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O
ταν στίς 6 Δεκεμβρίου 2013 ἐγκαινιάζαμε
τό Ἐκκλησιαστικό Κειμηλιαρχεῖο στό
ἰσόγειο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Μεγάρου

ἐκεῖ ὅπου μέχρι τότε λειτουργοῦσαν τά Γραφεῖα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, εἴχαμε ἀναγγείλει, ὅτι
σκοπός μας ἦταν νά ἀνεγείρουμε προσεχῶς
Ἐκκλησιαστικό Μουσεῖο, ὅπου θά συγκεντρώναμε
ὅλα τά Κειμήλια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἐν τῷ
μεταξύ ἐθέσαμε σέ ἐφαρμογή σχέδιο συγκεντρώ-
σεως διαφόρων κειμηλίων διεσπαρμένων σέ ἐνο-
ριακούς Ναούς καί ἐξωκκλήσια μέ τήν
συγκατάθεση τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων,
ὥστε μέχρι σήμερα νά ὑπάρχει ἀξιόλογο ὑλικό γιά
τό ὑπό ἵδρυσιν Ἐκκλησιαστικό Μουσεῖο. Διά τήν
ἐξεύρεση τοῦ καταλλήλου χώρου ἀπευθυνθήκαμε
εἰς τό Δημοτικό Συμβούλιο Λαμίας μέ ἐπιστολή
μας πρός τόν τότε Δήμαρχο Λαμιέων κ. Γεώργιο
Κοτρωνιᾶ, ὁ ὁποῖος προθύμως ἐνέκρινε τό αἴτημά
μας καί ἀπό κοινοῦ ὡρίσαμε, τόν χῶρο στή με-
γάλη Δημοτική ἔκταση ἀπέναντι ἀκριβῶς ἀπό τό
Πνευματικό-Διοικητικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως. Ἡ ὑλοποίηση τῆς δωρεᾶς τῶν 1.296
τ.μ. ἔγινε πρός τήν Ἱερά Μητρόπολη ἐπί τῆς θη-
τείας τοῦ σημερινοῦ Δημάρχου κ. Νικολάου

Σταυρογιάννη, ὁ ὁποῖος διευκόλυνε τήν Ὑπηρεσία
ἔργων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως σέ ὅλες τίς χρο-
νοβόρες διαδικασίες, πού ἐχρειάζοντο διά τήν
ἀλλαγή χρήσης καί παραχώρηση τοῦ οἰκοπέδου
πρός τήν Ἱερά Μητρόπολη.

Ἤδη μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ εἴμαστε ἕτοιμοι διά
νά ξεκινήσουμε τό ὡραῖο καί μεγάλο ἔργο τοῦ πο-
λιτισμοῦ. 

Τό Μουσεῖο τῆς Ἐκκλησίας θά διαφυλάξει, θά
περισώσει, θά συντηρήσει καί θά προβάλλει τά
μεγάλα καί σπουδαῖα κειμήλια τῆς Φθιώτιδος καί
ἐπί πλέον θά ἀποτελέσει πόλο ἕλξεως γιά πολ-
λούς ἐπισκέπτες τῆς Λαμίας καί προσκυνητές τῶν
Ἱερῶν Μονῶν μας. Ἡ Μητρόπολίς μας ἀποδει-
κνύει γιά μιά ἀκόμα φορά, ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν
εἶναι μόνο πηγή ἁγιασμοῦ, ἀλλά εἶναι καί πηγή
πολιτισμοῦ. Μέ τό Μουσεῖο ὁλοκληρώνεται μιά
σειρά πολιτιστικῶν καί πνευματικῶν ἔργων, πού
ἔχουν ἀγκαλιάσει ὁλόκληρη τήν Μητρόπολη
Φθιώτιδος καί προσφέρεται στό λαό καί στήν
ἱστορία ἕνα σπουδαῖο ἔργο, πού ἀναδεικνύει τήν
πνευματικότητα τοῦ τόπου μας. 

† ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος

AΡΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟ EΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕIΟ
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Ὅσο πλησιάζουν οἱ μεγάλες ἑορ-
τές τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ
Πάσχα, ἐμεῖς οἱ ἐπαρχιοῦχοι Μητρο-
πολίτες ἀντιμετωπίζουμε τό ὀξύτατο
πρόβλημα τῶν ἐφημεριακῶν κενῶν, τό ὁποῖο ἐμφανίσθηκε
πρό δεκαετίας καί μέ τήν πάροδο τῶν ἐτῶν γίνεται ὀξύ-
τερο. Στήν ἀπόφαση τῆς πολιτείας νά μειωθοῦν οἱ δημό-
σιες δαπάνες μέ τόν περιορισμό τῶν μισθοδοτουμένων
ἀπό τό κράτος ὑπαλλήλων, συμπεριελήφθησαν καί οἱ
ἐκκλησιαστικοί λειτουργοί μέ τήν ρύθμιση στούς δέκα συ-
νταξιοδοτουμένους νά διορίζεται ἕνας. Τό μέτρο αὐτό στά
πρῶτα χρόνια τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως ἐφαίνετο δικαιο-
λογημένο, παρ΄ ὅτι ἀποκεφάλιζε τά χωριά μας καί ἄφηνε
πίσω του πολλά κενά.

Δυστυχῶς, ὅμως, παρ΄ ὅτι στή συνέχεια διορίζονται χι-
λιάδες ὑπάλληλοι, στήν Ἐκκλησία ἐξακολουθεῖ νά ὑπάρχει
ἡ πρώτη δέσμευση, μέ ἀποτέλεσμα ἀμέτρητα χωριά μας
νά μένουν χωρίς ἱερέα. Τίς ἡμέρες αὐτές πρό τῶν ἑορτῶν
δεχόμεθα τίς πιέσεις καί διαμαρτυρίες τῶν ἐκκλησια-
στικῶν συμβουλίων, τῶν πολιτιστικῶν συλλόγων καί με-
μονωμένων χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι δέν γνωρίζουν τήν
ἀπόφαση τῆς πολιτείας καί ἐπιρρίπτουν εὐθύνες στούς
Ἀρχιερεῖς.

Τό πρόβλημα αὐτό δέν ἔχει ἀκόμα ἐμφανισθεῖ στίς με-
γάλες ἀστικές Μητροπόλεις. Ἡ πλειονότητα ὅμως τῶν Μη-
τροπόλεων τῆς ὑπαίθρου ταλανίζεται ἐπί μία δεκαετία μέ
τά ἐφημεριακά κενά, χωρίς νά διαφαίνεται καμμία ἐλπίδα
ἀντιμετωπίσεως τοῦ προβλήματος ἀπό τήν Πολιτεία, ἀλλά
καί ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἐπί τόσα χρόνια μένει σέ
στάση ἀναμονῆς καί ἐπιφυλάξεως μήπως καί μέ κάποια
ἀπόφασή της γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος μέ
ἐσωεκκλησιαστική λύση, ἐκμεταλλευτεῖ τήν εὐκαιρία ἡ πο-
λιτεία καί προβεῖ σέ δυσμενέστερη ἀντιμετώπιση.

Ἐπί τοῦ θέματος, ὅμως, πρέπει νά γνωρίζωμε, ὅτι ἡ
ἑκάστοτε κυβέρνηση εἶναι δεσμευμένη ἀπέναντι στήν
Ἐκκλησία, νά μισθοδοτεῖ τούς ἐφημερίους τῆς Ἑλλάδος
ἀντί τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, πού τῆς παρεχώρησε.
Διά τόν λόγο αὐτό καθόρισε τό  Ὑπουργεῖο Παιδείας καί
Θρησκευμάτων τόν ἀριθμό θέσεων ἐφημερίων γιά κάθε
Μητρόπολη, βάσει τοῦ καταλόγου τῶν ὁποίων θά μισθο-
δοτεῖ τούς ἐφημερίους. Οἱ νομοθετημένες θέσεις ὑπάρχουν.
Ἡ πολιτεία ὅμως παραβαίνει τήν συμφωνία, τίς μειώνει

χωρίς καμμία νομοθετική ἀπόφαση
καί περιορίζει κατά ἑκατοντάδες τούς
ἐφημερίους.

Δέν πείθουν κανένα, ὅτι ἡ μείωση
τῶν Ἱερέων γίνεται γιά οἰκονομικούς λόγους. Ἄλλα κίνη-
τρα ὑπάρχουν, πού πολύ μᾶς ἀνησυχοῦν. Παλαιότερα
ὑπῆρχαν πάλι κενά στά χωριά τῆς ὑπαίθρου λόγω ἐλλεί-
ψεως ὑποψηφίων. Πρό 50 ἐτῶν, μέ ἀπόφαση τοῦ μακαρι-
στοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου του Α΄, ἀπεσπάσθησαν
πολλοί ἱερεῖς γιά ἕνα ἑξάμηνο ἀπό τήν Ἀθήνα στίς Ἱερές
Μητροπόλεις τῆς Βορείου Ἑλλάδος καί σήμαναν οἱ κα-
μπάνες πολλῶν κλεισμένων ἐκκλησιῶν καί ἔκαναν Χρι-
στούγεννα καί Πάσχα οἱ Χριστιανοί μας. Ἐπίσης, μέ τήν
ἔκδοση τοῦ Ν.Δ. 457/1970 «περί τρόπου πληρώσεως κενῶν
ἐφημεριακῶν θέσεων χωρίων παραμεθορίου ἤ ὀρεινῶν ἤ
δυσπροσίτων καί ρυθμίσεις θεμάτων τινῶν τῆς Ἐκ- κλη-
σιαστικῆς ἐκπαιδεύσεως», ἐπέτυχε τήν χειροτονία καί τόν
διορισμό ἐφημερίων κατά παρέκκλιση τῶν κειμένων δια-
τάξεων, ὑποψηφίων κεκτημένων τά κανονικά καί νόμιμα
προσόντα, πλήν τῶν μορφωτικῶν, τά ὁποῖα ἦταν τουλάχι-
στον τό ἀπολυτήριο Δημοτικοῦ Σχολείου. Ἔτσι ἐπανδρώ-
θηκαν τά χωριά μέ ὀλιγογράμματους ἀλλά εὐσεβεῖς ἱερεῖς.

Ἐπί μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σεραφείμ ἐπίσης χει-
ροτονήθηκε πλῆθος ἱερέων μέ μειωμένα προσόντα, μέ τούς
ὁποίους γέμισε ἡ Ἑλλάδα. Μερικοί ἀπό αὐτούς μέχρι καί
σήμερα κρατοῦν μικρές ἐνορίες. Τό ἐρώτημα εἶναι: Τί θά
γίνει μετά ἀπό αὐτούς; Τότε δέν ὑπῆρχαν ὑποψήφιοι. Σή-
μερα ἔχομε ὑποψηφίους ἀλλά αὐτούς δέν τούς διορίζει ἡ
πολιτεία, γιά νά μποροῦν νά ζήσουν ἀξιοπρεπῶς στίς πτω-
χές καί μικρές ἐνορίες.

Τό πρόβλημα αὐτό εἶναι ἀπειλή γιά τήν Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος, ἀλλά καί γιά τήν διασπορά, γιατί θά ἀναγκα-
σθοῦμε νά ἀνακαλέσουμε τίς ἀποσπάσεις ἐφημερίων
Ἱερῶν Μητροπόλεων στό ἐξωτερικό. Ἴσως εἶναι ἀπό τά
πρῶτα καί μεγάλα τῶν ὁποίων πρέπει ἡ Ἐκκλησία νά ζη-
τήσει ἀπό τήν κυβέρνηση τήν ἐπίλυση.

Ὁ ἀριθμός τῶν ἐφημερίων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
ἔχει δραματικά μειωθεῖ. Ἐπί παραδείγματι, ἡ Μητρόπολη
Φθιώτιδος ἔχει 246 ἐνορίες καί 258 νομοθετημένες θέσεις
ἐφημερίων. Στά 10 χρόνια ἀπεχώρησαν 100 ἐφημέριοι καί
διορίσθηκαν 10. Ἑπομένως μένουν 90 κενές θέσεις ἐφη-
μερίων. Καί τό κακό συνεχίζεται...

Ἔχω πολλές φορές γράψει καί ἔχω ἔντονα διαμαρτυ-
ρηθεῖ γι᾽ αὐτόν τόν περιορισμό καί τήν μείωση τῆς Ἐκκλη-
σίας. Τί ἄλλο θά περιμένουμε; Εἶναι πλέον καιρός νά
θέσει ἡ Ἱερά Σύνοδος εὐθαρσῶς τό ὅλον θέμα στό τραπέζι
τῶν συζητήσεων μέ τήν πολιτεία, γιά νά ἔχωμε μιά συγκε-
κριμένη ἀπάντηση, ὅποια κί ἄν εἶναι αὐτή.

Αὐτό τό θέμα δέν εἶναι δευτερεῦον καί ἡ ἀντιμετώπισή
του δέν ἐπιδέχεται ἀναβολή γιά νά δοθεῖ προτεραιότητα
σέ ἄλλα.

Εἶναι ἐκ τῶν πρωταρχικῶν ζητημάτων, τά ὁποῖα χρει-
άζονται ἄμεση ἐπέμβαση. 

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Διμηνιαία ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος
Ἰδιοκτησία: Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος
Ἐκδότης: Σεβ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ.κ. ΝΙ ΚΟ ΛΑ ΟΣ
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Ἐπιστολές καί ἐμβάσματα: 
Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος, Σκληβανιώτου 5
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Διανέμεται δωρεάνΔιανέμεται δωρεάν
Ἡ ἔκδοση στηρίζεται σέ προαιρετικές εἰσφορέςἩ ἔκδοση στηρίζεται σέ προαιρετικές εἰσφορές

Τί θά γίνει μέ τά ἐφημεριακά κενά; 
Πρόβλημα, πού χρήζει ἀμέσου ἀντιμετωπίσεως!

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Φθιώτιδος κ. Νικολάου



1. Ἀνέγερση Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Μουάνζα Τανζανίας.

2. Ἀνέγερση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Παϊσίου στή Μακρακώμη.
3. Ἀνέγερση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Ἐρμιόνης στό Ἵδρυμα

Στέγη Γερόντων Ἀ. Πετρῆ στή Στυλίδα.
4. Ἀνέγερση Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσείου τῆς Ἱερᾶς Μητρο-

πόλεως στή Λαμία.
5. Ἀποκατάσταση Ἱερᾶς Μονῆς Ταξιαρχῶν Νεράϊδας Στυ-

λίδος.
6. Ἀποκατάσταση Καθολικοῦ Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Βλα-

σίου Στυλίδος.
7. Ἀποκατάσταση Ἱερᾶς Μονῆς Δαδίου.
8. Ἀποπεράτωση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Λαμίας.
9. Ἀποπεράτωση Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Λυγαριᾶς.

10. Ἀποπεράτωση Πνευματικοῦ Κέντρου Ἁγίας Αἰκατερί-
νης Ἀχινοῦ.

11. Ἀποπεράτωση Πνευματικοῦ Κέντρου Ἁγίου Δημητρίου
Ἐλάτειας.

12. Ἀνέγερση Πνευματικοῦ Κέντρου καί Πρεσβυτερίου τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἄνω Ἀγόριανης.

13. Ἀποπεράτωση Μουσείου Χαλκίνων ἔργων Ἀ. Καρα-
γιώργου στό Πνευματικό-Διοικητικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως στή Λαμία.

14. Ἀποπεράτωση Πνευματικοῦ Κέντρου Ἁγίων Κωνστα-
ντίνου καί Ἑλένης Μαλεσίνας.

15. Ἀποπεράτωση Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίας Τριάδος Μαλεσίνης.

16. Ἀποπεράτωση Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Γεωργίου Καλυβίων.

17. Ἀποπεράτωση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί
Ἑλένης Νέας Μαγνησίας.

18. Ἀνέγερση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰακώβου Τσαλίκη στίς Λι-
βανάτες.

19. Ἀνέγερση Πνευματικοῦ Κέντρου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Πα-
ρασκευῆς Πουρναρίου.

20. Ἀνέγερση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στήν
Τσούκα.

21. Ἀνέγερση Πτέρυγας Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἠλιοῦ Πα-
λαιοχωρίου.

22. Ἀποπεράτωση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βλασίου Αὐλακίου.
23. Ἀποκατάσταση Καθολικοῦ Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀναρ-

γύρων Ἀταλάντης.
24. Ἀνέγερση αἰθούσης ὑποδοχῆς προσκυνητῶν Ἱερᾶς

Μονῆς Ἁγίου Ἀθανασίου Ὀμβριακῆς.
25. Ἀνακαίνιση Ἱεροῦ Προσκυνήματος Παναγίας Προυσιω-

τίσσης Βαρδατῶν.
26. Ἀνέγερση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰακώβου Τσαλίκη στήν

Μαλεσίνα.
27. Ἀποκατάσταση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προ-

δρόμου Σκάρφειας.
28. Ἀνακαίνιση Μετοχίου Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς Ἱερᾶς

Μονῆς Ἀντινίτσης.
29. Κατασκευή καλλιτεχνικοῦ μαρμάρινου τέμπλου στόν

Ἱερό Ναό τοῦ πολιούχου Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ Λαμίας.
30. Κατασκευή δευτέρου ὀρόφου τῆς βορείας πτέρυγας τῆς

Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Μύλων.   
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ΥΠΕΡ Ι.Ν. ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ
Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00
Ἡ κα Κωνσταντία Δήμου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00
Ὁ κ. Φ. Σταυρογιάννης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00
Ἡ κα Ἀσπασία Ἀλεξοπούλου . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00
Ἡ κα Εὐσταθία Ἀθανασίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00
Ἡ  Ἱ. Μονή  Ἁγ. Γεωργίου Μαλεσίνης . . . . . . . . . . . 150,00
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Θεόκλητος Μπρούζης . . . . . . 100,00

ΥΠΕΡ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Θεόκλητος Μπρούζης . . . . . . 100,00

ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ
Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Θεόκλητος Μπρούζης . . . . . . 100,00
Ὁ κ. Ἄγγελος Καλλίτσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Δαμιανός Κωνσταντίνου . . . . 900,00
Τό Ἐκκλ. Συμβ.  Ἁγ. Γεωργίου Ἀλεποσπίτων . . . . 150,00
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἀντώνιος Παραρᾶς . . . . . . . 50,00
Ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβ. Δημήτριος Καναπίτσας . . . . . . . 50,00

ΥΠΕΡ Ι. Μ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΝΕΡΑΪΔΟΣ ΣΤΥΛΙΔΟΣ
Ἡ Πανελλήνια  Ἕνωση Γυναικῶν Λαμίας . . . . . . . . . 50,00
Ἡ κα Εὐσταθία Ἀθανασίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00

ΥΠΕΡ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 
Ἡ  Ἱ. Μονή  Ἀγάθωνος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00
Ὁ κ. Ἄγγελος Καλλίτσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,00
Ἡ κα Σιμέλα Πατσινακίδου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00

ΥΠΕΡ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΟΥΑΝΖΑ 

Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00
Ἡ κα Σιμέλα Πατσινακίδου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00
Ἡ κα Ἀρτεμισία Σάλτα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,00
Ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβ. Χρῆστος Παναγιώτου . . . . . . . . 50,00

ΥΠΕΡ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ 
Ὁ κ. Γεώργιος Καλλίτσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 

ΥΠΕΡ ΦΘΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ
Ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβ. Χαράλαμπος Κουτρούμπας . . . 50,00 
Ὁ κ. Ἄγγελος Καλλίτσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00

ΥΠΕΡ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβ. Δημήτριος Καραγιάννης . . . . . 600,00
Ἡ  Ἱ. Μονή Μεταμορφώσεως Λιβανατῶν . . . . . . . . 191,81

ΥΠΕΡ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ Ἁγ. Γεωργίου Ἀρκίτσης . . . . . 165,00

ΥΠΕΡ ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΟΡΦΑΝΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Ἡ  Ἱ. Μονή  Ἀγάθωνος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,00

ΥΠΕΡ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ
Ἡ  Ἱ. Μονή  Ἀγάθωνος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,00

ΥΠΕΡ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
Ἡ  Ἱ. Μονή  Ἀγάθωνος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00

ΥΠΕΡ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΤΥΛΙΔΟΣ
Ἡ κα Νικολίτσα Χειμωνίδου . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00
Πέντε Α.Ε.  «Γαλαξίας» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00
Ἡ κα Αἰκατερίνη Κουλούρη . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260,00
Ἡ κα Πηνιῶ Γερεντέ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,00
Ἡ  Ἱ. Μονή  Ἁγ. Ἀναργύρων Ἀταλάντης . . . . . . . . 200,00

ΔΩΡΕΕΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 994,13

Δ Ω Ρ Ε Ε ΣΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Ὁ Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος

Πρός
τούς Ἄρχοντες τῆς πολιτείας,
τόν εὐσεβῆ Κλῆρο καί τόν περιούσιο λαό τῆς Φθιώτι-
δος.

«Τοῦ δέ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις οὕτως ἦν».
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καί προσφιλῆ τέκνα τῆς

Ἐκκλησίας.
Ἀσύληπτο μυστήριο τελεσιουργεῖται σήμερα. Ὁ

Θεός ὁ ἄναρχος, ὁ ἀχώρητος, ὁ ἀτελεύτητος, γεννᾶται,
ἀρχήν λαμβάνει καί εἰσέρχεται
στή ζωή τοῦ κόσμου, γιά νά
ἀνοίξει τόν δρόμο μιᾶς νέας
ζωῆς.

Ὅλα ἔγιναν πολύ ἁπλᾶ καί
ὑπέρ τό δέον ἀνθρώπινα. Εἰς
τήν ταπείνωση καί τήν ἁπλό-
τητα ἔγκειται τό μεγαλεῖο τῆς
ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός «κλί-
νας τούς οὐρανούς» κατέβη.
Ἐπί τῆς γῆς ὤφθη καί τοῖς
ἀνθρώποις συνανεστράφη. Ἔγι-
νε ὅμοιος μέ ἐμᾶς γιά νά μᾶς
θεοποιήσει. Ἄς δοῦμε ὅμως ὁ
Ἰησοῦς τί νοηματοδοτεῖ γιά
ἐμᾶς καί τόν κόσμο.

Ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὕπαρξη μέ
σάρκα «γενόμενος ἐκ γυναικός,
γενόμενος ὑπό νόμον» (Γαλ. 4,4)
καί ἐμφανίσθηκε στόν κόσμο σέ
μιά καθορισμένη χρονική στιγμή
«ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου» (Λουκ. 2,2)
στούς κόλπους μιᾶς οἰκογένειας ἐξ οἴκου Δαβίδ, πού
ἦταν ἐγκατεστημένη «εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας ἧ ὄνομα
Ναζαρέτ» (Λουκ. 1,26). Τό ὄνομα, πού ἔλαβε ἦταν
πολύ συνηθισμένο στό Ἰσραήλ. Ὁ Θεός ὅμως γίνεται
στό πρόσωπο τοῦ παιδιοῦ αὐτοῦ «Ἐμμανουήλ» δη-
λαδή «ὁ Θεός μεθ᾿ ἡμῶν» (Ματθ. 1,23) καί ἐκπληρώνει
στό πρόσωπό Του τήν ἐπαγγελία, πού ἔδωσε στόν
πρῶτο Ἰησοῦ, στόν Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ, νά εἶναι μαζί του
καί νά ἀποκαλυφθεῖ ὡς Σωτήρας (Δτ. 31,7).

Αὐτό μηνύει διά τοῦ Ἀγγέλου στόν ταραγμένο
Ἰωσήφ, ὅταν ἤθελε νά ἐγκαταλείψει τήν Μαριάμ,
ἐπειδή εἶχε διαπιστώσει, ὅτι ἦτο ἔγκυος: «τέξεται δέ
υἱόν καί καλέσεις τό ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν· αὐτός γάρ
σώσει τόν λαόν αὐτοῦ ἀπό τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν»
(Ματθ. 1,21).

Ὁ ἀπεσταλμένος τοῦ Θεοῦ ἀποκαλύπτει στόν
κόσμο, ὅτι ὁ Ἰησοῦς αὐτός θά ἦταν ὁ Σωτήρας τοῦ κό-
σμου. Μετά τήν γέννηση τοῦ Ἰησοῦ εἶναι ἄτοπο νά
ἀναρωτιέται κανείς πότε θά ἔρθει ἡ Βασιλεία τοῦ
Θεοῦ, διότι δέν εἶναι πιά ἁπλῶς κάτι, πού πρόκειται
νά ἔλθει στό μέλλον. Εἶναι στό τώρα, προσιτή σέ
ὅλους. Ἀρκεῖ νά στρέψει κανείς τό βλέμμα του στόν
Ἰησοῦ. Ὁ Ἰησοῦς δέν εἶναι ἕνας συνηθισμένος ραβίνος,
πού ἑρμηνεύει τίς Γραφές. Εἶναι ὁ διδάσκαλος, πού δι-
δάσκει μέ αὐθεντία.

Δέν εἶναι προφήτης, πού ἀναγγέλει τά λόγια τοῦ
Θεοῦ, ἀλλά τά διακηρύττει καί τά διαβεβαιώνει.
Ὅποιος ἀκούει τόν Ἰησοῦ, ἀκούει τόν ἴδιο τόν Θεό.

Πίστη τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι, ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι
«ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ» ( Ἰω. 4,15). Εἶναι ἡ Κεφαλή τῆς
Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἶναι τό Σῶμα Του. Ἡ κυριότητά
του ἁπλώνεται σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο τοῦ ὁποίου
διέτρεξε τίς τρεῖς διαστάσεις: «γῆ, ά̔δη καί οὐρανό». Ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος στήν πρός Φιλιππισίους ἐπιστολή
του, ὡς ἑξῆς περιγράφει τό μεγαλεῖο τῆς δόξης τοῦ
ὀνόματός Του: «καί ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τό ὑπέρ

πᾶν ὄνομα, ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι
Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπου-
ρανίων καί ἐπιγείων καί κατα-
χθονίων καί πᾶσα γλῶσσα
ἐξομολογήσηται, ὅτι Κύριος Ἰη-
σοῦς Χριστός εἰς δόξαν Θεοῦ
Πατρός» (2,10).

Ὁ Ἰησοῦς ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ
ὁμολογεῖται ἀπό τήν ἐξ οὐρα-
νοῦ φωνήν τοῦ Θεοῦ Πατρός
κατά τήν βάπτιση στόν Ἰορ-
δάνη: «Σύ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγα-
πητός, ἐν σοί ηὐδόκησα»
(Μαρκ. 1,11).

Ἀπό τήν ἐκ τῆς νεφέλης
φωνήν τοῦ Πατρός κατά τήν
Μεταμόρφωση: «καί ἦλθε φωνή
ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα· οὗτος
ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός·
αὐτοῦ ἀκούετε» (Μαρκ. 9,7).

Ἀκόμη καί οἱ δαίμονες στή
χώρα τῶν Γαδαρηνῶν ὁμολογοῦν: «τί ἐμοί καί σοί,
Ἰησοῦ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου;» (Μαρκ. 5,7). Καί
ἐπί τοῦ Σταυροῦ, ὁ εἰδωλολάτρης ἑκατόνταρχος δια-
κηρύττει: «Ἀληθῶς οὗτος ὁ ἄνθρωπος Υἱός Θεοῦ ἦν»
(Μαρκ. 15,39).

Ποιός γεννᾶται σήμερα; Ποιό εἶναι αὐτό τό βρέφος
τό ἐν σπηλαίῳ σπαργανούμενον; Εἶναι ὁ Λόγος τοῦ
Θεοῦ, πού φανερώθηκε μέ τή θνητή σάρκα τοῦ Ἰησοῦ.
Εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς, ὁ τέλειος Θεός καί τέ-
λειος ἄνθρωπος.

Ὁ ά̔γιος Κύριλλος, ὡς ἑξῆς ἑρμηνεύει τό ὄνομα Ἰη-
σοῦς: «Ἰησοῦς ἐστί κατά μέν Ἑβραίους σωτήρ, κατά δέ
τήν Ἑλλάδα γλῶσσαν, ὁ ἰώμενος».

Εἶναι ὁ Ἐλεήμων Σωτήρας, ὁ ὁποῖος ἀπεστάλη εἰς
τόν κόσμο, γιά νά θεραπεύσει καί σώσει τόν ἄνθρωπο
ἀπό τήν καταδυναστεία τοῦ διαβόλου, ὅπως ὁ Ἀπ. Πέ-
τρος διακηρύττει: «ἔχρισεν αὐτόν ὁ Θεός Πνεύματι
Ἁγίῳ καί δυνάμει, ὅς διῆλθεν εὐεργετῶν καί ἰώμενος
πάντας τούς καταδυναστευομένους ὑπό τοῦ διαβόλου,
ὅτι ὁ Θεός ἦν μετ᾿ αὐτοῦ» (Πραξ. 10,38).

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός γεννᾶται σήμερα. Ὁ Θεός ἦλθε
καί «ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν».

«Λοιπόν ἐσεῖς οἱ ἐν τῇ γῇ ἄνθρωποι ὑψωθῆτε ἀπό
τά γήϊνα, φρονοῦντες τά ὑψηλά καί μετεωριζόμενοι μέ
τά πτερά τῆς πράξεως καί τῆς θεωρίας· διά τοῦτο γάρ
κατέβει ὁ Θεός εἰς τήν γῆν, ἵνα οἱ ἐν τῇ γῇ ἀναβῶσιν

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
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εἰς τούς οὐρανούς» (Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Εἰς τό
Ἑορτοδρόμιον, τόμος Α΄, σ.151).

Ἀπό σήμερα ὁ Θεός εἶναι ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν. Ὁ ἴδιος
μετά τήν ἀνάστασή Του μᾶς ὑποσχέθηκε: «Ἰδού ἐγώ
μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τάς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας
τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. 28,18).

Πόσο ὀλιγόπιστοι εἴμαστε, ὅταν νομίζουμε, ὅτι στίς
θλίψεις καί τά βάσανά μας ὁ Θεός εἶναι μακριά μας
στούς οὐρανούς καί δέν φθάνει ὡς ἐκεῖ ἡ φωνή μας.
Πόσο ἀνόητοι εἶναι ἐκεῖνοι, πού νομίζουν, ὅτι ὁ Ἰησοῦς
εἶναι ἀπών ἀπό τήν σύγχρονη κοινωνία καί συνεπῶς
ἠμποροῦν ἀκίνδυνα νά βυσσοδομοῦν κατά τῆς πίστεως
καί τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Ἰησοῦς εἶναι ἐδῶ καί ἠμπορεῖ
σέ ἕνα λεπτό νά ἀναστρέψει βουλάς Ἐθνῶν.

Ὁ Ἰησοῦς εἶναι ἡ μεγάλη παρηγοριά γιά τόν σημε-
ρινό ἄνθρωπο. Εἶναι ἡ μεγάλη ἐλπίδα γιά τόν σύγ-
χρονο κόσμο. 

Ἐφ᾿ ὅσον συνεχῶς γεννᾶται καί ὑπάρχει μέσα στήν
Ἐκκλησία, πού εἶναι τό σῶμα Του, συνεχῶς ἀναγεννᾶ
καί ζωοποιεῖ τόν κόσμο καί τόν ἄνθρωπο, πού δέχεται
καί συνυπάρχει μέ Αὐτόν στό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.

Οἱ ἐγκόσμιες καταστάσεις ἐναλλάσσονται. Ὁ Ἰη-
σοῦς ὅμως «χθές καί σήμερον ὁ Αὐτός καί εἰς τούς
αἰῶνας».

Μέ τήν ἐλπίδα μας εἰς τόν τεχθέντα Θεάνθρωπο,
μέ τήν πίστη στήν ἀγάπη του γιά τόν κάθε ἄνθρωπο
καί μέ τήν προσδοκία ἑνός νέου κόσμου, σᾶς εὔχομαι
πατρικῶς ἔτη πολλά γιά τήν σημερινή μεγάλη ἡμέρα,
μεστά χάριτος Θεοῦ καί εὐλογίας.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† O ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Λαμία, Ἰανουάριος 2018

Χαιρετίζω μέ πατρική ἀγάπη τούς  Ἄρχοντας
τοῦ τόπου μας, τόν Κλῆρο καί τόν Λαό τῆς Μητρο-
πόλεώς μας καί ἐκ βάθους ψυχῆς εὔχομαι εἰς ὅλους
τό ἀνατείλαν ἔτος νά εἶναι χρόνος εὐτυχίας, ὑγιείας,
εἰρήνης καί προόδου κατά κόσμον καί κατά Θεόν.

Οἱ εὐχές, πού αὐτές τίς ἡμέρες διατυπώνονται,
δέν ἀναιροῦν τήν πραγματικότητα, ἡ ὁποία δυ-
στυχῶς δέν εἶναι καλή καί προοιωνίζει πράγματα
λυπηρά γιά ὅλο τόν κόσμο. Ἀπό τούς ἀναλυτές καί
μελετητές τῆς παγκόσμιας ψυχολογίας ἔχει χαρα-
κτηρισθεῖ τό ἔτος 2018, ὡς ἔτος τρόμου.

Ἤδη τά ὅσα συνέβησαν κατά τό λῆξαν ἔτος
προοιωνίζουν συμφορές γιά τό ἀρξάμενο. Οἱ ἐθνικι-
στικές ἐξάρσεις, τά κύματα τῶν μεταναστῶν, οἱ πο-
λύνεκρες τρομοκρατικές ἐνέργειες ἐξτρεμιστικῶν
στοιχείων, ἡ ἀνεργία καί ἡ φτώχεια, ἡ διατάραξη
τῶν φυσικῶν, πνευματικῶν καί ἰδεολογικῶν ἰσορρο-
πιῶν, οἱ φυσικές καταστροφές καί ἄλλα πολλά
προβλήματα τοπικῆς καί παγκοσμίου ἐμβέλειας
ἔχουν ἁπλώσει στίς ψυχές μας ἕνα πέπλο τρόμου
καί ἀβεβαιότητος.

Ἐνῶ, ὅμως, ὅλοι οἱ ἄλλοι παράγοντες μᾶς βυθί-
ζουν σέ προβληματισμό καί κλονίζουν ἀπειλητικά
τήν αὐτοπεποίθησή μας, ἡ Ἐκκλησία μας μέ τήν
ἐλπίδα, πού φέρνει στή ζωή ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς
καί μέ τήν ἀνακαινιστική Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος, ἔρχεται νά μᾶς βγάλει ἀπό τήν ἀχλύ τῆς μελαγ-
χολίας καί νά μᾶς πεῖ, ὅτι ὁ Λυτρωτής τοῦ κόσμου
ἠμπορεῖ νά ἀνατρέψει σχέδια καί «βουλάς ἐθνῶν»,
ἀκόμα καί τούς νόμους τῆς φύσεως νά ἀναστείλει,
προκειμένου νά σώσει τόν ἄνθρωπο.

Ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος γράφων
στούς Κορινθίους τονίζει τήν ἀξία τῆς ἐλπίδος καί
σοφίας τοῦ Θεοῦ γιά τήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων:
«Σοφίαν λαλοῦμεν οὐ τοῦ αἰῶνος τούτου, οὐδέ τῶν
ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου ... ἀλλά λαλοῦμεν σο-

φίαν Θεοῦ ἐν μυστηρίῳ» (Ἅ΄ Κόρ. 2,6-7).
Ἔχει ὁ Θεός τό σχέδιο Του. Ἐμεῖς θά πρέπει νά

Τόν ἐμπιστευόμαστε καί νά Τόν παρακαλοῦμε δια-
φυλάττοντες συγχρόνως τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος
καί τόν σύνδεσμο τῆς εἰρήνης.

Ὁ χρόνος τρέχει ἀθέατα κατά τήν τάξιν τῆς Δη-
μιουργίας. Εἰς τά λυπηρά ἄς δείχνουμε ὑπομονή καί
ἄς ἐργαζώμεθα τά ἔργα τῆς ἀγάπης. Οἱ μέρες μας
νά μή παλαιώνονται ἄκαιρα χωρίς ἀλήθεια, χωρίς
ἀγάπη, χωρίς πρόοδο.

Ὅσος φόβος καί τρόμος ἄν ἐπιπέσει στήν κτίση,
ἐμεῖς ἄς μένουμε προσηλωμένοι στή δύναμη τοῦ
Σταυροῦ καί στό φῶς τῆς Ἀναστάσεως, ὅπως τότε
οἱ Ἀπόστολοι στήν Ἱερουσαλήμ. 

Ἄς μεταποιήσωμε τό αἴσθημα τοῦ τρόμου σέ δύ-
ναμη προσευχῆς καί ἄς καλέσωμε τόν Χριστό ὑπε-
ρασπιστή τῆς ζωῆς μας καί τοῦ κόσμου.

Ἐτσι καί τό νέο ἔτος 2018 θά εἶναι ἀναμφιβόλως
ἔτος δυνάμεως, χαρᾶς καί προόδου. 

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† O ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μήνυμα ἐπί τῷ νέω ἔτει 2018 
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Μέ συγκίνηση καί
χαρά ὁ Ἱερός κλῆρος
καί ὁ εὐλαβής λαός
τῆς Λοκρίδος καί τῆς
Λαμίας ὑποδέχθηκε
τήν εἴδηση ἀπό τό
Σεπτό Οἰκουμενικό
Πατριαρχεῖο τῆς ἁ-
γιοκατατάξεως, ὑπό
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τοῦ Πατριαρχείου μέ
πρόταση τοῦ Πανα-
γιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολο-
μαίου, τοῦ Γέροντος Ἰακώβου Τσαλίκη τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς τοῦ ὁσίου Δαυίδ Γέροντος Εὐβοίας.

Ὁ λαός τῆς Λοκρίδος εἶχε
ἰδιαιτέρους πνευματικούς δε-
σμούς μέ τόν ἅγιο Γέροντα
Ἰάκωβο καί τήν Ἱερά Μονή
τοῦ ὁσίου Δαυίδ, πρῶτον μέν
διότι ὁ Ὅσιος Δαυίδ ἐγεννήθη
καί ἀνετράφη στό Κυπαρίσσιο
Ἀταλάντης καί δεύτερον διότι
ὁ π. Ἰάκωβος ἦταν ὁ πνευμα-
τικός πολλῶν κατοίκων τῆς
περιοχῆς, τούς ὁποίους ἐπε-
σκέπτετο τή Μεγάλη Σαρακο-
στή κομίζων καί τήν κάρα τοῦ
Ὁσίου Δαυίδ στή Μαλεσίνα,
στίς Λιβανάτες καί στή Λαμία
πρός εὐλογία καί ἁγιασμό τῶν
πιστῶν.

Μέ ἐντολή τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου μας κ. Νι-
κολάου ἐσήμαναν χαρμόσυνα
οἱ καμπάνες τῶν Ἐνοριῶν τῆς
Λοκρίδος καί τῆς Λαμίας καί τελέσθηκε πανηγυρική
σύναξη τῶν πιστῶν στό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελι-
σμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, ὅπου ἀνεπέμφθη εὐχαρι-
στήριος δέηση γιά τήν ἁγιοκατάταξη τοῦ πατρός

Ἰακώβου, ἀνεγνώσθη
σύντομη βιογραφία
τοῦ ἁγίου καί ἐψάλη
γιά πρώτη φορά τό
ἀπολυτίκιο καί τό
μεγαλυνάριο τοῦ
ἁγίου Ἰακώβου, τά
ὁποῖα εὐλαβῶς συνέ-
θεσε ὁ Σεβασμιώτα-
τος.

Στή χαρμόσυνη
ἀκολουθία συμμε-

τεῖχαν ὅλοι οἱ ἐφημέριοι τῆς Λαμίας καί πλῆθος πιστῶν.
Στό λόγο του ὁ Σεβασμιώτατος μέ ἔκδηλη συγκίνηση
ἀναφέρθηκε στό πρόσωπο τοῦ ἁγίου Ἰακώβου καί στήν

πατρική σχέση πού ἐπί πολλά
χρόνια διατηροῦσε μαζί του.
Συγχρόνως ἀνακοίνωσε στό
ἐκκλησίασμα ὅτι σύντομα θά
θέσει τόν θεμέλιο λίθο γιά τήν
ἀνέγερση Ἱεροῦ Ναοῦ ἐπ'
ὀνόματι τοῦ ἁγίου Ἰακώβου
στήν περιοχή τῆς Λοκρίδος, οἱ
κάτοικοι τῆς ὁποίας θεωροῦν
τήν Μονή του οἰκεῖο τόπο καί
εἶχαν τόν ἅγιο πνευματικό
τους πατέρα.

Ὁ Σεβασμιώτατος μόλις
ἀνακοινώθηκε ἡ ἀπόφαση τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
ἐπικοινώνησε τηλεφωνικῶς μέ
τόν Ἡγούμενο τῆς Μονῆς τοῦ
Ὁσίου Δαυίδ Ἀρχιμανδρίτη π.
Γαβριήλ γιά νά συμμερισθεῖ
τή χαρά καί ἱκανοποίησή του
γιά τό μεγάλο αὐτό γεγονός.

Σημειωτέον ὅτι ὁ Ποιμενάρχης μας εἶναι ἀδελφός της
Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Δαυίδ τοῦ Γέροντος καρεῖς μονα-
χός ὑπό τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Χαλκίδος κυροῦ
Νικολάου.

Τή δαπάνη ἀνεγέρσεως τοῦ Διοικητικοῦ-Πνευματικοῦ Κέ-
ντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μουάνζα ἔχει άναλάβει ἐξ
ὁλοκλήρου ἡ Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος, τό ὁποῖο θά περι-
λαμβάνει: αἴθουσα διαλέξεων καί ἐκκλησιαστικῶν ἐκδηλώ-
σεων, κατοικία τοῦ Μητροπολίτου, γραφεῖα τῆς
Μητροπόλεως, ξενώνα φιλοξενίας, χῶρο γιά τήν ἵδρυση Ρα-
διοφωνικοῦ Σταθμοῦ καί ἄλλους χώρους ἀπαραιτήτους γιά
τήν Ἱεραποστολική δραστηριότητα τῆς Μητροπόλεως.

Δημοσιεύουμε λοιπόν τό σχέδιο τοῦ ἔργου καί προτρέ-
πουμε τούς ἐπιθυμοῦντας νά συνδράμουν οἰκονομικά, νά κα-
ταθέσουν τήν δωρεά τους στό λογαριασμό τῆς Ἐθνικῆς
Τραπέζης : 396/ 296232-22 μέ τήν ἔνδειξη : «Ὑπέρ τοῦ
Ἁγίου Νικολάου Μουάνζα».

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ' Ὁ Μάρτυς σου Κύριε

«Ἀμέμπτως ἐβίωσας ἐν εὐλαβείᾳ πολλῆ
τόν τρόπον μιμούμενος Δαβίδ τοῦ Γέροντος

Πάτερ Ἰάκωβε.
Ἔλαμψας τῇ Μονῇ σου καί τῇ χώρα ἀπάσῃ
πλήθεσι τῶν σημείων καί παθῶν ἰατρείαις.

Διό ἐν παρρησίᾳ Χριστῷ πρέσβευε 
ὑπέρ τῶν τιμώντων σέ».

Μεγαλυνάριον
«Ἐκ παιδός ἠγάπησας τόν Χριστόν

ἅπαντα τοῦ κόσμου ὁλοψύχως καταλιπῶν,
νέκταρι ἀγάπης διψώντων τάς καρδίας
ἐπότισας πλουσίως πάτερ Ἰάκωβε».

Ποίημα τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Φθιωτιδος κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δοξολογική Σύναξη στή Λαμία γιά τήν ἁγιοκατάταξη τοῦ Ὁσίου Ἰακώβου Τσαλίκη

Ἡ Μητρόπολη Φθιώτιδος ἀνεγείρει τό Διοικητικό - Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μουάνζα
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Στή πόλη τῆς Ἀριδαίας
τοῦ Νομοῦ Πέλλης μετέβη τό
διήμερο 3 & 4 Νοεμβρίου ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος, προ-
σκεκλημένος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου Ἐδέσ-
σης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ.
Ἰωήλ, προκειμένου νά συμ-
μετάσχει στούς ἑορτασμούς
ἐπί τῇ ἀπελευθερώσει τῆς
πόλεως ἀπό τόν Τουρκικό
ζυγό. Ἐπίκεντρο τῶν λα-
μπρῶν ἑορτασμῶν ἦταν ὁ περικαλλής Ναός τῶν Ἁγίων
Ἰωαννικίου τοῦ Μεγάλου καί Νικάνδρου τοῦ μάρτυρος,
στόν ὁποῖο τήν Παρασκευή 3 Νοεμβρίου τό ἀπόγευμα
σύσσωμοι κλῆρος καί λαός ὑπεδέχθησαν μετά πάσης
ἐπισημότητος τεμάχιο τοῦ Τιμίου Ξύλου τοῦ Σταυροῦ
τοῦ Κυρίου.

Ἀκολούθως τελέσθηκε πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Μεγάρων καί Σαλαμίνος κ. Κωνσταντίου, ὁ ὁποῖος ἐκή-
ρυξε καί τόν Θεῖο Λόγο, τῇ συμμετοχή τοῦ Σεβασμιω-

τάτου Μητροπολίτου μας κ.
Νικολάου καί τοῦ οἰκείου
Ποιμενάρχου κ. Ἰωήλ. Στό
τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ πραγ-
ματοποιήθηκε πάνδημη
ἱερά λιτανεία τοῦ Τιμίου
Ξύλου καί τῆς Ἱερᾶς Εἰκό-
νος τῶν Ἁγίων στούς δρό-
μους τῆς Ἀριδαίας.

Ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς τῶν
Ἁγίων, Σάββατο 5 Νοεμ-
βρίου τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος
καί ἐν συνέχειᾳ Πανηγυρική

Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου.

Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Δοξολογίας ὁ Ποιμενάρχης
μας ὡμίλησε γιά τήν ἱερά μνήμη τῶν τιμωμένων Ἁγίων
Ἰωανικκίου τοῦ Μεγάλου καί Νικάνδρου τοῦ Μάρτυρος
ἐπισημαίνοντας ὅτι δέν ἦταν τυχαία ἡ ἀπελευθέρωση
τῆς πόλεως τήν ἡμέρα τῆς μνήμης τῶν Ἁγίων, διότι μέ
τίς πρεσβεῖες τους ἔγινε ἡ ἀπελευθέρωση καί ὅτι ἡ
ἑορτή αὐτή εἶναι μία ἑορτή ἀκόμη πού δείχνει τήν ἑνό-
τητα τοῦ Ἔθνους καί τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ ἀναβληθεῖσα τελετή ἀναγορεύσεως
τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσα-
λονίκης κ. Ἀνθίμου σέ ἐπίτιμο Διδάκτορα
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης
ὕστερα ἀπό τίς ἀντιδράσεις τῆς νεολαίας
ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης δέν προσβάλλει
τόν κ. Ἄνθιμο ἀλλά τήν ἴδια τήν Θεολο-
γική Σχολή, ἡ ὁποία ἐνόθευσε τό πνευμα-
τικό κύρος της καί ὑπέκυψε σέ
ἀντιδράσεις ἑνός πολιτικοῦ κόμματος
γνωστοῦ τοῖς πᾶσιν γιά τά αἰσθήματά
του ἀπέναντι στόν ἰσχυρό καί ἀψεγάδια-
στο Ἱεράρχη τῆς Βορείου Ἑλλάδος.

Ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης δέν ἔχει
ἀνάγκη ἀπό τέτοιου εἴδους τιμές. Ἡ μεγάλη του τιμή
εἶναι ἡ ἀναγνώριση τῆς προσφορᾶς του στά Ἐθνικά,
κοινωνικά, Ἐκκλησιαστικά, μορφωτικά θέματα ἀπό
τόν λαό. Οἱ καθηγητές ἀντελήφθησαν τό χρέος, πού
ἔχουν ἀπέναντι στόν ἀκαταμάχητο Ἱεράρχη, ὁ ὁποῖος
μετά τόν Ἀρχιεπίσκοπο ἦταν ἀδιανόητο νά μείνει
ἐκτός της ἐν λόγῳ τιμῆς. Δυστυχῶς ὅμως ἡ κομματική
μηχανή ἐμπόδισε τήν Θεολογική Σχολή νά ἐπιτελέσει
τό καθῆκον της.

Οἱ ἀντιδράσαντες δέν ἐνοχλήθηκαν ἀπό τό Ἀρχιερα-
τικό ἀξίωμα. Ἐνοχλήθηκαν ἀπό τήν προσωπικότητα
τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης καί ἀπό τίς θέσεις
πού παίρνει κατά καιρούς ἐπάνω στά διάφορα θέ-
ματα, πού προωθεῖ ἡ νέα πολιτική κατάσταση. Ὁ Θεσ-
σαλονίκης δέν εἶναι εὔχρηστος σέ αὐτούς. Ἐπειδή
λοιπόν εἶναι δύσχρηστος, γι’ αὐτό τόν πολεμοῦν καί
προσπαθοῦν νά τόν τσαλακώσουν καί νά τόν εὐτελί-

σουν. Ὅμως δέν γνωρίζουν, ὅτι ὁ Ἄνθιμος
εἶναι σκληρό καρύδι γιά τούς πολεμίους
τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι ἔμπειρος κυβερνή-
της καί γνήσιος Ἕλληνας Ἱεράρχης, συ-
νεχιστής τῶν γενναίων Ἱεραρχικῶν
μορφῶν τῆς Ἐκκλησίας, πιστός στήν πα-
ράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς πατρί-
δος. Ἔχει δώσει μάχες καί τίς ἔχει
κερδίσει σέ ὅλα τά ἐπίπεδα. Αὐτή ἡ προ-
σβολή εἶναι γι’ αὐτόν πιστοποιητικό γνη-
σιότητος.

Θεωρῶ, ὅτι ἡ ὑποχώρηση τῶν Πανεπι-
στημιακῶν μειώνει τήν πνευματική καί
ἰδεολογική αὐτονομία τους καί ἀνοίγει

τήν πόρτα στούς ἀντιλέγοντες, κάθε φορά πού θά προ-
βάλλεται κάποιος μή ἀρεστός καί μή ἡμέτερος νά ξε-
σηκώνονται καί νά δημιουργοῦν προβλήματα.

Ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος εἶναι μία
ἡγετική μορφή τῆς Ἐκκλησίας μέ ἔντονη παρουσία
ἀπό τῆς νεότητός του στά μεγάλα θέματα, πού ἀντι-
μετώπισε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί ἡ πατρίδα
μας. Τριάντα χρόνια στόν Ἔβρο καί τώρα 14 στήν
καρδιά τῆς Μακεδονίας, στήν Θεσσαλονίκη, μέ τόν
στιβαρό καί πειστικό λόγο του, ἔδωσε καί δίδει μάχες
γιά νά κρατήσει ὑψηλά τό φρόνημα τοῦ λαοῦ στήν
ὑπεράσπιση τῶν δικαίων τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ
Ἑλληνισμοῦ.

Αὐτοῦ τοῦ διαμετρήματος τίς μορφές θά πρέπει νά
τίς κρατᾶμε ὑψηλά καί νά μή ἐπιτρέπουμε στούς ἰσο-
πεδωτές νά τίς προσβάλουν.

† ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας στά Ἐλευθέρια τῆς Ἀριδαίας

Ὁ Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος εἶναι Ἀρχιερεύς ποιότητος
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Σ
έ χαρμόσυνο κλίμα καί μέ ξεχωριστή λαμπρό-
τητα τελέσθηκε τήν Τρίτη 5 Δεκεμβρίου ὁ πο-
λυαρχιερατικός πανηγυρικός Ἑσπερινός τῶν

ὀνομαστηρίων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας
κ. Νικολάου ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἀρχιεπι-
σκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ Θαυματουργοῦ στόν
ἱστορικό καί τέως Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας τοῦ
Ἁγίου Νικολάου, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Ἀβύδου κ. Κυρίλ-
λου, καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος ἕλκει τήν κα-
ταγωγή του ἀπό τήν Λαμία, τῇ
συμμετοχῇ τοῦ ὅμορου Μητρο-
πολίτου Καρπενησίου κ. Γεωρ-
γίου καί τοῦ Ποιμενάρχου μας
κ. Νικολάου.

Παρέστησαν δέ πολλοί ἱε-
ρεῖς καί διάκονοι ἀπό τήν Μη-
τρόπολή μας, ἡ Καθηγουμένη
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωρ-
γίου Μαλεσίνας Γερόντισσα Θεολογία καί ἡ Καθηγου-
μένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
Παρνασσοῦ Γερόντισσα Ἐλισάβετ, ὁ Ἀντιπεριφερειάρ-
χης Φθιώτιδος κ. Εὐθύμιος Καραΐσκος, ὁ Δήμαρχος Λα-
μιέων κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης καί πλῆθος πιστῶν
ἀπό τήν πόλη.

Πρό τῆς ἀπολύσεως τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτα-
τος προσεφώνησε τούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς, τούς ἄρχοντες
καί τόν φιλόχριστο λαό τοῦ Θεοῦ καί ἀφοῦ ἐδόξασε τό
ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἁγίου Νικολάου γιά

τήν ἰδιαίτερη μεγαλοπρέπεια καί πνευματικότητα τῆς
ἑορτῆς, εὐχαρίστησε τούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς γιά τήν τι-
μητική παρουσία τους στήν πανήγυρη. Κλείνοντας πα-
ρεκάλεσε τόν ἅγιο Ἀβύδου νά ἀπευθύνει τόν μεστό
θεολογικό του λόγο πρός τούς πιστούς.

Ὁ Θεοφιλέστατος κ. Κύριλλος μέ ἁγιοπατερική γλα-
φυρότητα καί θεολογική δεινότητα ἀναφέρθηκε στόν βίο
τοῦ ἁγίου Νικολάου καί ἐξῆρε τά διδάγματα, τά ὁποῖα

ἐκπηγάζουν ἀπό τήν ἑορτή τοῦ ἁγίου. 
Ἀμέσως μετά τήν ἀπόλυση τοῦ Ἑσπερινοῦ τό

Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο, παρέθεσε κέρασμα στό πα-
ρακείμενο πνευματικό κέντρο τοῦ Ναοῦ πρός τούς ἁγί-
ους Ἀρχιερεῖς, τόν ἱερό κλῆρο καί τόν λαό, στό ὁποῖο ὁ
Ποιμενάρχης μας ἐδέχθη τίς εὐχές ἁπάντων τῶν παρευ-
ρισκομένων.

Κατά τήν διάρκεια τοῦ κεράσματος ἀφίχθη στό Ναό
καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μουάνζα κ. Ἱερώ-
νυμος, ὁ ὁποῖος προσῆλθε στήν πόλη μας γιά τήν ἑορτή

Ὀνομαστήρια τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας
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τοῦ Σεβασμιωτάτου.
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε στόν

Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Λαμίας δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου καί
τῇ συμμετοχῇ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μου-
άζα κ. Ἱερωνύμου, πολλῶν ἱερέων καί διακόνων ἐντο-
πίων καί ἀπό ἄλλες Μητροπόλεις, τῶν ἀρχόντων καί
ἑκατοντάδων πιστῶν, οἱ ὁποῖοι καθ’ ὅλη τήν διάρκεια
τῆς ἡμέρας προσήρχοντο τόσο στόν Ἱερό Ναό ὅσο καί
στό Μητροπολιτικό Μέγαρο γιά νά εὐχηθοῦν στόν Ποι-
μενάρχη μας τά ἔτη πολλά!

Κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἐτέλεσε σέ κλίμα συγκίνησης καί ἐνθουσια-
σμοῦ τήν εἰς πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ Ἱεροδιακόνου
π. Βαρθολομαίου Κάσση προτρέποντάς τον νά ἔχει ὡς
πρότυπό του τόν μέγα Ἱεράρχη ἅγιο Νικόλαο, ὁ ὁποῖος
εἶναι κανόνας πίστεως, εἰκόνα πραότητος καί ἐγκρα-
τείας διδάσκαλος. Εὐχήθηκε δέ νά τόν ὁπλίσει ὁ Θεός
μέ δύναμη, διότι θά ἐπιτελεῖ τήν διακονία τοῦ Θείου
Λόγου παριερχόμενος τά χωριά καί τίς πόλεις τῆς Μη-
τροπολιτικῆς μας περιφέρειας κηρύττοντας τόν Λόγο
τοῦ Εὐαγγελίου στούς πιστούς. Πρό τῆς ἀπολύσεως ὁ
Ποιμενάρχης μας προεχείρησε τόν Βαρθολομαῖο Ἀρχι-
μανδρίτη.

Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἀπηύθυνε τίς
ἐγκάρδιες εὐχές του καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Μουάνζα κ. Ἱερώνυμος εὐχαριστώντας συγκινημέ-
νος τόν Ποιμενάρχη μας καί τόν εὐλογημένο λαό τῆς
Μητροπόλεώς μας γιά τήν στήριξη πού παρέχουν στήν
Ἱερά Μητρόπολή του καί στό ποίμνιό του.

Ἐν συνέχειᾳ ἐκ μέρους τοῦ ἱεροῦ κλήρου, τῶν ἀρχό-
ντων καί τοῦ λαοῦ ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
τῆς Μητροπόλεως μας π. Νεόφυτος Ραφαηλίδης ἀνεφώ-
νησε εὐχετήριο λόγο εὐλαβείας εὐχόμενος στόν Σεβα-

σμιώτατο ἔτη πολλά, ὑγιῆ καί πολύκαρπα.
Ἀμέσως μετά ὁ Σεβασμιωτάτος εἰς ἔνδειξιν τιμῆς

ἐπέδωσε τό μετάλλιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στόν ἑορ-
τάζοντα Δήμαρχο Λαμιέων κ. Νικόλαο Σταυρογιάννη τι-
μώντας ἐν τῷ προσώπῳ του τό Δημοτικό Συμβούλιο τοῦ
Δήμου γιά τό οὐσιαστικό καί ἀθόρυβο ἔργο πού ἐπιτε-
λοῦν πρός ὄφελος τῶν δημοτῶν καί γιά τήν παραχώρηση
ἑνός οἰκοπέδου ἐμβαδοῦ 1.300 τ.μ. γιά τήν ἀνέγερση
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσεῖου, ἀπέναντι ἀπό τό Πνευ-
ματικό - Διοικητικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως,
πού τό Δημοτικό Συμβούλιο πρό ολίγων ἡμερῶν ἀπε-
φάσισε.

Ἀκολούθως ὁ Ποιμενάρχης μας ἐδέχθη τίς εὐχές τοῦ
κλήρου, τῶν ἀρχόντων καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ ἕως τίς
1:00 τό μεσημέρι. Στήν συνέχεια ὁ Ποιμενάρχης μας πα-
ρέθεσε ἑόρτιο γεῦμα στό Πνευματικό κέντρο τοῦ Μη-
τροπολιτικοῦ Ναοῦ γιά τούς ἄρχοντες, τόν κλῆρο καί
τούς συνεργάτες του, στό ὁποῖο παρεκάθησε καί ὁ νεο-
εκλεγεῖς Μητροπολίτης Σταγών καί Μετεώρων κ. Θεό-
κλητος, ὁ ὁποῖος ἐπισκέφθηκε τόν Σεβασμιώτατο Ποιμε-
νάρχη μας γιά νά τοῦ εὐχηθεῖ.

Τό ἀπόγευμα ἐπισκέφθηκαν τόν Ποιμενάρχη μας
προκειμένου νά τοῦ εὐχηθοῦν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Φωκίδος κ. Θεόκτιστος, πολλοί ἱερεῖς καί πιστοί
της πόλεως.

Εὐχάριστη ἔκπληξη δε προκάλεσε ἡ Φιλαρμονική τοῦ
Δήμου Λαμιέων, ἡ ὁποία μέ τήν καθοδήγηση τοῦ Ἀρχι-
μουσικοῦ κ. Δημητρίου Μαντᾶ παιάνισε τή φήμη τοῦ
Σεβασμιωτάτου καί ἄλλα μουσικά σύνολα, συνθέσεις
τοῦ κ. Μαντᾶ. 

Ὁ Ποιμενάρχης μας εὐχαρίστησε συγκινημένος τό
μαέστρο καί τα μέλη τῆς Φιλαρμονικῆς καί τούς εὐχή-
θηκε νά ἔχουν πλουσία τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στήν ζωή
τους γιά δύναμη καί πρόοδο, ὥστε νά συνεχίζουν νά
ἀποτελοῦν τό καμάρι τῆς πόλεώς μας.
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«Εἶστε τά λουλούδια
στό περιβόλι τῆς Ἐκκλησίας»

Γέμισε ἀπό χαρούμενα καί ἐνθουσιώδη πρόσωπα τήν
Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου τό πρωί, τό Ἀμφιθέατρο τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας, ἀφοῦ 400 καί πλέον παιδιά, τά ὁποῖα
διακονοῦν στό Ἱερό Βῆμα καί τά ἀναλόγια τῶν Ἐνοριῶν
μας, ἀνταποκρίθηκαν μέ μεγάλη προθυμία στό κάλεσμα
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου.

Τήν ἐκδήλωση παρουσίασε ὁ Αἰδεσιμολ. Πρεσβ. π.
Ἀθανάσιος Κυρίτσης, Ἰδιαίτερος Γραμματεύς τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου καί στό πρῶτο μέρος τά παιδιά παρηκολούθη-
σαν μέ μεγάλη προσοχή μία ὠφέλιμη ταινία γιά τήν ζωή
τοῦ Χριστοῦ.

Ἀκολούθως ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος ἀνα-
φέρθηκε στήν σπουδαιότητα τοῦ ἔργου τῆς διακονίας τῶν
παιδιῶν. 

Στό δεύτερο μέρος τήν ὄμορφη ἐκδήλωση πλαισίωσε ἡ
«Παιδική Χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως», ἡ ὁποία μέ
τή συνοδεία μουσικῶν ὀργάνων καί τήν Διεύθυνση τοῦ
Ὑπευθύνου Ἀρχιδιακόνου π. Εὐσταθίου Κατόπη, ἔψαλλε
παραδοσιακά κάλαντα.

Πρίν τήν ὁλοκλήρωση τῆς ἐκδηλώσεως ἔλαβε μέρος κλή-
ρωση στήν ὁποία κληρώθηκαν 3 μεγάλα δῶρα καί ἀμέσως
μετά ὁ Ποιμενάρχης μας διένειμε σέ ὅλα τά παιδιά προ-
σωπικά, ἀναμνηστικά δῶρα συνοδευόμενα ἀπό τίς πατρι-
κές του εὐχές γιά καλή καί εὐλογημένη χρονιά καί καλή
πρόοδο. Ἡ Ἐκδήλωση ὁλοκληρώθηκε μέ πλούσιο κέρασμα
πρός ὅλους στήν Τραπεζαρία τοῦ Πνευματικοῦ – Διοικητι-
κοῦ Κέντρου.

Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι ὁ Ἐπιχειρηματίας κ. Γεώργιος
Γιαννίτσης, ἐκ μέρους τῆς ἐταιρίας «Giannitsis Logistics
Α.Ε», προσέφερε 450 ἀτομικές ζεστές πίτσες γιά ὅλα τά
παιδιά. Τόν κ. Γιαννίτση εὐχαρίστησε ἐγκαρδίως ὁ Σεβα-
σμιώτατος γιά τήν εὐγενική του χορηγία καί τοῦ εὐχήθηκε
πλουσία τήν εὐλογία τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Χριστοῦ.

«Ἀπόψε κατέβηκαν οἱ Ἄγγελοι
στό Μητροπολιτικό Ναό!»

Δέος, συγκίνηση καί πανδαισία ἦταν τά συναισθή-
ματα πού κυριαρχοῦσαν τήν Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου
τό ἀπόγευμα, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγε-
λισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας καί τά ἐνοίωσαν οἱ ἑκα-
τοντάδες παρευρισκόμενοι στήν Χριστουγεννιάτικη
ἐκδήλωση πού πραγματοποίησε ἡ Ἱερᾶς Μητρόπολή
μας, προγευόμενοι τή χαρά τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ
Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ.

Πολυμελής Βυζαντινή Χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζα-
ντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας «Γερ-
μανός ὁ Μελωδός», ὑπό τήν ἐμπνευσμένη καθοδήγηση
τοῦ Διευθυντοῦ καί Πρωτοψάλτου κ. Ἀνδρέου Ἰωακείμ
ἀπέδωσε θαυμάσια ἐπίκαιρους Χριστουγεννιάτικους
ὕμνους, τούς ὁποίους προλόγιζε σχολιάζοντας ἑρμη-
νευτικά τά ἱερά κείμενα τῶν ὕμνων στήν βάση τῶν Πα-
τέρων τῆς Ἐκκλησίας μας ὁ Δρ. Θεολογίας καί
Πρόεδρος τῆς Π.Ε.Θ. κ. Κωνσταντῖνος Σπαλιώρας. Τήν
ἐκδήλωση ὀμόρφηνε μέ τήν παρουσία της καί τίς ἀγγε-
λικές μελωδίες καί ἡ νεοσύστατη παιδική χορωδία τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ὑπό τήν ἐπιμέλεια τοῦ Μου-
σικολογιωτάτου Ἀρχιδιακόνου π. Εὐσταθίου Κατόπη,
ἡ ὁποία πραγματοποίησε τήν πρώτη της ἐπίσημη
ἐμφάνιση ,ἀποδίδοντας ἄρτια παραδοσιακά κάλαντα
τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου, ἀποσπώντας τό αὐθόρμητο
καί συνεχές χειροκρότημα ὅλων τῶν παρακολουθού-
ντων. Στό τέλος τῆς ἐκδηλώσεως ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ Νικόλαος βαθύτατα συγκινημένος
ἀπό χαρά γιά τό ἀγγελικό ἄκουσμα καί τό ὅλο σύνολο
τῆς ἐκδηλώσεως ἐξέφρασε τά θερμά του συγχαρητήρια
στό Χοράρχη κ. Ἰωακείμ, τόν Ἀρχιδιάκονο π. Εὐστά-
θιο, τόν ὁμιλητή, τούς χορωδούς καί φυσικά τά παιδιά
γιά τήν ἐπιτυχία τῆς ἐκδηλώσεως καί γιά τόν κόπο πού
κατέβαλλαν. Χαρακτηριστικά ἀνέφερε: «Ἡ φετινή
ἐκδήλωση ἦταν ἡ πιό ἐπιτυχημένη, ἡ πιό ὄμορφη καί ἡ
πιό συγκινητική γιά ἕναν ἐπιπλέον λόγο, γιατί κατέ-
βηκαν οἱ Ἄγγελοι στή γῆ. Διερωτῶμαι σέ τί διαφέρουν
οἱ Ἄγγελοι ἀπ’ αὐτά τά παιδιά;»

Τήν ἐκδήλωση ἐτίμησαν μέ τήν παρουσία τους: ὁ
Ἀντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδος κ. Εὐθύμιος Κα-
ραΐσκος, ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Λάμπρου, ὁ Νο-
μικός Σύμβουλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας κ.
Γεώργιος Δούμας, ὁ Λιμενάρχης Στυλίδος, Πλωτάρχης
Στέφανος Καλαμίδας, ἡ τ. Βουλευτής Φθιώτιδος κ.
Ἑλένη Μακρή, ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγά-
θωνος Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Γερμανός Γιαντσίδης, πολ-
λοί ἱερεῖς ἀπό τήν πόλη τῆς Λαμίας καί πλῆθος
πιστῶν.
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Κάλαντα στόν Σεβασμιώτατο Ἐκδημία Ἀρχιμανδρίτου
π. Γεωργίου Χατζοπούλου
Μέ δάκρυα στά μάτια κλῆρος καί λαός τῆς Ἐπαρ-

χίας Θαυμακοῦ καί Νέου Μοναστηρίου ἀποχαιρέτισαν
τό πρωί τῆς Τετάρτης 15 Νοεμβρίου τόν καλοκάγαθο
καί ταπεινό ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου μακαριστό Ἀρχιμ.
π. Γεώργιο Χατζόπουλο, Ἐφημέριο τοῦ χωριοῦ Βαρ-
δαλῆ, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη τό πρωί τῆς Τρίτης 14 Νοεμ-
βρίου μετά ἀπό πολύμηνη ἀσθένεια. Τό πρωί τελέσθηκε
Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
Βαρδαλῆ, ἐνώπιον τοῦ σκηνώματός του καί στίς 10:30
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος,
προηξῆρχε τῆς Ἐξοδίου ἀκολουθίας, πλαισιούμενος ἀπό

πολλούς ἱερεῖς τῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν Δομοκοῦ
καί Ξυνιάδος, Θαυμακού καί Νέου Μοναστηρίου, ἐνῶ
παρέστησαν οἱ συγγενεῖς τοῦ μακαριστοῦ καί πλῆθος
πιστῶν ἀπό τό χωριό καί τήν εὐρύτερη περιοχή. Τόν
ἐπικήδειο λόγο ἐξεφώνησε ὁ Ποιμενάρχης μας, ὁ ὁποῖος
καί δι’ ὀλίγων σκιαγράφησε τήν προσωπικότητα τοῦ
μακαριστοῦ ἱερέως λέγοντας χαρακτηριστικά: 

« Κηδεύουμε ἀγαπητοί πατέρες καί ἀδελφοί τόν
εὐλαβῆ ἱερέα, τόν πνευματικό σας πατέρα καί εἶναι γε-
γονός ὅτι θλιβόμεθα σήμερα γιατί ἔφυγε ἀπό ἀνάμεσα
μας ἕνας καλός καί ἀφοσιωμένος εἰς τήν ἀποστολή του
ἱερεύς ὅπως ἦταν ὁ π. Γεώργιος. Ὁ π. Γεώργιος ἔγινε
κληρικός μέ τήν εὐλογία τοῦ Ὁσίου Γέροντος Βησσα-
ρίωνος τοῦ Ἀγαθωνίτου, ὁ ὁποῖος τοῦ ἔδωκε τήν συμ-
μαρτυρία καί ἀκολούθησε πιστά τίς ἐντολές τοῦ
πνευματικοῦ του στήν ἱερατική του ζωή μέ συνέπεια.
Ἔχασε τήν πρεσβυτέρα του καί ἐπειδή ἦταν πνευματι-
κός ἄνθρωπος τοῦ ἔδωκα τό ὀφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου
καί τό χαιρόταν πολύ καί ἐλάμβανε ἀπό τήν εὐλογία
αὐτή δύναμη. Ἦτο συναισθηματικός καί ἐσωτερικός
ἄνθρωπος, πού ἐγνώριζε νά τιμᾶ καί νά σέβεται τόν
Ἐπίσκοπό του, τούς συναδέλφους του ἱερεῖς καί νά
ἀγαπᾶ τό ποίμνιό του. Εἶχε μιά καλλιεργημένη ψυχή.
Ξέρω ἀγαπητοί μου ἀδελφοί ὅτι ὅλοι ἐσεῖς οἱ κάτοικοι
τοῦ Βαρδαλῆ ἀλλά καί πέραν τοῦ χωρίου ἔχετε πάρει
ἕνα χρῶμα πνευματικότητος ἀπό τόν π. Γεώργιο. Στε-
κόσασταν μέ εὐλάβεια, ὅταν αὐτός λειτουργοῦσε, ὅταν
σᾶς μιλοῦσε καί ὅταν σᾶς συμβούλευε καί εἶστε τυχεροί
πού τόν εἴχατε ἱερέα γιά τόσα χρόνια. Βλέπετε πόσο
γαλήνιο καί ὄμορφο εἶναι τό λείψανό του, πού μόνο
στούς ἁγίους συμβαίνει αὐτό καί δείχνει τήν γαλήνη μέ
τήν ὁποία ἔφυγε. Ὁ Θεός νά τόν ἀναπαύει, ὁ Μέγας
Ἀρχιερεύς Χριστός νά τόν ἔχει κοντά του καί νά προ-
σεύχεται γιά ὅλους μας».
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Ἀπό τό Ποιμαντικό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου.
• Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος: Τήν
Κυριακή 12/11 χοροστάτησε καί ὡμίλησε στήν πανηγυρική
Θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε στόν  Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων
Θεοδώρων  Ἀταλάντης. • Τήν Κυριακή 19/11 χοροστάτησε
καί ὡμίλησε στόν  Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας. • Τήν

Τρίτη 21/11 ἱερούργησε στόν  Ἱ.Μ. Ναό Λαμίας ἐπί τῇ ἑορτῇ
τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου καί ἐτέλεσε τήν Δοξολογία ὑπέρ
τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. • Τήν Τετάρτη 29/11 χοροστά-
τησε στήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ
Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Φιλουμένου στόν  Ἱ.Ν. Ἁγ. Νεκταρίου
Λαμίας. • Τήν Κυριακή 10/12 ἱερούργησε στόν  Ἱ.Μ. Ναό
Λαμίας ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ τοῦ Καλλικελάδου,
τεμάχιο τῆς τιμίας Κάρας τοῦ ὁποίου κατέχει ἡ  Ἱ. Μητρό-
πολή μας. • Τήν Παρασκευή 15/12 χοροστάτησε στήν Θεία
Λειτουργία πού τελέσθηκε στό πανηγυρίζον Παρεκκλήσιο
τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου τῆς Ἐνορίας Ἁγ. Ἀθανασίου Λαμίας.
• Τήν Κυριακή 17/12 ἱερούργησε στόν  Ἱ.Ν. Ἁγ. Σοφίας Λα-
μίας καί ἐτέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ ἱερο-
ψάλτου Γεωργίου Μούτσελου. • Τήν Κυριακή 24/12
Ἱερούργησε στόν  Ἱ.Ν. τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ πολιούχου
Λαμίας. • Τήν Κυριακή 30/12 ἱερούργησε στόν  Ἱ.Ν. Ἁγίων

Ἀποστόλων Λαμίας καί προχείρησε Ἀναγνώστη τόν μαθητή
Λυκείου κ. Εὐάγγελο Αὐγέρη. 

Ἡ Πανήγυρις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀναργύρων Ἀτα-
λάντης.
Μέ κατάνυξη καί τήν παρουσία πολλῶν προσκυνητῶν ἑορ-
τάσθηκε τήν Τετάρτη 1 Νοεμβρίου ἡ Ἱερά μνήμη τῶν Ἁγίων
Ἀναργύρων τῶν ἐν Ἀσίᾳ στήν Ἱστορική, Πανηγυρίζουσα

ὁμώνυμη Ἱερά Μονή τῆς Ἀταλάντης.
Στήν Πανηγυρική Θεία Λειτουργία ἱερούργησε καί ὡμίλησε
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος.

Ὁ Σεβασμιώτατος βράβευσε τά παιδιά τῶν πολυτέκνων
οἰκογενειῶν.
Στήν Θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε στον Ἱερό Μητροπολι-
τικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας χοροστάτησε
καί ὡμίλησε τήν Κυριακή 5 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Στό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας
ὅπως συνηθίζει κάθε χρόνο ἐβράβευσε τά παιδιά τῶν πολυ-
τέκνων οἰκογενειῶν, τά ὁποῖα εἰσήχθησαν σέ ἀνώτατα καί
ἀνώτερα ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα τῆς χώρας μας κατά τό
σχολικό ἔτος 2016 -2017.

Γάμος Βασιλείου Χήρα καί Μαρίας Σαρμπάνη.

Τούς γάμους τοῦ Μουσικολογιωτάτου Πρωτοψάλτου τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Λαμίας κ. Βασιλείου Χήρα καί
τῆς Νηπιαγωγοῦ καί στελέχους τοῦ Νεανικοῦ ἔργου τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας κ. Μαρίας Σαρμπάνη εὐλόγησε ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, τήν Κυ-
ριακή 5 Νοεμβρίου τό μεσημέρι. Κουμπάρα τῶν παιδιῶν
ἦταν ἡ Πρεσβυτέρα κ. Κωνσταντίνα Μπλέτσα – Λύτα Τρα-
πεζικός.

Ξεκινοῦν οἱ ἐργασίες ἀποπερατώσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Ἀθανασίου Λυγαριᾶς.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τό πρωί
τῆς Τρίτης 7 Νοεμβρίου συνοδευόμενος ἀπό τόν Πρωτ. π.
Βασίλειο Καραμέρη, Πρόεδρο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβου-
λίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Λυγαριᾶς ἐπισκέ-
φθηκε τήν Ἐνορία τῆς Λυγαριᾶς καί ἐνημερώθηκε γιά τά
ἔργα ἀποπερατώσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Ἀθανα-
σίου.

Δωρεά π. Γεωργίου Πάλλα πρός τούς ἀμίσθους Ἱερεῖς τῆς
Μητροπόλεώς μας.
Ὁ π. Γεώργιος Πάλλας τ. Ἐφημέριος του Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου
Ἀνδρέου Ἄνω Πατησίων Ἀθηνῶν τήν Δευτέρα 6 Νοεμβρίου
τό πρωί ἐπισκέφθηκε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ.
Νικόλαο στό γραφεῖο του καί ἐδώρησε εἰς τήν Ἱερά Μητρό-
πολή μας 3 Ἱερατικές στολές, 3 ἐπιτραχήλια καί ἕνα φελόνιο
μέ τήν παράκληση νά τά διαθέσει ὁ Σεβασμιώτατος σέ πτω-
χούς καί ἀμίσθους ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας.
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Τά  Ἐγκαίνια τοῦ νέου κτιρίου τῆς Δημοτικῆς Φιλαρμο-
νικῆς.

Τό νέο σπίτι τῆς Δημοτικῆς Φιλαρμονικῆς Λαμίας ἐγκαινίασε
τήν Τρίτη 7 Νοεμβρίου τό ἀπόγευμα ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Νικόλαος. 

Ἡ ἑορτῆ  τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου καί ἡ εἰς διάκονον χειρο-
τονία τοῦ π. Παρθενίου Κουκούλη.

Μέ τήν συμμετοχή ἑκατοντάδων  πιστῶν  ἑορτάσθηκε τήν
Πέμπτη 9 Νοεμβρίου ἡ Ἱερά μνήμη τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Ἐπι-
σκόπου Πενταπόλεως στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό τῆς Λαμίας.
Τό πρωί στόν Πανηγυρικό  Ὄρθρο χοροστάτησε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καί στήν συνέχεια
προηξῆρχε τῆς λαμπρῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας
κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας ἐτέλεσε τήν εἰς διάκονον χει-
ροτονία τοῦ μοναχοῦ π. Παρθενίου Κουκούλη, ἀδελφοῦ τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Ἀντινίτσης καί πνευματικό ἀνάστημα τῆς Ἐνο-
ρίας. Ὁ Σεβασμιώτατος, ἀπηύθηνε στό νεοχειροτονούμενο
τίς πατρικές του νουθεσίες τονίζοντας ὅτι ὁ π. Παρθένιος
εἶναι ὁ 12ος ἄμισθος κληρικός τῆς Φθιωτικῆς  Ἐκκλησίας καί
εὐχαρίστησε μέσα ἀπ' τήν καρδιά του τόν λαό τῆς Φθιώτιδος
πού συμπαραστέκεται οἰκονομικά στούς ἀμίσθους ἱερεῖς,
προσφέροντας στόν λογαριασμό πού διατηρεῖ ἡ Μητρόπολις
μας.

Ξεκινοῦν οἱ ἐργασίες ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλη-
σίου στό Γηροκομεῖο Στυλίδος.
Τό Ἵδρυμα Ἀργύρη Πετρῆ - Στέγη Γερόντων Στυλίδος ἐπι-

σκέφθηκε τό πρωί τῆς Τρίτης 14 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, προκειμένου μαζί μέ τόν

Πολιτικό Μηχανικό κ. Εὐστράτιο Ἀφεντούλη νά καθορίσουν
τόν χῶρο στήν ἐξωτερική αὐλή τοῦ Γηροκομείου ὅπου σύ-
ντομα θά ἀρχίσουν οἱ ἐργασίες ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ Πα-
ρεκκλησίου πρός τιμήν τῆς Ἁγίας Ἐρμιόνης, τό ὁποῖο θά
ἐξυπηρετεῖ τίς λατρευτικές ἀνάγκες τῶν τροφίμων.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν Ὑποδοχή τῆς Τιμίας Ζώνης στή
Λάρισα.

Στήν πόλη τῆς Λάρισας μετέβη τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης 14
Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος,
προσκεκλημένος τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνατίου, προκει-
μένου νά μετάσχει στήν ὑποδοχή τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπε-
ραγίας Θεοτόκου, ἡ ὁποία φυλάσσεται στήν Ἱερά Μεγίστη
Μονή Βατοπαιδίου τοῦ Ἁγίου  Ὄρους.

Ἐτήσιο μνημόσυνο Καθηγουμένης τῆς Ἱ. Μονῆς Δαδίου.
Στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Γαυριωτίσσης Δαδίου μετέβη τό
πρωί τοῦ Σαββάτου 18 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας κ. Νικόλαος, ὅπου ἐτέλεσε Ἀρχιερατική Θεία
Λειτουργία στό τέλος τῆς ὁποίας ἐψάλη σέ κλίμα συγκίνησης
τό ἐτήσιο μνημόσυνο τῆς μακαριστῆς Καθηγουμένης τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Γερόντισσας Νεκταρίας. Διερχόμενος ἀπό τήν
πόλη τῆς Ἀμφίκλειας ὁ Ποιμενάρχης μας καί συνοδευόμενος

ἀπό τόν κ. Δήμαρχο, ἐπισκέφθηκε τήν  Ἔκθεση Ψωμιοῦ, πού
πραγματοποιοῦνταν σέ αἴθουσα τοῦ Λαογραφικοῦ Συλλό-
γου Ἀμφικλείας.

Ἐτήσια Σύναξη Μοναζουσῶν τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεώς
μας στό Γηροκομεῖο Στυλίδος.
Ἡ Ἐτήσια σύναξη ἁπάντων τῶν μοναζουσῶν τῆς Ἱερᾶς Μη-
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τροπόλεώς μας πραγματοποιήθηκε τό πρωί τῆς Δευτέρας
20 Νοεμβρίου στό  Ἵδρυμα «Ἀργύρη Πετρῆ Στέγη Γερόντων
Στυλίδος». Κατόπιν προτροπῆς τοῦ Ποιμενάρχου μας μία
μοναχή ἀνέγνωσε τό θαυμάσιο κείμενο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου
Κροστάνδης μέ τίτλο «Ἡ διόρθωση τῆς ζωῆς μας» μετά τήν
ἀνάγνωση τοῦ ὁποίου ἀκολούθησε εὐρύς πολύωρος καί
ἐποικοδομητικός διάλογος ἐπί τοῦ θέματος καθώς καί γιά
ἄλλα πνευματικά θέματα. Ἐν συνέχειᾳ ἐπισκέφθηκαν τό σα-
λόνι τοῦ πρώτου ὀρόφου τοῦ ἱδρύματος ὅπου συνάντησαν
τούς γέροντες, οἱ ὁποῖοι ἐδέχθησαν τίς μοναχές μέ πολύ
χαρά. Ἡ σύναξη ἔκλεισε μέ τράπεζα πού παρέθεσε το Ἰδρυμα.

Ἀπεστάλη τό πρῶτο φορτηγό γιά τήν ἐνίσχυση τῶν ἐμπε-
ριστάτων ἀδελφῶν μας στή Δυτική Ἀττική.
Ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας συμπάσχουσα στό δρᾶμα καί τό
πένθος πού ζοῦν οἱ κάτοικοι τῆς Δυτικῆς Ἀττικῆς ἀπέστειλε
τό πρωί τῆς Τετάρτης 22 Νοεμβρίου τό πρῶτο φορτηγό μέ
170 μεγάλα δέματα μέ εἴδη ἀνδρικοῦ - γυναικείου καί παι-
δικοῦ ρουχισμοῦ καί ὑποδημάτων μέ σκοπό τήν ἐνίσχυση
τῶν κατοίκων τοῦ Δήμου Μάνδρας-Εἰδυλλίας καί τοῦ Δήμου
Μεγαρέων πού ἐπλήγησαν ἀπό τήν Θεομηνία καί τίς φονικές
πλημμύρες.

Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου στούς Νεοσυλλέκτους Ὁπλίτες
τοῦ ΚΕΥΠ.

Στό Κέντρο Ἐκπαιδεύσεως Ὑλικοῦ Πολέμου (ΚΕΥΠ) μετέβη
τό πρωί τῆς Παρασκευῆς 24 Νοεμβρίου, ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Δι-
οικητοῦ Ταξίαρχου Βασιλείου Μπέλλου , μέ σκοπό νά ὡμι-
λήσει καί νά ἀπευθύνει πατρικές νουθεσίες στά στελέχη καί
τούς ἑκατοντάδες νεοσυλλέκτους Στρατιῶτες, ἐν ὄψει τῆς Με-

γάλης ἑορτῆς τῆς Χριστοῦ  Ἐνανθρωπήσεως.

Ἡ λαμπρά Πανήγυρις τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης στήν πόλη
τῆς Στυλίδος.
Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ ἱερά μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγα-
λομάρτυρος Νύμφης τοῦ Χριστοῦ Αἰκατερίνης τῆς Πανσό-
φου στόν ὁμώνυμο, πάνσεπτο, πανηγυρίζοντα  Ἱερό Ναό της
στήν πόλη τῆς Στυλίδος. Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς Σάββατο 25
Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος
χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί κατόπιν προηξῆρχε τῆς πανη-
γυρικῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας.

Πανηγύρισε τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ
στήν Ἐκκλησιαστική Σχολή Λαμίας.
Πανηγυρικά ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Στυλιανοῦ τοῦ
Παφλαγόνος στό ὁμώνυμο Ἱερό Παρεκκλήσιο στήν Ἐκκλη-
σιαστική Σχολή Λαμίας. Τήν Κυριακή 26 Νοεμβρίου ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἐτέλεσε τήν
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί ἱερό Μνημόσυνο ὑπέρ τῶν
κτητόρων, ἐφόρων, διδασκάλων, μαθητῶν καί ὑπαλλήλων
τῆς Σχολῆς.

Τόν Προστάτη τους  Ἅγιο Φιλάρετο τόν Ἐλεήμονα ἑόρτα-
σαν τά μέλη τῶν Φιλοπτώχων ταμείων τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεώς μας.

Πανηγυρικά ἑορτάσθηκε τήν Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου ἡ
μνήμη τοῦ ἁγίου Φιλαρέτου τοῦ  Ἐλεήμονος, τοῦ καί προ-
στάτου τῶν φιλοπτώχων ταμείων τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως. Στή Θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε στόν Ἱερό
Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας
χοροστάτησε καί ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος, παρουσίᾳ τῶν  Ἐφημερίων - Προέδρων τῶν
Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων ταμείων καί τῶν μελῶν αὐτῶν.

Θυρανοίξια Ἱεροῦ Παρεκκλησίου πρός τιμήν τῆς Πανα-
γίας τῆς Γερόντισσας.
Στό χωριό Ἀρχάνι τῆς Δυτικῆς Φθιώτιδος μετέβη τό πρωί τοῦ
Σαββάτου 2 Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος, ὅπου χοροστάτησε στήν Θεία Λειτουργία
καί κατόπιν ἐτέλεσε τά θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου,
ἰδιοκτησίας τῆς οἰκογενείας Ἀθανασίου καί Αἰκατερίνης Πο-
λίτη, τό ὁποῖο εὑρίσκεται στήν εἴσοδο τοῦ χωριοῦ καί εἶναι
ἀφιερωμένο στήν ἑορτάζουσα τήν ἡμέρα αὐτή Παναγία τήν
Γερόντισσα.
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Ἀποκαλυπτήρια προτομῆς τοῦ ἀειμνήστου Δημάρχου
Λαμιέων Ἰωάννου Παπασιοπούλου.

Τήν Κυριακή 3 Δεκεμβρίου στίς 11:00 τό πρωί ὁ Σεβασμιώ-
τατος μετέβη κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Δημάρχου Λαμιέων
κ. Νικολάου Σταυρογιάννη στό Δημοτικό Θέατρο Λαμίας
προκειμένου νά τελέσει τρισάγιο καί νά παραστεῖ στήν ἐπί-
σημη τελετή τῶν ἀποκαλυπτηρίων τῆς προτομῆς τοῦ ἀειμνή-
στου Δημάρχου Λαμιέων Ἰωάννου Παπασιοπούλου, στήν
ὁποία συμμετεῖχαν οἱ Πολιτικές καί Στρατιωτικές ἀρχές τοῦ
τόπου, καθώς καί πλῆθος πολιτῶν. Προηγουμένως ὁ Σεβα-
σμιώτατος χοροστάτησε καί ὡμίλησε στήν Θεία Λειτουργία
πού τελέσθηκε στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Λαμίας.

Ἡ ἑορτῆ τῆς Ἁγίας Βαρβάρας στή Λαμία.

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί κατά τήν πρέπουσα ἐκκλησια-
στική τάξη ἑορτάσθηκε τήν Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου, ἡ ἱερά
μνήμη τῆς ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας στόν ὁμώνυμο
καλλιμάρμαρο Ναό τῆς Λαμίας. Τῆς πανηγυρικῆς Θείας
Λειτουργίας προηξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος πρό τῆς ἀπολύσεως ἐπέδωσε τό
ὀφίκιο τοῦ Οἰκονόμου στόν Ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ π. Ἀντώνιο
Βουγιουκλόγλου, ἀνεψιό τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Εὐμε-
νείας κυροῦ Μαξίμου Μαστίχη, ἐπί τῇ συμπληρώσει 12 ἐτῶν
Ἱερωσύνης.

Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στήν Ἱερά Μονή Ἀντινίτσης.
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου
Ἀμβροσίου τελέσθηκε τό πρωί τῆς Πέμπτης 7 Δεκεμβρίου
στήν Ἱερά Μονή Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Ἀντινίτσης. Στήν θεία
Λειτουργία ἱερούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης

Μουάνζα κ. Ἱερώνυμος, ἐνῶ παρέστη συμπροσευχόμενος ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, παρέστησαν
ἐπίσης ὁ Δήμαρχος Λαμιέων κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης καί
πιστοί ἀπό τήν εὐρύτερη περιοχή καί τήν πόλη τῆς Λαμίας.

Ἐπίσκεψη τοῦ Βουλευτοῦ Ἀχαΐας κ. Νίκου Νικολόπουλου
στόν Σεβασμιώτατο.
Τήν ἐπίσκεψη τοῦ Ἀνεξαρτήτου Βουλευτοῦ Ἀχαΐας κ. Νικο-
λάου Νικολόπουλου ἐδέχθη στό γραφεῖο του τό πρωί τῆς Πέ-
μπτης 7 Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.
Νικόλαος.  Ὁ κ. Νικολόπουλος μαζί μέ τά σεβάσματά του κα-
τέθεσε καί τίς ἐγκάρδιες εὐχές του γιά ἔτη πολλά στόν Σεβα-
σμιώτατο ἐπί τῇ ὁνομαστικῇ του ἑορτῆ.

Τελετή Ὁρκωμοσίας τῶν Νεοσυλλέκτων τῆς 2017 ΣΤ΄
ΕΣΣΟ, παρουσία τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Στήν τελετή Ὁρκωμοσίας τῶν 583 νεοσυλλέκτων ὁπλιτῶν
τῆς 2017 ΣΤ΄ ΕΣΣΟ παρέστη τό πρωί τῆς Παρασκευῆς 8
Δεκεμβρίου στό ΚΕΥΠ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος. Στήν ὁρκωμοσία παρέστησαν ὁ Ὑπουργός
Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Πάνος Καμμένος καί ὁ Ἀρχηγός ΓΕΣ Ἀντι-
στράτηγος Ἀλκιβιάδης Στεφανῆς.

Τά Νέα Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς ΕΛΜΕ
Φθιώτιδος στόν Σεβασμιώτατο.
Τό πρωί τῆς Δευτέρας 11 Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Νικόλαος δέχτηκε ἐπίσκεψη στό γραφεῖο
του ἀπό τά νέα μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς ΕΛΜΕ
Φθιώτιδος, οἱ ὁποῖοι ἐπισκέφθηκαν τόν Ποιμενάρχη μας προ-
κειμένου νά λάβουν τήν εὐλογία του ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν
νέων τους καθηκόντων καί νά συζητήσουν μαζί του θέματα
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πού σχετίζονται μέ τήν Ἕνωση τῶν Λειτουργῶν Μέσης
Ἐκπαιδεύσεως. 

Ἡ Βιβλιοθήκη τοῦ ἀειμνήστου Θεοκτίστου Λαϊνᾶ στήν
Ἱερά Μητρόπολή μας.
Σέ μία ἰδιαίτερα ἀξιόλογη προσφορά προέβη ἡ κόρη τοῦ
γνωστοῦ ἀείμνηστου Φθιώτη συγγραφέως καί λογοτέχνη
Θεοκτίστου Λαϊνᾶ, κυρία Μαρία - Μελίνα Λαϊνᾶ  Ἐκπαιδευ-
τικός. Ἡ κ. Λαϊνᾶ προσφέρει στήν βιβλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως μας ὁλόκληρη τή βιβλιοθήκη Θεοκτίστου Λαινᾶ
μέ τίτλο «ἰατρεῖον ψυχῆς», ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπό 16.000
χιλιάδες τόμους βιβλίων.

Ἡ ἐρίτιμος κα Νίκη Χειμωνίδου στό Γηροκομεῖο Στυλίδος.
Ἡ ἐρίτιμος κά Νίκη Χειμωνίδου, σύζυγος τοῦ Μεγάλου Εὐερ-
γέτου τῆς Μητροπόλεώς μας ἀειμνήστου Βασιλείου Χειμω-
νίδη, ἐπισκέφθηκε τό Σάββατο 16 Δεκεμβρίου μέ συνεργάτες
της, τό Γηροκομεῖο "Ἵδρυμα Πετρῆ - Στέγη Γερόντων" τῆς Μη-
τροπόλεώς μας στή Στυλίδα καί προσέφερε πλούσια δῶρα
στούς τροφίμους καί στό προσωπικό.

Ἐπισκέψεις Συλλόγων τοῦ Νομοῦ στόν Σεβασμιώτατο.
Τήν Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος δέχτηκε στό γραφεῖο του, τόν πρόεδρο
καί μέλη τοῦ Συλλόγου Τριτέκνων Νομοῦ Φθιώτιδος κ. Κων-
σταντῖνο Τσίπρα. Ἀκολούθως δέχτηκε στό γραφεῖο του, μέλη
τοῦ Συνδέσμου Φιλολόγων τοῦ Νομοῦ Φθιώτιδος. 

Σύσκεψη Σεβασμιωτάτου μέ τούς Ἀρχιερατικούς Ἐπιτρό-
πους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
Τούς Ἀρχιερατικούς Ἐπιτρόπους τῶν 14 Ἀρχιερατικῶν Πε-
ριφερειῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας συνεκάλεσε τήν Δευ-
τέρα 18 Δεκεμβρίου τό πρωί, ἐν ὄψει τῶν ἁγίων ἡμερῶν τοῦ
Δωδεκαημέρου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νι-
κόλαος καί γιά πολύ ὥρα συσκέφθηκαν στήν αἴθουσα Συ-
νεδριάσεων τοῦ Διοικητικοῦ - Πνευματικοῦ Κέντρου. Κύριο
θέμα τῆς συνεδριάσεως ἦταν ἡ πλήρωση τῶν Ἐνοριῶν ἐκεί-
νων πού στεροῦνται Ἐφημερίου.

Μικροί μαθητές ἔδωσαν μήνυμα Ἀγάπης γιά τούς ἀνθρώ-
πους τῆς τρίτης ἡλικίας
Μία ξεχωριστή ἐπίσκεψη ἀγάπης καί χαρᾶς δέχτηκαν τό
πρωί τῆς Τρίτης 19 Δεκεμβρίου οἱ τρόφιμοι καί τό προσω-
πικό τοῦ Ραχουτείου Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας. Μαθητές τῆς Β΄ καί Στ΄ τάξις τοῦ 3ου
Δημοτικοῦ Σχολείου Λαμίας, συνοδευόμενοι ἀπό τήν Διευ-

θύντρια Med κ. Ἀναστασία Εὐαγγελοπούλου – Τσελῆ, τήν
Ἐκπαιδευτικό κ. Ἐλένη Παπαθανασίου καί τόν Πρόεδρο τοῦ
Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ Σχολείου κ. Εὐάγγελο
Ἰατροῦ, ἐπισκέφθηκαν τό Ἵδρυμα καί πραγματοποίησαν τήν
σχολική χριστουγεννιάτικη γιορτή τους στούς γέροντες,
σκορπίζοντας τή χαρά καί τήν ἐλπίδα τῆς Ἐνανθρωπήσεως
τοῦ Χριστοῦ. Τά παιδιά καί τούς Ἐκπαιδευτικούς ὑποδέ-
χθηκε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ὁ
Διευθυντής τοῦ Ἱδρύματος Πανοσιολ. Ἀρχιμ.π. Βαρθολο-
μαῖος Κάσσης καί ὅλο τό προσωπικό.

Χριστούγεννα στή Λαμία.

Μέ ἐκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια τελέσθηκε τήν Κυριακή 24
Δεκεμβρίου τό ἀπόγευμα, ὁ Μέγας Ἑσπερινός τῶν Χριστου-
γέννων στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θε-
οτόκου Λαμίας χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου καί μέ τήν συμμετοχή ἁπά-
ντων τῶν  Ἱερέων καί Διακόνων τῆς πόλεως Λαμίας. Ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μηροπολίτης μας κ. Νικόλαος τό πρωί
χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί κατόπιν προηξῆρχε τῆς Πανη-
γυρικῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας παρουσίᾳ ἑκατο-
ντάδων πιστῶν.

Ἡ Σύναξη τῆς  Ὑπεραγίας Θεοτόκου στόν Ἱστορικό Ναό
Παναγίας Δεσποίνης.
Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ Σύναξη τῆς Ὑπεραγίας Δε-
σποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας στόν πα-
νηγυρίζοντα ἱστορικό Ἱερό Ναό Παναγίας Δεσποίνης, ἕναν
ἀπό τούς παλαιοτέρους Ναούς τῆς Λαμίας, τήν Τρίτη 26
Δεκεμβρίου. Στήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία ἱερούργησε
καί ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικό-
λαος, μέ τή συμμετοχή Ἱερέων καί Διακόνων τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας.
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