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Μέσα στό χάος ὑπάρχει ἐλπίδα;

H

σημερινή κοινωνία ζεῖ ἕνα πολυδιάστατο
χάος, πού τήν ἔχει βυθίσει στήν ἀπελπισία καί τῆς ἔχει ἀφαιρέσει τήν δύναμη
ἐκείνη, πού μπορεῖ νά τήν ἐκτινάξει πρός τήν ζωή.
Τό ἐξωτερικό χάος σηματοδοτεῖ τό ὑπάρχον ἐσωτερικό χάος. Ἔχουμε φθάσει πολύ βαθειά καί δέν
μποροῦμε νά ἐλπίσουμε, ὅτι θά μᾶς ἀφήσει νά ξαναδοῦμε φῶς. Συμβαίνει αὐτό, πού λέγει ὁ Ψαλμωδός Δαβίδ: «Ἡ ζωή μου τῷ Ἅδῃ ἤγγισε...»
(Ψ. πζ).
Ὅλα εἶναι μπερδεμένα. Ἄκρη δέν μποροῦμε νά
βροῦμε. Ἀταξία, παρανομία, διαφθορά, μῖσος,
ἀπανθρωπιά, ἀνατροπή, ἀσυδοσία εἶναι οἱ ἀξίες
καί τά ἰδανικά τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου. Γι΄αὐτό
τόση θλίψη καί πόνος, τόση ἀδικία καί ἐκμετάλλευση, τόση ἀνωμαλία καί κτηνωδία. Ἡ ψυχή μας
εἶναι ἐγκλωβισμένη μέσα σ΄αὐτό τό χάος. Μετεωρίζεται στό κενό χωρίς νά βρίσκει ἕνα στήριγμα
γιά νά ἰσορροπήσει καί νά σταθεῖ.

Τό τραγικό εἶναι, ὅτι μερικοί αὐτό τό χάος τό
θεωροῦν ἔκφραση ἐλευθερίας. Τήν σύγχυση ὀνομάζουν πλουραλισμό καί ὅσα παραφυσικά συμβαίνουν, πρόοδο τῆς κοινωνίας πρός τήν
ἀνεκτικότητα τοῦ χαρακτῆρος τοῦ ἄλλου.
Ὁ ἄνθρωπος χρειάζεται τό σαφές καί γνήσιο,
τήν τάξη καί τήν καθαρότητα, γιά νά ἀκουμπήσει
κάπου καί νά στηριχθεῖ.
Βλέπετε οἱ σύγχρονοι ἐκφραστές τῆς χαοτικῆς
κοινωνίας πῶς συμπεριφέρονται, πῶς σκέπτονται, πῶς ἐνεργοῦν; Χωρίς λογική, χωρίς σκοπό,
χωρίς μέλλον.
Μόνο τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, πού φέρει τό
πλήρωμα τῆς Θεότητος, μπορεῖ νά μᾶς βγάλει
ἀπό τήν σκοτοδίνη τοῦ χάος καί νά μᾶς διαπεράσει στή ζωή τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἐλπίδος καί τῆς
ἀγάπης.
† ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος
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Ὁμιλίες – Ἀφιέρωμα σέ σύγχρονες ἁγιασμένες μορφές

Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ συνεχίστηκαν καί τόν μῆνα
Μάρτιο οἱ ὁμιλίες – ἀφιέρωμα σέ σύγχρονες ἁγιασμένες μορφές.
Τήν Τετάρτη 1 Μαρτίου τό Ἀμφιθέατρο τοῦ Διοικητικοῦ - Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Μητροπόλεώς μας γέμισε ἀπό φιλάγιους πιστούς μέ ἀφορμή τήν 3η κατά
σειρά ὁμιλία μέ θέμα «ὁ νέος Ἅγιος Γέροντας Παΐσιος
ὁ Ἁγιορείτης».

μας, Ὅσιο Βησσαρίωνα τόν Ἀγαθωνίτη. Ἑνός γέροντος,
σύγχρονου τῶν Ὁσίων, Πορφυρίου, Παϊσίου, Φιλοθέου
κ.ἄ. καί ὁ μοναδικός μέ ἀφθαρσία τοῦ σώματός του!
Ὁμιλητής ἦταν ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος, Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Δαμασκηνός Ζαχαράκης.
Ἡ 5η κατά σειρά ὁμιλία πραγματοποιήθηκε τήν Τετάρτη 22 Μαρτίου. Ἡ ὁμιλία αὐτή ἦταν ἀφιερωμένη

Ὁμιλητής ἦταν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἀρσένιος Κατερέλος, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἁγίου Νικολάου Δίβρης, ὁ ὁποῖος ἔζησε ὡς δόκιμος τόν
ὅσιο Παΐσιο στό Περιβόλι τῆς Παναγίας.
Τήν Τετάρτη 15 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε ἡ 4η
ὁμιλία ἀφιερωμένη στόν Ἅγιο τῆς Φθιώτιδος, «τόν δικό
μας», ὅπως συνηθίζει νά τόν ἀποκαλεῖ ὁ Ποιμενάρχης

στήν ἁγιασμένη καί προφητική προσωπικότητα τοῦ
ἀγωνιστοῦ Ἱεράρχου, μακαριστοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτη.
Ἐκλεκτός προσκεκλημένος ὁμιλητής ἦταν ὁ κατηρτισμένος καί δεινός Ἱεροκῆρυξ, Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Δανιήλ Ἀεράκης, πνευματικό ἀνάστημα
τοῦ π. Αὐγουστίνου.
Οἱ ἰδιαίτερα ἐπιτυχημένες καί ψυχωφελεῖς ὁμιλίες
ὁλοκληρώθηκαν μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ τήν Τετάρτη 29
Μαρτίου τό ἀπόγευμα μέ τήν ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου καί θέμα «Ὁ φιλάγιος Μητροπολίτης Χαλκίδος Νικόλαος Σελέντης».
Μέ μεγάλη συγκίνηση ὁ Ποιμενάρχης μας ἀναφέρθηκε
στό ἁγιασμένο πρόσωπο καί τήν ὁσιακή, στολισμένη μέ
εὐσέβεια, ταπείνωση καί ἀγάπη, ζωή τοῦ μακαριστοῦ
Ἱεράρχου, καταθέτοντας γεγονότα καί μαρτυρίες, τίς
ὁποῖες ἔζησε ὡς αὐτόπτης καί αὐτήκοος μάρτυς, ἀπό
μικρό παιδί κοντά στό μακαριστό Νικόλαο καί ἀργότερα ὡς Ἀρχιδιάκονος καί στενός συνεργάτης του στήν
Ἱερά Μητρόπολη Χαλκίδος.

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Διμηνιαία ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος
Ἰδιοκτησία: Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος
Ἐκδότης: Σεβ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ.κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ὑπεύθυνος συντάξεως: Ἀρχιμ. Ἀμβρόσιος Ἀναστασίου.
Ἐπιστολές καί ἐμβάσματα:
Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος, Σκληβανιώτου 5
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Ἐκλεκτοί προσκεκλημένοι ὁμιλητές στούς Κατανυκτικούς Ἑσπερινούς

Σέ ἐξόχως κατανυκτική ἀτμόσφαιρα χοροστατοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου
καί μέ ἐκλεκτούς προσκεκλημένους ὁμιλητές, τελέσθηκαν οἱ Κατανυκτικοί Ἑσπερινοί στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στή Λαμία. Τήν
Κυριακή 12 Μαρτίου στόν Γ΄ Κατανυκτικό Ἑσπερινό
προσκεκλημένος ὁμιλητής ἦταν ὁ Πανοσιολογιώτατος
Ἀρχιμανδρίτης π. Νικόδημος Εὐσταθίου, Πρωτοσύγκελλος τῆς γείτονος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος, ὁ
ὁποῖος ἀπηύθηνε στούς πιστούς ψυχωφελῆ ἁγιοπατερικό καί θεολογικό λόγο μέ κύριο θέμα «Τό ταξίδι τῆς
Σαρακοστῆς». Στόν Δ΄ Κατανυκτικό Ἑσπερινό προσκεκλημένος ὁμιλητής ἦταν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀμφιλόχιος Παπανδρέου, Πρωτοσύγκελλος
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος, ὁ ὁποῖος μέ

πατερικές καί θεολογικές τεκμηριωμένες ἐπισημάνσεις
ἀναφέρθηκε στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό τοῦ Κυρίου μας, πού ἀποτελεῖ τό ὄργανο ἐναντίον τοῦ διαβόλου. Προσκεκλημένος κήρυκας τοῦ Θείου Λόγου στόν
Ε΄ Κατανυκτικό Ἑσπερινό, ἦταν ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου, Πανοσιολ.
Ἀρχιμ. π. Ἀχίλλειος Τσούτσουρας ὁ ὁποῖος ὡμίλησε μέ
θέμα: «Ἀσθένεια: Ὁ πειρασμός πού δοκιμάζει τόν
ἀθλητή τοῦ Χριστοῦ».
Στόν τελευταῖο Κατανυκτικό Ἑσπερινό προσκεκλημένος ὁμιλητής ἦταν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ.π. Δαμασκηνός
Κιαμέτης, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Δημητριάδος ὁ ὁποῖος ὡμίλησε μέ θέμα: «Ἡ ἀρετή τῆς
αὐτομεμψίας ὡς ἀπαραίτητη προϋπόθεση βίωσης τοῦ
Θείου Πάθους».

ΔΩΡΕΕΣ
Ὑπέρ Ἱερᾶς Μονῆς Ταξιαρχῶν Νεράϊδος Στυλίδος
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιον
τῆς Ἱ.Μ. Ἀγάθωνος . . . . . . . . 1000,00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιον
τῆς Ἱ.Μ. Δαμάστας . . . . . . . . . 500,00
Ὁ Ἐπιμορφωτικός Σύλλογος
" Ὁ Καλός Ποιμήν" . . . . . . . . . . 200,00
Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο
Ἱ.Ν. Ἁγ. Γεωργίου Λαμίας . . . . 200,00
Ἡ κα Χρυσούλα Βουρλιά . . . . . 50,00
Ἡ κα Εὐαγγελία Δούκα . . . . . . . 50,00
Ἡ κα Εὐσταθία Νιώρα . . . . . . . . 30,00
Ἡ κα Συμέλα Πατσινακίδου . . . 30,00
ΑΝΩΝΥΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . 150,00
ΑΝΩΝΥΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00
Ὑπέρ Ταμείου Ἐφημεριακοῦ Κλήρου
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιον
τῆς Ἱ.Μ. Δαμάστας . . . . . . . . . 500,00
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ.
Γερμανός Γιαντσίδης . . . . . . . . 150,00
Ὁ κ. Ἄγγελος Καλλίτσης . . . . . . 50,00
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ.
Σεραφείμ Ζαφείρης . . . . . . . . . . . 30,00
Ὑπέρ Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς
ΑΝΩΝΥΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . 100,00

Ὑπέρ Ἱεροῦ Ναοῦ Ὁσίου Παϊσίου
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας . . . . 450,00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιον
τῆς Ἱ.Μ. Ἀγάθωνος . . . . . . . . 1000,00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιον
τῆς Ἱ.Μ. Δαμάστας . . . . . . . . . 500,00
Ἡ κα Ἀσπασία Ἀλεξοπούλου . . 30,00
Ἡ κα Παναγιώτα Κουτκιά . . . . 500,00
Ὁ κ. Δημήτριος Κωστούλας . . . 30,00
Ἡ οἰκογ. Χαράλαμπους
& Χρυσούλας Μάκκα . . . . . . . . 30,00
ΑΝΩΝΥΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . 500,00
ΑΝΩΝΥΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . 300,00
ΑΝΩΝΥΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . 250,00
ΑΝΩΝΥΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . 100,00
Ὑπέρ Γηροκομείων
Τό Ἐκκλ. Συμβ.
Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου . . . . . . 250,00
Ὁ κ. Ἄγγελος Καλλίτσης . . . . . 150,00
Ὑπέρ Ἐκκλησιαστικῆς Δράσεως
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιον
τῆς Ἱ.Μ. Ἀγάθωνος . . . . . . . . 1000,00
Ὑπέρ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ
Ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ.
π. Θεόκλητος Μπρούζης . . . . . 300,00
Πανοσιολ. Ἀρχιμ.
Γερμανός Γιαντσίδης . . . . . . . . 150,00

Ὑπέρ Γηροκομείου Στυλίδος
Τό Ἐκκλ. Συμβ. Ἱ.Ν.
Ἁγίου Κων/νου Μαλεσίνας . . . 152,00
Ἡ κα Ἑλένη Δημητρίου . . . . . . 150,00
Ἡ κα Γιαννούλα Ζαχαροπούλου 60,00
Η κα Ἀθηνά Φραγκάκη . . . . . . . 50,00
Ὁ κ. Κων/νος Μοῦρτζος . . . . . . 50,00
Ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβ.
π. Ἀπόστολος Κουτσοκέρας . . . 25,00
Ἡ κα Δήμητρα Λαγοῦ . . . . . . . . 20,00
ΑΝΩΝΥΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . 410,39
ΑΝΩΝΥΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . 200,00
Ὑπέρ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιον
τῆς Ἱ.Μ. Ἀγάθωνος . . . . . . . . 2000,00
Ὁ κ. Ἄγγελος Καλλίτσης . . . . . 100,00
ΑΝΩΝΥΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . 100,00
Ὑπέρ Πνευμ. Διοικητικοῦ Κέντρου
Ὁ κ. Κων/νος Πετρόπουλος . . 500,00
Ὁ κ. Ἀγγελος Καλλίτσης . . . . . . 50,00
Ὑπέρ Κατασκηνώσεων
Τό Ἡγουμ/λιον τῆς Ἱ.Μ.
Ἁγ. Γεωργίου Μαλεσίνης . . . . 200,00
Ὑπέρ Ραχουτείου Γηροκομείου Λαμίας
Ὁ κ. Χρῆστος Μπaλόγλου . . . . 50,00
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ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ἐλέῳ Θεοῦ Μητροπολίτης
τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Φθιώτιδος
«Χάρις ὑμῖν καί εἰρήνη
ἀπό Θεοῦ Πατρός καί Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
τοῦ ἀναστάντος ἐκ νεκρῶν»
(Γαλ. 1,5).
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Ἑορτάζει καί πανηγυρίζει σήμερα ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τήν ἐκ τοῦ θανάτου Ἀνάσταση τοῦ Ἐσταυρωμένου
Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ καί δοξολογεῖ τήν αἴτιο τῆς
νέας βιοτῆς μας, εἰς τήν ὁποία μᾶς εἰσήγαγε ὁ Ἀναστάς
Κύριος.
Ἡ Ἀνάσταση εἶναι γιά μᾶς ἡ νέα ζωή. Μέ τήν δύναμη
τῆς Ἀναστάσεως γευόμαστε τήν ἀθανασία καί μεταβάλλουμε τό θνητό τῆς ὑπάρξεώς μας σέ ἀθάνατο καί αἰώνιο. «Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν. Ἅδου τήν
καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν»
(Κανών τοῦ Πάσχα).
Ὁ Χριστός «ὑπέρ πάντων ἀπέθανεν, ἵνα οἱ ζῶντες
μηκέτι ἑαυτοῖς ζῶσιν, ἀλλά τῷ ὑπέρ αὐτῶν ἀποθανόντι
καί ἐγερθέντι» (Α΄ Κορ. 5,15-17).
Ὅσοι δέν ζοῦν μέσα στό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας δέν
γνωρίζουν τό περιεχόμενο αὐτῆς τῆς ζωῆς. Δέν αἰσθάνονται τόν Χριστό νικητή καί τοῦ δικοῦ τους θανάτου.
Βλέπουν τήν Ἀνάσταση, κι΄ ἄν ἀκόμα πιστεύουν σ΄
αὐτήν, ὡς γεγονός πού ἀφορᾶ τόν Θεάνθρωπο καί
εἶναι ξένο γι΄ αὐτούς.
Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι νικητής τοῦ θανάτου. Δέν
ὑπῆρξε, οὔτε θά ὑπάρξει
ἄλλος τρόπος νά νικηθεῖ ὁ
θάνατος, ἐκτός ἀπό αὐτόν,
πού ἐπενόησε ἡ ἄπειρη
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Οἰκειοῦται ὁ Ἀθάνατος τόν δικό
μας θάνατο, γιά νά τόν καταργήσει μέ τήν Ἀνάστασή
Του. Ὁ κόσμος πρέπει νά
γίνει σῶμα Χριστοῦ γιά νά
ζήσει.
Ὅλοι μας πρέπει νά
ἐνσωματωθοῦμε στό Χριστό, γιά νά ἀκολουθήσουμε τήν πορεία τοῦ
δικοῦ του Σώματος. Ἀπέθανε καί ἀνέστη ὁ Κύριος.
Ἔτσι πεθαίνουμε ὡς μέλη
τοῦ Σώματός Του καί ἀνασταινόμαστε
μαζί
μέ
Ἐκεῖνον.
Νά γιατί ἡ σημερινή
«κλητή καί ἁγία ἡμέρα»
νικᾶ τόν θάνατο. Νά γιατί
ὁ Ἱερός Χρυσόστομος ἀναφωνεῖ μέ ἱερή χαρά καί

ἐνθουσιασμό: «Ἀνέστη Χριστός καί ζωή πολιτεύεται.
Ἀνέστη Χριστός καί νεκρός οὐδείς ἐν τῷ μνήματι. Χριστός γάρ ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο» (Κατηχητικός Λόγος Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Χρυστοστόμου).
Αὐτή τήν περίοδο ὁ λαός μας περνᾶ τή δική του Μεγάλη Ἑβδομάδα. Ἡ θλιβερή οἰκονομική, κοινωνική, πολιτική, πολιτιστική καί ἐθνική ἀβεβαιότητα εἶναι ἕνας
θάνατος, τόν ὁποῖον κάθε μέρα μέ περισσότερη τραγικότητα ἀντιμετωπίζει ὁ λαός μας. Εἶναι ἕνας θάνατος
πού τοῦ ἐπιβάλλεται ἀπό ἐκείνους, πού θέλουν τόν
πνευματικό μας ἀφανισμό καί πού ἐπί χρόνια, μεθοδικά καί ὕπουλα, τοῦ ἀφήρεσαν τά πνευματικά ἐρείσματα καί τόν ἄφησαν μετέωρο χωρίς πνευματικό
δυναμισμό.
Τί θά πράξωμε; Θά προτιμήσουμε τά τριάκοντα
ἀργύρια, προδίδοντας τίς ἀρχές τῆς φυλῆς μας καί τῆς
πίστεως μας, ἤ θά ἀκολουθήσωμε τόν Χριστό, ὁ ὁποῖος
κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο «ἀντὶ τῆς προκειμένης
αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινε σταυρόν, αἰσχύνης καταφρονήσας» ( Ἑβρ. 12,2). Εἶναι τραγικές κάποιες δηλώσεις πολιτικῶν πού εἶπαν, ὅτι θά προτιμήσουν νά
συμμαχήσουν μέ τόν διάβολο, προκειμένου νά σωθεῖ ἡ
πατρίδα.
Τίς κρίσιμες ὧρες, πού περνᾶ ἡ πατρίδα μας καί ὁ
καθένας ἀπό ἐμᾶς, ἄς τίς κατανοήσουμε ὡς συνοδοιπορεία μέ τόν Χριστό πρός τόν Γολγοθᾶ. Μπορεῖ νά
νοιώθουμε, ὅτι σταυρωνόμαστε, ἀλλά στό χέρι μας εἶναι
νά ὁμολογήσωμε μαζί μέ τόν εὐγνώμονα ληστή: «ἡμεῖς
μὲν δικαίως· ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν·
οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξε» (Λουκ. 23, 41).
Βέβαιον εἶναι, ὅτι ὁ Χριστός θά μᾶς λυτρώσει ἀπό
τήν καταδυναστεία τῶν
δυνάμεων τοῦ σκότους,
διότι στό Γένος μας πάντοτε, πίσω ἀπό τό
Σταυρό, ἀκολουθοῦσε ἡ
Ἀνάσταση.
Ὁ Ἑλληνικός λαός ἔχει
δύναμη καί ἱστορία. Ἔχει
γράψει καί ἄλλες πολλές
ἡρωϊκές σελίδες σέ παρόμοιες περιστάσεις. Τότε
πού εἶχε κέντρο τῆς ζωῆς
του τόν Χριστό καί τήν
Ὀρθοδοξία καί ὄχι ὅπως
σήμερα τίς τιμές τῶν χρηματιστηριακῶν
ἀγορῶν.
Τότε, πού ζοῦσε ἐλεύθερος πολιορκημένος, χωρίς
νά προδώσει «ψυχή καί
Χριστό».
Μερικοί ἠμπορεῖ νά
ἀντείπουν: Σήμερα ὁ κόσμος ἔχει ἄλλο βηματισμό.
Κανένας δέν ἀρνεῖται τά
νέα δεδομένα τῆς ζωῆς.
Ἐμεῖς, ὅμως, ὡς Ὀρθόδο-

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

«ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

ξοι Ἕλληνες πρέπει νά βαδίζουμε μπροστά, ἀλλά νά
βλέπουμε πίσω τό παρελθόν μας καί τήν ἱστορία μας.
Γιατί ζωή χωρίς τόν Χριστό καί τά ἰδανικά τῆς ψυχῆς
μας δέν ἔχει μέλλον. Ἤ μᾶλλον, τό μέλλον της εἶναι ὁ
βέβαιος ψυχικός καί πνευματικός θάνατος.
Ἀδελφοί μου ἐν Κυρίῳ,
Ἡ Ἀνάσταση εἶναι φῶς καί ζωή, χαρά καί ἐλπίδα.
«Πάσχα ἱερόν ἡμῖν σήμερον ἀναδέδεικται. Πάσχα
καινόν, ἅγιον, Πάσχα μέγα». Τό ἐφετινό Πάσχα ἄς μᾶς
διαπεράσει ἀπό τήν κατάσταση τῆς μελαγχολίας, τῆς
λύπης καί τῆς ἀπελπισίας, στόν κόσμο τῆς χαρᾶς καί
τῆς νέας ζωῆς.
Σύν τῷ Χριστῷ καί μέσα στήν Ἐκκλησία μας ἄς ζήσωμε τό νόημα τῆς δικῆς μας Ἀναστάσεως.
«Ἀναστάσεως ἡμέρα καί
λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει».
«Δεῦτε πόμα πίωμεν καινόν ...».
«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός,
οὐρανός τε και γῆ καί τά καταχθόνια».
«Αὕτη ἡ ἡμέρα ἥν ἐποίησεν
ὁ Κύριος ἀγαλλιασώμεθα
καί εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ».
Ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου
εὔχομαι σέ ὅλους σας
ὑγιεία, εὐτυχία, δύναμη καί χαρά.
Χριστός Ἀνέστη! - Ἀληθῶς Ἀνέστη!
Μετά διαπύρων εὐχῶν.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† O ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σελίδα 5

Μέ λαμπρότητα ἑόρτασε ἡ Καρδίτσα
τόν Πολιοῦχο της Ἅγιο Σεραφείμ

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια ἡ
Πόλη τῆς Καρδίτσας ἑόρτασε τόν προστάτη καί
ἔφορό της Ἅγιο Σεραφείμ Ἀρχιεπίσκοπο Φαναρίου
καί Νεοχωρίου.
Τήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων 30 Ἀπριλίου, στόν
Περικαλλῆ Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῶν Ἁγίων
Κωνσταντίνου & Ἑλένης τελέσθηκε πολυαρχιερατική
Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας κ. Νικόλαου, μέ τή συμμετοχή
τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. Ἱεροθέου, Τρίκκης καί Σταγῶν κ. Χρυσσοστόμου, τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Θεσσαλιώτιδος
καί Φαναριοφερσάλων κ. Τιμοθέου, ὁ ὁποῖος καί
εὐγενῶς προσεκάλεσε τούς ὡς ἄνω Ἁγίους Ἀρχιερεῖς

Προσφορά βιβλίων καί προσωπικῶν
εἰδῶν τοῦ Μακαριστοῦ Ἐπισκόπου
Εὐμενείας κυροῦ Μαξίμου
Ὁ ἀδελφός τοῦ Μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Εὐμενείας κυροῦ Μαξίμου Μαστίχη, κ. Νικόλαος Μαστίχης, προσέφερε στή βιβλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας 769 τόμους μέ βιβλία ἑλληνικά
καί ξενόγλωσσα, θεολογικοῦ κυρίως περιεχομένου,
ἀπό τήν προσωπική βιβλιοθήκη τοῦ ἀοιδίμου Ἱεράρχου στίς Βρυξέλλες, καθώς ἐπίσης καί πολύτιμα
προσωπικά Ἀρχιερατικά εἴδη τοῦ ἀειμνήστου Ἐπισκόπου στό Κειμηλιαρχεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς
μας.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος,
ἐξέφρασε τίς θερμές εὐχαριστίες του στόν κ. Νικόλαο Μαστίχη, εὐχήθηκε ὁ Κύριος νά ἀναπαύει τήν
ψυχή τοῦ προσφιλοῦς ἀδελφοῦ του καί τόν ἐνημέρωσε ὅτι τά μέν βιβλία θά τοποθετηθοῦν σέ συγκεκριμένη πτέρυγα τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως μέ τήν ἔνδειξη : «Βιβλιοθήκη Ἐπισκόπου Εὐμενείας Μαξίμου Μαστίχη», τά ὑπόλοιπα δέ
Ἀρχιερατικά εἴδη θά ἀναρτηθοῦν σέ εἰδική προθήκη
τοῦ Κειμηλιαρχείου μέ τήν ἔνδειξη: «Δωρεά Ἐπισκόπου Εὐμενείας Μαξίμου».

νά συμμετάσχουν στήν τοπική μεγάλη Ἑορτή.
Ὁ Ποιμενάρχης μας τό πρωί τῆς Κυριακῆς μετέβη
στήν Καρδίτσα συνοδευόμενος ἀπό τόν Ἱεροκήρυκα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἄνθιμο
Νεραντζῆ καί τόν Ἱερολ. Αρχιδιάκονό του π. Εὐστάθιο Κατόπη.
Χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί κατόπιν προεξῆρχε
τῆς λαμπρῆς Θείας Λειτουργίας. Κατά τήν διάρκεια
τοῦ Κοινωνικοῦ, ἀναλαμβάνοντας τήν διακονία τοῦ
Θείου Λόγου, προσέφερε εἰς τό εὐλογημένο ποίμνιο
τῆς ἐκεῖ Μητροπόλεως λόγο Θεοῦ.
Ἀκολούθησε κατά τήν Ἐκκλησιαστική τάξη Ἱερά
λιτανεία τῆς Ἁγίας Εἰκόνος καί τῆς Τιμίας Κάρας
τοῦ Ἁγίου στούς δρόμους τῆς πόλεως μέ τήν συμμετοχή τοῦ Ἱεροῦ κλήρου, τῶν Ἀρχόντων καί τοῦ εὐλογημένου ποιμνίου συνοδείᾳ στρατιωτικοῦ ἀγήματος
καί τῆς Δημοτικῆς Φιλαρμονικῆς, ἡ ὁποία κατευθύνθηκε στήν κεντρική Πλατεία, ὅπου τελέσθηκε δέηση
ἀρτοκλασία.
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Τιμή στόν Ἀετό τῆς Ρούμελης καί στό
Ψυχική Πατριωτική πανδαισία
καί συγκίνηση ἦταν τά συναισθήματα πού κυριαρχοῦσαν τήν Τετάρτη 26 Μαρτίου τό ἀπόγευμα
στό Ἀμφιθέατρο τοῦ Πνευματικοῦ
Διοικητικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας στήν πολύ ἐπιτυχημένη ἐκδήλωση ἱστορικῆς
μνήμης μέ τίτλο «Ὠδή στόν Ἀθανάσιο Διάκο», ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στό πλαίσιο τῶν
ἐκδηλώσεων "ΔΙΑΚΕΙΑ 2017".
Ἡ ἐκδήλωση ἦταν ἀφιερωμένη
στόν ὑψιπέτη ἀετό τῆς Ρούμελης,
Ἐθνοϊερομάρτυρα Ἀθανάσιο Διάκο καί στίς θυσίες καί ἀγῶνες τοῦ
αἱματοβαμμένου ράσου τοῦ ἱεροῦ
κλήρου τοῦ Ἔθνους μας.
Τήν ἐκδήλωση παρουσίασε καί συντόνισε ὁ Διευθυντής τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί Πρωτοψάλτης κ. Ἀνδρέας Ἰωακείμ.

Ὁ κ. Ἰωακείμ ἀνέγνωσε τά πολύ ἐνδιαφέροντα βιογραφικά τῶν προσκεκλημένων πρωταγωνιστῶν τῆς
Ἐκδηλώσεως, τῶν καλλικελάδων ἀοιδῶν τῆς δημοτικῆς

μας παραδόσεως, π. Χρίστου Κυριακόπουλου καί κ.
Σάββα Σιάτρα, τούς ὁποίους καί ἐκάλεσε στή σκηνή
γιά νά ὑμνήσουν μέ τήν μελίρρυτη φωνή τους, ἀποδί-

δοντας δημοτικά παραδοσιακά ἄσματα, τά κατορθώματα καί τούς ἄθλους τῶν ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος
ἡρωικῶς ἀγωνισαμένων καί εὐκλεῶς πεσόντων, Ἀθανασίου Διάκου καί τῶν σύν αὐτῶ
Ἡρώων Κληρικῶν.
Τόν π. Χρῖστο καί τόν κ. Σιάτρα συνόδευε στά τραγούδια ἡ
παραδοσιακή ὀρχήστρα τοῦ
Μουσικοῦ Ὠδείου "Ἐν Ὠδαῖς",
καί πραγματικά τό ὅλο μουσικό
ἀποτέλεσμα ἔκανε τούς παρακολουθοῦντες νά ριγήσουν ἀπό συγκίνηση,
ἀποσπῶντας
τό
παρατεταμένο
χειροκρότημά
τους.
Ἀμέσως μετά τήν ὁλοκλήρωση
τοῦ μουσικοῦ μέρους τῆς ἐκδηλώσεως, στό βῆμα ἀνῆλθε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος καί εὐχαρίστησε ἐκ βάθους ψυχῆς του τά
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αἱματοβαμμένο ράσο τῆς Ἐπαναστάσεως

ἀηδόνια τῆς Δημοτικῆς μας Παραδόσεως, π. Χρῖστο καί
κ. Σιάτρα.
«Οἱ δυό αὐτοί ἀοιδοί εἶναι ἀγαπητοί ἀδελφοί καί
φίλοι ἀπό τά μαθητικά μας χρόνια στήν Ριζάρειο

Ἐκκλησιαστική Σχολή.
Αὐτά πού τραγούδησαν τά ζοῦσαν μέ μεγάλη συγκίνηση, τήν ὁποῖα μετέδωσαν καί σ' ἐμᾶς.
Ἀπόψε ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας
θά τούς τιμήσει ἀπονέμοντάς
τους τό μετάλλιο - παράσημο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως γιά τήν μεγάλη προσφορά τους στήν Δημοτική μας Παράδοση.
Ἡ τιμή αὐτή συνοδεύεται μέ
τήν εὐχή μου νά ἔχουν πάντοτε
τήν διάθεση, τήν δύναμη καί τήν
ὑγεία νά ὑμνοῦν τήν Πατρίδα, τίς
θυσίες τοῦ κλήρου καί νά μεταδίδουν αὐτό τό φῶς σέ ὅλη τήν
οἰκουμένη καί μάλιστα στούς τόπους ἐκείνους πού τρεμοσβήνει ἡ
φλόγα τῆς Πατρίδος μας.
Ἄξιοι!!!», τόνισε χαρακτηριστικά
ὁ Σεβασμιώτατος.
Ἀμέσως μετά τήν παρασημοφό-

ρηση οἱ δύο τιμηθέντες εὐχαρίστησαν τόν Σεβασμιώτατο γιά
τήν τιμή.
Ἡ συγκινητική ἐκδήλωση
ἔκλεισε μέ τόν Ἐθνικό μας ὕμνο,
τόν ὁποῖο μετά ἀπό προτροπή
τοῦ Σεβασμιωτάτου ἔψαλαν ὅλοι
οἱ παρευρεθέντες.
Στήν ἐκδήλωση παρέστησαν
μεταξύ ἄλλων, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδος κ. Εὐθύμιος
Καραΐσκος, ὁ Δήμαρχος Λαμιέων
κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης, ἡ
Δημοτική Σύμβουλος ἐπί τῶν πολιτιστικῶν κα Βίβιαν Ἀργύρη, ὁ
Ὑποδιοικητής τοῦ ΚΕΥΠ Ἀντισυνταγματάρχης Ζήσης Μούκας, ὁ
Διοικητής τῆς 695 ΑΒΠ Μονάδος Πυρομαχικῶν Αὐλακίου Ἀντισυνταγματάρχης Δημήτριος Νικολάου, ὁ Περιφερειακός Διευθυντής Ἐκπαιδεύσεως Στερεᾶς
Ἑλλάδος κ. Χρῆστος Δημητρίου, ὁ τ. Πρόεδρος Ἐφετῶν

κ. Γεώργιος Φώσκολος, οἱ τ. Βουλευτές Φθιώτιδος κά
Ἑλένη Μακρῆ καί κ. Ἀπόστολος Γκλέτσος καί πλῆθος
κόσμου.
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ΕΟΡΤΗ ΦΘΙΩΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
καί ὑποδοχή τῶν ὀστῶν δυό Μακαριστῶν
Μητροπολιτῶν Φθιώτιδος

Μ

έ λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια ἑορτάσθηκε
στίς 17, 18 & 19 Μαρτίου, ἡ προσκύνησις τοῦ
Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ καί ἡ Σύναξις
τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων.
Ἐπίκεντρο τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων ἦταν ὁ Καθεδρικός Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας.
Ἐφέτος, κατά θεία συγκυρία, τήν παραμονή τῆς Ἑορτῆς, Σάββατο 18 Μαρτίου, στήν Ἱερά Μητρόπολή μας
ἔλαβε χώρα καί ἕνα μέγα ἱστορικό ἐκκλησιαστικό γεγονός.
Στίς 5:00 τό ἀπόγευμα, στήν Πλατεία Πάρκου, παρουσία 9 Μητροπολιτῶν, τοῦ εὐσεβοῦς κλήρου, τῶν ἐντιμοτάτων πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν καί μέ
πάνδημη τή συμμετοχή τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ τοῦ τόπου
μας, ἡ πόλις τῆς Λαμίας, μετά τιμῆς καί σεβασμοῦ ὑπεδέχθη τά ὀστᾶ δυό Μακαριστῶν Μητροπολιτῶν Φθιώτιδος, τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Φθιώτιδος κυροῦ
Καλλινίκου Καστόρχη († 1877) καί τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυροῦ Ἀμβροσίου Νικολαΐδου (†
1958).
Ὑπό τούς ἤχους τῆς δημοτικῆς φιλαρμονικῆς, συνοδεία
στρατιωτικῶν ἀγημάτων, παιδιῶν μέ παραδοσιακές
Ρουμελιώτικες φορεσιές, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλεξάνδρου
καί τήν συμμετοχή τῶν
Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Ἡλιουπόλεως
(Πατριαρχεῖο
Ἀλεξανδρείας) κ. Θεοδώρου, Χαλκίδος, Ἱστιαίας
καί
Βορείων
Σποράδων κ. Χρυσοστόμου, Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεωργίου,
Φωκίδος κ. Θεοκτίστου, Θεσσαλιώτιδος
καί Φαναριοφερσάλων

κ. Τιμοθέου, Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου, Καρπενησίου κ. Γεωργίου, τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Σαλώνων κ. Ἀντωνίου, τοῦ Ποιμενάρχου μας
κ. Νικολάου, τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλουπόλεως, Πανοσιολ. Ἀρχιμ.
π. Ἰακώβου Κανάκη, ἐκπροσώπου τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου κ. Ἱερεμίου, τοῦ Καθηγουμένου τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Δαυίδ τοῦ Γέροντος, Πανοσιολ.
Ἀρχιμ. π. Γαβριήλ Ἐμμανουλίδη, τοῦ Ἱεροκήρυκος τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου
Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Καλλινίκου Γεωργάτου , ἐκπροσώπου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Ἰεροθέου,
ἔγινε ἡ ἐπίσημη ὑποδοχή τῶν ὀστῶν, τά ὁποία ἐν πομπῇ
ἐναποτέθησαν στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό, ὅπου
ἐψάλη Ἱερό Μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς
τῶν ἀοιδίμων Μητροπολιτῶν.
Στό τέλος τοῦ Ἀκολουθίας τοῦ Μνημοσύνου ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Λαμίας Αἰδεσιμολ. Πρωτ. π. Παναγιώτης Σερέτης, ἀνέγνωσε τό βιογραφικό σημείωμα τοῦ
Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Φθιώτιδος κυροῦ Καλλινίκου, τό ὁποῖο συνέταξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος καί ὁ ἰδιαίτερος γραμματεύς τοῦ Σεβασμιωτάτου Αἰδεσιμολ. Πρεσβ. π. Ἀθανάσιος Κυρίτσης, ἀνέγνωσε τό βιογραφικό σημείωμα τοῦ
Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυροῦ
Ἀμβροσίου, τό ὁποῖο
συνέταξε ὁ Γενικός
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας Αἰδεσιμολ.
Πρωτ. π. Νεόφυτος Ραφαηλίδης.
Πρό τῆς ἀπολύσεως,
ὁ Ποιμενάρχης μας
εὐχαρίστησε ἐγκαρδίως
τούς Ἁγίους Ἀρχιερεῖς,
τούς εὐλαβεῖς κληρικούς, τούς ἐντίμους
ἄρχοντας
καί
τόν
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εὐσεβῆ λαό διά τήν τιμήν τῆς παρουσίας τους σέ αὐτό
τό σπουδαῖο ἐκκλησιαστικό γεγονός τῆς ὑποδοχῆς καί
καταθέσεως τῶν ὀστῶν τῶν δυό Μακαριστῶν Ἀρχιερέων
Μητροπολιτῶν Φθιώτιδος, τῶν μεγάλων αὐτῶν ἐκκλησιαστικῶν καί ἐθνικῶν ἀνδρῶν, οἱ ὁποῖοι ἐργάσθηκαν
εἰς τό γεώργιον τῆς Φθιωτικῆς Ἐκκλησίας, ποιμαίνοντας
θεοφιλῶς τόν λαό τῆς Φθιώτιδος ἐπί ἥμισυ αἰῶνος, ἀγωνιζόμενοι εὐκλεῶς, ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος, προσφέροντας τά μέγιστα στούς ἐθνικούς ἀγῶνες τοῦ 1821 καί
τοῦ 1940.
Ἐξ ὀνόματος τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων ἀντιφώνησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας
κ. Ἀλέξανδρος.
Ἐν συνεχείᾳ ἐψάλη ὁ Μέγας Πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός της Σταυροπροσκυνήσεως καί τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων,
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου, μέ τή συμμετοχή τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Μαντινείας
καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρου, Ἡλιουπόλεως (Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας) κ. Θεοδώρου, Θηβῶν καί Λεβαδείας
κ. Γεωργίου, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Σαλώνων
κ. Ἀντωνίου καί τοῦ Ποιμενάρχου μας κ. Νικολάου.
Τόν Θεῖο λόγο ἐκήρυξε μέ θεολογική δεινότητα, ὁ χοροστατῶν Μητροπολίτης Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς
κ. Ἰουστῖνος.
Τήν Κυριακή 19 Μαρτίου, ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς, τοῦ
πανηγυρικοῦ Ὄρθρου καί τῆς πολυαρχιερατικῆς Θείας
Λειτουργίας, προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρος, μέ τῇ
συμμετοχῇ τῶν ὡς ἄνω Ἁγίων Ἀρχιερέων.
Κατά τήν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ ὁ Ἱεροκήρυκας τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἄνθιμος
Νεραντζῆς ἀνέγνωσε τήν Ἐγκύκλιο τοῦ Σεβασμιωτάτου

Σελίδα 9

Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, στήν ὁποία ὁ Σεβασμιώτατος διδάσκει στούς πιστούς τήν μεγάλη ἱστορική,
θεολογική καί ἐκκλησιολογική σημασία πού κατέχει τό
γεγονός τῆς ὑποδοχῆς καί καταθέσεως τῶν ἱερῶν ὀστῶν
τῶν δυό μακαριστῶν προκατόχων τοῦ Ἀρχιερέων.
Χαρακτηριστικά ἀνέφερε τά ἑξῆς:
«Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καί τέκνα τῆς Ἐκκλησίας,
Βασική καί ἀμετακίνητη ἀρχή τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς
μας εἶναι, ὅτι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ἐνανθρωπήσας, σταυρωθείς, ταφείς καί ἀναστάς ἐκ τῶν νεκρῶν, εἶναι ἡ Κεφαλή τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας, ὁ
Σωτήρας καί Λυτρωτής Αὐτῆς.
Ὁρατή Κεφαλή τοῦ ἀοράτου Χριστοῦ εἶναι ὁ Ἐπίσκοπος, ὁ ὁποῖος κατέχει τόν τόπον τοῦ Χριστοῦ καί εἶναι
εἰς τύπον Αὐτοῦ. Ἐκκλησία ἄνευ τοῦ Ἐπισκόπου δέν νοεῖται. Ὁ Ἅγιος Κυπριανός τονίζοντας τήν ἑνότητα Ἐπισκόπου καί ποιμνίου λέγει: «Ἐκκλησία εἶναι ὁ λαός
ἡνωμένος μετά τοῦ Ἐπισκόπου. Τό ποίμνιον τό ἐξαρτώμενον ἐκ τοῦ ποιμένος αὐτοῦ». Καί ὁ Θεοφόρος Ἰγνάτιος
τονίζει: «Ὅπου ἄν φανῆ ὁ Ἐπίσκοπος, ἐκεῖ τό πλῆθος
ἔστω, ὥσπερ ὅπου ἄν ἦ Ἰησοῦς Χριστός, ἐκεῖ ἡ καθολική
Ἐκκλησία. Ὁ Ἐπίσκοπος, ὡς ἐκ τοῦ ἁγίου Πνεύματος
ὁρισμένος διά τήν διαποίμανσιν τῶν λογικῶν προβάτων
κατευθύνει αὐτά «εἰς ἀδιάστροφον καί ἀμώμητον ὁδόν»
καί ἀγρυπνεῖ ὑπέρ τῶν ψυχῶν τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας
αἵρων καθημερινῶς τόν Σταυρόν τοῦ Χριστοῦ καί κηρύττων τήν δύναμιν τῆς Ἀναστάσεως.
Ὁ θεῖος Παῦλος ὑπογραμμίζων τό πολύμοχθο ἔργο τῶν
Ἐπισκόπων διά τήν πνευματικήν κατάρτισιν τῶν πιστῶν
«ἄχρις οὗ μορφωθεῖ Χριστός ἐν αὐτοῖς» (Γαλ. 4,19)
καλεῖ τόν λαό τῆς Ἐκκλησίας νά ὑπακούει σ´ αὐτούς
.
λέγων: «Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καί ὑπείκετε
αὐτοί γάρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπέρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον
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ΕΟΡΤΗ ΦΘΙΩΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
καί ὑποδοχή τῶν ὀστῶν δυό Μακαριστῶν
Μητροπολιτῶν Φθιώτιδος
.
ἀποδώσοντες
ἵνα μετά
χαρᾶς τοῦτο ποιῶσι καί μή
.
στενάζοντες
ἀλυσιτελές
γάρ ὑμῖν τοῦτο» (Ἐφεσ.
4,13).
Ὡσαύτως ὁ θεοφόρος
Ἰγνάτιος γράφων πρός τούς
Σμυρναίους τούς συμβουλεύει νά εἶναι κοντά στόν
Θεό καί στόν Ἐπίσκοπό
τους καί νά τόν τιμοῦν, σημειώνων ἰδιαιτέρως, ὅτι ὁ
τιμῶν
τόν
Ἐπίσκοπον
τιμᾶται ἀπό τόν Θεόν:
«Θεόν καί ἐπίσκοπον εἰδέναι. Ὁ τιμῶν ἐπίσκοπον ὑπό
Θεοῦ τετίμηται...» (Ἰγν. πρός Σμυρναίους ΙΧ 1-2).
Αὐτό πράττει σήμερα ἡ τῆς Φθιώτιδος Ἐκκλησία ὑποδεχόμενη μετά τιμῆς καί σεβασμοῦ τά σεπτά λείψανά
τους. Μαζί μέ τήν προσκύνηση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί
τήν ἑορτή τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων, τιμᾶ δύο Ἱεράρχας, οἱ
ὁποῖοι ἐπί πολλά ἔτη ἐποίμαναν τό λογικόν ποίμνιον τῆς
Ἐκκλησίας. Τιμᾶ τούς μακαριστούς Μητροπολίτας Φθιώτιδος Καλλίνικον Καστόρχην, γόνον τῆς ἱστορικῆς Δημητσάνας καί Ἀμβρόσιον Νικολαῒδην, γόνον τῆς ἐνδόξου
Προύσης Μικρᾶς Ἀσίας. Οἱ δύο οὗτοι Ἀρχιερεῖς δέν ἐκηδεύθησαν εἰς τήν ἕδραν τῆς Μητροπόλεώς τους. Ὁ ἀείμνηστος Καλλίνικος, γέρων καί ἀσθενής, ἀπεβίωσε στήν
Ἀθήνα καί ἐτάφη ἐκεῖ. Ἐπίσης, ὁ ἀείμνηστος Ἀμβρόσιος,
νοσηλευόμενος στήν Ἀθήνα, ἀπεβίωσε καί ἐτάφη ἐκεῖ.
Ὤφειλε ἡ Φθιώτιδα νά τιμήσει τούς πνευματικούς της
πατέρας, ὅπως πράττουμε σήμερα καί νά ἀποδώσει τίς
πρέπουσες τιμές εἰς τούς δύο αὐτούς μεγάλους Ἐθνικούς
καί Ἐκκλησιαστικούς ἄνδρας, οἱ ὁποῖοι ἠνάλωσαν τήν
ζωήν τους ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας & τῆς Πατρίδος.
Ἀκολουθοῦντες τήν παράδοσιν, ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος πρέπει νά εἶναι μετά τοῦ ποιμνίου του καί ζῶν καί μετά θάνατον, ἀνελάβαμε ἀπό ἐτῶν μία κοπιώδη προσπάθεια νά
ἀνακαλύψωμε τά ὁστᾶ τῶν προκατόχων μας Μητροπολιτῶν, οἱ ὁποῖοι διά διαφόρους λόγους ἐτάφησαν ἐκτός
Λαμίας.

Μέ τή βοήθεια τῶν δύο
Μητροπολιτῶν, Γόρτυνος
καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίου καί Νέας Σμύρνης κ.
Συμεών ἀνεύρομεν τά ὁστᾶ
τοῦ μέν Καλλινίκου Καστόρχη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίας Βαρβάρας Δημητσάνης, τοῦ δέ Ἀμβροσίου εἰς
τό Κοιμητήριον τῆς Νέας
Σμύρνης, τά ὁποῖα καί παρελάβαμε διά νά τοποθετήσωμε ἐντός τοῦ Καθεδρικοῦ
Ναοῦ....
Ἐμεῖς οἱ ἀποτελοῦντες τό λογικό ποίμνιο τῆς Φθιωτικῆς
Ἐκκλησίας καί ἡ ἐλαχιστότης μου, αἰσθανόμεθα καύχηση
πνευματική γιά τούς δύο τιμωμένους Ἱεράρχας, Καλλίνικον καί Ἀμβρόσιον, οἱ ὁποῖοι ἐπί ἥμισυ αἰῶνος ἐγεώργησαν τόν Θεῖον ἀμπελῶνα καί ἐκράτησαν τήν ὑπό τοῦ
Ἀρχιποίμενος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀναφθεῖσαν λαμπάδα
τῆς Χάριτος, ὡς διάδοχοι τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων μεταδώσαντες εἰς ἡμᾶς τό χρέος καί τήν εὐθύνην τοῦ Ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ.
Ἀπό σήμερα οἱ ἅγιοι Ἱεράρχαι θά εὑρίσκωνται καθημερινῶς ἀνάμεσά μας, ἐδῶ εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, εἰς τήν ἕδραν τῆς Μητροπόλεώς των, διά νά μᾶς ὑπενθυμίζουν τήν διέλευσή
τους ἀπό τόν τόπο μας καί τό δικό μας χρέος, νά προσευχώμεθα ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς των.
«Καλλινίκου καί Ἀμβροσίου τῶν μακαριστῶν Μητροπολιτῶν Φθιώτιδος καί ἀειμνήστων προκατόχων ἡμῶν,
αἰωνία ἠ μνήμη».
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης.
† Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
Τέλος, οἱ Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς καί οἱ συνοδεῖες τους, μετέβησαν στήν Ἱστορική Ἱερά Μονή Ἀγάθωνος, ὅπου προσεκύνησαν τήν Θαυματουργό εἰκόνα τῆς Παναγίας καί
τό ἄφθαρτο καί εὐωδιάζον ἱερό σκήνωμα τοῦ ὁσίου Γέροντος Βησσαρίωνος τοῦ Ἀγαθωνίτου.
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Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στή Λαμία

Μέ τήν πρέπουσα λαμπρότητα καί τήν παρουσία πλήθους πιστῶν τελέσθηκε τήν Παρασκευή 24 Μαρτίου, ὁ
Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί ἡ 4η στάση τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Παναγία, στόν ὁμώνυμο πανηγυρίζοντα Ἱερό Μητροπολιτικό
Ναό Λαμίας.
Στίς ἱερές ἀκολουθίες προέστη, κατόπιν προσκλήσεως
τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Νικολάου, ὁ συντοπίτης μας,
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος,
βοηθός Ἐπίσκοπος τοῦ
Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί καθηγητής
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
τοῦ
Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν.
Μετά τήν εὐλόγηση τῶν
ἄρτων, ὁ Ποιμενάρχης μας
πρός τιμήν τῆς μεγάλης
Ἑορτῆς,
ἐχειροθέτησε
ἀναγνώστη τόν εὐλαβέστατο κ. Νικόλαο Καζαντζῆ, φοιτητή τοῦ Τ.Ε.Ι. Λαμίας, ὁ
ὁποῖος διακονεῖ μετά ζήλου τό ἱερό βῆμα καί τό ἀναλόγιο
τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Λαμίας καί παιδικός του
πόθος εἶναι ἡ ἱεροσύνη.
Πρό τῆς ἀπολῦσεως ὁ Σεβασμιώτατος καλωσόρισε τόν
Θεοφιλέστατο κ. Κύριλλο καί τόν εὐχαρίστησε γιά τήν
εὐγενική ἀποδοχή τῆς ἀδελφικῆς προσκλήσεώς του.
Ἀκολούθως ὁ Θεοφιλέστατος λαμβάνοντας τόν λόγο
ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν πρόσκληση

ἀπηύθυνε θαυμάσιο, μεστό λόγο καί μέ ἰδιαίτερη θεολογική δεινότητα ἀναφέρθηκε στό ὑπερύμνητο καί ὑπερευλογημένο πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Τό πρωί τοῦ Σαββάτου στόν πανηγυρικό ὄρθρο χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος,
ὁ ὁποῖος κατόπιν προεξῆρχε τῆς λαμπρῆς δισαρχιερατικῆς
Θείας Λειτουργίας, συνιερουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Ἀβύδου κ.
Κυρίλλου.
Στίς 10:30 τελέσθηκε ἡ
ἐπίσημη Δοξολογία, παρουσία τῆς Ὑπουργοῦ
Τουρισμοῦ κας Ἕλενας
Κουντουρᾶ καί ἁπάντων
τῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν
ἀρχῶν
τοῦ
τόπου. Στήν συνέχεια τόν
πανηγυρικό τῆς ἡμέρας
ἐξεφώνησε ὁ Προϊστάμενος τῆς Β/θμιας ἐκπαιδεύσεως
κ.
Σπυρίδων
Πιλιτζίδης.
Ἀκολούθησε λιτανεία
τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.
Τελέσθηκε τρισάγιο στόν τόπο τοῦ φρικτοῦ μαρτυρίου
τοῦ Ἀθανασίου Διάκου καί ἐκ μέρους τῶν ἐπισήμων, κατάθεση στεφάνων στόν ἀνδριάντα τοῦ Ἥρωος στήν ὁμώνυμη πλατεία.
Στίς 12:00 τό μεσημέρι πραγματοποιήθηκε ἡ μαθητική
καί στρατιωτική παρέλαση, στήν ὁποία τά νιάτα τῆς Λαμίας ἀπέτισαν φόρο τιμῆς καί σεβασμοῦ στούς πεσόντες
ἥρωες καί μάρτυρες τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδος.
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Ἀπό τό Ποιμαντικό Πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τήν Παρασκευή 3/3 χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τῆς Α΄ Στάσεως
τῶν Χαιρετισμῶν στόν Ἱ.Μ. Ναό Λαμίας. • Τήν Κυριακή Β΄
τῶν Νηστειῶν ἱερούργησε στόν Ἱ.Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Λαμίας. • Τήν Παρασκευή 17 Μαρτίου χοροστάτησε στήν Γ΄
Στάση τῶν Χαιρετισμῶν στόν Ἱ.Μ. Ναό, παρουσία τῶν Ἱ.
Λειψάνων τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων. • Τήν Κυριακή Δ΄ τῶν Νηστειῶν ἱερούργησε στήν Ἱερά Μονή Δαμάστας. • Τήν Παρασκευή τοῦ Ἀκαθίστου χοροστάτησε στόν Ἱ.Μ Ναό
Λαμίας. • Τό Σάββατο 1/4 χοροστάτησε στήν πανηγυρική
θεία Λειτουργία ἐπί τῇ
μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Γρηγορίου Ἐπισκόπου Νέων Πατρών στό
ὁμώνυμο παρεκκλήσιο τῆς
Ἐνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς Λαμίας. • Τήν Κυριακή Ε΄ τῶν Νηστειῶν
ἱερούργησε στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίου Νικολάου Λαμίας
καί ἐτέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ ἀειμνήστου Παναγιώτη Φαρδῆ. • Τήν Κυριακή τῶν
Βαΐων τό πρωί ἱερούργησε
καί τό ἀπόγευμα χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τοῦ
Νυμφίου, στόν Ἱ. Μ. Ναό
Λαμίας. • Τήν Μ. Δευτέρα τό ἀπόγευμα χοροστάτησε στόν
Ἱ. Ν. Ἁγίων Ἀποστόλων Παγκρατίου. • Τήν Μ. Τρίτη τό
ἀπόγευμα χοροστάτησε στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου Λαμίας. • Τήν Μ. Τετάρτη τό ἀπόγευμα ἐτέλεσε τό Μυστήριο
τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου στόν Ἱ.Μ. Ναό Λαμίας. • Τήν Μ. Πέμπτη τό πρωί ἱερούργησε στόν Ι. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Λαμίας.
• Στίς ἀκολουθίες τῶν Ἁγίων Παθῶν, τῆς Ἀποκαθηλώσεως,

Ἀπό τόν Ἑσπερινό τῆς Ἀγάπης στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας

τοῦ Ἐπιταφίου, τῆς Ἀναστάσεως καί τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς
Ἀγάπης χοροστάτησε στόν Ἱ.Μ. Ναό Λαμίας. • Τό Μ. Σάββατο τό πρωί ἱερούργησε στόν Ἱ. Ν. Ἁγίας Σοφίας Λαμίας.
• Τό Σάββατο 29/4 χοροστάτησε στήν Θεία Λειτουργία πού
τελέσθηκε στόν Ι.Ν. Ἁγίων Ἀποστόλων Λαμίας καί ἐτέλεσε τό
τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο τοῦ ἀειμνήστου Στρατηγοῦ
Χαραλάμπους Παλιούρα.
Ὁ νέος Διοικητής Ἀγωγοῦ Καυσίμων τῆς Ἑλληνικῆς Ἀεροπορίας, Σμήναρχος Νικόλαος Παπαδῆς στόν Σεβασμιώτατο
Τό πρωί τῆς Πέμπτης 2 Μαρτίου τόν Σεβασμιώτατο Μητρο-

πολίτης μας κ. Νικόλαο ἐπισκέφθηκε ἐθιμοτυπικά στό γραφεῖο του, ὁ νέος Διοικητής Ἀγωγοῦ Καυσίμων τῆς Ἑλληνικῆς
Ἀεροπορίας, μέ ἕδρα τή Λάρισα, Σμήναρχος Νικόλαος Παπαδῆς, ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπό τή Σπαρτιά Φθιώτιδος. Τόν
νέο Διοικητή συνόδευε ὁ Διοικητής τῆς Μονάδος Καυσίμων
Πολεμικῆς Ἀεροπορίας Ραχῶν Σμηναγός Παναγιώτης
Τίτας.
Ἡ Ἀταλάντη ἑόρτασε τούς πολιούχους της

Μέ λαμπρότητα καί πάνδημη συμμετοχή τῶν κατοίκων τῆς
Ἀταλάντης ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τῶν πολιούχων Ἁγίων Θεοδώρων τό Σάββατο 4 Μαρτίου. Στήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία, πού τελέσθηκε στόν καλλιμάρμαρο Ἱστορικό
Μητροπολιτικό Ναό τῶν Ἁγίων Θεοδώρων ἱερούργησε καί
ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος μέ
τή συμμετοχή Ἱερέων τῆς περιοχῆς, ἔψαλε δέ πολυμελής τετράφωνη χορωδία ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου κ.
Νικολάου Σαμαρτζῆ. Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς λαμπρῆς
Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέγνωσε τήν εὐχή τῶν
κολλύβων τῶν Ἁγίων Θεοδώρων καί ἀκολούθησε ἡ μεγαλοπρεπής λιτάνευση τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν Ἁγίων στούς δρόμους τῆς πόλεως μέ τή συμμετοχή τῆς Φιλαρμονικῆς τοῦ
Δήμου, τῶν ἐπισήμων καί τοῦ λαοῦ.
Ἐπισκέψεις Ἀνωτάτων Ἀξιωματικῶν τοῦ Στρατοῦ στόν Σεβασμιώτατο
Ἐθιμοτυπικές ἐπισκέψεις δέχθηκε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος στό γραφεῖο του τό πρωί τῆς Τετάρτης 15 Μαρτίου. Ὁ νέος Διοικητής τοῦ ΚΕΥΠ Ταξίαρχος
Βασίλειος Μπέλλος, ἐπεσκέφθηκε ἐθιμοτυπικῶς τόν Σεβασμιώτατο προκειμένου λάβει τήν εὐχή του ἐπί τῇ ἀναλήψει
τῶν νέων του καθηκόντων. Τόν Σεβασμιώτατο ἐπίσης ἐπεσκέφθησαν μέλη τοῦ νέου Δ.Σ. τῆς Λέσχης Ἐφέδρων Καταδρομέων Εἰδικῶν Δυνάμεων Στερεᾶς Ἑλλάδος καί
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ἀδελφούς μας καί σέ πτωχές οἰκογένειες.
Ἐπίσκεψη στόν Σεβασμιώτατο ἀπό Διοικητικά Στελέχη τῆς
Νατοϊκῆς Βάσης ΕΣΔΕ Ἀταλάντης

συγκεκριμένα ὁ πρόεδρος Ὑποστράτηγος ἐ.ἀ κ. Κωνσταντῖνος Πανέτσος, ὁ Ἀντιπρόεδρος κ. Ἰωάννης Ἀγγελῆς καί ὁ
Γραμματεύς τῆς Λέσχης κ. Κωνσταντῖνος Θάνος.
Ἡ Διοίκηση τῆς STEVIA HELLAS στόν Σεβασμιώτατο
Ὁ ἐπικεφαλῆς καί Διευθύνων Σύμβουλος τοῦ Ἀγροτικοῦ Συνεταιρισμοῦ STEVIA HELLAS κ. Χρῆστος Σταμάτης συνοδευόμενος ἀπό δυό καθηγητές τῶν πανεπιστημίων τοῦ
Βερολίνου καί τοῦ Λίντς ἐπισκέφθηκαν τό πρωί τῆς Τρίτης
14 Μαρτίου στό γραφεῖο του, τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο, προκειμένου νά λάβουν τήν εὐχή του
καί νά τόν ἐνημερώσουν σχετικά μέ θέματα τῆς τοπικῆς ἀνάπτυξης.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἀποχαιρέτησε τόν μακαριστό Μητροπολίτη Σταγῶν καί Μετεώρων κυρό Σεραφείμ

Ἐπίσκεψη δέχθηκε ὁ Σεβασμιώτατος στό γραφεῖο του, τό
πρωί τῆς Δευτέρας 27 Μαρτίου, ἀπό τόν Διοικητή τῆς Νατοϊκῆς Βάσεως τοῦ Ἐπίγειου Σταθμοῦ Δορυφορικῶν Ἐπικοινωνιῶν (ΕΣΔΕ) Ἀταλάντης Ἐπισμηναγό κ. Θεόδωρο
Γουργουλῆ. Ὁ Σεβασμιώτατος ὑπεδέχθη ἐγκαρδίως τόν κ.
Διοικητή καί τά Στελέχη τῆς ΕΣΔΕ καί γιά ἀρκετή ὥρα συζήτησαν ἐπί διαφόρων θεμάτων τοπικοῦ καί γενικοῦ ἐνδιαφέροντος. Εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἐπισκέψεως, ὁ κ. Γουργουλῆς
ἐπέδωσε στόν Σεβασμιώτατο τό τιμητικό ἔμβλημα τῆς ΕΣΔΕ
καί ὁ Ποιμενάρχης μας, τούς ἐδώρισε ὡς εὐλογία τό βιβλίο
τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς
μας καί τούς εὐχήθηκε νά ἔχουν τήν δύναμη καί τήν στήριξη
τοῦ Θεοῦ.
Ἡ Ἱερά μνήμη τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας
Ἁγίου Ἀποστόλου Ἠρωδίωνος
Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἡρωδίωνος, πρώτου Ἐπισκόπου Νέων Πατρῶν καί Ἱδρυτού τῆς τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας ἑορτάσθηκε μέ κατάνυξη τήν Τρίτη 28 Μαρτίου
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Λαμίας. Στήν κατανυκτική Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Περί τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας
τελέσθηκε ἀρτοκλασία, προσφορά τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς « Ὁ Ἅγιος Ἠρωδίων».

Στήν πόλη τῆς Καλαμπάκας μετέβη τό πρωί τῆς Δευτέρας
20 Μαρτίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, προκειμένου νά ἀσπαστεῖ τή σωρό τοῦ Μακαριστοῦ
Μητροπολίτου Σταγῶν καί Μετεώρων κυροῦ Σεραφείμ, ὁ
ὁποῖος ἐξεδήμησε εἰς Κύριον τό Σάββατο 18 Μαρτίου τό
ἀπόγευμα. Στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος Καλαμπάκας, ὁ Ποιμενάρχης μας ἐτέλεσε τρισάγιο
ἐνώπιον τοῦ σκηνώματος τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου καί
εὐχήθηκε ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς του.
Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε τά Ἐνοριακά Κέντρα Ἀγάπης τῆς Λαμίας
Τά Κέντρα Ἀγάπης Ἁγίου Ἀθανασίου, Ἁγίου Νεκταρίου,
Ἁγίων Ἀποστόλων καί Ἁγίας Παρασκευῆς Λαμίας ἐπισκέφθηκε στίς 23 Μαρτίου, τό πρωί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καί ἐνημερώθηκε γιά τήν λειτουργία
τους καί τόν ἀριθμό προσφορᾶς φαγητοῦ σέ ἐμπεριστάτους

Ὁ Περιφερειακός Διευθυντής Δικτύου τοῦ Ὁμίλου
Eurobank EFG στόν Σεβασμιώτατο
Ὁ Περιφερειακός Διευθυντής Δικτύου τοῦ Ὁμίλου Eurobank
EFG κ. Βασίλειος Κυριακόπουλος ἐπεσκέφθη τό πρωί τῆς Παρασκευῆς 31 Μαρτίου τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας
κ. Νικόλαο στό γραφεῖο του, προκειμένου νά λάβει τήν εὐχή
του καί νά τόν ἐνημερώσει σχετικά μέ τήν ἀνάπτυξη τοῦ Ὁμίλου.
Νέους Κατηχουμένους βάπτισε ὁ Σεβασμιώτατος
Σέ κλίμα χαρᾶς καί μυσταγωγίας τελέσθηκαν οἱ Βαπτίσεις
δεκατριῶν (13) νέων κατηχουμένων ἐνηλίκων ἀλλοδαπῶν
ἀδελφῶν μας, τήν Δευτέρα 3 Ἀπριλίου τό πρωί, στό Βαπτιστήριο Ἐνηλίκων καί Ἀλλοδαπῶν, τό ὁποῖο βρίσκεται στόν
Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Λαμίας. Τό Μυστήριο τοῦ
Βαπτίσματος ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος πλαισιούμενος ἀπό ἱερεῖς καί διακόνους παρουσίᾳ
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τροπολίτη μας κ. Νικόλαο, ὁ ὁποῖος τούς ἀπηύθηνε τίς πατρικές του συμβουλές.

πολλῶν συγγενῶν καί φίλων τῶν νεοφωτίστων καί τῶν ἀναδόχων τους. Μέ τίς βαπτίσεις αὐτές ὁ ἀριθμός τῶν νέων χριστιανῶν ἀδελφῶν μας, ποῦ ἔχουν βαπτισθεῖ στο Βαπτιστήριο
ἐνηλίκων. ἀνέρχεται στούς 394.

Ἀναστάσιμη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στήν Ἱερά
Μονή Ἀντινίτσης
Ἀναστάσιμη Πανηγυρική Θεία Λειτουργία τελέσθηκε τήν
Δευτέρα τοῦ Πάσχα 17 Ἀπριλίου, στήν Ἱστορική Ἱερά Μονή
Παναγίας Ἀντινίτσης, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου. Ἡ Πανηγυρική Ἀρχιερατική
Θεία Λειτουργία τελέσθηκε στό νέο Καθολικό τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς, ἀντίγραφο τοῦ παλαιοῦ περίλαμπρου Καθολικοῦ
τοῦ ΙΕ΄αίώνος, εἰς ἀνάμνησιν τῆς καταστροφικῆς ἀνατινάξεως τῆς Μονῆς καί τοῦ παρακειμένου Σανατορίου ἀπό τίς
γερμανικές κατοχικές δυνάμεις καί ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς
ψυχῆς τῶν ἀδίκω θανάτω τελειωθέντων Πατέρων τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς καί τῶν ἀσθενῶν τοῦ Σανατορίου, 73 χρόνια μετά.

Μαθητές ἀπό τή Χίο στόν Σεβασμιώτατο

Ἀναστάσιμες Εὐχές Σεβασμιωτάτου σέ
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

Ἱδρύματα τῆς

Μαθητές ἀπό τό 4ο Γυμνάσιο Χίου ἐπεσκέφθησαν τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο τήν Παρασκευή 7
Ἀπριλίου στό Πνευματικό - Διοικητικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ποιμαντικές ἐπίσκεψεις στά Γηροκομεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας σέ Σπερχειάδα καί Λαμία πραγματοποίησε τό
πρωί τῆς Τρίτης 18 Ἀπριλίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος και ἀπηύθυνε Ἀναστάσιμες εὐχές στούς
γέροντες και τό προσωπικό. Ἐπίσης Ἀναστάσιμες εὐχές,

Ἐπίδοση Ἀδειῶν Γάμου σέ 34 μελλόνυμφα ζευγάρια ἀπό
τόν Σεβασμιώτατο

Τήν καθιερωμένη τελετή ἐπιδόσεως ἀδειῶν γάμου πρός τιμήν
τῶν μελλονύμφων πραγματοποίησε τό πρωί τῆς Μ. Τρίτης
11 Ἀπριλίου τό Κέντρο Γάμου καί Οἰκογένειας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Πνευματικοῦ Διοικητικοῦ Κέντρου. Οἱ ἄδειες γάμου συγκεντρώθηκαν κατά
τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί τά ζευγάρια
εἶχαν τήν εὐκαιρία νά τίς λάβουν ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μη-

χαρά καί ἕνα χάδι στοργῆς μοίρασε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Νικόλαος στό Ἵδρυμα « Ἀργύρη Πετρῆ Στέγη Γερόντων » στή Στυλίδα κατά τήν ποιμαντική ἐπίσκεψή
του τό πρωί τῆς Παρασκευῆς 28 Ἀπριλίου.
Ἡ Ἑορτή τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς στόν Γοργοπόταμο
Μέσα στήν χαρά τῆς Ἀναστάσεως, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος μετέβη τήν Παρασκευή τῆς Διακαινησίμου, 21 Ἀπριλίου, στήν Πανηγυρίζουσα Ἐνορία
Ζωοδόχου Πηγῆς Γοργοποτάμου προκειμένου νά ἱερουργή-
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σει καί νά ὡμιλήσει ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
ὡς Ζωοδόχο Πηγή. Πρό τῆς ἀπολύσεως ὁ Σεβασμιώτατος
ἀπένειμε τό ὀφίκιο τοῦ Οἰκονόμου στόν Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας π. Ἀθανάσιο Παλάγγα διά τήν τριακονταετία τῆς ἱερωσύνης του καί τοῦ εὐχήθηκε νά εἶναι ἄξιος καί ὑγιής ὥστε νά
συνεχίζει νά διακονεῖ τήν Ἐκκλησία μέχρι βαθυτάτου γήρατος.

κτό μαρτύριο τοῦ Ἀθανασίου Διάκου τοῦ ἥρωος - σύμβολο
τῆς πόλεώς μας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, προεξῆρχε τῆς Πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας, στό
τέλος τῆς ὁποίας ἐψάλη καί ἐπιμνημόσυνος δέησις ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος πεσόντος Ἀθανασίου Διάκου. Τό παρόν στήν Θεία Λειτουργία
ἔδωσαν οἱ τοπικές πολιτικές και στρατιωτικές ἀρχές.

Πανηγυρικός Ἑσπερινός στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου
Μύλων

Ἐπισκέψεις στούς ὅμορους Ἑορτάζοντες Μητροπολίτες

Στήν Πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Μύλων
Πελασγίας μετέβη τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου 22 Ἀπριλίου
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, χοροστάτησε καί ὡμίλησε στόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό. Στό τέλος
εὐχαρίστησε τήν Γερόντισσα Θεοπίστη γιά τήν πρόσκληση
καί συνεχάρη τήν ἀδελφότητα τῆς Μονῆς γιά τήν πνευματική
πρόοδο καί γιά τήν συνεχῆ προσφορά τῆς ἀγάπης τους
στούς προσκυνητές. Ἐπίσης εὐχαρίστησε τόν π. Εὐμένειο
Γρηγοριάτη, ὁ ὁποῖος καθ' ὅλο τό διάστημα τῆς Μεγάλης
Ἑβδομάδος καί τῆς Διακαινησίμου Ἑβδομάδος λειτουργοῦσε
εἰς τήν Ἱερά Μονή καί τόν παρεκάλεσε νά μεταφέρει τίς εὐχές
του καί τίς εὐχαριστίες του εἰς τόν Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους, Γέροντα Χριστοφόρο, γιά τήν πνευματική μέριμνα καί προστασία, πού ἐπιδεικνύει στήν Ἱερά Μονή καί στούς προσκυνητές της.

Τούς ὅμορους ἑορτάζοντες Μητροπολίτες Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γεώργιο καί Καρπενησίου κ. Γεώργιο, ἐπισκέφθηκε
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τήν Κυριακή 23 Ἀπριλίου, προκειμένου νά τούς εὐχηθεῖ διά τήν ὀνομαστική τους ἑορτή.

ΔΙΑΚΕΙΑ 2017
Στό ξωκκλήσι τοῦ Ἁγίου Μάρκου
Ἀναστάσιμη πανηγυρική Θεία Λειτουργία μέ ἀρτοκλασία τελέσθηκε στό γραφικό ἐξωκκλήσι τοῦ Ἁγίου Μάρκου τῆς Ἐνορίας Εἰσοδίων Θεοτόκου Σταυροῦ, τό ὁποῖο βρίσκεται σ΄ ἕνα
πανέμορφο καί καταπράσινο περιβάλλον. Στήν Πανηγυρική
Θεία Λειτουργία χοροστάτησε, καί ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτα-

Μέ λαμπρή Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ξεκίνησαν οἱ ἑορταστικές ἐκδηλώσεις "ΔΙΑΚΕΙΑ 2017", πρός τιμήν τοῦ Ἐθνομάρτυρος καί Ἥρωος Ἀθανασίου Διάκου, στήν καρδιά τῆς
λεβεντογέννας Ρούμελης, τήν Λαμία. Στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, τήν Κυριακή τοῦ
Θωμᾶ 23 Ἀπριλίου, ἡμέρα μνήμης τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, 196 χρόνια ἀπό τό φρι-
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
τος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Ἐπίσης ὁ Ποιμενάρχης
μας συνεχάρη τόν Βουλευτή Φθιώτιδος κ. Ἀποστόλο Καραναστάση, τῆς οἰκογενείας τοῦ ὁποίου κτίσμα εἶναι ὁ Ἱερός
Ναός καθώς ἐπίσης καί ὅλους τούς συντελεστές καί παρευρισκομένους γιά τήν συνέχιση τῆς Ἑλληνορθοδόξου παραδόσεως μέ τήν τέλεση τῆς Ἀναστάσιμης Θείας Λειτουργίας
καί μέ τό παραδοσιακό γλέντι, πού ἀκολούθησε στό περιβάλλοντα χῶρο τοῦ Ναοῦ.
Νέα Μοναχή στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Δαμάστας

Αὐλακίου Ἀντισυνταγματάρχης Δημήτριος Νικολάου ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας
κ. Νικόλαο στό γραφεῖο του τό πρωί τῆς Παρασκευῆς 28
Ἀπριλίου.
Τραγούδια καί χοροί ἀπό τό Λύκειο τῶν Ἑλληνίδων γιά
τόν Ἀθανάσιο Διάκο

Μέ τήν χάρη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἕνα νέο μέλος ἐντάχθηκε στήν Ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Δαμάστας. Τό
πρωί τῆς Πέμπτης 27 Ἀπριλίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος μετέβη στήν Ἱστορική Ἱερά Μονή Παναγίας Δαμάστας προκειμένου νά τελέσει τήν ρασοφορία τῆς
μέχρι πρότινος δόκιμης κας Παντούλας Γεωργαντζᾶ, ἡ
ὁποία ἕλκει τήν καταγωγή της ἀπό τήν Λάρισα καί εἶναι
ἀπόφοιτη τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν τοῦ Πανεπιστημίου
Φλωρεντίας. Στή νέα μοναχή ὁ Ποιμενάρχης μας ἔδωσε τό
σπάνιο ὄνομα Μελανθία πρός τιμήν τῆς Ὁσίας Μητρός ἡμῶν
Μελανθίας.
Ἄρωμα μουσικῆς στίς γειτονιές τῆς Πόλης μας...

Ἀπό ὄμορφα τραγούδια γέμισαν τήν Πέμπτη 27 Ἀπριλίου οἱ
γειτονιές τοῦ κέντρου στή πόλη τῆς Λαμίας. Ἡ Δημοτική Φιλαρμονική τοῦ Δήμου Λαμιέων ὑπό τήν ἐμπνευσμένη καθοδήγηση τοῦ Ἀρχιμουσικοῦ κ. Δημητρίου Μαντᾶ, γιά ἀρκετή
ὥρα χρωμάτισαν τήν ὄμορφη ἀνοιξιάτικη νύχτα μέ νότες καί
τραγούδια μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς. Ἡ κίνηση αὐτή ἔχει τίτλο
«Ἄρωμα μουσικῆς στίς γειτονιές τῆς πόλης μας». Τά μέλη τῆς
Φιλαρμονικῆς ἔπαιξαν καί ἀφιέρωσαν τραγούδια στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο καί στόν κ. Δήμαρχο.
Ἐπίσκεψη τοῦ νέου Διοικητή τῆς 695 ΑΒΠ Αὐλακίου
Ὁ νέος Διοικητής τῆς 695 ΑΒΠ Μονάδος Πυρομαχικῶν

Ἄλλη μία ἐπιτυχημένη ἐκδήλωση πρός τιμήν τοῦ Ἥρωος τῆς
Πόλεώς μας Ἀθανασίου Διάκου διεξήχθη τό Σάββατο 29
Ἀπριλίου στό Ἀμφιθέατρο τοῦ Πνευματικοῦ - Διοικητικοῦ
Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Τό Λύκειο τῶν Ἑλληνίδων Λαμίας παρουσίασε στούς ἑκατοντάδες παρευρισκομένους χορούς καί ἔθιμα τῆς Ἀνοίξεως καί τοῦ Πάσχα, ὅπως
αὐτά παραλάβαμε καί διατηροῦμε μέσα ἀπό τήν Ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας. Ἡ Ἐκδήλωση τελοῦσε ὑπό τήν Αἰγίδα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί τοῦ Δήμου Λαμιέων, ἐνῶ ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος εὐγενῶς καί
μέ μεγάλη χαρά παρεχώρησε τό Ἀμφιθέατρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, κίνηση γιά τήν ὁποία ἡ Πρόεδρος τοῦ Λυκείου
τῶν Ἑλληνίδων κα Γεωργία Κανακίδου τόν εὐχαρίστησε
θερμά καί ἐκ μέρους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

1 - 31 Ἰουλίου 2017
Δηλώσεις συμμετοχῆς μέχρι 26 Ἰουνίου
Πληροφορίες καί δηλώσεις στούς Ἐνοριακούς Ναούς
καί στά Γραφεῖα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.

