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Ημερομηνία έκδοσης:
Τετάρτη, 30 Ιούνιος, 2021
Τετάρτη 30 Ιουνίου σήμερα και η εκκλησία μας εορτάζει τή μνήμη της συνάξεως τών αγίων
ενδόξων και πανευφήμων 12 Αποστόλων. τη μνήμη τού αγίου αποστόλου Φυγέλλου, επισκόπου
Εφέσου και τών αγίων μαρτύρων Μελίτωνος, Πέτρου τού έκ Σινώπης, Φωκά, Κόνωνος, Συμεώνος,
Ισαάκ καί ετέρων χιλίων σαράντα. Επίσης σήμερα η εκκλησία μας εορτάζει τή μνήμη τού αγίου
ενδόξου νεομάρτυρος Μιχαήλ κηπουρού, του Αθηναίου ο οποίος μαρτύρησε το έτος 1770.
Ας δούμε τους τίτλους του σημερινού μας δελτίου
(*) Στο ορεινό χωριό Λυχνό Υπάτης βρέθηκε τη Δευτέρα 28 Ιουνίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
κ. Συμεών για την Εορτή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και χθες κυριώνυμο ημέρα στον
πανηγυρίζοντα ιερό Ναό των αγίων Αποστόλων Λαμίας απ΄όπου κάλεσε τους πιστούς να είναι
ενωμένοι και αγαπημένοι συμβάλλοντας έτσι για μια καλλίτερη κοινωνία.
(*) « Οφείλουμε να ζήσουμε τη βασιλεία του Θεού από αυτόν τον κόσμο. Και Βασιλεία του θεού είναι
να δίνεις το παραπάνω που έχεις. Όταν κανείς μοιράζεται μεγαλώνει η καρδιά του και χωρά και
τους άλλους τόνισε στο κήρυγμά του σήμερα ο Ποιμενάρχης μας κ Συμεών στον πανηγυρίζοντα ιερό
ναό των Αγίων Αποστόλων στον ιστορικό, ομώνυνο Ιερό Ναό στο ορεινό χωριό Πίτσι της Δυτικής
Φθιώτιδος.
(*) Εορτή των Αγίων αναργύρων αύριο 1η Ιουλίου και ο Σεβασμιώτατος θα ιερουργήσει στον Ιερό
Ναό των Αγίων Αναργύρων Νεοχωρίου Δομοκού. Στις 19:00 μ.μ. θα χοροστατήσει στον μεθέορτο
Αρχιερατικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων Κάστρου Λαμίας και θα τελέσει την
αρτοκλασία του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Φθιώτιδος.
(*) Επίσκεψη από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Hellas Sat κ. Χριστόδουλο
Πρωτοπαπά, καθώς και από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Βιομηχανικής Αεροπορίας κ. Ιωάννη Κούτρα
δέχτηκε την περασμένη Δευτέρα ο Ποιμενάρχης μας κ Συμεών όπου συζήτησαν διεξοδικά για
τρόπους περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ τους.
ΠΕΡΝΑΜΕ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΆ ΜΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
(*)Στο ορεινό χωριό Λυχνό Υπάτης, πάνω από την Ιερά Μονή Αγάθωνος, χοροστάτησε το απόγευμα
της Δευτέρας 28 Ιουνίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών για την Εορτή των
Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.
Τον κ. Συμεών προσεφώνησε και καλωσόρισε στο όμορφο χωριό Λυχνό ο Προϊστάμενος –
Εφημέριος του Ναού, Ιερομόναχος π. Ιερεμίας Ξαγάρας, αδελφός της Ιεράς Μονής Αγάθωνος.
Αντιφωνώντας ο Σεβασμιώτατος και ομιλώντας για την ανοιχτωσιά της καρδιάς των Αγίων
Αποστόλων μεταξύ άλλων ανέφερε:
«Το άνοιγμα των Αγίων Αποστόλων να αποτελέσει ένα έναυσμα για όλους εμάς και να
αναρωτηθούμε εμείς πόση ανοιχτωσιά έχουμε. Ποια είναι η σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους,
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με την οικογένειά μας; Πόσο ανοιχτή είναι η δική μας καρδιά; Αυτό τον σπόρο ρίχνω σήμερα στην
γόνιμη γη των καρδιών σας και εύχομαι στο διάβα του χρόνου και όσες φορές επισκεφθώ ξανά το
χωριό σας, να βλέπω αυτό τον σπόρο να καρποφορεί».
Ανήμερα της Εορτής ο Σεβασμιώτατος κ. Συμεών ετέλεσε την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον
Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο Παγκράτι Λαμίας.
Στο κήρυγμά του ο κ. Συμεών αναφέρθηκε στο Μυστήριο της Αποκαλύψεως του Θεού, όπως αυτό το
βίωσαν οι Άγιοι Πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος και αναφέρθηκε στις δύο
προσωπικότητες τους, οι οποίες, όπως ετόνισε ο Σεβασμιώτατος, αν και ήταν τόσο διαφορετικές
μεταξύ τους, η ένωση των δυνάμεων και των χαρισμάτων τους διέδωσε το Ευαγγέλιο του Χριστού
στον κόσμο και εδραίωσε την Εκκλησία.
Χαρακτηριστικά ο Σεβασμιώτατος ανέφερε:
«Οι Άγιοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος είναι τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους, αλλά έχουν αφήσει
μία παρακαταθήκη σε όλους μας, ότι η διαφορετική πολιτισμικότητα, η διαφορετική καταγωγή, η
διαφορετική μόρφωση, η διαφορετική εξέλιξη, δείχνει πως δύο άνθρωποι μπορούν να ενώνονται, να
ενώνουν τις δυνάμεις τους, να συνεργάζονται και να προχωρούν μπροστά.
Και οι δύο Απόστολοι ομολόγησαν τον Υιό του Θεού, τον Χριστό. Ομολόγησαν τον Μεσσία που
περίμεναν, τον λυτρωτή Κύριο μας Ιησού Χριστό. Βιώνουν και οι δύο την Αποκάλυψη του Θεού, όπως
αποκαλύφθηκε σε αυτούς τους ίδιους. Ένωσαν τις καρδιές τους και τις ψυχές τους έχοντας ένα
κοινό μυστικό. Την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού στη ζωή τους. Στην πίστη ότι ο Θεός είναι ο
ζωντανός Θεός και αυτό τους έκανε να ξεπεράσουν τις όποιες διαφορές. Στην εποχή την σύγχρονη,
της μετανεοτερικότητας, υπάρχουν ακόμα κράτη που πιστεύουν σε συρματολέγματα, υπάρχουν
ακόμη άνθρωποι που πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν δίπλα τους άλλοι άνθρωποι.
Ο Χριστός όμως ήλθε για να γκρεμίσει συρματοπλέματα, ήλθε να διαλύσει φραγμούς ιδεολογιών,
απόψεων αντιλήψεων. Να ενώσει τους Αποστόλους και έτσι το Ευαγγέλιο του Χριστού να μην
γνωρίζει σύνορα.
Έτσι να είμαστε και εμείς αδελφοί μου μονιασμένοι, ενωμένοι και αγαπημένοι, να είμαστε έτσι στην
κοινωνία μας και στην οικογένειά μας και να εργαστούμε για την ενότητα αυτή για να βάλουμε και
εμείς ένα λιθαράκι σε μια καλύτερη κοινωνία αδελφοί μου για τον τόπο μας, για τα παιδιά μας».
Στο πλαίσιο της Πανηγύρεως της Ενορίας, στο προαύλιο του Ναού πραγματοποιήθηκε και η
23η επετειακή εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως με θέμα: «Τα Επαναστατικά Συντάγματα». Την
εκδήλωση ευλόγησε με την παρουσία του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, ο
οποίος την επισφράγισε με τον πατρικό του λόγο.
Η εν λόγω εκδήλωση προβλήθηκε σήμερα το πρωί μαγνητοσκοπημένη από τον Τηλεοπτικό Σταθμό
«Star Κεντρικής Ελλάδος», από το επίσημο κανάλι της Ιεράς Μητροπόλεως στο Youtube, από τον
Ραδιοφωνικό Σταθμό (89,4 Fm), καθώς και από τον διαδικτυακό ιστότοποwww.ekklisia1821.gr [2],
καθώς και τους αντίστοιχους λογαριασμούς στο Facebook, στο Instagram, στο YouTube και στο
Twitter, που η Εκκλησία της Ελλάδος ειδικώς δημιούργησε για το σύνολο των επετειακών της
δράσεων, αύριο Τετάρτη 30 Ιουνίου στις 10:30 π.μ.
Οι Ιερές Ακολουθίες μετεδόθησαν απευθείας μέσω του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς
Μητροπόλεως (89,4 Fm), ενώ και τις δύο ημέρες τους Ιερούς ύμνους απέδωσαν χοροί Ιεροψαλτών,
υπό την καθοδήγηση του παρισταμένου Διευθυντού του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως κ. Ανδρέου
Ιωακείμ.
Παραβρέθηκαν: ο Βουλευτής Φθιώτιδος κ. Θέμης Χειμάρας, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Φθιώτιδος κ.
Αθανάσιος Καρακάντζας, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνος Καραγιάννης, ο
Δήμαρχος Λαμιέων κ. Ευθύμιος Καραΐσκος, ο Φρούραχος Λαμίας, Διοικητής του ΚΕΥΠ Ταξίαρχος
Μιχαήλ Κριτσωτάκης, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Στερεάς Ελλάδος
Υποστράτηγος Γεώργιος Κανέλλος, ο Αστυνομικός Διυεθυντής Φθιώτιδος κ. Δημήτριος Φούρλας, ο
Γενικός Διευθυντής κ. Κωνσταντίνος Σταϊκούρας και εκπρόσωποι άλλων φορέων και συλλόγων του
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τόπου.
Ο Άγιος Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Πανοσιολ. Αρχιμ. π. Άγγελος Ανθόπουλος, αφ
εσπέρας της Εορτής προηξήρχε του Πανηγυρικού Εσπερινού και εκήρυξε τον Θείο Λόγο στην Ενορία
του Παγκρατίου, ενώ ανήμερα της Εορτής,προηξήρχε της Θείας Λειτουργίας στον Πανηγυρίζοντα
Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Πελασγίας.
Στο κήρυγμα του ο π. Άγγελος αναφέρθηκε στην Αποστολικότητα της Εκκλησίας, καθώς και
στο Ιεραποστολικό έργο των Αγίων Αποστόλων. Μετέφερε δε εκ προσώπου του Σεβασμιωτάτου κ.
Συμεών, τις εγκάρδιες πατρικές ευχές του προς όλους.
(*) Σήμερα το πρωί ο Σεβασμιώτατος τέλεσε την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία για την εορτή της
Συνάξεως των 12 Αποστόλων στον ιστορικό, ομώνυνο Ιερό Ναό στο ορεινό Πίτσι της Δυτικής
Φθιώτιδος. Στο κήρυγμά του ο Ποιμενάρχης μας μίλησε για τη βασιλεία του Θεού την οποία
οφείλουμε να ζήσουμε από αυτόν τον κόσμο. Και Βασιλεία του θεού είναι να δίνεις το παραπάνω που
έχεις. Όταν κανείς μοιράζεται μεγαλώνει η καρδιά του και χωρά και τους άλλους. Δεν μπορεί
κάποιος να είναι χριστιανός αληθινός τόνισε ο Σεβασμιώτατος αν δεν αγωνίζεται για δικαιοσύνη,
αγάπη και ισότητα. θα έχουμε την ευκαιρία στο τέλος του δελτίου να ακούσουμε το κήρυγμα του
Ποιμενάρχου μας. Στο τέλος της αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας τον Σεβασμιώτατο προσφώνησε
ο εφημέριος π Ιωάννης ο οποίος χαρακτήρισε την επισκεψή του ιστορική και τιμητική και του
ευχήθηκε μακρά και καλλίκαρπη αρχιερατεία. Τον Σεβασμιώτατος καλοσώρισε στο χωριό και η
πρόεδρος του χωριού και πρόεδρος του συλλόγου των απανταχού Πιτσιωτών και του προσέφερε ένα
σταυρό ευλογίας.
(*)Η Ένωση Ξενοδόχων Φθιώτιδος εόρτασε την Κυριακή 27 Ιουνίου τη μνήμη του προστάτου της,
του Όσιου Σαμψών του Ξενοδόχου ο οποίος προσέφερε στον πλησίον του και είχε μετατρέψει το
σπίτι του σε νοσοκομείο για τους πάσχοντες άστεγους.
Τα μέλη της ένωσης χθες το βράδυ συγκεντρώθηκαν στο κέντρο Τεμπέλης όπου μετά από
πρόσκληση της προέδρου κ Σαμαρά παρέστη και ο Ποιμενάρχης μας κ Συμεών ο οποίος ευχήθηκε σε
όλους Υγεία, Δύναμη και Ευημερία και τόνισε ότι θα είναι αρωγός στην προσπάθεια όλων των
ξενοδόχων, να σταθούν όρθιοι μπροστά στις δυσκολίες των ημερών και να βγουν όσο το δυνατόν
αλώβητοι απο αυτή τη κρίση.Στην εκδήλωση παρέστησαν μεταξύ άλλων οι βουλευτές Φθιώτιδος κ
Θέμης Χειμάρας και ο κ Ιωάννης Σαρακιώτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδος κ Αθανάσιος
Καρακάντζας, ο κ. Παναγιώτης Μάμαλης στέλεχος του ΕΟΤ, ο Δήμαρχος Λαμιέων κ Ευθύμιος
Καραϊσκος, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Λαμιέων κ. Αμαλία Ποντίκα κ.α.
(*) Λειτουργικό και Ποιμαντικό Πρόγραμμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος
κ. Συμεών από 28 Ιουνίου – 4 Ιουλίου 2021
Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021
18:00 μ.μ. Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαμιέων. «Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Για μια
Ευρώπη πιο Συνεκτική». Εκδήλωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος σε συνεργασία με το Γραφείο
του Αν. Υπουργού Εξωτερικών, αρμοδίου για τα Ευρωπαϊκά θέματα, με την ευκαιρία της
συμπληρώσεως 40 ετών από την ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
21:00 μ.μ Παραλία Γλύφας. 24η Επετειακή Εκδήλωση Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος με θέμα: «Οι
Μπουρλοτιέρηδες της θάλασσας».
Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021
07:00 π.μ. Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων
Νεοχωρίου Δομοκού
(ραδιοφωνική – διαδικτυακή μετάδοση)
19:00 μ.μ. Μεθέορτος Αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων Κάστρου
Λαμίας μετά Αρτοκλασίας του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Φθιώτιδος. Εορτή αφιερωμένη
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στον ιατρικό κόσμο της Φθιώτιδας
(ραδιοφωνική – διαδικτυακή μετάδοση)
21:00 μ.μ. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Λαμίας. Πρεμιέρα του σύγχρονου Λαϊκού Ορατόριου με τίτλο:
«Παλιγγενεσία - Η Επανάσταση στη Ρούμελη το 1821» του συνθέτη Δημήτρη Μαραμή. Εκδήλωση
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος
Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021
08:00 π.μ. Επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας Δομοκού και σε άλλες δομές στον Δήμο Δομοκού
11:00 π.μ. Εργασίες στο Κατασκηνωτικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως στο Καινούργιο Λοκρίδος
20:00 μ.μ. Ιερά Παράκληση στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αναστάσεως του Κυρίου
Παραλίας Πελασγίας

(*) Συνεχίζουμε το δελτίο μας με τις Επισκέψεις που δέχτηκε ο Σεβασμιώτατος τις ημέρες Δευτέρα
και Τρίτη.
Τον Δήμαρχο της ιδιαιτέρας του πατρίδας, Καστοριάς, κ. Ιωάννη Κορεντσίδη δέχτηκε στο γραφείο
του χθες ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών.
Τον κ. Κορεντσίδη ξενάγησε ο Σεβασμιώτατος σε όλες τις δομές που στεγάζονται στο
Πνευματικό και Διοικητικό Κέντρο της Μητροπόλεως και τον ενημέρωσε λεπτομερώς για όλες τις
δράσεις της Μητροπόλεως.
Σε δηλώσεις του προς τον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Μητροπόλεως ο κ. Κορεντσίδης
χαρακτηριστικά σημείωσε:
«Καμαρώνουμε για τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη σας, διότι είναι ένα πανάξιο τέκνο της
Μακεδονικής γης και της Βυζαντινής Καστοριάς. Θαυμάζουμε το έργο του, την ευρηματικότητα του
και προσευχόμαστε ο Θεός να του δίνει δύναμη και υγεία για να συνεχίσει την Θεάρεστο
Αρχιερατεία που ήδη ξεκίνησε».
(*) Ανάμεσα στους Κληρικούς και στους λαϊκούς πολίτες που δέχεται καθημερινά στο γραφείο του,
στις εγκαταστάσεις του Πνευματικού και Διοικητικού Κέντρου, ο Ποιμενάρχης μας κ. Συμεών
δέχθηκε με χαρά τη Δευτέρα στο γραφείο του επίσκεψη από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα
Σύμβουλο της Hellas Sat κ. Χριστόδουλο Πρωτοπαπά, με τον οποίο τους συνδέει μακρά φιλία και
δεσμοί αδελφικής αγάπης, καθώς και από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Βιομηχανικής Αεροπορίας κ.
Ιωάννη Κούτρα.
Ο Σεβασμιώτατος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τον κ. Πρωτοπαπά για την
ευγενή δωρεάν χορηγία του δορυφορικού κυκλώματος για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις της Θείας
Λειτουργίας και άλλων εκδηλώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως από κάθε σημείο της φθιωτικής γης.
Ο ίδιος ο Σεβασμιώτατος ξενάγησε τον κ. Πρωτοπαπά και τον κ. Κούτρα στις εγκαταστάσεις
του Πνευματικού και Διοικητικού Κέντρου, στο «Αποθετήριο της Αγάπης» (Logistics), στο
Αμφιθέατρο, στο ΚΔΑΠ «ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ» της Αποστολής, στο Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως
«ΓΕΡΜΑΝΟΣ ο ΜΕΛΩΔΟΣ», καθώς και στον Ραδιοφωνικό Σταθμό (89,4 Fm).
Τόσο ο κ. Πρωτοπαπάς, όσο και ο κ. Κούτρας, συνεχάρησαν τον Ποιμενάρχη μας κ. Συμεών,
χαρακτηρίζοντας το έργο του «σπουδαίο» σε όλα τα επίπεδα, ενώ συζήτησαν διεξοδικά για τρόπους
περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ τους.
(*) Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών δέχθηκε στο γραφείο του τη Δευτέρα τον νέο
Λιμενάρχη Στυλίδος, Αντιπλοίαρχο Ευθύμιο Βέτσικα, ο οποίος επισκέφτηκε εθιμοτυπικά τον κ.
Συμεών επί τη αναλήψει των νέων του καθηκόντων.
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Τον κ. Βέτσικα συνόδευε η απερχόμενη Λιμενάρχης Στυλίδος Αντιπλοίαρχος Παναγιώτα
Παπακωνσταντίνου.
Ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε στον κ. Λιμενάρχη καλή δύναμη στα νέα του ευθυνοφόρα
καθήκοντα και μια καλή και αγαστή συνεργασία μεταξύ της Ιεράς Μητροπόλεως και της Λιμενικής
Αρχής, ενώ στην κ. Παπακωνσταντίνου ευχήθηκε καλή επιτυχία στη νέα της θέση στο Αρχηγείο του
Λιμενικού Σώματος. Φωτογραφίες από τις επισκέψεις αυτές δημοσιευονται στην ιστοσελίδα της Ι.
Μ
(*)Στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στην μαρτυρική πόλη της Υπάτης τέλεσε την Αρχιερατική
Θεία Λειτουργία την Κυριακή των Αγίων Πάντων 27 Ιουνίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Φθιώτιδος κ. Συμεών, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 77 ετών από Ολοκα΄ύτωμα της Υπάτης
από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής 1944.
Η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία μεταδόθηκε απευθείας από τηλεοράσεως, ραδιοφώνου και
διαδικτύου.
Ο Σεβασμιώτατος στο κήρυγμά του αναφέρθηκε στο μεγάλο δώρο του Θεού προς τον
άνθρωπο, που είναι η αγιότητα και η οποία εκφράζει το πολίτευμα της αληθινής δημοκρατίας της
Εκκλησίας τονίζοντας χαρακτηριστικά:
«Η συγχώρεση, η αγάπη, η ανοιχτωσιά, η καλοσύνη, το να μπορέσουμε να υπερβούμε το παρελθόν,
να ξεπεράσουμε στρεβλώσεις, αγκυλώσεις, κακίες, παθογένειες, να κοιτάξουμε μπροστά ώστε να
δώσουμε ευκαιρίες και στον άλλο άνθρωπο, να μιλήσουμε μαζί του, να τον ακούσουμε και να μας
ακούσει, να αφουγκραστούμε τον κόσμο του και να ανοίξουμε έτσι την καρδιά μας σε μια σχέση
τιμιότητας και ουσίας, σε αυτό μας προσκαλεί η Αγία μας Εκκλησία.
Η Εκκλησία μας, μας καλεί σε έναν πνευματικό αγώνα για να μπορέσουμε να γραφτούμε στο
πνευματικό ληξιαρχείο, το αγιολογικό ληξιαρχείο, το Αγιολόγιο της Εκκλησίας. Όλος ο αγώνας,
ενός χριστιανού δεν γίνεται για να γίνει απλώς ένας καλός άνθρωπος μέσα στον κόσμο, καλούς
ανθρώπους θα συναντήσουμε και εκτός χριστιανισμού. Καλούς ανθρώπους θα συναντήσουμε και σε
αυτούς που ζουν ως μηδενιστές, που δεν πιστεύουν σε τίποτα. Η Εκκλησία μας μας καλεί να γίνουμε
Άγιοι άνθρωποι. Να γίνουμε μέρος αυτής της Εορτής, να συμμετάσχουμε στην χαρά των Αγίων
Πάντων και ακριβώς αυτός είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ζωή της Εκκλησίας μας.
Ο Χριστός πορεύθηκε την πορεία του πάνω στον Γολγοθά, κατέβηκε στον Άδη και Ανέστη. Ο
Χριστός δέχθηκε τον Θωμά να ψηλαφίσει τις πληγές του. Ανελήφθη, έκανε θαύματα, παρέστη εν
Αγίω Πνεύματι στο γεγονός της Πεντηκοστής, για ένα και μοναδικό σκοπό, για να γίνουμε όλοι
Άγιοι. «Ἅγιοι ἔσεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι», είναι η προτροπή του Χριστού.
Συνεχίζοντας το κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος ανέφερε:
«Το Μυστήριο της Θείας Οικονομίας, η ενσάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού έγινε από
την απέραντη, την αυτεπάγγελτη αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Δεν κρατά την αγιότητα για
τον εαυτό του ο Θεός, θέλει να την μοιραστεί μαζί μας. Μας καλεί να βρεθούμε και εμείς στην
Θεοκοινωνία. Αυτό αποτελεί την κορύφωση του ανθρωπισμού. Σε μία εποχή, όπου στο όνομα του
ανθρωπισμού ζούμε το παράδοξο, ο άνθρωπος να απαξιώνεται. Ο άνθρωπος που έχει ανάγκη
φροντίδα, χειραφέτησης, μόρφωσης, να μετριέται άλλοτε ως ένας αριθμός ΑΦΜ, άλλοτε ως ένα
ΑΜΚΑ και άλλοτε ως ένα κρούσμα.
Πόσο απαξιώνεται ο άνθρωπος στο όνομα της προόδου! Πόσες φορές δεν έχουμε δει στο
όνομα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να ξεφτιλίζεται η ανθρώπινη προσωπικότητα. Και όμως η
Αγία μας Εκκλησία εξακολουθεί με την δική της πρόταση ζωής, εξακολουθεί να προσφέρει την
μεγαλύτερη τιμή και ευλογία που μπορεί να προσφέρει σε έναν άνθρωπο, αλλά στον κάθε άνθρωπο
ανεξαιρέτως. Την προοπτική της αγιότητας.
Στα αγαθά του κόσμου γνωρίζουμε, ότι δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι ίση πρόσβαση. Έχουν ίση
πρόσβαση όλοι οι άνθρωποι στην εργασία, στην υγεία, στην παιδεία και σε άλλα; Η απάντηση
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δυστυχώς είναι ότι, ενώ τα πάντα επαρκούν για όλους, πάρα ταύτα υπάρχουν μερικές χιλιάδες
άνθρωποι στον πλανήτη μας που θα πεθάνουν από την πείνα ή θα αυτοκτονήσουν απελπισμένοι.
Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα του κόσμου σήμερα. Και έρχεται η Εκκλησία με την
πρόταση της αγιότητος, να δώσει ίση πρόσβαση σε όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως».
Κλείνοντας το κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος κ. Συμεών υπογράμμισε:
« Και εσύ έχεις χώρο στην αγιότητα. Και εσύ μπορείς να γίνεις Άγιος. Μην μείνεις
προσκολλημένος στο παρελθόν. Κοίτα στο μέλλον. Η αγιότητα δεν αποκλείει κανέναν. Η αγιότητα
είναι ένα προσκλητήριο ισότιμο, μιας πραγματικής ισονομίας, ισοτιμίας και ισοπολιτείας. Η
πραγματική δημοκρατία βρίσκεται στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, όπου χωράνε οι πάντες
ανεξαιρέτως.
Η σημερινή εορτή δεν είναι μόνο γι’ αυτούς που τα κατάφεραν, αλλά για εμάς που προσπαθούμε να
τα καταφέρουμε. Και για να καταφέρουμε να φτάσουμε στην αγιότητα, πρέπει να καταλάβουμε ότι η
ζωή μας έχει αξία. Αξίζει αδελφοί μου να αγωνιστούμε για την αγιότητα».
Αμέσως μετά την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ο Σεβασμιώτατος κ. Συμεών, παρουσία
σύσσωμης της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου τέλεσε Αρχιερατικό Μνημόσυνο υπέρ
των ευκλεώς πεσόντων στο Ολοκαύτωμα της μαρτυρικής πόλεως της Υπάτης.
Αυτές ήταν για σήμερα οι ειδήσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
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