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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Πρός
τόν Ἱερό Κλῆρο και εὐσεβῆ Λαό,
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Ἀγαπητοί ἀδελφοί μου.
Μέσα ἀπό τόν πνευματικό καύσωνα τῆς κακίας καί
τῆς ἁμαρτίας, τόν ὁποῖο βιώνει στόν ὑπερθετικό βαθμό ἡ σημερινή κοινωνία, προβάλλει ἡ μεγάλη ἑορτή
τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ὡς δρόσος
Ἀερμών ἡ καταβαίνουσα ἀπό τά ὕψη τῆς θεϊκῆς Χάριτος καί συγκαλεῖ ὅλους ἐμᾶς τούς πιστούς νά δροσισθοῦμε μέ τήν δρόσο τοῦ πνεύματος καί νά ἀναλάβουμε δυνάμεις στήν πορεία τοῦ ἀγῶνος τῆς σωτηρίας
μας.
Πηγή ἀπό τήν ὁποία ἀναβλύζει καί ἐκπέμπεται ἡ
ζωή, εἶναι ὁ τάφος ἐκείνης πού ἐγέννησε τήν ὄντως
ζωή, τόν Σωτῆρα μας Ἰησοῦ Χριστό. Ἡ ταπεινή κόρη
τῆς Ναζαρέτ «ἡ ὄντως ἁγνή μετά Θεόν ὑπέρ ἅπαντας», «ἡ τῶν ἀρετῶν περιβεβλημένη εὐπρέπειαν καί
κεκοσμημένη τῇ τοῦ Πνεύματος χάριτι» κατά τήν
ἔκφραση τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, ἀνέπαυσε τόν Θεό καί ἀναπαύει κάθε ψυχή μέ τήν ἁγιότητά της καί τή Μητρική της ἀγάπη. «Πάσης ἀρετῆς
καταγώγιον γέγονε» γι΄ αὐτό δόθηκε σ΄ Αὐτήν ἀπό
τόν Θεό χάρις καί δύναμις. Κατέστη τόπος καί χῶρος
τοῦ Μυστηρίου τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ καί
ὅλων τῶν Μυστηρίων. Ὀνομάζεται «κάλλος τῆς
ἀνθρωπίνης φύσεως» καί ὄντως εἶναι «ἡ μόνη ἐν γυναιξί εὐλογημένη, ἡ ἐστολισμένη μέ θεία δόξα, ἡ Κεχαριτωμένη».
Ὁ θάνατος ἑνός τόσο ἀγαπημένου μας προσώπου

εἶναι λογικό νά προξενεῖ πόνο καί θλίψη. Δέν συμβαίνει ὅμως αὐτό μέ τήν Παναγία Μητέρα μας, διότι ὡς
Μητέρα τῆς ζωῆς νικᾶ τόν θάνατο καί «ὑπερβαίνουσα τούς ὅρους τῆς φύσεως» καθίσταται «νοητή
Ἐδέμ». Γι΄ αὐτό τόν λόγο «Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ»
ὀνομάζει ὁ λαός μας τήν Κοίμησή της καί δέν πενθεῖ,
ἀλλά πανηγυρίζει τήν εἰς οὐρανούς μετάθεσή της.
Ἐκείνη πού ἔσωσε τόν κόσμο ἀπό τήν κατάρα τῆς
ἁμαρτίας, Ἐκείνη πού εἶναι ἡ αἰτία τῆς τῶν πάντων
θεώσεως, Ἐκείνη πού ἀνόρθωσε τό γένος τῶν ἀνθρώπων, μέ τήν ζωοκοίμητη μετάθεσή της εἰσάγει τόν
ἄνθρωπο στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί γίνεται συναίτιος
τῆς σωτηρίας μας. Διά τῆς Θεοτόκου ἀνοίγουμε τόν
Παράδεισο (Χαῖρε Παραδείσου θυρῶν ἀνοικτήριον). Μέ
τήν Παναγία συμφιλιωνόμαστε μέ τόν Θεό (διά γάρ
σου τῷ Θεῷ κατηλλάγημεν). Ἡ Μητέρα Παναγία μᾶς
γεμίζει χαρά καί μᾶς κληροδοτεῖ τήν αἰώνιο ζωή (δι΄
ἧς χαρᾶς πληρούμεθα καί ζωήν κληρονομοῦμεν).
Ἡ Παναγία Θεοτόκος εἶναι «πηγή θαυμάτων».
Αὐτή λοιπόν εἶναι «ἐν λύπαις ἀνάψυξις, ἐν πειρασμοῖς σωτηρίᾳ, ἐν κινδύνοις ἄμυνα, ἐν ταῖς περιστάσεσιν ἀπολύτρωσις, ἐν φρουραῖς ἄφεσις, ἐν δεσμοῖς
τε λύσις, ἐν κακώσει παρηγόρημα, ἐν νόσοις ἴαμα, ἐν
ἐπαγωγαῖς ἐπανάκλησις, ἐν θλίψεσιν παράκλησις, ἐν
πᾶσι κακοῖς παραμύθιον». Αὐτή τήν πραγματικότητα
ἐκφράζει καί ὁ Ἀχιλλέας Παράσχος στό ποίημά του
«στήν Παναγία Μάνα».
Ἄλλοι σέ κράζουν ἔλεος
Ἐλπίδα ὁ θλιμμένος
Βασίλισσα τῆς Ἐκκλησιᾶς
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σέ κράζει ἡ καμπάνα.
Ἐλεημοσύνη ὁ φτωχός
νερό ὁ διψασμένος.
Μά ἡ καρδιά μου Δέσποινα
αὐτή σέ κράζει Μάνα.
Μέσα σ΄ αὐτόν τόν οὐρανό
καί μές σ΄ αὐτή τήν γλάστρα
ὅλ΄ οἱ ἀνθοί μυροβολοῦν
καί λάμπουν ὅλα τ΄ ἄστρα.
Ὅλες τίς ἡμέρες τοῦ Δεκαπενταυγούστου ἐγέμισαν
οἱ Ἐκκλησίες μας ἀπό πιστούς, πού μ΄ ἐλπίδα κατέφευγαν στήν ἀγάπη τῆς Παναγίας καί ζητοῦσαν ἔλεος,
βοήθεια, θεραπεία καί ἀντίληψη.
Ἡ Παναγία εἶναι ὡς Μητέρα δίπλα στόν κάθε πονεμένο ἄνθρωπο, ἀκούει τούς στεναγμούς τῆς καρδιᾶς
του καί σπεύδει μέ τό βάλσαμο τῆς Μητρικῆς ἀγάπης
της νά ἀνακουφίσει καί νά πραῢνει τόν πόνο καί τήν
θλίψη. Αὐτή εἶναι ἡ ἀκαταίσχυντη προστασία τῶν
πιστῶν, ἡ πρός Θεόν ἀκούραστη μεσίτρια, ἡ ἐλπίδα
τῶν ἀπελπισμένων.
Ἄς προσέλθωμε στήν Παναγία, ἄς ἀνοίξωμε τήν
καρδιά μας κι΄ ἄς ψελλίσωμε μέ πίστη καί ταπείνωση
αὐτά τά λόγια:
«Λύτρωσαι ἡμᾶς ἀπό πάσης ἀνάγκης καί θλίψεως. Σέ
γάρ ἔχομεν ἁμαρτωλοί προστασίαν, σέ κεκλήμεθα ἐν
πειρασμοῖς σωτηρίαν».
Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί.
Σέ ὅλους σας εὔχομαι πλουσία καί ἀκοίμητη τήν
προστασία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Εὐχηθεῖτε κι΄ ἐσεῖς
νά σκεπάζει καί περιφρουρεῖ τήν ἁγία μας Ἐκκλησία,
τήν ἔνδοξη πατρίδα μας καί τόν φιλόχριστο λαό.
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Εκδοσεις ιερασ
Μητροπολεως Φθιωτιδοσ
h
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 κείμενα πού ἐκφωνήθηκαν μέ τή μορφή σχολίων
στό
Ραδιοφωνικό
Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος. Ἀναφέρονται σέ
πολλά θέματα τῆς καθημερινῆς ζωῆς καί ἐκφράζουν
τόν προβληματισμό κάθε
Ἕλληνα γιά τήν βαθιά
ἀλλοτρίωση τῆς Ἑλληνορθοδόξου ταυτότητάς μας.

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

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

KATHXHTIKA SXOLEIA
ἹερᾶςΜητροπόλεωςΦθιώτιδος

ΤάπαιδιάκοντάστόνΧριστό
ἩἘκκλησίαἀγκαλιάζειτάπαιδιά,
προσφέρειἀγωγήκαίἦθος.

Ἀναφέρεται ἀπό πλευρᾶς
ἰατρικῆς καί ἐκκλησιαστικῆς
στό θέμα τῆς εὐθανασίας,
τό ὁποῖο στίς μέρες μας
προσλαμβάνει
ἐκρηκτικές
διαστάσεις. Τό βιβλίο βοηθάει πολύ στήν ἐνημέρωση
τοῦ λαοῦ καί στήν εὐαισθητοποίηση τῶν ὑπευθύνων
πού χειρίζονται τά θέματα
τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου.

ΕΝΑΡΞΗΚΥΡΙΑΚΗ2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
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Πανηγυρικός Ἑσπερινός στό Ἱερό Ναό Ἁγίας Μαρίνης Κ.Ε.Υ.Π.

Ἁπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στήν Ἁγία Παρασκευή Δομοκοῦ.

Ἱ. Ναό Ἁγ. Παντελεήμονος Καμ. Βούρλων. Τήν παραμονή τῆς
ἑορτῆς χοροστάτησε καί ὡμίλησε στό Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ
Ἁγίου Παντελεήμονος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Λα-

πλήθους πιστῶν. Τήν Κυριακή 7 Αὐγούστου ἱερούργησε καί
ὡμίλησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Κωνσταντίνου τοῦ ὁμωνύμου λιμένος Λοκρίδος. Τήν Τρίτη 23 Αὐγούστου, Ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς

Ἁπό τήν θεία Λειτουργία στό Ἱερό Ναό Ἁγίας Μαρίνας Στυλίδος.

Ἁπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στήν Ἱερά Μονή Ἀγάθωνος.

μίας. Τήν Κυριακή 31 Ἰουλίου ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱ.
Ναό Ἁγ. Γεωργίου Λιβανατῶν. Ἐπίσης τήν Παρασκευή 5
Αὐγούστου, παραμονή τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ
Σωτῆρος, χοροστάτησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρικό ἑσπερινό στήν Ἱ. Μονή Ἀγάθωνος, παρουσία πολλῶν ἐπισήμων καί

τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε
καί ὡμίλησε στήν πανηγυρίζουσα Ἱ. Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἁγίας Μαρίνης Λοκρίδος. Τό Σάββατο 27 Αὐγούστου,
ἑορτή τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Φανουρίου, χοροστάτησε καί
ὡμίλησε στό ὁμώνυμο πανηγυρίζον παρεκκλήσιο Λαμίας.

Ἁπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στό παρεκκλήσιο τοῦ Γηροκομείου Λαμίας.

Ἁπό τήν ὑπαίθρια θεία Λειτουργία στήν Ἱ. Μ. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Λοκρίδος.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΑΛΑΝΤΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ
ΕΝΔΟΞΟΣ Ε ΛΛΗΝ ΑΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ

Σ

τή μεγάλη Ἐκκλησιαστική καί
Ἐθνική μορφή τοῦ Ἐπισκόπου
Ταλαντίου καί μετέπειτα Μητροπολίτου Ἀθηνῶν Νεοφύτου Μεταξᾶ, ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας
ἔχει ἀφιερώσει πολλές ἐπετειακές ἐκδηλώσεις στήν
Ἀταλάντη καί στή Λαμία μέ τήν εὐκαιρία
τῆς
συμπληρώσεως
250 ἐτῶν ἀπό τή
γέννησή του καί 150
ἐτῶν ἀπό τήν κοίμησή του.
Ὁ γενναῖος αὐτός
Ἱεράρχης «τά ὄπλα
σύν τῷ σταυρῷ
ἀναλαβών» ἀγωνίσθηκε γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς «πίστεως καί τῆς πατρίδος» δίδοντας τό «παρόν» σέ κάθε ἀνάγκη τῆς
πατρίδος, στά πεδία τῶν
μαχῶν, στήν ποδηγέτηση τοῦ
λαοῦ, στήν ὀργάνωση τοῦ νέου
κράτους καί τῆς Ἐκκλησίας «πανταχοῦ
προπορευόμενος».
Παντοῦ ἦταν πρῶτος. Ἱεράρχης καί
στρατάρχης. Ἔνθερμος τηρητής τῶν
ἀρχῶν τῆς Ἐκκλησίας οὐδέποτε ὑπεχώρησε πρό τῶν ἐπιμόνων ἀξιώσεων τῆς πολιτείας γιά ἀπεμπόληση τῶν παραδόσεων
αὐτῆς.

Ἔθεσε τίς βάσεις τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καί Πολιτείας καί μέ τό κῦρος πού
διέθετε ἐματαίωσε κάθε σχέδιο ὑποτιμήσεως τῆς Ἐκκλησίας κατά τά
Εὐρωπαϊκά πρότυπα. Δικαίως
χαρακτηρίσθηκε ὡς «τό
τῆς ἀρετῆς πανταχοῦ τίμιον»
Χαρακτήρας ἀκέραιος, γνήσιος Ἱεράρχης,
γενναῖος πατριώτης,
ἀρχιτέκτων τῆς νέας
Ἑλλάδος, ἐνσαρκωτής τῆς Ἑλληνορθοδόξου παραδόσεως, φλογερός ἐθνεγέρτης, συνεχιστής
τῶν
μεγάλων
Ἱεραρχῶν τοῦ γένους
ἐσφράγισε μέ τή ζωή
καί τά κατορθώματά
του τήν ἱστορία τῆς νεοτέρας Ἑλλάδος.
Οἱ νεωτεριστές καί οἱ
Εὐρωπαϊστές τῆς σημερινής
Ἑλλάδος αὐτούς τούς ἐνδόξους
κληρικούς χαρακτηρίζουν ἐθνικιστές. Ἄν
ὅμως λείψουν αὐτοί οἱ γενναῖοι, μάλιστα
σέ καιρούς κατοχῆς καί ἐθνικῆς ἐξαθλιώσεως γιά να ποδηγετήσουν τόν λαό, τότε
ἡ ἀσέληνη νύκτα θά εἶναι μακρά.

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σελίδα 2

«ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

Kλῖμα Εμπιστοσύνης
Ὁ χριστιανός ὀφείλει νά δημιουργεῖ γύρω του ἕνα κλῖμα
ἐμπιστοσύνης καί σιγουριᾶς, ὄχι γιά νά τόν τιμοῦν καί νά
τόν ἀναγνωρίζουν ἐγωϊστικά οἱ ἄλλοι, ἀλλά γιά νά οἰκοδομοῦνται οἱ ἄνθρωποι, νά στηρίζει ὁ ἕνας τόν ἄλλο καί νά
συγκρατεῖται ἑνωμένο τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς κοινωνίας.
Γιά νά γίνει αὐτό κατορθωτό χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις.
1. Ὁ χριστιανός πρωτίστως
πρέπει νά εἶναι ἐχέμυθος. Νά
κρατᾶ τό στόμα του κλειστό.
Νά μή μεταφέρει λόγια καί νά
μή ἀνακοινώνει «ἐλαφρᾷ τῇ
καρδίᾳ» ὅ,τι τοῦ ἐμπιστεύονται. Ἡ καταλαλιά, ἡ διασπορά
εἰδήσεων καί ἡ κατάκριση εἶναι
ξένα πρός τό χριστιανικό ἦθος.
Ἐκτός τοῦ ὅτι δέν εἶναι καί στοιχεῖα πολιτισμένου ἀνθρώπου,
εἶναι καί παραβάσεις τοῦ θείου
νόμου πού πληγώνουν καίρια
τήν ἀγάπη καί τήν εἰρήνη στίς
διαπροσωπικές σχέσεις.
2. Ὁ χριστιανός καλεῖται νά
ὁμιλεῖ πάντα μέ εὐγένεια καί
καλωσύνη πρός ὅλους, ἀκόμη
καί ἄν τόν ἐκνευρίζουν. Ἡ πραότητα στή συμπεριφορά, ἡ ταπείνωση στήν ἐκτίμηση τοῦ
ἑαυτοῦ μας καί ἡ ἐπιείκεια στήν κρίση γιά τά παραπτώματα
τῶν τρίτων ἀποτελεῖ βασική προτεραιότητα στίς ἐπιλογές
ἑνός χριστιανοῦ. Νεῦρα, φωνές, ἀποτομίες, χαρακτηρισμοί,
σκληρότητα καί σκαιότητα στή συμπεριφορά ἀπομακρύνουν ἀπό κοντά μας ὄχι μόνο τόν πολύ κόσμο, ἀλλά καί
τούς πολύ δικούς μας.
3. Ἕνα ἀπό τά βασικά χαρακτηριστικά τοῦ πραγματικοῦ χριστιανοῦ εἶναι ἡ ἀλήθεια. Νά εἶναι δηλαδή ἀληθινός. Χωρίς
ψέματα καί ἀνακρίβειες, ἐπιπόλαιες καί βιαστικές καταθέσεις
μαρτυριῶν καί λόγων, φουσκωμένα καί ὑπερβολικά σενάρια, φαντασίες καί προσωπικές προβολές σύμφωνα μέ
ἐσωτερικές του ἐπιθυμίες, πού ὅμως δέν ἔχουν καμμιά σχέση μέ τήν πραγματικότητα. Ἡ διπλωματία καί οἱ ἑλιγμοί
εἶναι ξένα στοιχεῖα πρός τή συμπεριφορά τοῦ χριστιανοῦ.
Τόν καθιστοῦν ἀναξιόπιστο καί ἀναιροῦν τόν ὅποιο λόγο

προσπαθεῖ νά ἀρθρώσει ὑπέρ τῆς Πίστεως.
4. Συνέπεια καί ἀκρίβεια στίς ὑποσχέσεις καί δεσμεύσεις τοῦ
χριστιανοῦ εἶναι σπουδαῖο καί ποιοτικό στοιχεῖο ἐμπιστοσύνης. Σέ ὅ,τι ἀναλαμβάνουμε: συναντήσεις, ἐργασίες, παρουσίες, προσφορές, δῶρα, ὑποχρεώσεις καί διεκπεραιώσεις,
πρέπει νάμαστε συνεπεῖς καί ἀκριβεῖς. Στήν ὥρα μας. Ὑπεύθυνοι ἄνθρωποι. Μέ δυνατό φρόνημα νά μή ἀναβάλλουμε
καί νά λέμε μετά «δέν πειράζει καί ἔτσι ἦρθαν τά πράγματα»
κλπ. Ὅλα αὐτά κλονίζουν τήν
ἐμπιστοσύνη στό πρόσωπό μας.
Ἀκόμη πρέπει νά εἴμαστε καί
συνεπείς καί στή ζωή μας. Νά
παρέχουμε ἀποδείξεις συνέπειας λόγων καί ἔργων καί ὅτι πιστεύουμε αὐτά πού λέμε καί
ζοῦμε, ὅπως τά λέμε καί τά ζητοῦμε ἀπό τούς ἄλλους. Δηλαδή, δέν εἴμαστε ὑποκριτές.
5. Τέλος, νά ἔχουμε, καί νά τό
δείχνουμε, ἐνδιαφέρον γιά τούς
ἄλλους. Ὄχι ψεύτικο καί ὑποκριτικό, ἐπιφανειακό καί δημοσιοσχετίστικο, ἀλλά πηγαῖο καί
εἰλικρινές. Νά βγαίνει ἀπό τήν
καρδιά μας. Γιά τά προβλήματα
τῶν ἄλλων, τή δουλειά τους,
τήν κατάστασή τους. Γιά τήν
ὑγεία καί τήν οἰκογένειά τους.
Στή χαρά καί τή θλίψη τους. Στή
γιορτή τους καί στήν προκοπή τους. Παρόντες μέ ἀγάπη σέ
κάθε στιγμή τῆς ζωῆς τους. Ὄχι ἐνοχλητικά παρόντες, ἀλλά
ἀδελφικά εὑρισκόμενοι δίπλα τους. Αὐτό εἶναι ὄντως ὑπόθεση χριστιανικῆς ἀγάπης καί οἱ ἄλλοι ἐμπιστεύονται τό
πρόσωπο πού δεῖχνει ἄδολο ἐνδιαφέρον καί θυμᾶται τούς
ἄλλους.
Κοντολογῆς οἱ πέντε αὐτές προϋποθέσεις: ἐχεμύθεια,
εὐγένεια, ἀλήθεια, συνέπεια καί ἐνδιαφέρον, ἀποτελοῦν τίς
προϋποθέσεις γιά τήν οἰκοδομή κλίματος ἐμπιστοσύνης
πρός τό πρόσωπο τοῦ κάθε χριστιανοῦ, ἀπαραίτητο γιά τήν
προώθηση τῆς χριστιανικῆς ἱεραποστολῆς, τῆς μετάδοσης
τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος καί τήν ἐπέκταση τῆς Βασιλείας
τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆς γῆς.
Ἁρχιμ. Σεραφείμ Τρυφ. Ζαφείρης,
Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
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Διμηνιαία ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος
Ἰδιοκτησία: Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος
Ἐκδότης: Σεβ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ὑπεύθυνος συντάξεως: Ἀρχιμ. Ἄνθιμος Νεραντζῆς, Ἱεροκήρυξ.
Ἐπιστολές καί ἐμβάσματα:
Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος, Σκληβανιώτου 5
Τ.Κ. 35100 Λαμία Τηλ. 2231 050552 FAX: 2231 050554
Ἐκτύπωση: «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» ἀ.ἑ.
Διανέμεται δωρεάν
Ἡ ἔκδοση στηρίζεται σέ προαιρετικές εἰσφορές
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Ἐπίσκεψη Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
κ. Ἱερωνύμου
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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC
της μας κ. Νικόλαος, ἀποδεχόμενος σχετική πρόσκληση τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κ. Συμεών. Οἱ
λατρευτικές ἐκδηλώσεις ξεκίνησαν μέ τήν τέλεση μέγα πανηγυρικοῦ ἑσπερινοῦ στόν ἑορτάζοντα Ἱ. Ναό χοροστατοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβῶν καί Λεβαδείας κ.
Γεωργίου καί ἀκολούθησε περιφορά τῆς ἱερᾶς εἰκόνος. Τό
πρωί τῆς κυριωνύμου ἡμέρας, Τρίτη 30 Αὐγούστου, στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τελέσθηκε ἀρχιερατικό συλλείτουργο
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ὁ
ὁποῖος καί ὡμίλησε ἐπικαίρως καί τή συμμετοχή τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Θηβῶν καί Ν. Σμύρνης.
Νέος Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος.
Μέ ἀπόφαση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, καθήκοντα Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Φθιώτιδος, ἀνέλαβε ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος
Πρωτοπρεσβύτερος π. Νεόφυτος Ραφαηλίδης προϊστάμενος
τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Λαμίας καί Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
Λαμίας. Ὁ π. Νεόφυτος γεννήθηκε
στό Βατερό Κοζάνης στίς 17 Ὀκτωβρίου 1956. Χειροτονήθηκε διάκονος τό 1979 καί πρεσβύτερος τό
1981 ἀπό τό Μητροπολίτη Σερβίων
καί Κοζάνης Διονύσιο Ψαριανό.
Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακοῦ διπλώματος στόν τομέα τῆς Ἑρμηνείας τῆς Καινῆς Διαθήκης και διδάκτωρ τῆς Καθολικῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ UNIVERSITE DES SCIENCES HUMAINES DE STRASBOURG. Εἶναι Μέλος τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, ἀντιπρόεδρος τῆς Ἐφορείας τῆς Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λαμίας, Ἀντιπρόεδρος στό Κέντρο Πρόληψης καί Ἐνημέρωσης κατά τῶν
Ναρκωτικῶν, Ἀντιπρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ
Ραχουτείου Γηροκομείου Λαμίας, Ἐκπρόσωπος Τύπου καἰ
Ὑπεύθυνος Ἔργων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
Ποιμαντικό Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου
Τήν Πέμπτη 7 Ἰουλίου, ἑορτή τῆς ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος χοροστάτησε στήν πανηγυρική θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε
στό ἑορτάζον ἐξωκκλήσιο τῆς Ἁγίας Κυριακῆς στό Μοσχοχώρι
Λαμίας. Τήν Κυριακή 10 Ἰουλίου ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀποστόλων Πελασγίας.
Τήν Πέμπτη 14 Ἰουλίου, ἑορτή τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε καί ὡμίλησε στήν πανηγυρική θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε στό ἐπ’ ὀνόματι τοῦ
ἁγίου τιμώμενο ἱερό Ἡσυχαστήριο στήν περιοχή Δίβρης Λαμίας. Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, παραμονή τῆς ἑορτῆς τῶν
ἁγίων καλλινικών μαρτύρων Κηρύκου καί Ἰουλίττης, χοροστάτησε στόν πανηγυρικό ἑσπερινό καί ὡμίλησε στό πανηγυρίζον ὁμώνυμο ἱερό Ἐξωκκλήσιο στήν Στυλίδα. Τήν Κυριακή
17 Ἰουλίου, ἑορτή τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης,
ἱερούργησε καί ὡμίλησε στό πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίας
Μαρίνης τοῦ ὁμωνύμου Δημοτικοῦ Διαμερίσματος Στυλίδος.
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Τήν ἑορτή τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ἡ πρ. Ὑπουργός καί
νῦν Βουλευτής τοῦ Νομοῦ κ. Κατερίνα Μπατζελῆ, ὁ Δήμαρχος Στυλίδος κ. Ἀπόστολος Γκλέτσος, λοιποί ἐπίσημοι καί
πλῆθος εὐσεβῶν χριστιανῶν. Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ Σε-

Ἁπό τήν θεία Λειτουργία στό Ἱερό Ἡσυχαστήριο Ἁγίου Νικοδήμου Δίβρης.

βασμιώτατος χοροστάτησε καί ὡμίλησε στό πανηγυρικό ἑσπερινό στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίας Μαρίνης πού βρίσκεται
στό στρατόπεδο τοῦ Κέντρου Ἐκπαιδεύσεως Ὑλικοῦ Πολέμου
Λαμίας. Στήν ἀκολουθία παρέστησαν ὁ Διευθυντής τοῦ Σώματος Ὑλικοῦ Πολέμου Στράτηγος κ. Παλαμιώτης, ὁ Διοικητής
τῆς ΜΕΡ. ΥΠ. Στρατηγός κ. Ἐλ. Συναδινός, ὁ Διοικητής ΚΕΥΠ
Ταξίαρχος κ. Φίλιππος Σακελλαρόπουλος καί λοιποί ἐπίσημοι. Τήν Τετάρτη 20 Ἰουλίου, ἑορτή τοῦ ἐνδόξου Προφήτου
Ἠλιοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε στόν Ἱερό Ναό Προφήτη
Ἠλιοῦ Παλαιοχωρίου Σπερχειάδος. Τήν Κυριακή 24 Ἰουλίου
ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Δημητρίου Ἐλάτειας. Τήν Τρίτη 26 Ἰουλίου, ἑορτή τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος

Ἁπό τήν ἀρτοκλασία στό Ἱερό Παρεκκλήσιο Ἁγίου Κηρύκου Στυλίδος.

Παρασκευῆς, ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱ.
Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Ν. Ἄμπλιανης Λαμίας. Τήν παραμονή
τῆς ἑορτῆς χοροστάτησε καί ὡμίλησε στόν μέγα πανηγυρικό
ἑσπερινό πού τελέσθηκε στόν Ἱ. Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Δομοκοῦ. Στήν ἀκολουθία παρέστη ὁ Δήμαρχος Στυλίδος κ.
Στυλ. Σύρος καί λοιποί ἐπίσημοι τῆς περιοχῆς. Τήν Τετάρτη 27
Ἰουλίου, ἑορτή τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, ὁ
Σεβασμιώτατος ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρίζοντα
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Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου Λειβανατῶν
Τά ἐγκαίνια τοῦ περικαλλοῦς Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου στήν Παραλία Λειβανατῶν Λοκρίδος τέλεσε μετά
πάσης λαμπρότητος καί ἐπισημότητος ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τήν Κυριακή 3 Ἰουλίου. Ὁ
Ἱερός Ναός, ὁποῖος εἶναι ἕνα κόσμημα γιά τήν περιοχή,
ἀνήκει στήν Χριστιανική Ἀδελφότητα «Παναγία ἡ Φανερωμένη» καί βρίσκεται πλησίον τῶν κατασκηνώσεων πού ἡ

ἀπό τήν καθοδήγηση καί ἐμπνευσμένη πρωτοβουλία τῆς
Προέδρου ἀδελφῆς Ἀθανασίας. Ἰδιαίτερα δέ ὑπογράμμισε
τή σημαντική προσφορά τῆς ἀδελφότητος στή λειτουργία
τῶν Κατασκήνωσεων τῆς Μητροπόλεώς μας, ὅπου κάθε
χρόνο χορηγεῖ μεγάλες ποσότητες τροφίμων καί συμβάλλει οὐσιαστικά στήν οἰκονομική ἐλάφρυνση τῆς τοπικῆς
μας Ἐκκλησίας. Ἐκ μέρους τῆς Ἀδελφότητος σύντομο χαι-

Ἀναμνηστική φωτογραφία μετά τήν ὁλοκλήρωση τῶν ἐγκαινίων.

Ὁ Σεβασμιώτατος ᾽ἐγκαινιάζει τήν Ἁγία Τράπεζα.

ἀδελφότης διατηρεῖ στήν περιοχή. Ἡ ἀκολουθία τῶν ἐγκαινίων τελέσθηκε μετά ὑποδειγματικῆς τάξεως παρουσία
πολλῶν χριστιανῶν τῆς περιοχῆς καί μελῶν τῆς ἀδελφότητος, ἐνῶ καθόλη τή διάρκεια τῆς τελετῆς γίνοταν ἑρμηνευτικά σχόλια πρός τό εὐσεβές ἐκκλησίασμα προκειμένου νά
κατανοεῖ τά τελούμενα. Ἀκολούθησε ἡ πανηγυρική θεία

ρετισμό τῆς Προέδρου ἀδελφῆς Ἀθανασίας διάβασε τό μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἀδελφός Βύρων, στό
ὁποῖο ἐκφράζονταν εὐχαριστίες στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας γιά τήν τιμή καί τήν χαρά τῆς τελέσεως τῶν
ἐγκαινίων καί τονίζοταν ἡ πνευματική διάσταση τοῦ ἔργου
πού ἐπιτελεῖ ἡ ἀδλφότητα. Ἀκολούθησε ἐπίσημη δεξίωση

12 Νοεμβρίου, Σάββατο, ὥρα 6:30 μ.μ.
Χορωδιακή συνάντηση τῶν Ἐκκλησιαστικῶν χορωδιῶν
τοῦ Δήμου Λοκρῶν στήν αἴθουσα τοῦ Δήμου.

Ὁ Σεβασμιώτατος ραῖνει τούς πιστούς μέ ἀρώματα.

Λιτάνευση τῶν ἱερῶν λειψάνων πέριξ τοῦ Ναοῦ.

13 Νοεμβρίου, Κυριακή.
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία εἰς ἀνάμνησιν τοῦ θαύματος
τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων καί βράβευση ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου καί τοῦ Δημάρχου τῶν πρωτευσάντων μαθητῶν στόν διαγωνισμό
ἐκθέσεως περί τοῦ Ἐπισκόπου Νεοφύτου.

λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας συμπαραστατουμένου ἀπό πολλούς ἱερεῖς καί διακόνους τῆς Μητροπόλεώς μας. Ὁ Σεβασμιώτατος στό σύντομο χαιρετισμό του στό τέλος τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας τόνισε
τήν μεγάλη προσφορά πού ἐπιτελεῖ ἡ Χριστιανική Ἀδελφότητα «Παναγία Φανερωμένη» ἐπί πολλά ἔτη στή χώρα μας
μέ τό μεγάλο φιλανθρωπικό καί προνοιακό ἔργο, κάτω

τῶν παρισταμέων στήν τελετή τῶν ἐγκαινίων στό ἀρχοντρίκι τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ, μιά καλαίσθητη αἴθουσα, οἰκοδομημένη πλησίον τοῦ Ναοῦ. Στήν τελετή παραβρέθηκε ἡ Πρόέδρος τῆς Χριστιανικῆς Ἀδελφότητος «Παναγία Φανερωμένη», ἀδελφή Ἀθανασία Σάμαρη, τό Διοικητικό Συμβούλιο
τῆς Ἀδελφότητος καί πλῆθος εὐσεβῶν χριστιανῶν πού κατέκλυσαν τό ναό καί τόν πέριξ αὐτοῦ ὑπαίθριο χῶρο.

11 Σεπτεμβρίου, Κυριακή, ὥρα 7 π.μ. -12 μ.
Ἐγκαίνια ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου τοῦ νέου Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Φοβερᾶς Προστασίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Ἀταλάντης καί ἐν συνεχείᾳ πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
15 Ὀκτωβρίου, Σάββατο, ὥρα 9 π.μ.
Αἴθουσα Τελετῶν Δημαρχιακοῦ Κατ/τος Ἀταλάντης.
Ἐπιστημονική Ἡμερίδα περί τῆς προσωπικότητος καί τοῦ ἐν
γένει Ἐκκλησιαστικοῦ καί Ἐθνικοῦ ἔργου τοῦ Ἐπισκόπου
Ταλαντίου Νεοφύτου.
16 Ὀκτωβρίου, Κυριακή, ὥρα 7 – 11 π.μ.
Συνοδική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό
Ναό τῶν Ἁγίων
Θεοδώρων Ἀταλάντης προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος
κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ
Β΄. Προσφώνησις
καί ἐπίδοσις ἀναμνηστικοῦ δώρου
ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ.
Νικολάου καί ἐν
συνεχείᾳ τέλεσις
Τρισαγίου πρό τῆς
προτομῆς τοῦ μακαριστοῦ Νεοφύτου στήν πλατεία τοῦ
Ναοῦ. Ἐπίσκεψις στήν Ἱερά Μονή τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων
καί παράθεσις γεύματος ὑπό τοῦ Δήμου Λοκρῶν στήν
Σκάλα Ἀταλάντης.
31 Ὀκτωβρίου καί 1 Νοεμβρίου, Δευτέρα καί Τρίτη
Πνευματικό Κέντρο Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Λαμίας.
ΚΓ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη γιά θέματα αἱρέσεων καί
παραθρησκείας. Τήν Συνδιάσκεψη διοργανώνει ἡ Συνοδική
Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Αἱρέσεων καί συμμετέχουν ἐντεταλμένοι
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέμα
τα αἱρέσεων καί παραθρησκείας.

Εὐχάριστη ἔκπληξη γιά τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο ἦταν ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης
Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου πού πραγματοποιήθηκε τό
Σάββατο 30 Ἰουλίου στό Μητροπολιτικό οἶκο τῆς
Λαμίας. Ὁ Σεβασμιώτατος ὑποδέχθηκε τόν Μακαριώτατο μέ ἐγκαρδιότητα καί σεβασμό, τόν ξενάγησε
στούς χώρους τοῦ ἀνακαινισμένου Ἐπισκοπείου καί
εἶχε μαζί του ἐνδιαφέρουσα συζήτηση ἐπί θεμάτων
ἐκκλησιαστικοῦ προβληματισμοῦ, γιά τά ὁποῖα
ἀντάλλαξαν ἀπόψεις. Τόν Μακαριώτατο συνόδευε ὁ
Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου του Γραφείου καί Ἱεροκήρυξ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἀθηνῶν Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Παπαθανασίου καί ἡ προσωπική του φρουρά. Σημειωτέον, ὅτι στίς 16 Ὀκτωβρίου θά ἐπισκεφθεῖ ἐπισήμως ὁ Μακαριώτατος μέ
μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τήν Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος καί θά προστῆ σέ Συνοδική Θεία Λειτουργία
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Θεοδώρων Ἀταλάντης, πού
θά τελεσθεῖ στά πλαίσια τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων πρός τιμήν καί μνήμην τοῦ ἀπό Ταλαντίου
Μητροπολίτου Ἀθηνῶν Νεοφύτου Μεταξᾶ μέ τήν
συμπλήρωση 250 χρόνων ἀπό τής γεννήσεώς του
καί 150 ἀπό τῆς κοιμήσεώς του.
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Ἐγκαίνια ἔργων ἀνακαίνισης Ἱερᾶς Μονῆς Δαδίου
καί σεμνότητα εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν
μεγάλη τιμή καί ὑποσχέθηκε ὅτι θά παραμείνει πάντοτε
στό πλευρό τῆς Μονῆς, γιά νά ἐνισχύει τό ἔργο της.
Ἀμέσως μετά ὁ Σεβασμιώτατος χειροθέτησε μέ τό ὀφφίκιο τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου τόν π. Διομήδη Παναγιωτόπουλο, Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Ἀμφικλείας, θεολόγο
καί συγγραφέα, εὐχηθεῖς συνέχιση τῆς συμπαραστάσεώς του εἰς τό Ποιμαντικό καί Διοικητικό ἔργο τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως.
Στή συνέχεια, ὅλοι μαζί μετέβησαν λιτανευτικά στόν τόπο τῆς εὑρέσεως τῆς ἁγίας Εἰκόνος, ὀλίγον ἔξω ἀπό τήν
Μονή, ὅπου τελέσθηκε Ἁγιασμός καί Ἀρτοκλασία καί
ἐπέστρεψαν στό νέο ξενῶνα, ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος μέ
τήν Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γερόντισσα Γαλήνη
καί τόν Μεγάλο Εὐεργέτη κ. Πέτρο Κυριακίδη τέλεσε τά
ἐγκαίνια τῆς νέας πτέρυγος καί ἔκοψε τήν κορδέλλα τῶν
ἐγκαινίων. Ἡ τελετή ἔκλεισε μέ τήν τέλεση Τρισάγιου
Ὁ Σεβασμιώτατος τιμᾶ τόν εὐεργέτη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Δαδίου κ. Πέτρο Κυριακίδη.
στόν τάφο τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Ἀμβροσίου, στό
Τά ἔργα ἀνακαινίσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γενεσίου τῆς Θεοτό- προαύλιο χῶρο τῆς Μονῆς, τό ὁποῖο παρηκολούθησαν ὅλοι
κου Δαδίου (Ἀμφικλείας),
οἱ προσκυνητές.
ἀναπλάσεως τοῦ περιβάλἩ Ἱερά Μονή παρέθεσε
λοντος χώρου καί ἀνεγέρπλούσια
τράπεζα
σέ
σεως νέας πτέρυγος,
ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς
ἐγκαινίασε ὁ Σεβασμιώταπροσκυνητές, οἱ ὁποῖοι
τος Μητροπολίτης μας κ.
ἐξέφρασαν τόν θαυμασμό
Νικόλαος, τό Σάββατο 6
τους γιά τά ἔργα ἀναπλάΑὐγούστου, ἑορτή τῆς
σεως, ἀνακαινίσεως καί
Μεταμορφώσεως
τοῦ
ἐξωραϊσμοῦ τῆς Ἱερᾶς
Σωτῆρος καί ἐπέτειος τῆς
Μονῆς.
εὑρέσεως τῆς Ἁγίας καί
Μετά τήν τράπεζα, ὁ Σεβαθαυματουργοῦ Εἰκόνος
σμιώτατος ἐπισκέφθηκε τίς
τῆς Παναγίας ΓαυριώτισΚατασκηνώσεις τῶν Χρισας. Τά ἔργα ἀναστηλώστιανικῶν
Μαθητικῶν
σεως καί ἀνακαινίσεως
Ὁμάδων στόν Παρνασσό
τῆς ἱστορικῆς Μονῆς, στήν
καί μίλησε στά παιδιά, τά
ὁποία σημειωτέον ἐπέραὁποῖα τόν ἐδέχθησαν μέ
Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν κ. Κυριακίδη, τόν πρωτοπρεσβύτερο π. Διομήδη
σε ὅλα τά χρόνια τῆς ζωῆς
ἀγάπη καί σεβασμό.
Παναγιωτόπουλο καί τήν καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς γερόντισσα Γαλήνη.
του ὁ γνωστός γέροντας
π. Ἀμβρόσιος Λάζαρης, εἶχαν ἀρχίσει τό 2000 καί ὁλοκληρώθηκαν πρόσφατα μέ τήν συνδρομή πολλῶν
εὐσεβῶν δωρητῶν, πνευματικῶν τέκνων τοῦ Γέροντος
Ἀμβροσίου, κυρίως δέ τοῦ γνωστοῦ ἐπιχειρηματία κ.
Πέτρου Κυριακίδη, τόν ὁποῖο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἐτίμησε μέ τό ἀνώτατο παράσημο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, τόν Χρυσό
Σταυρό μετά διπλώματος καί τό Μετάλλιο τοῦ Ἰωβηλαίου. Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας, στήν
ὁποία ἱερούργησε καί ἐκήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος, σέ
ἀτμόσφαιρα συγκινήσεως ἐπέδωσε τήν τιμητική διάκριση στόν κ. Πέτρο Κυριακίδη καί ἐξέφρασε τίς θερμές
εὐχαριστίες του γιά τήν γενναία προσφορά του, χάριν
τῆς ὁποίας ἡ Ἱερά Μονή ἄλλαξε ὄψη, εὐχηθεῖς ὑγεία καί
πλουσία τήν παρά τῆς Παναγίας ἀνταπόδοση. Τόν κ.
Πέτρο Κυριακίδη προσεφώνησε καί ὁ Δήμαρχος Ἀμφικλείας - Ἐλάτειας ἰατρός κ. Θεόδωρος Ντοῦρος καί
εὐχαρίστησε ἐκ μέρους τοῦ Δήμου διά τήν μεγάλη δωὉ Σεβασμιώτατος μέ τόν κ. Πέτρο Κυριακίδη καί τήν Ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Δαδίου, ἐγκαινιάζει τήν νέα πτέρυγα τῆς Μονῆς.
ρεά του. Ὁ τιμηθεῖς κ. Πέτρος Κυριακίδης, μέ ταπείνωση
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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC
τοῦ κηρύγματος τοῦ ἁγίου, τό ὁποῖο ἀφυπνηστικό καί ἐθνεγερτικό εἶναι ἀναγκαῖο καί στήν σύγχρονη ἐποχή, τῶν ἠθικῶν
καί ἀξιακῶν κρίσεων, τῶν μεγάλων ἐθνικῶν ζητημάτων. Στό
Πνευματικό Κέντρο τῆς ἐνορίας μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς θείας Λειτουργίας παρατέθηκε ἐκ μέρους τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Συμβουλίου ἐπίσημη δεξίωση γιά τόν Σεβασμιώτατο καί τό
εὐσεβές ἐκκλησίασμα.
Θεία Λειτουργία στό χωριό Φτέρη Σπερχειάδος
Στό πλαίσιο τῶν ποιμαντικῶν του ἐξορμήσεων σέ χωριά τῆς
περιφέρειας τῆς Φθιώτιδος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος λειτούργησε καί ὡμίλησε τήν Κυριακή 28
Ὀκτωβρίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Φτέρης ΣπερχειΔιανομή ἀντιδώρου στό εὐσεβές ἐκκλησίασμα τοῦ Λυχνοῦ.

γίας ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ Δημητρίου Καρακῶστα, ἰατροῦ ἐκ Λαμίας καί τέως
Προέδρου Νομαρχιακοῦ Συμβουλίου. Ἡ συζύγος τοῦ ἐκλιπόντος προχώρησε στήν εὐγενική χειρονομία νά προσφέρει
τόν ἰατρικό ἐξοπλισμό τοῦ ἀειμνήστου συζύγου της στήν Μητρόπολή μας γιά τίς ἀνάγκες τοῦ νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου « Στέγη Γερόντων-Ἀργύρης Πετρῆς», Στυλίδος. Μετά
τό τέλος τοῦ μνημοσύνου προσφέρθηκε καφές σέ κατάστημα
τοῦ χωριοῦ ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἐπικοινωνήσει τόσο μέ τούς κατοίκους τοῦ χωριοῦ ὅσο καί μέ
τούς ἐπισκέπτες καί νά ἐνημερωθεῖ γιά τά προβλήματα καί τίς
ἀνάγκες τῆς ἐνορίας.
Πανήγυρη Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Λαμίας.

Ἁναμνηστική φωτογραφία στό χωριό Φτέρη Σπερχειάδος.

άδος. Στήν θεία Λειτουργία παρέστησαν ἡ πρ. Ὑπουργός καί
νῦν Βουλευτής Φθιώτιδος κα Κατερίνα Μπατζελῆ, ὁ Δήμαρχος Μακρακώμης κ. Παπαευθυμίου καί πολλοί κάτοικοι ἀλλά
καί ἐπισκέπτες τοῦ χωριοῦ. Μετά τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε τό Λαογραφικό καί Πολιτιστικό Μουσεῖο τοῦ χωριοῦ σέ αἴθουσα τοῦ ὁποίου τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο παρέθεσε δεξίωση στούς ἐπισήμους.
Ὁ Σεβασμιώτατος στόν ἑορτασμό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου
Ἀλεξάνδρου Παλαιοῦ Φαλήρου.
Στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας, στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό
Παλαιοῦ Φαλήρου ἔλαβε μέρος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-

Ἀπό τή θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Κοσμᾶ Λαμίας.

Μέ λαμπρή ἀρχιερατική θεία Λειτουργία κορυφώθηκαν οἱ
ἑορταστικές ἐκδηλώσεις τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ
Αἰτωλοῦ Ἐργατικῶν Κατοικιῶν Λαμίας πρός τιμήν τοῦ προστάτη τους Ἁγίου Ἐθνομάρτυρα καί Ἱερομάρτυρα Κοσμᾶ τήν Τρίτη
24 Αὐγούστου. Στό νεόδμητο Ἱερό Ναό τῆς πόλεως τῆς θείας
Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος καί παρέστη πλῆθος εὐσεβῶν χριστιανῶν πού ἐκζήτησαν τήν χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Ἁγίου. Στό κήρυγμά του
ὁ Σεβασμιώτατος ἐτόνισε τόν σπουδαῖο ρόλο τοῦ Ἁγίου
Κοσμᾶ στόν φωτισμό τοῦ ὑπόδουλου γένους τῶν χριστιανῶν
καί τήν προετοιμασία του γιά τήν μεγάλη ἀπολευθερωτική
ἐθνεγερσία τοῦ 1821, ἐνῶ τόνισε τήν διαχρονικότητα τῆς ἀξίας

Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό ἁγίου Ἀλεξάνδρου Π. Φαλήρου.
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ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Γιά δεύτερη συνεχή χρονιά ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Σύνοδου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πραγματοποίησε πέντε (5) Περιφερειακά Φεστιβάλ Νεολαίας ἀπό 7 ἕως 14 Μαΐου.
Συνολικά συμμετεῖχαν τρεῖς χιλιάδες τριακόσιοι εἴκοσι
(3.320) ἔφηβοι καί νέοι ἀπό τριάντα ἑπτά (37) Ἱερές Μητροπόλεις. Ἡ Μητρόπολή μας συμμετεῖχε μέ τήν Χορωδία τῆς
Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας «Γερμανός ὁ Μελωδός», τά παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα καί Μονωδία, στό Φεστιβάλ πού φιλοξένησε ἡ Ἱερά
Μητρόπολη Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ στό
Πνευματικό Κέντρο τοῦ Δήμου Κηφισιᾶς.
Τά ἀποτελέσματα τῶν διαγωνισμῶν ἦταν τά ἑξῆς: Ἡ χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Γερμανός ὁ Μελωδός», πῆρε τό 1ο Βραβεῖο, ἔπαινο γιά τό τραγούδι «Ἅη
Γιώργης» καί τιμητική διάκριση γιά τό ὀρχηστρικό σύνολο.
Στό διαγωνισμό Μονωδῶν Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ὁ Βασίλειος Χῆρας πῆρε τό 2ο Βραβεῖο. Τέλος, τά παραδοσιακά
χορευτικά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας πῆραν τό 3ο Βραβεῖο.
Ἡ Τελετή τῶν Βραβεύσεων θά πραγματοποιηθεῖ τόν Δεκέμβριο 2011, στό πλαίσιο τῆς Χριστουγεννιάτικης Συναυλίας Νέων τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος στήν Ἀθήνα.
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΑΦΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος ἐξέδωσε τό κάτωθι
Δελτίο Τύπου γιά τήν ἐνημέρωση καί πληροφόρηση
τῆς κοινῆς γνώμης σχετικά μέ τό θέμα πού δημιουργήθηκε ὡς ἀναφορά τήν ταφή ρωμαιοκαθολικοῦ στή
Λαμία, τό ὁποῖο ἔλαβε μεγάλες διαστάσεις μέσα ἀπό
τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης καί διαστρεβλώθηκε
εἰς βάρος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας:
«Ἐξ ἀφορμῆς ἀνακοινώσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ἐπισκόπου τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν Σύρου, Θήρας, Κρήτης καί προέδρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Καθολικῆς
Ἱεραρχίας Ἑλλάδος κ. Φραγκίσκου σχετικά μέ τήν κηδεία καί ταφή στήν Λαμία τοῦ Massimo Bartolini Ρωμαιοκαθολικοῦ τό θρήσκευμα Ἰταλοῦ, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος διευκρινίζει:
Κάτ΄ ἀρχάς ἡ Ἀνακοίνωση τοῦ Ἐπισκόπου τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν βρίθει ἀνακριβειῶν καί σκοπό ἔχει τήν
δημιουργία ἐντυπώσεων. Ὁ ἐν λόγω Ρωμαιοκαθολικός
δέν ἀπεβίωσε στή Λαμία, ἀλλά στήν Βόνιτσα Αἰτωλοακαρνανίας. Σέ αἴτημα τῶν συγγενῶν του νά ψαλλεῖ καί
νά ταφεῖ στήν Λαμία εὐγενῶς ὑποδείξαμε νά ψαλλεῖ
στόν πλησιέστερο Ναό τῶν Καθολικῶν στήν Πάτρα ἡ
ἀλλαχοῦ καί νά γίνει ἡ ταφή του στήν Λαμία κατά τήν
ἐπιθυμία τους.
Τήν λύση αὐτή ἐδώσαμε σύμφωνα μέ τίς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περί κηδείας καί ταφῆς ἑτεροδόξων. Ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει κανόνες καί τάξη, ἡ
ὁποία δέν παραβιάζεται κάτω ἀπό τήν πιέση τῆς παγκοσμιοποιήσεως καί τῶν δημοσίων σχέσεων.
Ἀπό πλευρᾶς συγγενῶν δέν διεπίστωσα καμμία
ἀντίδραση. Ὁ συντάκτης τῆς ἀνακοινώσεως τῇ ἀνοχῇ
τοῦ φιλησύχου Ἐπισκόπου κ. Φραγκίσκου μεγαλοποιεῖ
τό ὅλον θέμα, ὅπως ἔχει πράξει καί στό παρελθόν μέ
διάφορα θέματα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, γιά νά μειώσει τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὡς ἐριστικήν καί συντηρητικήν.
Λυπούμεθα, διότι μέ τέτοια νοοτροπία δέν προάγονται οἱ καλές σχέσεις Ὀρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικῶν, γιά τήν καλλιέργεια τῶν ὁποίων πολλοί μοχθοῦν πρός δόξαν Θεοῦ.
Τό λυπηρότερον εἶναι, ὅτι ἡ Ἀνακοινώση τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου τῆς Καθολικῆς Ἱεραρχίας, δέν ἔφθασε ποτέ
στήν Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος, ἄλλα διοχετεύθηκε
μόνο στά Μέσα Ἐνημερώσεως».

ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΓΑΠΗΣ

Ἡ Ἐκκλησία μας
κοντά στόν πεινασμένο
Καθημερινά δωρεάν φαγητό
γιά τούς φτωχούς καί
ἐμπερίστατους συνανθρώπους μας
σέ 7 Κέντρα Ἀγάπης.
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Ξύπνα Κρουστάλλω
νά δεῖς τά χάλια μας
Παρακολουθώντας τήν Ἑλληνική Κρατική Τηλεόραση,
βλέπουμε μερικούς ἕλληνες καλοντυμένους καί μερικές
ἑλληνίδες καλοχτενισμένες καί τούς καμαρώνουμε.
Δυστυχῶς ὅμως οἱ περισσότεροι ἕλληνες καί ἑλληνίδες
ὅλων τῶν τάξεων ντύνονται μέ «πεζοδρομίτικη» ἐμφάνιση.
Ἀκόμα καί σέ μερικά κανάλια ἐκεῖνοι πού λένε τό δελτίο
γιά τόν καιρό, ἄν θά βρέξει ἤ ἄν θά χιονίσει, παρουσιάζονται κακοντυμένοι καί ἀξύριστοι, λές καί εἶναι ἄνεργοι καί
ἄστεγοι! Ἐπίσης ἀρκετοί τραγουδιστές καί τραγουδίστριες
παρουσιάζονται σάν «μαστουρωμένοι» καί μέ κραυγές
τραγουδᾶνε τραγούδια ἀκατανόητα. Ὄταν τούς ἀντικρύζουμε, ὁ νοῦς μας φτερουγίζει στά χρόνια πρίν ἀπό τό
1940 πού ἄνδρες καί γυναῖκες ντυνόντουσαν μέ εὐπρέπεια. Ἀκόμα καί οἱ φτωχοί ὅταν παρουσιάζονταν στήν
Ἐκκλησία, στά πανηγύρια ἀλλά καί κάθε Κυριακή εἶχαν μιά
γιορτινή φορεσιά. Οἱ γυναῖκες παρουσιάζονταν καλοχτενισμένες καί οἱ ἄνδρες φρεσκοξυρισμένοι ἀκόμα καί οἱ κτηνοτρόφοι εἶχαν πάντοτε μιά ξεχωριστή γιορτινή ὁλόλευκη
φουστανέλλα.
Βλέποντας σήμερα πολύ συχνά τό
καρναβαλίστικο
ντύσιμο ἀνδρῶν
καί γυναικῶν ὁ
νοῦς μας φτερουγίζει στίς βλαχοποῦλες μέ τίς
ὡραῖες
ἐνδυμασίες
σάν
τήν
Κρουστάλλω, σάν
τήν Ἀστέρω, σάν
τήν Διαμάντω, μέ
τήν ὡραία κεντητή
ποδιά τους, μέ τά
ροδοκόκκινα μάγουλά τους, μέ τίς
μακριές κοτσίδες, πού μέ τήν ὡραία γλυκειά φωνή τους
ἀντιλαλούσαν οἱ βουνοπλαγιές ἀπό τά ὡραῖα δημοτικά
μας τραγούδια. Σάν αὐτό πού τραγουδοῦσε ὁ Δημήτρης
Ζᾶχος στήν Ταβέρνα «Ο ΕΛΑΤΟΣ», ἀρχή 3ης Σεπτεμβρίου
κοντά στήν Πλατεία Ὁμονοίας -ἐκεῖ γύρω τώρα κατοικοῦνε
λογιῶν, λογιῶν, ἀθῶα «ἀγγελούδια», ντόπια καί ἀπό διάφορες γειτονικές καί μακρινές χῶρες-. Σημειώνουμε τό
ὡραῖο τραγούδι τό γεμάτο ἁγνό ἔρωτα. «Μιά βοσκοπούλα
ἀγάπησα, μιά ζηλεμένη κόρη....». Εὐτυχῶς καί σήμερα
ἔχουν βρεθεῖ ἀρκετοί ἕλληνες καί ὀργανώσανε τοπικά χορευτικά συγκροτήματα σέ ὅλα τά γεωγραφικά διαμερίσματα τῆς Ἑλλάδας καί κάθε Σαββατοκύριακο στό κρατικό Τηλεοπτικό Κανάλι ἀπολαμβάνουμε τά Ἑλληνικά Νειάτα μέ
τίς ὡραῖες Ἐθνικές ἐνδυμασίες νά χορεύουν μέ λεβεντιά καί
χάρη τούς Ἑλληνικούς Δημοτικούς μας χορούς.
Τρύφων Ν. Χατζηνικολάου,
Ἐκδότης τοῦ Ὁμογενειακοῦ Ἐντύπου
«Ο ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ», Η.Π.Α
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ΔΩΡΕΕΣ
Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Ἀρκίτσας .400,00
Ἡ κα Ἀγγελική Ἀργυροπούλου . . . . . . . . . . . . . . .300,00
Τό Ἡγουμενοσυμβ. τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀντινίτσης . . . .5.000,00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Κυριακῆς Παραλ.
Λειβανατῶν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200,00
Τό Ἡγουμενοσυμβ. τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀγάθωνος . . .2.000,00

Ὑπέρ ἀνεργεσεως Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζα
Ὁ κ. Στέφανος Ἰωαννίδης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .550,00
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70,00
Ὁ Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Κωνσταντῖνος Θεολογᾶς . . . . .50,00
Ὑπέρ Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων
Τό Ἡγουμενοσυμβ. τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀγάθωνος . . .4.000,00
Ἀνώνυμος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.500,00
Τό Ἡγουμενοσυμβ. τῆς Ἱ. Μ. Παναγίας
Φανερωμένης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500,00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. Ἱ. Ν. Ἁγίου Παντελεήμονος
Καμένων Βούρλων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300,00
Ὑπέρ Ἐκκλησιαστικῶν Γηροκομείων
Τό Ἡγουμενοσυμβ. τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀντινίτσης . . .5.000,00
Τό Ἡγουμενοσυμβ. τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀγάθωνος . . .2.000,00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου
Βαρδατῶν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.000,00
Ὑπέρ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Γραμμένης 200,00

Ἡ Μητρόπολη Φθιώτιδος
σ τό διαδίκτυο

www.imfth.gr
Χρήσιμες πληροφορίες
Ἐνημέρωση
Πνευματική οἰκοδομ ή
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Προφήτη Ἠλία Παλαιοχωρίου

Στά πλαίσια τῶν Θεολογικο-Ιστορικῶν Ἑσπερίδων
πραγματοποιήθηκε στήν Πτελέα τήν Κυριακή 7 Αὐγούστου, Ἑσπερίδα γιά τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου,

Μὲ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε, παρουσίᾳ τοῦ Ἱεροῦ
Κλήρου, φορέων τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως καὶ πλήθους
πιστῶν, τὴν Κυριακὴ 10 Ἰουλίου ἡ Ἑσπερίδα ποὺ διοργάνωσε τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ Παλαιοχωρίου Σπερχιάδος ὑπό τήν αἰγίδα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος. Ἡ Ἑσπερίδα, τὴν ὁποία
παρουσίασε ὁ κ. Παναγιώτης Δανιὴλ, Καθηγητὴς Φιλόλογος περιελάμβανε προσφώνηση ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο τοῦ
Ναοῦ π. Ἰωάννη Σουφλερὸ καὶ δύο εἰσηγήσεις. Ἡ πρώτη
εἰσήγηση ἔγινε ἀπὸ τὴν κ. Βασιλικὴ Μπούρα, καθηγήτρια
Ἀγγλικῆς Φιλολογίας μὲ θέμα: «Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου, Ἐνδόξου, Προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου» καὶ ἡ δεύτερη ἀπὸ
τὸν κ. Ἰωάννη Παπαναγιώτου, τ. Πάρεδρο τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου καὶ ἱστορικὸ τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης
Ἱ. Μονῆς Προφήτου Ἠλιοῦ Παλαιοχωρίου, ὁ ὁποῖος ἀνέ-

στόν αὔλειο χῶρο τοῦ ὁμώνυμου Ἐνοριακοῦ Ναοῦ.
Τήν Ἑσπερίδα παρουσίασε ἡ μαθήτρια Γυμνασίου Ἰουλία Ἀναγνώστου καί ἐν συνεχείᾳ ἔγιναν εἰσηγήσεις ἀπό τόν
κ. Ἠλία Παπουτσόπουλο, τ. Δήμαρχο Φουρνᾶς μέ θέμα:
«Ὁ βίος τοῦ Ἁγίου Νικολάου», τόν κ. Νικόλαο Νέλλα,
σμήναρχο ἐ.ἀ. μέ θέμα: «Λαογραφία, ἤθη καί ἔθιμα τοῦ
Ἁγίου Νικολάου» καί τόν κ. Νικόλαο Κοντογιάννη, ἐκπαιδευτικό μέ θέμα: « Ἱστορικό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ». Τίς εἰσηγήσεις πλαισίωσε ἡ χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Γερμανός ὁ Μελωδός» τῆς Μητροπόλεώς μας, ἡ
ὁποία ὑπό τή διεύθυνση τοῦ καθηγητοῦ κ. Ἀναργύρου
Βλάχου, ἔψαλε ὕμνους ἀπό τήν Ἀσματική Ἀκολουθία τοῦ
Ἁγίου Νικολάου.
Τήν Ἑσπερίδα χαιρέτησε καί ἔκλεισε ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Ραφαήλ Γρίβας, ὁ
ὁποῖος, ἀφοῦ μετέφερε τίς πατρικές εὐχές καί εὐλογίες τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου καί συνεχάρη ὅλους ὅσοι συμμετεῖχαν ἐνεργά στήν Ἑσπερίδα, τόνισε ἰδιαιτέρως τήν ὠφέλεια πού προκύπτει ἀπό τίς ἐκδηλώσεις αὐτές, στίς ὁποῖες προβάλλονται οἱ Ἅγιοι καί ἀναδεικνύονται οἱ ἱστορικοί μνημειακοί ναοί τῆς τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας. Ἡ συγκέντρωση δέ πλουσίου ἱστορικοῦ καί λαογραφικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τούς εἰσηγητές θά ἀποτελεῖ γιά τήν
περιοχή μας πηγή γνώσεως τῶν ἱστορικῶν ἐκκλησιαστικῶν
μνημείων καί παραδόσεων, μέ τήν καταγραφή καί δημοσίευση τῶν ὁποίων θά διατηρηθεῖ ἡ ἱστορική μνήμη καί ἡ
Ἑλληνορθόδοξη παράδοση ἀπό γενεά σέ γενεά.
Στό τέλος τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο παρέθεσε μικρή
δεξίωση.
Στήν Ἑσπερίδα παρέστησαν οἱ τέως Δήμαρχοι Μακρακώμης κ. Κων/νος Κρητικός, Σπερχειάδος κ. Νικόλαος Τζιβελέκας, Ἁγ. Γεωργίου κ. Νικόλαος Ἀντωνόπουλος καί
Φουρνᾶ κ. Ἠλίας Παπουτσόπουλος, ὁ Ἀντιδήμαρχος κ.
Ἠλίας Μπῆτος, Ἱερεῖς ἀπό τά γύρω χωριά καί πολλοί κάτοικοι καί παραθεριστές τῆς περιοχῆς.
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πτυξε τὸ θέμα: «Ἡ Ἱστορία τοῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ Παλαιοχωρίου, ὁ Προφήτης Ἠλίας στὴ Λαογραφία, Ἤθη καὶ
Ἔθιμα». Μετὰ τὶς εἰσηγήσεις ἡ χορωδία Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ κ. Κωνσταντίνου Κοτσαντίνη
ἀπέδωσε ἐπίκαιρους ὕμνους τῆς ἑορτῆς τοῦ Προφήτου
Ἠλιοῦ. Τὴν Ἑσπερίδα ἔκλεισε ὁ Ἐκπρόσωπος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Αἰδεσιμώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Παναγιώτης Σερέτης, ὁ ὁποῖος
μετέφερε τὶς θερμὲς εὐχὲς τοῦ Ποιμενάρχου μας, συνεχάρη
τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο, τοὺς ὁμιλητὲς γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν εἰσηγήσεών τους, τὴν χορωδία γιὰ τὴν ἀπόδοση
τῶν ὕμνων καὶ τόνισε τὴν ὠφέλεια ποὺ ἀποκομίζουν οἱ πιστοὶ ἀπὸ τὶς Ἑσπερίδες αὐτὲς, οἱ ὁποῖες τονώνουν τὴν πίστη, καί δίνουν τήν εὐκαιρία νὰ γίνονται γνωστοὶ οἱ βίοι
τῶν Ἁγίων μας, ἡ ἱστορία τοῦ Ναοῦ καὶ οἱ παραδόσεις κάθε τόπου. Τέλος τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο παρέθεσε
δεξίωση.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙ Ω ΤΙ ΔΟΣ
89,4 & 89,7
ἐνημερώνει - ξεκουράζει - ψυχαγωγεῖ
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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC
Ὁ Σεβασμιώτατος σέ ἑορτατιστικές ἐκδηλώσεις στήν Ἔδεσσα.
Μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ἐδέσσης, Πέλης καί Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος συμμετεῖχε στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν ἁγίων καλλινίκων Ἀναργύρων
Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ πού ἔλαβαν χώρα τήν Πέμπτη 30 Ἰουνίου καί τήν Παρασκευή 1 Ἰουλίου στόν ὁμώνυμο Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἐδέσσης μέ τήν συμμετοχή τῶν Σεβασμιωτάτων

Μητροπολιτῶν Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παύλου, Φλωρίνης, Πρεσπῶν
καί Ἐορδαίας κ. Θεοκλήτου, Νεοπόλεως καί Σαμάρειας κ.
Ἀμβροσίου καί τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου. Οἱ ἑορταστικές καί
λατρευτικές ἐκδηλώσεις ξεκίνησαν μέ τήν ὑποδοχή τεμάχιου
ξύλου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τό ὁποῖο φυλάσσεται στήν Ἱερά
Μονή Χελανδαρίου Ἁγίου Ὄρους καί τό ὁποῖο ἐκτέθηκε γιά
προσκύνηση καί ἁγιασμό τῶν πιστῶν κατά τήν διάρκεια τοῦ
ἑορτασμοῦ. Ἀκολούθησε μέγας πανηγυρικός ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φλωρίνης κ.
Θεοκλήτου. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τελέσθηκε ἀρχιερατικό
συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, ὁ ὁποῖος καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο.
Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας τελέσθηκαν τά ἐγκαίνια
τῶν ἀνακαινισμένων γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης, παρουσία τῶν προσκεκλημένων Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων.

Ἀπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στήν Ἐδεσσα.

σει μέ τούς κατοίκους τοῦ χωριοῦ καί νά ἐνημερωθεῖ γιά ἐνοριακά ζητήματα.

Ἀπό τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία στό Καινούριο Λοκρίδος.

τουργικῶν ὕμνων καί τῶν ὕμνων τῆς ἑορτῆς ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θωμᾶ Ἀμπελοκήπων κ. Θεόδωρος Βασιλικός καί ὁ Λαμπαδάριος τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Λαμίας κ. Ἀνδρέας Ἰωακείμ. Τήν ἑορτή τῆς ἐνορίας
τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ὁ Βουλευτής Φθιώτιδος κ. Χρ.
Σταϊκούρας, ὁ Δήμαρχος Μώλο-Ἀγίου Κωνσταντίνου κ. Εὐ.
Τετριμήδας, λοιποί ἐπίσημοι καί πλῆθος εὐσεβῶν χριστιανῶν,
μεγάλο μέρος τοῦ ὁποίου προσῆλθε τοῦ ἱεροῦ Ποτηρίου καί
μετέλαβε τῶν ἀχράντων Μυστηρίων. Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Ἐλευθερίου στήν σύντομη προσλαλιά του, ἀφοῦ

Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στήν ἐνορία Σπαρτιᾶς.

Ὁλοκλήρωση λειτουργίας Κατασκηνωτικῆς Περιόδου.
Μέ ἐπιτυχία ἐστέφθη καί φέτος ἡ λειτουργία τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας στό Καινούριο Λοκρίδος. Συνολικά φιλοξενήθηκαν 350 παιδιά ἀπό
ὅλη τήν Φθιώτιδα, τά ὁποῖα εἶχαν τήν εὐκαιρία νά ἀπολαύσουν τό ὄμορφο φυσικό περιβάλλον, τό παιχνίδι καί τήν ψυχαγωγία τῆς ἀνέμελης κατασκηνωτικῆς ζωῆς ἀλλά καί τήν
συμμετοχή στήν μυστηριακή Ἐκκλησιαστική ζωή καί τήν πνευματική κατάρτιση, πού μόνο οἱ Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις
μποροῦν νά προσφέρουν. Ἐκτός ἀπό τά παιδιά στίς κατασκηνώσεις φιλοξενήθηκαν φέτος καί κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς

Πανηγυρικός Ἑσπερινός στόν Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας.

εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν τιμή νά προστῆ τῆς πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας ἀνακοίνωσε τήν λειτουργία ἀπό
τόν Σεπτέμβριο Ἐνοριακοῦ Κέντρου Ἀγάπης, τό ὁποῖο θά προσφέρει καθημερινά στούς ἐμπερίστατους καί ἐνδεεῖς συνανθρώπους μας δωρεάν φαγητό. Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς
ἀκολουθίας κάτω ἀπό τά δένδρα τοῦ περίβολου τοῦ ἐνοριακοῦ ναοῦ τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο παρέθεσε δεξίωση γιά
τούς ἐπισήμους καί τό εὐσεβές ἐκκλησίασμα. Τήν παραμονή
τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε καί ὡμίλησε στόν
πανηγυρικό ἑσπερινό πού τελέσθηκε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας. Τό πρωί δέ τῆς
παραμονῆς τῆς ἑορτῆς Κυριακή 14 Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἄνω Σπαρτιᾶς, ὅπου εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἐπικοινωνή-
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Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τίς μικρές κατασκηνώτριες.

μας μέ τίς οἰκογένειες τους οἱ ὁποῖοι ξεκουράστηκαν ἀπό τό
φόρτο τῆς ποιμαντικῆς ἐργασίας καί τῶν ἐνοριακῶν ὑποχρεώσεών τους.
Θεία Λειτουργία στό Λυχνό-Δωρεά ἰατρικοῦ ἐξοπλισμοῦ
Στό ὀρεινό χωριό Λυχνός, τό ὁποῖο βρίσκεται στίς πλαγιές τοῦ
ὄρους Οἴτη ἐπάνω ἀπό τήν ἱστορική Ἱερά Μονή Παναγίας Ἀγάθωνος βρέθηκε τήν Κυριακή 22 Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καί τέλεσε στόν ἐνοριακό Ἱερό
Ναό τοῦ χωριοῦ, ὁποῖος εἶναι ἀφιερωμένος στούς Ἁγίους
Ἀποστόλους τήν θεία Λειτουργία. Στό τέλος τῆς θείας Λειτουρ-
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ΠεριοδεΙα σΕ 98 χωριΑ τΗς ΜητροπΟλεΩς μας

Τέλεση γάμων ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας
Τό μυστήριο τοῦ Γάμου τέλεσε τό Σάββατο 2 Ἰουλίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας τοῦ ὑιοῦ
τοῦ Περιφερειακοῦ Διευθυντῆ Ἐκπαιδεύσεως κ. Ἀργυρόπουλου. Τήν ἴδια ἡμέρα ὁ Σεβασμιώτατος στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου
Ἀθανασίου Δέλφινου ἐτέλεσε τό μυστήριο τοῦ γάμου τῆς κόρης τοῦ πρώην Δημάρχου Λαμιέων κ. Γεωργίου Ντελῆ.
Πανήγυρη Ἁγίου Μιχαήλ Χωνιάτου.
Στήν ἱστορική Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Θερμοπυλῶν βρέθηκαν καί φέτος πολλοί εὐσεβεῖς χριστιανοί τήν
Δευτέρα 4 Μαΐου γιά νά τιμήσουν τήν μνήμη τοῦ λογίου ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας Μητροπολίτου Ἀθηνῶν Μιχαήλ Χωνιάτου. Φέτος γιά πρώτη φορά κατά τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε στό καθολικό τῆς μονῆς ἐψάλησαν
τροπάρια ἀπό τήν εἰδική ἀκολουθία πού συνέταξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ.
Ἰωήλ καί ἡ ὁποία ἔλαβε τῆς ἐγκρίσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γιά τόν Ἅγιο Μιχαήλ Χωνιάτη. Στή
θεία Λειτουργία χοροστάτησε καί ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας.

Ἀπό τήν ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στόν Μητροπολιτικό Ναό Ἐδέσσης.
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ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ-ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
Ἁγ. Νικολάου Πτελέας

«ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Ὁμιλίες στά Ἐνοριακά Πνευματικά Κέντρα.
Στό πλαίσιο λειτουργίας καί ἀξιοποιήσεως τῶν Ἐνοριακῶν
Πνευματικῶν Κέντρων, τά ὁποῖα ἀποτελοῦν ἕνα σημαντικό
«ἐργαλεῖο» στά χέρια τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων, σέ
ὅλα τά μήκη καί πλάτη τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφερείας,
ἀπό τά παραθαλάσσια καί παραθεριστικά μέρη μέχρι καί τά
πιό ὀρεινά καί ἀπομακρυσμένα χωριά μας, πραγματοποιήθηκαν ὁμιλίες ἁγιολογικοῦ, πατερικοῦ, ἀντιαιρετικοῦ καί ἱστορικοῦ περιεχομένου. Οἱ ὁμιλίες ἔγιναν κατά τόν μῆνα Ἰούλιο σέ
22 Πνευματικά Κέντρα ἀπό τούς ἱεροκήρυκες καί τούς θεολόγους κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Σκοπός τῶν ὁμιλιῶν ἦταν ἡ πνευματική καί ψυχική ὠφέλεια τῶν πιστῶν.
Μπορεῖ ἡ καλοκαιρινή περίοδος, νά εἶναι περίοδος ἀναπαύσεως καί διακοπῶν, ἀλλά καί ἡ ἀνάγκη γιά Θεία μάθηση πρέπει
νά συνοδεύει κάθε χριστιανό σέ ὅλες τίς στιγμές τῆς ζωῆς του.
Οἱ ἐκδηλώσεις ἐστέφθησαν μέ ἐπιτυχία καί τίς παρηκολούθησαν πλῆθος πιστῶν, ἐντοπίων καί παραθεριστῶν.
Διάρρηξη Ἱεροῦ Ναοῦ.
Δυστυχῶς ἕνας ἀκόμη Ἱερός Ναός τῆς Μητροπόλεώς μας
μπῆκε στό στόχαστρο διαρρηκτῶν. Πρόκειται γιά τό ἐξωκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων πού ἀνήκει στήν ἐνορία Ἁγίων
Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Νεοχωρακίου Τυμφρηστοῦ. Ἄγνωστοι διαρρῆκτες παραβίασαν τήν πόρτα τοῦ ἐξωκκλησίου καί
ἀφήρεσαν τρία μπρούτζινα μανουάλια. Τό γεγονός καταγγέλθηκε στό Ἀστυνομικό Τμῆμα Μακρακώμης.
Πανηγυρική θεία Λειτουργία στό Καινούριο Λοκρίδος.
Σύμπασα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἑόρτασε λαμπρῶς καί πανηγυρικῶς τήν ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
τήν Δευτέρα 15 Αὐγούστου. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος τέλεσε τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία τήν
κυριώνυμο σήμερα στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου Καινουρίου Λοκρίδος. Τήν πανήγυρη ἐλάμπρυναν
μέ τήν βυζαντινή ψαλμωδία καί τήν ὡραία ἀπόδοση τῶν λει-

Ἀπό τήν ἱερά παράκληση στόν Ἱ. Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παλαιοβράχας
καί τήν χειροθεσία σέ ἀναγνώστη τοῦ κ. Κων/νου Μπαλάφα.

Ἀναμνηστική φωτογραφία τοῦ Σεβασμιωτάτου μέ ἐνορίτες τῆς Ροδωνιᾶς.

Ποιμαντική περιοδεία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
μας κ. Νικολάου καί τῶν ἱεροκηρύκων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας πραγματοποιήθηκε κατά τή διάρκεια τοῦ Δεκαπενταυγούστου μέ σκοπό τήν ἐπικοινωνία μέ τό λαό καί
τήν πνευματική του οἰκοδομή. Ἐν συνόλῳ ἐπισκέφθηκαν
98 Ἐνορίες, ὡς ἐπί τό πλεῖστον ὀρεινῶν χωριῶν καί ἐκείνων πού στεροῦνται Ἐφημερίου. Κύριο θέμα τῶν ὁμιλιῶν
ἦταν τό πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἡ συμβολή της

στή σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους καί ἡ προστασία της
στούς δοκιμαζομένους ἀδελφούς. Οἱ Ἐφημέριοι καί τά
Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια, ἐνημέρωσαν τούς κατοίκους
τῶν χωριῶν, καί ἡ συμμετοχή τόσο τῶν ἐντοπίων ὅσο καί
τῶν παραθεριστῶν ὑπῆρξε ἱκανοποιητική. Γενικό σκεπτικό
τῆς πρωτοβουλίας τῆς Μητροπόλεως ἦταν νά βρεθεῖ ἡ
Ἐκκλησία κοντά στό λαό τῆς ὑπαίθρου καί νά στηρίξει τούς
Χριστιανούς, πού ὑφίστανται τίς συνέπειες μιᾶς πολυμέτωπης κρίσεως.

Ἀναμνηστική φωτογραφία μέ τό ἐκκλησίασμα τῆς ἐνορίας Ξυνιάδος.

Ἀπό τήν ἱερά παράκληση στόν Ἱ. Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Δαμάστας.

Διαγωνισμός Ἐκθέσεως
Ἱερά Μητρόπολή μας μέ τήν εὐκαιρία συμπληρώσεως 150 χρόνων ἀπό τήν κοίμηση καί 250
χρόνων ἀπό τήν γέννηση τοῦ Ἐπισκόπου Ταλαντίου Νεοφύτου Μεταξᾶ, σέ συνεργασία μέ τόν
Δῆμο Λοκρῶν, διοργάνωσε γιά τό τρέχον ἔτος, ποικῖλες
λατρευτικές καί πολιτιστικές ἐκδηλώσεις, ὅπως Συναυλίες,
Ἡμερίδες, ποδηλατικούς ἀγῶνες παίδων καί ἐφήβων, Συνέδριο Νεολαίας μέ θέμα: «Ἐκκλησία καί πατρίδα», κ.ἄ.
Σκοπός τῶν ἐκδηλώσεων αὐτῶν εἶναι ἡ προβολή τῆς
μορφῆς καί τοῦ ἔργου τοῦ Ἐπισκόπου Ταλαντίου Νεοφύτου.
Στά πλαίσια τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων, προκηρύσσει
Διαγωνισμό Ἐκθέσεως γιά μαθητές Δημοτικοῦ, Γυμνασίου
καί Λυκείου, μέ θέμα:

H

« Ἐπίσκοπος Ταλαντίου Νεόφυτος Μεταξᾶς˙ μιά μεγάλη
Ἐκκλησιαστική καί Ἐθνική προσωπικότητα».
Οἱ τρεῖς καλύτερες ἐκθέσεις θά βραβευθοῦν μέ τό ποσό
τῶν 300 εὐρώ ἡ πρώτη, 200 εὐρώ ἡ δεύτερη καί 150 εὐρώ
ἡ τρίτη. Ἡ βράβευση θά γίνει τήν Κυριακή 13 Νοεμβρίου
μετά τήν Θεία Λειτουργία, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Θεοδώρων Ἀταλάντης. Ἐπίσης, ὅλοι οἱ συμμετέχοντες στό διαγωνισμό θά λάβουν Ἔπαινο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πού θά
συνοδεύεται ἀπό ἀναμνηστικό δῶρο.
Παρακαλοῦμε νά ἐνημερώσετε τά παιδιά σας καί προτρέψετε νά συμμετάσχουν στό Διαγωνισμό. Τίς ἐκθέσεις τῶν
παιδιῶν θά πρέπει νά τίς ἀποστείλετε στήν Ἱερά Μητρόπολη μέχρι 27 Ὀκτωβρίου 2011.
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Προφήτη Ἠλία Παλαιοχωρίου

Στά πλαίσια τῶν Θεολογικο-Ιστορικῶν Ἑσπερίδων
πραγματοποιήθηκε στήν Πτελέα τήν Κυριακή 7 Αὐγούστου, Ἑσπερίδα γιά τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου,

Μὲ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε, παρουσίᾳ τοῦ Ἱεροῦ
Κλήρου, φορέων τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως καὶ πλήθους
πιστῶν, τὴν Κυριακὴ 10 Ἰουλίου ἡ Ἑσπερίδα ποὺ διοργάνωσε τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ Παλαιοχωρίου Σπερχιάδος ὑπό τήν αἰγίδα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος. Ἡ Ἑσπερίδα, τὴν ὁποία
παρουσίασε ὁ κ. Παναγιώτης Δανιὴλ, Καθηγητὴς Φιλόλογος περιελάμβανε προσφώνηση ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο τοῦ
Ναοῦ π. Ἰωάννη Σουφλερὸ καὶ δύο εἰσηγήσεις. Ἡ πρώτη
εἰσήγηση ἔγινε ἀπὸ τὴν κ. Βασιλικὴ Μπούρα, καθηγήτρια
Ἀγγλικῆς Φιλολογίας μὲ θέμα: «Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου, Ἐνδόξου, Προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου» καὶ ἡ δεύτερη ἀπὸ
τὸν κ. Ἰωάννη Παπαναγιώτου, τ. Πάρεδρο τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου καὶ ἱστορικὸ τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης
Ἱ. Μονῆς Προφήτου Ἠλιοῦ Παλαιοχωρίου, ὁ ὁποῖος ἀνέ-

στόν αὔλειο χῶρο τοῦ ὁμώνυμου Ἐνοριακοῦ Ναοῦ.
Τήν Ἑσπερίδα παρουσίασε ἡ μαθήτρια Γυμνασίου Ἰουλία Ἀναγνώστου καί ἐν συνεχείᾳ ἔγιναν εἰσηγήσεις ἀπό τόν
κ. Ἠλία Παπουτσόπουλο, τ. Δήμαρχο Φουρνᾶς μέ θέμα:
«Ὁ βίος τοῦ Ἁγίου Νικολάου», τόν κ. Νικόλαο Νέλλα,
σμήναρχο ἐ.ἀ. μέ θέμα: «Λαογραφία, ἤθη καί ἔθιμα τοῦ
Ἁγίου Νικολάου» καί τόν κ. Νικόλαο Κοντογιάννη, ἐκπαιδευτικό μέ θέμα: « Ἱστορικό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ». Τίς εἰσηγήσεις πλαισίωσε ἡ χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Γερμανός ὁ Μελωδός» τῆς Μητροπόλεώς μας, ἡ
ὁποία ὑπό τή διεύθυνση τοῦ καθηγητοῦ κ. Ἀναργύρου
Βλάχου, ἔψαλε ὕμνους ἀπό τήν Ἀσματική Ἀκολουθία τοῦ
Ἁγίου Νικολάου.
Τήν Ἑσπερίδα χαιρέτησε καί ἔκλεισε ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Ραφαήλ Γρίβας, ὁ
ὁποῖος, ἀφοῦ μετέφερε τίς πατρικές εὐχές καί εὐλογίες τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου καί συνεχάρη ὅλους ὅσοι συμμετεῖχαν ἐνεργά στήν Ἑσπερίδα, τόνισε ἰδιαιτέρως τήν ὠφέλεια πού προκύπτει ἀπό τίς ἐκδηλώσεις αὐτές, στίς ὁποῖες προβάλλονται οἱ Ἅγιοι καί ἀναδεικνύονται οἱ ἱστορικοί μνημειακοί ναοί τῆς τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας. Ἡ συγκέντρωση δέ πλουσίου ἱστορικοῦ καί λαογραφικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τούς εἰσηγητές θά ἀποτελεῖ γιά τήν
περιοχή μας πηγή γνώσεως τῶν ἱστορικῶν ἐκκλησιαστικῶν
μνημείων καί παραδόσεων, μέ τήν καταγραφή καί δημοσίευση τῶν ὁποίων θά διατηρηθεῖ ἡ ἱστορική μνήμη καί ἡ
Ἑλληνορθόδοξη παράδοση ἀπό γενεά σέ γενεά.
Στό τέλος τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο παρέθεσε μικρή
δεξίωση.
Στήν Ἑσπερίδα παρέστησαν οἱ τέως Δήμαρχοι Μακρακώμης κ. Κων/νος Κρητικός, Σπερχειάδος κ. Νικόλαος Τζιβελέκας, Ἁγ. Γεωργίου κ. Νικόλαος Ἀντωνόπουλος καί
Φουρνᾶ κ. Ἠλίας Παπουτσόπουλος, ὁ Ἀντιδήμαρχος κ.
Ἠλίας Μπῆτος, Ἱερεῖς ἀπό τά γύρω χωριά καί πολλοί κάτοικοι καί παραθεριστές τῆς περιοχῆς.

Σελίδα 12

πτυξε τὸ θέμα: «Ἡ Ἱστορία τοῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ Παλαιοχωρίου, ὁ Προφήτης Ἠλίας στὴ Λαογραφία, Ἤθη καὶ
Ἔθιμα». Μετὰ τὶς εἰσηγήσεις ἡ χορωδία Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ κ. Κωνσταντίνου Κοτσαντίνη
ἀπέδωσε ἐπίκαιρους ὕμνους τῆς ἑορτῆς τοῦ Προφήτου
Ἠλιοῦ. Τὴν Ἑσπερίδα ἔκλεισε ὁ Ἐκπρόσωπος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Αἰδεσιμώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Παναγιώτης Σερέτης, ὁ ὁποῖος
μετέφερε τὶς θερμὲς εὐχὲς τοῦ Ποιμενάρχου μας, συνεχάρη
τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο, τοὺς ὁμιλητὲς γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν εἰσηγήσεών τους, τὴν χορωδία γιὰ τὴν ἀπόδοση
τῶν ὕμνων καὶ τόνισε τὴν ὠφέλεια ποὺ ἀποκομίζουν οἱ πιστοὶ ἀπὸ τὶς Ἑσπερίδες αὐτὲς, οἱ ὁποῖες τονώνουν τὴν πίστη, καί δίνουν τήν εὐκαιρία νὰ γίνονται γνωστοὶ οἱ βίοι
τῶν Ἁγίων μας, ἡ ἱστορία τοῦ Ναοῦ καὶ οἱ παραδόσεις κάθε τόπου. Τέλος τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο παρέθεσε
δεξίωση.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙ Ω ΤΙ ΔΟΣ
89,4 & 89,7
ἐνημερώνει - ξεκουράζει - ψυχαγωγεῖ
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Ὁ Σεβασμιώτατος σέ ἑορτατιστικές ἐκδηλώσεις στήν Ἔδεσσα.
Μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ἐδέσσης, Πέλης καί Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος συμμετεῖχε στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν ἁγίων καλλινίκων Ἀναργύρων
Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ πού ἔλαβαν χώρα τήν Πέμπτη 30 Ἰουνίου καί τήν Παρασκευή 1 Ἰουλίου στόν ὁμώνυμο Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἐδέσσης μέ τήν συμμετοχή τῶν Σεβασμιωτάτων

Μητροπολιτῶν Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παύλου, Φλωρίνης, Πρεσπῶν
καί Ἐορδαίας κ. Θεοκλήτου, Νεοπόλεως καί Σαμάρειας κ.
Ἀμβροσίου καί τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου. Οἱ ἑορταστικές καί
λατρευτικές ἐκδηλώσεις ξεκίνησαν μέ τήν ὑποδοχή τεμάχιου
ξύλου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τό ὁποῖο φυλάσσεται στήν Ἱερά
Μονή Χελανδαρίου Ἁγίου Ὄρους καί τό ὁποῖο ἐκτέθηκε γιά
προσκύνηση καί ἁγιασμό τῶν πιστῶν κατά τήν διάρκεια τοῦ
ἑορτασμοῦ. Ἀκολούθησε μέγας πανηγυρικός ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φλωρίνης κ.
Θεοκλήτου. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τελέσθηκε ἀρχιερατικό
συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, ὁ ὁποῖος καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο.
Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας τελέσθηκαν τά ἐγκαίνια
τῶν ἀνακαινισμένων γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης, παρουσία τῶν προσκεκλημένων Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων.

Ἀπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στήν Ἐδεσσα.

σει μέ τούς κατοίκους τοῦ χωριοῦ καί νά ἐνημερωθεῖ γιά ἐνοριακά ζητήματα.

Ἀπό τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία στό Καινούριο Λοκρίδος.

τουργικῶν ὕμνων καί τῶν ὕμνων τῆς ἑορτῆς ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θωμᾶ Ἀμπελοκήπων κ. Θεόδωρος Βασιλικός καί ὁ Λαμπαδάριος τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Λαμίας κ. Ἀνδρέας Ἰωακείμ. Τήν ἑορτή τῆς ἐνορίας
τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ὁ Βουλευτής Φθιώτιδος κ. Χρ.
Σταϊκούρας, ὁ Δήμαρχος Μώλο-Ἀγίου Κωνσταντίνου κ. Εὐ.
Τετριμήδας, λοιποί ἐπίσημοι καί πλῆθος εὐσεβῶν χριστιανῶν,
μεγάλο μέρος τοῦ ὁποίου προσῆλθε τοῦ ἱεροῦ Ποτηρίου καί
μετέλαβε τῶν ἀχράντων Μυστηρίων. Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Ἐλευθερίου στήν σύντομη προσλαλιά του, ἀφοῦ

Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στήν ἐνορία Σπαρτιᾶς.

Ὁλοκλήρωση λειτουργίας Κατασκηνωτικῆς Περιόδου.
Μέ ἐπιτυχία ἐστέφθη καί φέτος ἡ λειτουργία τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας στό Καινούριο Λοκρίδος. Συνολικά φιλοξενήθηκαν 350 παιδιά ἀπό
ὅλη τήν Φθιώτιδα, τά ὁποῖα εἶχαν τήν εὐκαιρία νά ἀπολαύσουν τό ὄμορφο φυσικό περιβάλλον, τό παιχνίδι καί τήν ψυχαγωγία τῆς ἀνέμελης κατασκηνωτικῆς ζωῆς ἀλλά καί τήν
συμμετοχή στήν μυστηριακή Ἐκκλησιαστική ζωή καί τήν πνευματική κατάρτιση, πού μόνο οἱ Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις
μποροῦν νά προσφέρουν. Ἐκτός ἀπό τά παιδιά στίς κατασκηνώσεις φιλοξενήθηκαν φέτος καί κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς

Πανηγυρικός Ἑσπερινός στόν Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας.

εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν τιμή νά προστῆ τῆς πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας ἀνακοίνωσε τήν λειτουργία ἀπό
τόν Σεπτέμβριο Ἐνοριακοῦ Κέντρου Ἀγάπης, τό ὁποῖο θά προσφέρει καθημερινά στούς ἐμπερίστατους καί ἐνδεεῖς συνανθρώπους μας δωρεάν φαγητό. Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς
ἀκολουθίας κάτω ἀπό τά δένδρα τοῦ περίβολου τοῦ ἐνοριακοῦ ναοῦ τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο παρέθεσε δεξίωση γιά
τούς ἐπισήμους καί τό εὐσεβές ἐκκλησίασμα. Τήν παραμονή
τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε καί ὡμίλησε στόν
πανηγυρικό ἑσπερινό πού τελέσθηκε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας. Τό πρωί δέ τῆς
παραμονῆς τῆς ἑορτῆς Κυριακή 14 Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἄνω Σπαρτιᾶς, ὅπου εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἐπικοινωνή-
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Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τίς μικρές κατασκηνώτριες.

μας μέ τίς οἰκογένειες τους οἱ ὁποῖοι ξεκουράστηκαν ἀπό τό
φόρτο τῆς ποιμαντικῆς ἐργασίας καί τῶν ἐνοριακῶν ὑποχρεώσεών τους.
Θεία Λειτουργία στό Λυχνό-Δωρεά ἰατρικοῦ ἐξοπλισμοῦ
Στό ὀρεινό χωριό Λυχνός, τό ὁποῖο βρίσκεται στίς πλαγιές τοῦ
ὄρους Οἴτη ἐπάνω ἀπό τήν ἱστορική Ἱερά Μονή Παναγίας Ἀγάθωνος βρέθηκε τήν Κυριακή 22 Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καί τέλεσε στόν ἐνοριακό Ἱερό
Ναό τοῦ χωριοῦ, ὁποῖος εἶναι ἀφιερωμένος στούς Ἁγίους
Ἀποστόλους τήν θεία Λειτουργία. Στό τέλος τῆς θείας Λειτουρ-
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ΠεριοδεΙα σΕ 98 χωριΑ τΗς ΜητροπΟλεΩς μας

Τέλεση γάμων ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας
Τό μυστήριο τοῦ Γάμου τέλεσε τό Σάββατο 2 Ἰουλίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας τοῦ ὑιοῦ
τοῦ Περιφερειακοῦ Διευθυντῆ Ἐκπαιδεύσεως κ. Ἀργυρόπουλου. Τήν ἴδια ἡμέρα ὁ Σεβασμιώτατος στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου
Ἀθανασίου Δέλφινου ἐτέλεσε τό μυστήριο τοῦ γάμου τῆς κόρης τοῦ πρώην Δημάρχου Λαμιέων κ. Γεωργίου Ντελῆ.
Πανήγυρη Ἁγίου Μιχαήλ Χωνιάτου.
Στήν ἱστορική Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Θερμοπυλῶν βρέθηκαν καί φέτος πολλοί εὐσεβεῖς χριστιανοί τήν
Δευτέρα 4 Μαΐου γιά νά τιμήσουν τήν μνήμη τοῦ λογίου ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας Μητροπολίτου Ἀθηνῶν Μιχαήλ Χωνιάτου. Φέτος γιά πρώτη φορά κατά τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε στό καθολικό τῆς μονῆς ἐψάλησαν
τροπάρια ἀπό τήν εἰδική ἀκολουθία πού συνέταξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ.
Ἰωήλ καί ἡ ὁποία ἔλαβε τῆς ἐγκρίσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γιά τόν Ἅγιο Μιχαήλ Χωνιάτη. Στή
θεία Λειτουργία χοροστάτησε καί ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας.

Ἀπό τήν ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στόν Μητροπολιτικό Ναό Ἐδέσσης.
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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ-ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
Ἁγ. Νικολάου Πτελέας
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Ὁμιλίες στά Ἐνοριακά Πνευματικά Κέντρα.
Στό πλαίσιο λειτουργίας καί ἀξιοποιήσεως τῶν Ἐνοριακῶν
Πνευματικῶν Κέντρων, τά ὁποῖα ἀποτελοῦν ἕνα σημαντικό
«ἐργαλεῖο» στά χέρια τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων, σέ
ὅλα τά μήκη καί πλάτη τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφερείας,
ἀπό τά παραθαλάσσια καί παραθεριστικά μέρη μέχρι καί τά
πιό ὀρεινά καί ἀπομακρυσμένα χωριά μας, πραγματοποιήθηκαν ὁμιλίες ἁγιολογικοῦ, πατερικοῦ, ἀντιαιρετικοῦ καί ἱστορικοῦ περιεχομένου. Οἱ ὁμιλίες ἔγιναν κατά τόν μῆνα Ἰούλιο σέ
22 Πνευματικά Κέντρα ἀπό τούς ἱεροκήρυκες καί τούς θεολόγους κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Σκοπός τῶν ὁμιλιῶν ἦταν ἡ πνευματική καί ψυχική ὠφέλεια τῶν πιστῶν.
Μπορεῖ ἡ καλοκαιρινή περίοδος, νά εἶναι περίοδος ἀναπαύσεως καί διακοπῶν, ἀλλά καί ἡ ἀνάγκη γιά Θεία μάθηση πρέπει
νά συνοδεύει κάθε χριστιανό σέ ὅλες τίς στιγμές τῆς ζωῆς του.
Οἱ ἐκδηλώσεις ἐστέφθησαν μέ ἐπιτυχία καί τίς παρηκολούθησαν πλῆθος πιστῶν, ἐντοπίων καί παραθεριστῶν.
Διάρρηξη Ἱεροῦ Ναοῦ.
Δυστυχῶς ἕνας ἀκόμη Ἱερός Ναός τῆς Μητροπόλεώς μας
μπῆκε στό στόχαστρο διαρρηκτῶν. Πρόκειται γιά τό ἐξωκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων πού ἀνήκει στήν ἐνορία Ἁγίων
Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Νεοχωρακίου Τυμφρηστοῦ. Ἄγνωστοι διαρρῆκτες παραβίασαν τήν πόρτα τοῦ ἐξωκκλησίου καί
ἀφήρεσαν τρία μπρούτζινα μανουάλια. Τό γεγονός καταγγέλθηκε στό Ἀστυνομικό Τμῆμα Μακρακώμης.
Πανηγυρική θεία Λειτουργία στό Καινούριο Λοκρίδος.
Σύμπασα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἑόρτασε λαμπρῶς καί πανηγυρικῶς τήν ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
τήν Δευτέρα 15 Αὐγούστου. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος τέλεσε τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία τήν
κυριώνυμο σήμερα στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου Καινουρίου Λοκρίδος. Τήν πανήγυρη ἐλάμπρυναν
μέ τήν βυζαντινή ψαλμωδία καί τήν ὡραία ἀπόδοση τῶν λει-

Ἀπό τήν ἱερά παράκληση στόν Ἱ. Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παλαιοβράχας
καί τήν χειροθεσία σέ ἀναγνώστη τοῦ κ. Κων/νου Μπαλάφα.

Ἀναμνηστική φωτογραφία τοῦ Σεβασμιωτάτου μέ ἐνορίτες τῆς Ροδωνιᾶς.

Ποιμαντική περιοδεία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
μας κ. Νικολάου καί τῶν ἱεροκηρύκων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας πραγματοποιήθηκε κατά τή διάρκεια τοῦ Δεκαπενταυγούστου μέ σκοπό τήν ἐπικοινωνία μέ τό λαό καί
τήν πνευματική του οἰκοδομή. Ἐν συνόλῳ ἐπισκέφθηκαν
98 Ἐνορίες, ὡς ἐπί τό πλεῖστον ὀρεινῶν χωριῶν καί ἐκείνων πού στεροῦνται Ἐφημερίου. Κύριο θέμα τῶν ὁμιλιῶν
ἦταν τό πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἡ συμβολή της

στή σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους καί ἡ προστασία της
στούς δοκιμαζομένους ἀδελφούς. Οἱ Ἐφημέριοι καί τά
Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια, ἐνημέρωσαν τούς κατοίκους
τῶν χωριῶν, καί ἡ συμμετοχή τόσο τῶν ἐντοπίων ὅσο καί
τῶν παραθεριστῶν ὑπῆρξε ἱκανοποιητική. Γενικό σκεπτικό
τῆς πρωτοβουλίας τῆς Μητροπόλεως ἦταν νά βρεθεῖ ἡ
Ἐκκλησία κοντά στό λαό τῆς ὑπαίθρου καί νά στηρίξει τούς
Χριστιανούς, πού ὑφίστανται τίς συνέπειες μιᾶς πολυμέτωπης κρίσεως.

Ἀναμνηστική φωτογραφία μέ τό ἐκκλησίασμα τῆς ἐνορίας Ξυνιάδος.

Ἀπό τήν ἱερά παράκληση στόν Ἱ. Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Δαμάστας.

Διαγωνισμός Ἐκθέσεως
Ἱερά Μητρόπολή μας μέ τήν εὐκαιρία συμπληρώσεως 150 χρόνων ἀπό τήν κοίμηση καί 250
χρόνων ἀπό τήν γέννηση τοῦ Ἐπισκόπου Ταλαντίου Νεοφύτου Μεταξᾶ, σέ συνεργασία μέ τόν
Δῆμο Λοκρῶν, διοργάνωσε γιά τό τρέχον ἔτος, ποικῖλες
λατρευτικές καί πολιτιστικές ἐκδηλώσεις, ὅπως Συναυλίες,
Ἡμερίδες, ποδηλατικούς ἀγῶνες παίδων καί ἐφήβων, Συνέδριο Νεολαίας μέ θέμα: «Ἐκκλησία καί πατρίδα», κ.ἄ.
Σκοπός τῶν ἐκδηλώσεων αὐτῶν εἶναι ἡ προβολή τῆς
μορφῆς καί τοῦ ἔργου τοῦ Ἐπισκόπου Ταλαντίου Νεοφύτου.
Στά πλαίσια τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων, προκηρύσσει
Διαγωνισμό Ἐκθέσεως γιά μαθητές Δημοτικοῦ, Γυμνασίου
καί Λυκείου, μέ θέμα:

H

« Ἐπίσκοπος Ταλαντίου Νεόφυτος Μεταξᾶς˙ μιά μεγάλη
Ἐκκλησιαστική καί Ἐθνική προσωπικότητα».
Οἱ τρεῖς καλύτερες ἐκθέσεις θά βραβευθοῦν μέ τό ποσό
τῶν 300 εὐρώ ἡ πρώτη, 200 εὐρώ ἡ δεύτερη καί 150 εὐρώ
ἡ τρίτη. Ἡ βράβευση θά γίνει τήν Κυριακή 13 Νοεμβρίου
μετά τήν Θεία Λειτουργία, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Θεοδώρων Ἀταλάντης. Ἐπίσης, ὅλοι οἱ συμμετέχοντες στό διαγωνισμό θά λάβουν Ἔπαινο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πού θά
συνοδεύεται ἀπό ἀναμνηστικό δῶρο.
Παρακαλοῦμε νά ἐνημερώσετε τά παιδιά σας καί προτρέψετε νά συμμετάσχουν στό Διαγωνισμό. Τίς ἐκθέσεις τῶν
παιδιῶν θά πρέπει νά τίς ἀποστείλετε στήν Ἱερά Μητρόπολη μέχρι 27 Ὀκτωβρίου 2011.
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Ἐγκαίνια ἔργων ἀνακαίνισης Ἱερᾶς Μονῆς Δαδίου
καί σεμνότητα εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν
μεγάλη τιμή καί ὑποσχέθηκε ὅτι θά παραμείνει πάντοτε
στό πλευρό τῆς Μονῆς, γιά νά ἐνισχύει τό ἔργο της.
Ἀμέσως μετά ὁ Σεβασμιώτατος χειροθέτησε μέ τό ὀφφίκιο τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου τόν π. Διομήδη Παναγιωτόπουλο, Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Ἀμφικλείας, θεολόγο
καί συγγραφέα, εὐχηθεῖς συνέχιση τῆς συμπαραστάσεώς του εἰς τό Ποιμαντικό καί Διοικητικό ἔργο τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως.
Στή συνέχεια, ὅλοι μαζί μετέβησαν λιτανευτικά στόν τόπο τῆς εὑρέσεως τῆς ἁγίας Εἰκόνος, ὀλίγον ἔξω ἀπό τήν
Μονή, ὅπου τελέσθηκε Ἁγιασμός καί Ἀρτοκλασία καί
ἐπέστρεψαν στό νέο ξενῶνα, ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος μέ
τήν Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γερόντισσα Γαλήνη
καί τόν Μεγάλο Εὐεργέτη κ. Πέτρο Κυριακίδη τέλεσε τά
ἐγκαίνια τῆς νέας πτέρυγος καί ἔκοψε τήν κορδέλλα τῶν
ἐγκαινίων. Ἡ τελετή ἔκλεισε μέ τήν τέλεση Τρισάγιου
Ὁ Σεβασμιώτατος τιμᾶ τόν εὐεργέτη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Δαδίου κ. Πέτρο Κυριακίδη.
στόν τάφο τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Ἀμβροσίου, στό
Τά ἔργα ἀνακαινίσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γενεσίου τῆς Θεοτό- προαύλιο χῶρο τῆς Μονῆς, τό ὁποῖο παρηκολούθησαν ὅλοι
κου Δαδίου (Ἀμφικλείας),
οἱ προσκυνητές.
ἀναπλάσεως τοῦ περιβάλἩ Ἱερά Μονή παρέθεσε
λοντος χώρου καί ἀνεγέρπλούσια
τράπεζα
σέ
σεως νέας πτέρυγος,
ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς
ἐγκαινίασε ὁ Σεβασμιώταπροσκυνητές, οἱ ὁποῖοι
τος Μητροπολίτης μας κ.
ἐξέφρασαν τόν θαυμασμό
Νικόλαος, τό Σάββατο 6
τους γιά τά ἔργα ἀναπλάΑὐγούστου, ἑορτή τῆς
σεως, ἀνακαινίσεως καί
Μεταμορφώσεως
τοῦ
ἐξωραϊσμοῦ τῆς Ἱερᾶς
Σωτῆρος καί ἐπέτειος τῆς
Μονῆς.
εὑρέσεως τῆς Ἁγίας καί
Μετά τήν τράπεζα, ὁ Σεβαθαυματουργοῦ Εἰκόνος
σμιώτατος ἐπισκέφθηκε τίς
τῆς Παναγίας ΓαυριώτισΚατασκηνώσεις τῶν Χρισας. Τά ἔργα ἀναστηλώστιανικῶν
Μαθητικῶν
σεως καί ἀνακαινίσεως
Ὁμάδων στόν Παρνασσό
τῆς ἱστορικῆς Μονῆς, στήν
καί μίλησε στά παιδιά, τά
ὁποία σημειωτέον ἐπέραὁποῖα τόν ἐδέχθησαν μέ
Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν κ. Κυριακίδη, τόν πρωτοπρεσβύτερο π. Διομήδη
σε ὅλα τά χρόνια τῆς ζωῆς
ἀγάπη καί σεβασμό.
Παναγιωτόπουλο καί τήν καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς γερόντισσα Γαλήνη.
του ὁ γνωστός γέροντας
π. Ἀμβρόσιος Λάζαρης, εἶχαν ἀρχίσει τό 2000 καί ὁλοκληρώθηκαν πρόσφατα μέ τήν συνδρομή πολλῶν
εὐσεβῶν δωρητῶν, πνευματικῶν τέκνων τοῦ Γέροντος
Ἀμβροσίου, κυρίως δέ τοῦ γνωστοῦ ἐπιχειρηματία κ.
Πέτρου Κυριακίδη, τόν ὁποῖο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἐτίμησε μέ τό ἀνώτατο παράσημο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, τόν Χρυσό
Σταυρό μετά διπλώματος καί τό Μετάλλιο τοῦ Ἰωβηλαίου. Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας, στήν
ὁποία ἱερούργησε καί ἐκήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος, σέ
ἀτμόσφαιρα συγκινήσεως ἐπέδωσε τήν τιμητική διάκριση στόν κ. Πέτρο Κυριακίδη καί ἐξέφρασε τίς θερμές
εὐχαριστίες του γιά τήν γενναία προσφορά του, χάριν
τῆς ὁποίας ἡ Ἱερά Μονή ἄλλαξε ὄψη, εὐχηθεῖς ὑγεία καί
πλουσία τήν παρά τῆς Παναγίας ἀνταπόδοση. Τόν κ.
Πέτρο Κυριακίδη προσεφώνησε καί ὁ Δήμαρχος Ἀμφικλείας - Ἐλάτειας ἰατρός κ. Θεόδωρος Ντοῦρος καί
εὐχαρίστησε ἐκ μέρους τοῦ Δήμου διά τήν μεγάλη δωὉ Σεβασμιώτατος μέ τόν κ. Πέτρο Κυριακίδη καί τήν Ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Δαδίου, ἐγκαινιάζει τήν νέα πτέρυγα τῆς Μονῆς.
ρεά του. Ὁ τιμηθεῖς κ. Πέτρος Κυριακίδης, μέ ταπείνωση
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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC
τοῦ κηρύγματος τοῦ ἁγίου, τό ὁποῖο ἀφυπνηστικό καί ἐθνεγερτικό εἶναι ἀναγκαῖο καί στήν σύγχρονη ἐποχή, τῶν ἠθικῶν
καί ἀξιακῶν κρίσεων, τῶν μεγάλων ἐθνικῶν ζητημάτων. Στό
Πνευματικό Κέντρο τῆς ἐνορίας μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς θείας Λειτουργίας παρατέθηκε ἐκ μέρους τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Συμβουλίου ἐπίσημη δεξίωση γιά τόν Σεβασμιώτατο καί τό
εὐσεβές ἐκκλησίασμα.
Θεία Λειτουργία στό χωριό Φτέρη Σπερχειάδος
Στό πλαίσιο τῶν ποιμαντικῶν του ἐξορμήσεων σέ χωριά τῆς
περιφέρειας τῆς Φθιώτιδος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος λειτούργησε καί ὡμίλησε τήν Κυριακή 28
Ὀκτωβρίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Φτέρης ΣπερχειΔιανομή ἀντιδώρου στό εὐσεβές ἐκκλησίασμα τοῦ Λυχνοῦ.

γίας ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ Δημητρίου Καρακῶστα, ἰατροῦ ἐκ Λαμίας καί τέως
Προέδρου Νομαρχιακοῦ Συμβουλίου. Ἡ συζύγος τοῦ ἐκλιπόντος προχώρησε στήν εὐγενική χειρονομία νά προσφέρει
τόν ἰατρικό ἐξοπλισμό τοῦ ἀειμνήστου συζύγου της στήν Μητρόπολή μας γιά τίς ἀνάγκες τοῦ νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου « Στέγη Γερόντων-Ἀργύρης Πετρῆς», Στυλίδος. Μετά
τό τέλος τοῦ μνημοσύνου προσφέρθηκε καφές σέ κατάστημα
τοῦ χωριοῦ ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἐπικοινωνήσει τόσο μέ τούς κατοίκους τοῦ χωριοῦ ὅσο καί μέ
τούς ἐπισκέπτες καί νά ἐνημερωθεῖ γιά τά προβλήματα καί τίς
ἀνάγκες τῆς ἐνορίας.
Πανήγυρη Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Λαμίας.

Ἁναμνηστική φωτογραφία στό χωριό Φτέρη Σπερχειάδος.

άδος. Στήν θεία Λειτουργία παρέστησαν ἡ πρ. Ὑπουργός καί
νῦν Βουλευτής Φθιώτιδος κα Κατερίνα Μπατζελῆ, ὁ Δήμαρχος Μακρακώμης κ. Παπαευθυμίου καί πολλοί κάτοικοι ἀλλά
καί ἐπισκέπτες τοῦ χωριοῦ. Μετά τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε τό Λαογραφικό καί Πολιτιστικό Μουσεῖο τοῦ χωριοῦ σέ αἴθουσα τοῦ ὁποίου τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο παρέθεσε δεξίωση στούς ἐπισήμους.
Ὁ Σεβασμιώτατος στόν ἑορτασμό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου
Ἀλεξάνδρου Παλαιοῦ Φαλήρου.
Στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας, στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό
Παλαιοῦ Φαλήρου ἔλαβε μέρος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-

Ἀπό τή θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Κοσμᾶ Λαμίας.

Μέ λαμπρή ἀρχιερατική θεία Λειτουργία κορυφώθηκαν οἱ
ἑορταστικές ἐκδηλώσεις τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ
Αἰτωλοῦ Ἐργατικῶν Κατοικιῶν Λαμίας πρός τιμήν τοῦ προστάτη τους Ἁγίου Ἐθνομάρτυρα καί Ἱερομάρτυρα Κοσμᾶ τήν Τρίτη
24 Αὐγούστου. Στό νεόδμητο Ἱερό Ναό τῆς πόλεως τῆς θείας
Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος καί παρέστη πλῆθος εὐσεβῶν χριστιανῶν πού ἐκζήτησαν τήν χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Ἁγίου. Στό κήρυγμά του
ὁ Σεβασμιώτατος ἐτόνισε τόν σπουδαῖο ρόλο τοῦ Ἁγίου
Κοσμᾶ στόν φωτισμό τοῦ ὑπόδουλου γένους τῶν χριστιανῶν
καί τήν προετοιμασία του γιά τήν μεγάλη ἀπολευθερωτική
ἐθνεγερσία τοῦ 1821, ἐνῶ τόνισε τήν διαχρονικότητα τῆς ἀξίας

Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό ἁγίου Ἀλεξάνδρου Π. Φαλήρου.

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Γιά δεύτερη συνεχή χρονιά ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Σύνοδου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πραγματοποίησε πέντε (5) Περιφερειακά Φεστιβάλ Νεολαίας ἀπό 7 ἕως 14 Μαΐου.
Συνολικά συμμετεῖχαν τρεῖς χιλιάδες τριακόσιοι εἴκοσι
(3.320) ἔφηβοι καί νέοι ἀπό τριάντα ἑπτά (37) Ἱερές Μητροπόλεις. Ἡ Μητρόπολή μας συμμετεῖχε μέ τήν Χορωδία τῆς
Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας «Γερμανός ὁ Μελωδός», τά παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα καί Μονωδία, στό Φεστιβάλ πού φιλοξένησε ἡ Ἱερά
Μητρόπολη Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ στό
Πνευματικό Κέντρο τοῦ Δήμου Κηφισιᾶς.
Τά ἀποτελέσματα τῶν διαγωνισμῶν ἦταν τά ἑξῆς: Ἡ χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Γερμανός ὁ Μελωδός», πῆρε τό 1ο Βραβεῖο, ἔπαινο γιά τό τραγούδι «Ἅη
Γιώργης» καί τιμητική διάκριση γιά τό ὀρχηστρικό σύνολο.
Στό διαγωνισμό Μονωδῶν Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ὁ Βασίλειος Χῆρας πῆρε τό 2ο Βραβεῖο. Τέλος, τά παραδοσιακά
χορευτικά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας πῆραν τό 3ο Βραβεῖο.
Ἡ Τελετή τῶν Βραβεύσεων θά πραγματοποιηθεῖ τόν Δεκέμβριο 2011, στό πλαίσιο τῆς Χριστουγεννιάτικης Συναυλίας Νέων τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος στήν Ἀθήνα.
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΑΦΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος ἐξέδωσε τό κάτωθι
Δελτίο Τύπου γιά τήν ἐνημέρωση καί πληροφόρηση
τῆς κοινῆς γνώμης σχετικά μέ τό θέμα πού δημιουργήθηκε ὡς ἀναφορά τήν ταφή ρωμαιοκαθολικοῦ στή
Λαμία, τό ὁποῖο ἔλαβε μεγάλες διαστάσεις μέσα ἀπό
τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης καί διαστρεβλώθηκε
εἰς βάρος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας:
«Ἐξ ἀφορμῆς ἀνακοινώσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ἐπισκόπου τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν Σύρου, Θήρας, Κρήτης καί προέδρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Καθολικῆς
Ἱεραρχίας Ἑλλάδος κ. Φραγκίσκου σχετικά μέ τήν κηδεία καί ταφή στήν Λαμία τοῦ Massimo Bartolini Ρωμαιοκαθολικοῦ τό θρήσκευμα Ἰταλοῦ, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος διευκρινίζει:
Κάτ΄ ἀρχάς ἡ Ἀνακοίνωση τοῦ Ἐπισκόπου τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν βρίθει ἀνακριβειῶν καί σκοπό ἔχει τήν
δημιουργία ἐντυπώσεων. Ὁ ἐν λόγω Ρωμαιοκαθολικός
δέν ἀπεβίωσε στή Λαμία, ἀλλά στήν Βόνιτσα Αἰτωλοακαρνανίας. Σέ αἴτημα τῶν συγγενῶν του νά ψαλλεῖ καί
νά ταφεῖ στήν Λαμία εὐγενῶς ὑποδείξαμε νά ψαλλεῖ
στόν πλησιέστερο Ναό τῶν Καθολικῶν στήν Πάτρα ἡ
ἀλλαχοῦ καί νά γίνει ἡ ταφή του στήν Λαμία κατά τήν
ἐπιθυμία τους.
Τήν λύση αὐτή ἐδώσαμε σύμφωνα μέ τίς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περί κηδείας καί ταφῆς ἑτεροδόξων. Ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει κανόνες καί τάξη, ἡ
ὁποία δέν παραβιάζεται κάτω ἀπό τήν πιέση τῆς παγκοσμιοποιήσεως καί τῶν δημοσίων σχέσεων.
Ἀπό πλευρᾶς συγγενῶν δέν διεπίστωσα καμμία
ἀντίδραση. Ὁ συντάκτης τῆς ἀνακοινώσεως τῇ ἀνοχῇ
τοῦ φιλησύχου Ἐπισκόπου κ. Φραγκίσκου μεγαλοποιεῖ
τό ὅλον θέμα, ὅπως ἔχει πράξει καί στό παρελθόν μέ
διάφορα θέματα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, γιά νά μειώσει τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὡς ἐριστικήν καί συντηρητικήν.
Λυπούμεθα, διότι μέ τέτοια νοοτροπία δέν προάγονται οἱ καλές σχέσεις Ὀρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικῶν, γιά τήν καλλιέργεια τῶν ὁποίων πολλοί μοχθοῦν πρός δόξαν Θεοῦ.
Τό λυπηρότερον εἶναι, ὅτι ἡ Ἀνακοινώση τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου τῆς Καθολικῆς Ἱεραρχίας, δέν ἔφθασε ποτέ
στήν Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος, ἄλλα διοχετεύθηκε
μόνο στά Μέσα Ἐνημερώσεως».

ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΓΑΠΗΣ

Ἡ Ἐκκλησία μας
κοντά στόν πεινασμένο
Καθημερινά δωρεάν φαγητό
γιά τούς φτωχούς καί
ἐμπερίστατους συνανθρώπους μας
σέ 7 Κέντρα Ἀγάπης.
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Ξύπνα Κρουστάλλω
νά δεῖς τά χάλια μας
Παρακολουθώντας τήν Ἑλληνική Κρατική Τηλεόραση,
βλέπουμε μερικούς ἕλληνες καλοντυμένους καί μερικές
ἑλληνίδες καλοχτενισμένες καί τούς καμαρώνουμε.
Δυστυχῶς ὅμως οἱ περισσότεροι ἕλληνες καί ἑλληνίδες
ὅλων τῶν τάξεων ντύνονται μέ «πεζοδρομίτικη» ἐμφάνιση.
Ἀκόμα καί σέ μερικά κανάλια ἐκεῖνοι πού λένε τό δελτίο
γιά τόν καιρό, ἄν θά βρέξει ἤ ἄν θά χιονίσει, παρουσιάζονται κακοντυμένοι καί ἀξύριστοι, λές καί εἶναι ἄνεργοι καί
ἄστεγοι! Ἐπίσης ἀρκετοί τραγουδιστές καί τραγουδίστριες
παρουσιάζονται σάν «μαστουρωμένοι» καί μέ κραυγές
τραγουδᾶνε τραγούδια ἀκατανόητα. Ὄταν τούς ἀντικρύζουμε, ὁ νοῦς μας φτερουγίζει στά χρόνια πρίν ἀπό τό
1940 πού ἄνδρες καί γυναῖκες ντυνόντουσαν μέ εὐπρέπεια. Ἀκόμα καί οἱ φτωχοί ὅταν παρουσιάζονταν στήν
Ἐκκλησία, στά πανηγύρια ἀλλά καί κάθε Κυριακή εἶχαν μιά
γιορτινή φορεσιά. Οἱ γυναῖκες παρουσιάζονταν καλοχτενισμένες καί οἱ ἄνδρες φρεσκοξυρισμένοι ἀκόμα καί οἱ κτηνοτρόφοι εἶχαν πάντοτε μιά ξεχωριστή γιορτινή ὁλόλευκη
φουστανέλλα.
Βλέποντας σήμερα πολύ συχνά τό
καρναβαλίστικο
ντύσιμο ἀνδρῶν
καί γυναικῶν ὁ
νοῦς μας φτερουγίζει στίς βλαχοποῦλες μέ τίς
ὡραῖες
ἐνδυμασίες
σάν
τήν
Κρουστάλλω, σάν
τήν Ἀστέρω, σάν
τήν Διαμάντω, μέ
τήν ὡραία κεντητή
ποδιά τους, μέ τά
ροδοκόκκινα μάγουλά τους, μέ τίς
μακριές κοτσίδες, πού μέ τήν ὡραία γλυκειά φωνή τους
ἀντιλαλούσαν οἱ βουνοπλαγιές ἀπό τά ὡραῖα δημοτικά
μας τραγούδια. Σάν αὐτό πού τραγουδοῦσε ὁ Δημήτρης
Ζᾶχος στήν Ταβέρνα «Ο ΕΛΑΤΟΣ», ἀρχή 3ης Σεπτεμβρίου
κοντά στήν Πλατεία Ὁμονοίας -ἐκεῖ γύρω τώρα κατοικοῦνε
λογιῶν, λογιῶν, ἀθῶα «ἀγγελούδια», ντόπια καί ἀπό διάφορες γειτονικές καί μακρινές χῶρες-. Σημειώνουμε τό
ὡραῖο τραγούδι τό γεμάτο ἁγνό ἔρωτα. «Μιά βοσκοπούλα
ἀγάπησα, μιά ζηλεμένη κόρη....». Εὐτυχῶς καί σήμερα
ἔχουν βρεθεῖ ἀρκετοί ἕλληνες καί ὀργανώσανε τοπικά χορευτικά συγκροτήματα σέ ὅλα τά γεωγραφικά διαμερίσματα τῆς Ἑλλάδας καί κάθε Σαββατοκύριακο στό κρατικό Τηλεοπτικό Κανάλι ἀπολαμβάνουμε τά Ἑλληνικά Νειάτα μέ
τίς ὡραῖες Ἐθνικές ἐνδυμασίες νά χορεύουν μέ λεβεντιά καί
χάρη τούς Ἑλληνικούς Δημοτικούς μας χορούς.
Τρύφων Ν. Χατζηνικολάου,
Ἐκδότης τοῦ Ὁμογενειακοῦ Ἐντύπου
«Ο ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ», Η.Π.Α
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ΔΩΡΕΕΣ
Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Ἀρκίτσας .400,00
Ἡ κα Ἀγγελική Ἀργυροπούλου . . . . . . . . . . . . . . .300,00
Τό Ἡγουμενοσυμβ. τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀντινίτσης . . . .5.000,00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Κυριακῆς Παραλ.
Λειβανατῶν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200,00
Τό Ἡγουμενοσυμβ. τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀγάθωνος . . .2.000,00

Ὑπέρ ἀνεργεσεως Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζα
Ὁ κ. Στέφανος Ἰωαννίδης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .550,00
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70,00
Ὁ Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Κωνσταντῖνος Θεολογᾶς . . . . .50,00
Ὑπέρ Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων
Τό Ἡγουμενοσυμβ. τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀγάθωνος . . .4.000,00
Ἀνώνυμος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.500,00
Τό Ἡγουμενοσυμβ. τῆς Ἱ. Μ. Παναγίας
Φανερωμένης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500,00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. Ἱ. Ν. Ἁγίου Παντελεήμονος
Καμένων Βούρλων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300,00
Ὑπέρ Ἐκκλησιαστικῶν Γηροκομείων
Τό Ἡγουμενοσυμβ. τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀντινίτσης . . .5.000,00
Τό Ἡγουμενοσυμβ. τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀγάθωνος . . .2.000,00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου
Βαρδατῶν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.000,00
Ὑπέρ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Γραμμένης 200,00

Ἡ Μητρόπολη Φθιώτιδος
σ τό διαδίκτυο

www.imfth.gr
Χρήσιμες πληροφορίες
Ἐνημέρωση
Πνευματική οἰκοδομ ή
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Kλῖμα Εμπιστοσύνης
Ὁ χριστιανός ὀφείλει νά δημιουργεῖ γύρω του ἕνα κλῖμα
ἐμπιστοσύνης καί σιγουριᾶς, ὄχι γιά νά τόν τιμοῦν καί νά
τόν ἀναγνωρίζουν ἐγωϊστικά οἱ ἄλλοι, ἀλλά γιά νά οἰκοδομοῦνται οἱ ἄνθρωποι, νά στηρίζει ὁ ἕνας τόν ἄλλο καί νά
συγκρατεῖται ἑνωμένο τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς κοινωνίας.
Γιά νά γίνει αὐτό κατορθωτό χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις.
1. Ὁ χριστιανός πρωτίστως
πρέπει νά εἶναι ἐχέμυθος. Νά
κρατᾶ τό στόμα του κλειστό.
Νά μή μεταφέρει λόγια καί νά
μή ἀνακοινώνει «ἐλαφρᾷ τῇ
καρδίᾳ» ὅ,τι τοῦ ἐμπιστεύονται. Ἡ καταλαλιά, ἡ διασπορά
εἰδήσεων καί ἡ κατάκριση εἶναι
ξένα πρός τό χριστιανικό ἦθος.
Ἐκτός τοῦ ὅτι δέν εἶναι καί στοιχεῖα πολιτισμένου ἀνθρώπου,
εἶναι καί παραβάσεις τοῦ θείου
νόμου πού πληγώνουν καίρια
τήν ἀγάπη καί τήν εἰρήνη στίς
διαπροσωπικές σχέσεις.
2. Ὁ χριστιανός καλεῖται νά
ὁμιλεῖ πάντα μέ εὐγένεια καί
καλωσύνη πρός ὅλους, ἀκόμη
καί ἄν τόν ἐκνευρίζουν. Ἡ πραότητα στή συμπεριφορά, ἡ ταπείνωση στήν ἐκτίμηση τοῦ
ἑαυτοῦ μας καί ἡ ἐπιείκεια στήν κρίση γιά τά παραπτώματα
τῶν τρίτων ἀποτελεῖ βασική προτεραιότητα στίς ἐπιλογές
ἑνός χριστιανοῦ. Νεῦρα, φωνές, ἀποτομίες, χαρακτηρισμοί,
σκληρότητα καί σκαιότητα στή συμπεριφορά ἀπομακρύνουν ἀπό κοντά μας ὄχι μόνο τόν πολύ κόσμο, ἀλλά καί
τούς πολύ δικούς μας.
3. Ἕνα ἀπό τά βασικά χαρακτηριστικά τοῦ πραγματικοῦ χριστιανοῦ εἶναι ἡ ἀλήθεια. Νά εἶναι δηλαδή ἀληθινός. Χωρίς
ψέματα καί ἀνακρίβειες, ἐπιπόλαιες καί βιαστικές καταθέσεις
μαρτυριῶν καί λόγων, φουσκωμένα καί ὑπερβολικά σενάρια, φαντασίες καί προσωπικές προβολές σύμφωνα μέ
ἐσωτερικές του ἐπιθυμίες, πού ὅμως δέν ἔχουν καμμιά σχέση μέ τήν πραγματικότητα. Ἡ διπλωματία καί οἱ ἑλιγμοί
εἶναι ξένα στοιχεῖα πρός τή συμπεριφορά τοῦ χριστιανοῦ.
Τόν καθιστοῦν ἀναξιόπιστο καί ἀναιροῦν τόν ὅποιο λόγο

προσπαθεῖ νά ἀρθρώσει ὑπέρ τῆς Πίστεως.
4. Συνέπεια καί ἀκρίβεια στίς ὑποσχέσεις καί δεσμεύσεις τοῦ
χριστιανοῦ εἶναι σπουδαῖο καί ποιοτικό στοιχεῖο ἐμπιστοσύνης. Σέ ὅ,τι ἀναλαμβάνουμε: συναντήσεις, ἐργασίες, παρουσίες, προσφορές, δῶρα, ὑποχρεώσεις καί διεκπεραιώσεις,
πρέπει νάμαστε συνεπεῖς καί ἀκριβεῖς. Στήν ὥρα μας. Ὑπεύθυνοι ἄνθρωποι. Μέ δυνατό φρόνημα νά μή ἀναβάλλουμε
καί νά λέμε μετά «δέν πειράζει καί ἔτσι ἦρθαν τά πράγματα»
κλπ. Ὅλα αὐτά κλονίζουν τήν
ἐμπιστοσύνη στό πρόσωπό μας.
Ἀκόμη πρέπει νά εἴμαστε καί
συνεπείς καί στή ζωή μας. Νά
παρέχουμε ἀποδείξεις συνέπειας λόγων καί ἔργων καί ὅτι πιστεύουμε αὐτά πού λέμε καί
ζοῦμε, ὅπως τά λέμε καί τά ζητοῦμε ἀπό τούς ἄλλους. Δηλαδή, δέν εἴμαστε ὑποκριτές.
5. Τέλος, νά ἔχουμε, καί νά τό
δείχνουμε, ἐνδιαφέρον γιά τούς
ἄλλους. Ὄχι ψεύτικο καί ὑποκριτικό, ἐπιφανειακό καί δημοσιοσχετίστικο, ἀλλά πηγαῖο καί
εἰλικρινές. Νά βγαίνει ἀπό τήν
καρδιά μας. Γιά τά προβλήματα
τῶν ἄλλων, τή δουλειά τους,
τήν κατάστασή τους. Γιά τήν
ὑγεία καί τήν οἰκογένειά τους.
Στή χαρά καί τή θλίψη τους. Στή
γιορτή τους καί στήν προκοπή τους. Παρόντες μέ ἀγάπη σέ
κάθε στιγμή τῆς ζωῆς τους. Ὄχι ἐνοχλητικά παρόντες, ἀλλά
ἀδελφικά εὑρισκόμενοι δίπλα τους. Αὐτό εἶναι ὄντως ὑπόθεση χριστιανικῆς ἀγάπης καί οἱ ἄλλοι ἐμπιστεύονται τό
πρόσωπο πού δεῖχνει ἄδολο ἐνδιαφέρον καί θυμᾶται τούς
ἄλλους.
Κοντολογῆς οἱ πέντε αὐτές προϋποθέσεις: ἐχεμύθεια,
εὐγένεια, ἀλήθεια, συνέπεια καί ἐνδιαφέρον, ἀποτελοῦν τίς
προϋποθέσεις γιά τήν οἰκοδομή κλίματος ἐμπιστοσύνης
πρός τό πρόσωπο τοῦ κάθε χριστιανοῦ, ἀπαραίτητο γιά τήν
προώθηση τῆς χριστιανικῆς ἱεραποστολῆς, τῆς μετάδοσης
τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος καί τήν ἐπέκταση τῆς Βασιλείας
τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆς γῆς.
Ἁρχιμ. Σεραφείμ Τρυφ. Ζαφείρης,
Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
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Βιβλιοπωλεῖο
ἹερᾶςΜητροπόλεως
Φθιώτιδος

Διμηνιαία ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος
Ἰδιοκτησία: Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος
Ἐκδότης: Σεβ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ὑπεύθυνος συντάξεως: Ἀρχιμ. Ἄνθιμος Νεραντζῆς, Ἱεροκήρυξ.
Ἐπιστολές καί ἐμβάσματα:
Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος, Σκληβανιώτου 5
Τ.Κ. 35100 Λαμία Τηλ. 2231 050552 FAX: 2231 050554
Ἐκτύπωση: «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» ἀ.ἑ.
Διανέμεται δωρεάν
Ἡ ἔκδοση στηρίζεται σέ προαιρετικές εἰσφορές
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Ἐπίσκεψη Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
κ. Ἱερωνύμου
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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC
της μας κ. Νικόλαος, ἀποδεχόμενος σχετική πρόσκληση τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κ. Συμεών. Οἱ
λατρευτικές ἐκδηλώσεις ξεκίνησαν μέ τήν τέλεση μέγα πανηγυρικοῦ ἑσπερινοῦ στόν ἑορτάζοντα Ἱ. Ναό χοροστατοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβῶν καί Λεβαδείας κ.
Γεωργίου καί ἀκολούθησε περιφορά τῆς ἱερᾶς εἰκόνος. Τό
πρωί τῆς κυριωνύμου ἡμέρας, Τρίτη 30 Αὐγούστου, στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τελέσθηκε ἀρχιερατικό συλλείτουργο
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ὁ
ὁποῖος καί ὡμίλησε ἐπικαίρως καί τή συμμετοχή τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Θηβῶν καί Ν. Σμύρνης.
Νέος Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος.
Μέ ἀπόφαση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, καθήκοντα Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Φθιώτιδος, ἀνέλαβε ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος
Πρωτοπρεσβύτερος π. Νεόφυτος Ραφαηλίδης προϊστάμενος
τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Λαμίας καί Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
Λαμίας. Ὁ π. Νεόφυτος γεννήθηκε
στό Βατερό Κοζάνης στίς 17 Ὀκτωβρίου 1956. Χειροτονήθηκε διάκονος τό 1979 καί πρεσβύτερος τό
1981 ἀπό τό Μητροπολίτη Σερβίων
καί Κοζάνης Διονύσιο Ψαριανό.
Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακοῦ διπλώματος στόν τομέα τῆς Ἑρμηνείας τῆς Καινῆς Διαθήκης και διδάκτωρ τῆς Καθολικῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ UNIVERSITE DES SCIENCES HUMAINES DE STRASBOURG. Εἶναι Μέλος τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, ἀντιπρόεδρος τῆς Ἐφορείας τῆς Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λαμίας, Ἀντιπρόεδρος στό Κέντρο Πρόληψης καί Ἐνημέρωσης κατά τῶν
Ναρκωτικῶν, Ἀντιπρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ
Ραχουτείου Γηροκομείου Λαμίας, Ἐκπρόσωπος Τύπου καἰ
Ὑπεύθυνος Ἔργων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
Ποιμαντικό Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου
Τήν Πέμπτη 7 Ἰουλίου, ἑορτή τῆς ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος χοροστάτησε στήν πανηγυρική θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε
στό ἑορτάζον ἐξωκκλήσιο τῆς Ἁγίας Κυριακῆς στό Μοσχοχώρι
Λαμίας. Τήν Κυριακή 10 Ἰουλίου ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀποστόλων Πελασγίας.
Τήν Πέμπτη 14 Ἰουλίου, ἑορτή τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε καί ὡμίλησε στήν πανηγυρική θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε στό ἐπ’ ὀνόματι τοῦ
ἁγίου τιμώμενο ἱερό Ἡσυχαστήριο στήν περιοχή Δίβρης Λαμίας. Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, παραμονή τῆς ἑορτῆς τῶν
ἁγίων καλλινικών μαρτύρων Κηρύκου καί Ἰουλίττης, χοροστάτησε στόν πανηγυρικό ἑσπερινό καί ὡμίλησε στό πανηγυρίζον ὁμώνυμο ἱερό Ἐξωκκλήσιο στήν Στυλίδα. Τήν Κυριακή
17 Ἰουλίου, ἑορτή τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης,
ἱερούργησε καί ὡμίλησε στό πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίας
Μαρίνης τοῦ ὁμωνύμου Δημοτικοῦ Διαμερίσματος Στυλίδος.
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Τήν ἑορτή τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ἡ πρ. Ὑπουργός καί
νῦν Βουλευτής τοῦ Νομοῦ κ. Κατερίνα Μπατζελῆ, ὁ Δήμαρχος Στυλίδος κ. Ἀπόστολος Γκλέτσος, λοιποί ἐπίσημοι καί
πλῆθος εὐσεβῶν χριστιανῶν. Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ Σε-

Ἁπό τήν θεία Λειτουργία στό Ἱερό Ἡσυχαστήριο Ἁγίου Νικοδήμου Δίβρης.

βασμιώτατος χοροστάτησε καί ὡμίλησε στό πανηγυρικό ἑσπερινό στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίας Μαρίνης πού βρίσκεται
στό στρατόπεδο τοῦ Κέντρου Ἐκπαιδεύσεως Ὑλικοῦ Πολέμου
Λαμίας. Στήν ἀκολουθία παρέστησαν ὁ Διευθυντής τοῦ Σώματος Ὑλικοῦ Πολέμου Στράτηγος κ. Παλαμιώτης, ὁ Διοικητής
τῆς ΜΕΡ. ΥΠ. Στρατηγός κ. Ἐλ. Συναδινός, ὁ Διοικητής ΚΕΥΠ
Ταξίαρχος κ. Φίλιππος Σακελλαρόπουλος καί λοιποί ἐπίσημοι. Τήν Τετάρτη 20 Ἰουλίου, ἑορτή τοῦ ἐνδόξου Προφήτου
Ἠλιοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε στόν Ἱερό Ναό Προφήτη
Ἠλιοῦ Παλαιοχωρίου Σπερχειάδος. Τήν Κυριακή 24 Ἰουλίου
ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Δημητρίου Ἐλάτειας. Τήν Τρίτη 26 Ἰουλίου, ἑορτή τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος

Ἁπό τήν ἀρτοκλασία στό Ἱερό Παρεκκλήσιο Ἁγίου Κηρύκου Στυλίδος.

Παρασκευῆς, ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱ.
Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Ν. Ἄμπλιανης Λαμίας. Τήν παραμονή
τῆς ἑορτῆς χοροστάτησε καί ὡμίλησε στόν μέγα πανηγυρικό
ἑσπερινό πού τελέσθηκε στόν Ἱ. Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Δομοκοῦ. Στήν ἀκολουθία παρέστη ὁ Δήμαρχος Στυλίδος κ.
Στυλ. Σύρος καί λοιποί ἐπίσημοι τῆς περιοχῆς. Τήν Τετάρτη 27
Ἰουλίου, ἑορτή τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, ὁ
Σεβασμιώτατος ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρίζοντα
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Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου Λειβανατῶν
Τά ἐγκαίνια τοῦ περικαλλοῦς Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου στήν Παραλία Λειβανατῶν Λοκρίδος τέλεσε μετά
πάσης λαμπρότητος καί ἐπισημότητος ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τήν Κυριακή 3 Ἰουλίου. Ὁ
Ἱερός Ναός, ὁποῖος εἶναι ἕνα κόσμημα γιά τήν περιοχή,
ἀνήκει στήν Χριστιανική Ἀδελφότητα «Παναγία ἡ Φανερωμένη» καί βρίσκεται πλησίον τῶν κατασκηνώσεων πού ἡ

ἀπό τήν καθοδήγηση καί ἐμπνευσμένη πρωτοβουλία τῆς
Προέδρου ἀδελφῆς Ἀθανασίας. Ἰδιαίτερα δέ ὑπογράμμισε
τή σημαντική προσφορά τῆς ἀδελφότητος στή λειτουργία
τῶν Κατασκήνωσεων τῆς Μητροπόλεώς μας, ὅπου κάθε
χρόνο χορηγεῖ μεγάλες ποσότητες τροφίμων καί συμβάλλει οὐσιαστικά στήν οἰκονομική ἐλάφρυνση τῆς τοπικῆς
μας Ἐκκλησίας. Ἐκ μέρους τῆς Ἀδελφότητος σύντομο χαι-

Ἀναμνηστική φωτογραφία μετά τήν ὁλοκλήρωση τῶν ἐγκαινίων.

Ὁ Σεβασμιώτατος ᾽ἐγκαινιάζει τήν Ἁγία Τράπεζα.

ἀδελφότης διατηρεῖ στήν περιοχή. Ἡ ἀκολουθία τῶν ἐγκαινίων τελέσθηκε μετά ὑποδειγματικῆς τάξεως παρουσία
πολλῶν χριστιανῶν τῆς περιοχῆς καί μελῶν τῆς ἀδελφότητος, ἐνῶ καθόλη τή διάρκεια τῆς τελετῆς γίνοταν ἑρμηνευτικά σχόλια πρός τό εὐσεβές ἐκκλησίασμα προκειμένου νά
κατανοεῖ τά τελούμενα. Ἀκολούθησε ἡ πανηγυρική θεία

ρετισμό τῆς Προέδρου ἀδελφῆς Ἀθανασίας διάβασε τό μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἀδελφός Βύρων, στό
ὁποῖο ἐκφράζονταν εὐχαριστίες στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας γιά τήν τιμή καί τήν χαρά τῆς τελέσεως τῶν
ἐγκαινίων καί τονίζοταν ἡ πνευματική διάσταση τοῦ ἔργου
πού ἐπιτελεῖ ἡ ἀδλφότητα. Ἀκολούθησε ἐπίσημη δεξίωση

12 Νοεμβρίου, Σάββατο, ὥρα 6:30 μ.μ.
Χορωδιακή συνάντηση τῶν Ἐκκλησιαστικῶν χορωδιῶν
τοῦ Δήμου Λοκρῶν στήν αἴθουσα τοῦ Δήμου.

Ὁ Σεβασμιώτατος ραῖνει τούς πιστούς μέ ἀρώματα.

Λιτάνευση τῶν ἱερῶν λειψάνων πέριξ τοῦ Ναοῦ.

13 Νοεμβρίου, Κυριακή.
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία εἰς ἀνάμνησιν τοῦ θαύματος
τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων καί βράβευση ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου καί τοῦ Δημάρχου τῶν πρωτευσάντων μαθητῶν στόν διαγωνισμό
ἐκθέσεως περί τοῦ Ἐπισκόπου Νεοφύτου.

λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας συμπαραστατουμένου ἀπό πολλούς ἱερεῖς καί διακόνους τῆς Μητροπόλεώς μας. Ὁ Σεβασμιώτατος στό σύντομο χαιρετισμό του στό τέλος τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας τόνισε
τήν μεγάλη προσφορά πού ἐπιτελεῖ ἡ Χριστιανική Ἀδελφότητα «Παναγία Φανερωμένη» ἐπί πολλά ἔτη στή χώρα μας
μέ τό μεγάλο φιλανθρωπικό καί προνοιακό ἔργο, κάτω

τῶν παρισταμέων στήν τελετή τῶν ἐγκαινίων στό ἀρχοντρίκι τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ, μιά καλαίσθητη αἴθουσα, οἰκοδομημένη πλησίον τοῦ Ναοῦ. Στήν τελετή παραβρέθηκε ἡ Πρόέδρος τῆς Χριστιανικῆς Ἀδελφότητος «Παναγία Φανερωμένη», ἀδελφή Ἀθανασία Σάμαρη, τό Διοικητικό Συμβούλιο
τῆς Ἀδελφότητος καί πλῆθος εὐσεβῶν χριστιανῶν πού κατέκλυσαν τό ναό καί τόν πέριξ αὐτοῦ ὑπαίθριο χῶρο.

11 Σεπτεμβρίου, Κυριακή, ὥρα 7 π.μ. -12 μ.
Ἐγκαίνια ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου τοῦ νέου Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Φοβερᾶς Προστασίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Ἀταλάντης καί ἐν συνεχείᾳ πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
15 Ὀκτωβρίου, Σάββατο, ὥρα 9 π.μ.
Αἴθουσα Τελετῶν Δημαρχιακοῦ Κατ/τος Ἀταλάντης.
Ἐπιστημονική Ἡμερίδα περί τῆς προσωπικότητος καί τοῦ ἐν
γένει Ἐκκλησιαστικοῦ καί Ἐθνικοῦ ἔργου τοῦ Ἐπισκόπου
Ταλαντίου Νεοφύτου.
16 Ὀκτωβρίου, Κυριακή, ὥρα 7 – 11 π.μ.
Συνοδική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό
Ναό τῶν Ἁγίων
Θεοδώρων Ἀταλάντης προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος
κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ
Β΄. Προσφώνησις
καί ἐπίδοσις ἀναμνηστικοῦ δώρου
ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ.
Νικολάου καί ἐν
συνεχείᾳ τέλεσις
Τρισαγίου πρό τῆς
προτομῆς τοῦ μακαριστοῦ Νεοφύτου στήν πλατεία τοῦ
Ναοῦ. Ἐπίσκεψις στήν Ἱερά Μονή τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων
καί παράθεσις γεύματος ὑπό τοῦ Δήμου Λοκρῶν στήν
Σκάλα Ἀταλάντης.
31 Ὀκτωβρίου καί 1 Νοεμβρίου, Δευτέρα καί Τρίτη
Πνευματικό Κέντρο Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Λαμίας.
ΚΓ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη γιά θέματα αἱρέσεων καί
παραθρησκείας. Τήν Συνδιάσκεψη διοργανώνει ἡ Συνοδική
Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Αἱρέσεων καί συμμετέχουν ἐντεταλμένοι
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέμα
τα αἱρέσεων καί παραθρησκείας.

Εὐχάριστη ἔκπληξη γιά τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο ἦταν ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης
Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου πού πραγματοποιήθηκε τό
Σάββατο 30 Ἰουλίου στό Μητροπολιτικό οἶκο τῆς
Λαμίας. Ὁ Σεβασμιώτατος ὑποδέχθηκε τόν Μακαριώτατο μέ ἐγκαρδιότητα καί σεβασμό, τόν ξενάγησε
στούς χώρους τοῦ ἀνακαινισμένου Ἐπισκοπείου καί
εἶχε μαζί του ἐνδιαφέρουσα συζήτηση ἐπί θεμάτων
ἐκκλησιαστικοῦ προβληματισμοῦ, γιά τά ὁποῖα
ἀντάλλαξαν ἀπόψεις. Τόν Μακαριώτατο συνόδευε ὁ
Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου του Γραφείου καί Ἱεροκήρυξ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἀθηνῶν Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Παπαθανασίου καί ἡ προσωπική του φρουρά. Σημειωτέον, ὅτι στίς 16 Ὀκτωβρίου θά ἐπισκεφθεῖ ἐπισήμως ὁ Μακαριώτατος μέ
μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τήν Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος καί θά προστῆ σέ Συνοδική Θεία Λειτουργία
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Θεοδώρων Ἀταλάντης, πού
θά τελεσθεῖ στά πλαίσια τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων πρός τιμήν καί μνήμην τοῦ ἀπό Ταλαντίου
Μητροπολίτου Ἀθηνῶν Νεοφύτου Μεταξᾶ μέ τήν
συμπλήρωση 250 χρόνων ἀπό τής γεννήσεώς του
καί 150 ἀπό τῆς κοιμήσεώς του.
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Πρός
τόν Ἱερό Κλῆρο και εὐσεβῆ Λαό,
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Ἀγαπητοί ἀδελφοί μου.
Μέσα ἀπό τόν πνευματικό καύσωνα τῆς κακίας καί
τῆς ἁμαρτίας, τόν ὁποῖο βιώνει στόν ὑπερθετικό βαθμό ἡ σημερινή κοινωνία, προβάλλει ἡ μεγάλη ἑορτή
τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ὡς δρόσος
Ἀερμών ἡ καταβαίνουσα ἀπό τά ὕψη τῆς θεϊκῆς Χάριτος καί συγκαλεῖ ὅλους ἐμᾶς τούς πιστούς νά δροσισθοῦμε μέ τήν δρόσο τοῦ πνεύματος καί νά ἀναλάβουμε δυνάμεις στήν πορεία τοῦ ἀγῶνος τῆς σωτηρίας
μας.
Πηγή ἀπό τήν ὁποία ἀναβλύζει καί ἐκπέμπεται ἡ
ζωή, εἶναι ὁ τάφος ἐκείνης πού ἐγέννησε τήν ὄντως
ζωή, τόν Σωτῆρα μας Ἰησοῦ Χριστό. Ἡ ταπεινή κόρη
τῆς Ναζαρέτ «ἡ ὄντως ἁγνή μετά Θεόν ὑπέρ ἅπαντας», «ἡ τῶν ἀρετῶν περιβεβλημένη εὐπρέπειαν καί
κεκοσμημένη τῇ τοῦ Πνεύματος χάριτι» κατά τήν
ἔκφραση τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, ἀνέπαυσε τόν Θεό καί ἀναπαύει κάθε ψυχή μέ τήν ἁγιότητά της καί τή Μητρική της ἀγάπη. «Πάσης ἀρετῆς
καταγώγιον γέγονε» γι΄ αὐτό δόθηκε σ΄ Αὐτήν ἀπό
τόν Θεό χάρις καί δύναμις. Κατέστη τόπος καί χῶρος
τοῦ Μυστηρίου τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ καί
ὅλων τῶν Μυστηρίων. Ὀνομάζεται «κάλλος τῆς
ἀνθρωπίνης φύσεως» καί ὄντως εἶναι «ἡ μόνη ἐν γυναιξί εὐλογημένη, ἡ ἐστολισμένη μέ θεία δόξα, ἡ Κεχαριτωμένη».
Ὁ θάνατος ἑνός τόσο ἀγαπημένου μας προσώπου

εἶναι λογικό νά προξενεῖ πόνο καί θλίψη. Δέν συμβαίνει ὅμως αὐτό μέ τήν Παναγία Μητέρα μας, διότι ὡς
Μητέρα τῆς ζωῆς νικᾶ τόν θάνατο καί «ὑπερβαίνουσα τούς ὅρους τῆς φύσεως» καθίσταται «νοητή
Ἐδέμ». Γι΄ αὐτό τόν λόγο «Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ»
ὀνομάζει ὁ λαός μας τήν Κοίμησή της καί δέν πενθεῖ,
ἀλλά πανηγυρίζει τήν εἰς οὐρανούς μετάθεσή της.
Ἐκείνη πού ἔσωσε τόν κόσμο ἀπό τήν κατάρα τῆς
ἁμαρτίας, Ἐκείνη πού εἶναι ἡ αἰτία τῆς τῶν πάντων
θεώσεως, Ἐκείνη πού ἀνόρθωσε τό γένος τῶν ἀνθρώπων, μέ τήν ζωοκοίμητη μετάθεσή της εἰσάγει τόν
ἄνθρωπο στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί γίνεται συναίτιος
τῆς σωτηρίας μας. Διά τῆς Θεοτόκου ἀνοίγουμε τόν
Παράδεισο (Χαῖρε Παραδείσου θυρῶν ἀνοικτήριον). Μέ
τήν Παναγία συμφιλιωνόμαστε μέ τόν Θεό (διά γάρ
σου τῷ Θεῷ κατηλλάγημεν). Ἡ Μητέρα Παναγία μᾶς
γεμίζει χαρά καί μᾶς κληροδοτεῖ τήν αἰώνιο ζωή (δι΄
ἧς χαρᾶς πληρούμεθα καί ζωήν κληρονομοῦμεν).
Ἡ Παναγία Θεοτόκος εἶναι «πηγή θαυμάτων».
Αὐτή λοιπόν εἶναι «ἐν λύπαις ἀνάψυξις, ἐν πειρασμοῖς σωτηρίᾳ, ἐν κινδύνοις ἄμυνα, ἐν ταῖς περιστάσεσιν ἀπολύτρωσις, ἐν φρουραῖς ἄφεσις, ἐν δεσμοῖς
τε λύσις, ἐν κακώσει παρηγόρημα, ἐν νόσοις ἴαμα, ἐν
ἐπαγωγαῖς ἐπανάκλησις, ἐν θλίψεσιν παράκλησις, ἐν
πᾶσι κακοῖς παραμύθιον». Αὐτή τήν πραγματικότητα
ἐκφράζει καί ὁ Ἀχιλλέας Παράσχος στό ποίημά του
«στήν Παναγία Μάνα».
Ἄλλοι σέ κράζουν ἔλεος
Ἐλπίδα ὁ θλιμμένος
Βασίλισσα τῆς Ἐκκλησιᾶς
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σέ κράζει ἡ καμπάνα.
Ἐλεημοσύνη ὁ φτωχός
νερό ὁ διψασμένος.
Μά ἡ καρδιά μου Δέσποινα
αὐτή σέ κράζει Μάνα.
Μέσα σ΄ αὐτόν τόν οὐρανό
καί μές σ΄ αὐτή τήν γλάστρα
ὅλ΄ οἱ ἀνθοί μυροβολοῦν
καί λάμπουν ὅλα τ΄ ἄστρα.
Ὅλες τίς ἡμέρες τοῦ Δεκαπενταυγούστου ἐγέμισαν
οἱ Ἐκκλησίες μας ἀπό πιστούς, πού μ΄ ἐλπίδα κατέφευγαν στήν ἀγάπη τῆς Παναγίας καί ζητοῦσαν ἔλεος,
βοήθεια, θεραπεία καί ἀντίληψη.
Ἡ Παναγία εἶναι ὡς Μητέρα δίπλα στόν κάθε πονεμένο ἄνθρωπο, ἀκούει τούς στεναγμούς τῆς καρδιᾶς
του καί σπεύδει μέ τό βάλσαμο τῆς Μητρικῆς ἀγάπης
της νά ἀνακουφίσει καί νά πραῢνει τόν πόνο καί τήν
θλίψη. Αὐτή εἶναι ἡ ἀκαταίσχυντη προστασία τῶν
πιστῶν, ἡ πρός Θεόν ἀκούραστη μεσίτρια, ἡ ἐλπίδα
τῶν ἀπελπισμένων.
Ἄς προσέλθωμε στήν Παναγία, ἄς ἀνοίξωμε τήν
καρδιά μας κι΄ ἄς ψελλίσωμε μέ πίστη καί ταπείνωση
αὐτά τά λόγια:
«Λύτρωσαι ἡμᾶς ἀπό πάσης ἀνάγκης καί θλίψεως. Σέ
γάρ ἔχομεν ἁμαρτωλοί προστασίαν, σέ κεκλήμεθα ἐν
πειρασμοῖς σωτηρίαν».
Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί.
Σέ ὅλους σας εὔχομαι πλουσία καί ἀκοίμητη τήν
προστασία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Εὐχηθεῖτε κι΄ ἐσεῖς
νά σκεπάζει καί περιφρουρεῖ τήν ἁγία μας Ἐκκλησία,
τήν ἔνδοξη πατρίδα μας καί τόν φιλόχριστο λαό.

Σελίδα 9

Εκδοσεις ιερασ
Μητροπολεως Φθιωτιδοσ
h
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 κείμενα πού ἐκφωνήθηκαν μέ τή μορφή σχολίων
στό
Ραδιοφωνικό
Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος. Ἀναφέρονται σέ
πολλά θέματα τῆς καθημερινῆς ζωῆς καί ἐκφράζουν
τόν προβληματισμό κάθε
Ἕλληνα γιά τήν βαθιά
ἀλλοτρίωση τῆς Ἑλληνορθοδόξου ταυτότητάς μας.

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

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

KATHXHTIKA SXOLEIA
ἹερᾶςΜητροπόλεωςΦθιώτιδος

ΤάπαιδιάκοντάστόνΧριστό
ἩἘκκλησίαἀγκαλιάζειτάπαιδιά,
προσφέρειἀγωγήκαίἦθος.

Ἀναφέρεται ἀπό πλευρᾶς
ἰατρικῆς καί ἐκκλησιαστικῆς
στό θέμα τῆς εὐθανασίας,
τό ὁποῖο στίς μέρες μας
προσλαμβάνει
ἐκρηκτικές
διαστάσεις. Τό βιβλίο βοηθάει πολύ στήν ἐνημέρωση
τοῦ λαοῦ καί στήν εὐαισθητοποίηση τῶν ὑπευθύνων
πού χειρίζονται τά θέματα
τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου.

ΕΝΑΡΞΗΚΥΡΙΑΚΗ2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
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Πανηγυρικός Ἑσπερινός στό Ἱερό Ναό Ἁγίας Μαρίνης Κ.Ε.Υ.Π.

Ἁπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στήν Ἁγία Παρασκευή Δομοκοῦ.

Ἱ. Ναό Ἁγ. Παντελεήμονος Καμ. Βούρλων. Τήν παραμονή τῆς
ἑορτῆς χοροστάτησε καί ὡμίλησε στό Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ
Ἁγίου Παντελεήμονος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Λα-

πλήθους πιστῶν. Τήν Κυριακή 7 Αὐγούστου ἱερούργησε καί
ὡμίλησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Κωνσταντίνου τοῦ ὁμωνύμου λιμένος Λοκρίδος. Τήν Τρίτη 23 Αὐγούστου, Ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς

Ἁπό τήν θεία Λειτουργία στό Ἱερό Ναό Ἁγίας Μαρίνας Στυλίδος.

Ἁπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στήν Ἱερά Μονή Ἀγάθωνος.

μίας. Τήν Κυριακή 31 Ἰουλίου ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱ.
Ναό Ἁγ. Γεωργίου Λιβανατῶν. Ἐπίσης τήν Παρασκευή 5
Αὐγούστου, παραμονή τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ
Σωτῆρος, χοροστάτησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρικό ἑσπερινό στήν Ἱ. Μονή Ἀγάθωνος, παρουσία πολλῶν ἐπισήμων καί

τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε
καί ὡμίλησε στήν πανηγυρίζουσα Ἱ. Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἁγίας Μαρίνης Λοκρίδος. Τό Σάββατο 27 Αὐγούστου,
ἑορτή τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Φανουρίου, χοροστάτησε καί
ὡμίλησε στό ὁμώνυμο πανηγυρίζον παρεκκλήσιο Λαμίας.

Ἁπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στό παρεκκλήσιο τοῦ Γηροκομείου Λαμίας.

Ἁπό τήν ὑπαίθρια θεία Λειτουργία στήν Ἱ. Μ. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Λοκρίδος.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΑΛΑΝΤΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ
ΕΝΔΟΞΟΣ Ε ΛΛΗΝ ΑΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ

Σ

τή μεγάλη Ἐκκλησιαστική καί
Ἐθνική μορφή τοῦ Ἐπισκόπου
Ταλαντίου καί μετέπειτα Μητροπολίτου Ἀθηνῶν Νεοφύτου Μεταξᾶ, ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας
ἔχει ἀφιερώσει πολλές ἐπετειακές ἐκδηλώσεις στήν
Ἀταλάντη καί στή Λαμία μέ τήν εὐκαιρία
τῆς
συμπληρώσεως
250 ἐτῶν ἀπό τή
γέννησή του καί 150
ἐτῶν ἀπό τήν κοίμησή του.
Ὁ γενναῖος αὐτός
Ἱεράρχης «τά ὄπλα
σύν τῷ σταυρῷ
ἀναλαβών» ἀγωνίσθηκε γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς «πίστεως καί τῆς πατρίδος» δίδοντας τό «παρόν» σέ κάθε ἀνάγκη τῆς
πατρίδος, στά πεδία τῶν
μαχῶν, στήν ποδηγέτηση τοῦ
λαοῦ, στήν ὀργάνωση τοῦ νέου
κράτους καί τῆς Ἐκκλησίας «πανταχοῦ
προπορευόμενος».
Παντοῦ ἦταν πρῶτος. Ἱεράρχης καί
στρατάρχης. Ἔνθερμος τηρητής τῶν
ἀρχῶν τῆς Ἐκκλησίας οὐδέποτε ὑπεχώρησε πρό τῶν ἐπιμόνων ἀξιώσεων τῆς πολιτείας γιά ἀπεμπόληση τῶν παραδόσεων
αὐτῆς.

Ἔθεσε τίς βάσεις τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καί Πολιτείας καί μέ τό κῦρος πού
διέθετε ἐματαίωσε κάθε σχέδιο ὑποτιμήσεως τῆς Ἐκκλησίας κατά τά
Εὐρωπαϊκά πρότυπα. Δικαίως
χαρακτηρίσθηκε ὡς «τό
τῆς ἀρετῆς πανταχοῦ τίμιον»
Χαρακτήρας ἀκέραιος, γνήσιος Ἱεράρχης,
γενναῖος πατριώτης,
ἀρχιτέκτων τῆς νέας
Ἑλλάδος, ἐνσαρκωτής τῆς Ἑλληνορθοδόξου παραδόσεως, φλογερός ἐθνεγέρτης, συνεχιστής
τῶν
μεγάλων
Ἱεραρχῶν τοῦ γένους
ἐσφράγισε μέ τή ζωή
καί τά κατορθώματά
του τήν ἱστορία τῆς νεοτέρας Ἑλλάδος.
Οἱ νεωτεριστές καί οἱ
Εὐρωπαϊστές τῆς σημερινής
Ἑλλάδος αὐτούς τούς ἐνδόξους
κληρικούς χαρακτηρίζουν ἐθνικιστές. Ἄν
ὅμως λείψουν αὐτοί οἱ γενναῖοι, μάλιστα
σέ καιρούς κατοχῆς καί ἐθνικῆς ἐξαθλιώσεως γιά να ποδηγετήσουν τόν λαό, τότε
ἡ ἀσέληνη νύκτα θά εἶναι μακρά.

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Πρός
τόν Ἱερό Κλῆρο και εὐσεβῆ Λαό,
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Ἀγαπητοί ἀδελφοί μου.
Μέσα ἀπό τόν πνευματικό καύσωνα τῆς κακίας καί
τῆς ἁμαρτίας, τόν ὁποῖο βιώνει στόν ὑπερθετικό βαθμό ἡ σημερινή κοινωνία, προβάλλει ἡ μεγάλη ἑορτή
τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ὡς δρόσος
Ἀερμών ἡ καταβαίνουσα ἀπό τά ὕψη τῆς θεϊκῆς Χάριτος καί συγκαλεῖ ὅλους ἐμᾶς τούς πιστούς νά δροσισθοῦμε μέ τήν δρόσο τοῦ πνεύματος καί νά ἀναλάβουμε δυνάμεις στήν πορεία τοῦ ἀγῶνος τῆς σωτηρίας
μας.
Πηγή ἀπό τήν ὁποία ἀναβλύζει καί ἐκπέμπεται ἡ
ζωή, εἶναι ὁ τάφος ἐκείνης πού ἐγέννησε τήν ὄντως
ζωή, τόν Σωτῆρα μας Ἰησοῦ Χριστό. Ἡ ταπεινή κόρη
τῆς Ναζαρέτ «ἡ ὄντως ἁγνή μετά Θεόν ὑπέρ ἅπαντας», «ἡ τῶν ἀρετῶν περιβεβλημένη εὐπρέπειαν καί
κεκοσμημένη τῇ τοῦ Πνεύματος χάριτι» κατά τήν
ἔκφραση τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, ἀνέπαυσε τόν Θεό καί ἀναπαύει κάθε ψυχή μέ τήν ἁγιότητά της καί τή Μητρική της ἀγάπη. «Πάσης ἀρετῆς
καταγώγιον γέγονε» γι΄ αὐτό δόθηκε σ΄ Αὐτήν ἀπό
τόν Θεό χάρις καί δύναμις. Κατέστη τόπος καί χῶρος
τοῦ Μυστηρίου τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ καί
ὅλων τῶν Μυστηρίων. Ὀνομάζεται «κάλλος τῆς
ἀνθρωπίνης φύσεως» καί ὄντως εἶναι «ἡ μόνη ἐν γυναιξί εὐλογημένη, ἡ ἐστολισμένη μέ θεία δόξα, ἡ Κεχαριτωμένη».
Ὁ θάνατος ἑνός τόσο ἀγαπημένου μας προσώπου

εἶναι λογικό νά προξενεῖ πόνο καί θλίψη. Δέν συμβαίνει ὅμως αὐτό μέ τήν Παναγία Μητέρα μας, διότι ὡς
Μητέρα τῆς ζωῆς νικᾶ τόν θάνατο καί «ὑπερβαίνουσα τούς ὅρους τῆς φύσεως» καθίσταται «νοητή
Ἐδέμ». Γι΄ αὐτό τόν λόγο «Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ»
ὀνομάζει ὁ λαός μας τήν Κοίμησή της καί δέν πενθεῖ,
ἀλλά πανηγυρίζει τήν εἰς οὐρανούς μετάθεσή της.
Ἐκείνη πού ἔσωσε τόν κόσμο ἀπό τήν κατάρα τῆς
ἁμαρτίας, Ἐκείνη πού εἶναι ἡ αἰτία τῆς τῶν πάντων
θεώσεως, Ἐκείνη πού ἀνόρθωσε τό γένος τῶν ἀνθρώπων, μέ τήν ζωοκοίμητη μετάθεσή της εἰσάγει τόν
ἄνθρωπο στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί γίνεται συναίτιος
τῆς σωτηρίας μας. Διά τῆς Θεοτόκου ἀνοίγουμε τόν
Παράδεισο (Χαῖρε Παραδείσου θυρῶν ἀνοικτήριον). Μέ
τήν Παναγία συμφιλιωνόμαστε μέ τόν Θεό (διά γάρ
σου τῷ Θεῷ κατηλλάγημεν). Ἡ Μητέρα Παναγία μᾶς
γεμίζει χαρά καί μᾶς κληροδοτεῖ τήν αἰώνιο ζωή (δι΄
ἧς χαρᾶς πληρούμεθα καί ζωήν κληρονομοῦμεν).
Ἡ Παναγία Θεοτόκος εἶναι «πηγή θαυμάτων».
Αὐτή λοιπόν εἶναι «ἐν λύπαις ἀνάψυξις, ἐν πειρασμοῖς σωτηρίᾳ, ἐν κινδύνοις ἄμυνα, ἐν ταῖς περιστάσεσιν ἀπολύτρωσις, ἐν φρουραῖς ἄφεσις, ἐν δεσμοῖς
τε λύσις, ἐν κακώσει παρηγόρημα, ἐν νόσοις ἴαμα, ἐν
ἐπαγωγαῖς ἐπανάκλησις, ἐν θλίψεσιν παράκλησις, ἐν
πᾶσι κακοῖς παραμύθιον». Αὐτή τήν πραγματικότητα
ἐκφράζει καί ὁ Ἀχιλλέας Παράσχος στό ποίημά του
«στήν Παναγία Μάνα».
Ἄλλοι σέ κράζουν ἔλεος
Ἐλπίδα ὁ θλιμμένος
Βασίλισσα τῆς Ἐκκλησιᾶς
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σέ κράζει ἡ καμπάνα.
Ἐλεημοσύνη ὁ φτωχός
νερό ὁ διψασμένος.
Μά ἡ καρδιά μου Δέσποινα
αὐτή σέ κράζει Μάνα.
Μέσα σ΄ αὐτόν τόν οὐρανό
καί μές σ΄ αὐτή τήν γλάστρα
ὅλ΄ οἱ ἀνθοί μυροβολοῦν
καί λάμπουν ὅλα τ΄ ἄστρα.
Ὅλες τίς ἡμέρες τοῦ Δεκαπενταυγούστου ἐγέμισαν
οἱ Ἐκκλησίες μας ἀπό πιστούς, πού μ΄ ἐλπίδα κατέφευγαν στήν ἀγάπη τῆς Παναγίας καί ζητοῦσαν ἔλεος,
βοήθεια, θεραπεία καί ἀντίληψη.
Ἡ Παναγία εἶναι ὡς Μητέρα δίπλα στόν κάθε πονεμένο ἄνθρωπο, ἀκούει τούς στεναγμούς τῆς καρδιᾶς
του καί σπεύδει μέ τό βάλσαμο τῆς Μητρικῆς ἀγάπης
της νά ἀνακουφίσει καί νά πραῢνει τόν πόνο καί τήν
θλίψη. Αὐτή εἶναι ἡ ἀκαταίσχυντη προστασία τῶν
πιστῶν, ἡ πρός Θεόν ἀκούραστη μεσίτρια, ἡ ἐλπίδα
τῶν ἀπελπισμένων.
Ἄς προσέλθωμε στήν Παναγία, ἄς ἀνοίξωμε τήν
καρδιά μας κι΄ ἄς ψελλίσωμε μέ πίστη καί ταπείνωση
αὐτά τά λόγια:
«Λύτρωσαι ἡμᾶς ἀπό πάσης ἀνάγκης καί θλίψεως. Σέ
γάρ ἔχομεν ἁμαρτωλοί προστασίαν, σέ κεκλήμεθα ἐν
πειρασμοῖς σωτηρίαν».
Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί.
Σέ ὅλους σας εὔχομαι πλουσία καί ἀκοίμητη τήν
προστασία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Εὐχηθεῖτε κι΄ ἐσεῖς
νά σκεπάζει καί περιφρουρεῖ τήν ἁγία μας Ἐκκλησία,
τήν ἔνδοξη πατρίδα μας καί τόν φιλόχριστο λαό.

Σελίδα 9

Εκδοσεις ιερασ
Μητροπολεως Φθιωτιδοσ
h
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 κείμενα πού ἐκφωνήθηκαν μέ τή μορφή σχολίων
στό
Ραδιοφωνικό
Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος. Ἀναφέρονται σέ
πολλά θέματα τῆς καθημερινῆς ζωῆς καί ἐκφράζουν
τόν προβληματισμό κάθε
Ἕλληνα γιά τήν βαθιά
ἀλλοτρίωση τῆς Ἑλληνορθοδόξου ταυτότητάς μας.

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

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

KATHXHTIKA SXOLEIA
ἹερᾶςΜητροπόλεωςΦθιώτιδος

ΤάπαιδιάκοντάστόνΧριστό
ἩἘκκλησίαἀγκαλιάζειτάπαιδιά,
προσφέρειἀγωγήκαίἦθος.

Ἀναφέρεται ἀπό πλευρᾶς
ἰατρικῆς καί ἐκκλησιαστικῆς
στό θέμα τῆς εὐθανασίας,
τό ὁποῖο στίς μέρες μας
προσλαμβάνει
ἐκρηκτικές
διαστάσεις. Τό βιβλίο βοηθάει πολύ στήν ἐνημέρωση
τοῦ λαοῦ καί στήν εὐαισθητοποίηση τῶν ὑπευθύνων
πού χειρίζονται τά θέματα
τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου.

ΕΝΑΡΞΗΚΥΡΙΑΚΗ2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
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Πανηγυρικός Ἑσπερινός στό Ἱερό Ναό Ἁγίας Μαρίνης Κ.Ε.Υ.Π.

Ἁπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στήν Ἁγία Παρασκευή Δομοκοῦ.

Ἱ. Ναό Ἁγ. Παντελεήμονος Καμ. Βούρλων. Τήν παραμονή τῆς
ἑορτῆς χοροστάτησε καί ὡμίλησε στό Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ
Ἁγίου Παντελεήμονος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Λα-

πλήθους πιστῶν. Τήν Κυριακή 7 Αὐγούστου ἱερούργησε καί
ὡμίλησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Κωνσταντίνου τοῦ ὁμωνύμου λιμένος Λοκρίδος. Τήν Τρίτη 23 Αὐγούστου, Ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς

Ἁπό τήν θεία Λειτουργία στό Ἱερό Ναό Ἁγίας Μαρίνας Στυλίδος.

Ἁπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στήν Ἱερά Μονή Ἀγάθωνος.

μίας. Τήν Κυριακή 31 Ἰουλίου ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱ.
Ναό Ἁγ. Γεωργίου Λιβανατῶν. Ἐπίσης τήν Παρασκευή 5
Αὐγούστου, παραμονή τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ
Σωτῆρος, χοροστάτησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρικό ἑσπερινό στήν Ἱ. Μονή Ἀγάθωνος, παρουσία πολλῶν ἐπισήμων καί

τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε
καί ὡμίλησε στήν πανηγυρίζουσα Ἱ. Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἁγίας Μαρίνης Λοκρίδος. Τό Σάββατο 27 Αὐγούστου,
ἑορτή τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Φανουρίου, χοροστάτησε καί
ὡμίλησε στό ὁμώνυμο πανηγυρίζον παρεκκλήσιο Λαμίας.

Ἁπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στό παρεκκλήσιο τοῦ Γηροκομείου Λαμίας.

Ἁπό τήν ὑπαίθρια θεία Λειτουργία στήν Ἱ. Μ. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Λοκρίδος.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΑΛΑΝΤΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ
ΕΝΔΟΞΟΣ Ε ΛΛΗΝ ΑΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ

Σ

τή μεγάλη Ἐκκλησιαστική καί
Ἐθνική μορφή τοῦ Ἐπισκόπου
Ταλαντίου καί μετέπειτα Μητροπολίτου Ἀθηνῶν Νεοφύτου Μεταξᾶ, ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας
ἔχει ἀφιερώσει πολλές ἐπετειακές ἐκδηλώσεις στήν
Ἀταλάντη καί στή Λαμία μέ τήν εὐκαιρία
τῆς
συμπληρώσεως
250 ἐτῶν ἀπό τή
γέννησή του καί 150
ἐτῶν ἀπό τήν κοίμησή του.
Ὁ γενναῖος αὐτός
Ἱεράρχης «τά ὄπλα
σύν τῷ σταυρῷ
ἀναλαβών» ἀγωνίσθηκε γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς «πίστεως καί τῆς πατρίδος» δίδοντας τό «παρόν» σέ κάθε ἀνάγκη τῆς
πατρίδος, στά πεδία τῶν
μαχῶν, στήν ποδηγέτηση τοῦ
λαοῦ, στήν ὀργάνωση τοῦ νέου
κράτους καί τῆς Ἐκκλησίας «πανταχοῦ
προπορευόμενος».
Παντοῦ ἦταν πρῶτος. Ἱεράρχης καί
στρατάρχης. Ἔνθερμος τηρητής τῶν
ἀρχῶν τῆς Ἐκκλησίας οὐδέποτε ὑπεχώρησε πρό τῶν ἐπιμόνων ἀξιώσεων τῆς πολιτείας γιά ἀπεμπόληση τῶν παραδόσεων
αὐτῆς.

Ἔθεσε τίς βάσεις τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καί Πολιτείας καί μέ τό κῦρος πού
διέθετε ἐματαίωσε κάθε σχέδιο ὑποτιμήσεως τῆς Ἐκκλησίας κατά τά
Εὐρωπαϊκά πρότυπα. Δικαίως
χαρακτηρίσθηκε ὡς «τό
τῆς ἀρετῆς πανταχοῦ τίμιον»
Χαρακτήρας ἀκέραιος, γνήσιος Ἱεράρχης,
γενναῖος πατριώτης,
ἀρχιτέκτων τῆς νέας
Ἑλλάδος, ἐνσαρκωτής τῆς Ἑλληνορθοδόξου παραδόσεως, φλογερός ἐθνεγέρτης, συνεχιστής
τῶν
μεγάλων
Ἱεραρχῶν τοῦ γένους
ἐσφράγισε μέ τή ζωή
καί τά κατορθώματά
του τήν ἱστορία τῆς νεοτέρας Ἑλλάδος.
Οἱ νεωτεριστές καί οἱ
Εὐρωπαϊστές τῆς σημερινής
Ἑλλάδος αὐτούς τούς ἐνδόξους
κληρικούς χαρακτηρίζουν ἐθνικιστές. Ἄν
ὅμως λείψουν αὐτοί οἱ γενναῖοι, μάλιστα
σέ καιρούς κατοχῆς καί ἐθνικῆς ἐξαθλιώσεως γιά να ποδηγετήσουν τόν λαό, τότε
ἡ ἀσέληνη νύκτα θά εἶναι μακρά.

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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Kλῖμα Εμπιστοσύνης
Ὁ χριστιανός ὀφείλει νά δημιουργεῖ γύρω του ἕνα κλῖμα
ἐμπιστοσύνης καί σιγουριᾶς, ὄχι γιά νά τόν τιμοῦν καί νά
τόν ἀναγνωρίζουν ἐγωϊστικά οἱ ἄλλοι, ἀλλά γιά νά οἰκοδομοῦνται οἱ ἄνθρωποι, νά στηρίζει ὁ ἕνας τόν ἄλλο καί νά
συγκρατεῖται ἑνωμένο τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς κοινωνίας.
Γιά νά γίνει αὐτό κατορθωτό χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις.
1. Ὁ χριστιανός πρωτίστως
πρέπει νά εἶναι ἐχέμυθος. Νά
κρατᾶ τό στόμα του κλειστό.
Νά μή μεταφέρει λόγια καί νά
μή ἀνακοινώνει «ἐλαφρᾷ τῇ
καρδίᾳ» ὅ,τι τοῦ ἐμπιστεύονται. Ἡ καταλαλιά, ἡ διασπορά
εἰδήσεων καί ἡ κατάκριση εἶναι
ξένα πρός τό χριστιανικό ἦθος.
Ἐκτός τοῦ ὅτι δέν εἶναι καί στοιχεῖα πολιτισμένου ἀνθρώπου,
εἶναι καί παραβάσεις τοῦ θείου
νόμου πού πληγώνουν καίρια
τήν ἀγάπη καί τήν εἰρήνη στίς
διαπροσωπικές σχέσεις.
2. Ὁ χριστιανός καλεῖται νά
ὁμιλεῖ πάντα μέ εὐγένεια καί
καλωσύνη πρός ὅλους, ἀκόμη
καί ἄν τόν ἐκνευρίζουν. Ἡ πραότητα στή συμπεριφορά, ἡ ταπείνωση στήν ἐκτίμηση τοῦ
ἑαυτοῦ μας καί ἡ ἐπιείκεια στήν κρίση γιά τά παραπτώματα
τῶν τρίτων ἀποτελεῖ βασική προτεραιότητα στίς ἐπιλογές
ἑνός χριστιανοῦ. Νεῦρα, φωνές, ἀποτομίες, χαρακτηρισμοί,
σκληρότητα καί σκαιότητα στή συμπεριφορά ἀπομακρύνουν ἀπό κοντά μας ὄχι μόνο τόν πολύ κόσμο, ἀλλά καί
τούς πολύ δικούς μας.
3. Ἕνα ἀπό τά βασικά χαρακτηριστικά τοῦ πραγματικοῦ χριστιανοῦ εἶναι ἡ ἀλήθεια. Νά εἶναι δηλαδή ἀληθινός. Χωρίς
ψέματα καί ἀνακρίβειες, ἐπιπόλαιες καί βιαστικές καταθέσεις
μαρτυριῶν καί λόγων, φουσκωμένα καί ὑπερβολικά σενάρια, φαντασίες καί προσωπικές προβολές σύμφωνα μέ
ἐσωτερικές του ἐπιθυμίες, πού ὅμως δέν ἔχουν καμμιά σχέση μέ τήν πραγματικότητα. Ἡ διπλωματία καί οἱ ἑλιγμοί
εἶναι ξένα στοιχεῖα πρός τή συμπεριφορά τοῦ χριστιανοῦ.
Τόν καθιστοῦν ἀναξιόπιστο καί ἀναιροῦν τόν ὅποιο λόγο

προσπαθεῖ νά ἀρθρώσει ὑπέρ τῆς Πίστεως.
4. Συνέπεια καί ἀκρίβεια στίς ὑποσχέσεις καί δεσμεύσεις τοῦ
χριστιανοῦ εἶναι σπουδαῖο καί ποιοτικό στοιχεῖο ἐμπιστοσύνης. Σέ ὅ,τι ἀναλαμβάνουμε: συναντήσεις, ἐργασίες, παρουσίες, προσφορές, δῶρα, ὑποχρεώσεις καί διεκπεραιώσεις,
πρέπει νάμαστε συνεπεῖς καί ἀκριβεῖς. Στήν ὥρα μας. Ὑπεύθυνοι ἄνθρωποι. Μέ δυνατό φρόνημα νά μή ἀναβάλλουμε
καί νά λέμε μετά «δέν πειράζει καί ἔτσι ἦρθαν τά πράγματα»
κλπ. Ὅλα αὐτά κλονίζουν τήν
ἐμπιστοσύνη στό πρόσωπό μας.
Ἀκόμη πρέπει νά εἴμαστε καί
συνεπείς καί στή ζωή μας. Νά
παρέχουμε ἀποδείξεις συνέπειας λόγων καί ἔργων καί ὅτι πιστεύουμε αὐτά πού λέμε καί
ζοῦμε, ὅπως τά λέμε καί τά ζητοῦμε ἀπό τούς ἄλλους. Δηλαδή, δέν εἴμαστε ὑποκριτές.
5. Τέλος, νά ἔχουμε, καί νά τό
δείχνουμε, ἐνδιαφέρον γιά τούς
ἄλλους. Ὄχι ψεύτικο καί ὑποκριτικό, ἐπιφανειακό καί δημοσιοσχετίστικο, ἀλλά πηγαῖο καί
εἰλικρινές. Νά βγαίνει ἀπό τήν
καρδιά μας. Γιά τά προβλήματα
τῶν ἄλλων, τή δουλειά τους,
τήν κατάστασή τους. Γιά τήν
ὑγεία καί τήν οἰκογένειά τους.
Στή χαρά καί τή θλίψη τους. Στή
γιορτή τους καί στήν προκοπή τους. Παρόντες μέ ἀγάπη σέ
κάθε στιγμή τῆς ζωῆς τους. Ὄχι ἐνοχλητικά παρόντες, ἀλλά
ἀδελφικά εὑρισκόμενοι δίπλα τους. Αὐτό εἶναι ὄντως ὑπόθεση χριστιανικῆς ἀγάπης καί οἱ ἄλλοι ἐμπιστεύονται τό
πρόσωπο πού δεῖχνει ἄδολο ἐνδιαφέρον καί θυμᾶται τούς
ἄλλους.
Κοντολογῆς οἱ πέντε αὐτές προϋποθέσεις: ἐχεμύθεια,
εὐγένεια, ἀλήθεια, συνέπεια καί ἐνδιαφέρον, ἀποτελοῦν τίς
προϋποθέσεις γιά τήν οἰκοδομή κλίματος ἐμπιστοσύνης
πρός τό πρόσωπο τοῦ κάθε χριστιανοῦ, ἀπαραίτητο γιά τήν
προώθηση τῆς χριστιανικῆς ἱεραποστολῆς, τῆς μετάδοσης
τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος καί τήν ἐπέκταση τῆς Βασιλείας
τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆς γῆς.
Ἁρχιμ. Σεραφείμ Τρυφ. Ζαφείρης,
Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
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Διμηνιαία ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος
Ἰδιοκτησία: Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος
Ἐκδότης: Σεβ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ὑπεύθυνος συντάξεως: Ἀρχιμ. Ἄνθιμος Νεραντζῆς, Ἱεροκήρυξ.
Ἐπιστολές καί ἐμβάσματα:
Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος, Σκληβανιώτου 5
Τ.Κ. 35100 Λαμία Τηλ. 2231 050552 FAX: 2231 050554
Ἐκτύπωση: «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» ἀ.ἑ.
Διανέμεται δωρεάν
Ἡ ἔκδοση στηρίζεται σέ προαιρετικές εἰσφορές
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Ἐπίσκεψη Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
κ. Ἱερωνύμου
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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC
της μας κ. Νικόλαος, ἀποδεχόμενος σχετική πρόσκληση τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κ. Συμεών. Οἱ
λατρευτικές ἐκδηλώσεις ξεκίνησαν μέ τήν τέλεση μέγα πανηγυρικοῦ ἑσπερινοῦ στόν ἑορτάζοντα Ἱ. Ναό χοροστατοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβῶν καί Λεβαδείας κ.
Γεωργίου καί ἀκολούθησε περιφορά τῆς ἱερᾶς εἰκόνος. Τό
πρωί τῆς κυριωνύμου ἡμέρας, Τρίτη 30 Αὐγούστου, στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τελέσθηκε ἀρχιερατικό συλλείτουργο
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ὁ
ὁποῖος καί ὡμίλησε ἐπικαίρως καί τή συμμετοχή τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Θηβῶν καί Ν. Σμύρνης.
Νέος Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος.
Μέ ἀπόφαση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, καθήκοντα Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Φθιώτιδος, ἀνέλαβε ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος
Πρωτοπρεσβύτερος π. Νεόφυτος Ραφαηλίδης προϊστάμενος
τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Λαμίας καί Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
Λαμίας. Ὁ π. Νεόφυτος γεννήθηκε
στό Βατερό Κοζάνης στίς 17 Ὀκτωβρίου 1956. Χειροτονήθηκε διάκονος τό 1979 καί πρεσβύτερος τό
1981 ἀπό τό Μητροπολίτη Σερβίων
καί Κοζάνης Διονύσιο Ψαριανό.
Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακοῦ διπλώματος στόν τομέα τῆς Ἑρμηνείας τῆς Καινῆς Διαθήκης και διδάκτωρ τῆς Καθολικῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ UNIVERSITE DES SCIENCES HUMAINES DE STRASBOURG. Εἶναι Μέλος τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, ἀντιπρόεδρος τῆς Ἐφορείας τῆς Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λαμίας, Ἀντιπρόεδρος στό Κέντρο Πρόληψης καί Ἐνημέρωσης κατά τῶν
Ναρκωτικῶν, Ἀντιπρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ
Ραχουτείου Γηροκομείου Λαμίας, Ἐκπρόσωπος Τύπου καἰ
Ὑπεύθυνος Ἔργων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
Ποιμαντικό Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου
Τήν Πέμπτη 7 Ἰουλίου, ἑορτή τῆς ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος χοροστάτησε στήν πανηγυρική θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε
στό ἑορτάζον ἐξωκκλήσιο τῆς Ἁγίας Κυριακῆς στό Μοσχοχώρι
Λαμίας. Τήν Κυριακή 10 Ἰουλίου ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀποστόλων Πελασγίας.
Τήν Πέμπτη 14 Ἰουλίου, ἑορτή τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε καί ὡμίλησε στήν πανηγυρική θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε στό ἐπ’ ὀνόματι τοῦ
ἁγίου τιμώμενο ἱερό Ἡσυχαστήριο στήν περιοχή Δίβρης Λαμίας. Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, παραμονή τῆς ἑορτῆς τῶν
ἁγίων καλλινικών μαρτύρων Κηρύκου καί Ἰουλίττης, χοροστάτησε στόν πανηγυρικό ἑσπερινό καί ὡμίλησε στό πανηγυρίζον ὁμώνυμο ἱερό Ἐξωκκλήσιο στήν Στυλίδα. Τήν Κυριακή
17 Ἰουλίου, ἑορτή τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης,
ἱερούργησε καί ὡμίλησε στό πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίας
Μαρίνης τοῦ ὁμωνύμου Δημοτικοῦ Διαμερίσματος Στυλίδος.
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Τήν ἑορτή τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ἡ πρ. Ὑπουργός καί
νῦν Βουλευτής τοῦ Νομοῦ κ. Κατερίνα Μπατζελῆ, ὁ Δήμαρχος Στυλίδος κ. Ἀπόστολος Γκλέτσος, λοιποί ἐπίσημοι καί
πλῆθος εὐσεβῶν χριστιανῶν. Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ Σε-

Ἁπό τήν θεία Λειτουργία στό Ἱερό Ἡσυχαστήριο Ἁγίου Νικοδήμου Δίβρης.

βασμιώτατος χοροστάτησε καί ὡμίλησε στό πανηγυρικό ἑσπερινό στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίας Μαρίνης πού βρίσκεται
στό στρατόπεδο τοῦ Κέντρου Ἐκπαιδεύσεως Ὑλικοῦ Πολέμου
Λαμίας. Στήν ἀκολουθία παρέστησαν ὁ Διευθυντής τοῦ Σώματος Ὑλικοῦ Πολέμου Στράτηγος κ. Παλαμιώτης, ὁ Διοικητής
τῆς ΜΕΡ. ΥΠ. Στρατηγός κ. Ἐλ. Συναδινός, ὁ Διοικητής ΚΕΥΠ
Ταξίαρχος κ. Φίλιππος Σακελλαρόπουλος καί λοιποί ἐπίσημοι. Τήν Τετάρτη 20 Ἰουλίου, ἑορτή τοῦ ἐνδόξου Προφήτου
Ἠλιοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε στόν Ἱερό Ναό Προφήτη
Ἠλιοῦ Παλαιοχωρίου Σπερχειάδος. Τήν Κυριακή 24 Ἰουλίου
ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Δημητρίου Ἐλάτειας. Τήν Τρίτη 26 Ἰουλίου, ἑορτή τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος

Ἁπό τήν ἀρτοκλασία στό Ἱερό Παρεκκλήσιο Ἁγίου Κηρύκου Στυλίδος.

Παρασκευῆς, ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱ.
Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Ν. Ἄμπλιανης Λαμίας. Τήν παραμονή
τῆς ἑορτῆς χοροστάτησε καί ὡμίλησε στόν μέγα πανηγυρικό
ἑσπερινό πού τελέσθηκε στόν Ἱ. Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Δομοκοῦ. Στήν ἀκολουθία παρέστη ὁ Δήμαρχος Στυλίδος κ.
Στυλ. Σύρος καί λοιποί ἐπίσημοι τῆς περιοχῆς. Τήν Τετάρτη 27
Ἰουλίου, ἑορτή τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, ὁ
Σεβασμιώτατος ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρίζοντα
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Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου Λειβανατῶν
Τά ἐγκαίνια τοῦ περικαλλοῦς Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου στήν Παραλία Λειβανατῶν Λοκρίδος τέλεσε μετά
πάσης λαμπρότητος καί ἐπισημότητος ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τήν Κυριακή 3 Ἰουλίου. Ὁ
Ἱερός Ναός, ὁποῖος εἶναι ἕνα κόσμημα γιά τήν περιοχή,
ἀνήκει στήν Χριστιανική Ἀδελφότητα «Παναγία ἡ Φανερωμένη» καί βρίσκεται πλησίον τῶν κατασκηνώσεων πού ἡ

ἀπό τήν καθοδήγηση καί ἐμπνευσμένη πρωτοβουλία τῆς
Προέδρου ἀδελφῆς Ἀθανασίας. Ἰδιαίτερα δέ ὑπογράμμισε
τή σημαντική προσφορά τῆς ἀδελφότητος στή λειτουργία
τῶν Κατασκήνωσεων τῆς Μητροπόλεώς μας, ὅπου κάθε
χρόνο χορηγεῖ μεγάλες ποσότητες τροφίμων καί συμβάλλει οὐσιαστικά στήν οἰκονομική ἐλάφρυνση τῆς τοπικῆς
μας Ἐκκλησίας. Ἐκ μέρους τῆς Ἀδελφότητος σύντομο χαι-

Ἀναμνηστική φωτογραφία μετά τήν ὁλοκλήρωση τῶν ἐγκαινίων.

Ὁ Σεβασμιώτατος ᾽ἐγκαινιάζει τήν Ἁγία Τράπεζα.

ἀδελφότης διατηρεῖ στήν περιοχή. Ἡ ἀκολουθία τῶν ἐγκαινίων τελέσθηκε μετά ὑποδειγματικῆς τάξεως παρουσία
πολλῶν χριστιανῶν τῆς περιοχῆς καί μελῶν τῆς ἀδελφότητος, ἐνῶ καθόλη τή διάρκεια τῆς τελετῆς γίνοταν ἑρμηνευτικά σχόλια πρός τό εὐσεβές ἐκκλησίασμα προκειμένου νά
κατανοεῖ τά τελούμενα. Ἀκολούθησε ἡ πανηγυρική θεία

ρετισμό τῆς Προέδρου ἀδελφῆς Ἀθανασίας διάβασε τό μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἀδελφός Βύρων, στό
ὁποῖο ἐκφράζονταν εὐχαριστίες στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας γιά τήν τιμή καί τήν χαρά τῆς τελέσεως τῶν
ἐγκαινίων καί τονίζοταν ἡ πνευματική διάσταση τοῦ ἔργου
πού ἐπιτελεῖ ἡ ἀδλφότητα. Ἀκολούθησε ἐπίσημη δεξίωση

12 Νοεμβρίου, Σάββατο, ὥρα 6:30 μ.μ.
Χορωδιακή συνάντηση τῶν Ἐκκλησιαστικῶν χορωδιῶν
τοῦ Δήμου Λοκρῶν στήν αἴθουσα τοῦ Δήμου.

Ὁ Σεβασμιώτατος ραῖνει τούς πιστούς μέ ἀρώματα.

Λιτάνευση τῶν ἱερῶν λειψάνων πέριξ τοῦ Ναοῦ.

13 Νοεμβρίου, Κυριακή.
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία εἰς ἀνάμνησιν τοῦ θαύματος
τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων καί βράβευση ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου καί τοῦ Δημάρχου τῶν πρωτευσάντων μαθητῶν στόν διαγωνισμό
ἐκθέσεως περί τοῦ Ἐπισκόπου Νεοφύτου.

λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας συμπαραστατουμένου ἀπό πολλούς ἱερεῖς καί διακόνους τῆς Μητροπόλεώς μας. Ὁ Σεβασμιώτατος στό σύντομο χαιρετισμό του στό τέλος τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας τόνισε
τήν μεγάλη προσφορά πού ἐπιτελεῖ ἡ Χριστιανική Ἀδελφότητα «Παναγία Φανερωμένη» ἐπί πολλά ἔτη στή χώρα μας
μέ τό μεγάλο φιλανθρωπικό καί προνοιακό ἔργο, κάτω

τῶν παρισταμέων στήν τελετή τῶν ἐγκαινίων στό ἀρχοντρίκι τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ, μιά καλαίσθητη αἴθουσα, οἰκοδομημένη πλησίον τοῦ Ναοῦ. Στήν τελετή παραβρέθηκε ἡ Πρόέδρος τῆς Χριστιανικῆς Ἀδελφότητος «Παναγία Φανερωμένη», ἀδελφή Ἀθανασία Σάμαρη, τό Διοικητικό Συμβούλιο
τῆς Ἀδελφότητος καί πλῆθος εὐσεβῶν χριστιανῶν πού κατέκλυσαν τό ναό καί τόν πέριξ αὐτοῦ ὑπαίθριο χῶρο.

11 Σεπτεμβρίου, Κυριακή, ὥρα 7 π.μ. -12 μ.
Ἐγκαίνια ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου τοῦ νέου Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Φοβερᾶς Προστασίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Ἀταλάντης καί ἐν συνεχείᾳ πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
15 Ὀκτωβρίου, Σάββατο, ὥρα 9 π.μ.
Αἴθουσα Τελετῶν Δημαρχιακοῦ Κατ/τος Ἀταλάντης.
Ἐπιστημονική Ἡμερίδα περί τῆς προσωπικότητος καί τοῦ ἐν
γένει Ἐκκλησιαστικοῦ καί Ἐθνικοῦ ἔργου τοῦ Ἐπισκόπου
Ταλαντίου Νεοφύτου.
16 Ὀκτωβρίου, Κυριακή, ὥρα 7 – 11 π.μ.
Συνοδική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό
Ναό τῶν Ἁγίων
Θεοδώρων Ἀταλάντης προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος
κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ
Β΄. Προσφώνησις
καί ἐπίδοσις ἀναμνηστικοῦ δώρου
ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ.
Νικολάου καί ἐν
συνεχείᾳ τέλεσις
Τρισαγίου πρό τῆς
προτομῆς τοῦ μακαριστοῦ Νεοφύτου στήν πλατεία τοῦ
Ναοῦ. Ἐπίσκεψις στήν Ἱερά Μονή τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων
καί παράθεσις γεύματος ὑπό τοῦ Δήμου Λοκρῶν στήν
Σκάλα Ἀταλάντης.
31 Ὀκτωβρίου καί 1 Νοεμβρίου, Δευτέρα καί Τρίτη
Πνευματικό Κέντρο Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Λαμίας.
ΚΓ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη γιά θέματα αἱρέσεων καί
παραθρησκείας. Τήν Συνδιάσκεψη διοργανώνει ἡ Συνοδική
Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Αἱρέσεων καί συμμετέχουν ἐντεταλμένοι
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέμα
τα αἱρέσεων καί παραθρησκείας.

Εὐχάριστη ἔκπληξη γιά τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο ἦταν ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης
Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου πού πραγματοποιήθηκε τό
Σάββατο 30 Ἰουλίου στό Μητροπολιτικό οἶκο τῆς
Λαμίας. Ὁ Σεβασμιώτατος ὑποδέχθηκε τόν Μακαριώτατο μέ ἐγκαρδιότητα καί σεβασμό, τόν ξενάγησε
στούς χώρους τοῦ ἀνακαινισμένου Ἐπισκοπείου καί
εἶχε μαζί του ἐνδιαφέρουσα συζήτηση ἐπί θεμάτων
ἐκκλησιαστικοῦ προβληματισμοῦ, γιά τά ὁποῖα
ἀντάλλαξαν ἀπόψεις. Τόν Μακαριώτατο συνόδευε ὁ
Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου του Γραφείου καί Ἱεροκήρυξ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἀθηνῶν Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Παπαθανασίου καί ἡ προσωπική του φρουρά. Σημειωτέον, ὅτι στίς 16 Ὀκτωβρίου θά ἐπισκεφθεῖ ἐπισήμως ὁ Μακαριώτατος μέ
μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τήν Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος καί θά προστῆ σέ Συνοδική Θεία Λειτουργία
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Θεοδώρων Ἀταλάντης, πού
θά τελεσθεῖ στά πλαίσια τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων πρός τιμήν καί μνήμην τοῦ ἀπό Ταλαντίου
Μητροπολίτου Ἀθηνῶν Νεοφύτου Μεταξᾶ μέ τήν
συμπλήρωση 250 χρόνων ἀπό τής γεννήσεώς του
καί 150 ἀπό τῆς κοιμήσεώς του.
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Ἐγκαίνια ἔργων ἀνακαίνισης Ἱερᾶς Μονῆς Δαδίου
καί σεμνότητα εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν
μεγάλη τιμή καί ὑποσχέθηκε ὅτι θά παραμείνει πάντοτε
στό πλευρό τῆς Μονῆς, γιά νά ἐνισχύει τό ἔργο της.
Ἀμέσως μετά ὁ Σεβασμιώτατος χειροθέτησε μέ τό ὀφφίκιο τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου τόν π. Διομήδη Παναγιωτόπουλο, Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Ἀμφικλείας, θεολόγο
καί συγγραφέα, εὐχηθεῖς συνέχιση τῆς συμπαραστάσεώς του εἰς τό Ποιμαντικό καί Διοικητικό ἔργο τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως.
Στή συνέχεια, ὅλοι μαζί μετέβησαν λιτανευτικά στόν τόπο τῆς εὑρέσεως τῆς ἁγίας Εἰκόνος, ὀλίγον ἔξω ἀπό τήν
Μονή, ὅπου τελέσθηκε Ἁγιασμός καί Ἀρτοκλασία καί
ἐπέστρεψαν στό νέο ξενῶνα, ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος μέ
τήν Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γερόντισσα Γαλήνη
καί τόν Μεγάλο Εὐεργέτη κ. Πέτρο Κυριακίδη τέλεσε τά
ἐγκαίνια τῆς νέας πτέρυγος καί ἔκοψε τήν κορδέλλα τῶν
ἐγκαινίων. Ἡ τελετή ἔκλεισε μέ τήν τέλεση Τρισάγιου
Ὁ Σεβασμιώτατος τιμᾶ τόν εὐεργέτη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Δαδίου κ. Πέτρο Κυριακίδη.
στόν τάφο τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Ἀμβροσίου, στό
Τά ἔργα ἀνακαινίσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γενεσίου τῆς Θεοτό- προαύλιο χῶρο τῆς Μονῆς, τό ὁποῖο παρηκολούθησαν ὅλοι
κου Δαδίου (Ἀμφικλείας),
οἱ προσκυνητές.
ἀναπλάσεως τοῦ περιβάλἩ Ἱερά Μονή παρέθεσε
λοντος χώρου καί ἀνεγέρπλούσια
τράπεζα
σέ
σεως νέας πτέρυγος,
ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς
ἐγκαινίασε ὁ Σεβασμιώταπροσκυνητές, οἱ ὁποῖοι
τος Μητροπολίτης μας κ.
ἐξέφρασαν τόν θαυμασμό
Νικόλαος, τό Σάββατο 6
τους γιά τά ἔργα ἀναπλάΑὐγούστου, ἑορτή τῆς
σεως, ἀνακαινίσεως καί
Μεταμορφώσεως
τοῦ
ἐξωραϊσμοῦ τῆς Ἱερᾶς
Σωτῆρος καί ἐπέτειος τῆς
Μονῆς.
εὑρέσεως τῆς Ἁγίας καί
Μετά τήν τράπεζα, ὁ Σεβαθαυματουργοῦ Εἰκόνος
σμιώτατος ἐπισκέφθηκε τίς
τῆς Παναγίας ΓαυριώτισΚατασκηνώσεις τῶν Χρισας. Τά ἔργα ἀναστηλώστιανικῶν
Μαθητικῶν
σεως καί ἀνακαινίσεως
Ὁμάδων στόν Παρνασσό
τῆς ἱστορικῆς Μονῆς, στήν
καί μίλησε στά παιδιά, τά
ὁποία σημειωτέον ἐπέραὁποῖα τόν ἐδέχθησαν μέ
Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν κ. Κυριακίδη, τόν πρωτοπρεσβύτερο π. Διομήδη
σε ὅλα τά χρόνια τῆς ζωῆς
ἀγάπη καί σεβασμό.
Παναγιωτόπουλο καί τήν καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς γερόντισσα Γαλήνη.
του ὁ γνωστός γέροντας
π. Ἀμβρόσιος Λάζαρης, εἶχαν ἀρχίσει τό 2000 καί ὁλοκληρώθηκαν πρόσφατα μέ τήν συνδρομή πολλῶν
εὐσεβῶν δωρητῶν, πνευματικῶν τέκνων τοῦ Γέροντος
Ἀμβροσίου, κυρίως δέ τοῦ γνωστοῦ ἐπιχειρηματία κ.
Πέτρου Κυριακίδη, τόν ὁποῖο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἐτίμησε μέ τό ἀνώτατο παράσημο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, τόν Χρυσό
Σταυρό μετά διπλώματος καί τό Μετάλλιο τοῦ Ἰωβηλαίου. Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας, στήν
ὁποία ἱερούργησε καί ἐκήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος, σέ
ἀτμόσφαιρα συγκινήσεως ἐπέδωσε τήν τιμητική διάκριση στόν κ. Πέτρο Κυριακίδη καί ἐξέφρασε τίς θερμές
εὐχαριστίες του γιά τήν γενναία προσφορά του, χάριν
τῆς ὁποίας ἡ Ἱερά Μονή ἄλλαξε ὄψη, εὐχηθεῖς ὑγεία καί
πλουσία τήν παρά τῆς Παναγίας ἀνταπόδοση. Τόν κ.
Πέτρο Κυριακίδη προσεφώνησε καί ὁ Δήμαρχος Ἀμφικλείας - Ἐλάτειας ἰατρός κ. Θεόδωρος Ντοῦρος καί
εὐχαρίστησε ἐκ μέρους τοῦ Δήμου διά τήν μεγάλη δωὉ Σεβασμιώτατος μέ τόν κ. Πέτρο Κυριακίδη καί τήν Ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Δαδίου, ἐγκαινιάζει τήν νέα πτέρυγα τῆς Μονῆς.
ρεά του. Ὁ τιμηθεῖς κ. Πέτρος Κυριακίδης, μέ ταπείνωση
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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC
τοῦ κηρύγματος τοῦ ἁγίου, τό ὁποῖο ἀφυπνηστικό καί ἐθνεγερτικό εἶναι ἀναγκαῖο καί στήν σύγχρονη ἐποχή, τῶν ἠθικῶν
καί ἀξιακῶν κρίσεων, τῶν μεγάλων ἐθνικῶν ζητημάτων. Στό
Πνευματικό Κέντρο τῆς ἐνορίας μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς θείας Λειτουργίας παρατέθηκε ἐκ μέρους τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Συμβουλίου ἐπίσημη δεξίωση γιά τόν Σεβασμιώτατο καί τό
εὐσεβές ἐκκλησίασμα.
Θεία Λειτουργία στό χωριό Φτέρη Σπερχειάδος
Στό πλαίσιο τῶν ποιμαντικῶν του ἐξορμήσεων σέ χωριά τῆς
περιφέρειας τῆς Φθιώτιδος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος λειτούργησε καί ὡμίλησε τήν Κυριακή 28
Ὀκτωβρίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Φτέρης ΣπερχειΔιανομή ἀντιδώρου στό εὐσεβές ἐκκλησίασμα τοῦ Λυχνοῦ.

γίας ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ Δημητρίου Καρακῶστα, ἰατροῦ ἐκ Λαμίας καί τέως
Προέδρου Νομαρχιακοῦ Συμβουλίου. Ἡ συζύγος τοῦ ἐκλιπόντος προχώρησε στήν εὐγενική χειρονομία νά προσφέρει
τόν ἰατρικό ἐξοπλισμό τοῦ ἀειμνήστου συζύγου της στήν Μητρόπολή μας γιά τίς ἀνάγκες τοῦ νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου « Στέγη Γερόντων-Ἀργύρης Πετρῆς», Στυλίδος. Μετά
τό τέλος τοῦ μνημοσύνου προσφέρθηκε καφές σέ κατάστημα
τοῦ χωριοῦ ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἐπικοινωνήσει τόσο μέ τούς κατοίκους τοῦ χωριοῦ ὅσο καί μέ
τούς ἐπισκέπτες καί νά ἐνημερωθεῖ γιά τά προβλήματα καί τίς
ἀνάγκες τῆς ἐνορίας.
Πανήγυρη Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Λαμίας.

Ἁναμνηστική φωτογραφία στό χωριό Φτέρη Σπερχειάδος.

άδος. Στήν θεία Λειτουργία παρέστησαν ἡ πρ. Ὑπουργός καί
νῦν Βουλευτής Φθιώτιδος κα Κατερίνα Μπατζελῆ, ὁ Δήμαρχος Μακρακώμης κ. Παπαευθυμίου καί πολλοί κάτοικοι ἀλλά
καί ἐπισκέπτες τοῦ χωριοῦ. Μετά τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε τό Λαογραφικό καί Πολιτιστικό Μουσεῖο τοῦ χωριοῦ σέ αἴθουσα τοῦ ὁποίου τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο παρέθεσε δεξίωση στούς ἐπισήμους.
Ὁ Σεβασμιώτατος στόν ἑορτασμό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου
Ἀλεξάνδρου Παλαιοῦ Φαλήρου.
Στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας, στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό
Παλαιοῦ Φαλήρου ἔλαβε μέρος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-

Ἀπό τή θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Κοσμᾶ Λαμίας.

Μέ λαμπρή ἀρχιερατική θεία Λειτουργία κορυφώθηκαν οἱ
ἑορταστικές ἐκδηλώσεις τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ
Αἰτωλοῦ Ἐργατικῶν Κατοικιῶν Λαμίας πρός τιμήν τοῦ προστάτη τους Ἁγίου Ἐθνομάρτυρα καί Ἱερομάρτυρα Κοσμᾶ τήν Τρίτη
24 Αὐγούστου. Στό νεόδμητο Ἱερό Ναό τῆς πόλεως τῆς θείας
Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος καί παρέστη πλῆθος εὐσεβῶν χριστιανῶν πού ἐκζήτησαν τήν χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Ἁγίου. Στό κήρυγμά του
ὁ Σεβασμιώτατος ἐτόνισε τόν σπουδαῖο ρόλο τοῦ Ἁγίου
Κοσμᾶ στόν φωτισμό τοῦ ὑπόδουλου γένους τῶν χριστιανῶν
καί τήν προετοιμασία του γιά τήν μεγάλη ἀπολευθερωτική
ἐθνεγερσία τοῦ 1821, ἐνῶ τόνισε τήν διαχρονικότητα τῆς ἀξίας

Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό ἁγίου Ἀλεξάνδρου Π. Φαλήρου.
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ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Γιά δεύτερη συνεχή χρονιά ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Σύνοδου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πραγματοποίησε πέντε (5) Περιφερειακά Φεστιβάλ Νεολαίας ἀπό 7 ἕως 14 Μαΐου.
Συνολικά συμμετεῖχαν τρεῖς χιλιάδες τριακόσιοι εἴκοσι
(3.320) ἔφηβοι καί νέοι ἀπό τριάντα ἑπτά (37) Ἱερές Μητροπόλεις. Ἡ Μητρόπολή μας συμμετεῖχε μέ τήν Χορωδία τῆς
Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας «Γερμανός ὁ Μελωδός», τά παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα καί Μονωδία, στό Φεστιβάλ πού φιλοξένησε ἡ Ἱερά
Μητρόπολη Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ στό
Πνευματικό Κέντρο τοῦ Δήμου Κηφισιᾶς.
Τά ἀποτελέσματα τῶν διαγωνισμῶν ἦταν τά ἑξῆς: Ἡ χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Γερμανός ὁ Μελωδός», πῆρε τό 1ο Βραβεῖο, ἔπαινο γιά τό τραγούδι «Ἅη
Γιώργης» καί τιμητική διάκριση γιά τό ὀρχηστρικό σύνολο.
Στό διαγωνισμό Μονωδῶν Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ὁ Βασίλειος Χῆρας πῆρε τό 2ο Βραβεῖο. Τέλος, τά παραδοσιακά
χορευτικά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας πῆραν τό 3ο Βραβεῖο.
Ἡ Τελετή τῶν Βραβεύσεων θά πραγματοποιηθεῖ τόν Δεκέμβριο 2011, στό πλαίσιο τῆς Χριστουγεννιάτικης Συναυλίας Νέων τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος στήν Ἀθήνα.
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΑΦΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος ἐξέδωσε τό κάτωθι
Δελτίο Τύπου γιά τήν ἐνημέρωση καί πληροφόρηση
τῆς κοινῆς γνώμης σχετικά μέ τό θέμα πού δημιουργήθηκε ὡς ἀναφορά τήν ταφή ρωμαιοκαθολικοῦ στή
Λαμία, τό ὁποῖο ἔλαβε μεγάλες διαστάσεις μέσα ἀπό
τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης καί διαστρεβλώθηκε
εἰς βάρος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας:
«Ἐξ ἀφορμῆς ἀνακοινώσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ἐπισκόπου τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν Σύρου, Θήρας, Κρήτης καί προέδρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Καθολικῆς
Ἱεραρχίας Ἑλλάδος κ. Φραγκίσκου σχετικά μέ τήν κηδεία καί ταφή στήν Λαμία τοῦ Massimo Bartolini Ρωμαιοκαθολικοῦ τό θρήσκευμα Ἰταλοῦ, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος διευκρινίζει:
Κάτ΄ ἀρχάς ἡ Ἀνακοίνωση τοῦ Ἐπισκόπου τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν βρίθει ἀνακριβειῶν καί σκοπό ἔχει τήν
δημιουργία ἐντυπώσεων. Ὁ ἐν λόγω Ρωμαιοκαθολικός
δέν ἀπεβίωσε στή Λαμία, ἀλλά στήν Βόνιτσα Αἰτωλοακαρνανίας. Σέ αἴτημα τῶν συγγενῶν του νά ψαλλεῖ καί
νά ταφεῖ στήν Λαμία εὐγενῶς ὑποδείξαμε νά ψαλλεῖ
στόν πλησιέστερο Ναό τῶν Καθολικῶν στήν Πάτρα ἡ
ἀλλαχοῦ καί νά γίνει ἡ ταφή του στήν Λαμία κατά τήν
ἐπιθυμία τους.
Τήν λύση αὐτή ἐδώσαμε σύμφωνα μέ τίς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περί κηδείας καί ταφῆς ἑτεροδόξων. Ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει κανόνες καί τάξη, ἡ
ὁποία δέν παραβιάζεται κάτω ἀπό τήν πιέση τῆς παγκοσμιοποιήσεως καί τῶν δημοσίων σχέσεων.
Ἀπό πλευρᾶς συγγενῶν δέν διεπίστωσα καμμία
ἀντίδραση. Ὁ συντάκτης τῆς ἀνακοινώσεως τῇ ἀνοχῇ
τοῦ φιλησύχου Ἐπισκόπου κ. Φραγκίσκου μεγαλοποιεῖ
τό ὅλον θέμα, ὅπως ἔχει πράξει καί στό παρελθόν μέ
διάφορα θέματα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, γιά νά μειώσει τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὡς ἐριστικήν καί συντηρητικήν.
Λυπούμεθα, διότι μέ τέτοια νοοτροπία δέν προάγονται οἱ καλές σχέσεις Ὀρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικῶν, γιά τήν καλλιέργεια τῶν ὁποίων πολλοί μοχθοῦν πρός δόξαν Θεοῦ.
Τό λυπηρότερον εἶναι, ὅτι ἡ Ἀνακοινώση τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου τῆς Καθολικῆς Ἱεραρχίας, δέν ἔφθασε ποτέ
στήν Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος, ἄλλα διοχετεύθηκε
μόνο στά Μέσα Ἐνημερώσεως».

ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΓΑΠΗΣ

Ἡ Ἐκκλησία μας
κοντά στόν πεινασμένο
Καθημερινά δωρεάν φαγητό
γιά τούς φτωχούς καί
ἐμπερίστατους συνανθρώπους μας
σέ 7 Κέντρα Ἀγάπης.
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Ξύπνα Κρουστάλλω
νά δεῖς τά χάλια μας
Παρακολουθώντας τήν Ἑλληνική Κρατική Τηλεόραση,
βλέπουμε μερικούς ἕλληνες καλοντυμένους καί μερικές
ἑλληνίδες καλοχτενισμένες καί τούς καμαρώνουμε.
Δυστυχῶς ὅμως οἱ περισσότεροι ἕλληνες καί ἑλληνίδες
ὅλων τῶν τάξεων ντύνονται μέ «πεζοδρομίτικη» ἐμφάνιση.
Ἀκόμα καί σέ μερικά κανάλια ἐκεῖνοι πού λένε τό δελτίο
γιά τόν καιρό, ἄν θά βρέξει ἤ ἄν θά χιονίσει, παρουσιάζονται κακοντυμένοι καί ἀξύριστοι, λές καί εἶναι ἄνεργοι καί
ἄστεγοι! Ἐπίσης ἀρκετοί τραγουδιστές καί τραγουδίστριες
παρουσιάζονται σάν «μαστουρωμένοι» καί μέ κραυγές
τραγουδᾶνε τραγούδια ἀκατανόητα. Ὄταν τούς ἀντικρύζουμε, ὁ νοῦς μας φτερουγίζει στά χρόνια πρίν ἀπό τό
1940 πού ἄνδρες καί γυναῖκες ντυνόντουσαν μέ εὐπρέπεια. Ἀκόμα καί οἱ φτωχοί ὅταν παρουσιάζονταν στήν
Ἐκκλησία, στά πανηγύρια ἀλλά καί κάθε Κυριακή εἶχαν μιά
γιορτινή φορεσιά. Οἱ γυναῖκες παρουσιάζονταν καλοχτενισμένες καί οἱ ἄνδρες φρεσκοξυρισμένοι ἀκόμα καί οἱ κτηνοτρόφοι εἶχαν πάντοτε μιά ξεχωριστή γιορτινή ὁλόλευκη
φουστανέλλα.
Βλέποντας σήμερα πολύ συχνά τό
καρναβαλίστικο
ντύσιμο ἀνδρῶν
καί γυναικῶν ὁ
νοῦς μας φτερουγίζει στίς βλαχοποῦλες μέ τίς
ὡραῖες
ἐνδυμασίες
σάν
τήν
Κρουστάλλω, σάν
τήν Ἀστέρω, σάν
τήν Διαμάντω, μέ
τήν ὡραία κεντητή
ποδιά τους, μέ τά
ροδοκόκκινα μάγουλά τους, μέ τίς
μακριές κοτσίδες, πού μέ τήν ὡραία γλυκειά φωνή τους
ἀντιλαλούσαν οἱ βουνοπλαγιές ἀπό τά ὡραῖα δημοτικά
μας τραγούδια. Σάν αὐτό πού τραγουδοῦσε ὁ Δημήτρης
Ζᾶχος στήν Ταβέρνα «Ο ΕΛΑΤΟΣ», ἀρχή 3ης Σεπτεμβρίου
κοντά στήν Πλατεία Ὁμονοίας -ἐκεῖ γύρω τώρα κατοικοῦνε
λογιῶν, λογιῶν, ἀθῶα «ἀγγελούδια», ντόπια καί ἀπό διάφορες γειτονικές καί μακρινές χῶρες-. Σημειώνουμε τό
ὡραῖο τραγούδι τό γεμάτο ἁγνό ἔρωτα. «Μιά βοσκοπούλα
ἀγάπησα, μιά ζηλεμένη κόρη....». Εὐτυχῶς καί σήμερα
ἔχουν βρεθεῖ ἀρκετοί ἕλληνες καί ὀργανώσανε τοπικά χορευτικά συγκροτήματα σέ ὅλα τά γεωγραφικά διαμερίσματα τῆς Ἑλλάδας καί κάθε Σαββατοκύριακο στό κρατικό Τηλεοπτικό Κανάλι ἀπολαμβάνουμε τά Ἑλληνικά Νειάτα μέ
τίς ὡραῖες Ἐθνικές ἐνδυμασίες νά χορεύουν μέ λεβεντιά καί
χάρη τούς Ἑλληνικούς Δημοτικούς μας χορούς.
Τρύφων Ν. Χατζηνικολάου,
Ἐκδότης τοῦ Ὁμογενειακοῦ Ἐντύπου
«Ο ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ», Η.Π.Α
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ΔΩΡΕΕΣ
Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Ἀρκίτσας .400,00
Ἡ κα Ἀγγελική Ἀργυροπούλου . . . . . . . . . . . . . . .300,00
Τό Ἡγουμενοσυμβ. τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀντινίτσης . . . .5.000,00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Κυριακῆς Παραλ.
Λειβανατῶν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200,00
Τό Ἡγουμενοσυμβ. τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀγάθωνος . . .2.000,00

Ὑπέρ ἀνεργεσεως Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζα
Ὁ κ. Στέφανος Ἰωαννίδης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .550,00
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70,00
Ὁ Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Κωνσταντῖνος Θεολογᾶς . . . . .50,00
Ὑπέρ Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων
Τό Ἡγουμενοσυμβ. τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀγάθωνος . . .4.000,00
Ἀνώνυμος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.500,00
Τό Ἡγουμενοσυμβ. τῆς Ἱ. Μ. Παναγίας
Φανερωμένης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500,00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. Ἱ. Ν. Ἁγίου Παντελεήμονος
Καμένων Βούρλων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300,00
Ὑπέρ Ἐκκλησιαστικῶν Γηροκομείων
Τό Ἡγουμενοσυμβ. τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀντινίτσης . . .5.000,00
Τό Ἡγουμενοσυμβ. τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀγάθωνος . . .2.000,00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου
Βαρδατῶν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.000,00
Ὑπέρ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Γραμμένης 200,00

Ἡ Μητρόπολη Φθιώτιδος
σ τό διαδίκτυο

www.imfth.gr
Χρήσιμες πληροφορίες
Ἐνημέρωση
Πνευματική οἰκοδομ ή
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Προφήτη Ἠλία Παλαιοχωρίου

Στά πλαίσια τῶν Θεολογικο-Ιστορικῶν Ἑσπερίδων
πραγματοποιήθηκε στήν Πτελέα τήν Κυριακή 7 Αὐγούστου, Ἑσπερίδα γιά τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου,

Μὲ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε, παρουσίᾳ τοῦ Ἱεροῦ
Κλήρου, φορέων τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως καὶ πλήθους
πιστῶν, τὴν Κυριακὴ 10 Ἰουλίου ἡ Ἑσπερίδα ποὺ διοργάνωσε τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ Παλαιοχωρίου Σπερχιάδος ὑπό τήν αἰγίδα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος. Ἡ Ἑσπερίδα, τὴν ὁποία
παρουσίασε ὁ κ. Παναγιώτης Δανιὴλ, Καθηγητὴς Φιλόλογος περιελάμβανε προσφώνηση ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο τοῦ
Ναοῦ π. Ἰωάννη Σουφλερὸ καὶ δύο εἰσηγήσεις. Ἡ πρώτη
εἰσήγηση ἔγινε ἀπὸ τὴν κ. Βασιλικὴ Μπούρα, καθηγήτρια
Ἀγγλικῆς Φιλολογίας μὲ θέμα: «Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου, Ἐνδόξου, Προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου» καὶ ἡ δεύτερη ἀπὸ
τὸν κ. Ἰωάννη Παπαναγιώτου, τ. Πάρεδρο τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου καὶ ἱστορικὸ τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης
Ἱ. Μονῆς Προφήτου Ἠλιοῦ Παλαιοχωρίου, ὁ ὁποῖος ἀνέ-

στόν αὔλειο χῶρο τοῦ ὁμώνυμου Ἐνοριακοῦ Ναοῦ.
Τήν Ἑσπερίδα παρουσίασε ἡ μαθήτρια Γυμνασίου Ἰουλία Ἀναγνώστου καί ἐν συνεχείᾳ ἔγιναν εἰσηγήσεις ἀπό τόν
κ. Ἠλία Παπουτσόπουλο, τ. Δήμαρχο Φουρνᾶς μέ θέμα:
«Ὁ βίος τοῦ Ἁγίου Νικολάου», τόν κ. Νικόλαο Νέλλα,
σμήναρχο ἐ.ἀ. μέ θέμα: «Λαογραφία, ἤθη καί ἔθιμα τοῦ
Ἁγίου Νικολάου» καί τόν κ. Νικόλαο Κοντογιάννη, ἐκπαιδευτικό μέ θέμα: « Ἱστορικό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ». Τίς εἰσηγήσεις πλαισίωσε ἡ χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Γερμανός ὁ Μελωδός» τῆς Μητροπόλεώς μας, ἡ
ὁποία ὑπό τή διεύθυνση τοῦ καθηγητοῦ κ. Ἀναργύρου
Βλάχου, ἔψαλε ὕμνους ἀπό τήν Ἀσματική Ἀκολουθία τοῦ
Ἁγίου Νικολάου.
Τήν Ἑσπερίδα χαιρέτησε καί ἔκλεισε ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Ραφαήλ Γρίβας, ὁ
ὁποῖος, ἀφοῦ μετέφερε τίς πατρικές εὐχές καί εὐλογίες τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου καί συνεχάρη ὅλους ὅσοι συμμετεῖχαν ἐνεργά στήν Ἑσπερίδα, τόνισε ἰδιαιτέρως τήν ὠφέλεια πού προκύπτει ἀπό τίς ἐκδηλώσεις αὐτές, στίς ὁποῖες προβάλλονται οἱ Ἅγιοι καί ἀναδεικνύονται οἱ ἱστορικοί μνημειακοί ναοί τῆς τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας. Ἡ συγκέντρωση δέ πλουσίου ἱστορικοῦ καί λαογραφικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τούς εἰσηγητές θά ἀποτελεῖ γιά τήν
περιοχή μας πηγή γνώσεως τῶν ἱστορικῶν ἐκκλησιαστικῶν
μνημείων καί παραδόσεων, μέ τήν καταγραφή καί δημοσίευση τῶν ὁποίων θά διατηρηθεῖ ἡ ἱστορική μνήμη καί ἡ
Ἑλληνορθόδοξη παράδοση ἀπό γενεά σέ γενεά.
Στό τέλος τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο παρέθεσε μικρή
δεξίωση.
Στήν Ἑσπερίδα παρέστησαν οἱ τέως Δήμαρχοι Μακρακώμης κ. Κων/νος Κρητικός, Σπερχειάδος κ. Νικόλαος Τζιβελέκας, Ἁγ. Γεωργίου κ. Νικόλαος Ἀντωνόπουλος καί
Φουρνᾶ κ. Ἠλίας Παπουτσόπουλος, ὁ Ἀντιδήμαρχος κ.
Ἠλίας Μπῆτος, Ἱερεῖς ἀπό τά γύρω χωριά καί πολλοί κάτοικοι καί παραθεριστές τῆς περιοχῆς.
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πτυξε τὸ θέμα: «Ἡ Ἱστορία τοῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ Παλαιοχωρίου, ὁ Προφήτης Ἠλίας στὴ Λαογραφία, Ἤθη καὶ
Ἔθιμα». Μετὰ τὶς εἰσηγήσεις ἡ χορωδία Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ κ. Κωνσταντίνου Κοτσαντίνη
ἀπέδωσε ἐπίκαιρους ὕμνους τῆς ἑορτῆς τοῦ Προφήτου
Ἠλιοῦ. Τὴν Ἑσπερίδα ἔκλεισε ὁ Ἐκπρόσωπος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Αἰδεσιμώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Παναγιώτης Σερέτης, ὁ ὁποῖος
μετέφερε τὶς θερμὲς εὐχὲς τοῦ Ποιμενάρχου μας, συνεχάρη
τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο, τοὺς ὁμιλητὲς γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν εἰσηγήσεών τους, τὴν χορωδία γιὰ τὴν ἀπόδοση
τῶν ὕμνων καὶ τόνισε τὴν ὠφέλεια ποὺ ἀποκομίζουν οἱ πιστοὶ ἀπὸ τὶς Ἑσπερίδες αὐτὲς, οἱ ὁποῖες τονώνουν τὴν πίστη, καί δίνουν τήν εὐκαιρία νὰ γίνονται γνωστοὶ οἱ βίοι
τῶν Ἁγίων μας, ἡ ἱστορία τοῦ Ναοῦ καὶ οἱ παραδόσεις κάθε τόπου. Τέλος τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο παρέθεσε
δεξίωση.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙ Ω ΤΙ ΔΟΣ
89,4 & 89,7
ἐνημερώνει - ξεκουράζει - ψυχαγωγεῖ
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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC
Ὁ Σεβασμιώτατος σέ ἑορτατιστικές ἐκδηλώσεις στήν Ἔδεσσα.
Μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ἐδέσσης, Πέλης καί Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος συμμετεῖχε στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν ἁγίων καλλινίκων Ἀναργύρων
Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ πού ἔλαβαν χώρα τήν Πέμπτη 30 Ἰουνίου καί τήν Παρασκευή 1 Ἰουλίου στόν ὁμώνυμο Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἐδέσσης μέ τήν συμμετοχή τῶν Σεβασμιωτάτων

Μητροπολιτῶν Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παύλου, Φλωρίνης, Πρεσπῶν
καί Ἐορδαίας κ. Θεοκλήτου, Νεοπόλεως καί Σαμάρειας κ.
Ἀμβροσίου καί τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου. Οἱ ἑορταστικές καί
λατρευτικές ἐκδηλώσεις ξεκίνησαν μέ τήν ὑποδοχή τεμάχιου
ξύλου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τό ὁποῖο φυλάσσεται στήν Ἱερά
Μονή Χελανδαρίου Ἁγίου Ὄρους καί τό ὁποῖο ἐκτέθηκε γιά
προσκύνηση καί ἁγιασμό τῶν πιστῶν κατά τήν διάρκεια τοῦ
ἑορτασμοῦ. Ἀκολούθησε μέγας πανηγυρικός ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φλωρίνης κ.
Θεοκλήτου. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τελέσθηκε ἀρχιερατικό
συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, ὁ ὁποῖος καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο.
Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας τελέσθηκαν τά ἐγκαίνια
τῶν ἀνακαινισμένων γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης, παρουσία τῶν προσκεκλημένων Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων.

Ἀπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στήν Ἐδεσσα.

σει μέ τούς κατοίκους τοῦ χωριοῦ καί νά ἐνημερωθεῖ γιά ἐνοριακά ζητήματα.

Ἀπό τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία στό Καινούριο Λοκρίδος.

τουργικῶν ὕμνων καί τῶν ὕμνων τῆς ἑορτῆς ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θωμᾶ Ἀμπελοκήπων κ. Θεόδωρος Βασιλικός καί ὁ Λαμπαδάριος τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Λαμίας κ. Ἀνδρέας Ἰωακείμ. Τήν ἑορτή τῆς ἐνορίας
τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ὁ Βουλευτής Φθιώτιδος κ. Χρ.
Σταϊκούρας, ὁ Δήμαρχος Μώλο-Ἀγίου Κωνσταντίνου κ. Εὐ.
Τετριμήδας, λοιποί ἐπίσημοι καί πλῆθος εὐσεβῶν χριστιανῶν,
μεγάλο μέρος τοῦ ὁποίου προσῆλθε τοῦ ἱεροῦ Ποτηρίου καί
μετέλαβε τῶν ἀχράντων Μυστηρίων. Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Ἐλευθερίου στήν σύντομη προσλαλιά του, ἀφοῦ

Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στήν ἐνορία Σπαρτιᾶς.

Ὁλοκλήρωση λειτουργίας Κατασκηνωτικῆς Περιόδου.
Μέ ἐπιτυχία ἐστέφθη καί φέτος ἡ λειτουργία τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας στό Καινούριο Λοκρίδος. Συνολικά φιλοξενήθηκαν 350 παιδιά ἀπό
ὅλη τήν Φθιώτιδα, τά ὁποῖα εἶχαν τήν εὐκαιρία νά ἀπολαύσουν τό ὄμορφο φυσικό περιβάλλον, τό παιχνίδι καί τήν ψυχαγωγία τῆς ἀνέμελης κατασκηνωτικῆς ζωῆς ἀλλά καί τήν
συμμετοχή στήν μυστηριακή Ἐκκλησιαστική ζωή καί τήν πνευματική κατάρτιση, πού μόνο οἱ Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις
μποροῦν νά προσφέρουν. Ἐκτός ἀπό τά παιδιά στίς κατασκηνώσεις φιλοξενήθηκαν φέτος καί κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς

Πανηγυρικός Ἑσπερινός στόν Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας.

εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν τιμή νά προστῆ τῆς πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας ἀνακοίνωσε τήν λειτουργία ἀπό
τόν Σεπτέμβριο Ἐνοριακοῦ Κέντρου Ἀγάπης, τό ὁποῖο θά προσφέρει καθημερινά στούς ἐμπερίστατους καί ἐνδεεῖς συνανθρώπους μας δωρεάν φαγητό. Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς
ἀκολουθίας κάτω ἀπό τά δένδρα τοῦ περίβολου τοῦ ἐνοριακοῦ ναοῦ τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο παρέθεσε δεξίωση γιά
τούς ἐπισήμους καί τό εὐσεβές ἐκκλησίασμα. Τήν παραμονή
τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε καί ὡμίλησε στόν
πανηγυρικό ἑσπερινό πού τελέσθηκε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας. Τό πρωί δέ τῆς
παραμονῆς τῆς ἑορτῆς Κυριακή 14 Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἄνω Σπαρτιᾶς, ὅπου εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἐπικοινωνή-
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Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τίς μικρές κατασκηνώτριες.

μας μέ τίς οἰκογένειες τους οἱ ὁποῖοι ξεκουράστηκαν ἀπό τό
φόρτο τῆς ποιμαντικῆς ἐργασίας καί τῶν ἐνοριακῶν ὑποχρεώσεών τους.
Θεία Λειτουργία στό Λυχνό-Δωρεά ἰατρικοῦ ἐξοπλισμοῦ
Στό ὀρεινό χωριό Λυχνός, τό ὁποῖο βρίσκεται στίς πλαγιές τοῦ
ὄρους Οἴτη ἐπάνω ἀπό τήν ἱστορική Ἱερά Μονή Παναγίας Ἀγάθωνος βρέθηκε τήν Κυριακή 22 Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καί τέλεσε στόν ἐνοριακό Ἱερό
Ναό τοῦ χωριοῦ, ὁποῖος εἶναι ἀφιερωμένος στούς Ἁγίους
Ἀποστόλους τήν θεία Λειτουργία. Στό τέλος τῆς θείας Λειτουρ-
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ΠεριοδεΙα σΕ 98 χωριΑ τΗς ΜητροπΟλεΩς μας

Τέλεση γάμων ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας
Τό μυστήριο τοῦ Γάμου τέλεσε τό Σάββατο 2 Ἰουλίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας τοῦ ὑιοῦ
τοῦ Περιφερειακοῦ Διευθυντῆ Ἐκπαιδεύσεως κ. Ἀργυρόπουλου. Τήν ἴδια ἡμέρα ὁ Σεβασμιώτατος στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου
Ἀθανασίου Δέλφινου ἐτέλεσε τό μυστήριο τοῦ γάμου τῆς κόρης τοῦ πρώην Δημάρχου Λαμιέων κ. Γεωργίου Ντελῆ.
Πανήγυρη Ἁγίου Μιχαήλ Χωνιάτου.
Στήν ἱστορική Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Θερμοπυλῶν βρέθηκαν καί φέτος πολλοί εὐσεβεῖς χριστιανοί τήν
Δευτέρα 4 Μαΐου γιά νά τιμήσουν τήν μνήμη τοῦ λογίου ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας Μητροπολίτου Ἀθηνῶν Μιχαήλ Χωνιάτου. Φέτος γιά πρώτη φορά κατά τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε στό καθολικό τῆς μονῆς ἐψάλησαν
τροπάρια ἀπό τήν εἰδική ἀκολουθία πού συνέταξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ.
Ἰωήλ καί ἡ ὁποία ἔλαβε τῆς ἐγκρίσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γιά τόν Ἅγιο Μιχαήλ Χωνιάτη. Στή
θεία Λειτουργία χοροστάτησε καί ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας.

Ἀπό τήν ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στόν Μητροπολιτικό Ναό Ἐδέσσης.
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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ-ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
Ἁγ. Νικολάου Πτελέας
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Ὁμιλίες στά Ἐνοριακά Πνευματικά Κέντρα.
Στό πλαίσιο λειτουργίας καί ἀξιοποιήσεως τῶν Ἐνοριακῶν
Πνευματικῶν Κέντρων, τά ὁποῖα ἀποτελοῦν ἕνα σημαντικό
«ἐργαλεῖο» στά χέρια τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων, σέ
ὅλα τά μήκη καί πλάτη τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφερείας,
ἀπό τά παραθαλάσσια καί παραθεριστικά μέρη μέχρι καί τά
πιό ὀρεινά καί ἀπομακρυσμένα χωριά μας, πραγματοποιήθηκαν ὁμιλίες ἁγιολογικοῦ, πατερικοῦ, ἀντιαιρετικοῦ καί ἱστορικοῦ περιεχομένου. Οἱ ὁμιλίες ἔγιναν κατά τόν μῆνα Ἰούλιο σέ
22 Πνευματικά Κέντρα ἀπό τούς ἱεροκήρυκες καί τούς θεολόγους κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Σκοπός τῶν ὁμιλιῶν ἦταν ἡ πνευματική καί ψυχική ὠφέλεια τῶν πιστῶν.
Μπορεῖ ἡ καλοκαιρινή περίοδος, νά εἶναι περίοδος ἀναπαύσεως καί διακοπῶν, ἀλλά καί ἡ ἀνάγκη γιά Θεία μάθηση πρέπει
νά συνοδεύει κάθε χριστιανό σέ ὅλες τίς στιγμές τῆς ζωῆς του.
Οἱ ἐκδηλώσεις ἐστέφθησαν μέ ἐπιτυχία καί τίς παρηκολούθησαν πλῆθος πιστῶν, ἐντοπίων καί παραθεριστῶν.
Διάρρηξη Ἱεροῦ Ναοῦ.
Δυστυχῶς ἕνας ἀκόμη Ἱερός Ναός τῆς Μητροπόλεώς μας
μπῆκε στό στόχαστρο διαρρηκτῶν. Πρόκειται γιά τό ἐξωκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων πού ἀνήκει στήν ἐνορία Ἁγίων
Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Νεοχωρακίου Τυμφρηστοῦ. Ἄγνωστοι διαρρῆκτες παραβίασαν τήν πόρτα τοῦ ἐξωκκλησίου καί
ἀφήρεσαν τρία μπρούτζινα μανουάλια. Τό γεγονός καταγγέλθηκε στό Ἀστυνομικό Τμῆμα Μακρακώμης.
Πανηγυρική θεία Λειτουργία στό Καινούριο Λοκρίδος.
Σύμπασα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἑόρτασε λαμπρῶς καί πανηγυρικῶς τήν ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
τήν Δευτέρα 15 Αὐγούστου. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος τέλεσε τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία τήν
κυριώνυμο σήμερα στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου Καινουρίου Λοκρίδος. Τήν πανήγυρη ἐλάμπρυναν
μέ τήν βυζαντινή ψαλμωδία καί τήν ὡραία ἀπόδοση τῶν λει-

Ἀπό τήν ἱερά παράκληση στόν Ἱ. Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παλαιοβράχας
καί τήν χειροθεσία σέ ἀναγνώστη τοῦ κ. Κων/νου Μπαλάφα.

Ἀναμνηστική φωτογραφία τοῦ Σεβασμιωτάτου μέ ἐνορίτες τῆς Ροδωνιᾶς.

Ποιμαντική περιοδεία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
μας κ. Νικολάου καί τῶν ἱεροκηρύκων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας πραγματοποιήθηκε κατά τή διάρκεια τοῦ Δεκαπενταυγούστου μέ σκοπό τήν ἐπικοινωνία μέ τό λαό καί
τήν πνευματική του οἰκοδομή. Ἐν συνόλῳ ἐπισκέφθηκαν
98 Ἐνορίες, ὡς ἐπί τό πλεῖστον ὀρεινῶν χωριῶν καί ἐκείνων πού στεροῦνται Ἐφημερίου. Κύριο θέμα τῶν ὁμιλιῶν
ἦταν τό πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἡ συμβολή της

στή σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους καί ἡ προστασία της
στούς δοκιμαζομένους ἀδελφούς. Οἱ Ἐφημέριοι καί τά
Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια, ἐνημέρωσαν τούς κατοίκους
τῶν χωριῶν, καί ἡ συμμετοχή τόσο τῶν ἐντοπίων ὅσο καί
τῶν παραθεριστῶν ὑπῆρξε ἱκανοποιητική. Γενικό σκεπτικό
τῆς πρωτοβουλίας τῆς Μητροπόλεως ἦταν νά βρεθεῖ ἡ
Ἐκκλησία κοντά στό λαό τῆς ὑπαίθρου καί νά στηρίξει τούς
Χριστιανούς, πού ὑφίστανται τίς συνέπειες μιᾶς πολυμέτωπης κρίσεως.

Ἀναμνηστική φωτογραφία μέ τό ἐκκλησίασμα τῆς ἐνορίας Ξυνιάδος.

Ἀπό τήν ἱερά παράκληση στόν Ἱ. Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Δαμάστας.

Διαγωνισμός Ἐκθέσεως
Ἱερά Μητρόπολή μας μέ τήν εὐκαιρία συμπληρώσεως 150 χρόνων ἀπό τήν κοίμηση καί 250
χρόνων ἀπό τήν γέννηση τοῦ Ἐπισκόπου Ταλαντίου Νεοφύτου Μεταξᾶ, σέ συνεργασία μέ τόν
Δῆμο Λοκρῶν, διοργάνωσε γιά τό τρέχον ἔτος, ποικῖλες
λατρευτικές καί πολιτιστικές ἐκδηλώσεις, ὅπως Συναυλίες,
Ἡμερίδες, ποδηλατικούς ἀγῶνες παίδων καί ἐφήβων, Συνέδριο Νεολαίας μέ θέμα: «Ἐκκλησία καί πατρίδα», κ.ἄ.
Σκοπός τῶν ἐκδηλώσεων αὐτῶν εἶναι ἡ προβολή τῆς
μορφῆς καί τοῦ ἔργου τοῦ Ἐπισκόπου Ταλαντίου Νεοφύτου.
Στά πλαίσια τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων, προκηρύσσει
Διαγωνισμό Ἐκθέσεως γιά μαθητές Δημοτικοῦ, Γυμνασίου
καί Λυκείου, μέ θέμα:

H

« Ἐπίσκοπος Ταλαντίου Νεόφυτος Μεταξᾶς˙ μιά μεγάλη
Ἐκκλησιαστική καί Ἐθνική προσωπικότητα».
Οἱ τρεῖς καλύτερες ἐκθέσεις θά βραβευθοῦν μέ τό ποσό
τῶν 300 εὐρώ ἡ πρώτη, 200 εὐρώ ἡ δεύτερη καί 150 εὐρώ
ἡ τρίτη. Ἡ βράβευση θά γίνει τήν Κυριακή 13 Νοεμβρίου
μετά τήν Θεία Λειτουργία, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Θεοδώρων Ἀταλάντης. Ἐπίσης, ὅλοι οἱ συμμετέχοντες στό διαγωνισμό θά λάβουν Ἔπαινο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πού θά
συνοδεύεται ἀπό ἀναμνηστικό δῶρο.
Παρακαλοῦμε νά ἐνημερώσετε τά παιδιά σας καί προτρέψετε νά συμμετάσχουν στό Διαγωνισμό. Τίς ἐκθέσεις τῶν
παιδιῶν θά πρέπει νά τίς ἀποστείλετε στήν Ἱερά Μητρόπολη μέχρι 27 Ὀκτωβρίου 2011.
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Προφήτη Ἠλία Παλαιοχωρίου

Στά πλαίσια τῶν Θεολογικο-Ιστορικῶν Ἑσπερίδων
πραγματοποιήθηκε στήν Πτελέα τήν Κυριακή 7 Αὐγούστου, Ἑσπερίδα γιά τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου,

Μὲ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε, παρουσίᾳ τοῦ Ἱεροῦ
Κλήρου, φορέων τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως καὶ πλήθους
πιστῶν, τὴν Κυριακὴ 10 Ἰουλίου ἡ Ἑσπερίδα ποὺ διοργάνωσε τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ Παλαιοχωρίου Σπερχιάδος ὑπό τήν αἰγίδα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος. Ἡ Ἑσπερίδα, τὴν ὁποία
παρουσίασε ὁ κ. Παναγιώτης Δανιὴλ, Καθηγητὴς Φιλόλογος περιελάμβανε προσφώνηση ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο τοῦ
Ναοῦ π. Ἰωάννη Σουφλερὸ καὶ δύο εἰσηγήσεις. Ἡ πρώτη
εἰσήγηση ἔγινε ἀπὸ τὴν κ. Βασιλικὴ Μπούρα, καθηγήτρια
Ἀγγλικῆς Φιλολογίας μὲ θέμα: «Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου, Ἐνδόξου, Προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου» καὶ ἡ δεύτερη ἀπὸ
τὸν κ. Ἰωάννη Παπαναγιώτου, τ. Πάρεδρο τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου καὶ ἱστορικὸ τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης
Ἱ. Μονῆς Προφήτου Ἠλιοῦ Παλαιοχωρίου, ὁ ὁποῖος ἀνέ-

στόν αὔλειο χῶρο τοῦ ὁμώνυμου Ἐνοριακοῦ Ναοῦ.
Τήν Ἑσπερίδα παρουσίασε ἡ μαθήτρια Γυμνασίου Ἰουλία Ἀναγνώστου καί ἐν συνεχείᾳ ἔγιναν εἰσηγήσεις ἀπό τόν
κ. Ἠλία Παπουτσόπουλο, τ. Δήμαρχο Φουρνᾶς μέ θέμα:
«Ὁ βίος τοῦ Ἁγίου Νικολάου», τόν κ. Νικόλαο Νέλλα,
σμήναρχο ἐ.ἀ. μέ θέμα: «Λαογραφία, ἤθη καί ἔθιμα τοῦ
Ἁγίου Νικολάου» καί τόν κ. Νικόλαο Κοντογιάννη, ἐκπαιδευτικό μέ θέμα: « Ἱστορικό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ». Τίς εἰσηγήσεις πλαισίωσε ἡ χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Γερμανός ὁ Μελωδός» τῆς Μητροπόλεώς μας, ἡ
ὁποία ὑπό τή διεύθυνση τοῦ καθηγητοῦ κ. Ἀναργύρου
Βλάχου, ἔψαλε ὕμνους ἀπό τήν Ἀσματική Ἀκολουθία τοῦ
Ἁγίου Νικολάου.
Τήν Ἑσπερίδα χαιρέτησε καί ἔκλεισε ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Ραφαήλ Γρίβας, ὁ
ὁποῖος, ἀφοῦ μετέφερε τίς πατρικές εὐχές καί εὐλογίες τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου καί συνεχάρη ὅλους ὅσοι συμμετεῖχαν ἐνεργά στήν Ἑσπερίδα, τόνισε ἰδιαιτέρως τήν ὠφέλεια πού προκύπτει ἀπό τίς ἐκδηλώσεις αὐτές, στίς ὁποῖες προβάλλονται οἱ Ἅγιοι καί ἀναδεικνύονται οἱ ἱστορικοί μνημειακοί ναοί τῆς τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας. Ἡ συγκέντρωση δέ πλουσίου ἱστορικοῦ καί λαογραφικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τούς εἰσηγητές θά ἀποτελεῖ γιά τήν
περιοχή μας πηγή γνώσεως τῶν ἱστορικῶν ἐκκλησιαστικῶν
μνημείων καί παραδόσεων, μέ τήν καταγραφή καί δημοσίευση τῶν ὁποίων θά διατηρηθεῖ ἡ ἱστορική μνήμη καί ἡ
Ἑλληνορθόδοξη παράδοση ἀπό γενεά σέ γενεά.
Στό τέλος τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο παρέθεσε μικρή
δεξίωση.
Στήν Ἑσπερίδα παρέστησαν οἱ τέως Δήμαρχοι Μακρακώμης κ. Κων/νος Κρητικός, Σπερχειάδος κ. Νικόλαος Τζιβελέκας, Ἁγ. Γεωργίου κ. Νικόλαος Ἀντωνόπουλος καί
Φουρνᾶ κ. Ἠλίας Παπουτσόπουλος, ὁ Ἀντιδήμαρχος κ.
Ἠλίας Μπῆτος, Ἱερεῖς ἀπό τά γύρω χωριά καί πολλοί κάτοικοι καί παραθεριστές τῆς περιοχῆς.

Σελίδα 12

πτυξε τὸ θέμα: «Ἡ Ἱστορία τοῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ Παλαιοχωρίου, ὁ Προφήτης Ἠλίας στὴ Λαογραφία, Ἤθη καὶ
Ἔθιμα». Μετὰ τὶς εἰσηγήσεις ἡ χορωδία Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ κ. Κωνσταντίνου Κοτσαντίνη
ἀπέδωσε ἐπίκαιρους ὕμνους τῆς ἑορτῆς τοῦ Προφήτου
Ἠλιοῦ. Τὴν Ἑσπερίδα ἔκλεισε ὁ Ἐκπρόσωπος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Αἰδεσιμώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Παναγιώτης Σερέτης, ὁ ὁποῖος
μετέφερε τὶς θερμὲς εὐχὲς τοῦ Ποιμενάρχου μας, συνεχάρη
τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο, τοὺς ὁμιλητὲς γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν εἰσηγήσεών τους, τὴν χορωδία γιὰ τὴν ἀπόδοση
τῶν ὕμνων καὶ τόνισε τὴν ὠφέλεια ποὺ ἀποκομίζουν οἱ πιστοὶ ἀπὸ τὶς Ἑσπερίδες αὐτὲς, οἱ ὁποῖες τονώνουν τὴν πίστη, καί δίνουν τήν εὐκαιρία νὰ γίνονται γνωστοὶ οἱ βίοι
τῶν Ἁγίων μας, ἡ ἱστορία τοῦ Ναοῦ καὶ οἱ παραδόσεις κάθε τόπου. Τέλος τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο παρέθεσε
δεξίωση.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙ Ω ΤΙ ΔΟΣ
89,4 & 89,7
ἐνημερώνει - ξεκουράζει - ψυχαγωγεῖ
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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC
Ὁ Σεβασμιώτατος σέ ἑορτατιστικές ἐκδηλώσεις στήν Ἔδεσσα.
Μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ἐδέσσης, Πέλης καί Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος συμμετεῖχε στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν ἁγίων καλλινίκων Ἀναργύρων
Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ πού ἔλαβαν χώρα τήν Πέμπτη 30 Ἰουνίου καί τήν Παρασκευή 1 Ἰουλίου στόν ὁμώνυμο Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἐδέσσης μέ τήν συμμετοχή τῶν Σεβασμιωτάτων

Μητροπολιτῶν Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, Σερβίων καί Κοζάνης κ. Παύλου, Φλωρίνης, Πρεσπῶν
καί Ἐορδαίας κ. Θεοκλήτου, Νεοπόλεως καί Σαμάρειας κ.
Ἀμβροσίου καί τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου. Οἱ ἑορταστικές καί
λατρευτικές ἐκδηλώσεις ξεκίνησαν μέ τήν ὑποδοχή τεμάχιου
ξύλου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τό ὁποῖο φυλάσσεται στήν Ἱερά
Μονή Χελανδαρίου Ἁγίου Ὄρους καί τό ὁποῖο ἐκτέθηκε γιά
προσκύνηση καί ἁγιασμό τῶν πιστῶν κατά τήν διάρκεια τοῦ
ἑορτασμοῦ. Ἀκολούθησε μέγας πανηγυρικός ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φλωρίνης κ.
Θεοκλήτου. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τελέσθηκε ἀρχιερατικό
συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, ὁ ὁποῖος καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο.
Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας τελέσθηκαν τά ἐγκαίνια
τῶν ἀνακαινισμένων γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης, παρουσία τῶν προσκεκλημένων Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων.

Ἀπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στήν Ἐδεσσα.

σει μέ τούς κατοίκους τοῦ χωριοῦ καί νά ἐνημερωθεῖ γιά ἐνοριακά ζητήματα.

Ἀπό τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία στό Καινούριο Λοκρίδος.

τουργικῶν ὕμνων καί τῶν ὕμνων τῆς ἑορτῆς ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θωμᾶ Ἀμπελοκήπων κ. Θεόδωρος Βασιλικός καί ὁ Λαμπαδάριος τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Λαμίας κ. Ἀνδρέας Ἰωακείμ. Τήν ἑορτή τῆς ἐνορίας
τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ὁ Βουλευτής Φθιώτιδος κ. Χρ.
Σταϊκούρας, ὁ Δήμαρχος Μώλο-Ἀγίου Κωνσταντίνου κ. Εὐ.
Τετριμήδας, λοιποί ἐπίσημοι καί πλῆθος εὐσεβῶν χριστιανῶν,
μεγάλο μέρος τοῦ ὁποίου προσῆλθε τοῦ ἱεροῦ Ποτηρίου καί
μετέλαβε τῶν ἀχράντων Μυστηρίων. Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Ἐλευθερίου στήν σύντομη προσλαλιά του, ἀφοῦ

Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στήν ἐνορία Σπαρτιᾶς.

Ὁλοκλήρωση λειτουργίας Κατασκηνωτικῆς Περιόδου.
Μέ ἐπιτυχία ἐστέφθη καί φέτος ἡ λειτουργία τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας στό Καινούριο Λοκρίδος. Συνολικά φιλοξενήθηκαν 350 παιδιά ἀπό
ὅλη τήν Φθιώτιδα, τά ὁποῖα εἶχαν τήν εὐκαιρία νά ἀπολαύσουν τό ὄμορφο φυσικό περιβάλλον, τό παιχνίδι καί τήν ψυχαγωγία τῆς ἀνέμελης κατασκηνωτικῆς ζωῆς ἀλλά καί τήν
συμμετοχή στήν μυστηριακή Ἐκκλησιαστική ζωή καί τήν πνευματική κατάρτιση, πού μόνο οἱ Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις
μποροῦν νά προσφέρουν. Ἐκτός ἀπό τά παιδιά στίς κατασκηνώσεις φιλοξενήθηκαν φέτος καί κληρικοί τῆς Μητροπόλεώς

Πανηγυρικός Ἑσπερινός στόν Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας.

εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν τιμή νά προστῆ τῆς πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας ἀνακοίνωσε τήν λειτουργία ἀπό
τόν Σεπτέμβριο Ἐνοριακοῦ Κέντρου Ἀγάπης, τό ὁποῖο θά προσφέρει καθημερινά στούς ἐμπερίστατους καί ἐνδεεῖς συνανθρώπους μας δωρεάν φαγητό. Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς
ἀκολουθίας κάτω ἀπό τά δένδρα τοῦ περίβολου τοῦ ἐνοριακοῦ ναοῦ τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο παρέθεσε δεξίωση γιά
τούς ἐπισήμους καί τό εὐσεβές ἐκκλησίασμα. Τήν παραμονή
τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε καί ὡμίλησε στόν
πανηγυρικό ἑσπερινό πού τελέσθηκε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας. Τό πρωί δέ τῆς
παραμονῆς τῆς ἑορτῆς Κυριακή 14 Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἄνω Σπαρτιᾶς, ὅπου εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἐπικοινωνή-
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Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τίς μικρές κατασκηνώτριες.

μας μέ τίς οἰκογένειες τους οἱ ὁποῖοι ξεκουράστηκαν ἀπό τό
φόρτο τῆς ποιμαντικῆς ἐργασίας καί τῶν ἐνοριακῶν ὑποχρεώσεών τους.
Θεία Λειτουργία στό Λυχνό-Δωρεά ἰατρικοῦ ἐξοπλισμοῦ
Στό ὀρεινό χωριό Λυχνός, τό ὁποῖο βρίσκεται στίς πλαγιές τοῦ
ὄρους Οἴτη ἐπάνω ἀπό τήν ἱστορική Ἱερά Μονή Παναγίας Ἀγάθωνος βρέθηκε τήν Κυριακή 22 Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καί τέλεσε στόν ἐνοριακό Ἱερό
Ναό τοῦ χωριοῦ, ὁποῖος εἶναι ἀφιερωμένος στούς Ἁγίους
Ἀποστόλους τήν θεία Λειτουργία. Στό τέλος τῆς θείας Λειτουρ-
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ΠεριοδεΙα σΕ 98 χωριΑ τΗς ΜητροπΟλεΩς μας

Τέλεση γάμων ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας
Τό μυστήριο τοῦ Γάμου τέλεσε τό Σάββατο 2 Ἰουλίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας τοῦ ὑιοῦ
τοῦ Περιφερειακοῦ Διευθυντῆ Ἐκπαιδεύσεως κ. Ἀργυρόπουλου. Τήν ἴδια ἡμέρα ὁ Σεβασμιώτατος στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου
Ἀθανασίου Δέλφινου ἐτέλεσε τό μυστήριο τοῦ γάμου τῆς κόρης τοῦ πρώην Δημάρχου Λαμιέων κ. Γεωργίου Ντελῆ.
Πανήγυρη Ἁγίου Μιχαήλ Χωνιάτου.
Στήν ἱστορική Μονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Θερμοπυλῶν βρέθηκαν καί φέτος πολλοί εὐσεβεῖς χριστιανοί τήν
Δευτέρα 4 Μαΐου γιά νά τιμήσουν τήν μνήμη τοῦ λογίου ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας Μητροπολίτου Ἀθηνῶν Μιχαήλ Χωνιάτου. Φέτος γιά πρώτη φορά κατά τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε στό καθολικό τῆς μονῆς ἐψάλησαν
τροπάρια ἀπό τήν εἰδική ἀκολουθία πού συνέταξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ.
Ἰωήλ καί ἡ ὁποία ἔλαβε τῆς ἐγκρίσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γιά τόν Ἅγιο Μιχαήλ Χωνιάτη. Στή
θεία Λειτουργία χοροστάτησε καί ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας.

Ἀπό τήν ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στόν Μητροπολιτικό Ναό Ἐδέσσης.

Σελίδα 13
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ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ-ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
Ἁγ. Νικολάου Πτελέας
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Ὁμιλίες στά Ἐνοριακά Πνευματικά Κέντρα.
Στό πλαίσιο λειτουργίας καί ἀξιοποιήσεως τῶν Ἐνοριακῶν
Πνευματικῶν Κέντρων, τά ὁποῖα ἀποτελοῦν ἕνα σημαντικό
«ἐργαλεῖο» στά χέρια τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων, σέ
ὅλα τά μήκη καί πλάτη τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφερείας,
ἀπό τά παραθαλάσσια καί παραθεριστικά μέρη μέχρι καί τά
πιό ὀρεινά καί ἀπομακρυσμένα χωριά μας, πραγματοποιήθηκαν ὁμιλίες ἁγιολογικοῦ, πατερικοῦ, ἀντιαιρετικοῦ καί ἱστορικοῦ περιεχομένου. Οἱ ὁμιλίες ἔγιναν κατά τόν μῆνα Ἰούλιο σέ
22 Πνευματικά Κέντρα ἀπό τούς ἱεροκήρυκες καί τούς θεολόγους κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Σκοπός τῶν ὁμιλιῶν ἦταν ἡ πνευματική καί ψυχική ὠφέλεια τῶν πιστῶν.
Μπορεῖ ἡ καλοκαιρινή περίοδος, νά εἶναι περίοδος ἀναπαύσεως καί διακοπῶν, ἀλλά καί ἡ ἀνάγκη γιά Θεία μάθηση πρέπει
νά συνοδεύει κάθε χριστιανό σέ ὅλες τίς στιγμές τῆς ζωῆς του.
Οἱ ἐκδηλώσεις ἐστέφθησαν μέ ἐπιτυχία καί τίς παρηκολούθησαν πλῆθος πιστῶν, ἐντοπίων καί παραθεριστῶν.
Διάρρηξη Ἱεροῦ Ναοῦ.
Δυστυχῶς ἕνας ἀκόμη Ἱερός Ναός τῆς Μητροπόλεώς μας
μπῆκε στό στόχαστρο διαρρηκτῶν. Πρόκειται γιά τό ἐξωκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων πού ἀνήκει στήν ἐνορία Ἁγίων
Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Νεοχωρακίου Τυμφρηστοῦ. Ἄγνωστοι διαρρῆκτες παραβίασαν τήν πόρτα τοῦ ἐξωκκλησίου καί
ἀφήρεσαν τρία μπρούτζινα μανουάλια. Τό γεγονός καταγγέλθηκε στό Ἀστυνομικό Τμῆμα Μακρακώμης.
Πανηγυρική θεία Λειτουργία στό Καινούριο Λοκρίδος.
Σύμπασα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἑόρτασε λαμπρῶς καί πανηγυρικῶς τήν ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
τήν Δευτέρα 15 Αὐγούστου. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος τέλεσε τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία τήν
κυριώνυμο σήμερα στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου Καινουρίου Λοκρίδος. Τήν πανήγυρη ἐλάμπρυναν
μέ τήν βυζαντινή ψαλμωδία καί τήν ὡραία ἀπόδοση τῶν λει-

Ἀπό τήν ἱερά παράκληση στόν Ἱ. Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παλαιοβράχας
καί τήν χειροθεσία σέ ἀναγνώστη τοῦ κ. Κων/νου Μπαλάφα.

Ἀναμνηστική φωτογραφία τοῦ Σεβασμιωτάτου μέ ἐνορίτες τῆς Ροδωνιᾶς.

Ποιμαντική περιοδεία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
μας κ. Νικολάου καί τῶν ἱεροκηρύκων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας πραγματοποιήθηκε κατά τή διάρκεια τοῦ Δεκαπενταυγούστου μέ σκοπό τήν ἐπικοινωνία μέ τό λαό καί
τήν πνευματική του οἰκοδομή. Ἐν συνόλῳ ἐπισκέφθηκαν
98 Ἐνορίες, ὡς ἐπί τό πλεῖστον ὀρεινῶν χωριῶν καί ἐκείνων πού στεροῦνται Ἐφημερίου. Κύριο θέμα τῶν ὁμιλιῶν
ἦταν τό πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἡ συμβολή της

στή σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους καί ἡ προστασία της
στούς δοκιμαζομένους ἀδελφούς. Οἱ Ἐφημέριοι καί τά
Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια, ἐνημέρωσαν τούς κατοίκους
τῶν χωριῶν, καί ἡ συμμετοχή τόσο τῶν ἐντοπίων ὅσο καί
τῶν παραθεριστῶν ὑπῆρξε ἱκανοποιητική. Γενικό σκεπτικό
τῆς πρωτοβουλίας τῆς Μητροπόλεως ἦταν νά βρεθεῖ ἡ
Ἐκκλησία κοντά στό λαό τῆς ὑπαίθρου καί νά στηρίξει τούς
Χριστιανούς, πού ὑφίστανται τίς συνέπειες μιᾶς πολυμέτωπης κρίσεως.

Ἀναμνηστική φωτογραφία μέ τό ἐκκλησίασμα τῆς ἐνορίας Ξυνιάδος.

Ἀπό τήν ἱερά παράκληση στόν Ἱ. Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Δαμάστας.

Διαγωνισμός Ἐκθέσεως
Ἱερά Μητρόπολή μας μέ τήν εὐκαιρία συμπληρώσεως 150 χρόνων ἀπό τήν κοίμηση καί 250
χρόνων ἀπό τήν γέννηση τοῦ Ἐπισκόπου Ταλαντίου Νεοφύτου Μεταξᾶ, σέ συνεργασία μέ τόν
Δῆμο Λοκρῶν, διοργάνωσε γιά τό τρέχον ἔτος, ποικῖλες
λατρευτικές καί πολιτιστικές ἐκδηλώσεις, ὅπως Συναυλίες,
Ἡμερίδες, ποδηλατικούς ἀγῶνες παίδων καί ἐφήβων, Συνέδριο Νεολαίας μέ θέμα: «Ἐκκλησία καί πατρίδα», κ.ἄ.
Σκοπός τῶν ἐκδηλώσεων αὐτῶν εἶναι ἡ προβολή τῆς
μορφῆς καί τοῦ ἔργου τοῦ Ἐπισκόπου Ταλαντίου Νεοφύτου.
Στά πλαίσια τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων, προκηρύσσει
Διαγωνισμό Ἐκθέσεως γιά μαθητές Δημοτικοῦ, Γυμνασίου
καί Λυκείου, μέ θέμα:

H

« Ἐπίσκοπος Ταλαντίου Νεόφυτος Μεταξᾶς˙ μιά μεγάλη
Ἐκκλησιαστική καί Ἐθνική προσωπικότητα».
Οἱ τρεῖς καλύτερες ἐκθέσεις θά βραβευθοῦν μέ τό ποσό
τῶν 300 εὐρώ ἡ πρώτη, 200 εὐρώ ἡ δεύτερη καί 150 εὐρώ
ἡ τρίτη. Ἡ βράβευση θά γίνει τήν Κυριακή 13 Νοεμβρίου
μετά τήν Θεία Λειτουργία, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Θεοδώρων Ἀταλάντης. Ἐπίσης, ὅλοι οἱ συμμετέχοντες στό διαγωνισμό θά λάβουν Ἔπαινο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πού θά
συνοδεύεται ἀπό ἀναμνηστικό δῶρο.
Παρακαλοῦμε νά ἐνημερώσετε τά παιδιά σας καί προτρέψετε νά συμμετάσχουν στό Διαγωνισμό. Τίς ἐκθέσεις τῶν
παιδιῶν θά πρέπει νά τίς ἀποστείλετε στήν Ἱερά Μητρόπολη μέχρι 27 Ὀκτωβρίου 2011.
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Ἐγκαίνια ἔργων ἀνακαίνισης Ἱερᾶς Μονῆς Δαδίου
καί σεμνότητα εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν
μεγάλη τιμή καί ὑποσχέθηκε ὅτι θά παραμείνει πάντοτε
στό πλευρό τῆς Μονῆς, γιά νά ἐνισχύει τό ἔργο της.
Ἀμέσως μετά ὁ Σεβασμιώτατος χειροθέτησε μέ τό ὀφφίκιο τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου τόν π. Διομήδη Παναγιωτόπουλο, Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Ἀμφικλείας, θεολόγο
καί συγγραφέα, εὐχηθεῖς συνέχιση τῆς συμπαραστάσεώς του εἰς τό Ποιμαντικό καί Διοικητικό ἔργο τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως.
Στή συνέχεια, ὅλοι μαζί μετέβησαν λιτανευτικά στόν τόπο τῆς εὑρέσεως τῆς ἁγίας Εἰκόνος, ὀλίγον ἔξω ἀπό τήν
Μονή, ὅπου τελέσθηκε Ἁγιασμός καί Ἀρτοκλασία καί
ἐπέστρεψαν στό νέο ξενῶνα, ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος μέ
τήν Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γερόντισσα Γαλήνη
καί τόν Μεγάλο Εὐεργέτη κ. Πέτρο Κυριακίδη τέλεσε τά
ἐγκαίνια τῆς νέας πτέρυγος καί ἔκοψε τήν κορδέλλα τῶν
ἐγκαινίων. Ἡ τελετή ἔκλεισε μέ τήν τέλεση Τρισάγιου
Ὁ Σεβασμιώτατος τιμᾶ τόν εὐεργέτη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Δαδίου κ. Πέτρο Κυριακίδη.
στόν τάφο τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Ἀμβροσίου, στό
Τά ἔργα ἀνακαινίσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γενεσίου τῆς Θεοτό- προαύλιο χῶρο τῆς Μονῆς, τό ὁποῖο παρηκολούθησαν ὅλοι
κου Δαδίου (Ἀμφικλείας),
οἱ προσκυνητές.
ἀναπλάσεως τοῦ περιβάλἩ Ἱερά Μονή παρέθεσε
λοντος χώρου καί ἀνεγέρπλούσια
τράπεζα
σέ
σεως νέας πτέρυγος,
ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς
ἐγκαινίασε ὁ Σεβασμιώταπροσκυνητές, οἱ ὁποῖοι
τος Μητροπολίτης μας κ.
ἐξέφρασαν τόν θαυμασμό
Νικόλαος, τό Σάββατο 6
τους γιά τά ἔργα ἀναπλάΑὐγούστου, ἑορτή τῆς
σεως, ἀνακαινίσεως καί
Μεταμορφώσεως
τοῦ
ἐξωραϊσμοῦ τῆς Ἱερᾶς
Σωτῆρος καί ἐπέτειος τῆς
Μονῆς.
εὑρέσεως τῆς Ἁγίας καί
Μετά τήν τράπεζα, ὁ Σεβαθαυματουργοῦ Εἰκόνος
σμιώτατος ἐπισκέφθηκε τίς
τῆς Παναγίας ΓαυριώτισΚατασκηνώσεις τῶν Χρισας. Τά ἔργα ἀναστηλώστιανικῶν
Μαθητικῶν
σεως καί ἀνακαινίσεως
Ὁμάδων στόν Παρνασσό
τῆς ἱστορικῆς Μονῆς, στήν
καί μίλησε στά παιδιά, τά
ὁποία σημειωτέον ἐπέραὁποῖα τόν ἐδέχθησαν μέ
Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν κ. Κυριακίδη, τόν πρωτοπρεσβύτερο π. Διομήδη
σε ὅλα τά χρόνια τῆς ζωῆς
ἀγάπη καί σεβασμό.
Παναγιωτόπουλο καί τήν καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς γερόντισσα Γαλήνη.
του ὁ γνωστός γέροντας
π. Ἀμβρόσιος Λάζαρης, εἶχαν ἀρχίσει τό 2000 καί ὁλοκληρώθηκαν πρόσφατα μέ τήν συνδρομή πολλῶν
εὐσεβῶν δωρητῶν, πνευματικῶν τέκνων τοῦ Γέροντος
Ἀμβροσίου, κυρίως δέ τοῦ γνωστοῦ ἐπιχειρηματία κ.
Πέτρου Κυριακίδη, τόν ὁποῖο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἐτίμησε μέ τό ἀνώτατο παράσημο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, τόν Χρυσό
Σταυρό μετά διπλώματος καί τό Μετάλλιο τοῦ Ἰωβηλαίου. Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας, στήν
ὁποία ἱερούργησε καί ἐκήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος, σέ
ἀτμόσφαιρα συγκινήσεως ἐπέδωσε τήν τιμητική διάκριση στόν κ. Πέτρο Κυριακίδη καί ἐξέφρασε τίς θερμές
εὐχαριστίες του γιά τήν γενναία προσφορά του, χάριν
τῆς ὁποίας ἡ Ἱερά Μονή ἄλλαξε ὄψη, εὐχηθεῖς ὑγεία καί
πλουσία τήν παρά τῆς Παναγίας ἀνταπόδοση. Τόν κ.
Πέτρο Κυριακίδη προσεφώνησε καί ὁ Δήμαρχος Ἀμφικλείας - Ἐλάτειας ἰατρός κ. Θεόδωρος Ντοῦρος καί
εὐχαρίστησε ἐκ μέρους τοῦ Δήμου διά τήν μεγάλη δωὉ Σεβασμιώτατος μέ τόν κ. Πέτρο Κυριακίδη καί τήν Ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Δαδίου, ἐγκαινιάζει τήν νέα πτέρυγα τῆς Μονῆς.
ρεά του. Ὁ τιμηθεῖς κ. Πέτρος Κυριακίδης, μέ ταπείνωση
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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC
τοῦ κηρύγματος τοῦ ἁγίου, τό ὁποῖο ἀφυπνηστικό καί ἐθνεγερτικό εἶναι ἀναγκαῖο καί στήν σύγχρονη ἐποχή, τῶν ἠθικῶν
καί ἀξιακῶν κρίσεων, τῶν μεγάλων ἐθνικῶν ζητημάτων. Στό
Πνευματικό Κέντρο τῆς ἐνορίας μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς θείας Λειτουργίας παρατέθηκε ἐκ μέρους τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Συμβουλίου ἐπίσημη δεξίωση γιά τόν Σεβασμιώτατο καί τό
εὐσεβές ἐκκλησίασμα.
Θεία Λειτουργία στό χωριό Φτέρη Σπερχειάδος
Στό πλαίσιο τῶν ποιμαντικῶν του ἐξορμήσεων σέ χωριά τῆς
περιφέρειας τῆς Φθιώτιδος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος λειτούργησε καί ὡμίλησε τήν Κυριακή 28
Ὀκτωβρίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Φτέρης ΣπερχειΔιανομή ἀντιδώρου στό εὐσεβές ἐκκλησίασμα τοῦ Λυχνοῦ.

γίας ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ Δημητρίου Καρακῶστα, ἰατροῦ ἐκ Λαμίας καί τέως
Προέδρου Νομαρχιακοῦ Συμβουλίου. Ἡ συζύγος τοῦ ἐκλιπόντος προχώρησε στήν εὐγενική χειρονομία νά προσφέρει
τόν ἰατρικό ἐξοπλισμό τοῦ ἀειμνήστου συζύγου της στήν Μητρόπολή μας γιά τίς ἀνάγκες τοῦ νέου Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου « Στέγη Γερόντων-Ἀργύρης Πετρῆς», Στυλίδος. Μετά
τό τέλος τοῦ μνημοσύνου προσφέρθηκε καφές σέ κατάστημα
τοῦ χωριοῦ ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἐπικοινωνήσει τόσο μέ τούς κατοίκους τοῦ χωριοῦ ὅσο καί μέ
τούς ἐπισκέπτες καί νά ἐνημερωθεῖ γιά τά προβλήματα καί τίς
ἀνάγκες τῆς ἐνορίας.
Πανήγυρη Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Λαμίας.

Ἁναμνηστική φωτογραφία στό χωριό Φτέρη Σπερχειάδος.

άδος. Στήν θεία Λειτουργία παρέστησαν ἡ πρ. Ὑπουργός καί
νῦν Βουλευτής Φθιώτιδος κα Κατερίνα Μπατζελῆ, ὁ Δήμαρχος Μακρακώμης κ. Παπαευθυμίου καί πολλοί κάτοικοι ἀλλά
καί ἐπισκέπτες τοῦ χωριοῦ. Μετά τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε τό Λαογραφικό καί Πολιτιστικό Μουσεῖο τοῦ χωριοῦ σέ αἴθουσα τοῦ ὁποίου τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο παρέθεσε δεξίωση στούς ἐπισήμους.
Ὁ Σεβασμιώτατος στόν ἑορτασμό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου
Ἀλεξάνδρου Παλαιοῦ Φαλήρου.
Στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας, στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό
Παλαιοῦ Φαλήρου ἔλαβε μέρος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-

Ἀπό τή θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Κοσμᾶ Λαμίας.

Μέ λαμπρή ἀρχιερατική θεία Λειτουργία κορυφώθηκαν οἱ
ἑορταστικές ἐκδηλώσεις τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ
Αἰτωλοῦ Ἐργατικῶν Κατοικιῶν Λαμίας πρός τιμήν τοῦ προστάτη τους Ἁγίου Ἐθνομάρτυρα καί Ἱερομάρτυρα Κοσμᾶ τήν Τρίτη
24 Αὐγούστου. Στό νεόδμητο Ἱερό Ναό τῆς πόλεως τῆς θείας
Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος καί παρέστη πλῆθος εὐσεβῶν χριστιανῶν πού ἐκζήτησαν τήν χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Ἁγίου. Στό κήρυγμά του
ὁ Σεβασμιώτατος ἐτόνισε τόν σπουδαῖο ρόλο τοῦ Ἁγίου
Κοσμᾶ στόν φωτισμό τοῦ ὑπόδουλου γένους τῶν χριστιανῶν
καί τήν προετοιμασία του γιά τήν μεγάλη ἀπολευθερωτική
ἐθνεγερσία τοῦ 1821, ἐνῶ τόνισε τήν διαχρονικότητα τῆς ἀξίας

Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό ἁγίου Ἀλεξάνδρου Π. Φαλήρου.

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Γιά δεύτερη συνεχή χρονιά ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Σύνοδου τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πραγματοποίησε πέντε (5) Περιφερειακά Φεστιβάλ Νεολαίας ἀπό 7 ἕως 14 Μαΐου.
Συνολικά συμμετεῖχαν τρεῖς χιλιάδες τριακόσιοι εἴκοσι
(3.320) ἔφηβοι καί νέοι ἀπό τριάντα ἑπτά (37) Ἱερές Μητροπόλεις. Ἡ Μητρόπολή μας συμμετεῖχε μέ τήν Χορωδία τῆς
Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας «Γερμανός ὁ Μελωδός», τά παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα καί Μονωδία, στό Φεστιβάλ πού φιλοξένησε ἡ Ἱερά
Μητρόπολη Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ στό
Πνευματικό Κέντρο τοῦ Δήμου Κηφισιᾶς.
Τά ἀποτελέσματα τῶν διαγωνισμῶν ἦταν τά ἑξῆς: Ἡ χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Γερμανός ὁ Μελωδός», πῆρε τό 1ο Βραβεῖο, ἔπαινο γιά τό τραγούδι «Ἅη
Γιώργης» καί τιμητική διάκριση γιά τό ὀρχηστρικό σύνολο.
Στό διαγωνισμό Μονωδῶν Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ὁ Βασίλειος Χῆρας πῆρε τό 2ο Βραβεῖο. Τέλος, τά παραδοσιακά
χορευτικά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας πῆραν τό 3ο Βραβεῖο.
Ἡ Τελετή τῶν Βραβεύσεων θά πραγματοποιηθεῖ τόν Δεκέμβριο 2011, στό πλαίσιο τῆς Χριστουγεννιάτικης Συναυλίας Νέων τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος στήν Ἀθήνα.
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΑΦΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος ἐξέδωσε τό κάτωθι
Δελτίο Τύπου γιά τήν ἐνημέρωση καί πληροφόρηση
τῆς κοινῆς γνώμης σχετικά μέ τό θέμα πού δημιουργήθηκε ὡς ἀναφορά τήν ταφή ρωμαιοκαθολικοῦ στή
Λαμία, τό ὁποῖο ἔλαβε μεγάλες διαστάσεις μέσα ἀπό
τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης καί διαστρεβλώθηκε
εἰς βάρος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας:
«Ἐξ ἀφορμῆς ἀνακοινώσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ἐπισκόπου τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν Σύρου, Θήρας, Κρήτης καί προέδρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Καθολικῆς
Ἱεραρχίας Ἑλλάδος κ. Φραγκίσκου σχετικά μέ τήν κηδεία καί ταφή στήν Λαμία τοῦ Massimo Bartolini Ρωμαιοκαθολικοῦ τό θρήσκευμα Ἰταλοῦ, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος διευκρινίζει:
Κάτ΄ ἀρχάς ἡ Ἀνακοίνωση τοῦ Ἐπισκόπου τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν βρίθει ἀνακριβειῶν καί σκοπό ἔχει τήν
δημιουργία ἐντυπώσεων. Ὁ ἐν λόγω Ρωμαιοκαθολικός
δέν ἀπεβίωσε στή Λαμία, ἀλλά στήν Βόνιτσα Αἰτωλοακαρνανίας. Σέ αἴτημα τῶν συγγενῶν του νά ψαλλεῖ καί
νά ταφεῖ στήν Λαμία εὐγενῶς ὑποδείξαμε νά ψαλλεῖ
στόν πλησιέστερο Ναό τῶν Καθολικῶν στήν Πάτρα ἡ
ἀλλαχοῦ καί νά γίνει ἡ ταφή του στήν Λαμία κατά τήν
ἐπιθυμία τους.
Τήν λύση αὐτή ἐδώσαμε σύμφωνα μέ τίς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περί κηδείας καί ταφῆς ἑτεροδόξων. Ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει κανόνες καί τάξη, ἡ
ὁποία δέν παραβιάζεται κάτω ἀπό τήν πιέση τῆς παγκοσμιοποιήσεως καί τῶν δημοσίων σχέσεων.
Ἀπό πλευρᾶς συγγενῶν δέν διεπίστωσα καμμία
ἀντίδραση. Ὁ συντάκτης τῆς ἀνακοινώσεως τῇ ἀνοχῇ
τοῦ φιλησύχου Ἐπισκόπου κ. Φραγκίσκου μεγαλοποιεῖ
τό ὅλον θέμα, ὅπως ἔχει πράξει καί στό παρελθόν μέ
διάφορα θέματα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, γιά νά μειώσει τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὡς ἐριστικήν καί συντηρητικήν.
Λυπούμεθα, διότι μέ τέτοια νοοτροπία δέν προάγονται οἱ καλές σχέσεις Ὀρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικῶν, γιά τήν καλλιέργεια τῶν ὁποίων πολλοί μοχθοῦν πρός δόξαν Θεοῦ.
Τό λυπηρότερον εἶναι, ὅτι ἡ Ἀνακοινώση τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου τῆς Καθολικῆς Ἱεραρχίας, δέν ἔφθασε ποτέ
στήν Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος, ἄλλα διοχετεύθηκε
μόνο στά Μέσα Ἐνημερώσεως».

ΕΝΟΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΓΑΠΗΣ

Ἡ Ἐκκλησία μας
κοντά στόν πεινασμένο
Καθημερινά δωρεάν φαγητό
γιά τούς φτωχούς καί
ἐμπερίστατους συνανθρώπους μας
σέ 7 Κέντρα Ἀγάπης.
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Ξύπνα Κρουστάλλω
νά δεῖς τά χάλια μας
Παρακολουθώντας τήν Ἑλληνική Κρατική Τηλεόραση,
βλέπουμε μερικούς ἕλληνες καλοντυμένους καί μερικές
ἑλληνίδες καλοχτενισμένες καί τούς καμαρώνουμε.
Δυστυχῶς ὅμως οἱ περισσότεροι ἕλληνες καί ἑλληνίδες
ὅλων τῶν τάξεων ντύνονται μέ «πεζοδρομίτικη» ἐμφάνιση.
Ἀκόμα καί σέ μερικά κανάλια ἐκεῖνοι πού λένε τό δελτίο
γιά τόν καιρό, ἄν θά βρέξει ἤ ἄν θά χιονίσει, παρουσιάζονται κακοντυμένοι καί ἀξύριστοι, λές καί εἶναι ἄνεργοι καί
ἄστεγοι! Ἐπίσης ἀρκετοί τραγουδιστές καί τραγουδίστριες
παρουσιάζονται σάν «μαστουρωμένοι» καί μέ κραυγές
τραγουδᾶνε τραγούδια ἀκατανόητα. Ὄταν τούς ἀντικρύζουμε, ὁ νοῦς μας φτερουγίζει στά χρόνια πρίν ἀπό τό
1940 πού ἄνδρες καί γυναῖκες ντυνόντουσαν μέ εὐπρέπεια. Ἀκόμα καί οἱ φτωχοί ὅταν παρουσιάζονταν στήν
Ἐκκλησία, στά πανηγύρια ἀλλά καί κάθε Κυριακή εἶχαν μιά
γιορτινή φορεσιά. Οἱ γυναῖκες παρουσιάζονταν καλοχτενισμένες καί οἱ ἄνδρες φρεσκοξυρισμένοι ἀκόμα καί οἱ κτηνοτρόφοι εἶχαν πάντοτε μιά ξεχωριστή γιορτινή ὁλόλευκη
φουστανέλλα.
Βλέποντας σήμερα πολύ συχνά τό
καρναβαλίστικο
ντύσιμο ἀνδρῶν
καί γυναικῶν ὁ
νοῦς μας φτερουγίζει στίς βλαχοποῦλες μέ τίς
ὡραῖες
ἐνδυμασίες
σάν
τήν
Κρουστάλλω, σάν
τήν Ἀστέρω, σάν
τήν Διαμάντω, μέ
τήν ὡραία κεντητή
ποδιά τους, μέ τά
ροδοκόκκινα μάγουλά τους, μέ τίς
μακριές κοτσίδες, πού μέ τήν ὡραία γλυκειά φωνή τους
ἀντιλαλούσαν οἱ βουνοπλαγιές ἀπό τά ὡραῖα δημοτικά
μας τραγούδια. Σάν αὐτό πού τραγουδοῦσε ὁ Δημήτρης
Ζᾶχος στήν Ταβέρνα «Ο ΕΛΑΤΟΣ», ἀρχή 3ης Σεπτεμβρίου
κοντά στήν Πλατεία Ὁμονοίας -ἐκεῖ γύρω τώρα κατοικοῦνε
λογιῶν, λογιῶν, ἀθῶα «ἀγγελούδια», ντόπια καί ἀπό διάφορες γειτονικές καί μακρινές χῶρες-. Σημειώνουμε τό
ὡραῖο τραγούδι τό γεμάτο ἁγνό ἔρωτα. «Μιά βοσκοπούλα
ἀγάπησα, μιά ζηλεμένη κόρη....». Εὐτυχῶς καί σήμερα
ἔχουν βρεθεῖ ἀρκετοί ἕλληνες καί ὀργανώσανε τοπικά χορευτικά συγκροτήματα σέ ὅλα τά γεωγραφικά διαμερίσματα τῆς Ἑλλάδας καί κάθε Σαββατοκύριακο στό κρατικό Τηλεοπτικό Κανάλι ἀπολαμβάνουμε τά Ἑλληνικά Νειάτα μέ
τίς ὡραῖες Ἐθνικές ἐνδυμασίες νά χορεύουν μέ λεβεντιά καί
χάρη τούς Ἑλληνικούς Δημοτικούς μας χορούς.
Τρύφων Ν. Χατζηνικολάου,
Ἐκδότης τοῦ Ὁμογενειακοῦ Ἐντύπου
«Ο ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ», Η.Π.Α
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ΔΩΡΕΕΣ
Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Ἀρκίτσας .400,00
Ἡ κα Ἀγγελική Ἀργυροπούλου . . . . . . . . . . . . . . .300,00
Τό Ἡγουμενοσυμβ. τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀντινίτσης . . . .5.000,00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Κυριακῆς Παραλ.
Λειβανατῶν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200,00
Τό Ἡγουμενοσυμβ. τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀγάθωνος . . .2.000,00

Ὑπέρ ἀνεργεσεως Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζα
Ὁ κ. Στέφανος Ἰωαννίδης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .550,00
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70,00
Ὁ Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Κωνσταντῖνος Θεολογᾶς . . . . .50,00
Ὑπέρ Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων
Τό Ἡγουμενοσυμβ. τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀγάθωνος . . .4.000,00
Ἀνώνυμος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.500,00
Τό Ἡγουμενοσυμβ. τῆς Ἱ. Μ. Παναγίας
Φανερωμένης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500,00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. Ἱ. Ν. Ἁγίου Παντελεήμονος
Καμένων Βούρλων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300,00
Ὑπέρ Ἐκκλησιαστικῶν Γηροκομείων
Τό Ἡγουμενοσυμβ. τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀντινίτσης . . .5.000,00
Τό Ἡγουμενοσυμβ. τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀγάθωνος . . .2.000,00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου
Βαρδατῶν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.000,00
Ὑπέρ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Γραμμένης 200,00

Ἡ Μητρόπολη Φθιώτιδος
σ τό διαδίκτυο

www.imfth.gr
Χρήσιμες πληροφορίες
Ἐνημέρωση
Πνευματική οἰκοδομ ή
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Kλῖμα Εμπιστοσύνης
Ὁ χριστιανός ὀφείλει νά δημιουργεῖ γύρω του ἕνα κλῖμα
ἐμπιστοσύνης καί σιγουριᾶς, ὄχι γιά νά τόν τιμοῦν καί νά
τόν ἀναγνωρίζουν ἐγωϊστικά οἱ ἄλλοι, ἀλλά γιά νά οἰκοδομοῦνται οἱ ἄνθρωποι, νά στηρίζει ὁ ἕνας τόν ἄλλο καί νά
συγκρατεῖται ἑνωμένο τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς κοινωνίας.
Γιά νά γίνει αὐτό κατορθωτό χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις.
1. Ὁ χριστιανός πρωτίστως
πρέπει νά εἶναι ἐχέμυθος. Νά
κρατᾶ τό στόμα του κλειστό.
Νά μή μεταφέρει λόγια καί νά
μή ἀνακοινώνει «ἐλαφρᾷ τῇ
καρδίᾳ» ὅ,τι τοῦ ἐμπιστεύονται. Ἡ καταλαλιά, ἡ διασπορά
εἰδήσεων καί ἡ κατάκριση εἶναι
ξένα πρός τό χριστιανικό ἦθος.
Ἐκτός τοῦ ὅτι δέν εἶναι καί στοιχεῖα πολιτισμένου ἀνθρώπου,
εἶναι καί παραβάσεις τοῦ θείου
νόμου πού πληγώνουν καίρια
τήν ἀγάπη καί τήν εἰρήνη στίς
διαπροσωπικές σχέσεις.
2. Ὁ χριστιανός καλεῖται νά
ὁμιλεῖ πάντα μέ εὐγένεια καί
καλωσύνη πρός ὅλους, ἀκόμη
καί ἄν τόν ἐκνευρίζουν. Ἡ πραότητα στή συμπεριφορά, ἡ ταπείνωση στήν ἐκτίμηση τοῦ
ἑαυτοῦ μας καί ἡ ἐπιείκεια στήν κρίση γιά τά παραπτώματα
τῶν τρίτων ἀποτελεῖ βασική προτεραιότητα στίς ἐπιλογές
ἑνός χριστιανοῦ. Νεῦρα, φωνές, ἀποτομίες, χαρακτηρισμοί,
σκληρότητα καί σκαιότητα στή συμπεριφορά ἀπομακρύνουν ἀπό κοντά μας ὄχι μόνο τόν πολύ κόσμο, ἀλλά καί
τούς πολύ δικούς μας.
3. Ἕνα ἀπό τά βασικά χαρακτηριστικά τοῦ πραγματικοῦ χριστιανοῦ εἶναι ἡ ἀλήθεια. Νά εἶναι δηλαδή ἀληθινός. Χωρίς
ψέματα καί ἀνακρίβειες, ἐπιπόλαιες καί βιαστικές καταθέσεις
μαρτυριῶν καί λόγων, φουσκωμένα καί ὑπερβολικά σενάρια, φαντασίες καί προσωπικές προβολές σύμφωνα μέ
ἐσωτερικές του ἐπιθυμίες, πού ὅμως δέν ἔχουν καμμιά σχέση μέ τήν πραγματικότητα. Ἡ διπλωματία καί οἱ ἑλιγμοί
εἶναι ξένα στοιχεῖα πρός τή συμπεριφορά τοῦ χριστιανοῦ.
Τόν καθιστοῦν ἀναξιόπιστο καί ἀναιροῦν τόν ὅποιο λόγο

προσπαθεῖ νά ἀρθρώσει ὑπέρ τῆς Πίστεως.
4. Συνέπεια καί ἀκρίβεια στίς ὑποσχέσεις καί δεσμεύσεις τοῦ
χριστιανοῦ εἶναι σπουδαῖο καί ποιοτικό στοιχεῖο ἐμπιστοσύνης. Σέ ὅ,τι ἀναλαμβάνουμε: συναντήσεις, ἐργασίες, παρουσίες, προσφορές, δῶρα, ὑποχρεώσεις καί διεκπεραιώσεις,
πρέπει νάμαστε συνεπεῖς καί ἀκριβεῖς. Στήν ὥρα μας. Ὑπεύθυνοι ἄνθρωποι. Μέ δυνατό φρόνημα νά μή ἀναβάλλουμε
καί νά λέμε μετά «δέν πειράζει καί ἔτσι ἦρθαν τά πράγματα»
κλπ. Ὅλα αὐτά κλονίζουν τήν
ἐμπιστοσύνη στό πρόσωπό μας.
Ἀκόμη πρέπει νά εἴμαστε καί
συνεπείς καί στή ζωή μας. Νά
παρέχουμε ἀποδείξεις συνέπειας λόγων καί ἔργων καί ὅτι πιστεύουμε αὐτά πού λέμε καί
ζοῦμε, ὅπως τά λέμε καί τά ζητοῦμε ἀπό τούς ἄλλους. Δηλαδή, δέν εἴμαστε ὑποκριτές.
5. Τέλος, νά ἔχουμε, καί νά τό
δείχνουμε, ἐνδιαφέρον γιά τούς
ἄλλους. Ὄχι ψεύτικο καί ὑποκριτικό, ἐπιφανειακό καί δημοσιοσχετίστικο, ἀλλά πηγαῖο καί
εἰλικρινές. Νά βγαίνει ἀπό τήν
καρδιά μας. Γιά τά προβλήματα
τῶν ἄλλων, τή δουλειά τους,
τήν κατάστασή τους. Γιά τήν
ὑγεία καί τήν οἰκογένειά τους.
Στή χαρά καί τή θλίψη τους. Στή
γιορτή τους καί στήν προκοπή τους. Παρόντες μέ ἀγάπη σέ
κάθε στιγμή τῆς ζωῆς τους. Ὄχι ἐνοχλητικά παρόντες, ἀλλά
ἀδελφικά εὑρισκόμενοι δίπλα τους. Αὐτό εἶναι ὄντως ὑπόθεση χριστιανικῆς ἀγάπης καί οἱ ἄλλοι ἐμπιστεύονται τό
πρόσωπο πού δεῖχνει ἄδολο ἐνδιαφέρον καί θυμᾶται τούς
ἄλλους.
Κοντολογῆς οἱ πέντε αὐτές προϋποθέσεις: ἐχεμύθεια,
εὐγένεια, ἀλήθεια, συνέπεια καί ἐνδιαφέρον, ἀποτελοῦν τίς
προϋποθέσεις γιά τήν οἰκοδομή κλίματος ἐμπιστοσύνης
πρός τό πρόσωπο τοῦ κάθε χριστιανοῦ, ἀπαραίτητο γιά τήν
προώθηση τῆς χριστιανικῆς ἱεραποστολῆς, τῆς μετάδοσης
τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος καί τήν ἐπέκταση τῆς Βασιλείας
τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆς γῆς.
Ἁρχιμ. Σεραφείμ Τρυφ. Ζαφείρης,
Ἱεροκήρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
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Βιβλιοπωλεῖο
ἹερᾶςΜητροπόλεως
Φθιώτιδος

Διμηνιαία ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος
Ἰδιοκτησία: Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος
Ἐκδότης: Σεβ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ὑπεύθυνος συντάξεως: Ἀρχιμ. Ἄνθιμος Νεραντζῆς, Ἱεροκήρυξ.
Ἐπιστολές καί ἐμβάσματα:
Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος, Σκληβανιώτου 5
Τ.Κ. 35100 Λαμία Τηλ. 2231 050552 FAX: 2231 050554
Ἐκτύπωση: «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» ἀ.ἑ.
Διανέμεται δωρεάν
Ἡ ἔκδοση στηρίζεται σέ προαιρετικές εἰσφορές
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ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ
ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑΛΑΝΤΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ
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Ἐπίσκεψη Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
κ. Ἱερωνύμου
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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC
της μας κ. Νικόλαος, ἀποδεχόμενος σχετική πρόσκληση τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κ. Συμεών. Οἱ
λατρευτικές ἐκδηλώσεις ξεκίνησαν μέ τήν τέλεση μέγα πανηγυρικοῦ ἑσπερινοῦ στόν ἑορτάζοντα Ἱ. Ναό χοροστατοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβῶν καί Λεβαδείας κ.
Γεωργίου καί ἀκολούθησε περιφορά τῆς ἱερᾶς εἰκόνος. Τό
πρωί τῆς κυριωνύμου ἡμέρας, Τρίτη 30 Αὐγούστου, στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τελέσθηκε ἀρχιερατικό συλλείτουργο
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ὁ
ὁποῖος καί ὡμίλησε ἐπικαίρως καί τή συμμετοχή τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Θηβῶν καί Ν. Σμύρνης.
Νέος Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος.
Μέ ἀπόφαση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, καθήκοντα Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Φθιώτιδος, ἀνέλαβε ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος
Πρωτοπρεσβύτερος π. Νεόφυτος Ραφαηλίδης προϊστάμενος
τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Λαμίας καί Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
Λαμίας. Ὁ π. Νεόφυτος γεννήθηκε
στό Βατερό Κοζάνης στίς 17 Ὀκτωβρίου 1956. Χειροτονήθηκε διάκονος τό 1979 καί πρεσβύτερος τό
1981 ἀπό τό Μητροπολίτη Σερβίων
καί Κοζάνης Διονύσιο Ψαριανό.
Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακοῦ διπλώματος στόν τομέα τῆς Ἑρμηνείας τῆς Καινῆς Διαθήκης και διδάκτωρ τῆς Καθολικῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ UNIVERSITE DES SCIENCES HUMAINES DE STRASBOURG. Εἶναι Μέλος τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, ἀντιπρόεδρος τῆς Ἐφορείας τῆς Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λαμίας, Ἀντιπρόεδρος στό Κέντρο Πρόληψης καί Ἐνημέρωσης κατά τῶν
Ναρκωτικῶν, Ἀντιπρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ
Ραχουτείου Γηροκομείου Λαμίας, Ἐκπρόσωπος Τύπου καἰ
Ὑπεύθυνος Ἔργων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
Ποιμαντικό Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου
Τήν Πέμπτη 7 Ἰουλίου, ἑορτή τῆς ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος χοροστάτησε στήν πανηγυρική θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε
στό ἑορτάζον ἐξωκκλήσιο τῆς Ἁγίας Κυριακῆς στό Μοσχοχώρι
Λαμίας. Τήν Κυριακή 10 Ἰουλίου ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀποστόλων Πελασγίας.
Τήν Πέμπτη 14 Ἰουλίου, ἑορτή τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε καί ὡμίλησε στήν πανηγυρική θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε στό ἐπ’ ὀνόματι τοῦ
ἁγίου τιμώμενο ἱερό Ἡσυχαστήριο στήν περιοχή Δίβρης Λαμίας. Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, παραμονή τῆς ἑορτῆς τῶν
ἁγίων καλλινικών μαρτύρων Κηρύκου καί Ἰουλίττης, χοροστάτησε στόν πανηγυρικό ἑσπερινό καί ὡμίλησε στό πανηγυρίζον ὁμώνυμο ἱερό Ἐξωκκλήσιο στήν Στυλίδα. Τήν Κυριακή
17 Ἰουλίου, ἑορτή τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης,
ἱερούργησε καί ὡμίλησε στό πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίας
Μαρίνης τοῦ ὁμωνύμου Δημοτικοῦ Διαμερίσματος Στυλίδος.
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Τήν ἑορτή τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ἡ πρ. Ὑπουργός καί
νῦν Βουλευτής τοῦ Νομοῦ κ. Κατερίνα Μπατζελῆ, ὁ Δήμαρχος Στυλίδος κ. Ἀπόστολος Γκλέτσος, λοιποί ἐπίσημοι καί
πλῆθος εὐσεβῶν χριστιανῶν. Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ Σε-

Ἁπό τήν θεία Λειτουργία στό Ἱερό Ἡσυχαστήριο Ἁγίου Νικοδήμου Δίβρης.

βασμιώτατος χοροστάτησε καί ὡμίλησε στό πανηγυρικό ἑσπερινό στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίας Μαρίνης πού βρίσκεται
στό στρατόπεδο τοῦ Κέντρου Ἐκπαιδεύσεως Ὑλικοῦ Πολέμου
Λαμίας. Στήν ἀκολουθία παρέστησαν ὁ Διευθυντής τοῦ Σώματος Ὑλικοῦ Πολέμου Στράτηγος κ. Παλαμιώτης, ὁ Διοικητής
τῆς ΜΕΡ. ΥΠ. Στρατηγός κ. Ἐλ. Συναδινός, ὁ Διοικητής ΚΕΥΠ
Ταξίαρχος κ. Φίλιππος Σακελλαρόπουλος καί λοιποί ἐπίσημοι. Τήν Τετάρτη 20 Ἰουλίου, ἑορτή τοῦ ἐνδόξου Προφήτου
Ἠλιοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε στόν Ἱερό Ναό Προφήτη
Ἠλιοῦ Παλαιοχωρίου Σπερχειάδος. Τήν Κυριακή 24 Ἰουλίου
ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Δημητρίου Ἐλάτειας. Τήν Τρίτη 26 Ἰουλίου, ἑορτή τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος

Ἁπό τήν ἀρτοκλασία στό Ἱερό Παρεκκλήσιο Ἁγίου Κηρύκου Στυλίδος.

Παρασκευῆς, ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱ.
Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Ν. Ἄμπλιανης Λαμίας. Τήν παραμονή
τῆς ἑορτῆς χοροστάτησε καί ὡμίλησε στόν μέγα πανηγυρικό
ἑσπερινό πού τελέσθηκε στόν Ἱ. Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Δομοκοῦ. Στήν ἀκολουθία παρέστη ὁ Δήμαρχος Στυλίδος κ.
Στυλ. Σύρος καί λοιποί ἐπίσημοι τῆς περιοχῆς. Τήν Τετάρτη 27
Ἰουλίου, ἑορτή τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, ὁ
Σεβασμιώτατος ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρίζοντα
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Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου Λειβανατῶν
Τά ἐγκαίνια τοῦ περικαλλοῦς Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου στήν Παραλία Λειβανατῶν Λοκρίδος τέλεσε μετά
πάσης λαμπρότητος καί ἐπισημότητος ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τήν Κυριακή 3 Ἰουλίου. Ὁ
Ἱερός Ναός, ὁποῖος εἶναι ἕνα κόσμημα γιά τήν περιοχή,
ἀνήκει στήν Χριστιανική Ἀδελφότητα «Παναγία ἡ Φανερωμένη» καί βρίσκεται πλησίον τῶν κατασκηνώσεων πού ἡ

ἀπό τήν καθοδήγηση καί ἐμπνευσμένη πρωτοβουλία τῆς
Προέδρου ἀδελφῆς Ἀθανασίας. Ἰδιαίτερα δέ ὑπογράμμισε
τή σημαντική προσφορά τῆς ἀδελφότητος στή λειτουργία
τῶν Κατασκήνωσεων τῆς Μητροπόλεώς μας, ὅπου κάθε
χρόνο χορηγεῖ μεγάλες ποσότητες τροφίμων καί συμβάλλει οὐσιαστικά στήν οἰκονομική ἐλάφρυνση τῆς τοπικῆς
μας Ἐκκλησίας. Ἐκ μέρους τῆς Ἀδελφότητος σύντομο χαι-

Ἀναμνηστική φωτογραφία μετά τήν ὁλοκλήρωση τῶν ἐγκαινίων.

Ὁ Σεβασμιώτατος ᾽ἐγκαινιάζει τήν Ἁγία Τράπεζα.

ἀδελφότης διατηρεῖ στήν περιοχή. Ἡ ἀκολουθία τῶν ἐγκαινίων τελέσθηκε μετά ὑποδειγματικῆς τάξεως παρουσία
πολλῶν χριστιανῶν τῆς περιοχῆς καί μελῶν τῆς ἀδελφότητος, ἐνῶ καθόλη τή διάρκεια τῆς τελετῆς γίνοταν ἑρμηνευτικά σχόλια πρός τό εὐσεβές ἐκκλησίασμα προκειμένου νά
κατανοεῖ τά τελούμενα. Ἀκολούθησε ἡ πανηγυρική θεία

ρετισμό τῆς Προέδρου ἀδελφῆς Ἀθανασίας διάβασε τό μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἀδελφός Βύρων, στό
ὁποῖο ἐκφράζονταν εὐχαριστίες στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας γιά τήν τιμή καί τήν χαρά τῆς τελέσεως τῶν
ἐγκαινίων καί τονίζοταν ἡ πνευματική διάσταση τοῦ ἔργου
πού ἐπιτελεῖ ἡ ἀδλφότητα. Ἀκολούθησε ἐπίσημη δεξίωση

12 Νοεμβρίου, Σάββατο, ὥρα 6:30 μ.μ.
Χορωδιακή συνάντηση τῶν Ἐκκλησιαστικῶν χορωδιῶν
τοῦ Δήμου Λοκρῶν στήν αἴθουσα τοῦ Δήμου.

Ὁ Σεβασμιώτατος ραῖνει τούς πιστούς μέ ἀρώματα.

Λιτάνευση τῶν ἱερῶν λειψάνων πέριξ τοῦ Ναοῦ.

13 Νοεμβρίου, Κυριακή.
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία εἰς ἀνάμνησιν τοῦ θαύματος
τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων καί βράβευση ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου καί τοῦ Δημάρχου τῶν πρωτευσάντων μαθητῶν στόν διαγωνισμό
ἐκθέσεως περί τοῦ Ἐπισκόπου Νεοφύτου.

λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας συμπαραστατουμένου ἀπό πολλούς ἱερεῖς καί διακόνους τῆς Μητροπόλεώς μας. Ὁ Σεβασμιώτατος στό σύντομο χαιρετισμό του στό τέλος τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας τόνισε
τήν μεγάλη προσφορά πού ἐπιτελεῖ ἡ Χριστιανική Ἀδελφότητα «Παναγία Φανερωμένη» ἐπί πολλά ἔτη στή χώρα μας
μέ τό μεγάλο φιλανθρωπικό καί προνοιακό ἔργο, κάτω

τῶν παρισταμέων στήν τελετή τῶν ἐγκαινίων στό ἀρχοντρίκι τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ, μιά καλαίσθητη αἴθουσα, οἰκοδομημένη πλησίον τοῦ Ναοῦ. Στήν τελετή παραβρέθηκε ἡ Πρόέδρος τῆς Χριστιανικῆς Ἀδελφότητος «Παναγία Φανερωμένη», ἀδελφή Ἀθανασία Σάμαρη, τό Διοικητικό Συμβούλιο
τῆς Ἀδελφότητος καί πλῆθος εὐσεβῶν χριστιανῶν πού κατέκλυσαν τό ναό καί τόν πέριξ αὐτοῦ ὑπαίθριο χῶρο.

11 Σεπτεμβρίου, Κυριακή, ὥρα 7 π.μ. -12 μ.
Ἐγκαίνια ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου τοῦ νέου Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Φοβερᾶς Προστασίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Ἀταλάντης καί ἐν συνεχείᾳ πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
15 Ὀκτωβρίου, Σάββατο, ὥρα 9 π.μ.
Αἴθουσα Τελετῶν Δημαρχιακοῦ Κατ/τος Ἀταλάντης.
Ἐπιστημονική Ἡμερίδα περί τῆς προσωπικότητος καί τοῦ ἐν
γένει Ἐκκλησιαστικοῦ καί Ἐθνικοῦ ἔργου τοῦ Ἐπισκόπου
Ταλαντίου Νεοφύτου.
16 Ὀκτωβρίου, Κυριακή, ὥρα 7 – 11 π.μ.
Συνοδική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό
Ναό τῶν Ἁγίων
Θεοδώρων Ἀταλάντης προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος
κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ
Β΄. Προσφώνησις
καί ἐπίδοσις ἀναμνηστικοῦ δώρου
ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ.
Νικολάου καί ἐν
συνεχείᾳ τέλεσις
Τρισαγίου πρό τῆς
προτομῆς τοῦ μακαριστοῦ Νεοφύτου στήν πλατεία τοῦ
Ναοῦ. Ἐπίσκεψις στήν Ἱερά Μονή τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων
καί παράθεσις γεύματος ὑπό τοῦ Δήμου Λοκρῶν στήν
Σκάλα Ἀταλάντης.
31 Ὀκτωβρίου καί 1 Νοεμβρίου, Δευτέρα καί Τρίτη
Πνευματικό Κέντρο Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Λαμίας.
ΚΓ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη γιά θέματα αἱρέσεων καί
παραθρησκείας. Τήν Συνδιάσκεψη διοργανώνει ἡ Συνοδική
Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Αἱρέσεων καί συμμετέχουν ἐντεταλμένοι
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέμα
τα αἱρέσεων καί παραθρησκείας.

Εὐχάριστη ἔκπληξη γιά τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο ἦταν ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης
Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου πού πραγματοποιήθηκε τό
Σάββατο 30 Ἰουλίου στό Μητροπολιτικό οἶκο τῆς
Λαμίας. Ὁ Σεβασμιώτατος ὑποδέχθηκε τόν Μακαριώτατο μέ ἐγκαρδιότητα καί σεβασμό, τόν ξενάγησε
στούς χώρους τοῦ ἀνακαινισμένου Ἐπισκοπείου καί
εἶχε μαζί του ἐνδιαφέρουσα συζήτηση ἐπί θεμάτων
ἐκκλησιαστικοῦ προβληματισμοῦ, γιά τά ὁποῖα
ἀντάλλαξαν ἀπόψεις. Τόν Μακαριώτατο συνόδευε ὁ
Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου του Γραφείου καί Ἱεροκήρυξ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἀθηνῶν Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Παπαθανασίου καί ἡ προσωπική του φρουρά. Σημειωτέον, ὅτι στίς 16 Ὀκτωβρίου θά ἐπισκεφθεῖ ἐπισήμως ὁ Μακαριώτατος μέ
μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τήν Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος καί θά προστῆ σέ Συνοδική Θεία Λειτουργία
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Θεοδώρων Ἀταλάντης, πού
θά τελεσθεῖ στά πλαίσια τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων πρός τιμήν καί μνήμην τοῦ ἀπό Ταλαντίου
Μητροπολίτου Ἀθηνῶν Νεοφύτου Μεταξᾶ μέ τήν
συμπλήρωση 250 χρόνων ἀπό τής γεννήσεώς του
καί 150 ἀπό τῆς κοιμήσεώς του.
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Πρός
τόν Ἱερό Κλῆρο και εὐσεβῆ Λαό,
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Ἀγαπητοί ἀδελφοί μου.
Μέσα ἀπό τόν πνευματικό καύσωνα τῆς κακίας καί
τῆς ἁμαρτίας, τόν ὁποῖο βιώνει στόν ὑπερθετικό βαθμό ἡ σημερινή κοινωνία, προβάλλει ἡ μεγάλη ἑορτή
τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ὡς δρόσος
Ἀερμών ἡ καταβαίνουσα ἀπό τά ὕψη τῆς θεϊκῆς Χάριτος καί συγκαλεῖ ὅλους ἐμᾶς τούς πιστούς νά δροσισθοῦμε μέ τήν δρόσο τοῦ πνεύματος καί νά ἀναλάβουμε δυνάμεις στήν πορεία τοῦ ἀγῶνος τῆς σωτηρίας
μας.
Πηγή ἀπό τήν ὁποία ἀναβλύζει καί ἐκπέμπεται ἡ
ζωή, εἶναι ὁ τάφος ἐκείνης πού ἐγέννησε τήν ὄντως
ζωή, τόν Σωτῆρα μας Ἰησοῦ Χριστό. Ἡ ταπεινή κόρη
τῆς Ναζαρέτ «ἡ ὄντως ἁγνή μετά Θεόν ὑπέρ ἅπαντας», «ἡ τῶν ἀρετῶν περιβεβλημένη εὐπρέπειαν καί
κεκοσμημένη τῇ τοῦ Πνεύματος χάριτι» κατά τήν
ἔκφραση τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, ἀνέπαυσε τόν Θεό καί ἀναπαύει κάθε ψυχή μέ τήν ἁγιότητά της καί τή Μητρική της ἀγάπη. «Πάσης ἀρετῆς
καταγώγιον γέγονε» γι΄ αὐτό δόθηκε σ΄ Αὐτήν ἀπό
τόν Θεό χάρις καί δύναμις. Κατέστη τόπος καί χῶρος
τοῦ Μυστηρίου τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ καί
ὅλων τῶν Μυστηρίων. Ὀνομάζεται «κάλλος τῆς
ἀνθρωπίνης φύσεως» καί ὄντως εἶναι «ἡ μόνη ἐν γυναιξί εὐλογημένη, ἡ ἐστολισμένη μέ θεία δόξα, ἡ Κεχαριτωμένη».
Ὁ θάνατος ἑνός τόσο ἀγαπημένου μας προσώπου

εἶναι λογικό νά προξενεῖ πόνο καί θλίψη. Δέν συμβαίνει ὅμως αὐτό μέ τήν Παναγία Μητέρα μας, διότι ὡς
Μητέρα τῆς ζωῆς νικᾶ τόν θάνατο καί «ὑπερβαίνουσα τούς ὅρους τῆς φύσεως» καθίσταται «νοητή
Ἐδέμ». Γι΄ αὐτό τόν λόγο «Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ»
ὀνομάζει ὁ λαός μας τήν Κοίμησή της καί δέν πενθεῖ,
ἀλλά πανηγυρίζει τήν εἰς οὐρανούς μετάθεσή της.
Ἐκείνη πού ἔσωσε τόν κόσμο ἀπό τήν κατάρα τῆς
ἁμαρτίας, Ἐκείνη πού εἶναι ἡ αἰτία τῆς τῶν πάντων
θεώσεως, Ἐκείνη πού ἀνόρθωσε τό γένος τῶν ἀνθρώπων, μέ τήν ζωοκοίμητη μετάθεσή της εἰσάγει τόν
ἄνθρωπο στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί γίνεται συναίτιος
τῆς σωτηρίας μας. Διά τῆς Θεοτόκου ἀνοίγουμε τόν
Παράδεισο (Χαῖρε Παραδείσου θυρῶν ἀνοικτήριον). Μέ
τήν Παναγία συμφιλιωνόμαστε μέ τόν Θεό (διά γάρ
σου τῷ Θεῷ κατηλλάγημεν). Ἡ Μητέρα Παναγία μᾶς
γεμίζει χαρά καί μᾶς κληροδοτεῖ τήν αἰώνιο ζωή (δι΄
ἧς χαρᾶς πληρούμεθα καί ζωήν κληρονομοῦμεν).
Ἡ Παναγία Θεοτόκος εἶναι «πηγή θαυμάτων».
Αὐτή λοιπόν εἶναι «ἐν λύπαις ἀνάψυξις, ἐν πειρασμοῖς σωτηρίᾳ, ἐν κινδύνοις ἄμυνα, ἐν ταῖς περιστάσεσιν ἀπολύτρωσις, ἐν φρουραῖς ἄφεσις, ἐν δεσμοῖς
τε λύσις, ἐν κακώσει παρηγόρημα, ἐν νόσοις ἴαμα, ἐν
ἐπαγωγαῖς ἐπανάκλησις, ἐν θλίψεσιν παράκλησις, ἐν
πᾶσι κακοῖς παραμύθιον». Αὐτή τήν πραγματικότητα
ἐκφράζει καί ὁ Ἀχιλλέας Παράσχος στό ποίημά του
«στήν Παναγία Μάνα».
Ἄλλοι σέ κράζουν ἔλεος
Ἐλπίδα ὁ θλιμμένος
Βασίλισσα τῆς Ἐκκλησιᾶς
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σέ κράζει ἡ καμπάνα.
Ἐλεημοσύνη ὁ φτωχός
νερό ὁ διψασμένος.
Μά ἡ καρδιά μου Δέσποινα
αὐτή σέ κράζει Μάνα.
Μέσα σ΄ αὐτόν τόν οὐρανό
καί μές σ΄ αὐτή τήν γλάστρα
ὅλ΄ οἱ ἀνθοί μυροβολοῦν
καί λάμπουν ὅλα τ΄ ἄστρα.
Ὅλες τίς ἡμέρες τοῦ Δεκαπενταυγούστου ἐγέμισαν
οἱ Ἐκκλησίες μας ἀπό πιστούς, πού μ΄ ἐλπίδα κατέφευγαν στήν ἀγάπη τῆς Παναγίας καί ζητοῦσαν ἔλεος,
βοήθεια, θεραπεία καί ἀντίληψη.
Ἡ Παναγία εἶναι ὡς Μητέρα δίπλα στόν κάθε πονεμένο ἄνθρωπο, ἀκούει τούς στεναγμούς τῆς καρδιᾶς
του καί σπεύδει μέ τό βάλσαμο τῆς Μητρικῆς ἀγάπης
της νά ἀνακουφίσει καί νά πραῢνει τόν πόνο καί τήν
θλίψη. Αὐτή εἶναι ἡ ἀκαταίσχυντη προστασία τῶν
πιστῶν, ἡ πρός Θεόν ἀκούραστη μεσίτρια, ἡ ἐλπίδα
τῶν ἀπελπισμένων.
Ἄς προσέλθωμε στήν Παναγία, ἄς ἀνοίξωμε τήν
καρδιά μας κι΄ ἄς ψελλίσωμε μέ πίστη καί ταπείνωση
αὐτά τά λόγια:
«Λύτρωσαι ἡμᾶς ἀπό πάσης ἀνάγκης καί θλίψεως. Σέ
γάρ ἔχομεν ἁμαρτωλοί προστασίαν, σέ κεκλήμεθα ἐν
πειρασμοῖς σωτηρίαν».
Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί.
Σέ ὅλους σας εὔχομαι πλουσία καί ἀκοίμητη τήν
προστασία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Εὐχηθεῖτε κι΄ ἐσεῖς
νά σκεπάζει καί περιφρουρεῖ τήν ἁγία μας Ἐκκλησία,
τήν ἔνδοξη πατρίδα μας καί τόν φιλόχριστο λαό.

Σελίδα 9

Εκδοσεις ιερασ
Μητροπολεως Φθιωτιδοσ
h
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 κείμενα πού ἐκφωνήθηκαν μέ τή μορφή σχολίων
στό
Ραδιοφωνικό
Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος. Ἀναφέρονται σέ
πολλά θέματα τῆς καθημερινῆς ζωῆς καί ἐκφράζουν
τόν προβληματισμό κάθε
Ἕλληνα γιά τήν βαθιά
ἀλλοτρίωση τῆς Ἑλληνορθοδόξου ταυτότητάς μας.

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

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

KATHXHTIKA SXOLEIA
ἹερᾶςΜητροπόλεωςΦθιώτιδος

ΤάπαιδιάκοντάστόνΧριστό
ἩἘκκλησίαἀγκαλιάζειτάπαιδιά,
προσφέρειἀγωγήκαίἦθος.

Ἀναφέρεται ἀπό πλευρᾶς
ἰατρικῆς καί ἐκκλησιαστικῆς
στό θέμα τῆς εὐθανασίας,
τό ὁποῖο στίς μέρες μας
προσλαμβάνει
ἐκρηκτικές
διαστάσεις. Τό βιβλίο βοηθάει πολύ στήν ἐνημέρωση
τοῦ λαοῦ καί στήν εὐαισθητοποίηση τῶν ὑπευθύνων
πού χειρίζονται τά θέματα
τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου.

ΕΝΑΡΞΗΚΥΡΙΑΚΗ2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Σελίδα 16

«ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

KΩΔΙΚΟΣ: 5228
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EKKΛHCIACTIKEC EIΔHCEIC
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Πανηγυρικός Ἑσπερινός στό Ἱερό Ναό Ἁγίας Μαρίνης Κ.Ε.Υ.Π.

Ἁπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στήν Ἁγία Παρασκευή Δομοκοῦ.

Ἱ. Ναό Ἁγ. Παντελεήμονος Καμ. Βούρλων. Τήν παραμονή τῆς
ἑορτῆς χοροστάτησε καί ὡμίλησε στό Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ
Ἁγίου Παντελεήμονος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Λα-

πλήθους πιστῶν. Τήν Κυριακή 7 Αὐγούστου ἱερούργησε καί
ὡμίλησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Κωνσταντίνου τοῦ ὁμωνύμου λιμένος Λοκρίδος. Τήν Τρίτη 23 Αὐγούστου, Ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς

Ἁπό τήν θεία Λειτουργία στό Ἱερό Ναό Ἁγίας Μαρίνας Στυλίδος.

Ἁπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στήν Ἱερά Μονή Ἀγάθωνος.

μίας. Τήν Κυριακή 31 Ἰουλίου ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱ.
Ναό Ἁγ. Γεωργίου Λιβανατῶν. Ἐπίσης τήν Παρασκευή 5
Αὐγούστου, παραμονή τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ
Σωτῆρος, χοροστάτησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρικό ἑσπερινό στήν Ἱ. Μονή Ἀγάθωνος, παρουσία πολλῶν ἐπισήμων καί

τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε
καί ὡμίλησε στήν πανηγυρίζουσα Ἱ. Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἁγίας Μαρίνης Λοκρίδος. Τό Σάββατο 27 Αὐγούστου,
ἑορτή τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Φανουρίου, χοροστάτησε καί
ὡμίλησε στό ὁμώνυμο πανηγυρίζον παρεκκλήσιο Λαμίας.

Ἁπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στό παρεκκλήσιο τοῦ Γηροκομείου Λαμίας.

Ἁπό τήν ὑπαίθρια θεία Λειτουργία στήν Ἱ. Μ. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Λοκρίδος.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΑΛΑΝΤΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ
ΕΝΔΟΞΟΣ Ε ΛΛΗΝ ΑΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ

Σ

τή μεγάλη Ἐκκλησιαστική καί
Ἐθνική μορφή τοῦ Ἐπισκόπου
Ταλαντίου καί μετέπειτα Μητροπολίτου Ἀθηνῶν Νεοφύτου Μεταξᾶ, ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας
ἔχει ἀφιερώσει πολλές ἐπετειακές ἐκδηλώσεις στήν
Ἀταλάντη καί στή Λαμία μέ τήν εὐκαιρία
τῆς
συμπληρώσεως
250 ἐτῶν ἀπό τή
γέννησή του καί 150
ἐτῶν ἀπό τήν κοίμησή του.
Ὁ γενναῖος αὐτός
Ἱεράρχης «τά ὄπλα
σύν τῷ σταυρῷ
ἀναλαβών» ἀγωνίσθηκε γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς «πίστεως καί τῆς πατρίδος» δίδοντας τό «παρόν» σέ κάθε ἀνάγκη τῆς
πατρίδος, στά πεδία τῶν
μαχῶν, στήν ποδηγέτηση τοῦ
λαοῦ, στήν ὀργάνωση τοῦ νέου
κράτους καί τῆς Ἐκκλησίας «πανταχοῦ
προπορευόμενος».
Παντοῦ ἦταν πρῶτος. Ἱεράρχης καί
στρατάρχης. Ἔνθερμος τηρητής τῶν
ἀρχῶν τῆς Ἐκκλησίας οὐδέποτε ὑπεχώρησε πρό τῶν ἐπιμόνων ἀξιώσεων τῆς πολιτείας γιά ἀπεμπόληση τῶν παραδόσεων
αὐτῆς.

Ἔθεσε τίς βάσεις τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας καί Πολιτείας καί μέ τό κῦρος πού
διέθετε ἐματαίωσε κάθε σχέδιο ὑποτιμήσεως τῆς Ἐκκλησίας κατά τά
Εὐρωπαϊκά πρότυπα. Δικαίως
χαρακτηρίσθηκε ὡς «τό
τῆς ἀρετῆς πανταχοῦ τίμιον»
Χαρακτήρας ἀκέραιος, γνήσιος Ἱεράρχης,
γενναῖος πατριώτης,
ἀρχιτέκτων τῆς νέας
Ἑλλάδος, ἐνσαρκωτής τῆς Ἑλληνορθοδόξου παραδόσεως, φλογερός ἐθνεγέρτης, συνεχιστής
τῶν
μεγάλων
Ἱεραρχῶν τοῦ γένους
ἐσφράγισε μέ τή ζωή
καί τά κατορθώματά
του τήν ἱστορία τῆς νεοτέρας Ἑλλάδος.
Οἱ νεωτεριστές καί οἱ
Εὐρωπαϊστές τῆς σημερινής
Ἑλλάδος αὐτούς τούς ἐνδόξους
κληρικούς χαρακτηρίζουν ἐθνικιστές. Ἄν
ὅμως λείψουν αὐτοί οἱ γενναῖοι, μάλιστα
σέ καιρούς κατοχῆς καί ἐθνικῆς ἐξαθλιώσεως γιά να ποδηγετήσουν τόν λαό, τότε
ἡ ἀσέληνη νύκτα θά εἶναι μακρά.

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

