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Μητροπολιτικός Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου [1]

Ιστορικό Εκκλησιαστικό Μνημείο όχι τόσο από πλευράς αρχαιότητας αλλά από πλευράς ιστορικής
παρουσίας καί διαφυλάξεως κειμηλίων πού έχουν σχέση μέ ολόκληρη τή Μητρόπολη Φθιώτιδος
δύναται νά χαρακτηρισθεί ο Μητροπολιτικός Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας.
Ο Ναός αυτός είναι τό κέντρο καί η καρδιά της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος καί έζησε όλα τά
μεγάλα Εκκλησιαστικά, κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά καί εθνικά γεγονότα της περιοχής.
Είναι τρίκλιτη τρουλλαία Βασιλική μέ νεοκλασικά στοιχεία, μέ καλλιμάρμαρο νάρθηκα καί
κωδωνοστάσια πού θεμελιώθηκε τό έτος 1861 από τόν Μητροπολίτη Φθιώτιδος Καλλίνικο
Καστόρχη (1852 - 1877) καί εγκαινιάσθηκε τό έτος 1915 από τόν Μητροπολίτη Φθιώτιδος Ιάκωβο
Παπαϊωάννου (1914 - 1932).
Στή συλλογή του καί στά Αρχεία του υπάρχουν πολλές εικόνες του 19ου μ.Χ. αιώνος καί
ενδιαφέροντα βιβλία τά οποία αναφέρονται στή ζωή της πόλεως Λαμίας καί στά κοινωνικά της
γεγονότα. Τό έτος 1985 μετά τήν καταστροφή πού υπέστη από τούς σεισμούς του 1981
ανακαινίσθηκε καί σήμερα αποτελει τό κόσμημα της πόλεως Λαμίας.
Εσωτερικά κοσμείται από ωραία μωσαϊκά του δαπέδου καί δύο των προσκυνηταρίων Χριστού καί
Παναγίας έργα Θεοδώρου Μώρη. Τό τέμπλο, ο Αρχιερατικός θρόνος, τό Σύνθρονο, τό παγκάρι, τά
προσκυνητάρια, τά αναλόγια, τά στασίδια είναι όλα ξυλόγλυπτα, εκτός του άμβωνος πού είναι εκ
μαρμάρου καί διατηρήθηκε διά λόγους ιστορικούς, αφού εις αυτόν εκήρυξε πλειστάκις ο τότε
Ιεροκήρυξ της Φθιώτιδος Μητροπολίτης άγιος Νεκτάριος Κεφαλάς (1893). Οι ιερές εικόνες της
Αγίας Παρασκευής επί του προσκυνηταρίου καί του Ευαγγελισμού είναι πολύ παλαιές προερχόμενες
από άλλο ναό της περιοχής. Ο ναός είναι κατάγραφος καί ιστορήθηκε από τόν αγιογράφο Νικόλαο
Ρίζο.
Παρεκκλήσια του Μητροπολιτικού Ναού είναι ο Ναός της Αγίας Παρασκευής στή θέση "Ταράτσα
οπου διεξήχθη μεγάλη μάχη τό έτος 1897 μεταξύ Ελλήνων καί του στρατού του Ετέμ πασά καί ο
Ναός του Προφήτου Ηλία στόν υψηλό λόφο πού δεσπόζει της πόλεως Λαμίας. Από τά Αρχεία
πληροφορούμεθα ότι τά εγκαίνια της αγίας Παρασκευής έγιναν τό 1898 από τόν Φθιώτιδος
Κωνσταντίνο Καλοζύμη (1894 - 1902) του δέ Προφήτου Ηλία τό 1888 από τόν Θαυμακού Μισαήλ
(1880 - 1899).
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