τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί
Ἀρχισυντάκτης τοῦ Περιοδικοῦ «Ἐκκλησία».
Τό Συνέδριο, τό ὁποῖο παρακολούθησαν ἀπό τό πρωί μέχρι τό μεσημέρι πολλοί νέοι ἀπό ὅλα τά σημεῖα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ξεκίνησε μέ προσευχή. Στή συνέχεια
ἔλαβε τό λόγο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν ἐλλογιμώτατο Ὁμιλητή γιά

Ὀνομαστήρια Σεβασμιωτάτου.

τήν ἀποδοχή τῆς πρόσκλησής του νά ἔρθει στή Λαμία, ἀναφέρθηκε στήν ἐπιλογή τοῦ θέματος τοῦ Συνεδρίου, τό ὁποῖο
συμπίπτει μέ τό βασικό θέμα στό ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο καί
τό ἡμερολόγιο τσέπης 2012 τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως. Ἀκολούθως ἀναφέρθηκε στήν Οἰκουμενικότητα τῆς
Ἐκκλησίας σέ ἀντιπαραβολή μέ τά
ἀρνητικά τῆς Παγκοσμιοποιήσεως καί
τῆς νέας Ἐποχῆς.
Κατόπιν ἔλαβε τό λόγο ὁ κ. Χολέβας ὁ ὁποῖος μέ σαφήνεια, μέ ὡραῖο
καί εὔληπτο τρόπο ἀλλά καί μέ βαθειά τεκμηρίωση, ἀναφέρθηκε στούς
δεσμούς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
καί τῆς Ἑλλάδος.
Στή συνέχεια δόθηκε εὐκαιρία νά
διατυπωθοῦν ἐρωτήσεις καί νά δοθοῦν οἱ κατάλληλες ἀπαντήσεις ἀπό
τόν ὁμιλητή. Τό πρῶτο μέρος ὁλοκληρώθηκε μέ ἕνα ντουέτο μαθητῶν
τοῦ 2ου λυκείου τήν Κατερίνα καί τόν
Φώτη Μοῦρτο, οἱ ὁποῖοι ἀπέδωσαν
μέ μεγάλη ἐπιτυχία σύγχρονα νεανικά
τραγούδια.

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Βιβλιοπωλεῖο
ἹερᾶςΜητροπόλεως
Φθιώτιδος

Διμηνιαία ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος

Ἐκτύπωση: «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» ἀ.ἑ.
Διανέμεται δωρεάν
Ἡ ἔκδοση στηρίζεται σέ προαιρετικές εἰσφορές
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« TO E N U E O N »
Χατζοπούλου& Σατωβριάνδου • 35100Λαμία
Τηλ.:2231036204
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ΚΓ’ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἀπηύθυνε σύντομο
χαιρετισμό, ὅπου μεταξύ τῶν ἄλλων εὐχαρίστησε τούς παρευρισκομένους γιά τήν παρουσία τους καί ἐξέφρασε τή χαρά του
γιά τήν πραγματοποίηση τῆς συνδιασκέψεως στή Λαμία. Στή
Θεία Λειτουργία παρέστησαν οἱ Βουλευτές κα Αἰκ. Μπατζελῆ
καί ὁ κ. Ἀστ. Ροντούλης. Μετά τή Θεία Λειτουργία συνεχίσθηκαν οἱ ἐργασίες τῆς συνδιασκέψεως μέ τίς εἰσηγήσεις: τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Βαρνάβα Λαμπρόπουλου μέ θέμα: «Χρειάζεται ἡ Ἐκκλησία μιά δεύτερη Πεντηκοστή;» καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Αὐγουστίνου Μύρου μέ θέμα: «Τό γεγονός τῆς
Πεντηκοστῆς καί ἡ παρερμηνεία του ἀπό τά κινήματα τῶν Πεντηκοστιανῶν». Τό μεσημέρι μετά τήν ὁλοκλήρωση τῶν ἐργασιῶν οἱ συμμετέχοντες στή Συνδιάσκεψη μετέβησαν στήν Ἱ.
Μονή Ἀγάθωνος, ὅπου ξεναγήθησαν στή Μονή καί παρακάθησαν σέ ἐπίσημη τράπεζα πού παρέθεσε πρός τιμή τους ἡ
ἀδελφότητα τῆς Μονῆς. Τό ἀπόγευμα συνεχίσθηκαν οἱ ἐργασίες τῆς συνδιασκέψεως μέ τίς εἰσηγήσεις τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρω-

τοπρεσβυτέρου π. Εὐαγγέλου Γκανᾶ μέ θέμα: «Ἡ "ἀνθρώπινη" φύση ἀποστρέφεται τό "θρησκευτικό" κενό: σχόλιο στήν
ἐμφάνιση καί ἐξάπλωση τοῦ Πεντηκοστιανοῦ κινήματος» καί
τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Γεωργόπουλου, Λέκτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Θεσσαλονίκης, μέ
θέμα: «Ἡ ἐνδοπροτεσταντική κριτική κατά τῆς Πεντηκοστιανῆς
κίνησης». Τό δεῖπνο τῆς δευτέρας ἡμέρας τῆς Συνδιασκέψεως
παρατέθηκε στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Ν. Ἄμπλιανης Λαμίας, ὅπου ἡ χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας τραγούδησε παραδοσιακά τραγούδια καί διασκέδασε τούς συνέδρους.
Οἱ ἐργασίες τῆς ΚΓ´ Συνδιασκέψεως ὁλοκληρώθηκαν τήν
Τετάρτη 2 Νοεμβρίου μέ γενική συζήτηση καί τήν διατύπωση
καί ἔγκριση τῶν πορισμάτων τῆς Συνδιασκέψεως, τά ὁποῖα καί
θά ἀνακοινωθοῦν σέ ὅλο τόν Ὀρθόδοξο χριστιανικό κόσμο
γιά τήν ἐνημέρωση τῶν Ἐκκλησιῶν σχετικά μέ τό σπουδαῖο
ζήτημα τῶν Πεντηκοστιανῶν.

«ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»
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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC
Λειτουργία παρέστη συμπροσευχόμενος ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος, τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας
κ. Προτέριος. Μετά τή θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος κατόπιν παρακλήσεως τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ πανοσ.
ἀρχιμ. π. Βαρνάβα Θεοχάρη μετέβη στό Πνευματικό Κέντρο
τῆς ἐνορίας καί μίλησε στούς νέους τῆς ἐνοριακῆς συνάξεως.
Τήν Κυριακή 20 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε καί
ὡμίλησε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας, ὅπου καί τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ Ἀθανασίου Μόσχου, ἐπιτ. Λυκειάρχη-Φιλολόγου, συνεργάτη τῆς Μητροπόλεώς μας. Ἐνῶ τήν Κυριακή 27 Νοεμβρίου πάλι στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τῆς Βασιλικῆς Ζαχαρῆ, συζύγου τοῦ κ.
Ἀθανασίου Ζαχαρῆ, παλαιοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου τοῦ
Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ.

Τ

Ἰδιοκτησία: Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος
Ἐκδότης: Σεβ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ὑπεύθυνος συντάξεως: Ἀρχιμ. Ἄνθιμος Νεραντζῆς, Ἱεροκήρυξ.
Ἐπιστολές καί ἐμβάσματα:
Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος, Σκληβανιώτου 5
Τ.Κ. 35100 Λαμία Τηλ. 2231 050552 FAX: 2231 050554
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Ἀπό τήν χειροθεσία τοῦ νέου Ἀρχιδιακόνου π. Ἀθανασίου Κυρίτση

Μέ πανηγυρική θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό
Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, ἑόρτασε τήν Τρίτη 6
Δεκεμβρίου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τά σεπτά ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Φέτος λόγῳ πένθους ὁ Σεβασμιώτατος δέν δέχθηκε ἐπισκέψεις
στό Μητροπολιτικό Μέγαρο. Ὡστόσο πολλοί ἦταν ἐκεῖνοι που
παρακολούθησαν τήν θ. Λειτουργία στόν Μητροπολιτικό Ναό
καί εὐχήθηκαν στό Σεβασμιώτατο κατά τήν διανομή τοῦ ἀντιδώρου. Ὁ Σεβασμιώτατος μιλώντας στό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας στό εὐσεβές ἐκκλησίασμα πού γέμισε τόν Μητροπολιτικό
Ναό μίλησε γιά τήν αὐτοκριτική πού εἶναι ἀπαραίτητη στό κάθε χριστιανό καί ἰδιαίτερα στούς ἐπισκόπους, σέ σχέση καί μέ
τίς ἀρετές πού προβάλλουν καί μᾶς διδάσκουν οἱ ἅγιοι τῆς
Ἐκκλησίας μας, ὅπως ὁ ἅγιος Νικόλαος καί παρεκάλεσε ὅλους
νά προσεύχονται γιά τήν ἐνίσχυσή του στό δύσκολο ἔργο τῆς
διαποίμανσης τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἡ πανηγυρική θεία Λειτουργία ὁλοκληρώθηκε μέ τήν εἰς ἀρχιδιάκονο χειροθεσία
τοῦ ἱεροδιακόνου τοῦ Μηροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἀθάνασιου Κυρίτση. Ὁ νέος ἀρχιδιάκονος εἶναι ἔγγαμος, πατέρας ἑνός τέκνου,
πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί ὑπηρετεῖ στά γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως Φθιώτιδος στή θέση τοῦ ἰδιαιτέρου γραμματέως τοῦ Σεβασμιώτατου. Στή θ. Λειτουργία παρέστησαν καί εὐχήθηκαν ὁ Γενικός
Γραμματέας Στερεᾶς κ. Κλ. Περγαντᾶς, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης
κ. Θωμ. Στάικος, ὁ Γραμματέας τῆς Περιφέρειας κ. Κων.
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σμίων, πού προσκομίζει πλοῦτο ἐπουρανίων. Εἶναι ἔλλειψη τῶν ἀνέσεων τῆς ζωῆς, πού φέρνει ἀφθονία θησαυρῶν χάριτος. Ὁ Θεός ἐπτώχευσε, θά εἰπεῖ ταπεινώθηκε. Συνεπακόλουθα τῆς ταπεινῆς ζωῆς εἶναι ἡ στέρηση
καί ὁ περιορισμός τῶν ὑλικῶν ἀπολαύσεων. Ὅταν ὁ Κύριος ἐμακάριζε τούς πτωχούς, «Μακάριοι οἱ πτωχοί», δέν
ἐννοοῦσε τήν φτώχεια, ἀλλά ἐπεσήμαινε τόν παράγοντα
τῆς ταπεινώσεως, πού εἶναι ἀπαραίτητος γιά τήν ἐξύψωση τοῦ ἀνθρώπου.
Mήπως, ἀδελφοί μου, τά ὅσα δεινά συμβαίνουν στόν
τόπο μας εἶναι ἐπισήμανση τοῦ ἐκτροχιασμοῦ μας ἀπό τό
δρόμο τῆς ταπεινώσεως καί ἀπόρροια τῆς ἐγωϊστικῆς ζωῆς
μας; Τά ὑπερφίαλα οἰκονομικά προγράμματα, ἡ ἀλόγιστη
κατανάλωση, ἡ ὑπέρμετρη ἐκμετάλλευση τῶν δώρων τῆς
φύσεως, ὁ δαιμονικός ἐγωϊσμός ὁδήγησαν τήν κοινωνία
μας στή σύγχρονη Βαβέλ, πού ὕψωσε μέν τόν ἀνθρώπινο
λογισμό στά μεγάλα ἐπιτεύγματα, ἀλλά στό τέλος τόν
τρέλανε, τόν σύγχυσε καί τόν ἀποκτήνωσε. Τά ἀποτελέσματα τῆς συγχύσεως τά ζοῦμε ὅλοι. Ἐπτωχεύσαμε οἰκονομικά καί διαλυθήκαμε πνευματικά. Ἀναζητοῦμε τά
αἴτια τῆς καταπτώσεως καί δέν εἰσερχόμεθα εἰς τόν
πυρῆνα τοῦ προβλήματος. Ἄν συνεχίσωμε ἔτσι, δυστυχῶς
θά ἔχωμε τά χειρότερα.
Ἀδελφοί καί τέκνα μου πνευματικά.
Μή ἀναζητᾶτε τήν οἰκονομική ἀνάκαμψη στά προγράμματα τῶν Εὐρωπαίων καί στίς διακηρύξεις τῶν τραπεζιτῶν. Μή ἐλπίζετε σέ ἀνθρώπους, πού μᾶς βλέπουν
εὔκολη καί νόστιμη λεία γιά τόν δικό τους πλουτισμό.
Στραφεῖτε στήν ἠθική τοῦ Εὐαγγελίου καί ἀλλάξατε τρόπο ζωῆς. Μέ τή νοοτροπία πού μᾶς ὑπέβαλλαν μέχρι τώρα, μᾶς ἔφεραν στήν ἐξαθλίωση. Μᾶς ὑποσχέθηκαν παραδείσους, ἀλλά μᾶς ἔβαλαν στήν κόλαση καί τηγανιζόμαστε καθημερινά μέ τούς ὑπέρογκους φόρους, τήν στέρηση
τῶν ἀπαραιτήτων καί κυρίως μέ τόν ψυχολογικό βομβαρδισμό πού ἐξόντωσε κάθε ἴχνος ἐλπίδος.
Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ τέμνει τή ζωή μας καί γεννᾶ
τήν πραγματική ἐλπίδα, πού ἐκπηγάζει ἀπό τόν πλοῦτο
τῆς χάριτος Του. Ἄς καλέσωμε τόν Θεό στή ζωή μας. Ἄς
θέσωμε χριστιανικές ἀρχές στήν κοινωνία μας. Μαζί μας
εἶναι ὁ Χριστός. Τό μήνυμα τῶν Ἀγγέλων πρός τούς ποιμένες: «Μὴ φοβεῖσθε· ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν
χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη
ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστὸς Κύριος» (Λουκ.
2,10) εἶναι γιά μᾶς ἡ αὐγή μιᾶς καινούργιας ζωῆς, εἰρήνης καί εὐδοκίας.
Ἐκ βάθους ψυχῆς εὔχομαι σέ ὅλους σας χρόνια πολλά, εἰρηνικά καί ἁγιασμένα.
Ἡ Χάρις τοῦ δι΄ ἡμᾶς ἐνανθρωπήσαντος Χριστοῦ μετά
τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί, Ἀμήν.
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ἀπό τόν πανηγυρικό ἑσπερινό στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Συκᾶς Ὑπάτης

Ψαθᾶς, ὁ Διοικητής τῆς ΜΕΡΥΠ, ὁ Περιφερειακός Διευθυντής
τῆς Ἀστυνομίας, ὁ Ἀστυνομικός Διευθυντής Φθιώτιδος, Περιφερειακός Διευθυντής τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας, ὁ τ.
Βουλευτής κ. Νικ. Σταυρογιάννης, ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς
μας καί πλῆθος κόσμου. Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό
Ναό Ἁγίου Νικολάου Συκᾶς Ὑπάτης, ὅπου ἔτυχε θερμῆς ὑποδοχῆς καί ἐκδηλώσεων ἀγάπης ἀπό τούς κατοίκους τοῦ χωριοῦ γιά τήν παρουσία του στό πανηγύρι τῆς ἐνορίας τους.
Mεγάλη δωρεά γιά τήν ἐνορία Δάφνης Ὑπάτης.
Ἔκπληξη καί θαυμασμό προκάλεσε στή Μητρόπολή μας ἡ μεγάλη προσφορά τῆς Ἀγγελικῆς Ἀθανασίου Τσόγκα, τό γένος
Μηλιαράκη, ἡ ὁποία ἀπεβίωσε στήν Ἀθήνα τίς 2 Ἰανουαρίου
2011 καί μέ τήν διαθήκη της διαθέτει τό ποσό τῶν 100.000
εὐρώ στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀποστόλων Δάφνης Ὑπάτης γιά
τήν ἀποκατάσταση τῆς στέγης καί τή δημιουργία Πνευματικοῦ
Κέντρου. Ὁ Θεός ἄς ἀναπαύει τή ψυχή της.
Γιά τήν ἀνέγερση τοῦ Ἁγίου Νικολάου στή Μουάνζα.
Παρά τίς δύσκολες οἰκονομικές συνθῆκες ἡ Ἱερά Μητρόπολή
μας ὡς δεύτερη δόση προσέφερε τό ποσό τῶν 30.000 εὐρώ
γιά τήν συνέχιση τῆς ἀνοικοδόμησης τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Ναοῦ τῆς Μητροπόλεως Μουάνζα τῆς Τανζανίας. Τήν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ αὐτοῦ ἀνέλαβε ἡ Μητρόπολή μας προκειμένου
νά ἐνισχύσει τήν πτωχή αὐτή Μητρόπολη τῆς Ἀφρικῆς πού
στερεῖται ναῶν τονώνοντας μέ αὐτό τόν τρόπο τό ἔργο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μουάνζα κ. Ἱερωνύμου καί στη-
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ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΔΩΡΟ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
Ἀπό τίς Ἐκδόσεις τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος κυκλοφόρησε σέ Β´
Ἔκδοση, συμπληρωμένη,
το βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.
Νικολάου
«ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΕΛΕΝΤΗΣ (1931-1975)
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ».

Περιέχει 13 ὁμιλίες γιά τήν
Παναγία πού ἔγιναν σέ πόλεις καί κωμοπόλεις τῆς
Μητροπόλεως Φθιώτιδος,
ἀπό διαφόρους ὁμιλητές
κατά τό Ἱωβηλαῖο ἔτος
2000.
Σελ. 312. Ἐκδόσεις Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

Πολυτελής καί εἰκονογραφημένη ἔκδοση πού περιέχει τά ἱστορικά στοιχεῖα
πολλῶν
παλαιοχριστιανικῶν ἱερῶν ναῶν, ἱερῶν
Μονῶν καί ἄλλων μνημείων τῆς Φθιώτιδος.

Μιά ὁμάδα παιδιῶν συναντιέται καί γνωρίζεται, μέσα
ἀπό ἕνα ταξίδι στό χῶρο
καί τό χρόνο, μέ ἁγιασμένες
μορφές τῆς Φθιώτιδας. Ποιές εἶναι; Τί θά τούς ποῦν;
Συγγραφεύς: Τριαντάφυλλος
Μπολτέτσος, θεολόγος, σελίδες 127.
Ἐκδόσεις Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

ΕΚΛΕΚΤΑ ΒΙΒΛΙ Α
ΑΠΟ ΤΙ Σ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠ ΟΛΕΩΣ
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ΚΓ’ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
πό τήν αἰγίδα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί
Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου,
μέ τήν φιλοξενία τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου, καί μέ τή συμμετοχή Ἐντεταλμένων 9 Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν καί 67 Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς
Κρήτης καί τῆς Δωδεκανήσου, πραγματοποιήθηκε ἀπό τήν Δευτέρα 31
‘Oκτωβρίου μέχρι καί τήν Τετάρτη 2
Νοεμβρίου, στήν αἴθουσα τοῦ Ἐργατικοῦ Κέντρου Λαμίας, οἱ ἐργασίες
τῆς «ΚΓ΄ Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων
γιά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας», μέ θέμα: «Ὀρθοδοξία καί
Πεντηκοστιανισμός», ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου,
Προέδρου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων. Φορέας τῆς διοργανώσεως ἦταν ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Αἱρέσεων.
Οἱ ἐργασίες τῆς Συνδιασκέψεως ξεκίνησαν μέ ἁγιασμό τόν
ὁποῖο τέλεσε ο Πρόεδρος τῆς Συνδιασκέψεως Μητροπολίτης
Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος ἐνῶ στή συνέχεια χαιρέτησε τήν
Συνδιάσκεψη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ.
Νικόλαος. Ἀκολούθως ἀνεγνώσθησαν τά μηνύματα τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί ἀπηύθυναν μηνύματα ὁ ἀντιπεριφεριάρχης Στερεᾶς Ἑλλάδος κ. Θωμᾶς Στάϊκος,
ὁ Δήμαρχος Λαμιέων κ. Γεώργιος Κοτρωνιᾶς καί ἡ Βουλευτής
κα Τόνια Ἀντωνίου.
Τέλος, κήρυξε τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνδιασκέψεως ὁ Σεβασμιώτατος Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί
τῶν Αἰρέσεων, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος. Στήν
ἐναρκτήρια τελετή παρέστησαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες: Λεοντοπόλεως κ. Διονύσιος, τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, Καρπενησίου κ. Νικόλαος, Θεσσαλιώτιδος καί Φανα-
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ριοφερσάλων κ. Κύριλλος, Κυδωνίας και Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος, Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεώργιος, Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ.
Ἀθηναγόρας καί οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Ἀβύδου κ. Κύριλλος καί Ρεντίνης κ. Σεραφείμ. Ἐπίσης παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Στυλίδος κ. Ἀπόστολος Γκλέτσος, οἱ στρατιωτικές καί
ἀστυνομικές Ἀρχές τῆς πόλεως καί πολλοί Κληρικοί.
Στό μήνυμά του πρός τήν Συνδιάσκεψη ὁ Μακαριώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, μεταξύ τῶν ἄλλων, ὑπογράμμισε καί τά ἑξῆς: «Ἡ θεματολογία
τῆς παρούσης Συνδιασκέψεως ἑστιάζεται εἰς τήν ἀξιολόγησιν,
ἐξ ἐπόψεως Ὀρθοδόξου, τῆς λεγομένης Πεντηκοστιανῆς κινήσεως. Πρόκειται, ὅπως ἀσφαλῶς γνωρίζετε, περί τῆς πλέον
διαδεδομένης αἱρετικῆς κινήσεως εἰς ὁλόκληρον τόν κόσμον,
ἡ ὁποία προῆλθεν ὡς προσπάθεια ἀνακαινίσεως ἐντός τοῦ
προτεσταντικοῦ χώρου, ἐπί ἐδάφους τό ὁποῖον εἶχεν προετοιμασθῇ ἤδη ἐντός τοῦ Μεθοδισμοῦ, ἀλλά καί ἀπό προτεσταντικά ἀφυπνιστικά κινήματα τοῦ 19ου αἰῶνος τά ὁποῖα εἶχαν
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προηγηθῇ. Πρέπει νά ὑπογραμμισθῇ ὅτι ἡ Πεντηκοστιανή κίνησις ἀποτελεῖ ἴσως τήν κατ' ἐξοχήν αἱρετικήν ἐκείνην κίνησιν,
ὅπου ἡ ἀνυπαρξία ἐκκλησιαστικῶν, θεολογικῶν κριτηρίων
εἶχεν ὡς ἀποτέλεσμα, νόθαι πνευματικαί ἐμπειρίαι, νά θεωρηθοῦν ὡς χαρισματικαί καταστάσεις καί ὡς δῆθεν ἐπανάληψις
τοῦ γεγονότος τῆς Πεντηκοστῆς εἰς τά μέλη της.
Ἀναμφιβόλως, εἶναι πολλαί αἱ δυνατότητες προσεγγίσεως
καί ἀξιολογήσεως τοῦ φαινομένου τῆς Πεντηκοστιανῆς κινήσεως, ἐξ ἐπόψεως Ὀρθοδόξου, καί ἡ χάραξις ἐκ μέρους ἡμῶν
τῶν κατευθυντηρίων ποιμαντικῶν ἀρχῶν. Κατά τήν ἀξιολόγησιν καί τῆς ἐν λόγῳ αἱρετικῆς κινήσεως, δέν πρέπει νά παραλείπωμεν νά τονίζωμεν τό θεμελιῶδες διά τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν μας, τό ὁποῖον ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας διαχρονικῶς
ὑπογραμμίζει ἔναντι κάθε αἱρετικῆς πλάνης: ὅτι, δηλαδή, ἡ
Πεντηκοστή εἶναι ἕνα διαρκές βιούμενο γεγονός ἐντός τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ σώματος.
Κάθε διδαχή «ποικίλη καί ξένη» (Ἑβρ. ιγ, 9), ἡ ὁποία χωρίζει ἡ αὐτονομεῖ τό Πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ ἀπό τό Μυστήριον

τῆς Ἐκκλησίας, ἀσχέτως μέ τό πῶς
αὐτοπροσδιορίζεται αὕτη, κατά τήν
διδασκαλίαν τῶν θεοφόρων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι πλάνη,
ἡ ὁποία οὐδεμίαν σχέσιν ἔχει μέ τήν
ἀλήθειαν». Ἀκολούθως ἀνεγνώσθη
ἡ εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νικοπόλεως καί Πρέβέζης κ. Μελετίου, μέ θέμα: «Τί εἶναι ἡ
Ὀρθόδοξη Ὁμολογία». Ὁ δεύτερος
εἰσηγητής τῆς πρώτης ἡμέρας τῆς
Συνδιασκέψεως Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀνέπτυξε τό
θέμα: «Ἱστορία καί διδασκαλία τῶν
Πεντηκοστιανῶν. Γενική εἰσαγωγική
θεώρηση». Ἀκολούθησε ἐποικοδομητική συζήτηση καί ὁλοκλήρωση
τῶν ἐργασιῶν τῆς πρώτης ἡμέρας.
Ἡ δεύτερη μέρα τῆς Συνδιάσκεψεως, Τρίτη 1 Νοεμβρίου, ξεκίνησε
μέ πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε στόν
Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας
προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λεοντουπόλεως κ. Διονυσίου καί συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παύλου, καί Φθιώτιδος κ.
Νικολάου, ἱερέων καί ἱεροδιακόνων ἀπό τίς Ὀρθόδοξες ἀδελφές Ἐκκλησίες ἐνῶ παρέστησαν οἱ ἱερεῖς τῆς ἱερατικῆς συνάξεως τῆς Λαμίας. Τό Θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος. Στό κήρυγμά του μεταξύ τῶν ἄλλων ἀναφέρθηκε στό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί στήν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τόνισε ὅτι ἡ
ζωή τοῦ κάθε ἀνθρώπου ταλανίζεται ἀπό πολλά καί ποικίλα
προβλήματα. Ἡ λύση σέ αὐτά εἶναι ἡ ἐλπίδα καί ἡ ἐμπιστοσύνη στό Θεό. Ὁλοκλήρωσε δέ τό λόγο του μέ τήν εὐχή ὁ Θεός
νά φωτίζει τούς ἐπικεφαλῆς πού χειρίζονται τά προβλήματα
τοῦ λαοῦ νά βροῦν λύσεις καί τρόπους γιά νά βγεῖ ἡ χώρα
ἀπό τή δοκιμασία. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβα-

KΩΔΙΚΟΣ: 5228

EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC
ρίζοντας τό φρόνημα καί τήν πίστη τῶν ὀρθόδοξων ἀφρικανῶν ἀδελφῶν μας. Τό προϊόν τῆς οἰκονομικῆς αὐτῆς ἐνίσχυσης εἶναι ἡ ἔκφραση τῆς ἀγάπης τοῦ χριστεπωνύμου πλήρωματος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας πού πάντα βρίσκεται δίπλα συνεισφέροντας στά καλά ἔργα που ἡ Ἱερά Μητρόπολή
μας ἀναλαμβάνει.
Κατάστημα ρουχισμοῦ Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Καί φέτος λειτούργησε τό κατάστημα ρουχισμοῦ. Σέ κεντρική
ὁδό τῆς Λαμίας (Διάκου 15) καθημερινά 9 μέ 1 τό πρωί, ἐκτός
Κυριακῆς, οἱ ἔχοντες ἀνάγκη εἵχαν τήν δυνατότητα νά ἐπισκεφθοῦν τό κατάστημα καί νά προμηθευτοῦν δωρεάν εἴδη ἔνδυσης, ὑπόδησης ἀλλά καί παιδικά παιχνίδια. Τά εἴδη πού διατέθηκαν ἦταν γιά παιδιά καί ἐνήλικες, καινούργια καί ἐλαφρῶς
μεταχειρισμένα, ὅλα σέ ἄριστη κατάσταση. Οἱ ἐθελόντριες κυρίες διευκόλυναν τούς ἐνδιαφερομένους πού προσήρχοντο νά

ἐπιλέξουν αὐτό πού τούς ταίριαζε καί ἐπιθυμούσαν. Τό κατάστημα στό ὁποῖο πραγματοποιήθηκε αὐτή ἡ φιλανθρωπική
προσπάθεια τῆς Μητροπόλεώς μας προσφέρθηκε δωρεάν ἀπό
τόν κ. Νικήτα Πρασσιᾶ. Συνολικά διετέθησαν 15.000 εἴδη.
Σύναξη Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρόπων.
Μέ τήν ἀλλαγή κάθε τριετία τῆς συνθέσεως τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων τῶν Ἐνοριῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, καθιερώθηκε μέ πρωτοβουλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας νά πραγματοποιεῖται σύναξη τῶν νέων ἐκκλησιαστικῶν ἐπιτρόπων μέ σκοπό τόσο τήν ἐνημέρωσή τους γύρω
ἀπό τά νέα καθήκοντα τους, ὅσο καί τήν καλλιέργεια καί ἀνάπτυξη ἐπαφῆς των μέ τόν Ἐπίσκοπο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Ἡ Σύναξη τῶν νέων Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρόπων γιά τίς
Ἀρχιερατικές Περιφέρειες Λαμίας, Θερμοπυλῶν καί Ροδίτσης,
Ὑπάτης, Λιανοκλαδίου, Μακρακώμης καί Τυμφρηστοῦ, Σπερχειάδος καί Γαρδικίου, Στυλίδος, Πελασγίας, Μενδενίτσης καί
Καμένων Βούρλων, Θαυμακοῦ καί Νέου Μοναστηρίου, Δομοκοῦ καί Ξυνιάδος, τελέσθηκε τό Σάββατο 10 Δεκεμβρίου
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Λαμίας. Τῆς Συνάξεως προηγήθηκε ἀρχιερατική θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας,
πλαισιουμένου ἀπό τούς Ἀρχιερατικούς Ἐπιτρόπους καί κληρικούς καί διακόνους τῆς Μητροπόλεώς μας, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ
ἀγίου καλλινίκου μάρτυρος Μηνᾶ τοῦ Καλλικελάδου, τοῦ
ὁποίου τμῆμα τῆς ἁγίας του κάρας φυλάσσεται στήν ἱερά Μητρόπολή μας καί τό ὁποῖο ἐκτέθηκε κατά τή διάρκεια τῆς θ.
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Ἁπό τήν θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγ. Μηνᾶ τοῦ Καλικελάδου

Λειτουργίας γιά προσκύνηση καί ἁγιασμό τῶν πιστῶν πού παρέστησαν. Τό θέμα τῆς ὁμιλίας τοῦ Σεβασμιωτάτου πρός τούς
Ἐκκλησιαστικούς Ἐπιτρόπους ἦταν: « Ἐκκλησιαστικοί προβληματισμοί στήν παρούσα οἰκονομική κρίση». Μεταξύ
τῶν ἄλλων ὁ Σεβασμιώτατος ἐτόνισε πώς στούς δύσκολους
καιρούς τῆς οἰκονομικῆς κρίσης εἶναι ἀνάγκη ἡ Ἐκκλησία νά
στηρίξει καί νά βοηθήσει τόν ἄνθρωπο, γι’ αὐτό προέτρεψε
τούς ἐκκλησιαστικούς ἐπιτρόπους νά σταματήσουν τά ἔργα
πού ἀφοροῦν τόν καλλωπισμό τοῦ ναοῦ καί νά ἀναπτύξουν
τό φιλανθρωπικό ἔργο. Ὑπογράμμισε τήν ἀνάγκη διαφάνειας
στήν οἰκονομική διαχείριση τοῦ ναοῦ καί τήν ἐφαρμογή τῶν
νόμων πού διέπουν τήν διοίκηση τῶν ἐνοριῶν. Ἐξῆρε τό διακόνημα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἐπιτρόπου, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ τιμή γιά τόν χριστιανό πού τό ἀναλαμβάνει, καί θά πρέπει αὐτός
πού τό κατέχει νά εἶναι ὑπόδειγμα χριστιανοῦ στήν ἐνορία. Τέλος ἀναφέρθηκε στήν ἀνάγκη ἀγαστῆς συνεργασίας τῶν
ἐκκλησιαστικῶν ἐπιτρόπων μέ τήν κεντρική διοίκηση τῆς Μητροπόλεως καί τόν Μητροπολίτη, καθώς αὐτοί ἀποτελοῦν συνεργάτες στενοί στό μεγάλο φιλανθρωπικό ἔργο πού ἐπιτελεῖ
ἡ τοπική μας Ἐκκλησία. Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῶν πνευματικῶν καί ἀπαραίτητων ἐπισημάνσεων τοῦ Σεβασμιωτάτου,
ἐπιδόθηκε σέ ὅλους τούς παρισταμένους ἐκκλησιαστικούς ἐπιτρόπους φάκελος μέ ἔντυπο ὑλικό σχετικά μέ τίς ἁρμοδιότητες
καί τίς εὐθύνες τοῦ διακονήματος τοῦ ἐπιτρόπου. Ἡ Σύναξη
ὁλοκληρώθηκε μέ δεξίωση πού παρατέθηκε ἀπό τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ στήν ἡλιόλουστη πλατεία Ἐλευθερίας.

Κατάμεστος ὁ Μητροπολιτικός Ναός ἀπό τούς ἑκκλησιαστικούς ἐπιτρόπους
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ΕΛΛΑΔ Α ΑΘΑΝΑΤΗ ΠΑΤΡIDA
«Νά ζεῖς χωρίς πατρίδα δέν μπορεῖς.
Ὕστερα ἀπό τήν ἀγάπη στό Θεό, εἶναι ἡ
ἀγάπη τῆς πατρίδος» γράφει ὁ μεγάλος
ποιητής μας Κωστής Παλαμᾶς. Τό πιό ἱερό
πρᾶγμα γιά κάθε ἄνθρωπο εἶναι τό χῶμα
τῆς πατρίδος, ἡ σημαία, τά βουνά, οἱ θάλασσες, οἱ κάμποι, ἡ ἱστορία, τά ὁλοκαυτώματα, τά
ἡρῶα, οἱ Ἐκκλησίες, οἱ
γιορτές, οἱ ἄνθρωποι, τά
ἔθιμα, τά λουλούδια, τά
πουλιά, τά σύννεφα, ὁ
ἀέρας, ἡ μυρωδιά τῆς πατρίδος. Στήν Ἑλληνική
ψυχή ἀπό ἀρχαιοτάτων
χρόνων ἡ ἔννοια τῆς πατρίδος εἶναι βαθειά ριζωμένη καί κανένας δέν μπόρεσε νά τήν ξεριζώσει. Τό
χῶμα της εἶναι ποτισμένο
μέ τό αἷμα τοῦ λαοῦ της
καί ὁ ἔρωτάς του γι’ αὐτήν
εἶναι μέχρι θανάτου.
Αὐτή ἡ πατρίδα πού
λέγεται Ἑλλάδα, εἶναι συντονισμένη στό
πνεῦμα τῆς οὐράνιας πατρίδας. Τό χῶμα
της εἶναι ἀρωματισμένο μέ τήν εὐωδία τῆς
ἁγιότητος, τά βουνά καί οἱ κάμποι της εἶναι
στολισμένα μέ τά ἱερά σκηνώματα τῆς πίστεως, ἡ ἱστορία της εἶναι γραμμένη μέ τά
διδάγματα καί τίς θυσίες τῶν ἁγίων. Εἶναι
ἁγία πατρίδα, πού ἀνάγει τόν ἄνθρωπο καί
συντελεῖ στή δημιουργία μιᾶς κοινωνίας, τῆς
ὁποίας οἱ πολίτες γίνονται οὐρανοπολίτες.

Ἔτσι πορεύεται τό γένος μας καί ἔτσι ὁραματίσθηκαν τό νέο Ἑλληνικό κράτος οἱ
ἀγωνιστές τῆς ἐλευθερίας του. Γι’ αὐτό
ἄρχισαν μέ τήν ἐπίκληση τῆς Ἁγίας Τριάδος
καί ὅπως ἔλεγε ὁ Στρατηγός Μακρυγιάννης
«Οἱ Ἕλληνες ὁρκίστηκαν νά δουλέψουν γιά
θρησκεία καί πατρίδα».
Σήμερα, ὅπως ὅλες οἱ
ἀξίες κλυδωνίζονται καί
ἀνατρέπονται ἀπό τούς
διαγγελεῖς
τῆς
νέας
ἐποχῆς, πού θέτουν πάνω
ἀπό τό πνεῦμα τήν ὕλη
καί ἡ ἔννοια τῆς πατρίδος
ἀποχρωματίζεται
καί
προσβάλλεται. Ἡ φιλοπατρία χαρακτηρίζεται ὡς
ἐθνικισμός. Οἱ ἐθνικές
μνῆμες σιγά-σιγά ὑποβαθμίζονται. Ὅ,τι θυμίζει
Ἑλλάδα ἔρχεται σέ δεύτερη μοίρα. Προέχει τό μοντέλο τῆς παγκοσμιοποιήσεως.
Βέβαια μέ ὅλα αὐτά τά γραικυλίσματα
μερικῶν δουλοπρεπῶν καί ξεπεσμένων
Ἑλλήνων, «ἡ Ἑλλάδα ποτέ δέν πεθαίνει».
Ὁ λαός της δοκιμάζεται μέσα σ’ αὐτή τή
χοάνη τῶν μολυσμένων λημμάτων καί ἡ
πορεία στά πεπρωμένα τῆς ἱστορίας ναρκοθετεῖται. Ἄς κάνουμε ὅμως ὑπομονή. Κι
αὐτό θά περάσει.

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σελίδα 8

«ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΚΓ’ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
πό τήν αἰγίδα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί
Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου,
μέ τήν φιλοξενία τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου, καί μέ τή συμμετοχή Ἐντεταλμένων 9 Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν καί 67 Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς
Κρήτης καί τῆς Δωδεκανήσου, πραγματοποιήθηκε ἀπό τήν Δευτέρα 31
‘Oκτωβρίου μέχρι καί τήν Τετάρτη 2
Νοεμβρίου, στήν αἴθουσα τοῦ Ἐργατικοῦ Κέντρου Λαμίας, οἱ ἐργασίες
τῆς «ΚΓ΄ Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων
γιά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας», μέ θέμα: «Ὀρθοδοξία καί
Πεντηκοστιανισμός», ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου,
Προέδρου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων. Φορέας τῆς διοργανώσεως ἦταν ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Αἱρέσεων.
Οἱ ἐργασίες τῆς Συνδιασκέψεως ξεκίνησαν μέ ἁγιασμό τόν
ὁποῖο τέλεσε ο Πρόεδρος τῆς Συνδιασκέψεως Μητροπολίτης
Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος ἐνῶ στή συνέχεια χαιρέτησε τήν
Συνδιάσκεψη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ.
Νικόλαος. Ἀκολούθως ἀνεγνώσθησαν τά μηνύματα τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί ἀπηύθυναν μηνύματα ὁ ἀντιπεριφεριάρχης Στερεᾶς Ἑλλάδος κ. Θωμᾶς Στάϊκος,
ὁ Δήμαρχος Λαμιέων κ. Γεώργιος Κοτρωνιᾶς καί ἡ Βουλευτής
κα Τόνια Ἀντωνίου.
Τέλος, κήρυξε τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνδιασκέψεως ὁ Σεβασμιώτατος Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί
τῶν Αἰρέσεων, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος. Στήν
ἐναρκτήρια τελετή παρέστησαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες: Λεοντοπόλεως κ. Διονύσιος, τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, Καρπενησίου κ. Νικόλαος, Θεσσαλιώτιδος καί Φανα-
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ριοφερσάλων κ. Κύριλλος, Κυδωνίας και Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος, Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεώργιος, Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ.
Ἀθηναγόρας καί οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Ἀβύδου κ. Κύριλλος καί Ρεντίνης κ. Σεραφείμ. Ἐπίσης παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Στυλίδος κ. Ἀπόστολος Γκλέτσος, οἱ στρατιωτικές καί
ἀστυνομικές Ἀρχές τῆς πόλεως καί πολλοί Κληρικοί.
Στό μήνυμά του πρός τήν Συνδιάσκεψη ὁ Μακαριώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, μεταξύ τῶν ἄλλων, ὑπογράμμισε καί τά ἑξῆς: «Ἡ θεματολογία
τῆς παρούσης Συνδιασκέψεως ἑστιάζεται εἰς τήν ἀξιολόγησιν,
ἐξ ἐπόψεως Ὀρθοδόξου, τῆς λεγομένης Πεντηκοστιανῆς κινήσεως. Πρόκειται, ὅπως ἀσφαλῶς γνωρίζετε, περί τῆς πλέον
διαδεδομένης αἱρετικῆς κινήσεως εἰς ὁλόκληρον τόν κόσμον,
ἡ ὁποία προῆλθεν ὡς προσπάθεια ἀνακαινίσεως ἐντός τοῦ
προτεσταντικοῦ χώρου, ἐπί ἐδάφους τό ὁποῖον εἶχεν προετοιμασθῇ ἤδη ἐντός τοῦ Μεθοδισμοῦ, ἀλλά καί ἀπό προτεσταντικά ἀφυπνιστικά κινήματα τοῦ 19ου αἰῶνος τά ὁποῖα εἶχαν
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προηγηθῇ. Πρέπει νά ὑπογραμμισθῇ ὅτι ἡ Πεντηκοστιανή κίνησις ἀποτελεῖ ἴσως τήν κατ' ἐξοχήν αἱρετικήν ἐκείνην κίνησιν,
ὅπου ἡ ἀνυπαρξία ἐκκλησιαστικῶν, θεολογικῶν κριτηρίων
εἶχεν ὡς ἀποτέλεσμα, νόθαι πνευματικαί ἐμπειρίαι, νά θεωρηθοῦν ὡς χαρισματικαί καταστάσεις καί ὡς δῆθεν ἐπανάληψις
τοῦ γεγονότος τῆς Πεντηκοστῆς εἰς τά μέλη της.
Ἀναμφιβόλως, εἶναι πολλαί αἱ δυνατότητες προσεγγίσεως
καί ἀξιολογήσεως τοῦ φαινομένου τῆς Πεντηκοστιανῆς κινήσεως, ἐξ ἐπόψεως Ὀρθοδόξου, καί ἡ χάραξις ἐκ μέρους ἡμῶν
τῶν κατευθυντηρίων ποιμαντικῶν ἀρχῶν. Κατά τήν ἀξιολόγησιν καί τῆς ἐν λόγῳ αἱρετικῆς κινήσεως, δέν πρέπει νά παραλείπωμεν νά τονίζωμεν τό θεμελιῶδες διά τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν μας, τό ὁποῖον ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας διαχρονικῶς
ὑπογραμμίζει ἔναντι κάθε αἱρετικῆς πλάνης: ὅτι, δηλαδή, ἡ
Πεντηκοστή εἶναι ἕνα διαρκές βιούμενο γεγονός ἐντός τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ σώματος.
Κάθε διδαχή «ποικίλη καί ξένη» (Ἑβρ. ιγ, 9), ἡ ὁποία χωρίζει ἡ αὐτονομεῖ τό Πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ ἀπό τό Μυστήριον

τῆς Ἐκκλησίας, ἀσχέτως μέ τό πῶς
αὐτοπροσδιορίζεται αὕτη, κατά τήν
διδασκαλίαν τῶν θεοφόρων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι πλάνη,
ἡ ὁποία οὐδεμίαν σχέσιν ἔχει μέ τήν
ἀλήθειαν». Ἀκολούθως ἀνεγνώσθη
ἡ εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νικοπόλεως καί Πρέβέζης κ. Μελετίου, μέ θέμα: «Τί εἶναι ἡ
Ὀρθόδοξη Ὁμολογία». Ὁ δεύτερος
εἰσηγητής τῆς πρώτης ἡμέρας τῆς
Συνδιασκέψεως Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀνέπτυξε τό
θέμα: «Ἱστορία καί διδασκαλία τῶν
Πεντηκοστιανῶν. Γενική εἰσαγωγική
θεώρηση». Ἀκολούθησε ἐποικοδομητική συζήτηση καί ὁλοκλήρωση
τῶν ἐργασιῶν τῆς πρώτης ἡμέρας.
Ἡ δεύτερη μέρα τῆς Συνδιάσκεψεως, Τρίτη 1 Νοεμβρίου, ξεκίνησε
μέ πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε στόν
Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας
προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λεοντουπόλεως κ. Διονυσίου καί συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παύλου, καί Φθιώτιδος κ.
Νικολάου, ἱερέων καί ἱεροδιακόνων ἀπό τίς Ὀρθόδοξες ἀδελφές Ἐκκλησίες ἐνῶ παρέστησαν οἱ ἱερεῖς τῆς ἱερατικῆς συνάξεως τῆς Λαμίας. Τό Θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος. Στό κήρυγμά του μεταξύ τῶν ἄλλων ἀναφέρθηκε στό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί στήν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τόνισε ὅτι ἡ
ζωή τοῦ κάθε ἀνθρώπου ταλανίζεται ἀπό πολλά καί ποικίλα
προβλήματα. Ἡ λύση σέ αὐτά εἶναι ἡ ἐλπίδα καί ἡ ἐμπιστοσύνη στό Θεό. Ὁλοκλήρωσε δέ τό λόγο του μέ τήν εὐχή ὁ Θεός
νά φωτίζει τούς ἐπικεφαλῆς πού χειρίζονται τά προβλήματα
τοῦ λαοῦ νά βροῦν λύσεις καί τρόπους γιά νά βγεῖ ἡ χώρα
ἀπό τή δοκιμασία. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβα-
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ρίζοντας τό φρόνημα καί τήν πίστη τῶν ὀρθόδοξων ἀφρικανῶν ἀδελφῶν μας. Τό προϊόν τῆς οἰκονομικῆς αὐτῆς ἐνίσχυσης εἶναι ἡ ἔκφραση τῆς ἀγάπης τοῦ χριστεπωνύμου πλήρωματος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας πού πάντα βρίσκεται δίπλα συνεισφέροντας στά καλά ἔργα που ἡ Ἱερά Μητρόπολή
μας ἀναλαμβάνει.
Κατάστημα ρουχισμοῦ Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Καί φέτος λειτούργησε τό κατάστημα ρουχισμοῦ. Σέ κεντρική
ὁδό τῆς Λαμίας (Διάκου 15) καθημερινά 9 μέ 1 τό πρωί, ἐκτός
Κυριακῆς, οἱ ἔχοντες ἀνάγκη εἵχαν τήν δυνατότητα νά ἐπισκεφθοῦν τό κατάστημα καί νά προμηθευτοῦν δωρεάν εἴδη ἔνδυσης, ὑπόδησης ἀλλά καί παιδικά παιχνίδια. Τά εἴδη πού διατέθηκαν ἦταν γιά παιδιά καί ἐνήλικες, καινούργια καί ἐλαφρῶς
μεταχειρισμένα, ὅλα σέ ἄριστη κατάσταση. Οἱ ἐθελόντριες κυρίες διευκόλυναν τούς ἐνδιαφερομένους πού προσήρχοντο νά

ἐπιλέξουν αὐτό πού τούς ταίριαζε καί ἐπιθυμούσαν. Τό κατάστημα στό ὁποῖο πραγματοποιήθηκε αὐτή ἡ φιλανθρωπική
προσπάθεια τῆς Μητροπόλεώς μας προσφέρθηκε δωρεάν ἀπό
τόν κ. Νικήτα Πρασσιᾶ. Συνολικά διετέθησαν 15.000 εἴδη.
Σύναξη Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρόπων.
Μέ τήν ἀλλαγή κάθε τριετία τῆς συνθέσεως τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων τῶν Ἐνοριῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, καθιερώθηκε μέ πρωτοβουλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας νά πραγματοποιεῖται σύναξη τῶν νέων ἐκκλησιαστικῶν ἐπιτρόπων μέ σκοπό τόσο τήν ἐνημέρωσή τους γύρω
ἀπό τά νέα καθήκοντα τους, ὅσο καί τήν καλλιέργεια καί ἀνάπτυξη ἐπαφῆς των μέ τόν Ἐπίσκοπο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Ἡ Σύναξη τῶν νέων Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρόπων γιά τίς
Ἀρχιερατικές Περιφέρειες Λαμίας, Θερμοπυλῶν καί Ροδίτσης,
Ὑπάτης, Λιανοκλαδίου, Μακρακώμης καί Τυμφρηστοῦ, Σπερχειάδος καί Γαρδικίου, Στυλίδος, Πελασγίας, Μενδενίτσης καί
Καμένων Βούρλων, Θαυμακοῦ καί Νέου Μοναστηρίου, Δομοκοῦ καί Ξυνιάδος, τελέσθηκε τό Σάββατο 10 Δεκεμβρίου
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Λαμίας. Τῆς Συνάξεως προηγήθηκε ἀρχιερατική θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας,
πλαισιουμένου ἀπό τούς Ἀρχιερατικούς Ἐπιτρόπους καί κληρικούς καί διακόνους τῆς Μητροπόλεώς μας, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ
ἀγίου καλλινίκου μάρτυρος Μηνᾶ τοῦ Καλλικελάδου, τοῦ
ὁποίου τμῆμα τῆς ἁγίας του κάρας φυλάσσεται στήν ἱερά Μητρόπολή μας καί τό ὁποῖο ἐκτέθηκε κατά τή διάρκεια τῆς θ.

ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 • ἀρ. φύλλου 78 • ἔτος 13ο
Ἁπό τήν θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγ. Μηνᾶ τοῦ Καλικελάδου

Λειτουργίας γιά προσκύνηση καί ἁγιασμό τῶν πιστῶν πού παρέστησαν. Τό θέμα τῆς ὁμιλίας τοῦ Σεβασμιωτάτου πρός τούς
Ἐκκλησιαστικούς Ἐπιτρόπους ἦταν: « Ἐκκλησιαστικοί προβληματισμοί στήν παρούσα οἰκονομική κρίση». Μεταξύ
τῶν ἄλλων ὁ Σεβασμιώτατος ἐτόνισε πώς στούς δύσκολους
καιρούς τῆς οἰκονομικῆς κρίσης εἶναι ἀνάγκη ἡ Ἐκκλησία νά
στηρίξει καί νά βοηθήσει τόν ἄνθρωπο, γι’ αὐτό προέτρεψε
τούς ἐκκλησιαστικούς ἐπιτρόπους νά σταματήσουν τά ἔργα
πού ἀφοροῦν τόν καλλωπισμό τοῦ ναοῦ καί νά ἀναπτύξουν
τό φιλανθρωπικό ἔργο. Ὑπογράμμισε τήν ἀνάγκη διαφάνειας
στήν οἰκονομική διαχείριση τοῦ ναοῦ καί τήν ἐφαρμογή τῶν
νόμων πού διέπουν τήν διοίκηση τῶν ἐνοριῶν. Ἐξῆρε τό διακόνημα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἐπιτρόπου, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ τιμή γιά τόν χριστιανό πού τό ἀναλαμβάνει, καί θά πρέπει αὐτός
πού τό κατέχει νά εἶναι ὑπόδειγμα χριστιανοῦ στήν ἐνορία. Τέλος ἀναφέρθηκε στήν ἀνάγκη ἀγαστῆς συνεργασίας τῶν
ἐκκλησιαστικῶν ἐπιτρόπων μέ τήν κεντρική διοίκηση τῆς Μητροπόλεως καί τόν Μητροπολίτη, καθώς αὐτοί ἀποτελοῦν συνεργάτες στενοί στό μεγάλο φιλανθρωπικό ἔργο πού ἐπιτελεῖ
ἡ τοπική μας Ἐκκλησία. Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῶν πνευματικῶν καί ἀπαραίτητων ἐπισημάνσεων τοῦ Σεβασμιωτάτου,
ἐπιδόθηκε σέ ὅλους τούς παρισταμένους ἐκκλησιαστικούς ἐπιτρόπους φάκελος μέ ἔντυπο ὑλικό σχετικά μέ τίς ἁρμοδιότητες
καί τίς εὐθύνες τοῦ διακονήματος τοῦ ἐπιτρόπου. Ἡ Σύναξη
ὁλοκληρώθηκε μέ δεξίωση πού παρατέθηκε ἀπό τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ στήν ἡλιόλουστη πλατεία Ἐλευθερίας.

Κατάμεστος ὁ Μητροπολιτικός Ναός ἀπό τούς ἑκκλησιαστικούς ἐπιτρόπους
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ΕΛΛΑΔ Α ΑΘΑΝΑΤΗ ΠΑΤΡIDA
«Νά ζεῖς χωρίς πατρίδα δέν μπορεῖς.
Ὕστερα ἀπό τήν ἀγάπη στό Θεό, εἶναι ἡ
ἀγάπη τῆς πατρίδος» γράφει ὁ μεγάλος
ποιητής μας Κωστής Παλαμᾶς. Τό πιό ἱερό
πρᾶγμα γιά κάθε ἄνθρωπο εἶναι τό χῶμα
τῆς πατρίδος, ἡ σημαία, τά βουνά, οἱ θάλασσες, οἱ κάμποι, ἡ ἱστορία, τά ὁλοκαυτώματα, τά
ἡρῶα, οἱ Ἐκκλησίες, οἱ
γιορτές, οἱ ἄνθρωποι, τά
ἔθιμα, τά λουλούδια, τά
πουλιά, τά σύννεφα, ὁ
ἀέρας, ἡ μυρωδιά τῆς πατρίδος. Στήν Ἑλληνική
ψυχή ἀπό ἀρχαιοτάτων
χρόνων ἡ ἔννοια τῆς πατρίδος εἶναι βαθειά ριζωμένη καί κανένας δέν μπόρεσε νά τήν ξεριζώσει. Τό
χῶμα της εἶναι ποτισμένο
μέ τό αἷμα τοῦ λαοῦ της
καί ὁ ἔρωτάς του γι’ αὐτήν
εἶναι μέχρι θανάτου.
Αὐτή ἡ πατρίδα πού
λέγεται Ἑλλάδα, εἶναι συντονισμένη στό
πνεῦμα τῆς οὐράνιας πατρίδας. Τό χῶμα
της εἶναι ἀρωματισμένο μέ τήν εὐωδία τῆς
ἁγιότητος, τά βουνά καί οἱ κάμποι της εἶναι
στολισμένα μέ τά ἱερά σκηνώματα τῆς πίστεως, ἡ ἱστορία της εἶναι γραμμένη μέ τά
διδάγματα καί τίς θυσίες τῶν ἁγίων. Εἶναι
ἁγία πατρίδα, πού ἀνάγει τόν ἄνθρωπο καί
συντελεῖ στή δημιουργία μιᾶς κοινωνίας, τῆς
ὁποίας οἱ πολίτες γίνονται οὐρανοπολίτες.

Ἔτσι πορεύεται τό γένος μας καί ἔτσι ὁραματίσθηκαν τό νέο Ἑλληνικό κράτος οἱ
ἀγωνιστές τῆς ἐλευθερίας του. Γι’ αὐτό
ἄρχισαν μέ τήν ἐπίκληση τῆς Ἁγίας Τριάδος
καί ὅπως ἔλεγε ὁ Στρατηγός Μακρυγιάννης
«Οἱ Ἕλληνες ὁρκίστηκαν νά δουλέψουν γιά
θρησκεία καί πατρίδα».
Σήμερα, ὅπως ὅλες οἱ
ἀξίες κλυδωνίζονται καί
ἀνατρέπονται ἀπό τούς
διαγγελεῖς
τῆς
νέας
ἐποχῆς, πού θέτουν πάνω
ἀπό τό πνεῦμα τήν ὕλη
καί ἡ ἔννοια τῆς πατρίδος
ἀποχρωματίζεται
καί
προσβάλλεται. Ἡ φιλοπατρία χαρακτηρίζεται ὡς
ἐθνικισμός. Οἱ ἐθνικές
μνῆμες σιγά-σιγά ὑποβαθμίζονται. Ὅ,τι θυμίζει
Ἑλλάδα ἔρχεται σέ δεύτερη μοίρα. Προέχει τό μοντέλο τῆς παγκοσμιοποιήσεως.
Βέβαια μέ ὅλα αὐτά τά γραικυλίσματα
μερικῶν δουλοπρεπῶν καί ξεπεσμένων
Ἑλλήνων, «ἡ Ἑλλάδα ποτέ δέν πεθαίνει».
Ὁ λαός της δοκιμάζεται μέσα σ’ αὐτή τή
χοάνη τῶν μολυσμένων λημμάτων καί ἡ
πορεία στά πεπρωμένα τῆς ἱστορίας ναρκοθετεῖται. Ἄς κάνουμε ὅμως ὑπομονή. Κι
αὐτό θά περάσει.

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σελίδα 2

«ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑ»
ό Σάββατο 17 Δεκεμβρίου
πραγματοποιήθηκε μέ ἐπιτυχία
τό ἐτήσιο Συνέδριο Νεολαίας
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
Τό Συνέδριο ἔλαβε χώρα στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Ἄμπλιανης Λαμίας. Τό
κεντρικό θέμα περιστράφηκε γύρω
ἀπό τόν πολύ ἐνδιαφέροντα ἄξονα
«Ἐκκλησία και Πατρίδα». Ὡς βασικός
ὁμιλητής εἶχε προσκληθεῖ ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Νικόλαο ὁ πολυγραφώτατος συγγραφέας
καί ἀρθρογράφος κ. Κωνσταντῖνος Ἰ.
Χολέβας, Πολιτικός Ἐπιστήμονας καί
συνεργάτης τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί
Ἀρχισυντάκτης τοῦ Περιοδικοῦ «Ἐκκλησία».
Τό Συνέδριο, τό ὁποῖο παρακολούθησαν ἀπό τό πρωί μέχρι τό μεσημέρι πολλοί νέοι ἀπό ὅλα τά σημεῖα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ξεκίνησε μέ προσευχή. Στή συνέχεια
ἔλαβε τό λόγο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν ἐλλογιμώτατο Ὁμιλητή γιά

Ὀνομαστήρια Σεβασμιωτάτου.

τήν ἀποδοχή τῆς πρόσκλησής του νά ἔρθει στή Λαμία, ἀναφέρθηκε στήν ἐπιλογή τοῦ θέματος τοῦ Συνεδρίου, τό ὁποῖο
συμπίπτει μέ τό βασικό θέμα στό ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο καί
τό ἡμερολόγιο τσέπης 2012 τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως. Ἀκολούθως ἀναφέρθηκε στήν Οἰκουμενικότητα τῆς
Ἐκκλησίας σέ ἀντιπαραβολή μέ τά
ἀρνητικά τῆς Παγκοσμιοποιήσεως καί
τῆς νέας Ἐποχῆς.
Κατόπιν ἔλαβε τό λόγο ὁ κ. Χολέβας ὁ ὁποῖος μέ σαφήνεια, μέ ὡραῖο
καί εὔληπτο τρόπο ἀλλά καί μέ βαθειά τεκμηρίωση, ἀναφέρθηκε στούς
δεσμούς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
καί τῆς Ἑλλάδος.
Στή συνέχεια δόθηκε εὐκαιρία νά
διατυπωθοῦν ἐρωτήσεις καί νά δοθοῦν οἱ κατάλληλες ἀπαντήσεις ἀπό
τόν ὁμιλητή. Τό πρῶτο μέρος ὁλοκληρώθηκε μέ ἕνα ντουέτο μαθητῶν
τοῦ 2ου λυκείου τήν Κατερίνα καί τόν
Φώτη Μοῦρτο, οἱ ὁποῖοι ἀπέδωσαν
μέ μεγάλη ἐπιτυχία σύγχρονα νεανικά
τραγούδια.

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Βιβλιοπωλεῖο
ἹερᾶςΜητροπόλεως
Φθιώτιδος

Διμηνιαία ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος

Ἐκτύπωση: «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» ἀ.ἑ.
Διανέμεται δωρεάν
Ἡ ἔκδοση στηρίζεται σέ προαιρετικές εἰσφορές
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ΚΓ’ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἀπηύθυνε σύντομο
χαιρετισμό, ὅπου μεταξύ τῶν ἄλλων εὐχαρίστησε τούς παρευρισκομένους γιά τήν παρουσία τους καί ἐξέφρασε τή χαρά του
γιά τήν πραγματοποίηση τῆς συνδιασκέψεως στή Λαμία. Στή
Θεία Λειτουργία παρέστησαν οἱ Βουλευτές κα Αἰκ. Μπατζελῆ
καί ὁ κ. Ἀστ. Ροντούλης. Μετά τή Θεία Λειτουργία συνεχίσθηκαν οἱ ἐργασίες τῆς συνδιασκέψεως μέ τίς εἰσηγήσεις: τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Βαρνάβα Λαμπρόπουλου μέ θέμα: «Χρειάζεται ἡ Ἐκκλησία μιά δεύτερη Πεντηκοστή;» καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Αὐγουστίνου Μύρου μέ θέμα: «Τό γεγονός τῆς
Πεντηκοστῆς καί ἡ παρερμηνεία του ἀπό τά κινήματα τῶν Πεντηκοστιανῶν». Τό μεσημέρι μετά τήν ὁλοκλήρωση τῶν ἐργασιῶν οἱ συμμετέχοντες στή Συνδιάσκεψη μετέβησαν στήν Ἱ.
Μονή Ἀγάθωνος, ὅπου ξεναγήθησαν στή Μονή καί παρακάθησαν σέ ἐπίσημη τράπεζα πού παρέθεσε πρός τιμή τους ἡ
ἀδελφότητα τῆς Μονῆς. Τό ἀπόγευμα συνεχίσθηκαν οἱ ἐργασίες τῆς συνδιασκέψεως μέ τίς εἰσηγήσεις τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρω-

τοπρεσβυτέρου π. Εὐαγγέλου Γκανᾶ μέ θέμα: «Ἡ "ἀνθρώπινη" φύση ἀποστρέφεται τό "θρησκευτικό" κενό: σχόλιο στήν
ἐμφάνιση καί ἐξάπλωση τοῦ Πεντηκοστιανοῦ κινήματος» καί
τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Γεωργόπουλου, Λέκτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Θεσσαλονίκης, μέ
θέμα: «Ἡ ἐνδοπροτεσταντική κριτική κατά τῆς Πεντηκοστιανῆς
κίνησης». Τό δεῖπνο τῆς δευτέρας ἡμέρας τῆς Συνδιασκέψεως
παρατέθηκε στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Ν. Ἄμπλιανης Λαμίας, ὅπου ἡ χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας τραγούδησε παραδοσιακά τραγούδια καί διασκέδασε τούς συνέδρους.
Οἱ ἐργασίες τῆς ΚΓ´ Συνδιασκέψεως ὁλοκληρώθηκαν τήν
Τετάρτη 2 Νοεμβρίου μέ γενική συζήτηση καί τήν διατύπωση
καί ἔγκριση τῶν πορισμάτων τῆς Συνδιασκέψεως, τά ὁποῖα καί
θά ἀνακοινωθοῦν σέ ὅλο τόν Ὀρθόδοξο χριστιανικό κόσμο
γιά τήν ἐνημέρωση τῶν Ἐκκλησιῶν σχετικά μέ τό σπουδαῖο
ζήτημα τῶν Πεντηκοστιανῶν.

«ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»
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Λειτουργία παρέστη συμπροσευχόμενος ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος, τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας
κ. Προτέριος. Μετά τή θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος κατόπιν παρακλήσεως τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ πανοσ.
ἀρχιμ. π. Βαρνάβα Θεοχάρη μετέβη στό Πνευματικό Κέντρο
τῆς ἐνορίας καί μίλησε στούς νέους τῆς ἐνοριακῆς συνάξεως.
Τήν Κυριακή 20 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε καί
ὡμίλησε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας, ὅπου καί τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ Ἀθανασίου Μόσχου, ἐπιτ. Λυκειάρχη-Φιλολόγου, συνεργάτη τῆς Μητροπόλεώς μας. Ἐνῶ τήν Κυριακή 27 Νοεμβρίου πάλι στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τῆς Βασιλικῆς Ζαχαρῆ, συζύγου τοῦ κ.
Ἀθανασίου Ζαχαρῆ, παλαιοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου τοῦ
Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ.

Τ

Ἰδιοκτησία: Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος
Ἐκδότης: Σεβ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ὑπεύθυνος συντάξεως: Ἀρχιμ. Ἄνθιμος Νεραντζῆς, Ἱεροκήρυξ.
Ἐπιστολές καί ἐμβάσματα:
Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος, Σκληβανιώτου 5
Τ.Κ. 35100 Λαμία Τηλ. 2231 050552 FAX: 2231 050554
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Ἀπό τήν χειροθεσία τοῦ νέου Ἀρχιδιακόνου π. Ἀθανασίου Κυρίτση

Μέ πανηγυρική θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό
Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, ἑόρτασε τήν Τρίτη 6
Δεκεμβρίου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τά σεπτά ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Φέτος λόγῳ πένθους ὁ Σεβασμιώτατος δέν δέχθηκε ἐπισκέψεις
στό Μητροπολιτικό Μέγαρο. Ὡστόσο πολλοί ἦταν ἐκεῖνοι που
παρακολούθησαν τήν θ. Λειτουργία στόν Μητροπολιτικό Ναό
καί εὐχήθηκαν στό Σεβασμιώτατο κατά τήν διανομή τοῦ ἀντιδώρου. Ὁ Σεβασμιώτατος μιλώντας στό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας στό εὐσεβές ἐκκλησίασμα πού γέμισε τόν Μητροπολιτικό
Ναό μίλησε γιά τήν αὐτοκριτική πού εἶναι ἀπαραίτητη στό κάθε χριστιανό καί ἰδιαίτερα στούς ἐπισκόπους, σέ σχέση καί μέ
τίς ἀρετές πού προβάλλουν καί μᾶς διδάσκουν οἱ ἅγιοι τῆς
Ἐκκλησίας μας, ὅπως ὁ ἅγιος Νικόλαος καί παρεκάλεσε ὅλους
νά προσεύχονται γιά τήν ἐνίσχυσή του στό δύσκολο ἔργο τῆς
διαποίμανσης τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἡ πανηγυρική θεία Λειτουργία ὁλοκληρώθηκε μέ τήν εἰς ἀρχιδιάκονο χειροθεσία
τοῦ ἱεροδιακόνου τοῦ Μηροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἀθάνασιου Κυρίτση. Ὁ νέος ἀρχιδιάκονος εἶναι ἔγγαμος, πατέρας ἑνός τέκνου,
πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί ὑπηρετεῖ στά γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως Φθιώτιδος στή θέση τοῦ ἰδιαιτέρου γραμματέως τοῦ Σεβασμιώτατου. Στή θ. Λειτουργία παρέστησαν καί εὐχήθηκαν ὁ Γενικός
Γραμματέας Στερεᾶς κ. Κλ. Περγαντᾶς, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης
κ. Θωμ. Στάικος, ὁ Γραμματέας τῆς Περιφέρειας κ. Κων.
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σμίων, πού προσκομίζει πλοῦτο ἐπουρανίων. Εἶναι ἔλλειψη τῶν ἀνέσεων τῆς ζωῆς, πού φέρνει ἀφθονία θησαυρῶν χάριτος. Ὁ Θεός ἐπτώχευσε, θά εἰπεῖ ταπεινώθηκε. Συνεπακόλουθα τῆς ταπεινῆς ζωῆς εἶναι ἡ στέρηση
καί ὁ περιορισμός τῶν ὑλικῶν ἀπολαύσεων. Ὅταν ὁ Κύριος ἐμακάριζε τούς πτωχούς, «Μακάριοι οἱ πτωχοί», δέν
ἐννοοῦσε τήν φτώχεια, ἀλλά ἐπεσήμαινε τόν παράγοντα
τῆς ταπεινώσεως, πού εἶναι ἀπαραίτητος γιά τήν ἐξύψωση τοῦ ἀνθρώπου.
Mήπως, ἀδελφοί μου, τά ὅσα δεινά συμβαίνουν στόν
τόπο μας εἶναι ἐπισήμανση τοῦ ἐκτροχιασμοῦ μας ἀπό τό
δρόμο τῆς ταπεινώσεως καί ἀπόρροια τῆς ἐγωϊστικῆς ζωῆς
μας; Τά ὑπερφίαλα οἰκονομικά προγράμματα, ἡ ἀλόγιστη
κατανάλωση, ἡ ὑπέρμετρη ἐκμετάλλευση τῶν δώρων τῆς
φύσεως, ὁ δαιμονικός ἐγωϊσμός ὁδήγησαν τήν κοινωνία
μας στή σύγχρονη Βαβέλ, πού ὕψωσε μέν τόν ἀνθρώπινο
λογισμό στά μεγάλα ἐπιτεύγματα, ἀλλά στό τέλος τόν
τρέλανε, τόν σύγχυσε καί τόν ἀποκτήνωσε. Τά ἀποτελέσματα τῆς συγχύσεως τά ζοῦμε ὅλοι. Ἐπτωχεύσαμε οἰκονομικά καί διαλυθήκαμε πνευματικά. Ἀναζητοῦμε τά
αἴτια τῆς καταπτώσεως καί δέν εἰσερχόμεθα εἰς τόν
πυρῆνα τοῦ προβλήματος. Ἄν συνεχίσωμε ἔτσι, δυστυχῶς
θά ἔχωμε τά χειρότερα.
Ἀδελφοί καί τέκνα μου πνευματικά.
Μή ἀναζητᾶτε τήν οἰκονομική ἀνάκαμψη στά προγράμματα τῶν Εὐρωπαίων καί στίς διακηρύξεις τῶν τραπεζιτῶν. Μή ἐλπίζετε σέ ἀνθρώπους, πού μᾶς βλέπουν
εὔκολη καί νόστιμη λεία γιά τόν δικό τους πλουτισμό.
Στραφεῖτε στήν ἠθική τοῦ Εὐαγγελίου καί ἀλλάξατε τρόπο ζωῆς. Μέ τή νοοτροπία πού μᾶς ὑπέβαλλαν μέχρι τώρα, μᾶς ἔφεραν στήν ἐξαθλίωση. Μᾶς ὑποσχέθηκαν παραδείσους, ἀλλά μᾶς ἔβαλαν στήν κόλαση καί τηγανιζόμαστε καθημερινά μέ τούς ὑπέρογκους φόρους, τήν στέρηση
τῶν ἀπαραιτήτων καί κυρίως μέ τόν ψυχολογικό βομβαρδισμό πού ἐξόντωσε κάθε ἴχνος ἐλπίδος.
Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ τέμνει τή ζωή μας καί γεννᾶ
τήν πραγματική ἐλπίδα, πού ἐκπηγάζει ἀπό τόν πλοῦτο
τῆς χάριτος Του. Ἄς καλέσωμε τόν Θεό στή ζωή μας. Ἄς
θέσωμε χριστιανικές ἀρχές στήν κοινωνία μας. Μαζί μας
εἶναι ὁ Χριστός. Τό μήνυμα τῶν Ἀγγέλων πρός τούς ποιμένες: «Μὴ φοβεῖσθε· ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν
χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη
ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστὸς Κύριος» (Λουκ.
2,10) εἶναι γιά μᾶς ἡ αὐγή μιᾶς καινούργιας ζωῆς, εἰρήνης καί εὐδοκίας.
Ἐκ βάθους ψυχῆς εὔχομαι σέ ὅλους σας χρόνια πολλά, εἰρηνικά καί ἁγιασμένα.
Ἡ Χάρις τοῦ δι΄ ἡμᾶς ἐνανθρωπήσαντος Χριστοῦ μετά
τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί, Ἀμήν.
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ἀπό τόν πανηγυρικό ἑσπερινό στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Συκᾶς Ὑπάτης

Ψαθᾶς, ὁ Διοικητής τῆς ΜΕΡΥΠ, ὁ Περιφερειακός Διευθυντής
τῆς Ἀστυνομίας, ὁ Ἀστυνομικός Διευθυντής Φθιώτιδος, Περιφερειακός Διευθυντής τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας, ὁ τ.
Βουλευτής κ. Νικ. Σταυρογιάννης, ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς
μας καί πλῆθος κόσμου. Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό
Ναό Ἁγίου Νικολάου Συκᾶς Ὑπάτης, ὅπου ἔτυχε θερμῆς ὑποδοχῆς καί ἐκδηλώσεων ἀγάπης ἀπό τούς κατοίκους τοῦ χωριοῦ γιά τήν παρουσία του στό πανηγύρι τῆς ἐνορίας τους.
Mεγάλη δωρεά γιά τήν ἐνορία Δάφνης Ὑπάτης.
Ἔκπληξη καί θαυμασμό προκάλεσε στή Μητρόπολή μας ἡ μεγάλη προσφορά τῆς Ἀγγελικῆς Ἀθανασίου Τσόγκα, τό γένος
Μηλιαράκη, ἡ ὁποία ἀπεβίωσε στήν Ἀθήνα τίς 2 Ἰανουαρίου
2011 καί μέ τήν διαθήκη της διαθέτει τό ποσό τῶν 100.000
εὐρώ στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀποστόλων Δάφνης Ὑπάτης γιά
τήν ἀποκατάσταση τῆς στέγης καί τή δημιουργία Πνευματικοῦ
Κέντρου. Ὁ Θεός ἄς ἀναπαύει τή ψυχή της.
Γιά τήν ἀνέγερση τοῦ Ἁγίου Νικολάου στή Μουάνζα.
Παρά τίς δύσκολες οἰκονομικές συνθῆκες ἡ Ἱερά Μητρόπολή
μας ὡς δεύτερη δόση προσέφερε τό ποσό τῶν 30.000 εὐρώ
γιά τήν συνέχιση τῆς ἀνοικοδόμησης τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Ναοῦ τῆς Μητροπόλεως Μουάνζα τῆς Τανζανίας. Τήν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ αὐτοῦ ἀνέλαβε ἡ Μητρόπολή μας προκειμένου
νά ἐνισχύσει τήν πτωχή αὐτή Μητρόπολη τῆς Ἀφρικῆς πού
στερεῖται ναῶν τονώνοντας μέ αὐτό τόν τρόπο τό ἔργο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μουάνζα κ. Ἱερωνύμου καί στη-
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ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΔΩΡΟ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
Ἀπό τίς Ἐκδόσεις τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος κυκλοφόρησε σέ Β´
Ἔκδοση, συμπληρωμένη,
το βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.
Νικολάου
«ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΕΛΕΝΤΗΣ (1931-1975)
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ».

Περιέχει 13 ὁμιλίες γιά τήν
Παναγία πού ἔγιναν σέ πόλεις καί κωμοπόλεις τῆς
Μητροπόλεως Φθιώτιδος,
ἀπό διαφόρους ὁμιλητές
κατά τό Ἱωβηλαῖο ἔτος
2000.
Σελ. 312. Ἐκδόσεις Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

Πολυτελής καί εἰκονογραφημένη ἔκδοση πού περιέχει τά ἱστορικά στοιχεῖα
πολλῶν
παλαιοχριστιανικῶν ἱερῶν ναῶν, ἱερῶν
Μονῶν καί ἄλλων μνημείων τῆς Φθιώτιδος.

Μιά ὁμάδα παιδιῶν συναντιέται καί γνωρίζεται, μέσα
ἀπό ἕνα ταξίδι στό χῶρο
καί τό χρόνο, μέ ἁγιασμένες
μορφές τῆς Φθιώτιδας. Ποιές εἶναι; Τί θά τούς ποῦν;
Συγγραφεύς: Τριαντάφυλλος
Μπολτέτσος, θεολόγος, σελίδες 127.
Ἐκδόσεις Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

ΕΚΛΕΚΤΑ ΒΙΒΛΙ Α
ΑΠΟ ΤΙ Σ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠ ΟΛΕΩΣ
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ΕΓΚ ΥΚ Λ Ι Ο Σ ΧΡΙ Σ ΤΟΥ ΓΕΝ ΝΩΝ
Πρός
Τόν Ἱερό Κλῆρο καί εὐσεβῆ λαό
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Ἀδελφοί καί τέκνα μου ἐν Κυρίῳ.
Τό Μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου
ὑπερβαίνει κάθε λογική καί ἐκπλήσσει ἀκόμα καί τόν νοῦ
τῶν ὑπερκοσμίων δυνάμεων. Εἶναι μέγιστο θαῦμα
«πᾶσαν ἔννοιαν ἐκπλῆττον καί συνέχον». Τό πῶς ὁ Θεός
«μορφήν δούλου λαμβάνει» καί «ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ υἱός
ἀνθρώπου γίνεται». Τό Μυστήριο τῶν Χριστουγέννων
εἶναι Μυστήριο ταπεινώσεως καί θεϊκῆς πτωχείας, ὅπως
χαρακτηριστικά λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν Δευτέρα
πρός τούς Κορινθίους ἐπιστολή του: «γινώσκετε γὰρ τὴν
χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὅτι δι᾿ ἡμᾶς
ἐπτώχευσε πλούσιος ὤν, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ
πλουτήσητε» (Β΄ Κορινθ. 8,9).
Δι΄ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους ὁ Θεός ἔγινε πτωχός. Ἐταπείνωσε τόν ἑαυτό του «ὁ ἔχων θρόνον οὐρανόν καί ὑποπόδιον τήν γῆν» καί ἐχώρεσε στήν μήτρα τῆς ἁγίας Παρθένου, ἀπό τή ὁποία ἔλαβε τήν ἀνθρωπότητα, γιά νά τήν
ἁγιάσει καί τήν ἀφθαρτοποιήσει. Ἡ πλούσια ὑμνολογία
μας περιγράφει αὐτή τήν θεία συγκατάβαση μέ τίς πιό
ὡραῖες λέξεις καί ἐκφράσεις ὡς ἑξῆς:
Σήμερον ὁ Θεός ἐπί γῆς παραγέγονε
καί ἄνθρωπος εἰς οὐρανούς ἀναβέβηκε.
Ὁ ἄναρχος ἄρχεται καί ὁ Λόγος σαρκοῦται.
Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ υἱός τῆς παρθένου γίνεται.
Ὁ φύσει ἀόρατος ὁρᾶται σαρκί.

Ὁ Θεός μορφήν δούλου λαμβάνει.
Σπαργάνοις πλέκεται, ὁ τῆς δόξης Κύριος.
Παράδοξον Μυστήριον οἰκονομεῖται σήμερον,
καινοτομοῦνται φύσεις καί θεός ἄνθρωπος γίνεται.
Ὁ πλούσιος σέ δόξα Θεός ἔγινε ἐκουσίως πτωχός γιά
τόν ἄνθρωπο. Γεννήθηκε ὑπό συνθῆκες ἐσχάτης πτωχείας, ἀκαθαρσίας καί ἐγκαταλείψεως. Μεγάλωσε διωκόμενος, ὑστερούμενος καί θλιβόμενος. Ἐξῆλθε στόν κόσμο
ἀμφισβητούμενος, συκοφαντούμενος καί ἐπαπειλούμενος. Δέν εἶχε τόπο ἀναπαύσεως, οὔτε χῶρο προστασίας.
«Οὐκ εἶχε ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ» (Ματθ. 8,20). Ἔζησε
ὡς ὁ ἔσχατος καί ὡς ὁ ἐλάχιστος. Ἡ ἀποκορύφωση τῆς
πτωχείας Του ἦταν τό Ἄχραντο Πάθος, ἡ προδοσία, ὁ
Σταυρός καί ἡ Ταφή Του. Ἐταπείνωσε τόν ἑαυτό Του ὡς
πρός τήν Θεότητα καί ἐξουδένωσε τήν ἀνθρωπότητά Του
ὅσο οὐδείς τῶν ἀνθρώπων, τῶν κακούργων, τῶν ἐγκληματιῶν καί τῶν ἁμαρτωλῶν. Ταῦτα πάντα ὑπέμεινε μέ τήν
θέληση Του γιά τόν ἄνθρωπο. Γιά νά νεκρώσει τήν ἁμαρτία στήν σάρκα Του καί νά χαρίσει τήν ζωή σέ κάθε
ἄνθρωπο μέ τό Σῶμα Του. Διά τῆς πτωχείας Του ὁ Χριστός μετέδωσε σέ ὅλους ἐμᾶς Χάρη Ζωῆς. Διά τῆς ταπεινώσεως Του ὁ Θεός ὕψωσε τόν ἄνθρωπο στήν θέση τοῦ
Θεοῦ. Αὐτό ὑπογραμμίζει ὁ Μέγας Ἀθανάσιος λέγων: «Ὁ
Θεός γίνεται ἄνθρωπος, ἵνα τόν ἄνθρωπον Θεόν ἀπεργάσηται».
Αὐτή εἶναι μιά πτωχεία πού πλουτίζει. Μιά ταπείνωση, πού ὑψώνει. Μιά νέκρωση πού ἀνασταίνει.
Ἡ πτωχεία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι διαφορετική ἀπό
τήν φτώχεια τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι στέρηση τῶν ἐγκο-
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Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΕΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΣΙΝΑ κ. ΔΑΜΙΑΝΟ
Μεγαλοπρεπής ἐκδήλωση ἀφιερωμένη
στόν ἀπό Ταλαντίου Μητροπολίτη Ἀθηνῶν
ἀοίδιμο Νεόφυτο Μεταξᾶ ἔλαβε χώραν τήν
Τετάρτη 23 τ.μ. στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας. Ἡ
ἐπετειακή αὐτή ἐκδήλωση συμπληρώσεως
250 ἐτῶν ἀπό τῆς γεννήσεως καί 150 χρόνων
ἀπό τῆς κοιμήσεως τοῦ μεγάλου Ἐκκλησιαστικοῦ καί Ἐθνικοῦ ἀνδρός, ἦταν ἡ τελευταία
ποικίλων ἄλλων, πού πραγματοποιήθηκαν
ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος καθ΄ὅλην
τήν διάρκειαν τοῦ χρόνου καί ἦταν ἀφιερωμένη στή ζωή καί δράση τοῦ Ἐπισκόπου Νεοφύτου. Στήν ὡς ἄνω ἐκδήλωση ὁμιλητής ἦταν ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος μέ θέμα: «ὁ Νεόφυτος μέ τήν σπάθη καί
τόν Σταυρό ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος».
Στό δεύτερο μέρος τῆς ἐκδηλώσεως ὁ Σεβασμιώτατος ἐπέδωσε στόν Σεβασμιώτατο

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἀπονέμει τό ἀνώτατο παράσημο
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Σινᾶ, Φαράν καί Ραϊθώ κ. Δαμιανό

Ἀπό τήν ἐκδήλωση πρός τιμήν τοῦ ἀπό Ταλαντίου Μητροπολίτου Ἀθηνῶν Νεοφύτου Μεταξᾶ

Ἀρχιεπίσκοπο Σινᾶ, Φαράν καί Ραϊθώ κ. Δαμιανό, ἐξ Ἀταλάντης, τό ἀνώτατο παράσημο
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος εἰς ἔνδειξιν τιμῆς καί εἰς ἀναγνώρισιν τῆς πολυσημάντου προσφορᾶς του στήν Ἐκκλησία καί στήν
Πατρίδα, ἀφοῦ προηγουμένως ἀναφέρθηκε
στήν πορεία του μέσα στήν Ἐκκλησία, στήν
σημαντική συμβολή του στήν προβολή και
διάσωση τῶν κειμηλίων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ
καί στήν ὅλη ἁγία καί ταπεινή βιοτή του.
Ἀποδεχόμενος τήν διάκριση ὡς τιμήν
ὁλοκλήρου τῆς Σιναϊτικῆς ἀδελφότητος ὁ Γέρων ἅγιος Σιναίου κ. Δαμιανός εὐχαρίστησε
τόν Σεβασμιώτατον Ποιμενάρχη μας καί ἀπηύθηνε λόγους οἰκοδομῆς στό πολυπληθές
ἐκκλησίασμα πού μέ συγκίνηση συμμετεῖχε
στήν ὅλη ἐκδήλωση.
Τήν σεμνή ἐκδήλωση πλαισίωσε μέ ἐπι-
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Ἀπό τή χειροθεσία εἰς ἀναγνώστη τοῦ κ. Παύλου Κυριακοῦ

Ἀθανασίου Λαμίας. Τό Σάββατο 17 Δεκεμβρίου χοροστάτησε
στήν ἐπίσημη Δοξολογία πού τελέσθηκε στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας πρός τιμήν τῆς
ἑορτῆς τῶν Τριῶν Παίδων ἐν καμίνῳ, προστατῶν τοῦ Πυρο-

Ἔρανος Ἀγάπης τῆς Μητροπόλεώς μας.
Παρά τίς δυσμενεῖς οἰκονομικές συγκυρίες πού ταλανίζουν τή
χώρα μας ἡ τοπική μας Ἐκκλησία πιστή στίς πατροπαράδοτες
ἀξίες πραγματοποίησε ἀπό τή 13η μέχρι καί τή 16η Νοεμβρίου
τόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης. Ἡ ἀνταπόκριση τοῦ κόσμου ἦταν συγκινητική καί ἀποτελεῖ μία πιστοποίηση τῆς ἐμπιστοσύνης πού
ἔχει πρός τήν Ἐκκλησία ἀλλά καί ἔκφραση ἀποδοχῆς τῶν
ὅσων σπουδαίων ἔργων ἀγάπης ἡ Μητρόπολή μας ἐπιτελεῖ
τήν τελευταία δεκαπενταετία. Ἀπό τό χρηματικό προϊόν τοῦ
Ἐράνου θά συντηρηθοῦν τά δύο Γηροκομεῖα τῆς Μητροπόλεώς μας Λαμίας καί Σπερχειάδος, ἀλλά καί τό τρίτο τό Ἵδρυμα
Στέγη Γερόντων Ἀργύρη Πετρῆ, τό ὁποῖο πολύ σύντομα θά ξεκινήσει νά λειτουργεῖ, τά 8 Ἐνοριακά Κέντρα Ἀγάπης, ἀπό τά
ὁποῖα σιτίζονται καθημερινά δωρεάν 270 πτωχοί συνάνθρωποί μας, θά ἐνισχυθοῦν τά βιβλιάρια προικοδοτήσεων ἄπορων καί ὀρφανῶν κοριτσιῶν πού ἔχει ἀνοίξει καί ἐνισχύει κατ’
ἔτος ἡ Μητρόπολή μας, θά βοηθηθοῦν πολλοί πτωχοί πού
καταφεύγουν στήν Μητρόπολή μας γιά οἰκονομική βοήθεια
καί πολλές ἄλλες δραστηριότητες.
Ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στή Λειβαδιά.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἀνταποκρινόμενος σέ πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεωργίου μετέβη τήν Δευτέρα 21 Νοεμβρίου ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στήν
πόλη τῆς Λιβαδειᾶς ὅπου ἔλαβε μέρος στό πολυαρχιερατικό
συλλείτουργο στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό
Εἰσοδίων τῆς Θετόκου. Τῆς θ. Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβα-

Δεύτερη κλοπή στή Ἱερά Μονή Ἀντινίτσης.
Δυστυχῶς τά κρούσματα κλοπῶν σέ ναούς τῆς τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας δέν ἔχουν τέλος. Τό τελευταῖο γεγονός καταγράφηκε στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Ἀντινίτσης, τό βράδυ τῆς 22ας
Νοεμβρίου, ὅπου ἄγνωστοι ἱερόσυλοι εἰσῆλθαν στό Καθολικό τῆς Μονῆς παραβιάζοντας ἕνα παράθυρο καί ἀφοῦ ἔσπασαν τό τζάμι μπροστά ἀπό τό προσκυνητάρι μέ τήν θαυματουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας ἀφαίρεσαν τά ἀφιερώματα πού ἡ
εὐσέβεια καί ἡ ἀγάπη τῶν πιστῶν εἶχε ἐναποθέσει στή χάρη
Της. Ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς ἐνημέρωσε ἀμέσως γιά τό συμβάν τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο καί τό
Τμῆμα Ἀσφαλείας Λαμίας. Ὁ Σεβασμιώτατος συνοδευόμενος
ἀπό συνεργάτες τῆς Μητροπόλεως ἐπισκέφθηκε τό Μοναστήρι προκειμένου νά ἐνημερωθεῖ γιά τή κλοπή.

καίρους ὕμνους ἡ χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου-Καθηγητοῦ κ. Ἀνδρέου Ἰωακείμ καί παρουσίασε ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Νεόφυτος
Ραφαηλίδης, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ὁ Ἱεροδιάκονος
Ἀθανάσιος Κυρίτσης, ἰδιαίτερος Γραμματεύς
τοῦ Σεβασμιωτάτου.
Τιμητικῶς παρέστησαν ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Νικόλαος καί
ἐξ Ἀταλάντης ὁ Δήμαρχος Λοκρῶν κ. Νικόλαος Λιόλιος, οἱ ἀδελφοί καί συγγενεῖς τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ κ. Δαμιανοῦ, πολλοί
ἱερεῖς καί πλῆθος λαοῦ.
Ὅλη ἡ τελετή, οἱ ὁμιλίες καί οἱ ὕμνοι μετεδόθησαν ἀπ΄εὐθείας ἀπό τόν Ραδιοφωνικό
Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τόν Τηλεοπτικό Σταθμό Star Κεντρικῆς Ἑλλάδος.

Ἁναμνηστική φωτογραφία μετά τό πέρας τῆς ἐκδηλώσεως
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ΔΩΡΕΕΣ
Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μονῆς
Παναγίας Φανερωμένης Ξυνιάδος .........................500,00
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Πορφύριος Παπαρούπας ..200,00
Ὑπέρ Γηροκομείων Ἱ. Μητροπόλεως
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μονῆς
Παναγίας Φανερωμένης Ξυνιάδος .........................500,00

Κατά τή διάρκεια τοῦ διαλείμματος παρατέθηκε πλούσια
δεξίωση ἀπό τό ἐκκλησιαστικό συμβούλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίας Παρασκευῆς, κατά τήν ὁποία ὁ Σεβασμιώτατος εἶχε τήν
εὐκαιρία νά ἐπικοινωνήσει προσωπικά μέ πολλούς νέους καί
νά ἀκούσει τούς προβληματισμούς τους.
Στό δεύτερο μέρος ἡ συζήτηση συνεχίστηκε μέ ἐρωτήματα
τῶν νέων πρός τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας καί τόν
ὁμιλητή ἀπό τούς ὁποίους λάμβαναν κατά περίπτωση τίς κατάλληλες ἀπαντήσεις. Στό τέλος δόθηκε σέ ὅλους τους συνέδρους φάκελος μέ βιβλία καί ἄλλο ἔντυπο ὑλικό.
Τό συνέδριο ἔκλεισε μέ τίς καλύτερες ἐντυπώσεις καί μέ
τήν εὐχή νά ξανασυναντηθοῦν ὅλοι μαζί καί σέ ἄλλες νεανικές
εὐκαιρίες πού θά ὀργανώσει στό μέλλον ἡ Ἱερά Μητρόπολή
μας.

Ὑπέρ ἀνεγέρσεως Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζα
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Καραγεώργος ..........................200,00
Ἀνώνυμος .................................................................50,00
Ὁ Αἰδεσ. Πρεσβυτ. π. Κωνσταντῖνος Θεολογᾶς .......50,00
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη ............................................30,00
Ὑπέρ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
Ἡ κα Κυριακή Βλαχογεώργου-Λαΐνα .....................300,00
Ὁ κ. Ἄγγελος Ἀλιμπέρτης .......................................300,00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μονῆς
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Λιβανατῶν ...........143,89
Ὑπέρ Φθιωτικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Φωνῆς
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Γερμανός Γιαντσίδης ..........150,00
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἀγάθων Κατερνόπουλος ..150,00
Ὁ κ. Ἄνθιμος Βλαντέλας ...........................................20,00

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου στήν Γιορτή Ψωμιοῦ στήν Ἀμφίκλεια

σβεστικοῦ Σώματος. Στή Δοξολογία παρέστησαν πολλοί ἐπίσημοι τῆς πολιτικῆς, στρατιωτικῆς ἡγεσίας καί τῶν σωμάτων
ἀσφαλείας. Τέλος ἀπό τόν μήνα Νοέμβριο ὁ Σεβασμιώτατος
ξεκίνησε τή σειρά τῶν ἑβδομαδιαίων ὁμιλιῶν του μέ θέμα τήν
ἑρμηνεία τοῦ Κατά Λουκᾶν ἁγίου εὐαγγελίου, στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας γιά τό νέο
ἐκκλησιαστικό ἔτος.
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Ὑπέρ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Μητροπόλεως μας
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Γερμανός Γιαντσίδης ..........150,00
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἀγάθων Κατερνόπουλος ..150,00
Ἀπό τήν ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στόν Μητροπολιτικό Ναό Λειβαδιᾶς

σμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγ. Βλασίου κ. Ἱερόθεος, ἐνῶ παρέστη καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος. Τό Θεῖο Λόγο ἐκφώνησε κατά τήν ὥρα
τοῦ κοινωνικοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, ἐνῶ μετά
τήν θ. Λειτουργία ἀκολούθησε λιτάνευση τῆς ἱερᾶς εἰκόνος
τῆς Παναγίας στούς δρόμους τῆς πόλεως τῶν Λεβαδέων.
Μνημόσυνο Γεωργίου Τζανετῆ.
Τήν Κυριακή 4 Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου
Ἄρεως ὅπου καί τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο
τοῦ Γεωργίου Τζανετῆ, Προέδρου Ἐφετῶν καί παλαιοῦ στενοῦ
συνεργάτου τοῦ Σεβασμιώτατου κατά τά χρόνια τῆς ἱερατικῆς
διακονίας του στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου. Στή θεία

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘ ΜΟΣ
Ι.Μ. ΦΘΙ Ω ΤΙ ΔΟΣ
Ἡ φωνή τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας

89,4 & 89,7
ἐνημερώνει - ξεκουράζει - ψυχαγωγεῖ

Δελτίο τοπικῶν Ἐκκλησιαστικῶν
Εἰδήσεων καθημερινά 12 μ. καί 5 μ.μ.
Τηλ. 2231 067570 - Φαξ: 2231 067848

Ὑπέρ Ἐκκλησιαστικῆς Δράσεως
Ἡ κα Ἑλένη Κυπριωτέλη .........................................150,00

Ἡ Μητρόπολη Φθιώτιδος
στό διαδίκτυο

www.imfth.gr
Χρήσιμες πληροφορίες
Ἐνημέρωση
Πνευματική οἰκοδομή
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ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ-ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ
τελευταία θεολογικο-ιστορική ἑσπερίδα –τῆς ὲπιτυχημένης σειρᾶς ἐκδηλώσεων πού ἡ ἐμπνευσμένη πρωτοβουλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου καθιέρωσε νά πραγματοποιοῦνται σέ ἐνορίες τῆς Μητροπόλεώς μας γιά τήν ἀνάδειξη τῆς ἱστορίας καί τῆς λαογραφίας τῶν ἐνοριῶν μας -γιά τό 2011 τελέσθηκε στόν ἐνοριακό Ἱ.
Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Καινουρίου τήν Κυριακή 11 Δεκεμβρίου. Τό πολυπληθές κοινό πού κατέκλυσε τόν ἐνοριακό
Ἱερό Ναό εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἀπολαύσει μιά πνευματική
ἐσπερίδα μέ πολύ ἐνδιαφέρουσες εἰσηγήσεις. Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ σύντομο χαιρετισμό τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ
αἰδεσιμ. Πρεσβυτ. π. Ἰωάννη Ἐλευθερίου, ὁ ὁποῖος χαιρέτισε
τούς παρισταμένους καί τούς εὐχαρίστησε γιά τήν συμμετοχή
τους στήν ἐκδήλωση. Ἀκολούθως ἡ πρώτη εἰσήγητρια τῆς
Ἑσπερίδος κα Εὐμορφία Καραθανάση, Ἐκπαιδευτικός, ἀνέβηκε
στό βῆμα τοῦ ὁμιλητῆ καί παρουσίασε τό θέμα: « Ἡ ζωή καί
τό ἔργο τῆς Παναγίας μετά τήν Σταύρωση καί τήν Ἀνάσταση
τοῦ Κυρίου», ἀναφερόμενη στά γεγονότα τῆς ζωῆς τῆς Παναγίας πού ἀκολούθησαν μετά τήν Ἀνάσταση τοῦ Υἱοῦ της μέχρι
τήν θαυμαστή Κοίμησή της, γεγονότα πού διασώζει ἡ θεολογι-

Η

κή παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας καί εἶναι ὡς ἐπί τό πλεῖστον
ἄγνωστα στούς πολλούς χριστιανούς. Στή συνέχεια ὁ δεύτερος ὁμιλητής τῆς Ἑσπερίδος αἰδεσιμ. Πρεσβυτ. π. Κωνσταντῖνος Βάγιας, Προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Μώλου, ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπό τό Καινούριο, παρουσίασε τό θέμα: «Τό ἱστορικό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου Καινούριου». Ὁ π. Κωνσταντῖνος ἀναφέρθηκε
στήν Ἱστορία τοῦ Ναοῦ, τά στοιχεῖα πού ἀφοροῦν τήν ἀνέγερσή του, τά παρεκκλήσια τῆς ἐνορίας, ἀλλά καί στούς διατελέσαντες ἐφημερίους τῆς ἐνορίας τοῦ Καινουρίου καί τοῦ ἔργου
πού προσέφερε ἕκαστος στήν ἐνορία. Τέλος ὁ τρίτος Εἰσηγητής κ. Παναγιώτης Μουρτζούνης, Ἐκπαιδευτικός, ἀνέπτυξε τό
θέμα: «Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος στήν λαογραφία καί τή παράδοση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ». Ὁ κ. Μουρτζούνης μέ τήν παρουσίαση διαφανειῶν ἀναφέρθηκε συνοπτικά στήν στενή σχέση
τῆς Παναγίας μας μέ τό ἑλληνικό ἔθνος, ὅπως αὐτή διαφαίνεται μέσα ἀπό τίς ἑορτές της, τίς περίπτυστες εἰκόνες, ἀλλά καί
τά μεγάλα καί ἱστορικά προσκυνήματα τῆς Παναγίας πού βρίσκονται διάσπαρτα σέ ὅλη τήν ἔκταση τῆς χώρας μας. Τήν
ἐκδήλωση παρουσίασε ὁ Ἐκπαιδευτικός κ. Τρίγγας, διευθυντής τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Καινουρίου, ἐνῶ τήν διάνθισε μέ
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χριστουγεννιάτικους βυζαντινούς ὕμνους χορωδία ἱεροψαλτῶν ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ κ.
Δημητρίου Μυλωνᾶ. Ἡ Ἑσπερίδα ἔκλεισε μέ σύντομο χαιρετισμό τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας
κ. Νικολάου, πανοσ. ἀρχιμ. π. Ἀνθίμου Νεραντζῆ, Ἱεροκήρυκος τῆς Μητροπόλεώς μας. Μετά τό πέρας τῆς ἐκδηλώσεως τό
Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ναοῦ παρέθεσε δεξίωση μέ καφέ καί ἐδέσματα στό Ἐνοριακό Πνευματικό Κέντρο. Παρέστησαν καί τίμησαν τήν θεολογικο-ιστορική ἑσπερίδα ὁ Πανοσ.
Ἀρχιμ. π. Χριστοφόρος Κολοκυθᾶς, Καθηγούμενος τῆς Ἱ.
Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Καμένων Βούρλων, ὁ
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Περιφερείας αἰδεσ. Πρωτ. π. Κωνσταντῖνος Ρεντίφης, κληρικοί ὁμόρων ἐνοριῶν καί πολλοί ἐνορίτες.

Ἀπό τή λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν Ἁγ. Ἀναργύρων στήν Ἀταλάντη

προχείρισε ἀναγνώστη τόν λαμπαδάριο τοῦ Ναοῦ κ. Παῦλο
Κυριάκου, ὁ ὁποῖος ἐπί πολλά ἔτη διακονεῖ μέ προσήλωση
καί εὐλάβεια τό ἱερό ἀναλόγιο. Μετά τό πέρας τῆς θ. Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος ἐνημερώθηκε ἀπό τούς Ἐκκλησιαστικούς Συμβούλους τοῦ Ναοῦ καί ξεναγήθηκε στούς χώρους

Σ
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λύ, πού μέ ἐνθουσιασμό ἐφώναζε τό «Ἄξιος» καί συνεχάρη
τόν Διάκονο Ἀμβρόσιο. Ἐκτός ἀπό τούς κληρικούς τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως συμμετεῖχε ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀλέξιος Ψωίνος, Διευθυντής Ὑπηρεσιῶν καί τοῦ Θεολογικοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας μέ ἀντιπροσωπεία φοιτητῶν,
φίλων καί συμφοιτητῶν τοῦ χειροτονηθέντος, τόν ὁποῖο ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε γιά τήν προσφορά του στόν εὐαίσθητο αὐτό τομέα τῆς Ἐκκλησίας, τόν ὁποῖο καί ὁ ἴδιος ὑπηρέτησε γιά 12 χρόνια, ἐπί τῆς Ἀρχιεπισκοπείας τοῦ ἀειμνήστου
Ἀρχιεπισκόπου Σεραφείμ. Μετά τήν χειροτονία ὁ Σεβασμιώτατος δεξιώθηκε τούς συγγενεῖς καί συγχωριανούς τοῦ νέου
Διακόνου Ἀμβροσίου στό Μητροπολιτικό Μέγαρο.

Ἀπό τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία στό Μαρτίνο Λοκρίδας

τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου Καλυβίων Λαμίας. Τήν Κυριακή 13
Νοεμβρίου, ἱερούργησε καί ὡμιλησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγίων Θεοδώρων Ἀταλάντης, ὅπου μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας
προεξῆρχε τῆς λιτάνευσης τῆς θαυματουργοῦ Ἱερᾶς Εἰκόνας
τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων στούς δρόμους τῆς πόλης παρουσία
ἐπισήμων καί λαοῦ. Τήν Παρασκευή 25 Νοεμβρίου, ἑορτή
Ἀπό τή θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγίας Αἰκατερίνης μετόχι Μονῆς Σινᾶ

ὅπου πολύ σύντομα θά λειτουργήσει τό Κέντρο Ἀγάπης τῆς
ἐνορίας, πού θά προσφέρει δωρεάν διατροφή στούς πτωχούς
τῆς περιοχῆς. Τήν Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου, ἑορτή τοῦ ἁγίου
Ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου, ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε καί
ὡμίλησε στό πανηγυρίζον παρεκκλήσιο τοῦ ἁγίου Ἐλευθερίου πού βρίσκεται στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ.

Ἀπό τή θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Νεκταρίου Λαμίας

τῆς ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης, ὁ Σεβασμιώτατος
ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό τῆς Ἁγίας
Αἰκατερίνης, πού βρίσκεται στό Ἵδρυμα τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Αἰκατερίνης Σινᾶ στήν περιοχή Τραγάνα Λοκρίδος. Τό Σάββατο 26
Νοεμβρίου, ἑορτή τοῦ ὁσίου Στυλιανοῦ, χοροστάτησε καί
ὡμίλησε στήν πανηγυρική θ. Λειτουργία στό ὁμώνυμο παρεκκλήσιο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου-Λυκείου Λαμίας. Τήν
Κυριακή 11 Δεκεμβρίου ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱερό
Ναό Ἁγίων Θεοδώρων Λαμίας. Στό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας
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ναζουσῶν. Στό τέλος τῆς κατανυκτικῆς Θείας Λειτουργίας, τήν
ὁποία παρακολούθησαν ὅλες οἱ Μοναχές τῶν Ἱερῶν Μονῶν ὁ
Σεβασμιώτατος, τόνισε τό ρόλο τῆς Θείας Λατρείας στή ζωή
τῶν Χριστιανῶν γενικά, καί εἰδικότερα στή ζωή τῶν Μοναχῶν.
Κλείνοντας εὐχήθηκε καλή δύναμη στόν πνευματικό ἀγώνα
τῶν μοναχῶν. Ἀκολούθως, προσφέρθηκε πρωινό στό Ἀρχονταρίκι καί ἐν συνεχείᾳ ὁμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
μας, μέ θέμα: «Ἡ ἀξία τοῦ Μοναχισμοῦ». Στίς Μοναχές δόθηκαν συμβουλές γύρω ἀπό τούς ἀγῶνες καί τούς πειρασμούς
τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Κατά τήν ἀνάπτυξη τοῦ θέματος ἀναγνώστηκαν καί σχολιάστηκαν κείμενα Ἁγίων Πατέρων καί
ἀσκητῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ Σεβασμιώτατος προέτρεψε τίς
Μοναχές νά μή φοβοῦνται τούς ἀγῶνες καί τούς πειρασμούς
αὐτούς, διότι μέσα ἀπό αὐτούς κατακτᾶ ὁ ἄνθρωπος τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Μετά τήν ὁμιλία ἀκολούθησε ἐποικοδομητικός
διάλογος. Ἡ Σύναξη ὁλοκληρώθηκε μέ τήν παράθεση γεύματος στήν τράπεζα τῆς Μονῆς ἀπό τήν Μοναχή Ἐφραιμία καί τίς
ἐθελόντριες συμπαραστάτριες τῆς Μονῆς. Ὁ Σεβασμιώτατος
προσέφερε εὐλογία σέ ὅλες τίς Μοναχές τό βιβλίο μέ τίτλο
«Ὁ ρόλος τῶν Μοναστηριῶν». Τέλος, ἡ Μοναχή Ἐφραιμία μέ
τήν ἀναχώρηση προσέφερε σέ ὅλους ἀναμνηστικά δῶρα.

«ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Σελίδα 5

Εὑχαρίστησε ὅλους γιά τό τόλμημα καί ὑπογράμμισε τήν ὠφέλεια πού θά προκύψει στόν καθένα χωριστά καί σέ ὁλόκληρο
τό χωριό ἀπό τήν ἀνέγερση τῆς νέας ἐκκλησίας. Τόν Σεβασμιώτατο εὐχαρίστησε γιά τήν παρουσία του καί τή βοήθειά
πού μέ προσέφερε στήν ἐνορία μέ λόγια ἁπλά καί ἐγκάρδια ὁ
ἐφημέριος τοῦ χωριοῦ π. Ἀπόστολος. Στήν τελετή τῶν θυρανοιξίων συμμετεῖχαν πολλοί ἱερεῖς ἀπό τίς γειτονικές ἐνορίες
καί πολλοί πιστοί ἀπό τή Λαμία καί τίς γύρω ἐνορίες. Μετά τήν
τελετή τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο προσέφερε σέ ὅλους παραδοσιακές πίττες καί γλυκίσματα.

.❈,

ΣΥΝΑΞΗ ΜΟΝΑΖΟΥΣΩΝ
Στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος Μελιταίας Δομοκοῦ, τό
πρωί τῆς Πέμπτης 17 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε ἡ ἐτήσια
Σύναξη τῶν Μοναζουσῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Τό
πρωί τελέσθηκε στό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Ποιμενάρχου μας κ. Νικολάου καί
συμμετέχοντος τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Περιφερείας
Δομοκοῦ καί Ξυνιάδος π. Ἀνδρέα Κολοβοῦ. Ἔψαλε χορός Μο-

Ἀναμνηστική φωτογραφία μετά τήν πανήγυρη στήν Ἐκκλησιαστική Σχολή

uy ra n o i ji a i er v n na v n

.❈,
Ἕνας νέος θεολόγος προσῆλθε στίς τάξεις τοῦ ἀγάμου
ἱεροῦ Κλήρου καί προσετέθη στόν ἀριθμό τῶν Κληρικῶν τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος. Πρόκειται γιά τόν κ. Ἀθανάσιο Ἀναστασίου ἀπό τήν ἐπαρχία Δομοκοῦ, ὁ ὁποῖος τήν Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου τό ἀπόγευμα στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου
Βλασίου Στυλίδος ἐκάρη Μοναχός ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο καί τήν Κυριακή στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας χειροτονήθηκε Διάκονος μέ τό ὄνομα Ἀμβρόσιος εἰς μνήμην τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Φθιώτιδος Ἀμβροσίου Νικολαΐδου, ὁ
ὁποῖος ἐποίμανε τήν Ἱερά Μητρόπολη ἐπί 26 ἔτη. Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του ἐξέφρασε τή χαρά του, πού ἕνα παιδί
τῆς Μητροπόλεως, πού εἶχε παραλάβει ἀπό τό Δημοτικό Σχολεῖο καί εἶχε καθοδηγήσει ὅλα τά χρόνια τῶν σπουδῶν του,
ἐντάσσεται στό δυναμικό τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ὡς σημαντικό
στέλεχός της καί πρόκειται νά ἀναλάβει κεντρική θέση στή διοίκηση καί στήν ἱεραποστολή της. Ἀναφερόμενος ὁ Σεβασμιώτατος στόν περιορισμό τῶν διορισμῶν νέων ἐφημερίων, ἐτόνισε ὅτι ὁ νεοχειροτονηθείς εἶναι ὁ πρῶτος ἄμισθος κληρικός
καί ἄλλων πολλῶν, πού θά ἀκολουθήσουν, διότι «δέν πρόκειται νά ἀφήσουμε τόν λαό μας ἀποίμαντο, οὔτε νά χορταριάσουν οἱ αὐλές τῶν Ἐκκλησιῶν, οὔτε νά ἐγκαταλείψωμε τά
χωριά μας στή μανία τῶν αἱρετικῶν καί στήν προπαγάνδα τῶν
πολεμίων τῆς πίστεως. Ἐμεῖς θά χειροτονοῦμε καί ἡ πολιτεία
ἄς ἀναλάβει τίς εὐθῦνες της. Τό κράτος ἔχει ὑποχρέωση νά μισθοδοτεῖ τούς Ἱερεῖς καί πρέπει νά συνεχίσει, διότι ἀλλιῶς θέττει τορπίλλη στά θεμέλια τῆς κοινωνίας καί στήν ὑπόσταση τῆς
πατρίδος». Τήν χειροτονία, πού τελέσθηκε σέ ἀτμόσφαιρα κατανύξεως καί πνευματικῆς χαρᾶς παρηκολούθησε πλῆθος πο-

Σελίδα 13

Ποιμαντική δράση Σεβασμιωτάτου.
Τήν Τρίτη 8 Νοεμβρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος ἱερούργησε καί ὡμίλησε στό πανηγυρίζοντα Ἱ.
Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μαρτίνου. Στήν θ. Λειτουργία
παρέστη ὁ Δήμαρχος Λοκρῶν κ. Νικ. Λιόλιος, μέ μέλη τοῦ
Δημοτικοῦ Συμβουλίου, τά παιδιά τοῦ Σχολείου, ἱερεῖς τῆς περιοχῆς καἰ πλῆθος εὐσεβῶν χριστιανῶν. Τήν Τετάρτη 9 Νοεμβρίου, ἑορτή τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, ἱερούργησε καί ὡμίλησε
στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό Ἁγ. Νεκταρίου Λαμίας. Στό τέλος
τῆς θ. Λειτουργίας προχείρισε μέ τό ὀφφίκιο τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου τόν αἰδεσ. πρεσβύτ. π. Ἑμμανουήλ Βεργῆ, Ἐφημέριο

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΡΥΜΑΙΑΣ
τά πλαίσια τῆς Ἀκαδημίας Ἑλληνορθοδόξου Πολιτισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος ἦταν ἐνταγμένη καί ἡ 11η Θεολογικο-ιστορική Ἑσπερίδα γιά τό
τρέχον ἔτος πού πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακή 6 Νοεμβρίου
τό ἀπόγευμα στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Δρυμαίας Λοκρίδος καί ἦταν ἀφιερωμένη στόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Πρόδρομο. Σκοπός τῶν Θεολογικο-ιστορικῶν Ἑσπερίδων εἶναι ἡ προβολή τῶν Ἁγίων καί ἡ ἀνάδειξη τῶν ἱστορικῶν μνημειακῶν
ναῶν. Τό πλούσιο ὑλικό πού προκύπτει ἀπό τίς πνευματικές
αὐτές ἐκδηλώσεις ἐκτυπώνεται σέ βιβλίο καί μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ στήν προβολή τῆς τοπικῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας,
τῆς πλούσιας λαογραφίας καί τήν προώθηση τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ στήν περιοχή μας.
Στόν κατάμεστο ἀπό πιστούς Ἱερό Ναό παρουσιάσθηκαν οἱ
ἀκόλουθες τρεῖς εἰσηγήσεις:
Ἡ 1η εἰσήγηση εἶχε θέμα «Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης στἀ ἤθη καί
ἔθιμα». Εἰσηγητής ἦταν ὁ κ. Ἀθανάσιος Γρίβας, Ὑποστράτηγος
ἐν ἀποστρατεία.
Ἡ 2η εἰσήγηση εἶχε θέμα «Ὁ βίος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Προδρόμου». Εἰσηγήτρια ἦταν ἡ κα Στέλλα Τραγκανίδου,
Ἐκπαιδευτικός, Συγγραφέας.
Καί τέλος ἡ 3η εἰσήγηση εἶχε θέμα «Ἡ Ἱστορία τῆς Ἐνορίας
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Δρυμαίας». Εἰσηγητής ἦταν ὁ κ. Ἀθανάσιος Ντάνος, τέως Γραμματέας τῆς Κοινότητος.
Μετά τίς εἰσηγήσεις χαιρετισμό ἀπηύθυνε στούς παρευρισκομένους ὁ Δήμαρχος Ἀμφίκλειας-Ἐλάτειας κ. Θεόδωρος
Ντοῦρος καί ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτ. π. Δημοσθένης Γεωργούλας. Στήν ἐκδήλωση παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Ἀμφίκλειας-Ἐλάτειας, μέ τούς ἀντιδημάρχους, ὁ Διοικητής
τοῦ Ἀντλιοστασίου τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας στό Μόδι, ὁ Διοικητής τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος Ἀμφικλείας, ὁ Ναύαρχος
ἐν ἀποστρατεία κ. Καραΐσκος, ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ἀμφικλείας Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Διομήδης Παναγιωτόπουλος,
ἱερεῖς ὁμόρων ἐνοριῶν καί πολλοί κάτοικοι τοῦ χωριοῦ. Στό
τέλος τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ναοῦ προσέφερε σέ
ὅλους τούς παρευρισκομένους εὐλογία τοῦ Ἁγιου Ἰωάννου
καί κέρασμα.
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Μέ τήν πάνδημη συμμετοχή τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ
Αὐλακίου Στυλίδος, πού συγκινημένοι παρακολουθοῦσαν τήν
ὑλοποίηση ἑνός μύχιου πόθου τους, τέλεσε τό Σάββατο 10
Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος
τά θυρανοίξια τοῦ ὑπογείου τοῦ ἀνεγειρομένου ἐνοριακοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ εἰς τιμήν τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Βλασίου Ἐπισκόπου Σεβαστείας. Καθολικό αἴτημα τῶν ἐνοριτῶν τοῦ
Αὐλακίου ἦταν νά ἀντικατασταθεῖ ὁ παλαιός ἐνοριακός ναός
μέ ἕναν καινούριο, μεγαλύτερο καί ἀσφαλέστερο, πού νά διαθέτει Πνευματικό Κέντρο. Μετά ἀπό ἐπίπονες καί χρονοβόρες
προσπάθειες ἐκδόθηκε ἡ σχετική ἄδεια ἀπό τήν Ὑπηρεσία τῆς
Ναοδομίας καί ὁ Σεβασμιώτατος κατέθεσε τό θεμέλιο λίθο στίς
10 Φεβρουαρίου 2011, τοῦ νέου Ναοῦ σέ οἰκόπεδο τῆς ἐνορίας πού βρίσκεται δίπλα στόν παλαιό ναό. Σέ πολύ σύντομο
χρονικό διάστημα ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες τοῦ ὑπογείου
Ναοῦ, στόν ὁποῖο μέχρις ὅτου ὁλοκληρωθεῖ καί ὁ κυρίως Ναός, θά τελοῦνται οἱ ἱερές ἀκολουθίες. Ὁ Σεβασμιώτατος στήν
ὁμιλία του ἐπήνεσε τόν ἐφημέριο π. Ἀπόστολο Τσιγκόπουλο,

τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο, τόν Πρόεδρο τοῦ χωριοῦ καί
ὅλους τούς κατοίκους τοῦ Αὐλακίου, πού μέ ὑποδειγματική
εὐλάβεια καί ἔνθεο ζῆλο ἐργάστηκαν γιά τήν ὁλοκλήρωση
τοῦ ὑπογείου ναοῦ καί τοῦ κωδωναστασίου. Τούς ἐπέστησε
μάλιστα τήν προσοχή νά ἀκολουθήσουν μέ ἀκρίβεια τούς κανονισμούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί νά τηρήσουν ἀπόλυτη
διαφάνεια στή διαχείριση τῶν προσφορῶν τῶν πιστῶν, γιατί ἡ
ἀνέγερση ἑνός ναοῦ στή σημερινή ἐποχή δέχεται κακόπιστη
κριτική καί δυσφημεῖται ἀπό τούς ἐχθρούς τῆς Ἐκκλησίας.

Α Γi oy ΤΡΥΦΩ ΝΟ Σ
Α Μ Π ΕΛ ΟΥ ΡΓΩ Ν ΛΑM I AΣ

Ὡς θαῦμα πίστεως χαρακτήρισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τήν ἀνέγερση τοῦ περικαλλοῦς Ἱεροῦ
Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος τοῦ Συλλόγου Ἀμπελουργῶν Λαμίας, τοῦ ὁποίου τήν Κυριακή 18 Δεκεμβρίου τό ἀπόγευμα
ἐτέλεσε τά θυρανοίξια μέ τήν συμμετοχή κλήρου καί λαοῦ τῆς
Λαμίας. Ὁ νέος αὐτός Ναός, πού οἰκοδομήθηκε παραπλεύρως
τοῦ παλαιοῦ μέ δαπάνες τοῦ Συλλόγου καί μέ δωρεές ἐπωνύμων καί ἀνωνύμων πιστῶν, εἶναι τρισυπόστατος, μεγαλοπρεπής καί διαθέτει μεγάλη αἴθουσα Πνευματικοῦ Κέντρου. Μετά
τήν τελετή, στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος συνεχάρη τόν
Πρόεδρο καί τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καθώς καί
ὅλα τά μέλη τοῦ Συλλόγου γιά τήν εὐλάβειά τους πρός τόν
προστάτη τους ἅγιο καί τόν ζῆλο τῆς πίστεως, ἀποτέλεσμα τοῦ
ὁποίου εἶναι ὁ ἐκπληκτικός αὐτός Ναός. Ἰδιαιτέρως ἐξῆρε τήν
συμβολή τῶν ἀδελφῶν Σπυρίδωνος καί Δημητρίου Ρίζου, τῶν
ἐκδοτῶν, στήν ὅλη προσπάθεια ἀνεγέρσεως καί προβολῆς
τοῦ ἁγίου διά τῆς ἐφημερίδος τους «Λαμιακός Τύπος». Στήν
τελετή τῶν θυρανοιξίων παρέστησαν ὁ Βουλευτής Φθιώτιδος
κ. Χρῆστος Σταϊκούρας, ὁ Δήμαρχος Λαμιέων κ. Γεώργιος Κοτρωνιᾶς, ὁ Διευθυντής τῆς Περιφέρειας Στερεᾶς Ἑλλάδος κ.
Εὐάγγελος Ψαθᾶς, Δημοτικοί Σύμβουλοι, ὁ Ναοδόμος καί
ἐργολάβος κ. Χρῆστος Νταφλούκας καί ἄλλοι πολλοί ἀπό τήν
πόλη τῆς Λαμίας. Πλούσια καί ἑορταστική ἦταν ἡ δεξίωση
πού προσέφερε τό Διοικητικό Συμβούλιο πρός τούς ἐπισήμους, στήν ὡραία αἴθουσα τοῦ Ναοῦ, ἐνῶ προσεφέρθησαν
γλυκίσματα σέ ὅλο τόν κόσμο, πού εἶχε κατακλύσει τούς γύρω χώρους. Τέλος, ὡς εὐλογία, διενεμήθη σέ ὅλους μιά μικρή
εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος μέ τό τροπάριό του.
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ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ-ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ
τελευταία θεολογικο-ιστορική ἑσπερίδα –τῆς ὲπιτυχημένης σειρᾶς ἐκδηλώσεων πού ἡ ἐμπνευσμένη πρωτοβουλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου καθιέρωσε νά πραγματοποιοῦνται σέ ἐνορίες τῆς Μητροπόλεώς μας γιά τήν ἀνάδειξη τῆς ἱστορίας καί τῆς λαογραφίας τῶν ἐνοριῶν μας -γιά τό 2011 τελέσθηκε στόν ἐνοριακό Ἱ.
Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Καινουρίου τήν Κυριακή 11 Δεκεμβρίου. Τό πολυπληθές κοινό πού κατέκλυσε τόν ἐνοριακό
Ἱερό Ναό εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἀπολαύσει μιά πνευματική
ἐσπερίδα μέ πολύ ἐνδιαφέρουσες εἰσηγήσεις. Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ σύντομο χαιρετισμό τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ
αἰδεσιμ. Πρεσβυτ. π. Ἰωάννη Ἐλευθερίου, ὁ ὁποῖος χαιρέτισε
τούς παρισταμένους καί τούς εὐχαρίστησε γιά τήν συμμετοχή
τους στήν ἐκδήλωση. Ἀκολούθως ἡ πρώτη εἰσήγητρια τῆς
Ἑσπερίδος κα Εὐμορφία Καραθανάση, Ἐκπαιδευτικός, ἀνέβηκε
στό βῆμα τοῦ ὁμιλητῆ καί παρουσίασε τό θέμα: « Ἡ ζωή καί
τό ἔργο τῆς Παναγίας μετά τήν Σταύρωση καί τήν Ἀνάσταση
τοῦ Κυρίου», ἀναφερόμενη στά γεγονότα τῆς ζωῆς τῆς Παναγίας πού ἀκολούθησαν μετά τήν Ἀνάσταση τοῦ Υἱοῦ της μέχρι
τήν θαυμαστή Κοίμησή της, γεγονότα πού διασώζει ἡ θεολογι-

Η

κή παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας καί εἶναι ὡς ἐπί τό πλεῖστον
ἄγνωστα στούς πολλούς χριστιανούς. Στή συνέχεια ὁ δεύτερος ὁμιλητής τῆς Ἑσπερίδος αἰδεσιμ. Πρεσβυτ. π. Κωνσταντῖνος Βάγιας, Προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Μώλου, ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπό τό Καινούριο, παρουσίασε τό θέμα: «Τό ἱστορικό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου Καινούριου». Ὁ π. Κωνσταντῖνος ἀναφέρθηκε
στήν Ἱστορία τοῦ Ναοῦ, τά στοιχεῖα πού ἀφοροῦν τήν ἀνέγερσή του, τά παρεκκλήσια τῆς ἐνορίας, ἀλλά καί στούς διατελέσαντες ἐφημερίους τῆς ἐνορίας τοῦ Καινουρίου καί τοῦ ἔργου
πού προσέφερε ἕκαστος στήν ἐνορία. Τέλος ὁ τρίτος Εἰσηγητής κ. Παναγιώτης Μουρτζούνης, Ἐκπαιδευτικός, ἀνέπτυξε τό
θέμα: «Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος στήν λαογραφία καί τή παράδοση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ». Ὁ κ. Μουρτζούνης μέ τήν παρουσίαση διαφανειῶν ἀναφέρθηκε συνοπτικά στήν στενή σχέση
τῆς Παναγίας μας μέ τό ἑλληνικό ἔθνος, ὅπως αὐτή διαφαίνεται μέσα ἀπό τίς ἑορτές της, τίς περίπτυστες εἰκόνες, ἀλλά καί
τά μεγάλα καί ἱστορικά προσκυνήματα τῆς Παναγίας πού βρίσκονται διάσπαρτα σέ ὅλη τήν ἔκταση τῆς χώρας μας. Τήν
ἐκδήλωση παρουσίασε ὁ Ἐκπαιδευτικός κ. Τρίγγας, διευθυντής τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Καινουρίου, ἐνῶ τήν διάνθισε μέ
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χριστουγεννιάτικους βυζαντινούς ὕμνους χορωδία ἱεροψαλτῶν ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ κ.
Δημητρίου Μυλωνᾶ. Ἡ Ἑσπερίδα ἔκλεισε μέ σύντομο χαιρετισμό τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας
κ. Νικολάου, πανοσ. ἀρχιμ. π. Ἀνθίμου Νεραντζῆ, Ἱεροκήρυκος τῆς Μητροπόλεώς μας. Μετά τό πέρας τῆς ἐκδηλώσεως τό
Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ναοῦ παρέθεσε δεξίωση μέ καφέ καί ἐδέσματα στό Ἐνοριακό Πνευματικό Κέντρο. Παρέστησαν καί τίμησαν τήν θεολογικο-ιστορική ἑσπερίδα ὁ Πανοσ.
Ἀρχιμ. π. Χριστοφόρος Κολοκυθᾶς, Καθηγούμενος τῆς Ἱ.
Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Καμένων Βούρλων, ὁ
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Περιφερείας αἰδεσ. Πρωτ. π. Κωνσταντῖνος Ρεντίφης, κληρικοί ὁμόρων ἐνοριῶν καί πολλοί ἐνορίτες.

Ἀπό τή λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν Ἁγ. Ἀναργύρων στήν Ἀταλάντη

προχείρισε ἀναγνώστη τόν λαμπαδάριο τοῦ Ναοῦ κ. Παῦλο
Κυριάκου, ὁ ὁποῖος ἐπί πολλά ἔτη διακονεῖ μέ προσήλωση
καί εὐλάβεια τό ἱερό ἀναλόγιο. Μετά τό πέρας τῆς θ. Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος ἐνημερώθηκε ἀπό τούς Ἐκκλησιαστικούς Συμβούλους τοῦ Ναοῦ καί ξεναγήθηκε στούς χώρους

Σ
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λύ, πού μέ ἐνθουσιασμό ἐφώναζε τό «Ἄξιος» καί συνεχάρη
τόν Διάκονο Ἀμβρόσιο. Ἐκτός ἀπό τούς κληρικούς τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως συμμετεῖχε ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀλέξιος Ψωίνος, Διευθυντής Ὑπηρεσιῶν καί τοῦ Θεολογικοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας μέ ἀντιπροσωπεία φοιτητῶν,
φίλων καί συμφοιτητῶν τοῦ χειροτονηθέντος, τόν ὁποῖο ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε γιά τήν προσφορά του στόν εὐαίσθητο αὐτό τομέα τῆς Ἐκκλησίας, τόν ὁποῖο καί ὁ ἴδιος ὑπηρέτησε γιά 12 χρόνια, ἐπί τῆς Ἀρχιεπισκοπείας τοῦ ἀειμνήστου
Ἀρχιεπισκόπου Σεραφείμ. Μετά τήν χειροτονία ὁ Σεβασμιώτατος δεξιώθηκε τούς συγγενεῖς καί συγχωριανούς τοῦ νέου
Διακόνου Ἀμβροσίου στό Μητροπολιτικό Μέγαρο.

Ἀπό τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία στό Μαρτίνο Λοκρίδας

τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου Καλυβίων Λαμίας. Τήν Κυριακή 13
Νοεμβρίου, ἱερούργησε καί ὡμιλησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγίων Θεοδώρων Ἀταλάντης, ὅπου μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας
προεξῆρχε τῆς λιτάνευσης τῆς θαυματουργοῦ Ἱερᾶς Εἰκόνας
τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων στούς δρόμους τῆς πόλης παρουσία
ἐπισήμων καί λαοῦ. Τήν Παρασκευή 25 Νοεμβρίου, ἑορτή
Ἀπό τή θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγίας Αἰκατερίνης μετόχι Μονῆς Σινᾶ

ὅπου πολύ σύντομα θά λειτουργήσει τό Κέντρο Ἀγάπης τῆς
ἐνορίας, πού θά προσφέρει δωρεάν διατροφή στούς πτωχούς
τῆς περιοχῆς. Τήν Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου, ἑορτή τοῦ ἁγίου
Ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου, ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε καί
ὡμίλησε στό πανηγυρίζον παρεκκλήσιο τοῦ ἁγίου Ἐλευθερίου πού βρίσκεται στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ.

Ἀπό τή θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Νεκταρίου Λαμίας

τῆς ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης, ὁ Σεβασμιώτατος
ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό τῆς Ἁγίας
Αἰκατερίνης, πού βρίσκεται στό Ἵδρυμα τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Αἰκατερίνης Σινᾶ στήν περιοχή Τραγάνα Λοκρίδος. Τό Σάββατο 26
Νοεμβρίου, ἑορτή τοῦ ὁσίου Στυλιανοῦ, χοροστάτησε καί
ὡμίλησε στήν πανηγυρική θ. Λειτουργία στό ὁμώνυμο παρεκκλήσιο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου-Λυκείου Λαμίας. Τήν
Κυριακή 11 Δεκεμβρίου ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱερό
Ναό Ἁγίων Θεοδώρων Λαμίας. Στό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας
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ναζουσῶν. Στό τέλος τῆς κατανυκτικῆς Θείας Λειτουργίας, τήν
ὁποία παρακολούθησαν ὅλες οἱ Μοναχές τῶν Ἱερῶν Μονῶν ὁ
Σεβασμιώτατος, τόνισε τό ρόλο τῆς Θείας Λατρείας στή ζωή
τῶν Χριστιανῶν γενικά, καί εἰδικότερα στή ζωή τῶν Μοναχῶν.
Κλείνοντας εὐχήθηκε καλή δύναμη στόν πνευματικό ἀγώνα
τῶν μοναχῶν. Ἀκολούθως, προσφέρθηκε πρωινό στό Ἀρχονταρίκι καί ἐν συνεχείᾳ ὁμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
μας, μέ θέμα: «Ἡ ἀξία τοῦ Μοναχισμοῦ». Στίς Μοναχές δόθηκαν συμβουλές γύρω ἀπό τούς ἀγῶνες καί τούς πειρασμούς
τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Κατά τήν ἀνάπτυξη τοῦ θέματος ἀναγνώστηκαν καί σχολιάστηκαν κείμενα Ἁγίων Πατέρων καί
ἀσκητῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ Σεβασμιώτατος προέτρεψε τίς
Μοναχές νά μή φοβοῦνται τούς ἀγῶνες καί τούς πειρασμούς
αὐτούς, διότι μέσα ἀπό αὐτούς κατακτᾶ ὁ ἄνθρωπος τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Μετά τήν ὁμιλία ἀκολούθησε ἐποικοδομητικός
διάλογος. Ἡ Σύναξη ὁλοκληρώθηκε μέ τήν παράθεση γεύματος στήν τράπεζα τῆς Μονῆς ἀπό τήν Μοναχή Ἐφραιμία καί τίς
ἐθελόντριες συμπαραστάτριες τῆς Μονῆς. Ὁ Σεβασμιώτατος
προσέφερε εὐλογία σέ ὅλες τίς Μοναχές τό βιβλίο μέ τίτλο
«Ὁ ρόλος τῶν Μοναστηριῶν». Τέλος, ἡ Μοναχή Ἐφραιμία μέ
τήν ἀναχώρηση προσέφερε σέ ὅλους ἀναμνηστικά δῶρα.

«ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»
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Εὑχαρίστησε ὅλους γιά τό τόλμημα καί ὑπογράμμισε τήν ὠφέλεια πού θά προκύψει στόν καθένα χωριστά καί σέ ὁλόκληρο
τό χωριό ἀπό τήν ἀνέγερση τῆς νέας ἐκκλησίας. Τόν Σεβασμιώτατο εὐχαρίστησε γιά τήν παρουσία του καί τή βοήθειά
πού μέ προσέφερε στήν ἐνορία μέ λόγια ἁπλά καί ἐγκάρδια ὁ
ἐφημέριος τοῦ χωριοῦ π. Ἀπόστολος. Στήν τελετή τῶν θυρανοιξίων συμμετεῖχαν πολλοί ἱερεῖς ἀπό τίς γειτονικές ἐνορίες
καί πολλοί πιστοί ἀπό τή Λαμία καί τίς γύρω ἐνορίες. Μετά τήν
τελετή τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο προσέφερε σέ ὅλους παραδοσιακές πίττες καί γλυκίσματα.

.❈,

ΣΥΝΑΞΗ ΜΟΝΑΖΟΥΣΩΝ
Στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος Μελιταίας Δομοκοῦ, τό
πρωί τῆς Πέμπτης 17 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε ἡ ἐτήσια
Σύναξη τῶν Μοναζουσῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Τό
πρωί τελέσθηκε στό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Ποιμενάρχου μας κ. Νικολάου καί
συμμετέχοντος τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Περιφερείας
Δομοκοῦ καί Ξυνιάδος π. Ἀνδρέα Κολοβοῦ. Ἔψαλε χορός Μο-

Ἀναμνηστική φωτογραφία μετά τήν πανήγυρη στήν Ἐκκλησιαστική Σχολή

uy ra n o i ji a i er v n na v n

.❈,
Ἕνας νέος θεολόγος προσῆλθε στίς τάξεις τοῦ ἀγάμου
ἱεροῦ Κλήρου καί προσετέθη στόν ἀριθμό τῶν Κληρικῶν τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος. Πρόκειται γιά τόν κ. Ἀθανάσιο Ἀναστασίου ἀπό τήν ἐπαρχία Δομοκοῦ, ὁ ὁποῖος τήν Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου τό ἀπόγευμα στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου
Βλασίου Στυλίδος ἐκάρη Μοναχός ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο καί τήν Κυριακή στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας χειροτονήθηκε Διάκονος μέ τό ὄνομα Ἀμβρόσιος εἰς μνήμην τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Φθιώτιδος Ἀμβροσίου Νικολαΐδου, ὁ
ὁποῖος ἐποίμανε τήν Ἱερά Μητρόπολη ἐπί 26 ἔτη. Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του ἐξέφρασε τή χαρά του, πού ἕνα παιδί
τῆς Μητροπόλεως, πού εἶχε παραλάβει ἀπό τό Δημοτικό Σχολεῖο καί εἶχε καθοδηγήσει ὅλα τά χρόνια τῶν σπουδῶν του,
ἐντάσσεται στό δυναμικό τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ὡς σημαντικό
στέλεχός της καί πρόκειται νά ἀναλάβει κεντρική θέση στή διοίκηση καί στήν ἱεραποστολή της. Ἀναφερόμενος ὁ Σεβασμιώτατος στόν περιορισμό τῶν διορισμῶν νέων ἐφημερίων, ἐτόνισε ὅτι ὁ νεοχειροτονηθείς εἶναι ὁ πρῶτος ἄμισθος κληρικός
καί ἄλλων πολλῶν, πού θά ἀκολουθήσουν, διότι «δέν πρόκειται νά ἀφήσουμε τόν λαό μας ἀποίμαντο, οὔτε νά χορταριάσουν οἱ αὐλές τῶν Ἐκκλησιῶν, οὔτε νά ἐγκαταλείψωμε τά
χωριά μας στή μανία τῶν αἱρετικῶν καί στήν προπαγάνδα τῶν
πολεμίων τῆς πίστεως. Ἐμεῖς θά χειροτονοῦμε καί ἡ πολιτεία
ἄς ἀναλάβει τίς εὐθῦνες της. Τό κράτος ἔχει ὑποχρέωση νά μισθοδοτεῖ τούς Ἱερεῖς καί πρέπει νά συνεχίσει, διότι ἀλλιῶς θέττει τορπίλλη στά θεμέλια τῆς κοινωνίας καί στήν ὑπόσταση τῆς
πατρίδος». Τήν χειροτονία, πού τελέσθηκε σέ ἀτμόσφαιρα κατανύξεως καί πνευματικῆς χαρᾶς παρηκολούθησε πλῆθος πο-
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Ποιμαντική δράση Σεβασμιωτάτου.
Τήν Τρίτη 8 Νοεμβρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος ἱερούργησε καί ὡμίλησε στό πανηγυρίζοντα Ἱ.
Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μαρτίνου. Στήν θ. Λειτουργία
παρέστη ὁ Δήμαρχος Λοκρῶν κ. Νικ. Λιόλιος, μέ μέλη τοῦ
Δημοτικοῦ Συμβουλίου, τά παιδιά τοῦ Σχολείου, ἱερεῖς τῆς περιοχῆς καἰ πλῆθος εὐσεβῶν χριστιανῶν. Τήν Τετάρτη 9 Νοεμβρίου, ἑορτή τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, ἱερούργησε καί ὡμίλησε
στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό Ἁγ. Νεκταρίου Λαμίας. Στό τέλος
τῆς θ. Λειτουργίας προχείρισε μέ τό ὀφφίκιο τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου τόν αἰδεσ. πρεσβύτ. π. Ἑμμανουήλ Βεργῆ, Ἐφημέριο

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΡΥΜΑΙΑΣ
τά πλαίσια τῆς Ἀκαδημίας Ἑλληνορθοδόξου Πολιτισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος ἦταν ἐνταγμένη καί ἡ 11η Θεολογικο-ιστορική Ἑσπερίδα γιά τό
τρέχον ἔτος πού πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακή 6 Νοεμβρίου
τό ἀπόγευμα στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Δρυμαίας Λοκρίδος καί ἦταν ἀφιερωμένη στόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Πρόδρομο. Σκοπός τῶν Θεολογικο-ιστορικῶν Ἑσπερίδων εἶναι ἡ προβολή τῶν Ἁγίων καί ἡ ἀνάδειξη τῶν ἱστορικῶν μνημειακῶν
ναῶν. Τό πλούσιο ὑλικό πού προκύπτει ἀπό τίς πνευματικές
αὐτές ἐκδηλώσεις ἐκτυπώνεται σέ βιβλίο καί μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ στήν προβολή τῆς τοπικῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας,
τῆς πλούσιας λαογραφίας καί τήν προώθηση τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ στήν περιοχή μας.
Στόν κατάμεστο ἀπό πιστούς Ἱερό Ναό παρουσιάσθηκαν οἱ
ἀκόλουθες τρεῖς εἰσηγήσεις:
Ἡ 1η εἰσήγηση εἶχε θέμα «Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης στἀ ἤθη καί
ἔθιμα». Εἰσηγητής ἦταν ὁ κ. Ἀθανάσιος Γρίβας, Ὑποστράτηγος
ἐν ἀποστρατεία.
Ἡ 2η εἰσήγηση εἶχε θέμα «Ὁ βίος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Προδρόμου». Εἰσηγήτρια ἦταν ἡ κα Στέλλα Τραγκανίδου,
Ἐκπαιδευτικός, Συγγραφέας.
Καί τέλος ἡ 3η εἰσήγηση εἶχε θέμα «Ἡ Ἱστορία τῆς Ἐνορίας
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Δρυμαίας». Εἰσηγητής ἦταν ὁ κ. Ἀθανάσιος Ντάνος, τέως Γραμματέας τῆς Κοινότητος.
Μετά τίς εἰσηγήσεις χαιρετισμό ἀπηύθυνε στούς παρευρισκομένους ὁ Δήμαρχος Ἀμφίκλειας-Ἐλάτειας κ. Θεόδωρος
Ντοῦρος καί ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτ. π. Δημοσθένης Γεωργούλας. Στήν ἐκδήλωση παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Ἀμφίκλειας-Ἐλάτειας, μέ τούς ἀντιδημάρχους, ὁ Διοικητής
τοῦ Ἀντλιοστασίου τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας στό Μόδι, ὁ Διοικητής τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος Ἀμφικλείας, ὁ Ναύαρχος
ἐν ἀποστρατεία κ. Καραΐσκος, ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ἀμφικλείας Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Διομήδης Παναγιωτόπουλος,
ἱερεῖς ὁμόρων ἐνοριῶν καί πολλοί κάτοικοι τοῦ χωριοῦ. Στό
τέλος τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ναοῦ προσέφερε σέ
ὅλους τούς παρευρισκομένους εὐλογία τοῦ Ἁγιου Ἰωάννου
καί κέρασμα.
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Μέ τήν πάνδημη συμμετοχή τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ
Αὐλακίου Στυλίδος, πού συγκινημένοι παρακολουθοῦσαν τήν
ὑλοποίηση ἑνός μύχιου πόθου τους, τέλεσε τό Σάββατο 10
Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος
τά θυρανοίξια τοῦ ὑπογείου τοῦ ἀνεγειρομένου ἐνοριακοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ εἰς τιμήν τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Βλασίου Ἐπισκόπου Σεβαστείας. Καθολικό αἴτημα τῶν ἐνοριτῶν τοῦ
Αὐλακίου ἦταν νά ἀντικατασταθεῖ ὁ παλαιός ἐνοριακός ναός
μέ ἕναν καινούριο, μεγαλύτερο καί ἀσφαλέστερο, πού νά διαθέτει Πνευματικό Κέντρο. Μετά ἀπό ἐπίπονες καί χρονοβόρες
προσπάθειες ἐκδόθηκε ἡ σχετική ἄδεια ἀπό τήν Ὑπηρεσία τῆς
Ναοδομίας καί ὁ Σεβασμιώτατος κατέθεσε τό θεμέλιο λίθο στίς
10 Φεβρουαρίου 2011, τοῦ νέου Ναοῦ σέ οἰκόπεδο τῆς ἐνορίας πού βρίσκεται δίπλα στόν παλαιό ναό. Σέ πολύ σύντομο
χρονικό διάστημα ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες τοῦ ὑπογείου
Ναοῦ, στόν ὁποῖο μέχρις ὅτου ὁλοκληρωθεῖ καί ὁ κυρίως Ναός, θά τελοῦνται οἱ ἱερές ἀκολουθίες. Ὁ Σεβασμιώτατος στήν
ὁμιλία του ἐπήνεσε τόν ἐφημέριο π. Ἀπόστολο Τσιγκόπουλο,

τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο, τόν Πρόεδρο τοῦ χωριοῦ καί
ὅλους τούς κατοίκους τοῦ Αὐλακίου, πού μέ ὑποδειγματική
εὐλάβεια καί ἔνθεο ζῆλο ἐργάστηκαν γιά τήν ὁλοκλήρωση
τοῦ ὑπογείου ναοῦ καί τοῦ κωδωναστασίου. Τούς ἐπέστησε
μάλιστα τήν προσοχή νά ἀκολουθήσουν μέ ἀκρίβεια τούς κανονισμούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί νά τηρήσουν ἀπόλυτη
διαφάνεια στή διαχείριση τῶν προσφορῶν τῶν πιστῶν, γιατί ἡ
ἀνέγερση ἑνός ναοῦ στή σημερινή ἐποχή δέχεται κακόπιστη
κριτική καί δυσφημεῖται ἀπό τούς ἐχθρούς τῆς Ἐκκλησίας.

Α Γi oy ΤΡΥΦΩ ΝΟ Σ
Α Μ Π ΕΛ ΟΥ ΡΓΩ Ν ΛΑM I AΣ

Ὡς θαῦμα πίστεως χαρακτήρισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τήν ἀνέγερση τοῦ περικαλλοῦς Ἱεροῦ
Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος τοῦ Συλλόγου Ἀμπελουργῶν Λαμίας, τοῦ ὁποίου τήν Κυριακή 18 Δεκεμβρίου τό ἀπόγευμα
ἐτέλεσε τά θυρανοίξια μέ τήν συμμετοχή κλήρου καί λαοῦ τῆς
Λαμίας. Ὁ νέος αὐτός Ναός, πού οἰκοδομήθηκε παραπλεύρως
τοῦ παλαιοῦ μέ δαπάνες τοῦ Συλλόγου καί μέ δωρεές ἐπωνύμων καί ἀνωνύμων πιστῶν, εἶναι τρισυπόστατος, μεγαλοπρεπής καί διαθέτει μεγάλη αἴθουσα Πνευματικοῦ Κέντρου. Μετά
τήν τελετή, στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος συνεχάρη τόν
Πρόεδρο καί τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καθώς καί
ὅλα τά μέλη τοῦ Συλλόγου γιά τήν εὐλάβειά τους πρός τόν
προστάτη τους ἅγιο καί τόν ζῆλο τῆς πίστεως, ἀποτέλεσμα τοῦ
ὁποίου εἶναι ὁ ἐκπληκτικός αὐτός Ναός. Ἰδιαιτέρως ἐξῆρε τήν
συμβολή τῶν ἀδελφῶν Σπυρίδωνος καί Δημητρίου Ρίζου, τῶν
ἐκδοτῶν, στήν ὅλη προσπάθεια ἀνεγέρσεως καί προβολῆς
τοῦ ἁγίου διά τῆς ἐφημερίδος τους «Λαμιακός Τύπος». Στήν
τελετή τῶν θυρανοιξίων παρέστησαν ὁ Βουλευτής Φθιώτιδος
κ. Χρῆστος Σταϊκούρας, ὁ Δήμαρχος Λαμιέων κ. Γεώργιος Κοτρωνιᾶς, ὁ Διευθυντής τῆς Περιφέρειας Στερεᾶς Ἑλλάδος κ.
Εὐάγγελος Ψαθᾶς, Δημοτικοί Σύμβουλοι, ὁ Ναοδόμος καί
ἐργολάβος κ. Χρῆστος Νταφλούκας καί ἄλλοι πολλοί ἀπό τήν
πόλη τῆς Λαμίας. Πλούσια καί ἑορταστική ἦταν ἡ δεξίωση
πού προσέφερε τό Διοικητικό Συμβούλιο πρός τούς ἐπισήμους, στήν ὡραία αἴθουσα τοῦ Ναοῦ, ἐνῶ προσεφέρθησαν
γλυκίσματα σέ ὅλο τόν κόσμο, πού εἶχε κατακλύσει τούς γύρω χώρους. Τέλος, ὡς εὐλογία, διενεμήθη σέ ὅλους μιά μικρή
εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος μέ τό τροπάριό του.
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ΕΓΚ ΥΚ Λ Ι Ο Σ ΧΡΙ Σ ΤΟΥ ΓΕΝ ΝΩΝ
Πρός
Τόν Ἱερό Κλῆρο καί εὐσεβῆ λαό
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Ἀδελφοί καί τέκνα μου ἐν Κυρίῳ.
Τό Μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου
ὑπερβαίνει κάθε λογική καί ἐκπλήσσει ἀκόμα καί τόν νοῦ
τῶν ὑπερκοσμίων δυνάμεων. Εἶναι μέγιστο θαῦμα
«πᾶσαν ἔννοιαν ἐκπλῆττον καί συνέχον». Τό πῶς ὁ Θεός
«μορφήν δούλου λαμβάνει» καί «ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ υἱός
ἀνθρώπου γίνεται». Τό Μυστήριο τῶν Χριστουγέννων
εἶναι Μυστήριο ταπεινώσεως καί θεϊκῆς πτωχείας, ὅπως
χαρακτηριστικά λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν Δευτέρα
πρός τούς Κορινθίους ἐπιστολή του: «γινώσκετε γὰρ τὴν
χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὅτι δι᾿ ἡμᾶς
ἐπτώχευσε πλούσιος ὤν, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ
πλουτήσητε» (Β΄ Κορινθ. 8,9).
Δι΄ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους ὁ Θεός ἔγινε πτωχός. Ἐταπείνωσε τόν ἑαυτό του «ὁ ἔχων θρόνον οὐρανόν καί ὑποπόδιον τήν γῆν» καί ἐχώρεσε στήν μήτρα τῆς ἁγίας Παρθένου, ἀπό τή ὁποία ἔλαβε τήν ἀνθρωπότητα, γιά νά τήν
ἁγιάσει καί τήν ἀφθαρτοποιήσει. Ἡ πλούσια ὑμνολογία
μας περιγράφει αὐτή τήν θεία συγκατάβαση μέ τίς πιό
ὡραῖες λέξεις καί ἐκφράσεις ὡς ἑξῆς:
Σήμερον ὁ Θεός ἐπί γῆς παραγέγονε
καί ἄνθρωπος εἰς οὐρανούς ἀναβέβηκε.
Ὁ ἄναρχος ἄρχεται καί ὁ Λόγος σαρκοῦται.
Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ υἱός τῆς παρθένου γίνεται.
Ὁ φύσει ἀόρατος ὁρᾶται σαρκί.

Ὁ Θεός μορφήν δούλου λαμβάνει.
Σπαργάνοις πλέκεται, ὁ τῆς δόξης Κύριος.
Παράδοξον Μυστήριον οἰκονομεῖται σήμερον,
καινοτομοῦνται φύσεις καί θεός ἄνθρωπος γίνεται.
Ὁ πλούσιος σέ δόξα Θεός ἔγινε ἐκουσίως πτωχός γιά
τόν ἄνθρωπο. Γεννήθηκε ὑπό συνθῆκες ἐσχάτης πτωχείας, ἀκαθαρσίας καί ἐγκαταλείψεως. Μεγάλωσε διωκόμενος, ὑστερούμενος καί θλιβόμενος. Ἐξῆλθε στόν κόσμο
ἀμφισβητούμενος, συκοφαντούμενος καί ἐπαπειλούμενος. Δέν εἶχε τόπο ἀναπαύσεως, οὔτε χῶρο προστασίας.
«Οὐκ εἶχε ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ» (Ματθ. 8,20). Ἔζησε
ὡς ὁ ἔσχατος καί ὡς ὁ ἐλάχιστος. Ἡ ἀποκορύφωση τῆς
πτωχείας Του ἦταν τό Ἄχραντο Πάθος, ἡ προδοσία, ὁ
Σταυρός καί ἡ Ταφή Του. Ἐταπείνωσε τόν ἑαυτό Του ὡς
πρός τήν Θεότητα καί ἐξουδένωσε τήν ἀνθρωπότητά Του
ὅσο οὐδείς τῶν ἀνθρώπων, τῶν κακούργων, τῶν ἐγκληματιῶν καί τῶν ἁμαρτωλῶν. Ταῦτα πάντα ὑπέμεινε μέ τήν
θέληση Του γιά τόν ἄνθρωπο. Γιά νά νεκρώσει τήν ἁμαρτία στήν σάρκα Του καί νά χαρίσει τήν ζωή σέ κάθε
ἄνθρωπο μέ τό Σῶμα Του. Διά τῆς πτωχείας Του ὁ Χριστός μετέδωσε σέ ὅλους ἐμᾶς Χάρη Ζωῆς. Διά τῆς ταπεινώσεως Του ὁ Θεός ὕψωσε τόν ἄνθρωπο στήν θέση τοῦ
Θεοῦ. Αὐτό ὑπογραμμίζει ὁ Μέγας Ἀθανάσιος λέγων: «Ὁ
Θεός γίνεται ἄνθρωπος, ἵνα τόν ἄνθρωπον Θεόν ἀπεργάσηται».
Αὐτή εἶναι μιά πτωχεία πού πλουτίζει. Μιά ταπείνωση, πού ὑψώνει. Μιά νέκρωση πού ἀνασταίνει.
Ἡ πτωχεία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι διαφορετική ἀπό
τήν φτώχεια τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι στέρηση τῶν ἐγκο-
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Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΕΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΣΙΝΑ κ. ΔΑΜΙΑΝΟ
Μεγαλοπρεπής ἐκδήλωση ἀφιερωμένη
στόν ἀπό Ταλαντίου Μητροπολίτη Ἀθηνῶν
ἀοίδιμο Νεόφυτο Μεταξᾶ ἔλαβε χώραν τήν
Τετάρτη 23 τ.μ. στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας. Ἡ
ἐπετειακή αὐτή ἐκδήλωση συμπληρώσεως
250 ἐτῶν ἀπό τῆς γεννήσεως καί 150 χρόνων
ἀπό τῆς κοιμήσεως τοῦ μεγάλου Ἐκκλησιαστικοῦ καί Ἐθνικοῦ ἀνδρός, ἦταν ἡ τελευταία
ποικίλων ἄλλων, πού πραγματοποιήθηκαν
ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος καθ΄ὅλην
τήν διάρκειαν τοῦ χρόνου καί ἦταν ἀφιερωμένη στή ζωή καί δράση τοῦ Ἐπισκόπου Νεοφύτου. Στήν ὡς ἄνω ἐκδήλωση ὁμιλητής ἦταν ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος μέ θέμα: «ὁ Νεόφυτος μέ τήν σπάθη καί
τόν Σταυρό ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος».
Στό δεύτερο μέρος τῆς ἐκδηλώσεως ὁ Σεβασμιώτατος ἐπέδωσε στόν Σεβασμιώτατο

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἀπονέμει τό ἀνώτατο παράσημο
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Σινᾶ, Φαράν καί Ραϊθώ κ. Δαμιανό

Ἀπό τήν ἐκδήλωση πρός τιμήν τοῦ ἀπό Ταλαντίου Μητροπολίτου Ἀθηνῶν Νεοφύτου Μεταξᾶ

Ἀρχιεπίσκοπο Σινᾶ, Φαράν καί Ραϊθώ κ. Δαμιανό, ἐξ Ἀταλάντης, τό ἀνώτατο παράσημο
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος εἰς ἔνδειξιν τιμῆς καί εἰς ἀναγνώρισιν τῆς πολυσημάντου προσφορᾶς του στήν Ἐκκλησία καί στήν
Πατρίδα, ἀφοῦ προηγουμένως ἀναφέρθηκε
στήν πορεία του μέσα στήν Ἐκκλησία, στήν
σημαντική συμβολή του στήν προβολή και
διάσωση τῶν κειμηλίων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ
καί στήν ὅλη ἁγία καί ταπεινή βιοτή του.
Ἀποδεχόμενος τήν διάκριση ὡς τιμήν
ὁλοκλήρου τῆς Σιναϊτικῆς ἀδελφότητος ὁ Γέρων ἅγιος Σιναίου κ. Δαμιανός εὐχαρίστησε
τόν Σεβασμιώτατον Ποιμενάρχη μας καί ἀπηύθηνε λόγους οἰκοδομῆς στό πολυπληθές
ἐκκλησίασμα πού μέ συγκίνηση συμμετεῖχε
στήν ὅλη ἐκδήλωση.
Τήν σεμνή ἐκδήλωση πλαισίωσε μέ ἐπι-
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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC

Ἀπό τή χειροθεσία εἰς ἀναγνώστη τοῦ κ. Παύλου Κυριακοῦ

Ἀθανασίου Λαμίας. Τό Σάββατο 17 Δεκεμβρίου χοροστάτησε
στήν ἐπίσημη Δοξολογία πού τελέσθηκε στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας πρός τιμήν τῆς
ἑορτῆς τῶν Τριῶν Παίδων ἐν καμίνῳ, προστατῶν τοῦ Πυρο-

Ἔρανος Ἀγάπης τῆς Μητροπόλεώς μας.
Παρά τίς δυσμενεῖς οἰκονομικές συγκυρίες πού ταλανίζουν τή
χώρα μας ἡ τοπική μας Ἐκκλησία πιστή στίς πατροπαράδοτες
ἀξίες πραγματοποίησε ἀπό τή 13η μέχρι καί τή 16η Νοεμβρίου
τόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης. Ἡ ἀνταπόκριση τοῦ κόσμου ἦταν συγκινητική καί ἀποτελεῖ μία πιστοποίηση τῆς ἐμπιστοσύνης πού
ἔχει πρός τήν Ἐκκλησία ἀλλά καί ἔκφραση ἀποδοχῆς τῶν
ὅσων σπουδαίων ἔργων ἀγάπης ἡ Μητρόπολή μας ἐπιτελεῖ
τήν τελευταία δεκαπενταετία. Ἀπό τό χρηματικό προϊόν τοῦ
Ἐράνου θά συντηρηθοῦν τά δύο Γηροκομεῖα τῆς Μητροπόλεώς μας Λαμίας καί Σπερχειάδος, ἀλλά καί τό τρίτο τό Ἵδρυμα
Στέγη Γερόντων Ἀργύρη Πετρῆ, τό ὁποῖο πολύ σύντομα θά ξεκινήσει νά λειτουργεῖ, τά 8 Ἐνοριακά Κέντρα Ἀγάπης, ἀπό τά
ὁποῖα σιτίζονται καθημερινά δωρεάν 270 πτωχοί συνάνθρωποί μας, θά ἐνισχυθοῦν τά βιβλιάρια προικοδοτήσεων ἄπορων καί ὀρφανῶν κοριτσιῶν πού ἔχει ἀνοίξει καί ἐνισχύει κατ’
ἔτος ἡ Μητρόπολή μας, θά βοηθηθοῦν πολλοί πτωχοί πού
καταφεύγουν στήν Μητρόπολή μας γιά οἰκονομική βοήθεια
καί πολλές ἄλλες δραστηριότητες.
Ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στή Λειβαδιά.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἀνταποκρινόμενος σέ πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεωργίου μετέβη τήν Δευτέρα 21 Νοεμβρίου ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στήν
πόλη τῆς Λιβαδειᾶς ὅπου ἔλαβε μέρος στό πολυαρχιερατικό
συλλείτουργο στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό
Εἰσοδίων τῆς Θετόκου. Τῆς θ. Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβα-

Δεύτερη κλοπή στή Ἱερά Μονή Ἀντινίτσης.
Δυστυχῶς τά κρούσματα κλοπῶν σέ ναούς τῆς τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας δέν ἔχουν τέλος. Τό τελευταῖο γεγονός καταγράφηκε στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Ἀντινίτσης, τό βράδυ τῆς 22ας
Νοεμβρίου, ὅπου ἄγνωστοι ἱερόσυλοι εἰσῆλθαν στό Καθολικό τῆς Μονῆς παραβιάζοντας ἕνα παράθυρο καί ἀφοῦ ἔσπασαν τό τζάμι μπροστά ἀπό τό προσκυνητάρι μέ τήν θαυματουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας ἀφαίρεσαν τά ἀφιερώματα πού ἡ
εὐσέβεια καί ἡ ἀγάπη τῶν πιστῶν εἶχε ἐναποθέσει στή χάρη
Της. Ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς ἐνημέρωσε ἀμέσως γιά τό συμβάν τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο καί τό
Τμῆμα Ἀσφαλείας Λαμίας. Ὁ Σεβασμιώτατος συνοδευόμενος
ἀπό συνεργάτες τῆς Μητροπόλεως ἐπισκέφθηκε τό Μοναστήρι προκειμένου νά ἐνημερωθεῖ γιά τή κλοπή.

καίρους ὕμνους ἡ χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου-Καθηγητοῦ κ. Ἀνδρέου Ἰωακείμ καί παρουσίασε ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Νεόφυτος
Ραφαηλίδης, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ὁ Ἱεροδιάκονος
Ἀθανάσιος Κυρίτσης, ἰδιαίτερος Γραμματεύς
τοῦ Σεβασμιωτάτου.
Τιμητικῶς παρέστησαν ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Καρπενησίου κ. Νικόλαος καί
ἐξ Ἀταλάντης ὁ Δήμαρχος Λοκρῶν κ. Νικόλαος Λιόλιος, οἱ ἀδελφοί καί συγγενεῖς τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ κ. Δαμιανοῦ, πολλοί
ἱερεῖς καί πλῆθος λαοῦ.
Ὅλη ἡ τελετή, οἱ ὁμιλίες καί οἱ ὕμνοι μετεδόθησαν ἀπ΄εὐθείας ἀπό τόν Ραδιοφωνικό
Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τόν Τηλεοπτικό Σταθμό Star Κεντρικῆς Ἑλλάδος.

Ἁναμνηστική φωτογραφία μετά τό πέρας τῆς ἐκδηλώσεως
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ΔΩΡΕΕΣ
Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μονῆς
Παναγίας Φανερωμένης Ξυνιάδος .........................500,00
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Πορφύριος Παπαρούπας ..200,00
Ὑπέρ Γηροκομείων Ἱ. Μητροπόλεως
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μονῆς
Παναγίας Φανερωμένης Ξυνιάδος .........................500,00

Κατά τή διάρκεια τοῦ διαλείμματος παρατέθηκε πλούσια
δεξίωση ἀπό τό ἐκκλησιαστικό συμβούλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίας Παρασκευῆς, κατά τήν ὁποία ὁ Σεβασμιώτατος εἶχε τήν
εὐκαιρία νά ἐπικοινωνήσει προσωπικά μέ πολλούς νέους καί
νά ἀκούσει τούς προβληματισμούς τους.
Στό δεύτερο μέρος ἡ συζήτηση συνεχίστηκε μέ ἐρωτήματα
τῶν νέων πρός τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας καί τόν
ὁμιλητή ἀπό τούς ὁποίους λάμβαναν κατά περίπτωση τίς κατάλληλες ἀπαντήσεις. Στό τέλος δόθηκε σέ ὅλους τους συνέδρους φάκελος μέ βιβλία καί ἄλλο ἔντυπο ὑλικό.
Τό συνέδριο ἔκλεισε μέ τίς καλύτερες ἐντυπώσεις καί μέ
τήν εὐχή νά ξανασυναντηθοῦν ὅλοι μαζί καί σέ ἄλλες νεανικές
εὐκαιρίες πού θά ὀργανώσει στό μέλλον ἡ Ἱερά Μητρόπολή
μας.

Ὑπέρ ἀνεγέρσεως Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζα
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Καραγεώργος ..........................200,00
Ἀνώνυμος .................................................................50,00
Ὁ Αἰδεσ. Πρεσβυτ. π. Κωνσταντῖνος Θεολογᾶς .......50,00
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη ............................................30,00
Ὑπέρ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
Ἡ κα Κυριακή Βλαχογεώργου-Λαΐνα .....................300,00
Ὁ κ. Ἄγγελος Ἀλιμπέρτης .......................................300,00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μονῆς
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Λιβανατῶν ...........143,89
Ὑπέρ Φθιωτικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Φωνῆς
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Γερμανός Γιαντσίδης ..........150,00
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἀγάθων Κατερνόπουλος ..150,00
Ὁ κ. Ἄνθιμος Βλαντέλας ...........................................20,00

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου στήν Γιορτή Ψωμιοῦ στήν Ἀμφίκλεια

σβεστικοῦ Σώματος. Στή Δοξολογία παρέστησαν πολλοί ἐπίσημοι τῆς πολιτικῆς, στρατιωτικῆς ἡγεσίας καί τῶν σωμάτων
ἀσφαλείας. Τέλος ἀπό τόν μήνα Νοέμβριο ὁ Σεβασμιώτατος
ξεκίνησε τή σειρά τῶν ἑβδομαδιαίων ὁμιλιῶν του μέ θέμα τήν
ἑρμηνεία τοῦ Κατά Λουκᾶν ἁγίου εὐαγγελίου, στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας γιά τό νέο
ἐκκλησιαστικό ἔτος.
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Ὑπέρ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Μητροπόλεως μας
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Γερμανός Γιαντσίδης ..........150,00
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἀγάθων Κατερνόπουλος ..150,00
Ἀπό τήν ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στόν Μητροπολιτικό Ναό Λειβαδιᾶς

σμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγ. Βλασίου κ. Ἱερόθεος, ἐνῶ παρέστη καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος. Τό Θεῖο Λόγο ἐκφώνησε κατά τήν ὥρα
τοῦ κοινωνικοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, ἐνῶ μετά
τήν θ. Λειτουργία ἀκολούθησε λιτάνευση τῆς ἱερᾶς εἰκόνος
τῆς Παναγίας στούς δρόμους τῆς πόλεως τῶν Λεβαδέων.
Μνημόσυνο Γεωργίου Τζανετῆ.
Τήν Κυριακή 4 Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου
Ἄρεως ὅπου καί τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο
τοῦ Γεωργίου Τζανετῆ, Προέδρου Ἐφετῶν καί παλαιοῦ στενοῦ
συνεργάτου τοῦ Σεβασμιώτατου κατά τά χρόνια τῆς ἱερατικῆς
διακονίας του στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου. Στή θεία

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘ ΜΟΣ
Ι.Μ. ΦΘΙ Ω ΤΙ ΔΟΣ
Ἡ φωνή τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας

89,4 & 89,7
ἐνημερώνει - ξεκουράζει - ψυχαγωγεῖ

Δελτίο τοπικῶν Ἐκκλησιαστικῶν
Εἰδήσεων καθημερινά 12 μ. καί 5 μ.μ.
Τηλ. 2231 067570 - Φαξ: 2231 067848

Ὑπέρ Ἐκκλησιαστικῆς Δράσεως
Ἡ κα Ἑλένη Κυπριωτέλη .........................................150,00

Ἡ Μητρόπολη Φθιώτιδος
στό διαδίκτυο

www.imfth.gr
Χρήσιμες πληροφορίες
Ἐνημέρωση
Πνευματική οἰκοδομή
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑ»
ό Σάββατο 17 Δεκεμβρίου
πραγματοποιήθηκε μέ ἐπιτυχία
τό ἐτήσιο Συνέδριο Νεολαίας
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
Τό Συνέδριο ἔλαβε χώρα στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Ἄμπλιανης Λαμίας. Τό
κεντρικό θέμα περιστράφηκε γύρω
ἀπό τόν πολύ ἐνδιαφέροντα ἄξονα
«Ἐκκλησία και Πατρίδα». Ὡς βασικός
ὁμιλητής εἶχε προσκληθεῖ ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Νικόλαο ὁ πολυγραφώτατος συγγραφέας
καί ἀρθρογράφος κ. Κωνσταντῖνος Ἰ.
Χολέβας, Πολιτικός Ἐπιστήμονας καί
συνεργάτης τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί
Ἀρχισυντάκτης τοῦ Περιοδικοῦ «Ἐκκλησία».
Τό Συνέδριο, τό ὁποῖο παρακολούθησαν ἀπό τό πρωί μέχρι τό μεσημέρι πολλοί νέοι ἀπό ὅλα τά σημεῖα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ξεκίνησε μέ προσευχή. Στή συνέχεια
ἔλαβε τό λόγο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν ἐλλογιμώτατο Ὁμιλητή γιά

Ὀνομαστήρια Σεβασμιωτάτου.

τήν ἀποδοχή τῆς πρόσκλησής του νά ἔρθει στή Λαμία, ἀναφέρθηκε στήν ἐπιλογή τοῦ θέματος τοῦ Συνεδρίου, τό ὁποῖο
συμπίπτει μέ τό βασικό θέμα στό ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο καί
τό ἡμερολόγιο τσέπης 2012 τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως. Ἀκολούθως ἀναφέρθηκε στήν Οἰκουμενικότητα τῆς
Ἐκκλησίας σέ ἀντιπαραβολή μέ τά
ἀρνητικά τῆς Παγκοσμιοποιήσεως καί
τῆς νέας Ἐποχῆς.
Κατόπιν ἔλαβε τό λόγο ὁ κ. Χολέβας ὁ ὁποῖος μέ σαφήνεια, μέ ὡραῖο
καί εὔληπτο τρόπο ἀλλά καί μέ βαθειά τεκμηρίωση, ἀναφέρθηκε στούς
δεσμούς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
καί τῆς Ἑλλάδος.
Στή συνέχεια δόθηκε εὐκαιρία νά
διατυπωθοῦν ἐρωτήσεις καί νά δοθοῦν οἱ κατάλληλες ἀπαντήσεις ἀπό
τόν ὁμιλητή. Τό πρῶτο μέρος ὁλοκληρώθηκε μέ ἕνα ντουέτο μαθητῶν
τοῦ 2ου λυκείου τήν Κατερίνα καί τόν
Φώτη Μοῦρτο, οἱ ὁποῖοι ἀπέδωσαν
μέ μεγάλη ἐπιτυχία σύγχρονα νεανικά
τραγούδια.

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Βιβλιοπωλεῖο
ἹερᾶςΜητροπόλεως
Φθιώτιδος

Διμηνιαία ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος

Ἐκτύπωση: «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» ἀ.ἑ.
Διανέμεται δωρεάν
Ἡ ἔκδοση στηρίζεται σέ προαιρετικές εἰσφορές

Σελίδα 10

« TO E N U E O N »
Χατζοπούλου& Σατωβριάνδου • 35100Λαμία
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ΚΓ’ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἀπηύθυνε σύντομο
χαιρετισμό, ὅπου μεταξύ τῶν ἄλλων εὐχαρίστησε τούς παρευρισκομένους γιά τήν παρουσία τους καί ἐξέφρασε τή χαρά του
γιά τήν πραγματοποίηση τῆς συνδιασκέψεως στή Λαμία. Στή
Θεία Λειτουργία παρέστησαν οἱ Βουλευτές κα Αἰκ. Μπατζελῆ
καί ὁ κ. Ἀστ. Ροντούλης. Μετά τή Θεία Λειτουργία συνεχίσθηκαν οἱ ἐργασίες τῆς συνδιασκέψεως μέ τίς εἰσηγήσεις: τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Βαρνάβα Λαμπρόπουλου μέ θέμα: «Χρειάζεται ἡ Ἐκκλησία μιά δεύτερη Πεντηκοστή;» καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Αὐγουστίνου Μύρου μέ θέμα: «Τό γεγονός τῆς
Πεντηκοστῆς καί ἡ παρερμηνεία του ἀπό τά κινήματα τῶν Πεντηκοστιανῶν». Τό μεσημέρι μετά τήν ὁλοκλήρωση τῶν ἐργασιῶν οἱ συμμετέχοντες στή Συνδιάσκεψη μετέβησαν στήν Ἱ.
Μονή Ἀγάθωνος, ὅπου ξεναγήθησαν στή Μονή καί παρακάθησαν σέ ἐπίσημη τράπεζα πού παρέθεσε πρός τιμή τους ἡ
ἀδελφότητα τῆς Μονῆς. Τό ἀπόγευμα συνεχίσθηκαν οἱ ἐργασίες τῆς συνδιασκέψεως μέ τίς εἰσηγήσεις τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρω-

τοπρεσβυτέρου π. Εὐαγγέλου Γκανᾶ μέ θέμα: «Ἡ "ἀνθρώπινη" φύση ἀποστρέφεται τό "θρησκευτικό" κενό: σχόλιο στήν
ἐμφάνιση καί ἐξάπλωση τοῦ Πεντηκοστιανοῦ κινήματος» καί
τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Γεωργόπουλου, Λέκτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Θεσσαλονίκης, μέ
θέμα: «Ἡ ἐνδοπροτεσταντική κριτική κατά τῆς Πεντηκοστιανῆς
κίνησης». Τό δεῖπνο τῆς δευτέρας ἡμέρας τῆς Συνδιασκέψεως
παρατέθηκε στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Ν. Ἄμπλιανης Λαμίας, ὅπου ἡ χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας τραγούδησε παραδοσιακά τραγούδια καί διασκέδασε τούς συνέδρους.
Οἱ ἐργασίες τῆς ΚΓ´ Συνδιασκέψεως ὁλοκληρώθηκαν τήν
Τετάρτη 2 Νοεμβρίου μέ γενική συζήτηση καί τήν διατύπωση
καί ἔγκριση τῶν πορισμάτων τῆς Συνδιασκέψεως, τά ὁποῖα καί
θά ἀνακοινωθοῦν σέ ὅλο τόν Ὀρθόδοξο χριστιανικό κόσμο
γιά τήν ἐνημέρωση τῶν Ἐκκλησιῶν σχετικά μέ τό σπουδαῖο
ζήτημα τῶν Πεντηκοστιανῶν.
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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC
Λειτουργία παρέστη συμπροσευχόμενος ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος, τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας
κ. Προτέριος. Μετά τή θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος κατόπιν παρακλήσεως τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ πανοσ.
ἀρχιμ. π. Βαρνάβα Θεοχάρη μετέβη στό Πνευματικό Κέντρο
τῆς ἐνορίας καί μίλησε στούς νέους τῆς ἐνοριακῆς συνάξεως.
Τήν Κυριακή 20 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε καί
ὡμίλησε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας, ὅπου καί τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ Ἀθανασίου Μόσχου, ἐπιτ. Λυκειάρχη-Φιλολόγου, συνεργάτη τῆς Μητροπόλεώς μας. Ἐνῶ τήν Κυριακή 27 Νοεμβρίου πάλι στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τῆς Βασιλικῆς Ζαχαρῆ, συζύγου τοῦ κ.
Ἀθανασίου Ζαχαρῆ, παλαιοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου τοῦ
Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ.

Τ

Ἰδιοκτησία: Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος
Ἐκδότης: Σεβ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ὑπεύθυνος συντάξεως: Ἀρχιμ. Ἄνθιμος Νεραντζῆς, Ἱεροκήρυξ.
Ἐπιστολές καί ἐμβάσματα:
Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος, Σκληβανιώτου 5
Τ.Κ. 35100 Λαμία Τηλ. 2231 050552 FAX: 2231 050554
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Ἀπό τήν χειροθεσία τοῦ νέου Ἀρχιδιακόνου π. Ἀθανασίου Κυρίτση

Μέ πανηγυρική θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό
Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, ἑόρτασε τήν Τρίτη 6
Δεκεμβρίου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τά σεπτά ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Φέτος λόγῳ πένθους ὁ Σεβασμιώτατος δέν δέχθηκε ἐπισκέψεις
στό Μητροπολιτικό Μέγαρο. Ὡστόσο πολλοί ἦταν ἐκεῖνοι που
παρακολούθησαν τήν θ. Λειτουργία στόν Μητροπολιτικό Ναό
καί εὐχήθηκαν στό Σεβασμιώτατο κατά τήν διανομή τοῦ ἀντιδώρου. Ὁ Σεβασμιώτατος μιλώντας στό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας στό εὐσεβές ἐκκλησίασμα πού γέμισε τόν Μητροπολιτικό
Ναό μίλησε γιά τήν αὐτοκριτική πού εἶναι ἀπαραίτητη στό κάθε χριστιανό καί ἰδιαίτερα στούς ἐπισκόπους, σέ σχέση καί μέ
τίς ἀρετές πού προβάλλουν καί μᾶς διδάσκουν οἱ ἅγιοι τῆς
Ἐκκλησίας μας, ὅπως ὁ ἅγιος Νικόλαος καί παρεκάλεσε ὅλους
νά προσεύχονται γιά τήν ἐνίσχυσή του στό δύσκολο ἔργο τῆς
διαποίμανσης τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἡ πανηγυρική θεία Λειτουργία ὁλοκληρώθηκε μέ τήν εἰς ἀρχιδιάκονο χειροθεσία
τοῦ ἱεροδιακόνου τοῦ Μηροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἀθάνασιου Κυρίτση. Ὁ νέος ἀρχιδιάκονος εἶναι ἔγγαμος, πατέρας ἑνός τέκνου,
πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί ὑπηρετεῖ στά γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως Φθιώτιδος στή θέση τοῦ ἰδιαιτέρου γραμματέως τοῦ Σεβασμιώτατου. Στή θ. Λειτουργία παρέστησαν καί εὐχήθηκαν ὁ Γενικός
Γραμματέας Στερεᾶς κ. Κλ. Περγαντᾶς, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης
κ. Θωμ. Στάικος, ὁ Γραμματέας τῆς Περιφέρειας κ. Κων.
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σμίων, πού προσκομίζει πλοῦτο ἐπουρανίων. Εἶναι ἔλλειψη τῶν ἀνέσεων τῆς ζωῆς, πού φέρνει ἀφθονία θησαυρῶν χάριτος. Ὁ Θεός ἐπτώχευσε, θά εἰπεῖ ταπεινώθηκε. Συνεπακόλουθα τῆς ταπεινῆς ζωῆς εἶναι ἡ στέρηση
καί ὁ περιορισμός τῶν ὑλικῶν ἀπολαύσεων. Ὅταν ὁ Κύριος ἐμακάριζε τούς πτωχούς, «Μακάριοι οἱ πτωχοί», δέν
ἐννοοῦσε τήν φτώχεια, ἀλλά ἐπεσήμαινε τόν παράγοντα
τῆς ταπεινώσεως, πού εἶναι ἀπαραίτητος γιά τήν ἐξύψωση τοῦ ἀνθρώπου.
Mήπως, ἀδελφοί μου, τά ὅσα δεινά συμβαίνουν στόν
τόπο μας εἶναι ἐπισήμανση τοῦ ἐκτροχιασμοῦ μας ἀπό τό
δρόμο τῆς ταπεινώσεως καί ἀπόρροια τῆς ἐγωϊστικῆς ζωῆς
μας; Τά ὑπερφίαλα οἰκονομικά προγράμματα, ἡ ἀλόγιστη
κατανάλωση, ἡ ὑπέρμετρη ἐκμετάλλευση τῶν δώρων τῆς
φύσεως, ὁ δαιμονικός ἐγωϊσμός ὁδήγησαν τήν κοινωνία
μας στή σύγχρονη Βαβέλ, πού ὕψωσε μέν τόν ἀνθρώπινο
λογισμό στά μεγάλα ἐπιτεύγματα, ἀλλά στό τέλος τόν
τρέλανε, τόν σύγχυσε καί τόν ἀποκτήνωσε. Τά ἀποτελέσματα τῆς συγχύσεως τά ζοῦμε ὅλοι. Ἐπτωχεύσαμε οἰκονομικά καί διαλυθήκαμε πνευματικά. Ἀναζητοῦμε τά
αἴτια τῆς καταπτώσεως καί δέν εἰσερχόμεθα εἰς τόν
πυρῆνα τοῦ προβλήματος. Ἄν συνεχίσωμε ἔτσι, δυστυχῶς
θά ἔχωμε τά χειρότερα.
Ἀδελφοί καί τέκνα μου πνευματικά.
Μή ἀναζητᾶτε τήν οἰκονομική ἀνάκαμψη στά προγράμματα τῶν Εὐρωπαίων καί στίς διακηρύξεις τῶν τραπεζιτῶν. Μή ἐλπίζετε σέ ἀνθρώπους, πού μᾶς βλέπουν
εὔκολη καί νόστιμη λεία γιά τόν δικό τους πλουτισμό.
Στραφεῖτε στήν ἠθική τοῦ Εὐαγγελίου καί ἀλλάξατε τρόπο ζωῆς. Μέ τή νοοτροπία πού μᾶς ὑπέβαλλαν μέχρι τώρα, μᾶς ἔφεραν στήν ἐξαθλίωση. Μᾶς ὑποσχέθηκαν παραδείσους, ἀλλά μᾶς ἔβαλαν στήν κόλαση καί τηγανιζόμαστε καθημερινά μέ τούς ὑπέρογκους φόρους, τήν στέρηση
τῶν ἀπαραιτήτων καί κυρίως μέ τόν ψυχολογικό βομβαρδισμό πού ἐξόντωσε κάθε ἴχνος ἐλπίδος.
Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ τέμνει τή ζωή μας καί γεννᾶ
τήν πραγματική ἐλπίδα, πού ἐκπηγάζει ἀπό τόν πλοῦτο
τῆς χάριτος Του. Ἄς καλέσωμε τόν Θεό στή ζωή μας. Ἄς
θέσωμε χριστιανικές ἀρχές στήν κοινωνία μας. Μαζί μας
εἶναι ὁ Χριστός. Τό μήνυμα τῶν Ἀγγέλων πρός τούς ποιμένες: «Μὴ φοβεῖσθε· ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν
χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ, ὅτι ἐτέχθη
ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστὸς Κύριος» (Λουκ.
2,10) εἶναι γιά μᾶς ἡ αὐγή μιᾶς καινούργιας ζωῆς, εἰρήνης καί εὐδοκίας.
Ἐκ βάθους ψυχῆς εὔχομαι σέ ὅλους σας χρόνια πολλά, εἰρηνικά καί ἁγιασμένα.
Ἡ Χάρις τοῦ δι΄ ἡμᾶς ἐνανθρωπήσαντος Χριστοῦ μετά
τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί, Ἀμήν.
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ἀπό τόν πανηγυρικό ἑσπερινό στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Συκᾶς Ὑπάτης

Ψαθᾶς, ὁ Διοικητής τῆς ΜΕΡΥΠ, ὁ Περιφερειακός Διευθυντής
τῆς Ἀστυνομίας, ὁ Ἀστυνομικός Διευθυντής Φθιώτιδος, Περιφερειακός Διευθυντής τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας, ὁ τ.
Βουλευτής κ. Νικ. Σταυρογιάννης, ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς
μας καί πλῆθος κόσμου. Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό
Ναό Ἁγίου Νικολάου Συκᾶς Ὑπάτης, ὅπου ἔτυχε θερμῆς ὑποδοχῆς καί ἐκδηλώσεων ἀγάπης ἀπό τούς κατοίκους τοῦ χωριοῦ γιά τήν παρουσία του στό πανηγύρι τῆς ἐνορίας τους.
Mεγάλη δωρεά γιά τήν ἐνορία Δάφνης Ὑπάτης.
Ἔκπληξη καί θαυμασμό προκάλεσε στή Μητρόπολή μας ἡ μεγάλη προσφορά τῆς Ἀγγελικῆς Ἀθανασίου Τσόγκα, τό γένος
Μηλιαράκη, ἡ ὁποία ἀπεβίωσε στήν Ἀθήνα τίς 2 Ἰανουαρίου
2011 καί μέ τήν διαθήκη της διαθέτει τό ποσό τῶν 100.000
εὐρώ στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀποστόλων Δάφνης Ὑπάτης γιά
τήν ἀποκατάσταση τῆς στέγης καί τή δημιουργία Πνευματικοῦ
Κέντρου. Ὁ Θεός ἄς ἀναπαύει τή ψυχή της.
Γιά τήν ἀνέγερση τοῦ Ἁγίου Νικολάου στή Μουάνζα.
Παρά τίς δύσκολες οἰκονομικές συνθῆκες ἡ Ἱερά Μητρόπολή
μας ὡς δεύτερη δόση προσέφερε τό ποσό τῶν 30.000 εὐρώ
γιά τήν συνέχιση τῆς ἀνοικοδόμησης τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Ναοῦ τῆς Μητροπόλεως Μουάνζα τῆς Τανζανίας. Τήν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ αὐτοῦ ἀνέλαβε ἡ Μητρόπολή μας προκειμένου
νά ἐνισχύσει τήν πτωχή αὐτή Μητρόπολη τῆς Ἀφρικῆς πού
στερεῖται ναῶν τονώνοντας μέ αὐτό τόν τρόπο τό ἔργο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μουάνζα κ. Ἱερωνύμου καί στη-
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ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΔΩΡΟ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
Ἀπό τίς Ἐκδόσεις τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος κυκλοφόρησε σέ Β´
Ἔκδοση, συμπληρωμένη,
το βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.
Νικολάου
«ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΕΛΕΝΤΗΣ (1931-1975)
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ».

Περιέχει 13 ὁμιλίες γιά τήν
Παναγία πού ἔγιναν σέ πόλεις καί κωμοπόλεις τῆς
Μητροπόλεως Φθιώτιδος,
ἀπό διαφόρους ὁμιλητές
κατά τό Ἱωβηλαῖο ἔτος
2000.
Σελ. 312. Ἐκδόσεις Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

Πολυτελής καί εἰκονογραφημένη ἔκδοση πού περιέχει τά ἱστορικά στοιχεῖα
πολλῶν
παλαιοχριστιανικῶν ἱερῶν ναῶν, ἱερῶν
Μονῶν καί ἄλλων μνημείων τῆς Φθιώτιδος.

Μιά ὁμάδα παιδιῶν συναντιέται καί γνωρίζεται, μέσα
ἀπό ἕνα ταξίδι στό χῶρο
καί τό χρόνο, μέ ἁγιασμένες
μορφές τῆς Φθιώτιδας. Ποιές εἶναι; Τί θά τούς ποῦν;
Συγγραφεύς: Τριαντάφυλλος
Μπολτέτσος, θεολόγος, σελίδες 127.
Ἐκδόσεις Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

ΕΚΛΕΚΤΑ ΒΙΒΛΙ Α
ΑΠΟ ΤΙ Σ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠ ΟΛΕΩΣ
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ΚΓ’ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
πό τήν αἰγίδα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί
Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου,
μέ τήν φιλοξενία τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου, καί μέ τή συμμετοχή Ἐντεταλμένων 9 Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν καί 67 Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς
Κρήτης καί τῆς Δωδεκανήσου, πραγματοποιήθηκε ἀπό τήν Δευτέρα 31
‘Oκτωβρίου μέχρι καί τήν Τετάρτη 2
Νοεμβρίου, στήν αἴθουσα τοῦ Ἐργατικοῦ Κέντρου Λαμίας, οἱ ἐργασίες
τῆς «ΚΓ΄ Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων
γιά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας», μέ θέμα: «Ὀρθοδοξία καί
Πεντηκοστιανισμός», ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου,
Προέδρου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων. Φορέας τῆς διοργανώσεως ἦταν ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Αἱρέσεων.
Οἱ ἐργασίες τῆς Συνδιασκέψεως ξεκίνησαν μέ ἁγιασμό τόν
ὁποῖο τέλεσε ο Πρόεδρος τῆς Συνδιασκέψεως Μητροπολίτης
Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος ἐνῶ στή συνέχεια χαιρέτησε τήν
Συνδιάσκεψη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ.
Νικόλαος. Ἀκολούθως ἀνεγνώσθησαν τά μηνύματα τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί ἀπηύθυναν μηνύματα ὁ ἀντιπεριφεριάρχης Στερεᾶς Ἑλλάδος κ. Θωμᾶς Στάϊκος,
ὁ Δήμαρχος Λαμιέων κ. Γεώργιος Κοτρωνιᾶς καί ἡ Βουλευτής
κα Τόνια Ἀντωνίου.
Τέλος, κήρυξε τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνδιασκέψεως ὁ Σεβασμιώτατος Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί
τῶν Αἰρέσεων, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος. Στήν
ἐναρκτήρια τελετή παρέστησαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες: Λεοντοπόλεως κ. Διονύσιος, τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, Καρπενησίου κ. Νικόλαος, Θεσσαλιώτιδος καί Φανα-
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ριοφερσάλων κ. Κύριλλος, Κυδωνίας και Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνός, Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος, Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεώργιος, Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ.
Ἀθηναγόρας καί οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Ἀβύδου κ. Κύριλλος καί Ρεντίνης κ. Σεραφείμ. Ἐπίσης παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Στυλίδος κ. Ἀπόστολος Γκλέτσος, οἱ στρατιωτικές καί
ἀστυνομικές Ἀρχές τῆς πόλεως καί πολλοί Κληρικοί.
Στό μήνυμά του πρός τήν Συνδιάσκεψη ὁ Μακαριώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, μεταξύ τῶν ἄλλων, ὑπογράμμισε καί τά ἑξῆς: «Ἡ θεματολογία
τῆς παρούσης Συνδιασκέψεως ἑστιάζεται εἰς τήν ἀξιολόγησιν,
ἐξ ἐπόψεως Ὀρθοδόξου, τῆς λεγομένης Πεντηκοστιανῆς κινήσεως. Πρόκειται, ὅπως ἀσφαλῶς γνωρίζετε, περί τῆς πλέον
διαδεδομένης αἱρετικῆς κινήσεως εἰς ὁλόκληρον τόν κόσμον,
ἡ ὁποία προῆλθεν ὡς προσπάθεια ἀνακαινίσεως ἐντός τοῦ
προτεσταντικοῦ χώρου, ἐπί ἐδάφους τό ὁποῖον εἶχεν προετοιμασθῇ ἤδη ἐντός τοῦ Μεθοδισμοῦ, ἀλλά καί ἀπό προτεσταντικά ἀφυπνιστικά κινήματα τοῦ 19ου αἰῶνος τά ὁποῖα εἶχαν
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προηγηθῇ. Πρέπει νά ὑπογραμμισθῇ ὅτι ἡ Πεντηκοστιανή κίνησις ἀποτελεῖ ἴσως τήν κατ' ἐξοχήν αἱρετικήν ἐκείνην κίνησιν,
ὅπου ἡ ἀνυπαρξία ἐκκλησιαστικῶν, θεολογικῶν κριτηρίων
εἶχεν ὡς ἀποτέλεσμα, νόθαι πνευματικαί ἐμπειρίαι, νά θεωρηθοῦν ὡς χαρισματικαί καταστάσεις καί ὡς δῆθεν ἐπανάληψις
τοῦ γεγονότος τῆς Πεντηκοστῆς εἰς τά μέλη της.
Ἀναμφιβόλως, εἶναι πολλαί αἱ δυνατότητες προσεγγίσεως
καί ἀξιολογήσεως τοῦ φαινομένου τῆς Πεντηκοστιανῆς κινήσεως, ἐξ ἐπόψεως Ὀρθοδόξου, καί ἡ χάραξις ἐκ μέρους ἡμῶν
τῶν κατευθυντηρίων ποιμαντικῶν ἀρχῶν. Κατά τήν ἀξιολόγησιν καί τῆς ἐν λόγῳ αἱρετικῆς κινήσεως, δέν πρέπει νά παραλείπωμεν νά τονίζωμεν τό θεμελιῶδες διά τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν μας, τό ὁποῖον ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας διαχρονικῶς
ὑπογραμμίζει ἔναντι κάθε αἱρετικῆς πλάνης: ὅτι, δηλαδή, ἡ
Πεντηκοστή εἶναι ἕνα διαρκές βιούμενο γεγονός ἐντός τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ σώματος.
Κάθε διδαχή «ποικίλη καί ξένη» (Ἑβρ. ιγ, 9), ἡ ὁποία χωρίζει ἡ αὐτονομεῖ τό Πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ ἀπό τό Μυστήριον

τῆς Ἐκκλησίας, ἀσχέτως μέ τό πῶς
αὐτοπροσδιορίζεται αὕτη, κατά τήν
διδασκαλίαν τῶν θεοφόρων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι πλάνη,
ἡ ὁποία οὐδεμίαν σχέσιν ἔχει μέ τήν
ἀλήθειαν». Ἀκολούθως ἀνεγνώσθη
ἡ εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νικοπόλεως καί Πρέβέζης κ. Μελετίου, μέ θέμα: «Τί εἶναι ἡ
Ὀρθόδοξη Ὁμολογία». Ὁ δεύτερος
εἰσηγητής τῆς πρώτης ἡμέρας τῆς
Συνδιασκέψεως Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος, Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀνέπτυξε τό
θέμα: «Ἱστορία καί διδασκαλία τῶν
Πεντηκοστιανῶν. Γενική εἰσαγωγική
θεώρηση». Ἀκολούθησε ἐποικοδομητική συζήτηση καί ὁλοκλήρωση
τῶν ἐργασιῶν τῆς πρώτης ἡμέρας.
Ἡ δεύτερη μέρα τῆς Συνδιάσκεψεως, Τρίτη 1 Νοεμβρίου, ξεκίνησε
μέ πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε στόν
Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας
προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λεοντουπόλεως κ. Διονυσίου καί συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παύλου, καί Φθιώτιδος κ.
Νικολάου, ἱερέων καί ἱεροδιακόνων ἀπό τίς Ὀρθόδοξες ἀδελφές Ἐκκλησίες ἐνῶ παρέστησαν οἱ ἱερεῖς τῆς ἱερατικῆς συνάξεως τῆς Λαμίας. Τό Θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος. Στό κήρυγμά του μεταξύ τῶν ἄλλων ἀναφέρθηκε στό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί στήν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τόνισε ὅτι ἡ
ζωή τοῦ κάθε ἀνθρώπου ταλανίζεται ἀπό πολλά καί ποικίλα
προβλήματα. Ἡ λύση σέ αὐτά εἶναι ἡ ἐλπίδα καί ἡ ἐμπιστοσύνη στό Θεό. Ὁλοκλήρωσε δέ τό λόγο του μέ τήν εὐχή ὁ Θεός
νά φωτίζει τούς ἐπικεφαλῆς πού χειρίζονται τά προβλήματα
τοῦ λαοῦ νά βροῦν λύσεις καί τρόπους γιά νά βγεῖ ἡ χώρα
ἀπό τή δοκιμασία. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβα-
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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC
ρίζοντας τό φρόνημα καί τήν πίστη τῶν ὀρθόδοξων ἀφρικανῶν ἀδελφῶν μας. Τό προϊόν τῆς οἰκονομικῆς αὐτῆς ἐνίσχυσης εἶναι ἡ ἔκφραση τῆς ἀγάπης τοῦ χριστεπωνύμου πλήρωματος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας πού πάντα βρίσκεται δίπλα συνεισφέροντας στά καλά ἔργα που ἡ Ἱερά Μητρόπολή
μας ἀναλαμβάνει.
Κατάστημα ρουχισμοῦ Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Καί φέτος λειτούργησε τό κατάστημα ρουχισμοῦ. Σέ κεντρική
ὁδό τῆς Λαμίας (Διάκου 15) καθημερινά 9 μέ 1 τό πρωί, ἐκτός
Κυριακῆς, οἱ ἔχοντες ἀνάγκη εἵχαν τήν δυνατότητα νά ἐπισκεφθοῦν τό κατάστημα καί νά προμηθευτοῦν δωρεάν εἴδη ἔνδυσης, ὑπόδησης ἀλλά καί παιδικά παιχνίδια. Τά εἴδη πού διατέθηκαν ἦταν γιά παιδιά καί ἐνήλικες, καινούργια καί ἐλαφρῶς
μεταχειρισμένα, ὅλα σέ ἄριστη κατάσταση. Οἱ ἐθελόντριες κυρίες διευκόλυναν τούς ἐνδιαφερομένους πού προσήρχοντο νά

ἐπιλέξουν αὐτό πού τούς ταίριαζε καί ἐπιθυμούσαν. Τό κατάστημα στό ὁποῖο πραγματοποιήθηκε αὐτή ἡ φιλανθρωπική
προσπάθεια τῆς Μητροπόλεώς μας προσφέρθηκε δωρεάν ἀπό
τόν κ. Νικήτα Πρασσιᾶ. Συνολικά διετέθησαν 15.000 εἴδη.
Σύναξη Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρόπων.
Μέ τήν ἀλλαγή κάθε τριετία τῆς συνθέσεως τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων τῶν Ἐνοριῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, καθιερώθηκε μέ πρωτοβουλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας νά πραγματοποιεῖται σύναξη τῶν νέων ἐκκλησιαστικῶν ἐπιτρόπων μέ σκοπό τόσο τήν ἐνημέρωσή τους γύρω
ἀπό τά νέα καθήκοντα τους, ὅσο καί τήν καλλιέργεια καί ἀνάπτυξη ἐπαφῆς των μέ τόν Ἐπίσκοπο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Ἡ Σύναξη τῶν νέων Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρόπων γιά τίς
Ἀρχιερατικές Περιφέρειες Λαμίας, Θερμοπυλῶν καί Ροδίτσης,
Ὑπάτης, Λιανοκλαδίου, Μακρακώμης καί Τυμφρηστοῦ, Σπερχειάδος καί Γαρδικίου, Στυλίδος, Πελασγίας, Μενδενίτσης καί
Καμένων Βούρλων, Θαυμακοῦ καί Νέου Μοναστηρίου, Δομοκοῦ καί Ξυνιάδος, τελέσθηκε τό Σάββατο 10 Δεκεμβρίου
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Λαμίας. Τῆς Συνάξεως προηγήθηκε ἀρχιερατική θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας,
πλαισιουμένου ἀπό τούς Ἀρχιερατικούς Ἐπιτρόπους καί κληρικούς καί διακόνους τῆς Μητροπόλεώς μας, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ
ἀγίου καλλινίκου μάρτυρος Μηνᾶ τοῦ Καλλικελάδου, τοῦ
ὁποίου τμῆμα τῆς ἁγίας του κάρας φυλάσσεται στήν ἱερά Μητρόπολή μας καί τό ὁποῖο ἐκτέθηκε κατά τή διάρκεια τῆς θ.
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Ἁπό τήν θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγ. Μηνᾶ τοῦ Καλικελάδου

Λειτουργίας γιά προσκύνηση καί ἁγιασμό τῶν πιστῶν πού παρέστησαν. Τό θέμα τῆς ὁμιλίας τοῦ Σεβασμιωτάτου πρός τούς
Ἐκκλησιαστικούς Ἐπιτρόπους ἦταν: « Ἐκκλησιαστικοί προβληματισμοί στήν παρούσα οἰκονομική κρίση». Μεταξύ
τῶν ἄλλων ὁ Σεβασμιώτατος ἐτόνισε πώς στούς δύσκολους
καιρούς τῆς οἰκονομικῆς κρίσης εἶναι ἀνάγκη ἡ Ἐκκλησία νά
στηρίξει καί νά βοηθήσει τόν ἄνθρωπο, γι’ αὐτό προέτρεψε
τούς ἐκκλησιαστικούς ἐπιτρόπους νά σταματήσουν τά ἔργα
πού ἀφοροῦν τόν καλλωπισμό τοῦ ναοῦ καί νά ἀναπτύξουν
τό φιλανθρωπικό ἔργο. Ὑπογράμμισε τήν ἀνάγκη διαφάνειας
στήν οἰκονομική διαχείριση τοῦ ναοῦ καί τήν ἐφαρμογή τῶν
νόμων πού διέπουν τήν διοίκηση τῶν ἐνοριῶν. Ἐξῆρε τό διακόνημα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἐπιτρόπου, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ τιμή γιά τόν χριστιανό πού τό ἀναλαμβάνει, καί θά πρέπει αὐτός
πού τό κατέχει νά εἶναι ὑπόδειγμα χριστιανοῦ στήν ἐνορία. Τέλος ἀναφέρθηκε στήν ἀνάγκη ἀγαστῆς συνεργασίας τῶν
ἐκκλησιαστικῶν ἐπιτρόπων μέ τήν κεντρική διοίκηση τῆς Μητροπόλεως καί τόν Μητροπολίτη, καθώς αὐτοί ἀποτελοῦν συνεργάτες στενοί στό μεγάλο φιλανθρωπικό ἔργο πού ἐπιτελεῖ
ἡ τοπική μας Ἐκκλησία. Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῶν πνευματικῶν καί ἀπαραίτητων ἐπισημάνσεων τοῦ Σεβασμιωτάτου,
ἐπιδόθηκε σέ ὅλους τούς παρισταμένους ἐκκλησιαστικούς ἐπιτρόπους φάκελος μέ ἔντυπο ὑλικό σχετικά μέ τίς ἁρμοδιότητες
καί τίς εὐθύνες τοῦ διακονήματος τοῦ ἐπιτρόπου. Ἡ Σύναξη
ὁλοκληρώθηκε μέ δεξίωση πού παρατέθηκε ἀπό τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ στήν ἡλιόλουστη πλατεία Ἐλευθερίας.

Κατάμεστος ὁ Μητροπολιτικός Ναός ἀπό τούς ἑκκλησιαστικούς ἐπιτρόπους
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ΕΛΛΑΔ Α ΑΘΑΝΑΤΗ ΠΑΤΡIDA
«Νά ζεῖς χωρίς πατρίδα δέν μπορεῖς.
Ὕστερα ἀπό τήν ἀγάπη στό Θεό, εἶναι ἡ
ἀγάπη τῆς πατρίδος» γράφει ὁ μεγάλος
ποιητής μας Κωστής Παλαμᾶς. Τό πιό ἱερό
πρᾶγμα γιά κάθε ἄνθρωπο εἶναι τό χῶμα
τῆς πατρίδος, ἡ σημαία, τά βουνά, οἱ θάλασσες, οἱ κάμποι, ἡ ἱστορία, τά ὁλοκαυτώματα, τά
ἡρῶα, οἱ Ἐκκλησίες, οἱ
γιορτές, οἱ ἄνθρωποι, τά
ἔθιμα, τά λουλούδια, τά
πουλιά, τά σύννεφα, ὁ
ἀέρας, ἡ μυρωδιά τῆς πατρίδος. Στήν Ἑλληνική
ψυχή ἀπό ἀρχαιοτάτων
χρόνων ἡ ἔννοια τῆς πατρίδος εἶναι βαθειά ριζωμένη καί κανένας δέν μπόρεσε νά τήν ξεριζώσει. Τό
χῶμα της εἶναι ποτισμένο
μέ τό αἷμα τοῦ λαοῦ της
καί ὁ ἔρωτάς του γι’ αὐτήν
εἶναι μέχρι θανάτου.
Αὐτή ἡ πατρίδα πού
λέγεται Ἑλλάδα, εἶναι συντονισμένη στό
πνεῦμα τῆς οὐράνιας πατρίδας. Τό χῶμα
της εἶναι ἀρωματισμένο μέ τήν εὐωδία τῆς
ἁγιότητος, τά βουνά καί οἱ κάμποι της εἶναι
στολισμένα μέ τά ἱερά σκηνώματα τῆς πίστεως, ἡ ἱστορία της εἶναι γραμμένη μέ τά
διδάγματα καί τίς θυσίες τῶν ἁγίων. Εἶναι
ἁγία πατρίδα, πού ἀνάγει τόν ἄνθρωπο καί
συντελεῖ στή δημιουργία μιᾶς κοινωνίας, τῆς
ὁποίας οἱ πολίτες γίνονται οὐρανοπολίτες.

Ἔτσι πορεύεται τό γένος μας καί ἔτσι ὁραματίσθηκαν τό νέο Ἑλληνικό κράτος οἱ
ἀγωνιστές τῆς ἐλευθερίας του. Γι’ αὐτό
ἄρχισαν μέ τήν ἐπίκληση τῆς Ἁγίας Τριάδος
καί ὅπως ἔλεγε ὁ Στρατηγός Μακρυγιάννης
«Οἱ Ἕλληνες ὁρκίστηκαν νά δουλέψουν γιά
θρησκεία καί πατρίδα».
Σήμερα, ὅπως ὅλες οἱ
ἀξίες κλυδωνίζονται καί
ἀνατρέπονται ἀπό τούς
διαγγελεῖς
τῆς
νέας
ἐποχῆς, πού θέτουν πάνω
ἀπό τό πνεῦμα τήν ὕλη
καί ἡ ἔννοια τῆς πατρίδος
ἀποχρωματίζεται
καί
προσβάλλεται. Ἡ φιλοπατρία χαρακτηρίζεται ὡς
ἐθνικισμός. Οἱ ἐθνικές
μνῆμες σιγά-σιγά ὑποβαθμίζονται. Ὅ,τι θυμίζει
Ἑλλάδα ἔρχεται σέ δεύτερη μοίρα. Προέχει τό μοντέλο τῆς παγκοσμιοποιήσεως.
Βέβαια μέ ὅλα αὐτά τά γραικυλίσματα
μερικῶν δουλοπρεπῶν καί ξεπεσμένων
Ἑλλήνων, «ἡ Ἑλλάδα ποτέ δέν πεθαίνει».
Ὁ λαός της δοκιμάζεται μέσα σ’ αὐτή τή
χοάνη τῶν μολυσμένων λημμάτων καί ἡ
πορεία στά πεπρωμένα τῆς ἱστορίας ναρκοθετεῖται. Ἄς κάνουμε ὅμως ὑπομονή. Κι
αὐτό θά περάσει.
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