
διήρκεσε ἐπί μιά ἑβδομάδα εἶχαν τήν εὐκαιρία νά ἐπισκε-
φθοῦν πολλοί ἀπό ὁλόκληρη τή Φθιώτιδα.

Βαπτίσεις Ἀλλοδαπῶν
Τίς Βαπτίσεις 5 ἐνηλίκων Κατηχουμένων τέλεσε ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, την  Παρασκευὴ 14 Δε-

κεμβρίου, στὸ Βαπτιστήριο  Ἐνηλίκων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως, ποὺ βρίσκεται στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας
Ἄμπλιανης Λαμίας. Τὸ Ἱερὸ Μυστήριο, τὸ ὁποῖο παρηκολού-
θησαν συγγενεῖς καὶ φίλοι τῶν Νεοφωτίστων, ἐτελέσθη μὲ
πρωτοχριστιανικὴ τάξη καὶ κατάνυξη. Οἱ Νεοφώτιστοι Ὀρθό-
δοξοι Χριστιανοί πρό τῆς βαπτίσεώς τους παρακολούθησαν τὰ
μαθήματα τῆς Σχολῆς Κατηχήσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
τὴν ὁποία ἔχουν παρακολουθήσει μέχρι σήμερα περισσότεροι
ἀπό 300 κατηχούμενοι.

Ὁ Πρόεδρος τοῦ ΛΑ.Ο.Σ. στόν Μητροπολίτη μας
Τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο ἐπισκέφθηκε
στὸ Μητροπολιτικὸ Μέγαρο τὴν Κυριακὴ 16 Δεκεμβρίου ὁ

Πρόεδρος τοῦ ΛΑ.Ο.Σ κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης συνοδευόμε-
νος ἀπό στελέχη τοῦ κόμματος. Ἐπίσης ἐθιμοτυπικὴ ἐπίσκεψη
στὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο, ἐπὶ τῇ ἀνα-
λήψει τῶν νέων του καθηκόντων ἔκανε ὁ Διοικητὴς τῆς 7ης
ΕΜΑΚ Ἀντιπύραρχος κ. Γεώργιος Πέγκας, συνοδευόμενος ἀπὸ
τὸν Ὑποδιοικητή, Ἐπιπύραρχο κ. Ἀθανάσιο Παπασταμούλη.

Κουρά Μοναχῆς στήν Ἱερά Μονή Δαμάστας
Τήν κουρά τοῦ μεγάλου καί ἀγγελικοῦ σχήματος τῆς ἀδελφῆς
Χριστοφόρας ἐτέλεσε τήν Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου στήν Ἱερά

Μονῆς Δαμάστας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας  κ. Νι-
κόλαος. Ἡ ἀκολουθία ἔγινε σέ κλίμα κατανύξεως παρουσία
τοῦ πνευματικοῦ τῆς Μονῆς Ἱερομονάχου π. Ἰωαννικίου τοῦ
Καυσοκαλυβίτου καί λοιπῶν κληρικῶν. Ἡ μοναχή Χριστοφό-
ρα ἐγκαταβιώνει στήν Μονή πολλές δεκαετίες καί χαίρει σεβα-
σμοῦ καί ἐκτιμήσεως ἀπό τίς ἀδελφές καί τούς προσκυνητές
τῆς Μονῆς. Μετά τήν ἀκολουθία στήν μεγάλη τραπεζαρία τῆς
Μονῆς προσεφέρθη τό καθιερωμένο μοναστηριακό γλύκισμα.

Ἑορταστική ἐκδήλωση γιά τά στελέχη τῶν Κατασκηνώσεων 
Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση γιά τά στελέχη τῶν Κατασκηνώ-
σεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πραγματοποιήθηκε τήν Πέμπτη
27 Δεκεμβρίου στήν μεγάλη αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ-Διοι-
κητικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Στήν ἑορταστική
ἐκδήλωση παρευρέθησαν 50 νέοι καί νέες πού προσέφεραν
ἐθελοντική ὑπηρεσία στίς κατασκηνώσεις μας, καθώς ἐπίσης
καί 10 Ἱερεῖς. Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε ὅλους καί ἐτόνι-
σε, ὅτι χάρις στήν ἀγάπη τους καί τήν προσφορά τους πρός τά
παιδιά μας ἐπέτυχε ἡ κατασκηνωτική περίοδος, ἡ ὁποία ἐφι-
λοξένησε δωρεάν 500 περίπου παιδιά τῆς Φθιώτιδος. Ὡς
δεῖγμα εὐχαριστιῶν καί ἀγάπης ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερε
στούς φοιτητάς καί στίς φοιτήτριες τό ποσόν τῶν 6.000 € τό
ὁποῖον σημειωτέον προσέφεραν στήν Ἱερά Μητρόπολη οἱ
Ἱερές Μονές καί στούς Ἱερεῖς ἕνα ὡραῖο μεγάλο βιβλίο.
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τεύματα τοῦ ἀνθρώπου. Εὐτυχία δὲν εἶναι ἡ ἐπάρκεια τῶν
ὑλικῶν ἀγαθῶν. Πρόοδος δὲν εἶναι ἡ ἀντιμετώπιση μερικῶν
σοβαρῶν ἀσθενειῶν. Παράδεισος εἶναι ὁ Σωτήρας μας
Ἰησοῦς. Διὰ τοῦ μυστηρίου τῆς Γεννήσεως «κἀγώ τοῦ πα-
ραδείσου τῆς τρυφῆς μεταλαμβάνω» τονίζει ὁ ὑμνογράφος.
Χωρὶς τὸν Χριστὸ δὲν ὑπάρχει εἰρήνη καὶ εὐδοκία. Μπορεῖ
ὁ ἄνθρωπος νὰ φθάσει νὰ γίνει ρομπότ, νὰ γίνει ὑπεράν-
θρωπος ἢ ὑπάνθρωπος, ἀλλὰ ἄνθρωπος δίχως τὸν Χριστὸ
δὲν μπορεῖ νὰ γίνει ποτέ.

Ἡ σημερινὴ κοινωνία χρειάζεται ἀνθρώπους. Ὅσοι πα-
ρουσιάζονται ὡς ὑπεράνθρωποι εἶναι εἰκονικὴ πραγματικό-
τητα. Κρύπτονται πίσω ἀπὸ τὴν ὑποκρισία καὶ τὸ ψέμα.
Τώρα, πού μὲ τὴν κρίση ἔπεσε ἡ αὐλαία τῶν ἰσχυρῶν καὶ
ἀηττήτων ψευδοϋπερανθρώπων, οἱ ὁποῖοι μὲ τὰ χρηματι-
στήρια καὶ τὶς διεθνεῖς Τράπεζες ὑπέσχοντο τὴν εὐημερία
στὰ ἔθνη. Τὰ πολιτικὰ συστήματα καταρρέουν καὶ νέα
ἐμφανίζονται σχήματα, ὁ Χριστός, ὅμως, μένει εἰς τοὺς
αἰῶνας. Ἡ  Ἐκκλησία Του μένει ἀσάλευτη καὶ δεδοξασμένη
εἰς αἰῶνας αἰώνων, ὡς ἡ μόνη ἐγγύηση γιὰ τὴν λύτρωση
τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὰ δεινὰ καὶ τὴν σωτηρία τοῦ κόσμου.
Ἂς ἀναζητήσωμε καὶ ἂς οἰκοδομήσωμε τὸν ἄνθρωπο μὲ τὶς
ἀρχὲς καὶ τὰ ἰδανικά, μὲ τὴν ἀνθρωπιὰ καὶ τὴν εὐαισθησία,
«τὸν κατὰ Θεὸν κτισθέντα», ὅπως τὸν μορφοποίησε μὲ τὴ
δική του σάρκα ὁ δι’ ἠμᾶς Σαρκωθείς Θεός.

«Λαός, σκότει καθεζόμενος, ἰδέτω τὸ φῶς λάμψαν τὸ
ἀνέσπερον» διακηρύττει ἡ Ἐκκλησία. Ὁ λαός, πού κάθεται
στὸ σκοτάδι, ἂς ἰδεῖ τὸ ἀνέσπερο φῶς, πού ἔλαμψε. «Ὁ
οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ σήμερον ἡνώθησαν, τεχθέντος τοῦ Χρι-
στοῦ. Σήμερον ὁ Θεὸς ἐπὶ γῆς παραγέγονε καὶ ἄνθρωπος
εἰς οὐρανοὺς ἀναβέβηκε». Γιὰ τὴν ἀπέραντη αὐτὴ ἀγάπη
καὶ ἀνεκτίμητη δωρεὰ ἂς ἑνώσωμε τὴ φωνή μας μὲ τὶς
Ἀγγελικὲς δοξολογίες, ψάλλοντες καὶ λέγοντες: «Δόξα ἐν
ὑψίστοις Θεῶ καὶ ἐπὶ γὴς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».

«Τῷ δὲ Σωτῆρι Χριστῷ δόξα καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς
αἰῶνας. Ἀμήν».

Μετὰ πατρικῶν ἑορτίων εὐχῶν.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ἐλέω Θεοῦ Μητροπολίτης τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως

Φθιώτιδος
Πρὸς τὸν εὐσεβῆ  τῆς Ἐκκλησίας λαόν.
«Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, ὃς ἐστὶ Χριστὸς Κύριος».
Ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας.
Ἀνέτειλε καὶ πάλι ἡ Ἀνατολὴ τῶν Ἀνατολῶν, ἡ Μητρό-

πολις τῶν ἑορτῶν, ἡ κοσμοσωτήριος κατὰ σάρκα Γέννησις
τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
αὐτὴ τὴ χρονιὰ μέσα σὲ κλῖμα πνευματικῆς βαρυχειμωνιᾶς,
τὸ ψῦχος καὶ τὴν κατήφεια τῆς
ὁποίας, ὅμως, διαλύει ὁ ἀνατεί-
λας  Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης. Φω-
τίζονται τὰ σύμπαντα μὲ τὸ
ἄστρο τῆς Βηθλεὲμ καὶ οἱ ἀκτίνες
του διεγείρουν τὶς κουρασμένες
ψυχὲς νὰ σύρουν τὰ βήματά τους
στὴ νέα Βηθλεὲμ τῆς Χάριτος καὶ
νὰ ἐναποθέσουν κάθε ἐλπίδα στὸ
Κύριό μας ψελλίζοντας: «Ὁ τεχ-
θεις ἐκ Παρθένου Θεός, ἐλέησον
ἡμᾶς».

Ἐὰν θέλωμε νὰ εἴμαστε ρεαλι-
σταὶ πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζωμε
τὴν πραγματικότητα ὅπως εἶναι
καὶ ὄχι ὅπως τὴν θέλομε νὰ εἶναι.
Καὶ ἡ πραγματικότητα σήμερα
εἶναι, ὅτι ὑπάρχουν ἄνθρωποι, οἱ
ὁποῖοι θέτουν ἕνα ἐρώτημα βα-
σικῆς σημασίας. Λένε, δηλαδή,
ὅτι σήμερα, πού τόσο ὁ κόσμος
ἔχει προοδεύσει καὶ ἔχει κατακτή-
σει τὸ πᾶν, σὲ τί χρειάζεται ὁ Χρι-
στός; Σὲ τί μπορεῖ νὰ βοηθήσει ἢ μᾶλλον σὲ τί Τὸν ἔχομε
ἀνάγκη νὰ μᾶς σώσει; Τὶς ἀσθένειες τὶς ὑπερνικοῦμε μὲ τὰ
φάρμακα. Τὴν ἄγνοια μὲ τὴν διεύρυνση τῆς μορφώσεως.
Τὴν πτωχεία μὲ τὴ συστηματοποίηση τῆς παραγωγῆς καὶ
κατανομῆς τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν. Σὲ λίγο θὰ ἐξασφαλίσωμε
καὶ αὐτὸν τὸν Παράδεισο. Θὰ ζοῦμε ὅλοι σὲ ἕνα ἐπίγειο
παράδεισο.

Καὶ ἐάν, ὅμως, ὑποτεθεῖ, ὅτι ὅλα ἦταν τόσο ὡραῖα καὶ
ρόδινα καὶ ἐὰν ἀκόμα εἶχαν κατανικηθεῖ ὅλες οἱ ἀσθένειες
καὶ εἶχε λυθεῖ τὸ πρόβλημα τῆς φτώχειας καὶ εἶχαν κατα-
τροπωθεῖ ἡ ἄγνοια καὶ ὅλα τὰ κακά, θὰ παρέμενε ἀκόμα
στὴν ἀνθρωπότητα ὡς ἀνοιχτὴ πληγή, πού χρειάζεται
φάρμακα καὶ θεραπεία, ἡ ἁμαρτία.

Ἡ ἁμαρτία σὲ ὅλες τὶς ἐκφράσεις της εἶναι μιὰ κατάστα-
ση, πού κανεὶς δὲν διαμφισβητεῖ. Ἀναδεύει μέσα μας. Ἡ
μόρφωση καὶ γενικώτερα ἡ ἐκπαίδευση εἶναι δυνατὸν νὰ
ἀλλάξει τὴν μορφή της καὶ τὴν ἔκφρασή της, ὄχι ὅμως καὶ
τὴν οὐσία της. Ὁ Χριστὸς μᾶς ἔσωσε ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Ξε-
ρίζωσε ἀπὸ τὴ σάρκα μας καὶ τὴν ψυχή μας τὴν ἁμαρτία
καὶ καθάρισε τὴν ὕπαρξή μας ἀπὸ κάθε μολυσμό. Μὲ τὴ
σάρκωσή Του ἀνακαίνισε τὴν «παλαιωθεῖσαν φῦσιν» καὶ

μᾶς ἀνέπλασε χαρίζοντάς μας τὴ νέα πνοὴ ζωῆς, τὸ Πανά-
γιον Πνεῦμα. Λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος:

«Πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ
Θεοῦ δικαιούμενοι δωρεάν τῇ αὐτοῦ χάριτι διὰ τῆς ἀπολυ-
τρώσεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Ρώμ. 3,24). Δηλαδή, «ὅλοι
ἁμάρτησαν καὶ στεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ καὶ παίρ-
νουν τὴν δικαίωση δωρεὰν μὲ τὴν χάριν του διὰ τῆς λυτρώ-
σεως, πού ἔγινε διὰ τοῦ  Ἰησοῦ Χριστοῦ».

Γράφων ὁ ἴδιος στοὺς χριστιανοὺς τῆς Κορίνθου τονί-
ζει: «εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινὴ κτίσις. τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν,

ἰδοὺ γέγονε καινὰ τὰ πάντα» (Β΄
Κορινθ. 5, 17).

Μὲ τὴν ἐνανθρώπιση «ἐπεφά-
νη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος
πᾶσιν ἀνθρώποις» (Τίτ. 2,11), ἡ
ὁποία μᾶς διδάσκει νὰ ἀρνη-
θοῦμε τὴν ἀσέβεια καὶ τὶς κο-
σμικὲς ἐπιθυμίες καὶ νὰ ζοῦμε
στὸν παρόντα κόσμο μὲ ἐγκρά-
τεια, δικαιοσύνη καὶ εὐσέβεια
ἀναμένοντες τὴν εὐλογημένη
ἐλπίδα μας, πού εἶναι ὁ Σωτήρας
μᾶς Ἰησοῦς Χριστός.

Ἄλλως τε καὶ τὸ μήνυμα τοῦ
Ἀγγέλου πρὸς τὸν φοβισμένο
Ἰωσὴφ ἦταν: «αὐτὸς γὰρ σώσει
τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρ-
τιῶν αὐτῶν» (Ματθ. 1, 21).

Τὴν ἀλήθεια αὐτὴ διετράνωσε
πάλι ὁ Ἄγγελος πρὸς τοὺς
ἀγραυλοῦντες ποιμένες τῆς Βη-
θλεέμ, οἱ ὁποῖοι στὴ θέα του
«ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν».

Τοὺς εἶπε: «Ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην,
ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῶ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ,
ὃς ἐστι Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαβὶδ» (Λούκ. 2, 11).

Διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ γνωρίσαμε τὴν ἀλήθεια καὶ
εἴδαμε τὸ φῶς τὸ ἀληθινό. Αὐτὸ τὸ φῶς διέλυσε τὸ σκότος,
ποῦ μᾶς ἐμπόδιζε νὰ ἰδοῦμε τὸ φῶς. Ὁ Χριστὸς μᾶς ἔδωσε
τὴν ἀληθινὴ χαρὰ καὶ μᾶς ἀπήλλαξε ἀπὸ τὴν πίκρα τῆς
ἁμαρτίας. Κατέλυσε τὸ διάφραγμα, ποῦ μᾶς ἐμπόδιζε νὰ
πλησιάσωμε τὸν Θεό. Ἐξουδετέρωσε τὴν πηγὴ καὶ μητέρα
τῶν κακῶν, τὴν ἁμαρτία, ποῦ παραλύει τὴν ψυχὴ καὶ φέρ-
νει τὴ φθορὰ στὸ σῶμα.

Μὲ χαρὰ ὁ ἱερὸς ὑμνογράφος πανηγυρίζει καὶ τὸν Θεὸ
δοξολογεῖ γιὰ τὴν σωστική του ἐπέμβαση στὴν ἱστορία, διὰ
τῆς σαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου: «Δεῦτε ἀγαλλιασώμε-
θα τῷ Κυρίω, τὸ παρὸν μυστήριον ἐκδιηγούμενοι. Τὸ μεσό-
τοιχον τοῦ φραγμοῦ διαλέλυται, ἡ φλογίνη ρομφαία τὰ
νῶτα δίδωσι, καὶ τὰ Χερουβὶμ παραχωρεῖ τοῦ ξύλου τῆς
ζωῆς. κἀγώ τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς μεταλαμβάνω, οὗ
προεξεβλήθην διὰ τῆς παρακοῆς». (Στιχηρὸ Ἰδιόμελο τοῦ
Ἑσπερινοῦ τῶν Χριστουγέννων).

Παράδεισος δὲν εἶναι τὰ μεγάλα κατορθώματα καὶ ἐπι-
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Δρασκελίσαμε τό κατώφλι τοῦ νέου χρόνου
ἀφήνοντας πίσω μας τόν παλαιό καί ἤδη
μετρᾶνε στή ζωή μας τά δικά του λεπτά καί οἱ

δικές του ὧρες.
Ὅλα τά εὐχάριστα καί τά δυσάρεστα τοῦ 2012

εἶναι πιά παρελθόν. Ἡ προοπτική τοῦ καινούργιου
χρόνου, πού διανοίγεται μπροστά
μας ἔχει πολλές ἐλπίδες καί πολ-
λούς πόθους. Μακάρι ὁ Θεός νά
εὐλογήσει, ὥστε τό 2013 νά εἶναι
ἔτος πνευματικῆς καί οἰκονομικῆς
ἀνακάμψεως. 

Ἡ διαγραφομένη πορεία δέν
φαίνεται νά εἶναι εὐχάριστη. Ὁ
Γολγοθᾶς συνεχίζεται. Οἱ πνευμα-
τικές καταιγίδες μαίνονται. Ὁ λαός
ἐξαπορεῖ καί μένει ἐμβρόντητος
μπροστά στίς ἀπροσδόκητες ἐξε-
λίξεις. Αἴσθημα βαθειᾶς ἀναστα-
τώσεως κυριαρχεῖ στούς ἀνέρ-
γους, στούς πολυτέκνους, στούς
πτωχούς μέ ὅσα ἀποφασίζονται καί ἐξαγγέλλονται.
Διαφαίνονται στόν ὀρίζοντα ἀκτίνες φωτός, ἀλλά
πρίν ἀκόμα ἁπλωθοῦν στή γῆ τίς καλύπτουν τά πα-
χιά μαῦρα σύννεφα τῆς ἀπογνώσεως. Πῶς λοπόν
μέσα σέ ἕνα τέτοιο κλῖμα μπορεῖ κανείς νά ἐλπίζει,
ὅτι ὁ νέος χρόνος 2013 θά εἶναι καλύτερος;

Τό χειρότερο στήν παροῦσα κατάσταση εἶναι ἡ
ἀπαισιοδοξία. Χρειάζεται ὅλοι μαζί νά ἀνανήψουμε
καί νά βάλουμε ἀρχή. Νά θέσουμε στόχους καί νά
ἐργασθοῦμε μέ πεῖσμα γιά τήν κατάκτησή τους.

α) Τό πρῶτο καί κύριο, πού πρέπει νά ἐπιδιώ-
ξουμε, εἶναι ἡ ἑνότητα. Ἡ συμπαγής ἑνότητα καί
ὁμοψυχία τοῦ λαοῦ εἶναι ὀχύρωμα κατά τῶν
ἐχθρῶν μας. Οἱ ἀκρότητες καί οἱ κατακερματισμοί
τῶν δυνάμεων διευκολύνουν τούς ἐπιβούλους τῆς
πατρίδος μας. Νά διατηρήσουμε τήν ψυχική καί κοι-
νωνική ἑνότητα. Νά ἀναζητήσουμε τά σημεῖα, πού
μᾶς ἑνώνουν καί νά ὀργανωθοῦμε ξανά.

β) Ὁ λαός μας χρειάζεται καί ἀπαιτεῖ ἀπό τούς
ἡγέτες του εἰλικρίνεια. Ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώνει τόν
ἄνθρωπο ἀπό τά δεσμά τῆς διαφθορᾶς. Νά γνωρί-
σουμε τήν πραγματική κατάσταση τῆς πατρίδος μας

γιά νά ἀνασυγκροτήσουμε τίς δυνάμεις μας καί νά
ὁρμήσουμε πρός τά ἐμπρός.

γ) Χωρίς ἐργασία προκοπή δέν ὑπάρχει. Ἐμάθα-
με νά ζοῦμε σέ μιά κατάσταση ραστώνης. Νά ξυπνή-
σουμε ἀπό αὐτό τόν λήθαργο καί νά προγραμματι-
σθοῦμε. Ὑπάρχει τό πρόβλημα τῆς ἀνεργίας, πού

συνεχῶς αὐξάνεται. Ὑπάρχουν,
ὅμως, πολλοί τρόποι καί τόποι
γιά ἐκεῖνον, πού ἔχει ὄρεξη γιά
δουλειά. Ἡ ἀνάπτυξη μή περιμέ-
νουμε, ὅτι θά ἔλθει μόνο ἀπό
τούς ἔξω, θά ἔλθει, ἐάν καί ἐφ’
ὅσον καί ἐμεῖς αὐτενεργήσουμε.

δ) Ἡ κοινωνική ἀναταραχή
εἶναι δυνατόν νά μᾶς ὁδηγήσει
σέ μεγάλα καί ὀλέθρια ἀδιέξοδα.
Γι΄αὐτό οἱ καιροί ἐπιτάσσουν πε-
ρισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά
σεβασμό καί τήρηση τῆς νομιμό-
τητος. Οἱ φρικαλεότητες τῆς δια-
φθορᾶς καί τῆς παρανομίας ὁδή-

γησαν τήν Ἑλληνική κοινωνία στό χεῖλος τῆς κατα-
στροφῆς. Ἐάν οἱ ἡγέτες καί ὁ λαός ἐπαναλάβουμε
τά λάθη τοῦ παρελθόντος, θά εἴμεθα ὑπόλογοι ἀπέ-
ναντι στήν ἱστορία καί στίς νέες γενιές, πού δι-
καιοῦνται νά ζήσουν καλύτερα ἀπό ἐμᾶς.

ε) Προσόν τῆς Ἑλληνικῆς ψυχῆς εἶναι τό θάρρος
καί ἡ ἐπινοητικότητα. Ἀπό τόν πολυμήχανο Ὀδυσ-
σέα μέχρι τόν πιό ἄξιο σημερινό  Ἕλληνα ὑπάρχει
στά κύτταρα τοῦ Γένους μας αὐτή ἡ δύναμη, πού
ἀνεβάζει τό φρόνημα, φωτίζει τή σκέψη καί δυνα-
μώνει τήν ψυχή, γιά νά ὑπερβεῖ ὅλες τίς δυσκολίες.
Ἐλπίζουμε ὅτι ὅλα θά τά ἀντιμετωπίσουμε καί θά
ἐπανεύρουμε τόν ρυθμό τῆς προόδου καί τῆς εὐτυ-
χίας.

Μή ξεχνᾶτε, ὅτι ἐπάνω ἀπό ὅλους μας ὑπάρχει ὁ
Θεός πρός τόν Ὁποῖο ἄς καταφύγουμε γιά νά μᾶς
ἀποστείλει τή δύναμη, πού χρειαζόμαστε, ὥστε νά
περάσουμε ἀκινδύνως τίς συμπληγάδες.

Ὁ προφητικός λόγος τοῦ Ἡσαΐου μᾶς παραγγέ-
λει «Ἰσχύσατε καί μή φοβεῖσθε. Ἰδού ὁ Θεός ἡμῶν
ἥξει καί σώσει ἡμᾶς», (Ἡσ. 35,4). 

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ἰσχύσατε καί μή φοβεῖσθε

EKKΛHC IACTIKEC  E IΔHCE IC

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

Βάπτιση ἀλλοδαπῶν στό βαπτιστήριο ἐνηλίκων τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τά στελέχη τῶν Κατασκηνώσεων τῆς Μητροπόλεώς μας.

Κουρά μεγαλόσχημης μοναχῆς στήν Ἱερά Μονή Δαμάστας.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΑΓΑΠΗΣ
Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολή μας διενεμήθησαν 4000
δέματα σέ ἐμπερίστατους ἀδελφούς μας, προκειμέ-
νου νά ἑορτάσουν τίς ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων καί
τῆς Πρωτοχρονιᾶς. Τά δέματα περιεῖχαν, κρέας καί
διάφορα ἄλλα εἴδη τροφίμων, τά ὁποῖα προσέφεραν
εὐλαβεῖς πιστοί στίς Ἐνορίες τους. Ἀκόμη, πολλοί
ἀδελφοί μας ἐνισχύθηκαν καί μέ χρηματικά βοηθήμα-
τα.
Ἐπίσης διανεμήθηκαν 12.568 εἴδη ἀνδρικοῦ, γυναι-
κείου καί παιδικοῦ ρουχισμοῦ ἀπό τό κατάστημα
Ρουχισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καθώς καί 25 κι-
βώτια μέ ἐνδύματα στό Σωφρονιστικό Κατάστημα Δο-
μοκοῦ.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ  ΚΑΛΑΝΤΑ
ΣΤΟΝ  ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΜΑΣ

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ προέδρου τοῦ ΛΑΟΣ κ. Γ. Καρατζαφέρη.



Ἐγκαίνια Ἱ. Ν. Ἁγίου Σπυρίδωνος Σπαρτιᾶς

Τὸν Ἐνοριακὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος στὸ χωριὸ Νέα
Σπαρτιὰ ἐγκαινίασε τὴν Κυριακὴ 11 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Ὁ Ναὸς εἶναι περίλαμ-
προς, βυζαντινοῦ ρυθμοῦ καὶ σχεδὸν ἁγιογραφημένος χάρις
στὴν εὐλάβεια τῶν κατοίκων καὶ ὅσων κατάγονται ἀπὸ ἐκεῖ.
Τὸν Σεβασμιώτατο, ὁ ὁποῖος ἔφθασε νωρὶς τὸ πρωί, τὸν περί-
μενε μία εὐχάριστη ἔκπληξη. Ὁλόκληρο τὸ χωριό, μαζὶ μέ νέ-
ους ντυμένους μέ παραδοσιακὲς φορεσιές, τὸν ὑπεδέχθησαν
στήν πλατεία τοῦ χωριοῦ μὲ αἰσθήματα χαρᾶς καὶ σεβασμοῦ.
Κατὰ τὴν διάρκεια τῶν Ἐγκαινίων καί γιά τήν καλύτερη κατα-
νόηση τῶν τελουμένων τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας ἀπό τούς εὐσε-
βεῖς ὁ Ἱεροκήρυκας τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Ἄνθιμος Νε-
ραντζῆς ἀνεγίνωσκε ἑρμηνευτικά κείμενα τῶν ὅσων διαδρα-
ματίζονταν. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος
ἀπένειμε τὸ ὀφφίκιο τοῦ Οἰκονόμου στὸν ἐφημέριο π. Ἰωάννη
Ζαρκαδούλα, προϊστάμενο τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ, τιμώντας τον γιά
τὴν προσφορά του στήν ἐνορία, τὴν ἐργατικότητά του καὶ τὴν

ἱερατική του συνέπεια. Τὴν χειρονομία τοῦ Σεβασμιωτάτου
ἐπικρότησε ὅλο τὸ ἐκκλησίασμα βροντοφωνάζοντας τὸ Ἄξιος.
Ὁ τιμηθείς ἱερέας στήν προσφώνησή του εὐχαρίστησε τὸν Σε-
βασμιώτατο γιὰ τὴν τέλεση τῶν Ἐγκαινίων καὶ τὴν ἀπονομὴ
τοῦ ὀφφικίου. Μὲ τὴν διανομὴ τοῦ ἀντιδώρου ὁ Σεβασμιώτα-
τος διένειμε εἰκονάκι τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος μὲ τεμάχιο τῶν
Ἐγκαινίων, ὡς εὐλογία. Συγχαίροντας τοὺς πιστοὺς γιὰ τὴν μετ’
εὐλαβείας συμμετοχὴ τους στὴν πολύωρη τελετὴ τῶν ἐγκαι-
νίων, ὑπεγράμμισε ὅτι ἡ πίστη διώχνει τὸν κόπο καὶ αὐτὲς οἱ
ὧρες τῆς θείας Λατρείας εἶναι ἀνεπανάληπτες καί φέρνουν χά-
ρη καὶ δύναμη στὸ λαό, ὁ ὁποῖος αὐτὴ κυρίως τὴν περίοδο
χρειάζεται ἐσωτερικὴ δύναμη γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει τὰ ποικίλα

προβλήματα τῆς καθημερινῆς ζωῆς. Στὴν Άκολουθία τῶν
Ἐγκαινίων ἔψαλε ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ  Λα-
μίας κ. Δημήτριος Μαντές, ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπὸ τὸ χωριὸ
καὶ παρέστησαν ἐκπρόσωπος τοῦ Δημάρχου Στυλίδος, ὁ Πρό-
εδρος τῆς Σπαρτιᾶς, ὁ Λιμενάρχης Στυλίδος κ. Κυριάκος Λιά-
κος, ἐκπρόσωποι τῶν Συλλόγων καὶ πλῆθος πιστῶν.

Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, καὶ ἐὰν παρέμενε στὴν Ἀρχιεπι-
σκοπὴ λίγο ἀκόμη, σήμερα ἡ Ἐκκλησία θὰ ἦταν οἰκονομικὰ
αὐτάρκης καὶ ἀνεξάρτητη ἀπὸ τὸ Κράτος.

Στὶς 15 Δεκεμβρίου τοῦ 1973 παραιτήθηκε ἀπὸ τὸν Ἀρχιε-
πισκοπικὸ θρόνο καὶ ἀποσύρθηκε στὴν ἰδιαιτέρα του πατρίδα
Τῆνο, γιὰ νὰ ὑπηρετήσει ὡς Ἐφημέριος σὲ ἕνα μικρὸ χωριό,
τὴν «Καρδιανή». Ἐπὶ 15 χρόνια, ὡς πρώην Ἀθηνῶν, ἔζησε ὡς
ταπεινὸς Μοναχὸς ἱερουργῶν στὰ χωριὰ τοῦ νησιοῦ καὶ ἀπο-
λαμβάνων τὴν μακαριότητα τῆς ἡσυχίας. Χαριτολογῶν ἔλεγε:
«Τώρα εἶμαι ὄντως Μακαριώτατος». Κάθε μήνα διένειμε τὸ μι-
σθό του σὲ ἱδρύματα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ σὲ
πτωχὲς οἰκογένειες ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα.

Μὲ πόθο καὶ ἐλπίδα νὰ βασιλεύσει ἡ ἀγάπη στὸν κόσμο
ἐνισχυόμενος ἀπὸ διακεκριμένους ἐπιστήμονες, ἵδρυσε μὲ τὴν
εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τὴν «Διεθνή τῆς Ἀγάπης», προ-
σφέροντας στὸν σκοπὸ αὐτὸ τὴν ἐναπομείνασα δραστηριότη-
τά του.

Ἐδώρησε ὅλα τὰ κειμήλιά του (βαρύτιμα ἐγκόλπια, ἄμφια,
παράσημα κ.λπ.) στὸ Ἱερὸ  Ἵδρυμα τῆς Παναγίας τῆς Τήνου καὶ
στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν καὶ τὴν Ἀρχιερατικὴ Στολὴ
τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, τὴν ὁποία τοῦ
εἶχε κληροδοτήσει, εἰς τὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Σουμελᾶ. Ἐπί-
σης τὰ βιβλία του ἐδώρησε στὴ Βιβλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Διαισθανόμενος, ὅτι τὸ τέλος ἐγγίζει, ἀνέλαβε ἱερὴ ἀποδη-
μία συγγνώμης ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἐπισκέφθηκε πρόσωπα μὲ
τὰ ὁποῖα εἶχε συγκρουσθεῖ στὸ παρελθόν, ὅπως τὸν Φλωρί-
νης Αὐγουστίνο, τὸν Κορίνθου Παντελεήμονα καὶ τὸν Κίτρους
Βαρνάβα, τὸν ὁποῖο δὲν ἐπρόλαβε ζῶντα.

Ἀνάμεσα στὰ δεκάδες ἐπιστημονικὰ-θεολογικὰ ἔργα του,
τὸ τελευταῖο ἐξομολογητικὸ βιβλίο του, ποὺ ἔγραψε στὸ ἡσυ-
χαστήριό του στὸν Ὅρμο Ὑστερνίων καὶ ἔχει τίτλο «Εἴμαστε
Χριστιανοί;», ἀποκαλύπτει τὴν εὐαισθησία τῆς ψυχῆς του καὶ
τὸν πόθο του γιὰ τὴν σωτηρία τῶν ἀδελφῶν του καὶ τὴν δόξα
τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐκοιμήθη στὶς 15 Νοεμβρίου τοῦ 1988, ἡμέρα κατὰ τὴν
ὁποία συνεδρίαζε στὴν Μονὴ Πετράκη τὸ Σῶμα τῆς Ἱεραρχίας,
τὸ ὁποῖο παρήλασε πρὸ τῆς σοροῦ του καὶ ἔδωσε στὸν γέρον-
τα Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο τὸν τελευταῖο ἀσπασμό.

Ἐτάφη κατὰ τὴν ἐπιθυμία του ὡς ἁπλὸς Μοναχός, χωρὶς
πομπὲς καὶ ἐπικηδείους, στὸ χωριὸ Ὑστέρνια. Ἡ διαθήκη του
καθρεπτίζει τὴν πτωχεία του, τὴν εὐγένεια τῆς ψυχῆς του καὶ
τὴν καθαρότητα τοῦ βίου του.

Ὁ Φλωρίνης Αὐγουστίνος, μὲ τὸν ὁποῖο εἶχε συγκρουσθεῖ
ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ ἦσαν καὶ οἱ δύο Ἀρχιμανδρίτες καὶ μετὰ
κατὰ τὴν περίοδο τῆς Ἀρχιεπισκοπείας του, ἔγραψε γιὰ τὸν
Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο: «Σπανίως θὰ ἐμφανισθῆ τοιοῦτος
Ἀρχιεπίσκοπος, τοῦ ὁποίου τὸ ἔργον δὲν ἐφάνη εἰς ὅλην του
τὴν ἔκτασιν, διότι διώκησεν  εἰς πολὺ δύσκολον καὶ τεταραγ-
μένην ὑπὸ τῶν πολιτικῶν παθῶν ἐποχήν».

Κανένας δὲν μπορεῖ νὰ ἀμφισβητήσει στὸν ἀείμνηστο
Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο τὸν Α΄ τὴν ἀκαδημαϊκὴ μόρφωση,
τὴν ἐκκλησιαστικὴ ὀργανωτικότητα, τὸν Ἱεραποστολικὸ ζῆλο,
τὴν ἀκτημοσύνη, τὴν διορατικότητα, τὴν γνησία εὐλάβεια, τὴν
εὐγένεια καὶ ἀνεξικακία καὶ κυρίως τὴν ἀγάπη πρὸς τὴν
Ἐκκλησία γιὰ τὴν δόξα τῆς ὁποίας ἠνάλωσε τὴν ζωή του.
Ὑπῆρξε ὑπόδειγμα Κληρικοῦ καὶ Πρωθιεράρχου.

Ἂς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του!

† Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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Τ
ὸ 32ο Ἱερατικό της
Συνέδριο πραγματο-
ποίησε ἡ Ἱερὰ Μη-

τρόπολη Φθιώτιδος τὴν
Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου στὸ
ἰσόγειο τοῦ ἀνεγειρομένου
περικαλλοῦς Ἱεροῦ Ναοῦ
τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου
καὶ Ἑλένης καὶ τῶν Ἁγίων
τῆς Μικρασιατικῆς Κατα-
στροφῆς στὴν Νέα Μαγνη-
σία Λαμίας.

Τὸ Συνέδριο ξεκίνησε
μὲ πανηγυρικὸ συλλείτουρ-
γο προεξάρχοντος τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολί-
του μας κ. Νικολάου καὶ
μὲ τὴν συμμετοχὴ 20 Πρε-
σβυτέρων καὶ 6 Διακόνων. Κατὰ τὴν θεία Λειτουργία
ἔψαλε πολυμελὴς Βυζαντινὸς χορὸς τῶν μαθητῶν τῆς
Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μὲ
χοράρχη τὸν Διευθυντὴ καὶ Πρωτοψάλτη κ. Ἀνδρέα Ἰωα-
κεὶμ. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος
ἀπένειμε τὸ ὀφφίκιο τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου εἰς τὸν
Αἰδεσιμώτατο π. Γεώργιο Βασιλακάκο, Ἀρχιερατικὸ Ἐπί-
τροπο τῆς Περιφέρειας Θαυ-
μακοῦ καὶ Νέου Μοναστη-
ρίου.

Μετὰ ἀπό ἕνα μικρὸ διά-
λειμμα κατὰ τὴν διάρκεια
τοῦ ὁποίου οἱ κυρίες τῆς
ἐνορίας προσέφεραν πλού-
σιο πρωινὸ στοὺς ἱερεῖς,
στὴν αἴθουσα τοῦ Πνευμα-
τικοῦ Κέντρου, ἄρχισε τὸ
δεύτερο μέρος τοῦ Συνεδρί-
ου μὲ τὴν προβολὴ τῆς ται-
νίας «ὁ Γέροντας Παΐσιος ὁ
Ἁγιορείτης».

Στὴ συνέχεια ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἀνέπτυξε τὸ θέ-
μα «Ὁ Ἐφημεριακὸς Κλῆρος
ἐνώπιον τῶν ἀνατροπῶν καὶ τῶν καταιγιστικῶν ἀλλαγῶν
τοῦ Μνημονίου καὶ τῆς νέας καταστάσεως» ἐπισημαίνον-

τας τὴν ἀνάγκη πρῶτον μὲν ἀναζωπυρώσεως τοῦ χαρί-
σματος τῆς Ἱερωσύνης ὥστε μὲ πνευματικὲς δυνάμεις νὰ
σταθοῦμε δίπλα στὸν δοκιμαζόμενο ἄνθρωπο καὶ δεύτε-
ρον τῆς περαιτέρω ὀργανώσεως τοῦ φιλανθρωπικοῦ
ἔργου. Ἐν συνεχεία ὁ Γραμματέας τῆς Μητροπόλεώς μας
κ. Τρ. Μπολτέτσος ἀναφέρθηκε στὴ διαδικασία τῆς ἀξιο-
λογήσεως τῶν κληρικῶν.

Τὸ Συνέδριο ὁλοκληρώ-
θηκε μέ τήν ὁμόφωνη
ἔγκριση τῶν κάτωθι προτά-
σεων τοῦ Σεβασμιωτάτου:
• Ἵδρυση Ταμείου Ἐφη-
μεριακοῦ Κλήρου γιὰ τὴν
οἰκονομικὴ ἐνίσχυση ἀμί-
σθων Ἱερέων καὶ Διακόνων.
• Ἐνίσχυση ἀπόρων
οἰκογενειῶν μὲ δέματα τρο-
φίμων καὶ βοηθήματα ἀπὸ
ὅλες τὶς Ἐνορίες.
• Χορήγηση 10 ὑποτρο-
φιῶν ἱκανοῦ χρηματικοῦ
ποσοῦ στοὺς πρωτεύσαντες
φοιτητὲς πολυτέκνων οἰκο-
γενειῶν.

• Ἐνίσχυση πολυτέκνων ἱερατικῶν οἰκογενειῶν μὲ τρό-
φιμα καὶ ἱματισμό.

• Οἰκονομικὴ ἐνίσχυση σὲ 50 φοιτητὲς καὶ φοιτήτριες,
οἱ ὁποῖοι προσέφεραν ἐθελοντικὰ τὶς ὑπηρεσίες τους
στὶς Κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κατὰ
τοὺς θερινοὺς μῆνες.

• Προσφορὰ φαγητοῦ ἀπὸ τὰ Κέντρα Ἀγάπης ἐκτός
τοῦ καθιερωμένου ἀριθμοῦ τῶν σιτιζομένων, σὲ ἀστέ-
γους, περαστικοὺς καὶ σὲ ὅποιον ἄλλο ζητήσει.

• Νὰ παραμένουν οἱ Ναοὶ καὶ τὰ Πνευματικὰ Κέντρα
κατὰ τὶς ἡμέρες τοῦ ψύχους ἀνοικτὰ καθ’ ὅλη τὴν
διάρκεια τῆς ἡμέρας ὥστε νὰ εὑρίσκουν θαλπωρὴ ὅσοι
δὲν διαθέτουν θέρμανση στὸ σπίτι τους.
Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος ὡς δῶρο ἀγάπης καὶ τιμῆς

προσέφερε σὲ ὅλους τούς Συνέδρους τέσσερα νέα βιβλία
τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

λίτης μας κ. Νικόλαος. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τῆς εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονία
τοῦ Διακόνου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ π. Χρίστου Τσιλοφύτη. Ὁ π.
Χρῖστος χειροτονηθηκε Διάκονος ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Ποι-
μενάρχη μας τὰ Χριστούγεννα τοῦ 2011, εἶναι ἔγγαμος, ἀπό-
φοιτος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Λαμίας καί εἶναι ἄμισθος
κληρικός. Ὁ π. Χρῖστος τοποθετήθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας
Σοφίας Λαμίας. 

Ποιμαντική Διακονία Στρατοῦ

Μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Διοικητῆ τοῦ Κ.Ε.Υ.Π. Λαμίας Συν-
ταγματάρχου κ. Ἀρ. Κωστίδου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος μίλησε την  Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου σέ 600
νεοσυλλέκτους Στρατιῶτες τοῦ Κέντρου μέ θέμα «Τὸ Μυστή-
ριο τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ σημασία του στὴ
ζωὴ τῶν πιστῶν».  Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τήν Παρα-
σκευή 7 Δεκεμβρίου τήν Ὁρκωμοσία τῶν Νεοσυλλέκτων στὸ
Κέντρο Ἐκπαιδεύσεως Λαμίας.  Στην τελετὴ παρέστησαν πολ-
λοί ἐπίσημοι. Ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας ἐξάλλου ἀποστέλλει συ-
χνά ἱερεῖς γιά τήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας στὸ Παρεκ-
κλήσιο τοῦ Στρατοπέδου.

Τρισάγιο στό τόπο τοῦ διπλοῦ φονικοῦ στό Μῶλο
Τὴν Παρασκευὴ 7 Δεκεμβρίου τὸ πρωί, ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Νικόλαος βρέθηκε στὴν κωμόπολη τοῦ
Μώλου, γιὰ νὰ συλλυπηθεῖ καὶ νὰ συμπαρασταθεῖ στοὺς
οἰκείους τοῦ ἀδίκως φονευθέντος στὸ διπλὸ φονικό τῆς Πέμ-

πτης 6 Δεκεμβρίου. Ὁ Ποιμενάρχης μας συνοδευόμενος ἀπὸ
τὸν ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας Πρεσβ. π. Κωνσταντῖνο Βάγια καὶ
τὸν Δήμαρχο Μώλου-Ἁγίου Κωνσταντίνου κ. Εὐάγγελο Τετρι-
μίδα ἐπισκέφθηκε τὴν οἰκία τοῦ ἀδίκως φονευθέντος, ὅπου
συλλυπήθηκε τὴν σύζυγο καί τὰ δύο του παιδιὰ καὶ ἐν συνέ-
χεια ἐτέλεσε τρισάγιο στὸν τόπο τοῦ διπλοῦ φονικοῦ.

Τιμητική ἐκδήλωση  Ἱερέως στόν Μῶλο
Τήν  Κυριακὴ 9 Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας ἱερούργησε στόν Ἱ. Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Μώλου.
Πρὸ τῆς ἀπολύσεως ὁ Σεβασμιώτατος χειροθέτησε
Ἀναγνῶστες τὸν κ. Βασίλειο Σπαθούλα, ἐπὶ πολλὲς δεκαετίες

ἱεροψάλτη τῆς
Ἐνορίας καὶ τὸν
κ. Βασίλειο Δια-
μαντόπουλο, νε-
ότερο βοηθὸ
ἱεροψάλτη. Κα-
τόπιν ἐτέλεσε
μνημόσυνο τοῦ
μακαριστοῦ π.
Κωνσταντ ίνου
Τετριμίδα, πα-
λαιοῦ ἐφημερί-
ου τοῦ Ναοῦ ἐπὶ
τῇ συμπληρώσει
τριακονταετίας
ἀπὸ τῆς ἐκδη-
μίας του. Ἀκο-
λούθησε ἐκδή-

λωση πρὸς τιμὴν τοῦ μακαριστοῦ ἱερέως στὸ Πνευματικὸ Κέν-
τρο τῆς Ἐνορίας, τὴν ὁποία διοργάνωσε ὁ Δήμαρχος Μώλου-
Ἁγίου Κωνσταντίνου κ. Εὐάγγελος Τετριμίδας, υἱός τοῦ ἱερέ-
ως.

Ἔκθεση Χριστιανικοῦ Βιβλίου
Μὲ σκοπὸ τὴν προβολὴ καὶ τὴν διάδοση τοῦ Χριστιανικοῦ βι-
βλίου, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή μας διοργάνωσε ἔκθεση  Χριστιανι-

κοῦ βιβλίου στὴ μεγάλη αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ – Διοικητι-
κοῦ Κέντρου της στή Λαμία. Τὰ ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως πραγ-
ματοποίησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος,
τὴν Κυριακὴ 9 Δεκεμβρίου τὸ ἀπόγευμα. Τήν ἔκθεση πού
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ΣΥΝΑΞΗ   ΜΟΝΑΖΟΥΣΩΝ
Τὴν καθιερωμένη ἐτήσια Σύναξη Μοναζουσῶν πραγ-

ματοποίησε ἡ Ἱερὰ  Μητρόπολή μας τὴν Τρίτη 13 Νοεμ-
βρίου, ἡμέρα ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστό-
μου, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παρνασ-
σοῦ. 

Ἡ Σύναξη ἄρχισε μὲ Θεία Λειτουργία στὴν ὁποία
ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Ἀρχιερατικοῦ
Ἐπιτρόπου Ἀμφικλείας Πρωτοπρ. π. Διομήδη Παναγιω-
τόπουλου, τοῦ Πρωτοπρ. π. Εὐάγγελου Τσαπρούνη, τοῦ
Πρεσβ. π. Χρήστου Καλιακούδα καὶ τοῦ Ἀρχιδιακόνου
π. Ἀθανασίου Κυρίτση καὶ ἔψαλαν οἱ δύο χορωδίες τῶν
Μοναζουσῶν τῆς Ι. Μονῆς Δαμάστας καὶ τῆς Ι. Μονῆς
Ἁγίων Ἀναργύρων Ἀταλάντης. 

Μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία στὴν ὁποία παρεβρέθηκαν
ἱερεῖς καὶ πιστοί τῆς περιοχῆς προσφέρθηκε πρωινὸ στὸ
Ἀρχονταρίκι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. 

Ἀκολούθως ἔγινε ὁμιλία ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο μὲ
θέμα «Ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς». Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνα-
φέρθηκε στὴ δύναμη τῆς προσευχῆς, ἡ ὁποία γιὰ κάθε
μοναχὸ εἶναι ὅπλο ἀκαταμάχητο. Μετὰ τὴν ὁμιλία ἀκο-
λούθησε ἐποικοδομητικὸς διάλογος. 

Ἡ Σύναξη ἔκλεισε μὲ γεῦμα ποὺ παρέθεσε ἡ Ἱερὰ
Μονὴ μὲ τὴ βοήθεια εὐσεβῶν κυριῶν τῆς περιοχῆς. Ὁ
Σεβασμιώτατος στὴν προσφώνησή του συνεχάρη τὴν Γε-
ρόντισσα Ἐλισάβετ γιὰ τὴ συμβολή της στὸν εὐτρεπισμὸ
καὶ καλλωπισμὸ τῆς Μονῆς καὶ ὑποσχέθηκε ὅτι θὰ συνε-
χιστεῖ ὅπως μέχρι τώρα ἡ ἀμέριστη συμπαράσταση τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὥστε ἡ παλαιὰ αὐτὴ Μονὴ νὰ ἐπα-
νεύρει τὴν ἀρχαία αἴγλη της καὶ κτηριακὰ καὶ μὲ ἔμψυχο
ὑλικό. Πρὶν ἀπὸ τὴν ἀναχώρηση, ἡ ἀδελφὴ Ἐλισάβετ
προσέφερε στὸν Σεβασμιώτατο καὶ σὲ ὅλες τὶς μοναχὲς
ὡραία ρόδια τῆς περιοχῆς καὶ ἄλλες εὐλογίες.

«’Άγγελοι ὑμνοῦσιν»
Χριστουγεννιάτικη ἑορταστικὴ ἐκδήλωση μὲ τίτλο

«Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν» πραγματοποίησε ἡ Ἱερὰ Μητρόπο-
λή μας τὴν Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου τὸ ἀπόγευμα, στὸν
Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Λαμίας. Ἡ Ἐκδήλωση περιελάμβανε ὕμνους καὶ παραδο-
σιακὰ κάλαντα τῶν Χριστουγέννων, τὰ ὁποῖα ἀπέδωσε ἡ
πολυμελὴς Χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς
«Γερμανὸς ὁ Μελωδὸς» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας,
ὑπὸ τὴ Διεύθυνση τοῦ πρωτοψάλτου καὶ Διευθυντοῦ τῆς
Σχολῆς κ. Ἀνδρέου Ἰωακείμ. Τὴν παρουσίαση καὶ ἀνάλυ-
ση τῶν ὕμνων ἔκανε ὁ Ἱερολογιώτατος Ἱεροδιάκονος π.

Ἀμβρόσιος Ἀναστασίου, ἐνῶ διάβασε κείμενα τοῦ Παπα-
διαμάντη ὁ ἠθοποιὸς κ. Κωνσταντῖνος Πασπάλης. Τὴν
ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ σύντομο χαιρετισμό ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ἐνῶ προσέφερε
στὸν χοράρχη ἕναν Μουσικὸ τόμο, ἔργο τοῦ ἀειμνήστου
Μητροπολίτου Κοζάνης Διονυσίου, γιὰ τὴν βιβλιοθήκη
τῆς Σχολῆς. Ἡ ἐκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανὰ ἀπὸ τὸν
τοπικὸ τηλεοπτικὸ σταθμὸ «STAR Κεντρικῆς Ἑλλάδος»
καὶ τὸν Ραδιοφωνικὸ Σταθμὸ τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τούς Νεοσύλλεκτους στό Κέντρο Ἐκπαιδεύσεως Λαμίας.

Τρισάγιο στόν τόπο τοῦ διπλοῦ φονικοῦ στό Μῶλο.

Ἁπό τόν ἁγιασμό τῆς ἔκθεσης Χριστιανικοῦ Βιβλίου τῆς Μητροπόλεώς μας.
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Στὶς 15 Νοεμβρίου τοῦ 1988 ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ, σὲ ἡλικία
83 ἐτῶν, στὸ Ἰατρικὸ Κέντρο Ἀθηνῶν, ὅπου ἐνοσηλεύετο μὲ
κάταγμα, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος πρώην Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος ὁ Α΄.
Ἔτσι ἔκλεισε μία ζωὴ ἀγώνων, πόνων καὶ περιπετειῶν γι᾽
αὐτὸν ποὺ ἐπὶ 7 χρόνια ἦταν στὴν κορυφὴ τῆς Ἱεραρχίας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὡς σημεῖο ἀντιλεγόμενο. Μέχρι σήμε-
ρα ἄλλοι ὁρκίζονται στὸ ὄνομά
του καὶ ἄλλοι συνεχίζουν μὲ
ἐμπάθεια νὰ κακοποιοῦν τὴν
μορφή του. Ποιός, ὅμως, ἦταν
πραγματικὰ ὁ Ἱερώνυμος ὁ Α΄;

Ἀντὶ μνημοσύνου θὰ δώ-
σουμε ἐπιγραμματικὰ τὰ κύρια
σημεῖα τῆς ζωῆς του καὶ ὁ καθέ-
νας ἂς βγάλει τὰ συμπεράσματά
του.

Γεννήθηκε στὶς 25 Νοεμβρί-
ου τοῦ 1905, τρεῖς μῆνες μετὰ
τὸν ξαφνικὸ θάνατο τοῦ ναυτι-
κοῦ πατέρα τοῦ  Ἱερωνύμου.

Ἡ Μητέρα του Ἀγγελικὴ
ἀφιερώθηκε στὴν ἀνατροφή του
καὶ μέχρι τοῦ θανάτου της στά-
θηκε κοντά του, ἀκόμα καὶ κατὰ
τὰ χρόνια τῶν σπουδῶν του στὸ
ἐξωτερικό.

Ἐφοίτησε στὴ Ριζάρειο Σχο-
λή, ἐπὶ τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἀρχιμαν-
δρίτου Χρυσοστόμου Παπαδό-
πουλου, τοῦ μετέπειτα Ἀρχιεπι-
σκόπου Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος τὸν
εἶχε λάβει ὑπὸ τὴν προστασία
του. Πνευματικὸ πατέρα εἶχε τὸν
ἀείμνηστο Ἀρχιμ. Σεραφεὶμ Πα-
πακώστα.

Ἀριστεύσας εἰσήχθη στὴ Θε-
ολογικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν (1924-
1928) καὶ ἔλαβε τὸ πτυχίο μὲ τὸν βαθμὸ Ἄριστα. Στὴ συνέχεια
ὑπηρέτησε πλησίον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Παπα-
δόπουλου, ὡς ἰδιαίτερος γραμματεύς του.

Τὸ 1934 ἀπεστάλη γιὰ εὐρύτερες σπουδὲς στὴ Γερμανία
(Μόναχο, Βερολίνο καὶ Βόννη) καὶ ἐν συνέχεια στὴν Ἀγγλία.
Τὸ 1940 ἀνηγορεύθη διδάκτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
Ἀθηνῶν.

Διάκονος χειροτονήθηκε στὶς 4 Ἰανουαρίου τοῦ 1939 μὲ
ἐντολὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη
Σάμου Εἰρηναῖο καὶ Πρεσβύτερος στὶς 23 Ἰουνίου τοῦ 1940
ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Χρύσανθο.

Τὸ 1939, 1940 καὶ 1941 διεύθυνε τὸ περιοδικὸ «Ἐκκλη-
σία» καὶ ὑπηρέτησε ὡς Γραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, θέση
ἀπὸ τὴν ὁποία ἀπελύθη ἀπὸ τὴν κατοχικὴ κυβέρνηση Τσολά-
κογλου.

Ὑπηρέτησε ὡς ἐφημέριος τοῦ Νοσοκομείου «Εὐαγγε-
λισμὸς» καὶ ἀπὸ τὸ 1949 πρωθιερεὺς τῶν Βασιλικῶν Ἀνακτό-
ρων καὶ πνευματικός τῆς Βασιλικῆς οἰκογενείας.

Τὸ 1959 ἐξελέγη τακτικὸς Καθηγητὴς τοῦ Κανονικοῦ Δι-

καίου καὶ τῆς Ποιμαντικῆς στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ Θεσσαλονί-
κης. Συμμετεῖχε σὲ πολλὰ ἐπιστημονικὰ Συνέδρια στὴν Ἑλλά-
δα καὶ στὸ ἐξωτερικό.

Ὡς ὑποψήφιος πρὸς Ἀρχιερατείαν ὑπῆρξε στόχος ἀπὸ
ὁμάδα Ἱεραρχῶν, οἱ ὁποῖοι ἀντιδροῦσαν στὴν προαγωγὴ του
μέχρι τοῦ σημείου καὶ σ΄αὐτὸν τὸν Καταστατικὸ Χάρτη νὰ προ-

βλέπουν τὸν ἀποκλεισμό του.
Τὸν Μάϊο τοῦ 1967 ἐξελέγη

ἀπὸ Ἀρχιμανδρίτης Ἀρχιεπίσκο-
πος Ἀθηνῶν ἀπὸ τὴν Ἀριστίνδην
Σύνοδο. Δὲν ὑπῆρξε ὁ ἐκλεκτός
τῆς Χούντας, ἡ ὁποία προώριζε
γιὰ Ἀρχιεπίσκοπο τὸν Μητροπο-
λίτη Καστορίας Δωρόθεο, ὁ
ὁποῖος μὲ τὴν δεύτερη δικτατο-
ρία μετετέθη στὴν Μητρόπολη
Ἀττικῆς.

Συνεργάσθηκε μὲ τὴν Κυβέρ-
νηση ὡς Ἀρχιεπίσκοπος, ἀλλὰ
καὶ πολλὲς φορὲς μὲ ἐπιστολὲς
του διαμαρτυρήθηκε γιὰ τὰ βα-
σανιστήρια καὶ τοὺς ἐκτοπισμοὺς
ἀντιφρονούντων. Ἔχουν δημοσι-
ευθεῖ τέτοιου εἴδους ἐπιστολές
του.

Ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
ἔδωσε νέα πνοὴ στὴν Ἐκκλησία.
Ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του ἡ Ἐκκλησία
εἶχε μεγάλη ἀποδοχὴ στὸ λαό.
Ἐπάταξε τὴν διαφθορὰ στὸ σῶμα
τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου. Καθιέρωσε
ἀξιοκρατία στὴν ἐκλογὴ Ἐπισκό-
πων, καλώντας στὴν Ἀρχιερωσύ-
νη ἐκείνους, ποὺ ἦταν στὸ περι-
θώριο καὶ δὲν ἐπεδίωκαν. Ἀνα-
συγκρότησε τὴν διοίκηση καὶ τὴν
φιλανθρωπία ἱδρύοντας Συνο-

δικὲς Ἐπιτροπὲς καὶ ἀμέτρητα Σπίτια Γαλήνης. Ἵδρυσε τὸ Διορ-
θόδοξο Κέντρο Πεντέλης καὶ τὸ Νοσοκομεῖο Κληρικῶν. Ἔκανε
σὲ 7 χρόνια τόσα ὅσα δὲν εἶχαν γίνει στὶς πολλὲς προηγούμε-
νες δεκαετίες.

Ἦταν ὁ πρῶτος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν, ποὺ ἀμέσως μετὰ
τὴν ἐκλογή του, σὲ ἔνδειξη σεβασμοῦ, ἐπισκέφθηκε τὸ Οἰκου-
μενικὸ Πατριαρχεῖο. Μετὰ τὸν Ἱερώνυμο αὐτὸ ἔγινε παράδο-
ση. Ἐπίσης, γιὰ πρώτη φορὰ στὰ Ἐκκλησιαστικὰ Χρονικά της
Ἑλλάδος ἔστειλε τὸ Σχέδιο τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη γιὰ ὑπο-
δείξεις στὸ Φανάρι.

Ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του καταργήθηκε ἡ ἀπὸ τοῦ 1833 παρου-
σία Κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου στὶς συνεδριάσεις τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου.

Πῆρε τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἐκπαίδευση ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο
Παιδείας καὶ τὴν ἔφερε στὸν φυσικό της φορέα, τὴν Ἐκκλησία.

Ἔβαλε τοὺς Ἱερεῖς στὴν ὑπαλληλικὴ κλίμακα γιὰ νὰ παίρ-
νουν προαγωγὴ καὶ νὰ λαμβάνουν τὰ σχετικὰ ἐπιδόματα.

Μὲ νόμο τοῦ 1969 ἀπέκλεισε τὴ χρησικτησία σὲ κτήματα
τῆς Ἐκκλησίας. Κατέστρωσε σχέδιο γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῆς

Ὀνομαστήρια Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου

Τήν Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου, παραμονὴ τῆς ἑορτῆς τοῦ
Ἁγίου Νικολάου Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, κατὰ τὴν
ὁποία ἄγει τὰ ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Νικόλαος, τελέσθηκε Μέγας πανηγυρικὸς Ἑσπε-
ρινὸς  στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Λα-
μίας, στὸν ὁποῖο χοροστάτησε καὶ ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας καὶ συμμετεῖχαν οἱ Ἱερεῖς τῆς Λαμίας καὶ

τῶν περιχώρων. Κατά τήν διάρκεια τῆς ἀκολουθίας ἀπένειμε
τὸ ὀφίκιο τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου στὸν Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτρο-
πο Σπερχειάδος καὶ Γαρδικίου Πρεσβ. π. Δημήτριο Κυρίτση
γιά τὴν συμπλήρωση 30 ἐτῶν ἱερωσύνης. 

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου,
τελέσθηκε πανηγυρική ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στόν Ἱερό
Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, πλαισιουμένου ἀπὸ
πολλούς κληρικούς καί διακόνους. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς θεί-
ας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τὴν εἰς Διάκονο χει-
ροτονία τοῦ Δημητρίου Καρτέρη, ἔγγαμου, ἀπόφοιτου του
Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Λαμίας καὶ πτυχιούχου τοῦ Ἐκκλη-
σιαστικοῦ ΙΕΚ Καρδίτσης. 

Στὴν Θεία Λειτουργία  παρέστησαν πολλοί ἐπίσημοι τοῦ
Νομοῦ, μεταξύ τῶν ὁποίων ὁ Πρόεδρος καὶ Μέλη τοῦ Συμ-
βουλίου τῆς Ἀδελφότητος τῶν ἐν Ἀθήναις Τηνίων, ὁ Διευ-
θυντὴς τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος κ. Ἀλέξ. Κατσιάρας καὶ πολλοὶ ἄλλοι ἐπίσημοι. Ἐνῶ τό
ἀπόγευμα ἐπισκέφθηκαν τὸν Σεβασμιώτατο, οἱ Σεβασμιώτατοι
Μητροπολίτες κ.κ. Καρπενησίου Νικόλαος, Λαρίσης καὶ Τυρ-
νάβου Ἰγνάτιος καὶ Θηβῶν καὶ Λεβαδείας Γεώργιος.
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Στόν Σεβασμιώτατο ἐπισκέπτες ἀπό τήν Κύπρο

Τὴν Τετάρτη 31 Ὀκτωβρίου τὸ πρωί, ἐπισκέφτηκε τὸν Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο στὸ γραφεῖο του ἀντι-
προσωπεία τῆς Παγκυπριακῆς Συντεχνίας Δημοσίων Ὑπαλλή-
λων. Τὰ μέλη τῆς Παγκυπριακῆς Συντεχνίας προσέφεραν τὸ
ποσὸ τῶν 250 Εὐρὼ ὑπὲρ τοῦ Γηροκομείου Στυλίδος. 

Τήνιοι ἐκδρομεῖς

Ὁμάδα Τηνίων προσκυνητῶν μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Πρωτοπρ. π.
Στυλιανὸ Τουφεκλή, Θεολόγο – Λυκειάρχη,  πραγματοποίησε
τὴν Τετάρτη 31 Ὀκτωβρίου  προσκύνημα στὴν Ἱερὰ Μονὴ
Ἀγάθωνος. Τοὺς προσκυνητὲς ὑποδέχθηκε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καὶ ἡ ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς. 

Ἀπό τό Ποιμαντικό Πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου
Τὴν Κυριακὴ 4 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγί-
ου Νικολάου Λαμίας. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τέλεσε
ἀρτοκλασία, τὴν ὁποία προσέφερε ὁ Σύλλογος Πολυτέκνων
Οἰκογενειῶν Νόμου Φθιώτιδος. Ἀκολούθως τέλεσε Μνημό-
συνο ὑπὲρ τῶν ἱδρυτῶν τοῦ Λυκείου Ἑλληνίδων. Στὰ ἐγκαίνια
τῆς ἔκθεσης «Διδακτικῶν ἐγχειριδίων Μέσης Ἐκπαίδευσης
1937 – 2012», τοῦ κ. Δημητρίου  Θεοδ. Νάτσιου, πρ. Διευ-
θυντοῦ τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Λαμίας, παραβρέθηκε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τὴ Δευτέρα 5 Νοεμ-

βρίου τὸ ἀπόγευμα.  Τὴν Παρασκευὴ 9 Νοεμβρίου, ἑορτή τοῦ
Ἁγίου Νεκταρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικό-
λαος ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό
Ἁγ. Νεκταρίου Λαμίας. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σε-
βασμιώτατος χειροθέτησε ἀναγνώστη τό νεαρό Κυπριανὸ
Κουκούλη. Τὸ Σάββατο 1 Δεκεμβρίου ἑορτή τοῦ Ἁγίου Φιλα-

ρέτου, προστάτου τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου καί τῶν
Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων Ταμείων τῆς Μητροπόλεώς μας, ὁ Σε-
βασμιώτατος χοροστάτησε καί ὡμίλησε στήν πανηγυρική θεία
Λειτουργία πού τελέσθηκε στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας.
Τήν Κυριακή 9 Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε στόν
Ἱ. Ναό Ἁγ. Παρασκευῆς Λαμίας, ὅπου μετά τήν θεία Λειτουρ-

Ὑπέρ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς  Ἱ. Μ. Ἁγ. Ἀναργύρων 
Ἀταλάντης ..............................................................500.00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μ. Ἀντινίτσης .....1.000,00
Τό Ἡγουμ/λιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγ. Βλασίου ......1.000,00
Τό Ἡγουμ/λιο τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Ξυνιάδος ..1.000,00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς ῾Ι. Μονῆς Δαδίου ..1.000,00
Ἀνώνυμος ............................................................1.000,00
Τό Ἡγουμ/λιο τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Νικολάου Δίβρης .200,00
Τό Ἡγουμ/λιο τῆς Ἱ. Μ. Ἁγ. Τριάδος Τραγάνας ...1.000,00
Τό Ἡγουμ/λιο τῆς Ἱ. Μ. Ἁγ. Μαρίνας Λοκρίδος .....200,00
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Γερμανός Γιαντσίδης ....................300,00
Ἀνώνυμος ...............................................................200,00
Τό Ἡγουμ/λιο της Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Τριάδος Μελιταίας .20,00

Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Ἡ κα Ἀθηνά Φιλίππου .........................................2.150,00
Ἡ κα Μαρία Τζανετῆ ...............................................300,00
Ἡ κα Ἑλένη Κυπριωτέλη .........................................150,00
Ἀνώνυμος ............................................................1.000,00
Ὁ αἰδεσ. π. Σπυρίδων Παπαδόπουλος ..................500,00
Ὁ κ. Ἰωάννης Σιάχος ...............................................500,00
Ὁ παν. Ἀρχιμ. π. Θεόκλητος Μπρούζης ................300,00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Τυμφρηστοῦ .200,00
Ὁ κ. Ἰωάννης Ντόντος .............................................150,00
Ὁ κ. Ἄγγελος Καλλίτσης............................................80,00

Διά ἑορτή Σεβασμιωτάτου
Ὁ παν. ἀρχιμ. Δαμιανός Κωνσταντίνου ..................750,00
Ὁ κ. Δημ Τσάμης ....................................................250,00
Ὁ κ. Κων. Μαντές ...................................................250,00
Ὁ αἰδες. Πρωτοπρ. Βασίλειος Καραμέρης ..............200,00
Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο Ἱ. Ἁγ. Ἀποστόλων Λαμίας .....150,00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων.νου Λοκρίδος ..........100,00
Ὁ αἰδεσ. Πρεσβ. π. Χρῆστος Παναγιώτου ................50,00
Ὁ αἰδεσ. Πρεσβ. π. Γεώργιος Γιαννοθανάσης ..........50,00
Ὁ αἰδεσ. Πρεσβ. π. Σπυρίδων Τσιόκας .....................50,00
Ὁ αἰδεσ. Πρωτοπρ. Κων. Κόρδας ............................50,00  

Ὑπέρ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Πορφύριος Παπαρούπας ............200,00
Ὁ κ. Ἀπόστολος Δερνίκας ......................................100,00

Ὑπέρ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζα
Ὁ αἰδεσ. Πρεσβ. π. Κων. Θεολογᾶς .......................100,00
Ἡ κα Ἀρτεμισία Σάλτα ...............................................50,00 
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη ............................................30,00
Ν.Ν ...........................................................................20,00

Ὑπέρ Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς
Ὁ κ. Κων. Μπούρας ...............................................100,00
Ἀνώνυμος .................................................................50,00

Ὑπέρ Γηροκομείων  Ἱ. Μητροπόλεως
Ἡ κα Εὐσταθία Δρούκαλη.......................................100,00
Ὁ κ. Ἄγγελος Καλλίτσης............................................80,00

Ὑπέρ Ταμείου Ἐφημεριακοῦ Κλήρου
Τό Ἡγουμοσυμβ. Ἱ. Μονῆς Δαμάστας .................1.100,00
Ἀνώνυμος ............................................................1.000,00

Ὑπέρ Φθιωτικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Φωνῆς
Ὁ κ. Ἄγγελος Καλλίτσης............................................40,00

Δ Ω Ρ Ε Ε Σ

ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε τὴν Κυριακὴ 25 Νοεμβρίου ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Κατὰ τὴν διάρκεια
τῆς Θείας Λειτουργίας τέλεσε τὴν εἰς Διάκονον Χειροτονία τοῦ
π. Εὐαγγέλου Παπακώστα. Ο νέος κληρικός κατάγεται ἀπὸ τὴν
Λαμία, εἶναι ἔγγαμος, πατέρας τριῶν τέκνων, μαθητὴς τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Λαμίας καὶ εἶναι ὁ ἕκτος ἄμισθος
κληρικὸς τῆς Μητροπόλεώς μας. Στὴν πανηγυρικὴ Θεία Λει-
τουργία παρέστησαν πολλοί ἐπίσημοι. 

Ἑορτή Ἐκκλησιαστικοῦ-Γυμνασίου Λυκείου Λαμίας
Μὲ λαμπρότητα ἑορτάστηκε τὴν Δευτέρα 26 Νοεμβρίου ἡ μνή-
μη τοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ στὸ ὁμώνυμο Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου-Λυκείου Λαμίας. Στὴν πανηγυρικὴ
Θεία Λειτουργία ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λει-

τουργίας τελέσθηκε ἱερὸ Μνημόσυνο ὑπὲρ τῶν κτητόρων,
ἐφόρων, διδασκάλων, μαθητῶν καὶ ὑπαλλήλων τῆς Σχολῆς
καὶ ἀκολούθησε κέρασμα στὴν τραπεζαρία τῆς Σχολῆς.

Θεία Λειτουργία στόν Ἁγ. Ἐλευθέριο Γκύζη-Μνημόσυνο
Δημητρίου Καραγκούνη-Ἐπίσκεψη στόν Σεβασμιώτατο πρ.
Μεσογαίας
Στὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἐλευθερίου στὸ Γκύζη Ἀθηνῶν ἱερούργη-
σε καὶ ὡμίλησε τὴν Κυριακὴ 2 Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος μέ τήν εὐλογία τοῦ Μακαριω-
τάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου. Στή συνέχεια με-
τέβη στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Διονυσίου

Ἀθηνῶν ὅπου ἐτέλεσε συγχοροστατοῦντος τοῦ  Θεοφιλεστά-
του Ἐπισκόπου
Θαυμακοῦ κ.
Ἰακώβου τὸ τεσ-
σαρακονθήμερο
Μνημόσυνο τοῦ
Μεγάλου Εὐεργέ-
του τῆς Μητροπό-
λεώς μας ἀειμνή-
στου Δημητρίου
Καραγκούνη. Ὁ
Σεβασμ ιώτατος
κατά τήν παραμο-
νή του στήν Ἀθή-
να ἐπισκέφθηκε
τὸν Γέροντα Μη-
τροπολίτη πρώην
Μεσογαίας καὶ
Λαυρεωτικῆς κ.
Ἀγαθόνικο στὴν
κατοικία του στὰ
Σπάτα. 

Ἑορτή Ἁγίας Βαρβάρας-Χειροτονία Ἱερέως
Μὲ ἐκκλησιαστικὴ μεγαλοπρέπεια ἑορτάστηκε τὴν Τρίτη 4 Δε-
κεμβρίου ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας
στὴν ὁμώνυμη Ἐνορία τῆς Λαμίας. Στὴν πανηγυρικὴ Θεία Λει-
τουργία ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
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Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τά μέλη τῆς Παγκυπριακῆς Συντεχνίας Δ. Ὑπαλλήλων.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ Τηνίους ἐκδρομεῖς στήν Μονή Ἀγάθωνος.

Χειροτονία διακόνου Εὐαγγέλου Παπακώστα.

Πανηγυρική θεία Λειτουργία στό  Ἐκκλησιαστικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λαμίας.

Θεία Λειτουργία στόν  Ἱ. Ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου Γκύζη.

Ἀρτοκλασία τοῦ Συλλόγου Πολυτέκνων Ν. Φθιώτιδος.

Χειροθεσία ἀναγνώστου Κυπριανοῦ Κουκούλη στόν  Ἅγ. Νεκτάριο Λαμίας.

Μέ τά παιδιά τοῦ χορευτικοῦ τῆς ἐνορίας Ἁγ. Παρασκευῆς Λαμίας.

Μέ τόν Σεβασμιώτατο πρ. Μεσογαίας κ. Ἀγαθόνικό.

Χειροτονία πρεσβυτέρου π. Χρήστου Τσιλοφύτη.



Πρὸς
τὸν εὐσεβῆ Κλῆρο καὶ τὸν Φιλόχριστο λαὸ
τῆς καθ᾽ Ἡμᾶς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.
Διὰ τὸ ὑπόλοιπον τῆς ἁγίας Νηστείας τῶν Χρι-

στουγέννων σᾶς εὔχομαι δύναμιν, ὑπομονὴν καὶ πλου-
σίαν τὴν ἐνίσχυσιν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ,
ὥστε νὰ φθάσετε ἀξίως εἰς τὰ
ἅγια Χριστούγεννα μὲ πολυ-
καρπίαν ἀρετῶν καὶ νὰ ἀξιω-
θεῖτε νὰ προσκυνήσετε τὸν δὶ᾽
ἡμᾶς Νηπιάσαντα Χριστόν.

Τὸ θέμα τῆς παρούσης ἐπι-
κοινωνίας μας εἶναι ποιμαν-
τικῆς φύσεως καὶ ἔχει σχέσιν
μὲ τοὺς τάφους καὶ τὰ κοιμη-
τήρια, τὰ ὁποῖα ὑπάρχουν σὲ
κάθε ἐνορία. Τὸν τελευταῖο
καιρὸ τίθεται τὸ πρόβλημα τῆς
ἐπεκτάσεως πολλῶν ἐνοριακῶν
κοιμητηρίων, ἰδίως στὰ μικρὰ
χωριά, τὰ ὁποῖα ἔχουν γεμίσει
μὲ τάφους καὶ δὲν διαθέτουν
ἄλλο χῶρο διὰ νεωτέρους τάφους. Ἐμμένουν ὁρισμένοι
χριστιανοί μας νὰ μὴ κάνουν ἐκταφή, ἢ ὅπως λέγεται
στὴν ἐκκλησιαστικὴ γλώσσα, ἀνακομιδὴ τοῦ κεκοιμη-
μένου συγγενοῦς των, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ θεωροῦν
τοὺς κοινοὺς τάφους οἰκογενειακοὺς καὶ ἰδιωτικούς.

Παράδοση στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας εἶναι νὰ
γίνεται ἡ ἀνακομιδὴ μετὰ τὴν συμπλήρωση τριῶν ἐτῶν
ἀπὸ τοῦ θανάτου καὶ νὰ φυλάσσωνται τὰ λείψανα σὲ
εἰδικὸ κυτίο εἰς τὸ ὀστεοφυλάκιο τοῦ κοιμητηρίου.
Στὴ θέση τοῦ τάφου δηλαδὴ τοῦ προαπελθόντος
ἀδελφοῦ, θάπτεται ὁ ἄρτι κοιμηθείς καὶ ἔτσι ὁ τάφος
εἶναι κοινός. Ἡ παράδοση αὐτὴ διαπιστώνεται εἰς τὰ
παλαιὰ κοιμητήρια, τὰ ὁποῖα ἦσαν συνήθως στὶς
αὐλὲς τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ὅπου ἐκεῖ ἐθάπτοντο οἱ κε-
κοιμημένοι ἐνορίτες.

Στὴν ἀνακομιδὴ τοῦ λειψάνου ὑπάρχει καὶ εἰδικὸ
τυπικό, τὸ ὁποῖο τηρεῖ ἡ Ἐκκλησία μας. Τὸ πρωΐ τε-
λεῖται Θεία Λειτουργία καὶ μετὰ ὁ Ἱερεὺς ἐπὶ τοῦ τά-
φου τελεῖ τρισάγιο. Ἐὰν ὁ τάφος εἶναι κτιστός, ὁ
ὑπεύθυνος διὰ τὴν ἐκταφὴ σηκώνει τὴν πλάκα, κα-
τέρχεται εἰς τὸ μνῆμα καὶ σιγὰ σιγά, μὲ προσευχὴ καὶ
εὐλάβεια συγκεντρώνει τὰ ὀστᾶ. Κατόπιν γίνεται τὸ
πλύσιμο τῶν λειψάνων. Πρῶτα καθαρίζει τὸ κρανίο μὲ
καθαρὸ κρασί, τὸ ὁποῖο συμβολίζει τὸ ρεῦσαν αἷμα
τοῦ Σταυρωθέντος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπὶ τοῦ κρανίου
τοῦ Πρωτοπλάστου Ἀδάμ, ὅπως εἰκονίζεται στὴν
εἰκόνα τῆς Σταυρώσεως τοῦ Κυρίου μας. Ἐὰν ὁ τάφος
εἶναι στὸ χῶμα, ὁ ὑπεύθυνος διὰ τὴν ἐκταφὴ σχηματί-
ζει τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ μὲ τὴν ἀξίνα ἐπὶ τοῦ τά-
φου καὶ ἀρχίζει νὰ σκάβει προσεκτικὰ μέχρις ὅτου
συγκεντρώσει ὅλα τὰ ὀστᾶ, τὰ ὁποῖα πλένει καὶ

εὐπρεπίζει εἰς τό κυτίον. Μερικοὶ ἐκ τῶν συγγενῶν
προσέρχονται καὶ ἀσπάζονται τὸ κρανίο τοῦ κεκοιμη-
μένου, τὸ ὁποῖο προηγουμένως ὁ ὑπεύθυνος ἔχει κα-
λύψει μὲ λευκὸ μαντῆλι. Στὴ συνέχεια τὸ κυτίον ἐνα-
ποτίθεται στὸ ὀστεοφυλάκιο ὅπου καὶ πολλὰ ἄλλα
κυτία λειψάνων. Παλαιότερα ὑπῆρχε ἡ συνήθεια νὰ
ρίπτονται ὅλα τὰ ὀστᾶ στὸ χωνευτήριο, ὅπου ἦταν

στὴν ἄκρη τοῦ κοιμητηρίου.
Ἔτσι, ἐπὶ αἰῶνας, μικρὰ κοιμη-
τήρια ἐδέχοντο τὴν ταφὴ ὅλων
τῶν κατοίκων, χωρὶς ποτὲ νὰ
δημιουργεῖται πρόβλημα χώρου.

Δυστυχῶς, αὐτὴ ἡ παράδο-
ση εἴτε ἀπὸ ἄγνοια, εἴτε ἀπὸ
ματαιοδοξία, εἴτε ἀπὸ ψυχικὴ
δυσκολία, παραβιάζεται καὶ
ἀνατρέπεται. Ἔτσι, καὶ τὰ πιὸ
μεγάλα κοιμητήρια ἔχουν γεμί-
σει καὶ χρειάζονται ἀπὸ καιροῦ
εἰς καιρὸν ἐπέκταση.

Ἡ τακτική της ἀνακομιδῆς,
ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστική
της ἑρμηνεία, ἔχει καὶ τὴν πρα-

κτικὴ πλευρά. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ὑπάρχει χῶρος γιὰ
ὅλους. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συνεχισθεῖ αὐτὴ ἡ κατά-
σταση, διότι θὰ μᾶς ὁδηγήσει κάποτε σὲ ἀδιέξοδο.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.
Οἱ τὰ πάντα καλῶς διαταξάμενοι θεοφόροι Πατέ-

ρες ἔχουν ὁρίσει μὲ Κανόνες καὶ Ἀποφάσεις Ἱερῶν
Συνόδων, πῶς πρέπει νὰ χειριζόμαστε καὶ τὰ θέματα
τῶν κεκοιμημένων. Ὅσο ἡ ἐκκοσμίκευση κὶ ἂν θέλει
νὰ ἀλλοιώσει τὰ πάντα στὴν ἐκκλησιαστική μας ζωή,
ἐμεῖς πρέπει νὰ ἀκολουθοῦμε ἀπαρέγκλιτα τὴν πίστη
καὶ ζωὴ τῶν πατέρων μας.

Σὲ συγκεκριμένες περιπτώσεις ἔχουμε ὁράματα καὶ
ἐπεμβάσεις Ἁγίων, ποῦ ζητοῦν τὴν ἀνακομιδή τους. Ἡ
ψυχὴ θεωρεῖ καὶ αὐτὴ τὴν τελευταία πράξη τῆς ἀνα-
κομιδῆς τοῦ λειψάνου, ὡς ἀνάπαυση.

Ἂν δὲν γινόταν ἡ ἀνακομιδή, δὲν θὰ εἴχαμε τὸν
πλοῦτο τῶν ἱερῶν λειψάνων τῶν Μαρτύρων, τῶν
Ὁσίων καὶ τῶν λοιπῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἀκόμα ἡ ἡμέρα τῆς ἀνακομιδῆς ἑνὸς Ἁγίου εἶναι ἡμέ-
ρα ἑορτῆς καὶ πανηγύρεως, ὅπως καὶ τοῦ Ἁγίου Διο-
νυσίου τοῦ ἐν Ζακύνθῳ, τὴν μνήμη τοῦ ὁποίου ἑορτά-
ζει αὔριο ἡ Ἐκκλησία μας.

Ἂς ἔχει ἐφαρμογὴ σὲ ὅλους μας ὁ λόγος τοῦ Ἀπο-
στόλου Παύλου:

«Ἐὰν τε γὰρ ζῶμεν, τῷ Κυρίω ζῶμεν. ἐὰν τε ἀπο-
θνήσκωμεν, τῷ Κυρίω ἀποθνήσκωμεν. ἐὰν τε οὖν
ζῶμεν, ἐὰν τε ἀποθνήσκωμεν τοῦ Κυρίου ἐσμὲν» (Ρωμ.
14,8).

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

γία εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἐνημερωθεῖ γιά τό πολύπλευρο ποι-
μαντικό ἔργο τῆς ἐνορίας. Τὴν Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου, ἑορτή
τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ τοῦ Καλλικελάδου, ὁ Σεβασμιώτατος χορο-
στάτησε στήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε
στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας κατὰ τὴν ὁποία τέθηκε
πρὸς προσκύνηση τῶν πιστῶν τμῆμα τῆς τιμίας Κάρας τοῦ ἁγί-
ου, τὸ ὁποῖο φυλάσσεται στή Μητρόπολή μας. Τὴν Παρα-
σκευὴ 21 Δεκεμβρίου τὸ πρωί, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος  τέλεσε Ἁγιασμὸ γιὰ τὴν ἔναρξη τῶν ἐργα-
σιῶν τοῦ ἔργου ἀποχέτευσης τοῦ Δήμου Στυλίδος. Στὸν
ἁγιασμὸ παρέστησαν πολλοί ἐπίσημοι. Τὴν Κυριακὴ 23 Δε-
κεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε στὸν Ἱερὸ
Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Λαμίας. Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ
ἑορτή τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως. Τήν παραμονή τελέσθηκε
πανηγυρικός ἑσπερινός στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου καί τή συμμετοχή τοῦ
ἱεροῦ κλήρου, ἐνῶ τήν κυριώνυμη ἡμέρα τελέσθηκε ἀρχιερα-
τική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου, πα-
ρουσία ἐπισήμων καί πλῆθος λαοῦ. Τήν Τετάρτη 26 Δεκεμβρί-
ου ἱερούργησε καί μίλησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό Πανα-
γίας Δεσποίνης.

Προσκυνητές Ἀθηνῶν

Ἑκατὸ προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν ἐνορία Προφήτου Ἡλιοῦ Παγκρα-
τίου Ἀθηνῶν μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Ἀρχιμ. π.  Κλήμη  Κουτσομύ-
τη, Α΄ Γραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπισκέφτηκαν τὸ Σάββα-
το 3 Νοεμβρίου τὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας. Τοὺς ἐκδρομεῖς

ὑποδέχθηκε ὁ Σεβασμιώτατος στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Βαρβάρας
Λαμίας, ὅπου τούς καλωσόρισε καὶ τοὺς προσέφερε εὐλογίες
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 

Ἑορτή Παμ. Ταξιαρχῶν στήν Ἀεροπορική Μονάδα Μοδίου
Μὲ λαμπρότητα ἑορτάστηκε τὴν Πέμπτη 8 Νοεμβρίου ἡ μνήμη
τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ, προστατῶν
τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας, στὴν Ἁεροπορική Μονάδα Καυσί-
μων Μοδίου.  Στὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία ποὺ τελέσθη-
κε στὸ ὁμώνυμο Παρεκκλήσιο τῆς Μονάδος χοροστάτησε καὶ
ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Νικόλαος. Πρὸ
τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε ἀρτοκλασία
καὶ Δοξολογία. Ὁ Σεβασμιώτατος τίμησε τόν Διοικητή της,

Ὑποσμηναγὸ Παναγιώτη Τσιουρή μέ τὸ Μετάλλιο τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως ἐνῶ ὁ Διοικητὴς ἐπέδωσε στὸ Σεβασμιώτατο
τιμητικὴ πλακέτα. Στὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία παρέστη-
σαν πολλοί ἐπίσημοι. 

Ἐκδημία π. Σπυρίδωνος Κουρέλη
Ἐκοιμήθη τὸ ἀπόγευμα τῆς Δευτέ-
ρας 12ης Νοεμβρίου ὁ συντα-
ξιοῦχος ἐφημέριος τῆς Μητροπό-
λεώς μας Πρωτοπρ. π. Σπυρίδων
Κουρέλης. Ὁ μακαριστὸς γεννή-
θηκε στὶς 14 Σεπτεμβρίου τοῦ
1939 στὸ Γαρδίκι Ὁμιλαίων. Χει-
ροτονήθηκε Διάκονος καὶ Πρε-
σβύτερος τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1973
ἀπὸ τὸν μακαριστὸ Μητροπολίτη
Φθιώτιδος κυρὸ Δαμασκηνό. Διο-
ρίστηκε ἐφημέριος ἀρχικὰ στὴν
Ἐνορία Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ

Ἑλένης Καμπιῶν καὶ ἀπὸ τὸ 1978 στὴν Ἐνορία Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου Γαρδικίου, ὅπου καί ὑπηρέτησε εὐδοκίμως μέχρι
τῆς κοιμήσεώς του, παρά τήν συνταξιοδότησή του τὸ ἔτος
2009. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ μεταστάντος π. Σπυρίδωνος
τελέσθηκε τὴν Τρίτη 13 Νοεμβρίου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Τρύ-
φωνος Κουρελέϊκων Γαρδικίου. Τόν Σεβασμιώτατο ἐκπροσώ-
πησε ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Θεόκλητος Μπρούζης. Τὸ τεσσα-
ρακονθήμερο Μνημόσυνο τοῦ π. Σπυρίδωνος τέλεσε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τὸ Σάββατο 15 Δε-
κεμβρίου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Τρύφωνος. Ὁ Σεβασμιώτατος
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ὡμίλησε γιὰ τὴν ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ μακαριστοῦ. Στὸ ἱερὸ
Μνημόσυνο παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Σπερχειάδος-Μακρακώ-
μης κ. Εὐθύμιος Παπαευθυμίου καί πολλοί εὐσεβεῖς χριστια-
νοἰ τῆς περιοχῆς.

Σύναξη Κατηχητῶν  Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος

Σύναξη τῶν Κατηχητῶν τῆς Μητροπόλεως Φθιώτιδος πραγμα-
τοποιήθηκε τὸ Σάββατο 17 Νοεμβρίου στὸ Πνευματικὸ καὶ Δι-
οικητικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στή Λαμία. Ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος μίλησε στοὺς Κατη-
χητὲς καί ἀναφέρθηκε στό σημαντικό ἔργο τῶν Κατηχητικῶν
Σχολείων στήν σύγχρονη κοινωνία.  Ἀκολούθησε συζήτηση
καί στό τέλος ὁ Σεβασμιώτατος διένειμε τὰ Διοριστήρια τῶν
νέων Κατηχητῶν καὶ ἀπὸ ἕνα βιβλίο ὡς εὐλογία σὲ ὅλους
τούς Κατηχητὲς. Ἡ ἔναρξη τῆς νέας χρονιᾶς στὴ Σχολὴ Κατη-
χητῶν πραγματοποιήθηκε  τὴν Δευτέρα 19  Νοεμβρίου τὸ
ἀπόγευμα μὲ ἁγιασμὸ ποὺ τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Νικόλαος στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίας Βαρβάρας Λαμίας. Ἀμέσως μετὰ πραγματοποιήθηκε ἡ
πρώτη ὁμιλία ἀπὸ τὸν Θεολόγο κ. Γεώργιο Κωτσάκη μὲ θέμα
«Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Μέγας καὶ Μοναδικὸς Διδάσκαλος».

Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου στήν Ἐνορία Κόμματος Λαμίας
Στό πλαίσιο τῶν ἐκδηλώσεων γιά τὴν προβολὴ καὶ προώθηση
τῆς διδασκαλίας τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας  πού
ἡ  Ἱερὰ Μητρόπολίς μας προγραμμάτισε γιά τὸ ἔτος 2012 ἦταν
ἐνταγμένη καί ἡ ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

μας κ. Νικολάου πού πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακή 18 Νο-
εμβρίου στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου
Κόμματος Λαμίας. Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιὰ τὸν Ἅγιο Νε-
κτάριο Ἐπίσκοπο Πενταπόλεως τὸν Θαυματουργὸ. Τὸν Σεβα-
σμιώτατο στὴν ἐκδήλωση προσφώνησε ὁ Ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ.
Εὐθύμιος Στεφανῆς. 

Ἑορτή Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου καί  Ἐνόπλων Δυνάμεων
Μὲ λαμπρότητα ἑορτάστηκε τὴν Τέταρτη 21 Νοεμβρίου ἡ

ἑορτὴ τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ ἡ ἡμέρα τῶν
Ἐνόπλων Δυνάμεων. Στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Εὐαγ-
γελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καί παρέστησαν
πολλοί ἐπίσημοι. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε

Δοξολογία καὶ στὴ συνέχεια ἐπιμνημόσυνη δέηση στὸ  ἡρῶο
στὴν Πλατεία Πάρκου. Ἀκολούθως ὁ Στρατηγὸς Διοικητής
ΜΕΡΥΠ παρέθεσε δεξίωση στὴ Λέσχη Ἀξιωματικῶν Λαμίας,
στὴν ὁποία παρέστη καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.
Νικόλαος.

Νέος  Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Λαμίας
Μὲ ἀπόφαση τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου μας κ.
Νικολάου διορίστηκε νέος
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Λα-
μίας, ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτο-
πρεσβύτερος π. Παναγιώτης
Σερέτης, Ἐφημέριος τοῦ
Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Λαμίας. Ὁ π. Παναγιώτης
εἶναι ἔγγαμος ἱερεύς, πατέρας
τριῶν παιδιῶν, Α΄ μορφω-
τικῆς κατηγορίας καὶ ὑπηρε-
τεῖ ἀπὸ τὸ ἔτος 1998 στὴν
Ἱερὰ Μητρόπολή μας καί

εἶναι ὑπεύθυνος τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τοῦ Ἱεροῦ Μητρο-
πολιτικοῦ Ναοῦ καὶ μέλος τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἑορτή Ἁγίας Αἰκατερίνης-Χειροτονία Διακόνου
Στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Αἰκατερίνης  Στυλίδος
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Τὸ 66ο Ἐνοριακό Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως στὸν Ἱερὸ Ναὸ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Μώλου ἐγκαινία-
σε τὴν Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος. Τῶν ἐγκαινίων προηγήθηκε ἀρχιερατική
Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου. 

Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος  τίμησε
μὲ τὸ ὀφίκιο τοῦ Οἰκονόμου τὸν  Ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ π. Κων-
σταντῖνο Βάγια. Ὁ π. Κωνσταντῖνος εὐχαρίστησε τὸν Σεβα-
σμιώτατο γιὰ τὴν τιμὴ ποὺ τοῦ ἔκανε καὶ ὅλους ὅσοι βοήθη-
σαν στὴν ἀνέγερση τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου, ἰδιαιτέρως δὲ

τὸν Δήμαρχο Μώλου – Ἁγίου Κωνσταντίνου κ. Εὐάγγελο Τε-
τριμίδα γιὰ τὴν ἠθικὴ καὶ ὑλικὴ συμπαράσταση, ἐνῶ ἀκολού-
θως ἀπηύθυνε σύντομο χαιρετισμὸ ὁ κ. Δήμαρχος. Στὴν ἀντι-
φώνησή του ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τὸν κ. Δήμαρχο
γιὰ τὴν ἔμπρακτη συμπαράστασή του στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας

καὶ εἰς ἔνδειξη τιμῆς τοῦ προσέφερε τὸ Μετάλλιο τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως καὶ ἐκ μέρους τῆς Ἐνορίας ἀναμνηστικὴ πλακέ-
τα. 

Στὴν συνέχεια κλῆρος καὶ λαὸς μὲ προεξάρχοντα τὸν Σε-
βασμιώτατο μετέβησαν στὸ παραπλεύρως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ πε-
ρικαλλὲς Πνευματικὸ Κέντρο, ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος μὲ τὸν κ.
Δήμαρχο ἔκοψαν τὴν κορδέλα τῶν Ἐγκαινίων. 

Στὴ Θεία Λειτουργία καὶ στὴν τελετὴ τῶν Ἐγκαινίων παρέ-
στησαν πολλοί ἐπίσήμοι, ἐκπρόσωποι τοπικῶν φορέων καὶ
πλῆθος πιστῶν. 

Ἀκολούθησε δεξίωση πού παρέθεσε τό Ἐκκλησιαστικό
Συμβούλιο στήν ζεστή καί ὄμορφη αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ
Κέντρου γιά τούς ἐπισήμους καί ὅλους τούς εὐσεβεῖς χριστια-
νούς.

Η ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΚΕΚΟΙΜΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ἐνημερώνουμε ὅτι ἀπό τήν 1η
Ἰανουαρίου 2013 ὅσοι ἐπιθυμοῦν
νά διαβάζουν τήν ἐφημερίδα μας,
νά συνδέονται μέ τήν ἰστοσελίδα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. 

http://www.imfth.gr

Ἀπό τόν πανηγυρικό ἑσπερινό τῶν Χριστουγέννων στό Μητροπολιτικό Ναό.

Ὀμιλία Σεβασμιωτάτου στό Πνευματικό Κέντρο Ἁγ. Ἀθανασίου Κόμματος.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ 

Στὸ γενικὸ πλαίσιο τῆς ἀποχριστιανοποιήσεως τῆς
Ἑλληνικῆς κοινωνίας ἐντάσσεται καὶ τὸ νέο μέτρο ποὺ
ἔλαβε τὸ Ὑπουργεῖο Ἀνάπτυξης γιὰ τὴν κατάργηση τῆς
Κυριακῆς ἀργίας, μὲ πρόσχημα τὴν ἀνάπτυξη τῶν
μικρῶν καταστημάτων.

Ἕνας ἱερὸς θεσμὸς ποὺ ἐπὶ αἰῶνες περιφρουρήθη-
κε, ἀκόμα καὶ σὲ περιόδους σκλαβιᾶς, τώρα καταλύε-
ται ἀπὸ χριστιανοὺς πολιτικούς, οἱ ὁποῖοι, τάχα χάριν
οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης, ὄχι μόνο ἀποποιοῦνται τὴν
χριστιανική τους ἰδιότητα, ἀλλὰ ὑποχρεώνουν καὶ τοὺς
πολίτες νὰ καταργήσουν τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς, νὰ
τὴν ἀντικαταστήσουν μὲ τὴν ἀργία τῆς Δευτέρας καὶ νὰ
κόψουν κάθε σχέση μὲ τὸν ἐκκλησιασμὸ καὶ τὴν ἱερότη-
τα τῆς ἡμέρας τοῦ Κυρίου.

Θέλουν νὰ ἀπελευθερώσουν τήν ἀγορά, ὅπως δια-
μηνύουν. Στὴν οὐσία ὅμως περιορίζουν τὴν ἄσκηση τοῦ
θρησκευτικοῦ συναισθήματος καὶ τὴν ἐνίσχυση τῶν
οἰκογενειακῶν δεσμῶν. Ἡ Κυριακὴ εἶναι ἡμέρα σχόλης
ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων. Εἶναι ἡμέρα γιὰ τὸν Θεὸ καὶ
τὴν οἰκογένεια. Μὲ τὴν κατάργησή της δὲν βοηθεῖται ὁ
ἐργαζόμενος ἀλλὰ τὰ σχέδια ἐκείνων ποὺ σιγὰ-σιγὰ κα-
θιερώνουν καὶ στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα τὸ ἄθρησκο
Κράτος.

Συντάσσομαι μὲ τοὺς ἐμπόρους καὶ ἐμποροϋπαλλή-
λους τῆς Φθιώτιδος ποὺ ἀγωνίζονται κατὰ τῆς καταρ-
γήσεως τῆς Κυριακῆς ἀργίας καὶ ἐντόνως διαμαρτύρο-
μαι γιὰ τὸ ἀντιχριστιανικὸ καὶ ἀντικοινωνικὸ αὐτὸ μέ-
τρο.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ ἐκδρομεῖς τῆς ἐνορίας Προφ. Ἠλία Παγκρατίου.

Ἀναμνηστική φωτογραφία ἀπό τόν ἑορτασμό στήν Ἀεροπορική Μονάδα Μοδίου.

Ἀπό τήν σύναξη κατηχητῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἀπό τήν δεξίωση ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.



Πρὸς
τὸν εὐσεβῆ Κλῆρο καὶ τὸν Φιλόχριστο λαὸ
τῆς καθ᾽ Ἡμᾶς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.
Διὰ τὸ ὑπόλοιπον τῆς ἁγίας Νηστείας τῶν Χρι-

στουγέννων σᾶς εὔχομαι δύναμιν, ὑπομονὴν καὶ πλου-
σίαν τὴν ἐνίσχυσιν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ,
ὥστε νὰ φθάσετε ἀξίως εἰς τὰ
ἅγια Χριστούγεννα μὲ πολυ-
καρπίαν ἀρετῶν καὶ νὰ ἀξιω-
θεῖτε νὰ προσκυνήσετε τὸν δὶ᾽
ἡμᾶς Νηπιάσαντα Χριστόν.

Τὸ θέμα τῆς παρούσης ἐπι-
κοινωνίας μας εἶναι ποιμαν-
τικῆς φύσεως καὶ ἔχει σχέσιν
μὲ τοὺς τάφους καὶ τὰ κοιμη-
τήρια, τὰ ὁποῖα ὑπάρχουν σὲ
κάθε ἐνορία. Τὸν τελευταῖο
καιρὸ τίθεται τὸ πρόβλημα τῆς
ἐπεκτάσεως πολλῶν ἐνοριακῶν
κοιμητηρίων, ἰδίως στὰ μικρὰ
χωριά, τὰ ὁποῖα ἔχουν γεμίσει
μὲ τάφους καὶ δὲν διαθέτουν
ἄλλο χῶρο διὰ νεωτέρους τάφους. Ἐμμένουν ὁρισμένοι
χριστιανοί μας νὰ μὴ κάνουν ἐκταφή, ἢ ὅπως λέγεται
στὴν ἐκκλησιαστικὴ γλώσσα, ἀνακομιδὴ τοῦ κεκοιμη-
μένου συγγενοῦς των, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ θεωροῦν
τοὺς κοινοὺς τάφους οἰκογενειακοὺς καὶ ἰδιωτικούς.

Παράδοση στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας εἶναι νὰ
γίνεται ἡ ἀνακομιδὴ μετὰ τὴν συμπλήρωση τριῶν ἐτῶν
ἀπὸ τοῦ θανάτου καὶ νὰ φυλάσσωνται τὰ λείψανα σὲ
εἰδικὸ κυτίο εἰς τὸ ὀστεοφυλάκιο τοῦ κοιμητηρίου.
Στὴ θέση τοῦ τάφου δηλαδὴ τοῦ προαπελθόντος
ἀδελφοῦ, θάπτεται ὁ ἄρτι κοιμηθείς καὶ ἔτσι ὁ τάφος
εἶναι κοινός. Ἡ παράδοση αὐτὴ διαπιστώνεται εἰς τὰ
παλαιὰ κοιμητήρια, τὰ ὁποῖα ἦσαν συνήθως στὶς
αὐλὲς τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ὅπου ἐκεῖ ἐθάπτοντο οἱ κε-
κοιμημένοι ἐνορίτες.

Στὴν ἀνακομιδὴ τοῦ λειψάνου ὑπάρχει καὶ εἰδικὸ
τυπικό, τὸ ὁποῖο τηρεῖ ἡ Ἐκκλησία μας. Τὸ πρωΐ τε-
λεῖται Θεία Λειτουργία καὶ μετὰ ὁ Ἱερεὺς ἐπὶ τοῦ τά-
φου τελεῖ τρισάγιο. Ἐὰν ὁ τάφος εἶναι κτιστός, ὁ
ὑπεύθυνος διὰ τὴν ἐκταφὴ σηκώνει τὴν πλάκα, κα-
τέρχεται εἰς τὸ μνῆμα καὶ σιγὰ σιγά, μὲ προσευχὴ καὶ
εὐλάβεια συγκεντρώνει τὰ ὀστᾶ. Κατόπιν γίνεται τὸ
πλύσιμο τῶν λειψάνων. Πρῶτα καθαρίζει τὸ κρανίο μὲ
καθαρὸ κρασί, τὸ ὁποῖο συμβολίζει τὸ ρεῦσαν αἷμα
τοῦ Σταυρωθέντος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπὶ τοῦ κρανίου
τοῦ Πρωτοπλάστου Ἀδάμ, ὅπως εἰκονίζεται στὴν
εἰκόνα τῆς Σταυρώσεως τοῦ Κυρίου μας. Ἐὰν ὁ τάφος
εἶναι στὸ χῶμα, ὁ ὑπεύθυνος διὰ τὴν ἐκταφὴ σχηματί-
ζει τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ μὲ τὴν ἀξίνα ἐπὶ τοῦ τά-
φου καὶ ἀρχίζει νὰ σκάβει προσεκτικὰ μέχρις ὅτου
συγκεντρώσει ὅλα τὰ ὀστᾶ, τὰ ὁποῖα πλένει καὶ

εὐπρεπίζει εἰς τό κυτίον. Μερικοὶ ἐκ τῶν συγγενῶν
προσέρχονται καὶ ἀσπάζονται τὸ κρανίο τοῦ κεκοιμη-
μένου, τὸ ὁποῖο προηγουμένως ὁ ὑπεύθυνος ἔχει κα-
λύψει μὲ λευκὸ μαντῆλι. Στὴ συνέχεια τὸ κυτίον ἐνα-
ποτίθεται στὸ ὀστεοφυλάκιο ὅπου καὶ πολλὰ ἄλλα
κυτία λειψάνων. Παλαιότερα ὑπῆρχε ἡ συνήθεια νὰ
ρίπτονται ὅλα τὰ ὀστᾶ στὸ χωνευτήριο, ὅπου ἦταν

στὴν ἄκρη τοῦ κοιμητηρίου.
Ἔτσι, ἐπὶ αἰῶνας, μικρὰ κοιμη-
τήρια ἐδέχοντο τὴν ταφὴ ὅλων
τῶν κατοίκων, χωρὶς ποτὲ νὰ
δημιουργεῖται πρόβλημα χώρου.

Δυστυχῶς, αὐτὴ ἡ παράδο-
ση εἴτε ἀπὸ ἄγνοια, εἴτε ἀπὸ
ματαιοδοξία, εἴτε ἀπὸ ψυχικὴ
δυσκολία, παραβιάζεται καὶ
ἀνατρέπεται. Ἔτσι, καὶ τὰ πιὸ
μεγάλα κοιμητήρια ἔχουν γεμί-
σει καὶ χρειάζονται ἀπὸ καιροῦ
εἰς καιρὸν ἐπέκταση.

Ἡ τακτική της ἀνακομιδῆς,
ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστική
της ἑρμηνεία, ἔχει καὶ τὴν πρα-

κτικὴ πλευρά. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ὑπάρχει χῶρος γιὰ
ὅλους. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συνεχισθεῖ αὐτὴ ἡ κατά-
σταση, διότι θὰ μᾶς ὁδηγήσει κάποτε σὲ ἀδιέξοδο.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.
Οἱ τὰ πάντα καλῶς διαταξάμενοι θεοφόροι Πατέ-

ρες ἔχουν ὁρίσει μὲ Κανόνες καὶ Ἀποφάσεις Ἱερῶν
Συνόδων, πῶς πρέπει νὰ χειριζόμαστε καὶ τὰ θέματα
τῶν κεκοιμημένων. Ὅσο ἡ ἐκκοσμίκευση κὶ ἂν θέλει
νὰ ἀλλοιώσει τὰ πάντα στὴν ἐκκλησιαστική μας ζωή,
ἐμεῖς πρέπει νὰ ἀκολουθοῦμε ἀπαρέγκλιτα τὴν πίστη
καὶ ζωὴ τῶν πατέρων μας.

Σὲ συγκεκριμένες περιπτώσεις ἔχουμε ὁράματα καὶ
ἐπεμβάσεις Ἁγίων, ποῦ ζητοῦν τὴν ἀνακομιδή τους. Ἡ
ψυχὴ θεωρεῖ καὶ αὐτὴ τὴν τελευταία πράξη τῆς ἀνα-
κομιδῆς τοῦ λειψάνου, ὡς ἀνάπαυση.

Ἂν δὲν γινόταν ἡ ἀνακομιδή, δὲν θὰ εἴχαμε τὸν
πλοῦτο τῶν ἱερῶν λειψάνων τῶν Μαρτύρων, τῶν
Ὁσίων καὶ τῶν λοιπῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἀκόμα ἡ ἡμέρα τῆς ἀνακομιδῆς ἑνὸς Ἁγίου εἶναι ἡμέ-
ρα ἑορτῆς καὶ πανηγύρεως, ὅπως καὶ τοῦ Ἁγίου Διο-
νυσίου τοῦ ἐν Ζακύνθῳ, τὴν μνήμη τοῦ ὁποίου ἑορτά-
ζει αὔριο ἡ Ἐκκλησία μας.

Ἂς ἔχει ἐφαρμογὴ σὲ ὅλους μας ὁ λόγος τοῦ Ἀπο-
στόλου Παύλου:

«Ἐὰν τε γὰρ ζῶμεν, τῷ Κυρίω ζῶμεν. ἐὰν τε ἀπο-
θνήσκωμεν, τῷ Κυρίω ἀποθνήσκωμεν. ἐὰν τε οὖν
ζῶμεν, ἐὰν τε ἀποθνήσκωμεν τοῦ Κυρίου ἐσμὲν» (Ρωμ.
14,8).

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

γία εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἐνημερωθεῖ γιά τό πολύπλευρο ποι-
μαντικό ἔργο τῆς ἐνορίας. Τὴν Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου, ἑορτή
τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ τοῦ Καλλικελάδου, ὁ Σεβασμιώτατος χορο-
στάτησε στήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε
στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας κατὰ τὴν ὁποία τέθηκε
πρὸς προσκύνηση τῶν πιστῶν τμῆμα τῆς τιμίας Κάρας τοῦ ἁγί-
ου, τὸ ὁποῖο φυλάσσεται στή Μητρόπολή μας. Τὴν Παρα-
σκευὴ 21 Δεκεμβρίου τὸ πρωί, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος  τέλεσε Ἁγιασμὸ γιὰ τὴν ἔναρξη τῶν ἐργα-
σιῶν τοῦ ἔργου ἀποχέτευσης τοῦ Δήμου Στυλίδος. Στὸν
ἁγιασμὸ παρέστησαν πολλοί ἐπίσημοι. Τὴν Κυριακὴ 23 Δε-
κεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε στὸν Ἱερὸ
Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Λαμίας. Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ
ἑορτή τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως. Τήν παραμονή τελέσθηκε
πανηγυρικός ἑσπερινός στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου καί τή συμμετοχή τοῦ
ἱεροῦ κλήρου, ἐνῶ τήν κυριώνυμη ἡμέρα τελέσθηκε ἀρχιερα-
τική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου, πα-
ρουσία ἐπισήμων καί πλῆθος λαοῦ. Τήν Τετάρτη 26 Δεκεμβρί-
ου ἱερούργησε καί μίλησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό Πανα-
γίας Δεσποίνης.

Προσκυνητές Ἀθηνῶν

Ἑκατὸ προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν ἐνορία Προφήτου Ἡλιοῦ Παγκρα-
τίου Ἀθηνῶν μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Ἀρχιμ. π.  Κλήμη  Κουτσομύ-
τη, Α΄ Γραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπισκέφτηκαν τὸ Σάββα-
το 3 Νοεμβρίου τὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας. Τοὺς ἐκδρομεῖς

ὑποδέχθηκε ὁ Σεβασμιώτατος στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Βαρβάρας
Λαμίας, ὅπου τούς καλωσόρισε καὶ τοὺς προσέφερε εὐλογίες
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 

Ἑορτή Παμ. Ταξιαρχῶν στήν Ἀεροπορική Μονάδα Μοδίου
Μὲ λαμπρότητα ἑορτάστηκε τὴν Πέμπτη 8 Νοεμβρίου ἡ μνήμη
τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ, προστατῶν
τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας, στὴν Ἁεροπορική Μονάδα Καυσί-
μων Μοδίου.  Στὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία ποὺ τελέσθη-
κε στὸ ὁμώνυμο Παρεκκλήσιο τῆς Μονάδος χοροστάτησε καὶ
ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Νικόλαος. Πρὸ
τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε ἀρτοκλασία
καὶ Δοξολογία. Ὁ Σεβασμιώτατος τίμησε τόν Διοικητή της,

Ὑποσμηναγὸ Παναγιώτη Τσιουρή μέ τὸ Μετάλλιο τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως ἐνῶ ὁ Διοικητὴς ἐπέδωσε στὸ Σεβασμιώτατο
τιμητικὴ πλακέτα. Στὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία παρέστη-
σαν πολλοί ἐπίσημοι. 

Ἐκδημία π. Σπυρίδωνος Κουρέλη
Ἐκοιμήθη τὸ ἀπόγευμα τῆς Δευτέ-
ρας 12ης Νοεμβρίου ὁ συντα-
ξιοῦχος ἐφημέριος τῆς Μητροπό-
λεώς μας Πρωτοπρ. π. Σπυρίδων
Κουρέλης. Ὁ μακαριστὸς γεννή-
θηκε στὶς 14 Σεπτεμβρίου τοῦ
1939 στὸ Γαρδίκι Ὁμιλαίων. Χει-
ροτονήθηκε Διάκονος καὶ Πρε-
σβύτερος τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1973
ἀπὸ τὸν μακαριστὸ Μητροπολίτη
Φθιώτιδος κυρὸ Δαμασκηνό. Διο-
ρίστηκε ἐφημέριος ἀρχικὰ στὴν
Ἐνορία Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ

Ἑλένης Καμπιῶν καὶ ἀπὸ τὸ 1978 στὴν Ἐνορία Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου Γαρδικίου, ὅπου καί ὑπηρέτησε εὐδοκίμως μέχρι
τῆς κοιμήσεώς του, παρά τήν συνταξιοδότησή του τὸ ἔτος
2009. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ μεταστάντος π. Σπυρίδωνος
τελέσθηκε τὴν Τρίτη 13 Νοεμβρίου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Τρύ-
φωνος Κουρελέϊκων Γαρδικίου. Τόν Σεβασμιώτατο ἐκπροσώ-
πησε ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Θεόκλητος Μπρούζης. Τὸ τεσσα-
ρακονθήμερο Μνημόσυνο τοῦ π. Σπυρίδωνος τέλεσε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τὸ Σάββατο 15 Δε-
κεμβρίου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Τρύφωνος. Ὁ Σεβασμιώτατος
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ὡμίλησε γιὰ τὴν ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ μακαριστοῦ. Στὸ ἱερὸ
Μνημόσυνο παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Σπερχειάδος-Μακρακώ-
μης κ. Εὐθύμιος Παπαευθυμίου καί πολλοί εὐσεβεῖς χριστια-
νοἰ τῆς περιοχῆς.

Σύναξη Κατηχητῶν  Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος

Σύναξη τῶν Κατηχητῶν τῆς Μητροπόλεως Φθιώτιδος πραγμα-
τοποιήθηκε τὸ Σάββατο 17 Νοεμβρίου στὸ Πνευματικὸ καὶ Δι-
οικητικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στή Λαμία. Ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος μίλησε στοὺς Κατη-
χητὲς καί ἀναφέρθηκε στό σημαντικό ἔργο τῶν Κατηχητικῶν
Σχολείων στήν σύγχρονη κοινωνία.  Ἀκολούθησε συζήτηση
καί στό τέλος ὁ Σεβασμιώτατος διένειμε τὰ Διοριστήρια τῶν
νέων Κατηχητῶν καὶ ἀπὸ ἕνα βιβλίο ὡς εὐλογία σὲ ὅλους
τούς Κατηχητὲς. Ἡ ἔναρξη τῆς νέας χρονιᾶς στὴ Σχολὴ Κατη-
χητῶν πραγματοποιήθηκε  τὴν Δευτέρα 19  Νοεμβρίου τὸ
ἀπόγευμα μὲ ἁγιασμὸ ποὺ τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Νικόλαος στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίας Βαρβάρας Λαμίας. Ἀμέσως μετὰ πραγματοποιήθηκε ἡ
πρώτη ὁμιλία ἀπὸ τὸν Θεολόγο κ. Γεώργιο Κωτσάκη μὲ θέμα
«Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Μέγας καὶ Μοναδικὸς Διδάσκαλος».

Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου στήν Ἐνορία Κόμματος Λαμίας
Στό πλαίσιο τῶν ἐκδηλώσεων γιά τὴν προβολὴ καὶ προώθηση
τῆς διδασκαλίας τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας  πού
ἡ  Ἱερὰ Μητρόπολίς μας προγραμμάτισε γιά τὸ ἔτος 2012 ἦταν
ἐνταγμένη καί ἡ ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

μας κ. Νικολάου πού πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακή 18 Νο-
εμβρίου στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου
Κόμματος Λαμίας. Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιὰ τὸν Ἅγιο Νε-
κτάριο Ἐπίσκοπο Πενταπόλεως τὸν Θαυματουργὸ. Τὸν Σεβα-
σμιώτατο στὴν ἐκδήλωση προσφώνησε ὁ Ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ.
Εὐθύμιος Στεφανῆς. 

Ἑορτή Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου καί  Ἐνόπλων Δυνάμεων
Μὲ λαμπρότητα ἑορτάστηκε τὴν Τέταρτη 21 Νοεμβρίου ἡ

ἑορτὴ τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ ἡ ἡμέρα τῶν
Ἐνόπλων Δυνάμεων. Στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Εὐαγ-
γελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καί παρέστησαν
πολλοί ἐπίσημοι. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε

Δοξολογία καὶ στὴ συνέχεια ἐπιμνημόσυνη δέηση στὸ  ἡρῶο
στὴν Πλατεία Πάρκου. Ἀκολούθως ὁ Στρατηγὸς Διοικητής
ΜΕΡΥΠ παρέθεσε δεξίωση στὴ Λέσχη Ἀξιωματικῶν Λαμίας,
στὴν ὁποία παρέστη καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.
Νικόλαος.

Νέος  Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Λαμίας
Μὲ ἀπόφαση τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου μας κ.
Νικολάου διορίστηκε νέος
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Λα-
μίας, ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτο-
πρεσβύτερος π. Παναγιώτης
Σερέτης, Ἐφημέριος τοῦ
Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Λαμίας. Ὁ π. Παναγιώτης
εἶναι ἔγγαμος ἱερεύς, πατέρας
τριῶν παιδιῶν, Α΄ μορφω-
τικῆς κατηγορίας καὶ ὑπηρε-
τεῖ ἀπὸ τὸ ἔτος 1998 στὴν
Ἱερὰ Μητρόπολή μας καί

εἶναι ὑπεύθυνος τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τοῦ Ἱεροῦ Μητρο-
πολιτικοῦ Ναοῦ καὶ μέλος τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἑορτή Ἁγίας Αἰκατερίνης-Χειροτονία Διακόνου
Στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Αἰκατερίνης  Στυλίδος
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Τὸ 66ο Ἐνοριακό Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως στὸν Ἱερὸ Ναὸ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Μώλου ἐγκαινία-
σε τὴν Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος. Τῶν ἐγκαινίων προηγήθηκε ἀρχιερατική
Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου. 

Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος  τίμησε
μὲ τὸ ὀφίκιο τοῦ Οἰκονόμου τὸν  Ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ π. Κων-
σταντῖνο Βάγια. Ὁ π. Κωνσταντῖνος εὐχαρίστησε τὸν Σεβα-
σμιώτατο γιὰ τὴν τιμὴ ποὺ τοῦ ἔκανε καὶ ὅλους ὅσοι βοήθη-
σαν στὴν ἀνέγερση τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου, ἰδιαιτέρως δὲ

τὸν Δήμαρχο Μώλου – Ἁγίου Κωνσταντίνου κ. Εὐάγγελο Τε-
τριμίδα γιὰ τὴν ἠθικὴ καὶ ὑλικὴ συμπαράσταση, ἐνῶ ἀκολού-
θως ἀπηύθυνε σύντομο χαιρετισμὸ ὁ κ. Δήμαρχος. Στὴν ἀντι-
φώνησή του ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τὸν κ. Δήμαρχο
γιὰ τὴν ἔμπρακτη συμπαράστασή του στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας

καὶ εἰς ἔνδειξη τιμῆς τοῦ προσέφερε τὸ Μετάλλιο τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως καὶ ἐκ μέρους τῆς Ἐνορίας ἀναμνηστικὴ πλακέ-
τα. 

Στὴν συνέχεια κλῆρος καὶ λαὸς μὲ προεξάρχοντα τὸν Σε-
βασμιώτατο μετέβησαν στὸ παραπλεύρως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ πε-
ρικαλλὲς Πνευματικὸ Κέντρο, ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος μὲ τὸν κ.
Δήμαρχο ἔκοψαν τὴν κορδέλα τῶν Ἐγκαινίων. 

Στὴ Θεία Λειτουργία καὶ στὴν τελετὴ τῶν Ἐγκαινίων παρέ-
στησαν πολλοί ἐπίσήμοι, ἐκπρόσωποι τοπικῶν φορέων καὶ
πλῆθος πιστῶν. 

Ἀκολούθησε δεξίωση πού παρέθεσε τό Ἐκκλησιαστικό
Συμβούλιο στήν ζεστή καί ὄμορφη αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ
Κέντρου γιά τούς ἐπισήμους καί ὅλους τούς εὐσεβεῖς χριστια-
νούς.

Η ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΚΕΚΟΙΜΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ἐνημερώνουμε ὅτι ἀπό τήν 1η
Ἰανουαρίου 2013 ὅσοι ἐπιθυμοῦν
νά διαβάζουν τήν ἐφημερίδα μας,
νά συνδέονται μέ τήν ἰστοσελίδα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. 

http://www.imfth.gr

Ἀπό τόν πανηγυρικό ἑσπερινό τῶν Χριστουγέννων στό Μητροπολιτικό Ναό.

Ὀμιλία Σεβασμιωτάτου στό Πνευματικό Κέντρο Ἁγ. Ἀθανασίου Κόμματος.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ 

Στὸ γενικὸ πλαίσιο τῆς ἀποχριστιανοποιήσεως τῆς
Ἑλληνικῆς κοινωνίας ἐντάσσεται καὶ τὸ νέο μέτρο ποὺ
ἔλαβε τὸ Ὑπουργεῖο Ἀνάπτυξης γιὰ τὴν κατάργηση τῆς
Κυριακῆς ἀργίας, μὲ πρόσχημα τὴν ἀνάπτυξη τῶν
μικρῶν καταστημάτων.

Ἕνας ἱερὸς θεσμὸς ποὺ ἐπὶ αἰῶνες περιφρουρήθη-
κε, ἀκόμα καὶ σὲ περιόδους σκλαβιᾶς, τώρα καταλύε-
ται ἀπὸ χριστιανοὺς πολιτικούς, οἱ ὁποῖοι, τάχα χάριν
οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης, ὄχι μόνο ἀποποιοῦνται τὴν
χριστιανική τους ἰδιότητα, ἀλλὰ ὑποχρεώνουν καὶ τοὺς
πολίτες νὰ καταργήσουν τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς, νὰ
τὴν ἀντικαταστήσουν μὲ τὴν ἀργία τῆς Δευτέρας καὶ νὰ
κόψουν κάθε σχέση μὲ τὸν ἐκκλησιασμὸ καὶ τὴν ἱερότη-
τα τῆς ἡμέρας τοῦ Κυρίου.

Θέλουν νὰ ἀπελευθερώσουν τήν ἀγορά, ὅπως δια-
μηνύουν. Στὴν οὐσία ὅμως περιορίζουν τὴν ἄσκηση τοῦ
θρησκευτικοῦ συναισθήματος καὶ τὴν ἐνίσχυση τῶν
οἰκογενειακῶν δεσμῶν. Ἡ Κυριακὴ εἶναι ἡμέρα σχόλης
ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων. Εἶναι ἡμέρα γιὰ τὸν Θεὸ καὶ
τὴν οἰκογένεια. Μὲ τὴν κατάργησή της δὲν βοηθεῖται ὁ
ἐργαζόμενος ἀλλὰ τὰ σχέδια ἐκείνων ποὺ σιγὰ-σιγὰ κα-
θιερώνουν καὶ στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα τὸ ἄθρησκο
Κράτος.

Συντάσσομαι μὲ τοὺς ἐμπόρους καὶ ἐμποροϋπαλλή-
λους τῆς Φθιώτιδος ποὺ ἀγωνίζονται κατὰ τῆς καταρ-
γήσεως τῆς Κυριακῆς ἀργίας καὶ ἐντόνως διαμαρτύρο-
μαι γιὰ τὸ ἀντιχριστιανικὸ καὶ ἀντικοινωνικὸ αὐτὸ μέ-
τρο.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ ἐκδρομεῖς τῆς ἐνορίας Προφ. Ἠλία Παγκρατίου.

Ἀναμνηστική φωτογραφία ἀπό τόν ἑορτασμό στήν Ἀεροπορική Μονάδα Μοδίου.

Ἀπό τήν σύναξη κατηχητῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἀπό τήν δεξίωση ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.



Στὶς 15 Νοεμβρίου τοῦ 1988 ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ, σὲ ἡλικία
83 ἐτῶν, στὸ Ἰατρικὸ Κέντρο Ἀθηνῶν, ὅπου ἐνοσηλεύετο μὲ
κάταγμα, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος πρώην Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος ὁ Α΄.
Ἔτσι ἔκλεισε μία ζωὴ ἀγώνων, πόνων καὶ περιπετειῶν γι᾽
αὐτὸν ποὺ ἐπὶ 7 χρόνια ἦταν στὴν κορυφὴ τῆς Ἱεραρχίας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὡς σημεῖο ἀντιλεγόμενο. Μέχρι σήμε-
ρα ἄλλοι ὁρκίζονται στὸ ὄνομά
του καὶ ἄλλοι συνεχίζουν μὲ
ἐμπάθεια νὰ κακοποιοῦν τὴν
μορφή του. Ποιός, ὅμως, ἦταν
πραγματικὰ ὁ Ἱερώνυμος ὁ Α΄;

Ἀντὶ μνημοσύνου θὰ δώ-
σουμε ἐπιγραμματικὰ τὰ κύρια
σημεῖα τῆς ζωῆς του καὶ ὁ καθέ-
νας ἂς βγάλει τὰ συμπεράσματά
του.

Γεννήθηκε στὶς 25 Νοεμβρί-
ου τοῦ 1905, τρεῖς μῆνες μετὰ
τὸν ξαφνικὸ θάνατο τοῦ ναυτι-
κοῦ πατέρα τοῦ  Ἱερωνύμου.

Ἡ Μητέρα του Ἀγγελικὴ
ἀφιερώθηκε στὴν ἀνατροφή του
καὶ μέχρι τοῦ θανάτου της στά-
θηκε κοντά του, ἀκόμα καὶ κατὰ
τὰ χρόνια τῶν σπουδῶν του στὸ
ἐξωτερικό.

Ἐφοίτησε στὴ Ριζάρειο Σχο-
λή, ἐπὶ τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἀρχιμαν-
δρίτου Χρυσοστόμου Παπαδό-
πουλου, τοῦ μετέπειτα Ἀρχιεπι-
σκόπου Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος τὸν
εἶχε λάβει ὑπὸ τὴν προστασία
του. Πνευματικὸ πατέρα εἶχε τὸν
ἀείμνηστο Ἀρχιμ. Σεραφεὶμ Πα-
πακώστα.

Ἀριστεύσας εἰσήχθη στὴ Θε-
ολογικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν (1924-
1928) καὶ ἔλαβε τὸ πτυχίο μὲ τὸν βαθμὸ Ἄριστα. Στὴ συνέχεια
ὑπηρέτησε πλησίον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Παπα-
δόπουλου, ὡς ἰδιαίτερος γραμματεύς του.

Τὸ 1934 ἀπεστάλη γιὰ εὐρύτερες σπουδὲς στὴ Γερμανία
(Μόναχο, Βερολίνο καὶ Βόννη) καὶ ἐν συνέχεια στὴν Ἀγγλία.
Τὸ 1940 ἀνηγορεύθη διδάκτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
Ἀθηνῶν.

Διάκονος χειροτονήθηκε στὶς 4 Ἰανουαρίου τοῦ 1939 μὲ
ἐντολὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη
Σάμου Εἰρηναῖο καὶ Πρεσβύτερος στὶς 23 Ἰουνίου τοῦ 1940
ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Χρύσανθο.

Τὸ 1939, 1940 καὶ 1941 διεύθυνε τὸ περιοδικὸ «Ἐκκλη-
σία» καὶ ὑπηρέτησε ὡς Γραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, θέση
ἀπὸ τὴν ὁποία ἀπελύθη ἀπὸ τὴν κατοχικὴ κυβέρνηση Τσολά-
κογλου.

Ὑπηρέτησε ὡς ἐφημέριος τοῦ Νοσοκομείου «Εὐαγγε-
λισμὸς» καὶ ἀπὸ τὸ 1949 πρωθιερεὺς τῶν Βασιλικῶν Ἀνακτό-
ρων καὶ πνευματικός τῆς Βασιλικῆς οἰκογενείας.

Τὸ 1959 ἐξελέγη τακτικὸς Καθηγητὴς τοῦ Κανονικοῦ Δι-

καίου καὶ τῆς Ποιμαντικῆς στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ Θεσσαλονί-
κης. Συμμετεῖχε σὲ πολλὰ ἐπιστημονικὰ Συνέδρια στὴν Ἑλλά-
δα καὶ στὸ ἐξωτερικό.

Ὡς ὑποψήφιος πρὸς Ἀρχιερατείαν ὑπῆρξε στόχος ἀπὸ
ὁμάδα Ἱεραρχῶν, οἱ ὁποῖοι ἀντιδροῦσαν στὴν προαγωγὴ του
μέχρι τοῦ σημείου καὶ σ΄αὐτὸν τὸν Καταστατικὸ Χάρτη νὰ προ-

βλέπουν τὸν ἀποκλεισμό του.
Τὸν Μάϊο τοῦ 1967 ἐξελέγη

ἀπὸ Ἀρχιμανδρίτης Ἀρχιεπίσκο-
πος Ἀθηνῶν ἀπὸ τὴν Ἀριστίνδην
Σύνοδο. Δὲν ὑπῆρξε ὁ ἐκλεκτός
τῆς Χούντας, ἡ ὁποία προώριζε
γιὰ Ἀρχιεπίσκοπο τὸν Μητροπο-
λίτη Καστορίας Δωρόθεο, ὁ
ὁποῖος μὲ τὴν δεύτερη δικτατο-
ρία μετετέθη στὴν Μητρόπολη
Ἀττικῆς.

Συνεργάσθηκε μὲ τὴν Κυβέρ-
νηση ὡς Ἀρχιεπίσκοπος, ἀλλὰ
καὶ πολλὲς φορὲς μὲ ἐπιστολὲς
του διαμαρτυρήθηκε γιὰ τὰ βα-
σανιστήρια καὶ τοὺς ἐκτοπισμοὺς
ἀντιφρονούντων. Ἔχουν δημοσι-
ευθεῖ τέτοιου εἴδους ἐπιστολές
του.

Ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
ἔδωσε νέα πνοὴ στὴν Ἐκκλησία.
Ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του ἡ Ἐκκλησία
εἶχε μεγάλη ἀποδοχὴ στὸ λαό.
Ἐπάταξε τὴν διαφθορὰ στὸ σῶμα
τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου. Καθιέρωσε
ἀξιοκρατία στὴν ἐκλογὴ Ἐπισκό-
πων, καλώντας στὴν Ἀρχιερωσύ-
νη ἐκείνους, ποὺ ἦταν στὸ περι-
θώριο καὶ δὲν ἐπεδίωκαν. Ἀνα-
συγκρότησε τὴν διοίκηση καὶ τὴν
φιλανθρωπία ἱδρύοντας Συνο-

δικὲς Ἐπιτροπὲς καὶ ἀμέτρητα Σπίτια Γαλήνης. Ἵδρυσε τὸ Διορ-
θόδοξο Κέντρο Πεντέλης καὶ τὸ Νοσοκομεῖο Κληρικῶν. Ἔκανε
σὲ 7 χρόνια τόσα ὅσα δὲν εἶχαν γίνει στὶς πολλὲς προηγούμε-
νες δεκαετίες.

Ἦταν ὁ πρῶτος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν, ποὺ ἀμέσως μετὰ
τὴν ἐκλογή του, σὲ ἔνδειξη σεβασμοῦ, ἐπισκέφθηκε τὸ Οἰκου-
μενικὸ Πατριαρχεῖο. Μετὰ τὸν Ἱερώνυμο αὐτὸ ἔγινε παράδο-
ση. Ἐπίσης, γιὰ πρώτη φορὰ στὰ Ἐκκλησιαστικὰ Χρονικά της
Ἑλλάδος ἔστειλε τὸ Σχέδιο τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη γιὰ ὑπο-
δείξεις στὸ Φανάρι.

Ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του καταργήθηκε ἡ ἀπὸ τοῦ 1833 παρου-
σία Κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου στὶς συνεδριάσεις τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου.

Πῆρε τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἐκπαίδευση ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο
Παιδείας καὶ τὴν ἔφερε στὸν φυσικό της φορέα, τὴν Ἐκκλησία.

Ἔβαλε τοὺς Ἱερεῖς στὴν ὑπαλληλικὴ κλίμακα γιὰ νὰ παίρ-
νουν προαγωγὴ καὶ νὰ λαμβάνουν τὰ σχετικὰ ἐπιδόματα.

Μὲ νόμο τοῦ 1969 ἀπέκλεισε τὴ χρησικτησία σὲ κτήματα
τῆς Ἐκκλησίας. Κατέστρωσε σχέδιο γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῆς

Ὀνομαστήρια Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου

Τήν Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου, παραμονὴ τῆς ἑορτῆς τοῦ
Ἁγίου Νικολάου Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, κατὰ τὴν
ὁποία ἄγει τὰ ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Νικόλαος, τελέσθηκε Μέγας πανηγυρικὸς Ἑσπε-
ρινὸς  στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Λα-
μίας, στὸν ὁποῖο χοροστάτησε καὶ ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας καὶ συμμετεῖχαν οἱ Ἱερεῖς τῆς Λαμίας καὶ

τῶν περιχώρων. Κατά τήν διάρκεια τῆς ἀκολουθίας ἀπένειμε
τὸ ὀφίκιο τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου στὸν Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτρο-
πο Σπερχειάδος καὶ Γαρδικίου Πρεσβ. π. Δημήτριο Κυρίτση
γιά τὴν συμπλήρωση 30 ἐτῶν ἱερωσύνης. 

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου,
τελέσθηκε πανηγυρική ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στόν Ἱερό
Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, πλαισιουμένου ἀπὸ
πολλούς κληρικούς καί διακόνους. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς θεί-
ας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τὴν εἰς Διάκονο χει-
ροτονία τοῦ Δημητρίου Καρτέρη, ἔγγαμου, ἀπόφοιτου του
Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Λαμίας καὶ πτυχιούχου τοῦ Ἐκκλη-
σιαστικοῦ ΙΕΚ Καρδίτσης. 

Στὴν Θεία Λειτουργία  παρέστησαν πολλοί ἐπίσημοι τοῦ
Νομοῦ, μεταξύ τῶν ὁποίων ὁ Πρόεδρος καὶ Μέλη τοῦ Συμ-
βουλίου τῆς Ἀδελφότητος τῶν ἐν Ἀθήναις Τηνίων, ὁ Διευ-
θυντὴς τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος κ. Ἀλέξ. Κατσιάρας καὶ πολλοὶ ἄλλοι ἐπίσημοι. Ἐνῶ τό
ἀπόγευμα ἐπισκέφθηκαν τὸν Σεβασμιώτατο, οἱ Σεβασμιώτατοι
Μητροπολίτες κ.κ. Καρπενησίου Νικόλαος, Λαρίσης καὶ Τυρ-
νάβου Ἰγνάτιος καὶ Θηβῶν καὶ Λεβαδείας Γεώργιος.
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Στόν Σεβασμιώτατο ἐπισκέπτες ἀπό τήν Κύπρο

Τὴν Τετάρτη 31 Ὀκτωβρίου τὸ πρωί, ἐπισκέφτηκε τὸν Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο στὸ γραφεῖο του ἀντι-
προσωπεία τῆς Παγκυπριακῆς Συντεχνίας Δημοσίων Ὑπαλλή-
λων. Τὰ μέλη τῆς Παγκυπριακῆς Συντεχνίας προσέφεραν τὸ
ποσὸ τῶν 250 Εὐρὼ ὑπὲρ τοῦ Γηροκομείου Στυλίδος. 

Τήνιοι ἐκδρομεῖς

Ὁμάδα Τηνίων προσκυνητῶν μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Πρωτοπρ. π.
Στυλιανὸ Τουφεκλή, Θεολόγο – Λυκειάρχη,  πραγματοποίησε
τὴν Τετάρτη 31 Ὀκτωβρίου  προσκύνημα στὴν Ἱερὰ Μονὴ
Ἀγάθωνος. Τοὺς προσκυνητὲς ὑποδέχθηκε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καὶ ἡ ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς. 

Ἀπό τό Ποιμαντικό Πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου
Τὴν Κυριακὴ 4 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγί-
ου Νικολάου Λαμίας. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τέλεσε
ἀρτοκλασία, τὴν ὁποία προσέφερε ὁ Σύλλογος Πολυτέκνων
Οἰκογενειῶν Νόμου Φθιώτιδος. Ἀκολούθως τέλεσε Μνημό-
συνο ὑπὲρ τῶν ἱδρυτῶν τοῦ Λυκείου Ἑλληνίδων. Στὰ ἐγκαίνια
τῆς ἔκθεσης «Διδακτικῶν ἐγχειριδίων Μέσης Ἐκπαίδευσης
1937 – 2012», τοῦ κ. Δημητρίου  Θεοδ. Νάτσιου, πρ. Διευ-
θυντοῦ τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Λαμίας, παραβρέθηκε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τὴ Δευτέρα 5 Νοεμ-

βρίου τὸ ἀπόγευμα.  Τὴν Παρασκευὴ 9 Νοεμβρίου, ἑορτή τοῦ
Ἁγίου Νεκταρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικό-
λαος ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό
Ἁγ. Νεκταρίου Λαμίας. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σε-
βασμιώτατος χειροθέτησε ἀναγνώστη τό νεαρό Κυπριανὸ
Κουκούλη. Τὸ Σάββατο 1 Δεκεμβρίου ἑορτή τοῦ Ἁγίου Φιλα-

ρέτου, προστάτου τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου καί τῶν
Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων Ταμείων τῆς Μητροπόλεώς μας, ὁ Σε-
βασμιώτατος χοροστάτησε καί ὡμίλησε στήν πανηγυρική θεία
Λειτουργία πού τελέσθηκε στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας.
Τήν Κυριακή 9 Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε στόν
Ἱ. Ναό Ἁγ. Παρασκευῆς Λαμίας, ὅπου μετά τήν θεία Λειτουρ-

Ὑπέρ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς  Ἱ. Μ. Ἁγ. Ἀναργύρων 
Ἀταλάντης ..............................................................500.00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μ. Ἀντινίτσης .....1.000,00
Τό Ἡγουμ/λιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγ. Βλασίου ......1.000,00
Τό Ἡγουμ/λιο τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Ξυνιάδος ..1.000,00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς ῾Ι. Μονῆς Δαδίου ..1.000,00
Ἀνώνυμος ............................................................1.000,00
Τό Ἡγουμ/λιο τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Νικολάου Δίβρης .200,00
Τό Ἡγουμ/λιο τῆς Ἱ. Μ. Ἁγ. Τριάδος Τραγάνας ...1.000,00
Τό Ἡγουμ/λιο τῆς Ἱ. Μ. Ἁγ. Μαρίνας Λοκρίδος .....200,00
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Γερμανός Γιαντσίδης ....................300,00
Ἀνώνυμος ...............................................................200,00
Τό Ἡγουμ/λιο της Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Τριάδος Μελιταίας .20,00

Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Ἡ κα Ἀθηνά Φιλίππου .........................................2.150,00
Ἡ κα Μαρία Τζανετῆ ...............................................300,00
Ἡ κα Ἑλένη Κυπριωτέλη .........................................150,00
Ἀνώνυμος ............................................................1.000,00
Ὁ αἰδεσ. π. Σπυρίδων Παπαδόπουλος ..................500,00
Ὁ κ. Ἰωάννης Σιάχος ...............................................500,00
Ὁ παν. Ἀρχιμ. π. Θεόκλητος Μπρούζης ................300,00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Τυμφρηστοῦ .200,00
Ὁ κ. Ἰωάννης Ντόντος .............................................150,00
Ὁ κ. Ἄγγελος Καλλίτσης............................................80,00

Διά ἑορτή Σεβασμιωτάτου
Ὁ παν. ἀρχιμ. Δαμιανός Κωνσταντίνου ..................750,00
Ὁ κ. Δημ Τσάμης ....................................................250,00
Ὁ κ. Κων. Μαντές ...................................................250,00
Ὁ αἰδες. Πρωτοπρ. Βασίλειος Καραμέρης ..............200,00
Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο Ἱ. Ἁγ. Ἀποστόλων Λαμίας .....150,00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων.νου Λοκρίδος ..........100,00
Ὁ αἰδεσ. Πρεσβ. π. Χρῆστος Παναγιώτου ................50,00
Ὁ αἰδεσ. Πρεσβ. π. Γεώργιος Γιαννοθανάσης ..........50,00
Ὁ αἰδεσ. Πρεσβ. π. Σπυρίδων Τσιόκας .....................50,00
Ὁ αἰδεσ. Πρωτοπρ. Κων. Κόρδας ............................50,00  

Ὑπέρ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Πορφύριος Παπαρούπας ............200,00
Ὁ κ. Ἀπόστολος Δερνίκας ......................................100,00

Ὑπέρ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζα
Ὁ αἰδεσ. Πρεσβ. π. Κων. Θεολογᾶς .......................100,00
Ἡ κα Ἀρτεμισία Σάλτα ...............................................50,00 
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη ............................................30,00
Ν.Ν ...........................................................................20,00

Ὑπέρ Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς
Ὁ κ. Κων. Μπούρας ...............................................100,00
Ἀνώνυμος .................................................................50,00

Ὑπέρ Γηροκομείων  Ἱ. Μητροπόλεως
Ἡ κα Εὐσταθία Δρούκαλη.......................................100,00
Ὁ κ. Ἄγγελος Καλλίτσης............................................80,00

Ὑπέρ Ταμείου Ἐφημεριακοῦ Κλήρου
Τό Ἡγουμοσυμβ. Ἱ. Μονῆς Δαμάστας .................1.100,00
Ἀνώνυμος ............................................................1.000,00

Ὑπέρ Φθιωτικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Φωνῆς
Ὁ κ. Ἄγγελος Καλλίτσης............................................40,00

Δ Ω Ρ Ε Ε Σ

ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε τὴν Κυριακὴ 25 Νοεμβρίου ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Κατὰ τὴν διάρκεια
τῆς Θείας Λειτουργίας τέλεσε τὴν εἰς Διάκονον Χειροτονία τοῦ
π. Εὐαγγέλου Παπακώστα. Ο νέος κληρικός κατάγεται ἀπὸ τὴν
Λαμία, εἶναι ἔγγαμος, πατέρας τριῶν τέκνων, μαθητὴς τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Λαμίας καὶ εἶναι ὁ ἕκτος ἄμισθος
κληρικὸς τῆς Μητροπόλεώς μας. Στὴν πανηγυρικὴ Θεία Λει-
τουργία παρέστησαν πολλοί ἐπίσημοι. 

Ἑορτή Ἐκκλησιαστικοῦ-Γυμνασίου Λυκείου Λαμίας
Μὲ λαμπρότητα ἑορτάστηκε τὴν Δευτέρα 26 Νοεμβρίου ἡ μνή-
μη τοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ στὸ ὁμώνυμο Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου-Λυκείου Λαμίας. Στὴν πανηγυρικὴ
Θεία Λειτουργία ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λει-

τουργίας τελέσθηκε ἱερὸ Μνημόσυνο ὑπὲρ τῶν κτητόρων,
ἐφόρων, διδασκάλων, μαθητῶν καὶ ὑπαλλήλων τῆς Σχολῆς
καὶ ἀκολούθησε κέρασμα στὴν τραπεζαρία τῆς Σχολῆς.

Θεία Λειτουργία στόν Ἁγ. Ἐλευθέριο Γκύζη-Μνημόσυνο
Δημητρίου Καραγκούνη-Ἐπίσκεψη στόν Σεβασμιώτατο πρ.
Μεσογαίας
Στὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἐλευθερίου στὸ Γκύζη Ἀθηνῶν ἱερούργη-
σε καὶ ὡμίλησε τὴν Κυριακὴ 2 Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος μέ τήν εὐλογία τοῦ Μακαριω-
τάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου. Στή συνέχεια με-
τέβη στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Διονυσίου

Ἀθηνῶν ὅπου ἐτέλεσε συγχοροστατοῦντος τοῦ  Θεοφιλεστά-
του Ἐπισκόπου
Θαυμακοῦ κ.
Ἰακώβου τὸ τεσ-
σαρακονθήμερο
Μνημόσυνο τοῦ
Μεγάλου Εὐεργέ-
του τῆς Μητροπό-
λεώς μας ἀειμνή-
στου Δημητρίου
Καραγκούνη. Ὁ
Σεβασμ ιώτατος
κατά τήν παραμο-
νή του στήν Ἀθή-
να ἐπισκέφθηκε
τὸν Γέροντα Μη-
τροπολίτη πρώην
Μεσογαίας καὶ
Λαυρεωτικῆς κ.
Ἀγαθόνικο στὴν
κατοικία του στὰ
Σπάτα. 

Ἑορτή Ἁγίας Βαρβάρας-Χειροτονία Ἱερέως
Μὲ ἐκκλησιαστικὴ μεγαλοπρέπεια ἑορτάστηκε τὴν Τρίτη 4 Δε-
κεμβρίου ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας
στὴν ὁμώνυμη Ἐνορία τῆς Λαμίας. Στὴν πανηγυρικὴ Θεία Λει-
τουργία ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-

EKKΛHC IACTIKEC  E IΔHCE IC

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος ὁ Α’ EKKΛHC IACTIKEC  E IΔHCE IC

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τά μέλη τῆς Παγκυπριακῆς Συντεχνίας Δ. Ὑπαλλήλων.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ Τηνίους ἐκδρομεῖς στήν Μονή Ἀγάθωνος.

Χειροτονία διακόνου Εὐαγγέλου Παπακώστα.

Πανηγυρική θεία Λειτουργία στό  Ἐκκλησιαστικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λαμίας.

Θεία Λειτουργία στόν  Ἱ. Ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου Γκύζη.

Ἀρτοκλασία τοῦ Συλλόγου Πολυτέκνων Ν. Φθιώτιδος.

Χειροθεσία ἀναγνώστου Κυπριανοῦ Κουκούλη στόν  Ἅγ. Νεκτάριο Λαμίας.

Μέ τά παιδιά τοῦ χορευτικοῦ τῆς ἐνορίας Ἁγ. Παρασκευῆς Λαμίας.

Μέ τόν Σεβασμιώτατο πρ. Μεσογαίας κ. Ἀγαθόνικό.

Χειροτονία πρεσβυτέρου π. Χρήστου Τσιλοφύτη.



Ἐγκαίνια Ἱ. Ν. Ἁγίου Σπυρίδωνος Σπαρτιᾶς

Τὸν Ἐνοριακὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος στὸ χωριὸ Νέα
Σπαρτιὰ ἐγκαινίασε τὴν Κυριακὴ 11 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Ὁ Ναὸς εἶναι περίλαμ-
προς, βυζαντινοῦ ρυθμοῦ καὶ σχεδὸν ἁγιογραφημένος χάρις
στὴν εὐλάβεια τῶν κατοίκων καὶ ὅσων κατάγονται ἀπὸ ἐκεῖ.
Τὸν Σεβασμιώτατο, ὁ ὁποῖος ἔφθασε νωρὶς τὸ πρωί, τὸν περί-
μενε μία εὐχάριστη ἔκπληξη. Ὁλόκληρο τὸ χωριό, μαζὶ μέ νέ-
ους ντυμένους μέ παραδοσιακὲς φορεσιές, τὸν ὑπεδέχθησαν
στήν πλατεία τοῦ χωριοῦ μὲ αἰσθήματα χαρᾶς καὶ σεβασμοῦ.
Κατὰ τὴν διάρκεια τῶν Ἐγκαινίων καί γιά τήν καλύτερη κατα-
νόηση τῶν τελουμένων τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας ἀπό τούς εὐσε-
βεῖς ὁ Ἱεροκήρυκας τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Ἄνθιμος Νε-
ραντζῆς ἀνεγίνωσκε ἑρμηνευτικά κείμενα τῶν ὅσων διαδρα-
ματίζονταν. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος
ἀπένειμε τὸ ὀφφίκιο τοῦ Οἰκονόμου στὸν ἐφημέριο π. Ἰωάννη
Ζαρκαδούλα, προϊστάμενο τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ, τιμώντας τον γιά
τὴν προσφορά του στήν ἐνορία, τὴν ἐργατικότητά του καὶ τὴν

ἱερατική του συνέπεια. Τὴν χειρονομία τοῦ Σεβασμιωτάτου
ἐπικρότησε ὅλο τὸ ἐκκλησίασμα βροντοφωνάζοντας τὸ Ἄξιος.
Ὁ τιμηθείς ἱερέας στήν προσφώνησή του εὐχαρίστησε τὸν Σε-
βασμιώτατο γιὰ τὴν τέλεση τῶν Ἐγκαινίων καὶ τὴν ἀπονομὴ
τοῦ ὀφφικίου. Μὲ τὴν διανομὴ τοῦ ἀντιδώρου ὁ Σεβασμιώτα-
τος διένειμε εἰκονάκι τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος μὲ τεμάχιο τῶν
Ἐγκαινίων, ὡς εὐλογία. Συγχαίροντας τοὺς πιστοὺς γιὰ τὴν μετ’
εὐλαβείας συμμετοχὴ τους στὴν πολύωρη τελετὴ τῶν ἐγκαι-
νίων, ὑπεγράμμισε ὅτι ἡ πίστη διώχνει τὸν κόπο καὶ αὐτὲς οἱ
ὧρες τῆς θείας Λατρείας εἶναι ἀνεπανάληπτες καί φέρνουν χά-
ρη καὶ δύναμη στὸ λαό, ὁ ὁποῖος αὐτὴ κυρίως τὴν περίοδο
χρειάζεται ἐσωτερικὴ δύναμη γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει τὰ ποικίλα

προβλήματα τῆς καθημερινῆς ζωῆς. Στὴν Άκολουθία τῶν
Ἐγκαινίων ἔψαλε ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ  Λα-
μίας κ. Δημήτριος Μαντές, ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπὸ τὸ χωριὸ
καὶ παρέστησαν ἐκπρόσωπος τοῦ Δημάρχου Στυλίδος, ὁ Πρό-
εδρος τῆς Σπαρτιᾶς, ὁ Λιμενάρχης Στυλίδος κ. Κυριάκος Λιά-
κος, ἐκπρόσωποι τῶν Συλλόγων καὶ πλῆθος πιστῶν.

Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, καὶ ἐὰν παρέμενε στὴν Ἀρχιεπι-
σκοπὴ λίγο ἀκόμη, σήμερα ἡ Ἐκκλησία θὰ ἦταν οἰκονομικὰ
αὐτάρκης καὶ ἀνεξάρτητη ἀπὸ τὸ Κράτος.

Στὶς 15 Δεκεμβρίου τοῦ 1973 παραιτήθηκε ἀπὸ τὸν Ἀρχιε-
πισκοπικὸ θρόνο καὶ ἀποσύρθηκε στὴν ἰδιαιτέρα του πατρίδα
Τῆνο, γιὰ νὰ ὑπηρετήσει ὡς Ἐφημέριος σὲ ἕνα μικρὸ χωριό,
τὴν «Καρδιανή». Ἐπὶ 15 χρόνια, ὡς πρώην Ἀθηνῶν, ἔζησε ὡς
ταπεινὸς Μοναχὸς ἱερουργῶν στὰ χωριὰ τοῦ νησιοῦ καὶ ἀπο-
λαμβάνων τὴν μακαριότητα τῆς ἡσυχίας. Χαριτολογῶν ἔλεγε:
«Τώρα εἶμαι ὄντως Μακαριώτατος». Κάθε μήνα διένειμε τὸ μι-
σθό του σὲ ἱδρύματα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ σὲ
πτωχὲς οἰκογένειες ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα.

Μὲ πόθο καὶ ἐλπίδα νὰ βασιλεύσει ἡ ἀγάπη στὸν κόσμο
ἐνισχυόμενος ἀπὸ διακεκριμένους ἐπιστήμονες, ἵδρυσε μὲ τὴν
εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τὴν «Διεθνή τῆς Ἀγάπης», προ-
σφέροντας στὸν σκοπὸ αὐτὸ τὴν ἐναπομείνασα δραστηριότη-
τά του.

Ἐδώρησε ὅλα τὰ κειμήλιά του (βαρύτιμα ἐγκόλπια, ἄμφια,
παράσημα κ.λπ.) στὸ Ἱερὸ  Ἵδρυμα τῆς Παναγίας τῆς Τήνου καὶ
στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν καὶ τὴν Ἀρχιερατικὴ Στολὴ
τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, τὴν ὁποία τοῦ
εἶχε κληροδοτήσει, εἰς τὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Σουμελᾶ. Ἐπί-
σης τὰ βιβλία του ἐδώρησε στὴ Βιβλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Διαισθανόμενος, ὅτι τὸ τέλος ἐγγίζει, ἀνέλαβε ἱερὴ ἀποδη-
μία συγγνώμης ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἐπισκέφθηκε πρόσωπα μὲ
τὰ ὁποῖα εἶχε συγκρουσθεῖ στὸ παρελθόν, ὅπως τὸν Φλωρί-
νης Αὐγουστίνο, τὸν Κορίνθου Παντελεήμονα καὶ τὸν Κίτρους
Βαρνάβα, τὸν ὁποῖο δὲν ἐπρόλαβε ζῶντα.

Ἀνάμεσα στὰ δεκάδες ἐπιστημονικὰ-θεολογικὰ ἔργα του,
τὸ τελευταῖο ἐξομολογητικὸ βιβλίο του, ποὺ ἔγραψε στὸ ἡσυ-
χαστήριό του στὸν Ὅρμο Ὑστερνίων καὶ ἔχει τίτλο «Εἴμαστε
Χριστιανοί;», ἀποκαλύπτει τὴν εὐαισθησία τῆς ψυχῆς του καὶ
τὸν πόθο του γιὰ τὴν σωτηρία τῶν ἀδελφῶν του καὶ τὴν δόξα
τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐκοιμήθη στὶς 15 Νοεμβρίου τοῦ 1988, ἡμέρα κατὰ τὴν
ὁποία συνεδρίαζε στὴν Μονὴ Πετράκη τὸ Σῶμα τῆς Ἱεραρχίας,
τὸ ὁποῖο παρήλασε πρὸ τῆς σοροῦ του καὶ ἔδωσε στὸν γέρον-
τα Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο τὸν τελευταῖο ἀσπασμό.

Ἐτάφη κατὰ τὴν ἐπιθυμία του ὡς ἁπλὸς Μοναχός, χωρὶς
πομπὲς καὶ ἐπικηδείους, στὸ χωριὸ Ὑστέρνια. Ἡ διαθήκη του
καθρεπτίζει τὴν πτωχεία του, τὴν εὐγένεια τῆς ψυχῆς του καὶ
τὴν καθαρότητα τοῦ βίου του.

Ὁ Φλωρίνης Αὐγουστίνος, μὲ τὸν ὁποῖο εἶχε συγκρουσθεῖ
ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ ἦσαν καὶ οἱ δύο Ἀρχιμανδρίτες καὶ μετὰ
κατὰ τὴν περίοδο τῆς Ἀρχιεπισκοπείας του, ἔγραψε γιὰ τὸν
Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο: «Σπανίως θὰ ἐμφανισθῆ τοιοῦτος
Ἀρχιεπίσκοπος, τοῦ ὁποίου τὸ ἔργον δὲν ἐφάνη εἰς ὅλην του
τὴν ἔκτασιν, διότι διώκησεν  εἰς πολὺ δύσκολον καὶ τεταραγ-
μένην ὑπὸ τῶν πολιτικῶν παθῶν ἐποχήν».

Κανένας δὲν μπορεῖ νὰ ἀμφισβητήσει στὸν ἀείμνηστο
Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο τὸν Α΄ τὴν ἀκαδημαϊκὴ μόρφωση,
τὴν ἐκκλησιαστικὴ ὀργανωτικότητα, τὸν Ἱεραποστολικὸ ζῆλο,
τὴν ἀκτημοσύνη, τὴν διορατικότητα, τὴν γνησία εὐλάβεια, τὴν
εὐγένεια καὶ ἀνεξικακία καὶ κυρίως τὴν ἀγάπη πρὸς τὴν
Ἐκκλησία γιὰ τὴν δόξα τῆς ὁποίας ἠνάλωσε τὴν ζωή του.
Ὑπῆρξε ὑπόδειγμα Κληρικοῦ καὶ Πρωθιεράρχου.

Ἂς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του!

† Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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Τ
ὸ 32ο Ἱερατικό της
Συνέδριο πραγματο-
ποίησε ἡ Ἱερὰ Μη-

τρόπολη Φθιώτιδος τὴν
Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου στὸ
ἰσόγειο τοῦ ἀνεγειρομένου
περικαλλοῦς Ἱεροῦ Ναοῦ
τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου
καὶ Ἑλένης καὶ τῶν Ἁγίων
τῆς Μικρασιατικῆς Κατα-
στροφῆς στὴν Νέα Μαγνη-
σία Λαμίας.

Τὸ Συνέδριο ξεκίνησε
μὲ πανηγυρικὸ συλλείτουρ-
γο προεξάρχοντος τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολί-
του μας κ. Νικολάου καὶ
μὲ τὴν συμμετοχὴ 20 Πρε-
σβυτέρων καὶ 6 Διακόνων. Κατὰ τὴν θεία Λειτουργία
ἔψαλε πολυμελὴς Βυζαντινὸς χορὸς τῶν μαθητῶν τῆς
Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μὲ
χοράρχη τὸν Διευθυντὴ καὶ Πρωτοψάλτη κ. Ἀνδρέα Ἰωα-
κεὶμ. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος
ἀπένειμε τὸ ὀφφίκιο τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου εἰς τὸν
Αἰδεσιμώτατο π. Γεώργιο Βασιλακάκο, Ἀρχιερατικὸ Ἐπί-
τροπο τῆς Περιφέρειας Θαυ-
μακοῦ καὶ Νέου Μοναστη-
ρίου.

Μετὰ ἀπό ἕνα μικρὸ διά-
λειμμα κατὰ τὴν διάρκεια
τοῦ ὁποίου οἱ κυρίες τῆς
ἐνορίας προσέφεραν πλού-
σιο πρωινὸ στοὺς ἱερεῖς,
στὴν αἴθουσα τοῦ Πνευμα-
τικοῦ Κέντρου, ἄρχισε τὸ
δεύτερο μέρος τοῦ Συνεδρί-
ου μὲ τὴν προβολὴ τῆς ται-
νίας «ὁ Γέροντας Παΐσιος ὁ
Ἁγιορείτης».

Στὴ συνέχεια ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἀνέπτυξε τὸ θέ-
μα «Ὁ Ἐφημεριακὸς Κλῆρος
ἐνώπιον τῶν ἀνατροπῶν καὶ τῶν καταιγιστικῶν ἀλλαγῶν
τοῦ Μνημονίου καὶ τῆς νέας καταστάσεως» ἐπισημαίνον-

τας τὴν ἀνάγκη πρῶτον μὲν ἀναζωπυρώσεως τοῦ χαρί-
σματος τῆς Ἱερωσύνης ὥστε μὲ πνευματικὲς δυνάμεις νὰ
σταθοῦμε δίπλα στὸν δοκιμαζόμενο ἄνθρωπο καὶ δεύτε-
ρον τῆς περαιτέρω ὀργανώσεως τοῦ φιλανθρωπικοῦ
ἔργου. Ἐν συνεχεία ὁ Γραμματέας τῆς Μητροπόλεώς μας
κ. Τρ. Μπολτέτσος ἀναφέρθηκε στὴ διαδικασία τῆς ἀξιο-
λογήσεως τῶν κληρικῶν.

Τὸ Συνέδριο ὁλοκληρώ-
θηκε μέ τήν ὁμόφωνη
ἔγκριση τῶν κάτωθι προτά-
σεων τοῦ Σεβασμιωτάτου:
• Ἵδρυση Ταμείου Ἐφη-
μεριακοῦ Κλήρου γιὰ τὴν
οἰκονομικὴ ἐνίσχυση ἀμί-
σθων Ἱερέων καὶ Διακόνων.
• Ἐνίσχυση ἀπόρων
οἰκογενειῶν μὲ δέματα τρο-
φίμων καὶ βοηθήματα ἀπὸ
ὅλες τὶς Ἐνορίες.
• Χορήγηση 10 ὑποτρο-
φιῶν ἱκανοῦ χρηματικοῦ
ποσοῦ στοὺς πρωτεύσαντες
φοιτητὲς πολυτέκνων οἰκο-
γενειῶν.

• Ἐνίσχυση πολυτέκνων ἱερατικῶν οἰκογενειῶν μὲ τρό-
φιμα καὶ ἱματισμό.

• Οἰκονομικὴ ἐνίσχυση σὲ 50 φοιτητὲς καὶ φοιτήτριες,
οἱ ὁποῖοι προσέφεραν ἐθελοντικὰ τὶς ὑπηρεσίες τους
στὶς Κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κατὰ
τοὺς θερινοὺς μῆνες.

• Προσφορὰ φαγητοῦ ἀπὸ τὰ Κέντρα Ἀγάπης ἐκτός
τοῦ καθιερωμένου ἀριθμοῦ τῶν σιτιζομένων, σὲ ἀστέ-
γους, περαστικοὺς καὶ σὲ ὅποιον ἄλλο ζητήσει.

• Νὰ παραμένουν οἱ Ναοὶ καὶ τὰ Πνευματικὰ Κέντρα
κατὰ τὶς ἡμέρες τοῦ ψύχους ἀνοικτὰ καθ’ ὅλη τὴν
διάρκεια τῆς ἡμέρας ὥστε νὰ εὑρίσκουν θαλπωρὴ ὅσοι
δὲν διαθέτουν θέρμανση στὸ σπίτι τους.
Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος ὡς δῶρο ἀγάπης καὶ τιμῆς

προσέφερε σὲ ὅλους τούς Συνέδρους τέσσερα νέα βιβλία
τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

λίτης μας κ. Νικόλαος. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τῆς εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονία
τοῦ Διακόνου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ π. Χρίστου Τσιλοφύτη. Ὁ π.
Χρῖστος χειροτονηθηκε Διάκονος ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Ποι-
μενάρχη μας τὰ Χριστούγεννα τοῦ 2011, εἶναι ἔγγαμος, ἀπό-
φοιτος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Λαμίας καί εἶναι ἄμισθος
κληρικός. Ὁ π. Χρῖστος τοποθετήθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας
Σοφίας Λαμίας. 

Ποιμαντική Διακονία Στρατοῦ

Μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Διοικητῆ τοῦ Κ.Ε.Υ.Π. Λαμίας Συν-
ταγματάρχου κ. Ἀρ. Κωστίδου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος μίλησε την  Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου σέ 600
νεοσυλλέκτους Στρατιῶτες τοῦ Κέντρου μέ θέμα «Τὸ Μυστή-
ριο τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ σημασία του στὴ
ζωὴ τῶν πιστῶν».  Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τήν Παρα-
σκευή 7 Δεκεμβρίου τήν Ὁρκωμοσία τῶν Νεοσυλλέκτων στὸ
Κέντρο Ἐκπαιδεύσεως Λαμίας.  Στην τελετὴ παρέστησαν πολ-
λοί ἐπίσημοι. Ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας ἐξάλλου ἀποστέλλει συ-
χνά ἱερεῖς γιά τήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας στὸ Παρεκ-
κλήσιο τοῦ Στρατοπέδου.

Τρισάγιο στό τόπο τοῦ διπλοῦ φονικοῦ στό Μῶλο
Τὴν Παρασκευὴ 7 Δεκεμβρίου τὸ πρωί, ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Νικόλαος βρέθηκε στὴν κωμόπολη τοῦ
Μώλου, γιὰ νὰ συλλυπηθεῖ καὶ νὰ συμπαρασταθεῖ στοὺς
οἰκείους τοῦ ἀδίκως φονευθέντος στὸ διπλὸ φονικό τῆς Πέμ-

πτης 6 Δεκεμβρίου. Ὁ Ποιμενάρχης μας συνοδευόμενος ἀπὸ
τὸν ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας Πρεσβ. π. Κωνσταντῖνο Βάγια καὶ
τὸν Δήμαρχο Μώλου-Ἁγίου Κωνσταντίνου κ. Εὐάγγελο Τετρι-
μίδα ἐπισκέφθηκε τὴν οἰκία τοῦ ἀδίκως φονευθέντος, ὅπου
συλλυπήθηκε τὴν σύζυγο καί τὰ δύο του παιδιὰ καὶ ἐν συνέ-
χεια ἐτέλεσε τρισάγιο στὸν τόπο τοῦ διπλοῦ φονικοῦ.

Τιμητική ἐκδήλωση  Ἱερέως στόν Μῶλο
Τήν  Κυριακὴ 9 Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας ἱερούργησε στόν Ἱ. Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Μώλου.
Πρὸ τῆς ἀπολύσεως ὁ Σεβασμιώτατος χειροθέτησε
Ἀναγνῶστες τὸν κ. Βασίλειο Σπαθούλα, ἐπὶ πολλὲς δεκαετίες

ἱεροψάλτη τῆς
Ἐνορίας καὶ τὸν
κ. Βασίλειο Δια-
μαντόπουλο, νε-
ότερο βοηθὸ
ἱεροψάλτη. Κα-
τόπιν ἐτέλεσε
μνημόσυνο τοῦ
μακαριστοῦ π.
Κωνσταντ ίνου
Τετριμίδα, πα-
λαιοῦ ἐφημερί-
ου τοῦ Ναοῦ ἐπὶ
τῇ συμπληρώσει
τριακονταετίας
ἀπὸ τῆς ἐκδη-
μίας του. Ἀκο-
λούθησε ἐκδή-

λωση πρὸς τιμὴν τοῦ μακαριστοῦ ἱερέως στὸ Πνευματικὸ Κέν-
τρο τῆς Ἐνορίας, τὴν ὁποία διοργάνωσε ὁ Δήμαρχος Μώλου-
Ἁγίου Κωνσταντίνου κ. Εὐάγγελος Τετριμίδας, υἱός τοῦ ἱερέ-
ως.

Ἔκθεση Χριστιανικοῦ Βιβλίου
Μὲ σκοπὸ τὴν προβολὴ καὶ τὴν διάδοση τοῦ Χριστιανικοῦ βι-
βλίου, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή μας διοργάνωσε ἔκθεση  Χριστιανι-

κοῦ βιβλίου στὴ μεγάλη αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ – Διοικητι-
κοῦ Κέντρου της στή Λαμία. Τὰ ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως πραγ-
ματοποίησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος,
τὴν Κυριακὴ 9 Δεκεμβρίου τὸ ἀπόγευμα. Τήν ἔκθεση πού
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32ο Ἱερατικό Συνέδριο Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος

ΣΥΝΑΞΗ   ΜΟΝΑΖΟΥΣΩΝ
Τὴν καθιερωμένη ἐτήσια Σύναξη Μοναζουσῶν πραγ-

ματοποίησε ἡ Ἱερὰ  Μητρόπολή μας τὴν Τρίτη 13 Νοεμ-
βρίου, ἡμέρα ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστό-
μου, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παρνασ-
σοῦ. 

Ἡ Σύναξη ἄρχισε μὲ Θεία Λειτουργία στὴν ὁποία
ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Ἀρχιερατικοῦ
Ἐπιτρόπου Ἀμφικλείας Πρωτοπρ. π. Διομήδη Παναγιω-
τόπουλου, τοῦ Πρωτοπρ. π. Εὐάγγελου Τσαπρούνη, τοῦ
Πρεσβ. π. Χρήστου Καλιακούδα καὶ τοῦ Ἀρχιδιακόνου
π. Ἀθανασίου Κυρίτση καὶ ἔψαλαν οἱ δύο χορωδίες τῶν
Μοναζουσῶν τῆς Ι. Μονῆς Δαμάστας καὶ τῆς Ι. Μονῆς
Ἁγίων Ἀναργύρων Ἀταλάντης. 

Μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία στὴν ὁποία παρεβρέθηκαν
ἱερεῖς καὶ πιστοί τῆς περιοχῆς προσφέρθηκε πρωινὸ στὸ
Ἀρχονταρίκι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. 

Ἀκολούθως ἔγινε ὁμιλία ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο μὲ
θέμα «Ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς». Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνα-
φέρθηκε στὴ δύναμη τῆς προσευχῆς, ἡ ὁποία γιὰ κάθε
μοναχὸ εἶναι ὅπλο ἀκαταμάχητο. Μετὰ τὴν ὁμιλία ἀκο-
λούθησε ἐποικοδομητικὸς διάλογος. 

Ἡ Σύναξη ἔκλεισε μὲ γεῦμα ποὺ παρέθεσε ἡ Ἱερὰ
Μονὴ μὲ τὴ βοήθεια εὐσεβῶν κυριῶν τῆς περιοχῆς. Ὁ
Σεβασμιώτατος στὴν προσφώνησή του συνεχάρη τὴν Γε-
ρόντισσα Ἐλισάβετ γιὰ τὴ συμβολή της στὸν εὐτρεπισμὸ
καὶ καλλωπισμὸ τῆς Μονῆς καὶ ὑποσχέθηκε ὅτι θὰ συνε-
χιστεῖ ὅπως μέχρι τώρα ἡ ἀμέριστη συμπαράσταση τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὥστε ἡ παλαιὰ αὐτὴ Μονὴ νὰ ἐπα-
νεύρει τὴν ἀρχαία αἴγλη της καὶ κτηριακὰ καὶ μὲ ἔμψυχο
ὑλικό. Πρὶν ἀπὸ τὴν ἀναχώρηση, ἡ ἀδελφὴ Ἐλισάβετ
προσέφερε στὸν Σεβασμιώτατο καὶ σὲ ὅλες τὶς μοναχὲς
ὡραία ρόδια τῆς περιοχῆς καὶ ἄλλες εὐλογίες.

«’Άγγελοι ὑμνοῦσιν»
Χριστουγεννιάτικη ἑορταστικὴ ἐκδήλωση μὲ τίτλο

«Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν» πραγματοποίησε ἡ Ἱερὰ Μητρόπο-
λή μας τὴν Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου τὸ ἀπόγευμα, στὸν
Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Λαμίας. Ἡ Ἐκδήλωση περιελάμβανε ὕμνους καὶ παραδο-
σιακὰ κάλαντα τῶν Χριστουγέννων, τὰ ὁποῖα ἀπέδωσε ἡ
πολυμελὴς Χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς
«Γερμανὸς ὁ Μελωδὸς» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας,
ὑπὸ τὴ Διεύθυνση τοῦ πρωτοψάλτου καὶ Διευθυντοῦ τῆς
Σχολῆς κ. Ἀνδρέου Ἰωακείμ. Τὴν παρουσίαση καὶ ἀνάλυ-
ση τῶν ὕμνων ἔκανε ὁ Ἱερολογιώτατος Ἱεροδιάκονος π.

Ἀμβρόσιος Ἀναστασίου, ἐνῶ διάβασε κείμενα τοῦ Παπα-
διαμάντη ὁ ἠθοποιὸς κ. Κωνσταντῖνος Πασπάλης. Τὴν
ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ σύντομο χαιρετισμό ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ἐνῶ προσέφερε
στὸν χοράρχη ἕναν Μουσικὸ τόμο, ἔργο τοῦ ἀειμνήστου
Μητροπολίτου Κοζάνης Διονυσίου, γιὰ τὴν βιβλιοθήκη
τῆς Σχολῆς. Ἡ ἐκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανὰ ἀπὸ τὸν
τοπικὸ τηλεοπτικὸ σταθμὸ «STAR Κεντρικῆς Ἑλλάδος»
καὶ τὸν Ραδιοφωνικὸ Σταθμὸ τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τούς Νεοσύλλεκτους στό Κέντρο Ἐκπαιδεύσεως Λαμίας.

Τρισάγιο στόν τόπο τοῦ διπλοῦ φονικοῦ στό Μῶλο.

Ἁπό τόν ἁγιασμό τῆς ἔκθεσης Χριστιανικοῦ Βιβλίου τῆς Μητροπόλεώς μας.
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διήρκεσε ἐπί μιά ἑβδομάδα εἶχαν τήν εὐκαιρία νά ἐπισκε-
φθοῦν πολλοί ἀπό ὁλόκληρη τή Φθιώτιδα.

Βαπτίσεις Ἀλλοδαπῶν
Τίς Βαπτίσεις 5 ἐνηλίκων Κατηχουμένων τέλεσε ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, την  Παρασκευὴ 14 Δε-

κεμβρίου, στὸ Βαπτιστήριο  Ἐνηλίκων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως, ποὺ βρίσκεται στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας
Ἄμπλιανης Λαμίας. Τὸ Ἱερὸ Μυστήριο, τὸ ὁποῖο παρηκολού-
θησαν συγγενεῖς καὶ φίλοι τῶν Νεοφωτίστων, ἐτελέσθη μὲ
πρωτοχριστιανικὴ τάξη καὶ κατάνυξη. Οἱ Νεοφώτιστοι Ὀρθό-
δοξοι Χριστιανοί πρό τῆς βαπτίσεώς τους παρακολούθησαν τὰ
μαθήματα τῆς Σχολῆς Κατηχήσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
τὴν ὁποία ἔχουν παρακολουθήσει μέχρι σήμερα περισσότεροι
ἀπό 300 κατηχούμενοι.

Ὁ Πρόεδρος τοῦ ΛΑ.Ο.Σ. στόν Μητροπολίτη μας
Τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο ἐπισκέφθηκε
στὸ Μητροπολιτικὸ Μέγαρο τὴν Κυριακὴ 16 Δεκεμβρίου ὁ

Πρόεδρος τοῦ ΛΑ.Ο.Σ κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης συνοδευόμε-
νος ἀπό στελέχη τοῦ κόμματος. Ἐπίσης ἐθιμοτυπικὴ ἐπίσκεψη
στὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο, ἐπὶ τῇ ἀνα-
λήψει τῶν νέων του καθηκόντων ἔκανε ὁ Διοικητὴς τῆς 7ης
ΕΜΑΚ Ἀντιπύραρχος κ. Γεώργιος Πέγκας, συνοδευόμενος ἀπὸ
τὸν Ὑποδιοικητή, Ἐπιπύραρχο κ. Ἀθανάσιο Παπασταμούλη.

Κουρά Μοναχῆς στήν Ἱερά Μονή Δαμάστας
Τήν κουρά τοῦ μεγάλου καί ἀγγελικοῦ σχήματος τῆς ἀδελφῆς
Χριστοφόρας ἐτέλεσε τήν Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου στήν Ἱερά

Μονῆς Δαμάστας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας  κ. Νι-
κόλαος. Ἡ ἀκολουθία ἔγινε σέ κλίμα κατανύξεως παρουσία
τοῦ πνευματικοῦ τῆς Μονῆς Ἱερομονάχου π. Ἰωαννικίου τοῦ
Καυσοκαλυβίτου καί λοιπῶν κληρικῶν. Ἡ μοναχή Χριστοφό-
ρα ἐγκαταβιώνει στήν Μονή πολλές δεκαετίες καί χαίρει σεβα-
σμοῦ καί ἐκτιμήσεως ἀπό τίς ἀδελφές καί τούς προσκυνητές
τῆς Μονῆς. Μετά τήν ἀκολουθία στήν μεγάλη τραπεζαρία τῆς
Μονῆς προσεφέρθη τό καθιερωμένο μοναστηριακό γλύκισμα.

Ἑορταστική ἐκδήλωση γιά τά στελέχη τῶν Κατασκηνώσεων 
Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση γιά τά στελέχη τῶν Κατασκηνώ-
σεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πραγματοποιήθηκε τήν Πέμπτη
27 Δεκεμβρίου στήν μεγάλη αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ-Διοι-
κητικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Στήν ἑορταστική
ἐκδήλωση παρευρέθησαν 50 νέοι καί νέες πού προσέφεραν
ἐθελοντική ὑπηρεσία στίς κατασκηνώσεις μας, καθώς ἐπίσης
καί 10 Ἱερεῖς. Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε ὅλους καί ἐτόνι-
σε, ὅτι χάρις στήν ἀγάπη τους καί τήν προσφορά τους πρός τά
παιδιά μας ἐπέτυχε ἡ κατασκηνωτική περίοδος, ἡ ὁποία ἐφι-
λοξένησε δωρεάν 500 περίπου παιδιά τῆς Φθιώτιδος. Ὡς
δεῖγμα εὐχαριστιῶν καί ἀγάπης ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερε
στούς φοιτητάς καί στίς φοιτήτριες τό ποσόν τῶν 6.000 € τό
ὁποῖον σημειωτέον προσέφεραν στήν Ἱερά Μητρόπολη οἱ
Ἱερές Μονές καί στούς Ἱερεῖς ἕνα ὡραῖο μεγάλο βιβλίο.
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τεύματα τοῦ ἀνθρώπου. Εὐτυχία δὲν εἶναι ἡ ἐπάρκεια τῶν
ὑλικῶν ἀγαθῶν. Πρόοδος δὲν εἶναι ἡ ἀντιμετώπιση μερικῶν
σοβαρῶν ἀσθενειῶν. Παράδεισος εἶναι ὁ Σωτήρας μας
Ἰησοῦς. Διὰ τοῦ μυστηρίου τῆς Γεννήσεως «κἀγώ τοῦ πα-
ραδείσου τῆς τρυφῆς μεταλαμβάνω» τονίζει ὁ ὑμνογράφος.
Χωρὶς τὸν Χριστὸ δὲν ὑπάρχει εἰρήνη καὶ εὐδοκία. Μπορεῖ
ὁ ἄνθρωπος νὰ φθάσει νὰ γίνει ρομπότ, νὰ γίνει ὑπεράν-
θρωπος ἢ ὑπάνθρωπος, ἀλλὰ ἄνθρωπος δίχως τὸν Χριστὸ
δὲν μπορεῖ νὰ γίνει ποτέ.

Ἡ σημερινὴ κοινωνία χρειάζεται ἀνθρώπους. Ὅσοι πα-
ρουσιάζονται ὡς ὑπεράνθρωποι εἶναι εἰκονικὴ πραγματικό-
τητα. Κρύπτονται πίσω ἀπὸ τὴν ὑποκρισία καὶ τὸ ψέμα.
Τώρα, πού μὲ τὴν κρίση ἔπεσε ἡ αὐλαία τῶν ἰσχυρῶν καὶ
ἀηττήτων ψευδοϋπερανθρώπων, οἱ ὁποῖοι μὲ τὰ χρηματι-
στήρια καὶ τὶς διεθνεῖς Τράπεζες ὑπέσχοντο τὴν εὐημερία
στὰ ἔθνη. Τὰ πολιτικὰ συστήματα καταρρέουν καὶ νέα
ἐμφανίζονται σχήματα, ὁ Χριστός, ὅμως, μένει εἰς τοὺς
αἰῶνας. Ἡ  Ἐκκλησία Του μένει ἀσάλευτη καὶ δεδοξασμένη
εἰς αἰῶνας αἰώνων, ὡς ἡ μόνη ἐγγύηση γιὰ τὴν λύτρωση
τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὰ δεινὰ καὶ τὴν σωτηρία τοῦ κόσμου.
Ἂς ἀναζητήσωμε καὶ ἂς οἰκοδομήσωμε τὸν ἄνθρωπο μὲ τὶς
ἀρχὲς καὶ τὰ ἰδανικά, μὲ τὴν ἀνθρωπιὰ καὶ τὴν εὐαισθησία,
«τὸν κατὰ Θεὸν κτισθέντα», ὅπως τὸν μορφοποίησε μὲ τὴ
δική του σάρκα ὁ δι’ ἠμᾶς Σαρκωθείς Θεός.

«Λαός, σκότει καθεζόμενος, ἰδέτω τὸ φῶς λάμψαν τὸ
ἀνέσπερον» διακηρύττει ἡ Ἐκκλησία. Ὁ λαός, πού κάθεται
στὸ σκοτάδι, ἂς ἰδεῖ τὸ ἀνέσπερο φῶς, πού ἔλαμψε. «Ὁ
οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ σήμερον ἡνώθησαν, τεχθέντος τοῦ Χρι-
στοῦ. Σήμερον ὁ Θεὸς ἐπὶ γῆς παραγέγονε καὶ ἄνθρωπος
εἰς οὐρανοὺς ἀναβέβηκε». Γιὰ τὴν ἀπέραντη αὐτὴ ἀγάπη
καὶ ἀνεκτίμητη δωρεὰ ἂς ἑνώσωμε τὴ φωνή μας μὲ τὶς
Ἀγγελικὲς δοξολογίες, ψάλλοντες καὶ λέγοντες: «Δόξα ἐν
ὑψίστοις Θεῶ καὶ ἐπὶ γὴς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».

«Τῷ δὲ Σωτῆρι Χριστῷ δόξα καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς
αἰῶνας. Ἀμήν».

Μετὰ πατρικῶν ἑορτίων εὐχῶν.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ἐλέω Θεοῦ Μητροπολίτης τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως

Φθιώτιδος
Πρὸς τὸν εὐσεβῆ  τῆς Ἐκκλησίας λαόν.
«Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, ὃς ἐστὶ Χριστὸς Κύριος».
Ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας.
Ἀνέτειλε καὶ πάλι ἡ Ἀνατολὴ τῶν Ἀνατολῶν, ἡ Μητρό-

πολις τῶν ἑορτῶν, ἡ κοσμοσωτήριος κατὰ σάρκα Γέννησις
τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
αὐτὴ τὴ χρονιὰ μέσα σὲ κλῖμα πνευματικῆς βαρυχειμωνιᾶς,
τὸ ψῦχος καὶ τὴν κατήφεια τῆς
ὁποίας, ὅμως, διαλύει ὁ ἀνατεί-
λας  Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης. Φω-
τίζονται τὰ σύμπαντα μὲ τὸ
ἄστρο τῆς Βηθλεὲμ καὶ οἱ ἀκτίνες
του διεγείρουν τὶς κουρασμένες
ψυχὲς νὰ σύρουν τὰ βήματά τους
στὴ νέα Βηθλεὲμ τῆς Χάριτος καὶ
νὰ ἐναποθέσουν κάθε ἐλπίδα στὸ
Κύριό μας ψελλίζοντας: «Ὁ τεχ-
θεις ἐκ Παρθένου Θεός, ἐλέησον
ἡμᾶς».

Ἐὰν θέλωμε νὰ εἴμαστε ρεαλι-
σταὶ πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζωμε
τὴν πραγματικότητα ὅπως εἶναι
καὶ ὄχι ὅπως τὴν θέλομε νὰ εἶναι.
Καὶ ἡ πραγματικότητα σήμερα
εἶναι, ὅτι ὑπάρχουν ἄνθρωποι, οἱ
ὁποῖοι θέτουν ἕνα ἐρώτημα βα-
σικῆς σημασίας. Λένε, δηλαδή,
ὅτι σήμερα, πού τόσο ὁ κόσμος
ἔχει προοδεύσει καὶ ἔχει κατακτή-
σει τὸ πᾶν, σὲ τί χρειάζεται ὁ Χρι-
στός; Σὲ τί μπορεῖ νὰ βοηθήσει ἢ μᾶλλον σὲ τί Τὸν ἔχομε
ἀνάγκη νὰ μᾶς σώσει; Τὶς ἀσθένειες τὶς ὑπερνικοῦμε μὲ τὰ
φάρμακα. Τὴν ἄγνοια μὲ τὴν διεύρυνση τῆς μορφώσεως.
Τὴν πτωχεία μὲ τὴ συστηματοποίηση τῆς παραγωγῆς καὶ
κατανομῆς τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν. Σὲ λίγο θὰ ἐξασφαλίσωμε
καὶ αὐτὸν τὸν Παράδεισο. Θὰ ζοῦμε ὅλοι σὲ ἕνα ἐπίγειο
παράδεισο.

Καὶ ἐάν, ὅμως, ὑποτεθεῖ, ὅτι ὅλα ἦταν τόσο ὡραῖα καὶ
ρόδινα καὶ ἐὰν ἀκόμα εἶχαν κατανικηθεῖ ὅλες οἱ ἀσθένειες
καὶ εἶχε λυθεῖ τὸ πρόβλημα τῆς φτώχειας καὶ εἶχαν κατα-
τροπωθεῖ ἡ ἄγνοια καὶ ὅλα τὰ κακά, θὰ παρέμενε ἀκόμα
στὴν ἀνθρωπότητα ὡς ἀνοιχτὴ πληγή, πού χρειάζεται
φάρμακα καὶ θεραπεία, ἡ ἁμαρτία.

Ἡ ἁμαρτία σὲ ὅλες τὶς ἐκφράσεις της εἶναι μιὰ κατάστα-
ση, πού κανεὶς δὲν διαμφισβητεῖ. Ἀναδεύει μέσα μας. Ἡ
μόρφωση καὶ γενικώτερα ἡ ἐκπαίδευση εἶναι δυνατὸν νὰ
ἀλλάξει τὴν μορφή της καὶ τὴν ἔκφρασή της, ὄχι ὅμως καὶ
τὴν οὐσία της. Ὁ Χριστὸς μᾶς ἔσωσε ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Ξε-
ρίζωσε ἀπὸ τὴ σάρκα μας καὶ τὴν ψυχή μας τὴν ἁμαρτία
καὶ καθάρισε τὴν ὕπαρξή μας ἀπὸ κάθε μολυσμό. Μὲ τὴ
σάρκωσή Του ἀνακαίνισε τὴν «παλαιωθεῖσαν φῦσιν» καὶ

μᾶς ἀνέπλασε χαρίζοντάς μας τὴ νέα πνοὴ ζωῆς, τὸ Πανά-
γιον Πνεῦμα. Λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος:

«Πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ
Θεοῦ δικαιούμενοι δωρεάν τῇ αὐτοῦ χάριτι διὰ τῆς ἀπολυ-
τρώσεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Ρώμ. 3,24). Δηλαδή, «ὅλοι
ἁμάρτησαν καὶ στεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ καὶ παίρ-
νουν τὴν δικαίωση δωρεὰν μὲ τὴν χάριν του διὰ τῆς λυτρώ-
σεως, πού ἔγινε διὰ τοῦ  Ἰησοῦ Χριστοῦ».

Γράφων ὁ ἴδιος στοὺς χριστιανοὺς τῆς Κορίνθου τονί-
ζει: «εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινὴ κτίσις. τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν,

ἰδοὺ γέγονε καινὰ τὰ πάντα» (Β΄
Κορινθ. 5, 17).

Μὲ τὴν ἐνανθρώπιση «ἐπεφά-
νη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος
πᾶσιν ἀνθρώποις» (Τίτ. 2,11), ἡ
ὁποία μᾶς διδάσκει νὰ ἀρνη-
θοῦμε τὴν ἀσέβεια καὶ τὶς κο-
σμικὲς ἐπιθυμίες καὶ νὰ ζοῦμε
στὸν παρόντα κόσμο μὲ ἐγκρά-
τεια, δικαιοσύνη καὶ εὐσέβεια
ἀναμένοντες τὴν εὐλογημένη
ἐλπίδα μας, πού εἶναι ὁ Σωτήρας
μᾶς Ἰησοῦς Χριστός.

Ἄλλως τε καὶ τὸ μήνυμα τοῦ
Ἀγγέλου πρὸς τὸν φοβισμένο
Ἰωσὴφ ἦταν: «αὐτὸς γὰρ σώσει
τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρ-
τιῶν αὐτῶν» (Ματθ. 1, 21).

Τὴν ἀλήθεια αὐτὴ διετράνωσε
πάλι ὁ Ἄγγελος πρὸς τοὺς
ἀγραυλοῦντες ποιμένες τῆς Βη-
θλεέμ, οἱ ὁποῖοι στὴ θέα του
«ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν».

Τοὺς εἶπε: «Ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην,
ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῶ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ,
ὃς ἐστι Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαβὶδ» (Λούκ. 2, 11).

Διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ γνωρίσαμε τὴν ἀλήθεια καὶ
εἴδαμε τὸ φῶς τὸ ἀληθινό. Αὐτὸ τὸ φῶς διέλυσε τὸ σκότος,
ποῦ μᾶς ἐμπόδιζε νὰ ἰδοῦμε τὸ φῶς. Ὁ Χριστὸς μᾶς ἔδωσε
τὴν ἀληθινὴ χαρὰ καὶ μᾶς ἀπήλλαξε ἀπὸ τὴν πίκρα τῆς
ἁμαρτίας. Κατέλυσε τὸ διάφραγμα, ποῦ μᾶς ἐμπόδιζε νὰ
πλησιάσωμε τὸν Θεό. Ἐξουδετέρωσε τὴν πηγὴ καὶ μητέρα
τῶν κακῶν, τὴν ἁμαρτία, ποῦ παραλύει τὴν ψυχὴ καὶ φέρ-
νει τὴ φθορὰ στὸ σῶμα.

Μὲ χαρὰ ὁ ἱερὸς ὑμνογράφος πανηγυρίζει καὶ τὸν Θεὸ
δοξολογεῖ γιὰ τὴν σωστική του ἐπέμβαση στὴν ἱστορία, διὰ
τῆς σαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου: «Δεῦτε ἀγαλλιασώμε-
θα τῷ Κυρίω, τὸ παρὸν μυστήριον ἐκδιηγούμενοι. Τὸ μεσό-
τοιχον τοῦ φραγμοῦ διαλέλυται, ἡ φλογίνη ρομφαία τὰ
νῶτα δίδωσι, καὶ τὰ Χερουβὶμ παραχωρεῖ τοῦ ξύλου τῆς
ζωῆς. κἀγώ τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς μεταλαμβάνω, οὗ
προεξεβλήθην διὰ τῆς παρακοῆς». (Στιχηρὸ Ἰδιόμελο τοῦ
Ἑσπερινοῦ τῶν Χριστουγέννων).

Παράδεισος δὲν εἶναι τὰ μεγάλα κατορθώματα καὶ ἐπι-
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Δρασκελίσαμε τό κατώφλι τοῦ νέου χρόνου
ἀφήνοντας πίσω μας τόν παλαιό καί ἤδη
μετρᾶνε στή ζωή μας τά δικά του λεπτά καί οἱ

δικές του ὧρες.
Ὅλα τά εὐχάριστα καί τά δυσάρεστα τοῦ 2012

εἶναι πιά παρελθόν. Ἡ προοπτική τοῦ καινούργιου
χρόνου, πού διανοίγεται μπροστά
μας ἔχει πολλές ἐλπίδες καί πολ-
λούς πόθους. Μακάρι ὁ Θεός νά
εὐλογήσει, ὥστε τό 2013 νά εἶναι
ἔτος πνευματικῆς καί οἰκονομικῆς
ἀνακάμψεως. 

Ἡ διαγραφομένη πορεία δέν
φαίνεται νά εἶναι εὐχάριστη. Ὁ
Γολγοθᾶς συνεχίζεται. Οἱ πνευμα-
τικές καταιγίδες μαίνονται. Ὁ λαός
ἐξαπορεῖ καί μένει ἐμβρόντητος
μπροστά στίς ἀπροσδόκητες ἐξε-
λίξεις. Αἴσθημα βαθειᾶς ἀναστα-
τώσεως κυριαρχεῖ στούς ἀνέρ-
γους, στούς πολυτέκνους, στούς
πτωχούς μέ ὅσα ἀποφασίζονται καί ἐξαγγέλλονται.
Διαφαίνονται στόν ὀρίζοντα ἀκτίνες φωτός, ἀλλά
πρίν ἀκόμα ἁπλωθοῦν στή γῆ τίς καλύπτουν τά πα-
χιά μαῦρα σύννεφα τῆς ἀπογνώσεως. Πῶς λοπόν
μέσα σέ ἕνα τέτοιο κλῖμα μπορεῖ κανείς νά ἐλπίζει,
ὅτι ὁ νέος χρόνος 2013 θά εἶναι καλύτερος;

Τό χειρότερο στήν παροῦσα κατάσταση εἶναι ἡ
ἀπαισιοδοξία. Χρειάζεται ὅλοι μαζί νά ἀνανήψουμε
καί νά βάλουμε ἀρχή. Νά θέσουμε στόχους καί νά
ἐργασθοῦμε μέ πεῖσμα γιά τήν κατάκτησή τους.

α) Τό πρῶτο καί κύριο, πού πρέπει νά ἐπιδιώ-
ξουμε, εἶναι ἡ ἑνότητα. Ἡ συμπαγής ἑνότητα καί
ὁμοψυχία τοῦ λαοῦ εἶναι ὀχύρωμα κατά τῶν
ἐχθρῶν μας. Οἱ ἀκρότητες καί οἱ κατακερματισμοί
τῶν δυνάμεων διευκολύνουν τούς ἐπιβούλους τῆς
πατρίδος μας. Νά διατηρήσουμε τήν ψυχική καί κοι-
νωνική ἑνότητα. Νά ἀναζητήσουμε τά σημεῖα, πού
μᾶς ἑνώνουν καί νά ὀργανωθοῦμε ξανά.

β) Ὁ λαός μας χρειάζεται καί ἀπαιτεῖ ἀπό τούς
ἡγέτες του εἰλικρίνεια. Ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώνει τόν
ἄνθρωπο ἀπό τά δεσμά τῆς διαφθορᾶς. Νά γνωρί-
σουμε τήν πραγματική κατάσταση τῆς πατρίδος μας

γιά νά ἀνασυγκροτήσουμε τίς δυνάμεις μας καί νά
ὁρμήσουμε πρός τά ἐμπρός.

γ) Χωρίς ἐργασία προκοπή δέν ὑπάρχει. Ἐμάθα-
με νά ζοῦμε σέ μιά κατάσταση ραστώνης. Νά ξυπνή-
σουμε ἀπό αὐτό τόν λήθαργο καί νά προγραμματι-
σθοῦμε. Ὑπάρχει τό πρόβλημα τῆς ἀνεργίας, πού

συνεχῶς αὐξάνεται. Ὑπάρχουν,
ὅμως, πολλοί τρόποι καί τόποι
γιά ἐκεῖνον, πού ἔχει ὄρεξη γιά
δουλειά. Ἡ ἀνάπτυξη μή περιμέ-
νουμε, ὅτι θά ἔλθει μόνο ἀπό
τούς ἔξω, θά ἔλθει, ἐάν καί ἐφ’
ὅσον καί ἐμεῖς αὐτενεργήσουμε.

δ) Ἡ κοινωνική ἀναταραχή
εἶναι δυνατόν νά μᾶς ὁδηγήσει
σέ μεγάλα καί ὀλέθρια ἀδιέξοδα.
Γι΄αὐτό οἱ καιροί ἐπιτάσσουν πε-
ρισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά
σεβασμό καί τήρηση τῆς νομιμό-
τητος. Οἱ φρικαλεότητες τῆς δια-
φθορᾶς καί τῆς παρανομίας ὁδή-

γησαν τήν Ἑλληνική κοινωνία στό χεῖλος τῆς κατα-
στροφῆς. Ἐάν οἱ ἡγέτες καί ὁ λαός ἐπαναλάβουμε
τά λάθη τοῦ παρελθόντος, θά εἴμεθα ὑπόλογοι ἀπέ-
ναντι στήν ἱστορία καί στίς νέες γενιές, πού δι-
καιοῦνται νά ζήσουν καλύτερα ἀπό ἐμᾶς.

ε) Προσόν τῆς Ἑλληνικῆς ψυχῆς εἶναι τό θάρρος
καί ἡ ἐπινοητικότητα. Ἀπό τόν πολυμήχανο Ὀδυσ-
σέα μέχρι τόν πιό ἄξιο σημερινό  Ἕλληνα ὑπάρχει
στά κύτταρα τοῦ Γένους μας αὐτή ἡ δύναμη, πού
ἀνεβάζει τό φρόνημα, φωτίζει τή σκέψη καί δυνα-
μώνει τήν ψυχή, γιά νά ὑπερβεῖ ὅλες τίς δυσκολίες.
Ἐλπίζουμε ὅτι ὅλα θά τά ἀντιμετωπίσουμε καί θά
ἐπανεύρουμε τόν ρυθμό τῆς προόδου καί τῆς εὐτυ-
χίας.

Μή ξεχνᾶτε, ὅτι ἐπάνω ἀπό ὅλους μας ὑπάρχει ὁ
Θεός πρός τόν Ὁποῖο ἄς καταφύγουμε γιά νά μᾶς
ἀποστείλει τή δύναμη, πού χρειαζόμαστε, ὥστε νά
περάσουμε ἀκινδύνως τίς συμπληγάδες.

Ὁ προφητικός λόγος τοῦ Ἡσαΐου μᾶς παραγγέ-
λει «Ἰσχύσατε καί μή φοβεῖσθε. Ἰδού ὁ Θεός ἡμῶν
ἥξει καί σώσει ἡμᾶς», (Ἡσ. 35,4). 

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ἰσχύσατε καί μή φοβεῖσθε
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Βάπτιση ἀλλοδαπῶν στό βαπτιστήριο ἐνηλίκων τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τά στελέχη τῶν Κατασκηνώσεων τῆς Μητροπόλεώς μας.

Κουρά μεγαλόσχημης μοναχῆς στήν Ἱερά Μονή Δαμάστας.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΑΓΑΠΗΣ
Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολή μας διενεμήθησαν 4000
δέματα σέ ἐμπερίστατους ἀδελφούς μας, προκειμέ-
νου νά ἑορτάσουν τίς ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων καί
τῆς Πρωτοχρονιᾶς. Τά δέματα περιεῖχαν, κρέας καί
διάφορα ἄλλα εἴδη τροφίμων, τά ὁποῖα προσέφεραν
εὐλαβεῖς πιστοί στίς Ἐνορίες τους. Ἀκόμη, πολλοί
ἀδελφοί μας ἐνισχύθηκαν καί μέ χρηματικά βοηθήμα-
τα.
Ἐπίσης διανεμήθηκαν 12.568 εἴδη ἀνδρικοῦ, γυναι-
κείου καί παιδικοῦ ρουχισμοῦ ἀπό τό κατάστημα
Ρουχισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καθώς καί 25 κι-
βώτια μέ ἐνδύματα στό Σωφρονιστικό Κατάστημα Δο-
μοκοῦ.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ  ΚΑΛΑΝΤΑ
ΣΤΟΝ  ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΜΑΣ

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ προέδρου τοῦ ΛΑΟΣ κ. Γ. Καρατζαφέρη.



διήρκεσε ἐπί μιά ἑβδομάδα εἶχαν τήν εὐκαιρία νά ἐπισκε-
φθοῦν πολλοί ἀπό ὁλόκληρη τή Φθιώτιδα.

Βαπτίσεις Ἀλλοδαπῶν
Τίς Βαπτίσεις 5 ἐνηλίκων Κατηχουμένων τέλεσε ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, την  Παρασκευὴ 14 Δε-

κεμβρίου, στὸ Βαπτιστήριο  Ἐνηλίκων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως, ποὺ βρίσκεται στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας
Ἄμπλιανης Λαμίας. Τὸ Ἱερὸ Μυστήριο, τὸ ὁποῖο παρηκολού-
θησαν συγγενεῖς καὶ φίλοι τῶν Νεοφωτίστων, ἐτελέσθη μὲ
πρωτοχριστιανικὴ τάξη καὶ κατάνυξη. Οἱ Νεοφώτιστοι Ὀρθό-
δοξοι Χριστιανοί πρό τῆς βαπτίσεώς τους παρακολούθησαν τὰ
μαθήματα τῆς Σχολῆς Κατηχήσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
τὴν ὁποία ἔχουν παρακολουθήσει μέχρι σήμερα περισσότεροι
ἀπό 300 κατηχούμενοι.

Ὁ Πρόεδρος τοῦ ΛΑ.Ο.Σ. στόν Μητροπολίτη μας
Τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο ἐπισκέφθηκε
στὸ Μητροπολιτικὸ Μέγαρο τὴν Κυριακὴ 16 Δεκεμβρίου ὁ

Πρόεδρος τοῦ ΛΑ.Ο.Σ κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης συνοδευόμε-
νος ἀπό στελέχη τοῦ κόμματος. Ἐπίσης ἐθιμοτυπικὴ ἐπίσκεψη
στὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο, ἐπὶ τῇ ἀνα-
λήψει τῶν νέων του καθηκόντων ἔκανε ὁ Διοικητὴς τῆς 7ης
ΕΜΑΚ Ἀντιπύραρχος κ. Γεώργιος Πέγκας, συνοδευόμενος ἀπὸ
τὸν Ὑποδιοικητή, Ἐπιπύραρχο κ. Ἀθανάσιο Παπασταμούλη.

Κουρά Μοναχῆς στήν Ἱερά Μονή Δαμάστας
Τήν κουρά τοῦ μεγάλου καί ἀγγελικοῦ σχήματος τῆς ἀδελφῆς
Χριστοφόρας ἐτέλεσε τήν Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου στήν Ἱερά

Μονῆς Δαμάστας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας  κ. Νι-
κόλαος. Ἡ ἀκολουθία ἔγινε σέ κλίμα κατανύξεως παρουσία
τοῦ πνευματικοῦ τῆς Μονῆς Ἱερομονάχου π. Ἰωαννικίου τοῦ
Καυσοκαλυβίτου καί λοιπῶν κληρικῶν. Ἡ μοναχή Χριστοφό-
ρα ἐγκαταβιώνει στήν Μονή πολλές δεκαετίες καί χαίρει σεβα-
σμοῦ καί ἐκτιμήσεως ἀπό τίς ἀδελφές καί τούς προσκυνητές
τῆς Μονῆς. Μετά τήν ἀκολουθία στήν μεγάλη τραπεζαρία τῆς
Μονῆς προσεφέρθη τό καθιερωμένο μοναστηριακό γλύκισμα.

Ἑορταστική ἐκδήλωση γιά τά στελέχη τῶν Κατασκηνώσεων 
Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση γιά τά στελέχη τῶν Κατασκηνώ-
σεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πραγματοποιήθηκε τήν Πέμπτη
27 Δεκεμβρίου στήν μεγάλη αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ-Διοι-
κητικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Στήν ἑορταστική
ἐκδήλωση παρευρέθησαν 50 νέοι καί νέες πού προσέφεραν
ἐθελοντική ὑπηρεσία στίς κατασκηνώσεις μας, καθώς ἐπίσης
καί 10 Ἱερεῖς. Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε ὅλους καί ἐτόνι-
σε, ὅτι χάρις στήν ἀγάπη τους καί τήν προσφορά τους πρός τά
παιδιά μας ἐπέτυχε ἡ κατασκηνωτική περίοδος, ἡ ὁποία ἐφι-
λοξένησε δωρεάν 500 περίπου παιδιά τῆς Φθιώτιδος. Ὡς
δεῖγμα εὐχαριστιῶν καί ἀγάπης ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερε
στούς φοιτητάς καί στίς φοιτήτριες τό ποσόν τῶν 6.000 € τό
ὁποῖον σημειωτέον προσέφεραν στήν Ἱερά Μητρόπολη οἱ
Ἱερές Μονές καί στούς Ἱερεῖς ἕνα ὡραῖο μεγάλο βιβλίο.
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τεύματα τοῦ ἀνθρώπου. Εὐτυχία δὲν εἶναι ἡ ἐπάρκεια τῶν
ὑλικῶν ἀγαθῶν. Πρόοδος δὲν εἶναι ἡ ἀντιμετώπιση μερικῶν
σοβαρῶν ἀσθενειῶν. Παράδεισος εἶναι ὁ Σωτήρας μας
Ἰησοῦς. Διὰ τοῦ μυστηρίου τῆς Γεννήσεως «κἀγώ τοῦ πα-
ραδείσου τῆς τρυφῆς μεταλαμβάνω» τονίζει ὁ ὑμνογράφος.
Χωρὶς τὸν Χριστὸ δὲν ὑπάρχει εἰρήνη καὶ εὐδοκία. Μπορεῖ
ὁ ἄνθρωπος νὰ φθάσει νὰ γίνει ρομπότ, νὰ γίνει ὑπεράν-
θρωπος ἢ ὑπάνθρωπος, ἀλλὰ ἄνθρωπος δίχως τὸν Χριστὸ
δὲν μπορεῖ νὰ γίνει ποτέ.

Ἡ σημερινὴ κοινωνία χρειάζεται ἀνθρώπους. Ὅσοι πα-
ρουσιάζονται ὡς ὑπεράνθρωποι εἶναι εἰκονικὴ πραγματικό-
τητα. Κρύπτονται πίσω ἀπὸ τὴν ὑποκρισία καὶ τὸ ψέμα.
Τώρα, πού μὲ τὴν κρίση ἔπεσε ἡ αὐλαία τῶν ἰσχυρῶν καὶ
ἀηττήτων ψευδοϋπερανθρώπων, οἱ ὁποῖοι μὲ τὰ χρηματι-
στήρια καὶ τὶς διεθνεῖς Τράπεζες ὑπέσχοντο τὴν εὐημερία
στὰ ἔθνη. Τὰ πολιτικὰ συστήματα καταρρέουν καὶ νέα
ἐμφανίζονται σχήματα, ὁ Χριστός, ὅμως, μένει εἰς τοὺς
αἰῶνας. Ἡ  Ἐκκλησία Του μένει ἀσάλευτη καὶ δεδοξασμένη
εἰς αἰῶνας αἰώνων, ὡς ἡ μόνη ἐγγύηση γιὰ τὴν λύτρωση
τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὰ δεινὰ καὶ τὴν σωτηρία τοῦ κόσμου.
Ἂς ἀναζητήσωμε καὶ ἂς οἰκοδομήσωμε τὸν ἄνθρωπο μὲ τὶς
ἀρχὲς καὶ τὰ ἰδανικά, μὲ τὴν ἀνθρωπιὰ καὶ τὴν εὐαισθησία,
«τὸν κατὰ Θεὸν κτισθέντα», ὅπως τὸν μορφοποίησε μὲ τὴ
δική του σάρκα ὁ δι’ ἠμᾶς Σαρκωθείς Θεός.

«Λαός, σκότει καθεζόμενος, ἰδέτω τὸ φῶς λάμψαν τὸ
ἀνέσπερον» διακηρύττει ἡ Ἐκκλησία. Ὁ λαός, πού κάθεται
στὸ σκοτάδι, ἂς ἰδεῖ τὸ ἀνέσπερο φῶς, πού ἔλαμψε. «Ὁ
οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ σήμερον ἡνώθησαν, τεχθέντος τοῦ Χρι-
στοῦ. Σήμερον ὁ Θεὸς ἐπὶ γῆς παραγέγονε καὶ ἄνθρωπος
εἰς οὐρανοὺς ἀναβέβηκε». Γιὰ τὴν ἀπέραντη αὐτὴ ἀγάπη
καὶ ἀνεκτίμητη δωρεὰ ἂς ἑνώσωμε τὴ φωνή μας μὲ τὶς
Ἀγγελικὲς δοξολογίες, ψάλλοντες καὶ λέγοντες: «Δόξα ἐν
ὑψίστοις Θεῶ καὶ ἐπὶ γὴς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».

«Τῷ δὲ Σωτῆρι Χριστῷ δόξα καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς
αἰῶνας. Ἀμήν».

Μετὰ πατρικῶν ἑορτίων εὐχῶν.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ἐλέω Θεοῦ Μητροπολίτης τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως

Φθιώτιδος
Πρὸς τὸν εὐσεβῆ  τῆς Ἐκκλησίας λαόν.
«Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, ὃς ἐστὶ Χριστὸς Κύριος».
Ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας.
Ἀνέτειλε καὶ πάλι ἡ Ἀνατολὴ τῶν Ἀνατολῶν, ἡ Μητρό-

πολις τῶν ἑορτῶν, ἡ κοσμοσωτήριος κατὰ σάρκα Γέννησις
τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
αὐτὴ τὴ χρονιὰ μέσα σὲ κλῖμα πνευματικῆς βαρυχειμωνιᾶς,
τὸ ψῦχος καὶ τὴν κατήφεια τῆς
ὁποίας, ὅμως, διαλύει ὁ ἀνατεί-
λας  Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης. Φω-
τίζονται τὰ σύμπαντα μὲ τὸ
ἄστρο τῆς Βηθλεὲμ καὶ οἱ ἀκτίνες
του διεγείρουν τὶς κουρασμένες
ψυχὲς νὰ σύρουν τὰ βήματά τους
στὴ νέα Βηθλεὲμ τῆς Χάριτος καὶ
νὰ ἐναποθέσουν κάθε ἐλπίδα στὸ
Κύριό μας ψελλίζοντας: «Ὁ τεχ-
θεις ἐκ Παρθένου Θεός, ἐλέησον
ἡμᾶς».

Ἐὰν θέλωμε νὰ εἴμαστε ρεαλι-
σταὶ πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζωμε
τὴν πραγματικότητα ὅπως εἶναι
καὶ ὄχι ὅπως τὴν θέλομε νὰ εἶναι.
Καὶ ἡ πραγματικότητα σήμερα
εἶναι, ὅτι ὑπάρχουν ἄνθρωποι, οἱ
ὁποῖοι θέτουν ἕνα ἐρώτημα βα-
σικῆς σημασίας. Λένε, δηλαδή,
ὅτι σήμερα, πού τόσο ὁ κόσμος
ἔχει προοδεύσει καὶ ἔχει κατακτή-
σει τὸ πᾶν, σὲ τί χρειάζεται ὁ Χρι-
στός; Σὲ τί μπορεῖ νὰ βοηθήσει ἢ μᾶλλον σὲ τί Τὸν ἔχομε
ἀνάγκη νὰ μᾶς σώσει; Τὶς ἀσθένειες τὶς ὑπερνικοῦμε μὲ τὰ
φάρμακα. Τὴν ἄγνοια μὲ τὴν διεύρυνση τῆς μορφώσεως.
Τὴν πτωχεία μὲ τὴ συστηματοποίηση τῆς παραγωγῆς καὶ
κατανομῆς τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν. Σὲ λίγο θὰ ἐξασφαλίσωμε
καὶ αὐτὸν τὸν Παράδεισο. Θὰ ζοῦμε ὅλοι σὲ ἕνα ἐπίγειο
παράδεισο.

Καὶ ἐάν, ὅμως, ὑποτεθεῖ, ὅτι ὅλα ἦταν τόσο ὡραῖα καὶ
ρόδινα καὶ ἐὰν ἀκόμα εἶχαν κατανικηθεῖ ὅλες οἱ ἀσθένειες
καὶ εἶχε λυθεῖ τὸ πρόβλημα τῆς φτώχειας καὶ εἶχαν κατα-
τροπωθεῖ ἡ ἄγνοια καὶ ὅλα τὰ κακά, θὰ παρέμενε ἀκόμα
στὴν ἀνθρωπότητα ὡς ἀνοιχτὴ πληγή, πού χρειάζεται
φάρμακα καὶ θεραπεία, ἡ ἁμαρτία.

Ἡ ἁμαρτία σὲ ὅλες τὶς ἐκφράσεις της εἶναι μιὰ κατάστα-
ση, πού κανεὶς δὲν διαμφισβητεῖ. Ἀναδεύει μέσα μας. Ἡ
μόρφωση καὶ γενικώτερα ἡ ἐκπαίδευση εἶναι δυνατὸν νὰ
ἀλλάξει τὴν μορφή της καὶ τὴν ἔκφρασή της, ὄχι ὅμως καὶ
τὴν οὐσία της. Ὁ Χριστὸς μᾶς ἔσωσε ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Ξε-
ρίζωσε ἀπὸ τὴ σάρκα μας καὶ τὴν ψυχή μας τὴν ἁμαρτία
καὶ καθάρισε τὴν ὕπαρξή μας ἀπὸ κάθε μολυσμό. Μὲ τὴ
σάρκωσή Του ἀνακαίνισε τὴν «παλαιωθεῖσαν φῦσιν» καὶ

μᾶς ἀνέπλασε χαρίζοντάς μας τὴ νέα πνοὴ ζωῆς, τὸ Πανά-
γιον Πνεῦμα. Λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος:

«Πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ
Θεοῦ δικαιούμενοι δωρεάν τῇ αὐτοῦ χάριτι διὰ τῆς ἀπολυ-
τρώσεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Ρώμ. 3,24). Δηλαδή, «ὅλοι
ἁμάρτησαν καὶ στεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ καὶ παίρ-
νουν τὴν δικαίωση δωρεὰν μὲ τὴν χάριν του διὰ τῆς λυτρώ-
σεως, πού ἔγινε διὰ τοῦ  Ἰησοῦ Χριστοῦ».

Γράφων ὁ ἴδιος στοὺς χριστιανοὺς τῆς Κορίνθου τονί-
ζει: «εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινὴ κτίσις. τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν,

ἰδοὺ γέγονε καινὰ τὰ πάντα» (Β΄
Κορινθ. 5, 17).

Μὲ τὴν ἐνανθρώπιση «ἐπεφά-
νη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος
πᾶσιν ἀνθρώποις» (Τίτ. 2,11), ἡ
ὁποία μᾶς διδάσκει νὰ ἀρνη-
θοῦμε τὴν ἀσέβεια καὶ τὶς κο-
σμικὲς ἐπιθυμίες καὶ νὰ ζοῦμε
στὸν παρόντα κόσμο μὲ ἐγκρά-
τεια, δικαιοσύνη καὶ εὐσέβεια
ἀναμένοντες τὴν εὐλογημένη
ἐλπίδα μας, πού εἶναι ὁ Σωτήρας
μᾶς Ἰησοῦς Χριστός.

Ἄλλως τε καὶ τὸ μήνυμα τοῦ
Ἀγγέλου πρὸς τὸν φοβισμένο
Ἰωσὴφ ἦταν: «αὐτὸς γὰρ σώσει
τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρ-
τιῶν αὐτῶν» (Ματθ. 1, 21).

Τὴν ἀλήθεια αὐτὴ διετράνωσε
πάλι ὁ Ἄγγελος πρὸς τοὺς
ἀγραυλοῦντες ποιμένες τῆς Βη-
θλεέμ, οἱ ὁποῖοι στὴ θέα του
«ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν».

Τοὺς εἶπε: «Ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην,
ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῶ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ,
ὃς ἐστι Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαβὶδ» (Λούκ. 2, 11).

Διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ γνωρίσαμε τὴν ἀλήθεια καὶ
εἴδαμε τὸ φῶς τὸ ἀληθινό. Αὐτὸ τὸ φῶς διέλυσε τὸ σκότος,
ποῦ μᾶς ἐμπόδιζε νὰ ἰδοῦμε τὸ φῶς. Ὁ Χριστὸς μᾶς ἔδωσε
τὴν ἀληθινὴ χαρὰ καὶ μᾶς ἀπήλλαξε ἀπὸ τὴν πίκρα τῆς
ἁμαρτίας. Κατέλυσε τὸ διάφραγμα, ποῦ μᾶς ἐμπόδιζε νὰ
πλησιάσωμε τὸν Θεό. Ἐξουδετέρωσε τὴν πηγὴ καὶ μητέρα
τῶν κακῶν, τὴν ἁμαρτία, ποῦ παραλύει τὴν ψυχὴ καὶ φέρ-
νει τὴ φθορὰ στὸ σῶμα.

Μὲ χαρὰ ὁ ἱερὸς ὑμνογράφος πανηγυρίζει καὶ τὸν Θεὸ
δοξολογεῖ γιὰ τὴν σωστική του ἐπέμβαση στὴν ἱστορία, διὰ
τῆς σαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου: «Δεῦτε ἀγαλλιασώμε-
θα τῷ Κυρίω, τὸ παρὸν μυστήριον ἐκδιηγούμενοι. Τὸ μεσό-
τοιχον τοῦ φραγμοῦ διαλέλυται, ἡ φλογίνη ρομφαία τὰ
νῶτα δίδωσι, καὶ τὰ Χερουβὶμ παραχωρεῖ τοῦ ξύλου τῆς
ζωῆς. κἀγώ τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς μεταλαμβάνω, οὗ
προεξεβλήθην διὰ τῆς παρακοῆς». (Στιχηρὸ Ἰδιόμελο τοῦ
Ἑσπερινοῦ τῶν Χριστουγέννων).

Παράδεισος δὲν εἶναι τὰ μεγάλα κατορθώματα καὶ ἐπι-
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Δρασκελίσαμε τό κατώφλι τοῦ νέου χρόνου
ἀφήνοντας πίσω μας τόν παλαιό καί ἤδη
μετρᾶνε στή ζωή μας τά δικά του λεπτά καί οἱ

δικές του ὧρες.
Ὅλα τά εὐχάριστα καί τά δυσάρεστα τοῦ 2012

εἶναι πιά παρελθόν. Ἡ προοπτική τοῦ καινούργιου
χρόνου, πού διανοίγεται μπροστά
μας ἔχει πολλές ἐλπίδες καί πολ-
λούς πόθους. Μακάρι ὁ Θεός νά
εὐλογήσει, ὥστε τό 2013 νά εἶναι
ἔτος πνευματικῆς καί οἰκονομικῆς
ἀνακάμψεως. 

Ἡ διαγραφομένη πορεία δέν
φαίνεται νά εἶναι εὐχάριστη. Ὁ
Γολγοθᾶς συνεχίζεται. Οἱ πνευμα-
τικές καταιγίδες μαίνονται. Ὁ λαός
ἐξαπορεῖ καί μένει ἐμβρόντητος
μπροστά στίς ἀπροσδόκητες ἐξε-
λίξεις. Αἴσθημα βαθειᾶς ἀναστα-
τώσεως κυριαρχεῖ στούς ἀνέρ-
γους, στούς πολυτέκνους, στούς
πτωχούς μέ ὅσα ἀποφασίζονται καί ἐξαγγέλλονται.
Διαφαίνονται στόν ὀρίζοντα ἀκτίνες φωτός, ἀλλά
πρίν ἀκόμα ἁπλωθοῦν στή γῆ τίς καλύπτουν τά πα-
χιά μαῦρα σύννεφα τῆς ἀπογνώσεως. Πῶς λοπόν
μέσα σέ ἕνα τέτοιο κλῖμα μπορεῖ κανείς νά ἐλπίζει,
ὅτι ὁ νέος χρόνος 2013 θά εἶναι καλύτερος;

Τό χειρότερο στήν παροῦσα κατάσταση εἶναι ἡ
ἀπαισιοδοξία. Χρειάζεται ὅλοι μαζί νά ἀνανήψουμε
καί νά βάλουμε ἀρχή. Νά θέσουμε στόχους καί νά
ἐργασθοῦμε μέ πεῖσμα γιά τήν κατάκτησή τους.

α) Τό πρῶτο καί κύριο, πού πρέπει νά ἐπιδιώ-
ξουμε, εἶναι ἡ ἑνότητα. Ἡ συμπαγής ἑνότητα καί
ὁμοψυχία τοῦ λαοῦ εἶναι ὀχύρωμα κατά τῶν
ἐχθρῶν μας. Οἱ ἀκρότητες καί οἱ κατακερματισμοί
τῶν δυνάμεων διευκολύνουν τούς ἐπιβούλους τῆς
πατρίδος μας. Νά διατηρήσουμε τήν ψυχική καί κοι-
νωνική ἑνότητα. Νά ἀναζητήσουμε τά σημεῖα, πού
μᾶς ἑνώνουν καί νά ὀργανωθοῦμε ξανά.

β) Ὁ λαός μας χρειάζεται καί ἀπαιτεῖ ἀπό τούς
ἡγέτες του εἰλικρίνεια. Ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώνει τόν
ἄνθρωπο ἀπό τά δεσμά τῆς διαφθορᾶς. Νά γνωρί-
σουμε τήν πραγματική κατάσταση τῆς πατρίδος μας

γιά νά ἀνασυγκροτήσουμε τίς δυνάμεις μας καί νά
ὁρμήσουμε πρός τά ἐμπρός.

γ) Χωρίς ἐργασία προκοπή δέν ὑπάρχει. Ἐμάθα-
με νά ζοῦμε σέ μιά κατάσταση ραστώνης. Νά ξυπνή-
σουμε ἀπό αὐτό τόν λήθαργο καί νά προγραμματι-
σθοῦμε. Ὑπάρχει τό πρόβλημα τῆς ἀνεργίας, πού

συνεχῶς αὐξάνεται. Ὑπάρχουν,
ὅμως, πολλοί τρόποι καί τόποι
γιά ἐκεῖνον, πού ἔχει ὄρεξη γιά
δουλειά. Ἡ ἀνάπτυξη μή περιμέ-
νουμε, ὅτι θά ἔλθει μόνο ἀπό
τούς ἔξω, θά ἔλθει, ἐάν καί ἐφ’
ὅσον καί ἐμεῖς αὐτενεργήσουμε.

δ) Ἡ κοινωνική ἀναταραχή
εἶναι δυνατόν νά μᾶς ὁδηγήσει
σέ μεγάλα καί ὀλέθρια ἀδιέξοδα.
Γι΄αὐτό οἱ καιροί ἐπιτάσσουν πε-
ρισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά
σεβασμό καί τήρηση τῆς νομιμό-
τητος. Οἱ φρικαλεότητες τῆς δια-
φθορᾶς καί τῆς παρανομίας ὁδή-

γησαν τήν Ἑλληνική κοινωνία στό χεῖλος τῆς κατα-
στροφῆς. Ἐάν οἱ ἡγέτες καί ὁ λαός ἐπαναλάβουμε
τά λάθη τοῦ παρελθόντος, θά εἴμεθα ὑπόλογοι ἀπέ-
ναντι στήν ἱστορία καί στίς νέες γενιές, πού δι-
καιοῦνται νά ζήσουν καλύτερα ἀπό ἐμᾶς.

ε) Προσόν τῆς Ἑλληνικῆς ψυχῆς εἶναι τό θάρρος
καί ἡ ἐπινοητικότητα. Ἀπό τόν πολυμήχανο Ὀδυσ-
σέα μέχρι τόν πιό ἄξιο σημερινό  Ἕλληνα ὑπάρχει
στά κύτταρα τοῦ Γένους μας αὐτή ἡ δύναμη, πού
ἀνεβάζει τό φρόνημα, φωτίζει τή σκέψη καί δυνα-
μώνει τήν ψυχή, γιά νά ὑπερβεῖ ὅλες τίς δυσκολίες.
Ἐλπίζουμε ὅτι ὅλα θά τά ἀντιμετωπίσουμε καί θά
ἐπανεύρουμε τόν ρυθμό τῆς προόδου καί τῆς εὐτυ-
χίας.

Μή ξεχνᾶτε, ὅτι ἐπάνω ἀπό ὅλους μας ὑπάρχει ὁ
Θεός πρός τόν Ὁποῖο ἄς καταφύγουμε γιά νά μᾶς
ἀποστείλει τή δύναμη, πού χρειαζόμαστε, ὥστε νά
περάσουμε ἀκινδύνως τίς συμπληγάδες.

Ὁ προφητικός λόγος τοῦ Ἡσαΐου μᾶς παραγγέ-
λει «Ἰσχύσατε καί μή φοβεῖσθε. Ἰδού ὁ Θεός ἡμῶν
ἥξει καί σώσει ἡμᾶς», (Ἡσ. 35,4). 

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ἰσχύσατε καί μή φοβεῖσθε
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Βάπτιση ἀλλοδαπῶν στό βαπτιστήριο ἐνηλίκων τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τά στελέχη τῶν Κατασκηνώσεων τῆς Μητροπόλεώς μας.

Κουρά μεγαλόσχημης μοναχῆς στήν Ἱερά Μονή Δαμάστας.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΑΓΑΠΗΣ
Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολή μας διενεμήθησαν 4000
δέματα σέ ἐμπερίστατους ἀδελφούς μας, προκειμέ-
νου νά ἑορτάσουν τίς ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων καί
τῆς Πρωτοχρονιᾶς. Τά δέματα περιεῖχαν, κρέας καί
διάφορα ἄλλα εἴδη τροφίμων, τά ὁποῖα προσέφεραν
εὐλαβεῖς πιστοί στίς Ἐνορίες τους. Ἀκόμη, πολλοί
ἀδελφοί μας ἐνισχύθηκαν καί μέ χρηματικά βοηθήμα-
τα.
Ἐπίσης διανεμήθηκαν 12.568 εἴδη ἀνδρικοῦ, γυναι-
κείου καί παιδικοῦ ρουχισμοῦ ἀπό τό κατάστημα
Ρουχισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καθώς καί 25 κι-
βώτια μέ ἐνδύματα στό Σωφρονιστικό Κατάστημα Δο-
μοκοῦ.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ  ΚΑΛΑΝΤΑ
ΣΤΟΝ  ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΜΑΣ

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ προέδρου τοῦ ΛΑΟΣ κ. Γ. Καρατζαφέρη.



Ἐγκαίνια Ἱ. Ν. Ἁγίου Σπυρίδωνος Σπαρτιᾶς

Τὸν Ἐνοριακὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος στὸ χωριὸ Νέα
Σπαρτιὰ ἐγκαινίασε τὴν Κυριακὴ 11 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Ὁ Ναὸς εἶναι περίλαμ-
προς, βυζαντινοῦ ρυθμοῦ καὶ σχεδὸν ἁγιογραφημένος χάρις
στὴν εὐλάβεια τῶν κατοίκων καὶ ὅσων κατάγονται ἀπὸ ἐκεῖ.
Τὸν Σεβασμιώτατο, ὁ ὁποῖος ἔφθασε νωρὶς τὸ πρωί, τὸν περί-
μενε μία εὐχάριστη ἔκπληξη. Ὁλόκληρο τὸ χωριό, μαζὶ μέ νέ-
ους ντυμένους μέ παραδοσιακὲς φορεσιές, τὸν ὑπεδέχθησαν
στήν πλατεία τοῦ χωριοῦ μὲ αἰσθήματα χαρᾶς καὶ σεβασμοῦ.
Κατὰ τὴν διάρκεια τῶν Ἐγκαινίων καί γιά τήν καλύτερη κατα-
νόηση τῶν τελουμένων τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας ἀπό τούς εὐσε-
βεῖς ὁ Ἱεροκήρυκας τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Ἄνθιμος Νε-
ραντζῆς ἀνεγίνωσκε ἑρμηνευτικά κείμενα τῶν ὅσων διαδρα-
ματίζονταν. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος
ἀπένειμε τὸ ὀφφίκιο τοῦ Οἰκονόμου στὸν ἐφημέριο π. Ἰωάννη
Ζαρκαδούλα, προϊστάμενο τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ, τιμώντας τον γιά
τὴν προσφορά του στήν ἐνορία, τὴν ἐργατικότητά του καὶ τὴν

ἱερατική του συνέπεια. Τὴν χειρονομία τοῦ Σεβασμιωτάτου
ἐπικρότησε ὅλο τὸ ἐκκλησίασμα βροντοφωνάζοντας τὸ Ἄξιος.
Ὁ τιμηθείς ἱερέας στήν προσφώνησή του εὐχαρίστησε τὸν Σε-
βασμιώτατο γιὰ τὴν τέλεση τῶν Ἐγκαινίων καὶ τὴν ἀπονομὴ
τοῦ ὀφφικίου. Μὲ τὴν διανομὴ τοῦ ἀντιδώρου ὁ Σεβασμιώτα-
τος διένειμε εἰκονάκι τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος μὲ τεμάχιο τῶν
Ἐγκαινίων, ὡς εὐλογία. Συγχαίροντας τοὺς πιστοὺς γιὰ τὴν μετ’
εὐλαβείας συμμετοχὴ τους στὴν πολύωρη τελετὴ τῶν ἐγκαι-
νίων, ὑπεγράμμισε ὅτι ἡ πίστη διώχνει τὸν κόπο καὶ αὐτὲς οἱ
ὧρες τῆς θείας Λατρείας εἶναι ἀνεπανάληπτες καί φέρνουν χά-
ρη καὶ δύναμη στὸ λαό, ὁ ὁποῖος αὐτὴ κυρίως τὴν περίοδο
χρειάζεται ἐσωτερικὴ δύναμη γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει τὰ ποικίλα

προβλήματα τῆς καθημερινῆς ζωῆς. Στὴν Άκολουθία τῶν
Ἐγκαινίων ἔψαλε ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ  Λα-
μίας κ. Δημήτριος Μαντές, ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπὸ τὸ χωριὸ
καὶ παρέστησαν ἐκπρόσωπος τοῦ Δημάρχου Στυλίδος, ὁ Πρό-
εδρος τῆς Σπαρτιᾶς, ὁ Λιμενάρχης Στυλίδος κ. Κυριάκος Λιά-
κος, ἐκπρόσωποι τῶν Συλλόγων καὶ πλῆθος πιστῶν.

Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, καὶ ἐὰν παρέμενε στὴν Ἀρχιεπι-
σκοπὴ λίγο ἀκόμη, σήμερα ἡ Ἐκκλησία θὰ ἦταν οἰκονομικὰ
αὐτάρκης καὶ ἀνεξάρτητη ἀπὸ τὸ Κράτος.

Στὶς 15 Δεκεμβρίου τοῦ 1973 παραιτήθηκε ἀπὸ τὸν Ἀρχιε-
πισκοπικὸ θρόνο καὶ ἀποσύρθηκε στὴν ἰδιαιτέρα του πατρίδα
Τῆνο, γιὰ νὰ ὑπηρετήσει ὡς Ἐφημέριος σὲ ἕνα μικρὸ χωριό,
τὴν «Καρδιανή». Ἐπὶ 15 χρόνια, ὡς πρώην Ἀθηνῶν, ἔζησε ὡς
ταπεινὸς Μοναχὸς ἱερουργῶν στὰ χωριὰ τοῦ νησιοῦ καὶ ἀπο-
λαμβάνων τὴν μακαριότητα τῆς ἡσυχίας. Χαριτολογῶν ἔλεγε:
«Τώρα εἶμαι ὄντως Μακαριώτατος». Κάθε μήνα διένειμε τὸ μι-
σθό του σὲ ἱδρύματα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ σὲ
πτωχὲς οἰκογένειες ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα.

Μὲ πόθο καὶ ἐλπίδα νὰ βασιλεύσει ἡ ἀγάπη στὸν κόσμο
ἐνισχυόμενος ἀπὸ διακεκριμένους ἐπιστήμονες, ἵδρυσε μὲ τὴν
εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τὴν «Διεθνή τῆς Ἀγάπης», προ-
σφέροντας στὸν σκοπὸ αὐτὸ τὴν ἐναπομείνασα δραστηριότη-
τά του.

Ἐδώρησε ὅλα τὰ κειμήλιά του (βαρύτιμα ἐγκόλπια, ἄμφια,
παράσημα κ.λπ.) στὸ Ἱερὸ  Ἵδρυμα τῆς Παναγίας τῆς Τήνου καὶ
στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν καὶ τὴν Ἀρχιερατικὴ Στολὴ
τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, τὴν ὁποία τοῦ
εἶχε κληροδοτήσει, εἰς τὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Σουμελᾶ. Ἐπί-
σης τὰ βιβλία του ἐδώρησε στὴ Βιβλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Διαισθανόμενος, ὅτι τὸ τέλος ἐγγίζει, ἀνέλαβε ἱερὴ ἀποδη-
μία συγγνώμης ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἐπισκέφθηκε πρόσωπα μὲ
τὰ ὁποῖα εἶχε συγκρουσθεῖ στὸ παρελθόν, ὅπως τὸν Φλωρί-
νης Αὐγουστίνο, τὸν Κορίνθου Παντελεήμονα καὶ τὸν Κίτρους
Βαρνάβα, τὸν ὁποῖο δὲν ἐπρόλαβε ζῶντα.

Ἀνάμεσα στὰ δεκάδες ἐπιστημονικὰ-θεολογικὰ ἔργα του,
τὸ τελευταῖο ἐξομολογητικὸ βιβλίο του, ποὺ ἔγραψε στὸ ἡσυ-
χαστήριό του στὸν Ὅρμο Ὑστερνίων καὶ ἔχει τίτλο «Εἴμαστε
Χριστιανοί;», ἀποκαλύπτει τὴν εὐαισθησία τῆς ψυχῆς του καὶ
τὸν πόθο του γιὰ τὴν σωτηρία τῶν ἀδελφῶν του καὶ τὴν δόξα
τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐκοιμήθη στὶς 15 Νοεμβρίου τοῦ 1988, ἡμέρα κατὰ τὴν
ὁποία συνεδρίαζε στὴν Μονὴ Πετράκη τὸ Σῶμα τῆς Ἱεραρχίας,
τὸ ὁποῖο παρήλασε πρὸ τῆς σοροῦ του καὶ ἔδωσε στὸν γέρον-
τα Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο τὸν τελευταῖο ἀσπασμό.

Ἐτάφη κατὰ τὴν ἐπιθυμία του ὡς ἁπλὸς Μοναχός, χωρὶς
πομπὲς καὶ ἐπικηδείους, στὸ χωριὸ Ὑστέρνια. Ἡ διαθήκη του
καθρεπτίζει τὴν πτωχεία του, τὴν εὐγένεια τῆς ψυχῆς του καὶ
τὴν καθαρότητα τοῦ βίου του.

Ὁ Φλωρίνης Αὐγουστίνος, μὲ τὸν ὁποῖο εἶχε συγκρουσθεῖ
ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ ἦσαν καὶ οἱ δύο Ἀρχιμανδρίτες καὶ μετὰ
κατὰ τὴν περίοδο τῆς Ἀρχιεπισκοπείας του, ἔγραψε γιὰ τὸν
Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο: «Σπανίως θὰ ἐμφανισθῆ τοιοῦτος
Ἀρχιεπίσκοπος, τοῦ ὁποίου τὸ ἔργον δὲν ἐφάνη εἰς ὅλην του
τὴν ἔκτασιν, διότι διώκησεν  εἰς πολὺ δύσκολον καὶ τεταραγ-
μένην ὑπὸ τῶν πολιτικῶν παθῶν ἐποχήν».

Κανένας δὲν μπορεῖ νὰ ἀμφισβητήσει στὸν ἀείμνηστο
Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο τὸν Α΄ τὴν ἀκαδημαϊκὴ μόρφωση,
τὴν ἐκκλησιαστικὴ ὀργανωτικότητα, τὸν Ἱεραποστολικὸ ζῆλο,
τὴν ἀκτημοσύνη, τὴν διορατικότητα, τὴν γνησία εὐλάβεια, τὴν
εὐγένεια καὶ ἀνεξικακία καὶ κυρίως τὴν ἀγάπη πρὸς τὴν
Ἐκκλησία γιὰ τὴν δόξα τῆς ὁποίας ἠνάλωσε τὴν ζωή του.
Ὑπῆρξε ὑπόδειγμα Κληρικοῦ καὶ Πρωθιεράρχου.

Ἂς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του!

† Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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Τ
ὸ 32ο Ἱερατικό της
Συνέδριο πραγματο-
ποίησε ἡ Ἱερὰ Μη-

τρόπολη Φθιώτιδος τὴν
Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου στὸ
ἰσόγειο τοῦ ἀνεγειρομένου
περικαλλοῦς Ἱεροῦ Ναοῦ
τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου
καὶ Ἑλένης καὶ τῶν Ἁγίων
τῆς Μικρασιατικῆς Κατα-
στροφῆς στὴν Νέα Μαγνη-
σία Λαμίας.

Τὸ Συνέδριο ξεκίνησε
μὲ πανηγυρικὸ συλλείτουρ-
γο προεξάρχοντος τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολί-
του μας κ. Νικολάου καὶ
μὲ τὴν συμμετοχὴ 20 Πρε-
σβυτέρων καὶ 6 Διακόνων. Κατὰ τὴν θεία Λειτουργία
ἔψαλε πολυμελὴς Βυζαντινὸς χορὸς τῶν μαθητῶν τῆς
Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μὲ
χοράρχη τὸν Διευθυντὴ καὶ Πρωτοψάλτη κ. Ἀνδρέα Ἰωα-
κεὶμ. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος
ἀπένειμε τὸ ὀφφίκιο τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου εἰς τὸν
Αἰδεσιμώτατο π. Γεώργιο Βασιλακάκο, Ἀρχιερατικὸ Ἐπί-
τροπο τῆς Περιφέρειας Θαυ-
μακοῦ καὶ Νέου Μοναστη-
ρίου.

Μετὰ ἀπό ἕνα μικρὸ διά-
λειμμα κατὰ τὴν διάρκεια
τοῦ ὁποίου οἱ κυρίες τῆς
ἐνορίας προσέφεραν πλού-
σιο πρωινὸ στοὺς ἱερεῖς,
στὴν αἴθουσα τοῦ Πνευμα-
τικοῦ Κέντρου, ἄρχισε τὸ
δεύτερο μέρος τοῦ Συνεδρί-
ου μὲ τὴν προβολὴ τῆς ται-
νίας «ὁ Γέροντας Παΐσιος ὁ
Ἁγιορείτης».

Στὴ συνέχεια ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἀνέπτυξε τὸ θέ-
μα «Ὁ Ἐφημεριακὸς Κλῆρος
ἐνώπιον τῶν ἀνατροπῶν καὶ τῶν καταιγιστικῶν ἀλλαγῶν
τοῦ Μνημονίου καὶ τῆς νέας καταστάσεως» ἐπισημαίνον-

τας τὴν ἀνάγκη πρῶτον μὲν ἀναζωπυρώσεως τοῦ χαρί-
σματος τῆς Ἱερωσύνης ὥστε μὲ πνευματικὲς δυνάμεις νὰ
σταθοῦμε δίπλα στὸν δοκιμαζόμενο ἄνθρωπο καὶ δεύτε-
ρον τῆς περαιτέρω ὀργανώσεως τοῦ φιλανθρωπικοῦ
ἔργου. Ἐν συνεχεία ὁ Γραμματέας τῆς Μητροπόλεώς μας
κ. Τρ. Μπολτέτσος ἀναφέρθηκε στὴ διαδικασία τῆς ἀξιο-
λογήσεως τῶν κληρικῶν.

Τὸ Συνέδριο ὁλοκληρώ-
θηκε μέ τήν ὁμόφωνη
ἔγκριση τῶν κάτωθι προτά-
σεων τοῦ Σεβασμιωτάτου:
• Ἵδρυση Ταμείου Ἐφη-
μεριακοῦ Κλήρου γιὰ τὴν
οἰκονομικὴ ἐνίσχυση ἀμί-
σθων Ἱερέων καὶ Διακόνων.
• Ἐνίσχυση ἀπόρων
οἰκογενειῶν μὲ δέματα τρο-
φίμων καὶ βοηθήματα ἀπὸ
ὅλες τὶς Ἐνορίες.
• Χορήγηση 10 ὑποτρο-
φιῶν ἱκανοῦ χρηματικοῦ
ποσοῦ στοὺς πρωτεύσαντες
φοιτητὲς πολυτέκνων οἰκο-
γενειῶν.

• Ἐνίσχυση πολυτέκνων ἱερατικῶν οἰκογενειῶν μὲ τρό-
φιμα καὶ ἱματισμό.

• Οἰκονομικὴ ἐνίσχυση σὲ 50 φοιτητὲς καὶ φοιτήτριες,
οἱ ὁποῖοι προσέφεραν ἐθελοντικὰ τὶς ὑπηρεσίες τους
στὶς Κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κατὰ
τοὺς θερινοὺς μῆνες.

• Προσφορὰ φαγητοῦ ἀπὸ τὰ Κέντρα Ἀγάπης ἐκτός
τοῦ καθιερωμένου ἀριθμοῦ τῶν σιτιζομένων, σὲ ἀστέ-
γους, περαστικοὺς καὶ σὲ ὅποιον ἄλλο ζητήσει.

• Νὰ παραμένουν οἱ Ναοὶ καὶ τὰ Πνευματικὰ Κέντρα
κατὰ τὶς ἡμέρες τοῦ ψύχους ἀνοικτὰ καθ’ ὅλη τὴν
διάρκεια τῆς ἡμέρας ὥστε νὰ εὑρίσκουν θαλπωρὴ ὅσοι
δὲν διαθέτουν θέρμανση στὸ σπίτι τους.
Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος ὡς δῶρο ἀγάπης καὶ τιμῆς

προσέφερε σὲ ὅλους τούς Συνέδρους τέσσερα νέα βιβλία
τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

λίτης μας κ. Νικόλαος. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τῆς εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονία
τοῦ Διακόνου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ π. Χρίστου Τσιλοφύτη. Ὁ π.
Χρῖστος χειροτονηθηκε Διάκονος ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Ποι-
μενάρχη μας τὰ Χριστούγεννα τοῦ 2011, εἶναι ἔγγαμος, ἀπό-
φοιτος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Λαμίας καί εἶναι ἄμισθος
κληρικός. Ὁ π. Χρῖστος τοποθετήθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας
Σοφίας Λαμίας. 

Ποιμαντική Διακονία Στρατοῦ

Μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Διοικητῆ τοῦ Κ.Ε.Υ.Π. Λαμίας Συν-
ταγματάρχου κ. Ἀρ. Κωστίδου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος μίλησε την  Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου σέ 600
νεοσυλλέκτους Στρατιῶτες τοῦ Κέντρου μέ θέμα «Τὸ Μυστή-
ριο τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ σημασία του στὴ
ζωὴ τῶν πιστῶν».  Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τήν Παρα-
σκευή 7 Δεκεμβρίου τήν Ὁρκωμοσία τῶν Νεοσυλλέκτων στὸ
Κέντρο Ἐκπαιδεύσεως Λαμίας.  Στην τελετὴ παρέστησαν πολ-
λοί ἐπίσημοι. Ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας ἐξάλλου ἀποστέλλει συ-
χνά ἱερεῖς γιά τήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας στὸ Παρεκ-
κλήσιο τοῦ Στρατοπέδου.

Τρισάγιο στό τόπο τοῦ διπλοῦ φονικοῦ στό Μῶλο
Τὴν Παρασκευὴ 7 Δεκεμβρίου τὸ πρωί, ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Νικόλαος βρέθηκε στὴν κωμόπολη τοῦ
Μώλου, γιὰ νὰ συλλυπηθεῖ καὶ νὰ συμπαρασταθεῖ στοὺς
οἰκείους τοῦ ἀδίκως φονευθέντος στὸ διπλὸ φονικό τῆς Πέμ-

πτης 6 Δεκεμβρίου. Ὁ Ποιμενάρχης μας συνοδευόμενος ἀπὸ
τὸν ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας Πρεσβ. π. Κωνσταντῖνο Βάγια καὶ
τὸν Δήμαρχο Μώλου-Ἁγίου Κωνσταντίνου κ. Εὐάγγελο Τετρι-
μίδα ἐπισκέφθηκε τὴν οἰκία τοῦ ἀδίκως φονευθέντος, ὅπου
συλλυπήθηκε τὴν σύζυγο καί τὰ δύο του παιδιὰ καὶ ἐν συνέ-
χεια ἐτέλεσε τρισάγιο στὸν τόπο τοῦ διπλοῦ φονικοῦ.

Τιμητική ἐκδήλωση  Ἱερέως στόν Μῶλο
Τήν  Κυριακὴ 9 Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας ἱερούργησε στόν Ἱ. Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Μώλου.
Πρὸ τῆς ἀπολύσεως ὁ Σεβασμιώτατος χειροθέτησε
Ἀναγνῶστες τὸν κ. Βασίλειο Σπαθούλα, ἐπὶ πολλὲς δεκαετίες

ἱεροψάλτη τῆς
Ἐνορίας καὶ τὸν
κ. Βασίλειο Δια-
μαντόπουλο, νε-
ότερο βοηθὸ
ἱεροψάλτη. Κα-
τόπιν ἐτέλεσε
μνημόσυνο τοῦ
μακαριστοῦ π.
Κωνσταντ ίνου
Τετριμίδα, πα-
λαιοῦ ἐφημερί-
ου τοῦ Ναοῦ ἐπὶ
τῇ συμπληρώσει
τριακονταετίας
ἀπὸ τῆς ἐκδη-
μίας του. Ἀκο-
λούθησε ἐκδή-

λωση πρὸς τιμὴν τοῦ μακαριστοῦ ἱερέως στὸ Πνευματικὸ Κέν-
τρο τῆς Ἐνορίας, τὴν ὁποία διοργάνωσε ὁ Δήμαρχος Μώλου-
Ἁγίου Κωνσταντίνου κ. Εὐάγγελος Τετριμίδας, υἱός τοῦ ἱερέ-
ως.

Ἔκθεση Χριστιανικοῦ Βιβλίου
Μὲ σκοπὸ τὴν προβολὴ καὶ τὴν διάδοση τοῦ Χριστιανικοῦ βι-
βλίου, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή μας διοργάνωσε ἔκθεση  Χριστιανι-

κοῦ βιβλίου στὴ μεγάλη αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ – Διοικητι-
κοῦ Κέντρου της στή Λαμία. Τὰ ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως πραγ-
ματοποίησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος,
τὴν Κυριακὴ 9 Δεκεμβρίου τὸ ἀπόγευμα. Τήν ἔκθεση πού
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32ο Ἱερατικό Συνέδριο Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος

ΣΥΝΑΞΗ   ΜΟΝΑΖΟΥΣΩΝ
Τὴν καθιερωμένη ἐτήσια Σύναξη Μοναζουσῶν πραγ-

ματοποίησε ἡ Ἱερὰ  Μητρόπολή μας τὴν Τρίτη 13 Νοεμ-
βρίου, ἡμέρα ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστό-
μου, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παρνασ-
σοῦ. 

Ἡ Σύναξη ἄρχισε μὲ Θεία Λειτουργία στὴν ὁποία
ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Ἀρχιερατικοῦ
Ἐπιτρόπου Ἀμφικλείας Πρωτοπρ. π. Διομήδη Παναγιω-
τόπουλου, τοῦ Πρωτοπρ. π. Εὐάγγελου Τσαπρούνη, τοῦ
Πρεσβ. π. Χρήστου Καλιακούδα καὶ τοῦ Ἀρχιδιακόνου
π. Ἀθανασίου Κυρίτση καὶ ἔψαλαν οἱ δύο χορωδίες τῶν
Μοναζουσῶν τῆς Ι. Μονῆς Δαμάστας καὶ τῆς Ι. Μονῆς
Ἁγίων Ἀναργύρων Ἀταλάντης. 

Μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία στὴν ὁποία παρεβρέθηκαν
ἱερεῖς καὶ πιστοί τῆς περιοχῆς προσφέρθηκε πρωινὸ στὸ
Ἀρχονταρίκι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. 

Ἀκολούθως ἔγινε ὁμιλία ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο μὲ
θέμα «Ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς». Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνα-
φέρθηκε στὴ δύναμη τῆς προσευχῆς, ἡ ὁποία γιὰ κάθε
μοναχὸ εἶναι ὅπλο ἀκαταμάχητο. Μετὰ τὴν ὁμιλία ἀκο-
λούθησε ἐποικοδομητικὸς διάλογος. 

Ἡ Σύναξη ἔκλεισε μὲ γεῦμα ποὺ παρέθεσε ἡ Ἱερὰ
Μονὴ μὲ τὴ βοήθεια εὐσεβῶν κυριῶν τῆς περιοχῆς. Ὁ
Σεβασμιώτατος στὴν προσφώνησή του συνεχάρη τὴν Γε-
ρόντισσα Ἐλισάβετ γιὰ τὴ συμβολή της στὸν εὐτρεπισμὸ
καὶ καλλωπισμὸ τῆς Μονῆς καὶ ὑποσχέθηκε ὅτι θὰ συνε-
χιστεῖ ὅπως μέχρι τώρα ἡ ἀμέριστη συμπαράσταση τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὥστε ἡ παλαιὰ αὐτὴ Μονὴ νὰ ἐπα-
νεύρει τὴν ἀρχαία αἴγλη της καὶ κτηριακὰ καὶ μὲ ἔμψυχο
ὑλικό. Πρὶν ἀπὸ τὴν ἀναχώρηση, ἡ ἀδελφὴ Ἐλισάβετ
προσέφερε στὸν Σεβασμιώτατο καὶ σὲ ὅλες τὶς μοναχὲς
ὡραία ρόδια τῆς περιοχῆς καὶ ἄλλες εὐλογίες.

«’Άγγελοι ὑμνοῦσιν»
Χριστουγεννιάτικη ἑορταστικὴ ἐκδήλωση μὲ τίτλο

«Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν» πραγματοποίησε ἡ Ἱερὰ Μητρόπο-
λή μας τὴν Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου τὸ ἀπόγευμα, στὸν
Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Λαμίας. Ἡ Ἐκδήλωση περιελάμβανε ὕμνους καὶ παραδο-
σιακὰ κάλαντα τῶν Χριστουγέννων, τὰ ὁποῖα ἀπέδωσε ἡ
πολυμελὴς Χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς
«Γερμανὸς ὁ Μελωδὸς» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας,
ὑπὸ τὴ Διεύθυνση τοῦ πρωτοψάλτου καὶ Διευθυντοῦ τῆς
Σχολῆς κ. Ἀνδρέου Ἰωακείμ. Τὴν παρουσίαση καὶ ἀνάλυ-
ση τῶν ὕμνων ἔκανε ὁ Ἱερολογιώτατος Ἱεροδιάκονος π.

Ἀμβρόσιος Ἀναστασίου, ἐνῶ διάβασε κείμενα τοῦ Παπα-
διαμάντη ὁ ἠθοποιὸς κ. Κωνσταντῖνος Πασπάλης. Τὴν
ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ σύντομο χαιρετισμό ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ἐνῶ προσέφερε
στὸν χοράρχη ἕναν Μουσικὸ τόμο, ἔργο τοῦ ἀειμνήστου
Μητροπολίτου Κοζάνης Διονυσίου, γιὰ τὴν βιβλιοθήκη
τῆς Σχολῆς. Ἡ ἐκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανὰ ἀπὸ τὸν
τοπικὸ τηλεοπτικὸ σταθμὸ «STAR Κεντρικῆς Ἑλλάδος»
καὶ τὸν Ραδιοφωνικὸ Σταθμὸ τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τούς Νεοσύλλεκτους στό Κέντρο Ἐκπαιδεύσεως Λαμίας.

Τρισάγιο στόν τόπο τοῦ διπλοῦ φονικοῦ στό Μῶλο.

Ἁπό τόν ἁγιασμό τῆς ἔκθεσης Χριστιανικοῦ Βιβλίου τῆς Μητροπόλεώς μας.

Βι�βλι�ο�πω�λεῖο�
Ἱ�ερᾶς�Μη�τρο�πό�λε�ως�Φθιώ�τι�δος
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Στὶς 15 Νοεμβρίου τοῦ 1988 ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ, σὲ ἡλικία
83 ἐτῶν, στὸ Ἰατρικὸ Κέντρο Ἀθηνῶν, ὅπου ἐνοσηλεύετο μὲ
κάταγμα, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος πρώην Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος ὁ Α΄.
Ἔτσι ἔκλεισε μία ζωὴ ἀγώνων, πόνων καὶ περιπετειῶν γι᾽
αὐτὸν ποὺ ἐπὶ 7 χρόνια ἦταν στὴν κορυφὴ τῆς Ἱεραρχίας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὡς σημεῖο ἀντιλεγόμενο. Μέχρι σήμε-
ρα ἄλλοι ὁρκίζονται στὸ ὄνομά
του καὶ ἄλλοι συνεχίζουν μὲ
ἐμπάθεια νὰ κακοποιοῦν τὴν
μορφή του. Ποιός, ὅμως, ἦταν
πραγματικὰ ὁ Ἱερώνυμος ὁ Α΄;

Ἀντὶ μνημοσύνου θὰ δώ-
σουμε ἐπιγραμματικὰ τὰ κύρια
σημεῖα τῆς ζωῆς του καὶ ὁ καθέ-
νας ἂς βγάλει τὰ συμπεράσματά
του.

Γεννήθηκε στὶς 25 Νοεμβρί-
ου τοῦ 1905, τρεῖς μῆνες μετὰ
τὸν ξαφνικὸ θάνατο τοῦ ναυτι-
κοῦ πατέρα τοῦ  Ἱερωνύμου.

Ἡ Μητέρα του Ἀγγελικὴ
ἀφιερώθηκε στὴν ἀνατροφή του
καὶ μέχρι τοῦ θανάτου της στά-
θηκε κοντά του, ἀκόμα καὶ κατὰ
τὰ χρόνια τῶν σπουδῶν του στὸ
ἐξωτερικό.

Ἐφοίτησε στὴ Ριζάρειο Σχο-
λή, ἐπὶ τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἀρχιμαν-
δρίτου Χρυσοστόμου Παπαδό-
πουλου, τοῦ μετέπειτα Ἀρχιεπι-
σκόπου Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος τὸν
εἶχε λάβει ὑπὸ τὴν προστασία
του. Πνευματικὸ πατέρα εἶχε τὸν
ἀείμνηστο Ἀρχιμ. Σεραφεὶμ Πα-
πακώστα.

Ἀριστεύσας εἰσήχθη στὴ Θε-
ολογικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν (1924-
1928) καὶ ἔλαβε τὸ πτυχίο μὲ τὸν βαθμὸ Ἄριστα. Στὴ συνέχεια
ὑπηρέτησε πλησίον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Παπα-
δόπουλου, ὡς ἰδιαίτερος γραμματεύς του.

Τὸ 1934 ἀπεστάλη γιὰ εὐρύτερες σπουδὲς στὴ Γερμανία
(Μόναχο, Βερολίνο καὶ Βόννη) καὶ ἐν συνέχεια στὴν Ἀγγλία.
Τὸ 1940 ἀνηγορεύθη διδάκτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
Ἀθηνῶν.

Διάκονος χειροτονήθηκε στὶς 4 Ἰανουαρίου τοῦ 1939 μὲ
ἐντολὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη
Σάμου Εἰρηναῖο καὶ Πρεσβύτερος στὶς 23 Ἰουνίου τοῦ 1940
ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Χρύσανθο.

Τὸ 1939, 1940 καὶ 1941 διεύθυνε τὸ περιοδικὸ «Ἐκκλη-
σία» καὶ ὑπηρέτησε ὡς Γραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, θέση
ἀπὸ τὴν ὁποία ἀπελύθη ἀπὸ τὴν κατοχικὴ κυβέρνηση Τσολά-
κογλου.

Ὑπηρέτησε ὡς ἐφημέριος τοῦ Νοσοκομείου «Εὐαγγε-
λισμὸς» καὶ ἀπὸ τὸ 1949 πρωθιερεὺς τῶν Βασιλικῶν Ἀνακτό-
ρων καὶ πνευματικός τῆς Βασιλικῆς οἰκογενείας.

Τὸ 1959 ἐξελέγη τακτικὸς Καθηγητὴς τοῦ Κανονικοῦ Δι-

καίου καὶ τῆς Ποιμαντικῆς στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ Θεσσαλονί-
κης. Συμμετεῖχε σὲ πολλὰ ἐπιστημονικὰ Συνέδρια στὴν Ἑλλά-
δα καὶ στὸ ἐξωτερικό.

Ὡς ὑποψήφιος πρὸς Ἀρχιερατείαν ὑπῆρξε στόχος ἀπὸ
ὁμάδα Ἱεραρχῶν, οἱ ὁποῖοι ἀντιδροῦσαν στὴν προαγωγὴ του
μέχρι τοῦ σημείου καὶ σ΄αὐτὸν τὸν Καταστατικὸ Χάρτη νὰ προ-

βλέπουν τὸν ἀποκλεισμό του.
Τὸν Μάϊο τοῦ 1967 ἐξελέγη

ἀπὸ Ἀρχιμανδρίτης Ἀρχιεπίσκο-
πος Ἀθηνῶν ἀπὸ τὴν Ἀριστίνδην
Σύνοδο. Δὲν ὑπῆρξε ὁ ἐκλεκτός
τῆς Χούντας, ἡ ὁποία προώριζε
γιὰ Ἀρχιεπίσκοπο τὸν Μητροπο-
λίτη Καστορίας Δωρόθεο, ὁ
ὁποῖος μὲ τὴν δεύτερη δικτατο-
ρία μετετέθη στὴν Μητρόπολη
Ἀττικῆς.

Συνεργάσθηκε μὲ τὴν Κυβέρ-
νηση ὡς Ἀρχιεπίσκοπος, ἀλλὰ
καὶ πολλὲς φορὲς μὲ ἐπιστολὲς
του διαμαρτυρήθηκε γιὰ τὰ βα-
σανιστήρια καὶ τοὺς ἐκτοπισμοὺς
ἀντιφρονούντων. Ἔχουν δημοσι-
ευθεῖ τέτοιου εἴδους ἐπιστολές
του.

Ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
ἔδωσε νέα πνοὴ στὴν Ἐκκλησία.
Ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του ἡ Ἐκκλησία
εἶχε μεγάλη ἀποδοχὴ στὸ λαό.
Ἐπάταξε τὴν διαφθορὰ στὸ σῶμα
τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου. Καθιέρωσε
ἀξιοκρατία στὴν ἐκλογὴ Ἐπισκό-
πων, καλώντας στὴν Ἀρχιερωσύ-
νη ἐκείνους, ποὺ ἦταν στὸ περι-
θώριο καὶ δὲν ἐπεδίωκαν. Ἀνα-
συγκρότησε τὴν διοίκηση καὶ τὴν
φιλανθρωπία ἱδρύοντας Συνο-

δικὲς Ἐπιτροπὲς καὶ ἀμέτρητα Σπίτια Γαλήνης. Ἵδρυσε τὸ Διορ-
θόδοξο Κέντρο Πεντέλης καὶ τὸ Νοσοκομεῖο Κληρικῶν. Ἔκανε
σὲ 7 χρόνια τόσα ὅσα δὲν εἶχαν γίνει στὶς πολλὲς προηγούμε-
νες δεκαετίες.

Ἦταν ὁ πρῶτος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν, ποὺ ἀμέσως μετὰ
τὴν ἐκλογή του, σὲ ἔνδειξη σεβασμοῦ, ἐπισκέφθηκε τὸ Οἰκου-
μενικὸ Πατριαρχεῖο. Μετὰ τὸν Ἱερώνυμο αὐτὸ ἔγινε παράδο-
ση. Ἐπίσης, γιὰ πρώτη φορὰ στὰ Ἐκκλησιαστικὰ Χρονικά της
Ἑλλάδος ἔστειλε τὸ Σχέδιο τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη γιὰ ὑπο-
δείξεις στὸ Φανάρι.

Ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του καταργήθηκε ἡ ἀπὸ τοῦ 1833 παρου-
σία Κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου στὶς συνεδριάσεις τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου.

Πῆρε τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἐκπαίδευση ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο
Παιδείας καὶ τὴν ἔφερε στὸν φυσικό της φορέα, τὴν Ἐκκλησία.

Ἔβαλε τοὺς Ἱερεῖς στὴν ὑπαλληλικὴ κλίμακα γιὰ νὰ παίρ-
νουν προαγωγὴ καὶ νὰ λαμβάνουν τὰ σχετικὰ ἐπιδόματα.

Μὲ νόμο τοῦ 1969 ἀπέκλεισε τὴ χρησικτησία σὲ κτήματα
τῆς Ἐκκλησίας. Κατέστρωσε σχέδιο γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῆς

Ὀνομαστήρια Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου

Τήν Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου, παραμονὴ τῆς ἑορτῆς τοῦ
Ἁγίου Νικολάου Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, κατὰ τὴν
ὁποία ἄγει τὰ ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Νικόλαος, τελέσθηκε Μέγας πανηγυρικὸς Ἑσπε-
ρινὸς  στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Λα-
μίας, στὸν ὁποῖο χοροστάτησε καὶ ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας καὶ συμμετεῖχαν οἱ Ἱερεῖς τῆς Λαμίας καὶ

τῶν περιχώρων. Κατά τήν διάρκεια τῆς ἀκολουθίας ἀπένειμε
τὸ ὀφίκιο τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου στὸν Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτρο-
πο Σπερχειάδος καὶ Γαρδικίου Πρεσβ. π. Δημήτριο Κυρίτση
γιά τὴν συμπλήρωση 30 ἐτῶν ἱερωσύνης. 

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου,
τελέσθηκε πανηγυρική ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στόν Ἱερό
Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, πλαισιουμένου ἀπὸ
πολλούς κληρικούς καί διακόνους. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς θεί-
ας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τὴν εἰς Διάκονο χει-
ροτονία τοῦ Δημητρίου Καρτέρη, ἔγγαμου, ἀπόφοιτου του
Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Λαμίας καὶ πτυχιούχου τοῦ Ἐκκλη-
σιαστικοῦ ΙΕΚ Καρδίτσης. 

Στὴν Θεία Λειτουργία  παρέστησαν πολλοί ἐπίσημοι τοῦ
Νομοῦ, μεταξύ τῶν ὁποίων ὁ Πρόεδρος καὶ Μέλη τοῦ Συμ-
βουλίου τῆς Ἀδελφότητος τῶν ἐν Ἀθήναις Τηνίων, ὁ Διευ-
θυντὴς τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος κ. Ἀλέξ. Κατσιάρας καὶ πολλοὶ ἄλλοι ἐπίσημοι. Ἐνῶ τό
ἀπόγευμα ἐπισκέφθηκαν τὸν Σεβασμιώτατο, οἱ Σεβασμιώτατοι
Μητροπολίτες κ.κ. Καρπενησίου Νικόλαος, Λαρίσης καὶ Τυρ-
νάβου Ἰγνάτιος καὶ Θηβῶν καὶ Λεβαδείας Γεώργιος.
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Στόν Σεβασμιώτατο ἐπισκέπτες ἀπό τήν Κύπρο

Τὴν Τετάρτη 31 Ὀκτωβρίου τὸ πρωί, ἐπισκέφτηκε τὸν Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο στὸ γραφεῖο του ἀντι-
προσωπεία τῆς Παγκυπριακῆς Συντεχνίας Δημοσίων Ὑπαλλή-
λων. Τὰ μέλη τῆς Παγκυπριακῆς Συντεχνίας προσέφεραν τὸ
ποσὸ τῶν 250 Εὐρὼ ὑπὲρ τοῦ Γηροκομείου Στυλίδος. 

Τήνιοι ἐκδρομεῖς

Ὁμάδα Τηνίων προσκυνητῶν μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Πρωτοπρ. π.
Στυλιανὸ Τουφεκλή, Θεολόγο – Λυκειάρχη,  πραγματοποίησε
τὴν Τετάρτη 31 Ὀκτωβρίου  προσκύνημα στὴν Ἱερὰ Μονὴ
Ἀγάθωνος. Τοὺς προσκυνητὲς ὑποδέχθηκε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καὶ ἡ ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς. 

Ἀπό τό Ποιμαντικό Πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου
Τὴν Κυριακὴ 4 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγί-
ου Νικολάου Λαμίας. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τέλεσε
ἀρτοκλασία, τὴν ὁποία προσέφερε ὁ Σύλλογος Πολυτέκνων
Οἰκογενειῶν Νόμου Φθιώτιδος. Ἀκολούθως τέλεσε Μνημό-
συνο ὑπὲρ τῶν ἱδρυτῶν τοῦ Λυκείου Ἑλληνίδων. Στὰ ἐγκαίνια
τῆς ἔκθεσης «Διδακτικῶν ἐγχειριδίων Μέσης Ἐκπαίδευσης
1937 – 2012», τοῦ κ. Δημητρίου  Θεοδ. Νάτσιου, πρ. Διευ-
θυντοῦ τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Λαμίας, παραβρέθηκε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τὴ Δευτέρα 5 Νοεμ-

βρίου τὸ ἀπόγευμα.  Τὴν Παρασκευὴ 9 Νοεμβρίου, ἑορτή τοῦ
Ἁγίου Νεκταρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικό-
λαος ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό
Ἁγ. Νεκταρίου Λαμίας. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σε-
βασμιώτατος χειροθέτησε ἀναγνώστη τό νεαρό Κυπριανὸ
Κουκούλη. Τὸ Σάββατο 1 Δεκεμβρίου ἑορτή τοῦ Ἁγίου Φιλα-

ρέτου, προστάτου τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου καί τῶν
Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων Ταμείων τῆς Μητροπόλεώς μας, ὁ Σε-
βασμιώτατος χοροστάτησε καί ὡμίλησε στήν πανηγυρική θεία
Λειτουργία πού τελέσθηκε στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας.
Τήν Κυριακή 9 Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε στόν
Ἱ. Ναό Ἁγ. Παρασκευῆς Λαμίας, ὅπου μετά τήν θεία Λειτουρ-

Ὑπέρ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς  Ἱ. Μ. Ἁγ. Ἀναργύρων 
Ἀταλάντης ..............................................................500.00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μ. Ἀντινίτσης .....1.000,00
Τό Ἡγουμ/λιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγ. Βλασίου ......1.000,00
Τό Ἡγουμ/λιο τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Ξυνιάδος ..1.000,00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς ῾Ι. Μονῆς Δαδίου ..1.000,00
Ἀνώνυμος ............................................................1.000,00
Τό Ἡγουμ/λιο τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Νικολάου Δίβρης .200,00
Τό Ἡγουμ/λιο τῆς Ἱ. Μ. Ἁγ. Τριάδος Τραγάνας ...1.000,00
Τό Ἡγουμ/λιο τῆς Ἱ. Μ. Ἁγ. Μαρίνας Λοκρίδος .....200,00
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Γερμανός Γιαντσίδης ....................300,00
Ἀνώνυμος ...............................................................200,00
Τό Ἡγουμ/λιο της Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Τριάδος Μελιταίας .20,00

Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Ἡ κα Ἀθηνά Φιλίππου .........................................2.150,00
Ἡ κα Μαρία Τζανετῆ ...............................................300,00
Ἡ κα Ἑλένη Κυπριωτέλη .........................................150,00
Ἀνώνυμος ............................................................1.000,00
Ὁ αἰδεσ. π. Σπυρίδων Παπαδόπουλος ..................500,00
Ὁ κ. Ἰωάννης Σιάχος ...............................................500,00
Ὁ παν. Ἀρχιμ. π. Θεόκλητος Μπρούζης ................300,00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Τυμφρηστοῦ .200,00
Ὁ κ. Ἰωάννης Ντόντος .............................................150,00
Ὁ κ. Ἄγγελος Καλλίτσης............................................80,00

Διά ἑορτή Σεβασμιωτάτου
Ὁ παν. ἀρχιμ. Δαμιανός Κωνσταντίνου ..................750,00
Ὁ κ. Δημ Τσάμης ....................................................250,00
Ὁ κ. Κων. Μαντές ...................................................250,00
Ὁ αἰδες. Πρωτοπρ. Βασίλειος Καραμέρης ..............200,00
Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο Ἱ. Ἁγ. Ἀποστόλων Λαμίας .....150,00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων.νου Λοκρίδος ..........100,00
Ὁ αἰδεσ. Πρεσβ. π. Χρῆστος Παναγιώτου ................50,00
Ὁ αἰδεσ. Πρεσβ. π. Γεώργιος Γιαννοθανάσης ..........50,00
Ὁ αἰδεσ. Πρεσβ. π. Σπυρίδων Τσιόκας .....................50,00
Ὁ αἰδεσ. Πρωτοπρ. Κων. Κόρδας ............................50,00  

Ὑπέρ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Πορφύριος Παπαρούπας ............200,00
Ὁ κ. Ἀπόστολος Δερνίκας ......................................100,00

Ὑπέρ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζα
Ὁ αἰδεσ. Πρεσβ. π. Κων. Θεολογᾶς .......................100,00
Ἡ κα Ἀρτεμισία Σάλτα ...............................................50,00 
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη ............................................30,00
Ν.Ν ...........................................................................20,00

Ὑπέρ Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς
Ὁ κ. Κων. Μπούρας ...............................................100,00
Ἀνώνυμος .................................................................50,00

Ὑπέρ Γηροκομείων  Ἱ. Μητροπόλεως
Ἡ κα Εὐσταθία Δρούκαλη.......................................100,00
Ὁ κ. Ἄγγελος Καλλίτσης............................................80,00

Ὑπέρ Ταμείου Ἐφημεριακοῦ Κλήρου
Τό Ἡγουμοσυμβ. Ἱ. Μονῆς Δαμάστας .................1.100,00
Ἀνώνυμος ............................................................1.000,00

Ὑπέρ Φθιωτικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Φωνῆς
Ὁ κ. Ἄγγελος Καλλίτσης............................................40,00

Δ Ω Ρ Ε Ε Σ

ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε τὴν Κυριακὴ 25 Νοεμβρίου ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Κατὰ τὴν διάρκεια
τῆς Θείας Λειτουργίας τέλεσε τὴν εἰς Διάκονον Χειροτονία τοῦ
π. Εὐαγγέλου Παπακώστα. Ο νέος κληρικός κατάγεται ἀπὸ τὴν
Λαμία, εἶναι ἔγγαμος, πατέρας τριῶν τέκνων, μαθητὴς τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Λαμίας καὶ εἶναι ὁ ἕκτος ἄμισθος
κληρικὸς τῆς Μητροπόλεώς μας. Στὴν πανηγυρικὴ Θεία Λει-
τουργία παρέστησαν πολλοί ἐπίσημοι. 

Ἑορτή Ἐκκλησιαστικοῦ-Γυμνασίου Λυκείου Λαμίας
Μὲ λαμπρότητα ἑορτάστηκε τὴν Δευτέρα 26 Νοεμβρίου ἡ μνή-
μη τοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ στὸ ὁμώνυμο Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου-Λυκείου Λαμίας. Στὴν πανηγυρικὴ
Θεία Λειτουργία ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λει-

τουργίας τελέσθηκε ἱερὸ Μνημόσυνο ὑπὲρ τῶν κτητόρων,
ἐφόρων, διδασκάλων, μαθητῶν καὶ ὑπαλλήλων τῆς Σχολῆς
καὶ ἀκολούθησε κέρασμα στὴν τραπεζαρία τῆς Σχολῆς.

Θεία Λειτουργία στόν Ἁγ. Ἐλευθέριο Γκύζη-Μνημόσυνο
Δημητρίου Καραγκούνη-Ἐπίσκεψη στόν Σεβασμιώτατο πρ.
Μεσογαίας
Στὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἐλευθερίου στὸ Γκύζη Ἀθηνῶν ἱερούργη-
σε καὶ ὡμίλησε τὴν Κυριακὴ 2 Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος μέ τήν εὐλογία τοῦ Μακαριω-
τάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου. Στή συνέχεια με-
τέβη στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Διονυσίου

Ἀθηνῶν ὅπου ἐτέλεσε συγχοροστατοῦντος τοῦ  Θεοφιλεστά-
του Ἐπισκόπου
Θαυμακοῦ κ.
Ἰακώβου τὸ τεσ-
σαρακονθήμερο
Μνημόσυνο τοῦ
Μεγάλου Εὐεργέ-
του τῆς Μητροπό-
λεώς μας ἀειμνή-
στου Δημητρίου
Καραγκούνη. Ὁ
Σεβασμ ιώτατος
κατά τήν παραμο-
νή του στήν Ἀθή-
να ἐπισκέφθηκε
τὸν Γέροντα Μη-
τροπολίτη πρώην
Μεσογαίας καὶ
Λαυρεωτικῆς κ.
Ἀγαθόνικο στὴν
κατοικία του στὰ
Σπάτα. 

Ἑορτή Ἁγίας Βαρβάρας-Χειροτονία Ἱερέως
Μὲ ἐκκλησιαστικὴ μεγαλοπρέπεια ἑορτάστηκε τὴν Τρίτη 4 Δε-
κεμβρίου ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας
στὴν ὁμώνυμη Ἐνορία τῆς Λαμίας. Στὴν πανηγυρικὴ Θεία Λει-
τουργία ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-

EKKΛHC IACTIKEC  E IΔHCE IC

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος ὁ Α’ EKKΛHC IACTIKEC  E IΔHCE IC

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τά μέλη τῆς Παγκυπριακῆς Συντεχνίας Δ. Ὑπαλλήλων.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ Τηνίους ἐκδρομεῖς στήν Μονή Ἀγάθωνος.

Χειροτονία διακόνου Εὐαγγέλου Παπακώστα.

Πανηγυρική θεία Λειτουργία στό  Ἐκκλησιαστικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λαμίας.

Θεία Λειτουργία στόν  Ἱ. Ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου Γκύζη.

Ἀρτοκλασία τοῦ Συλλόγου Πολυτέκνων Ν. Φθιώτιδος.

Χειροθεσία ἀναγνώστου Κυπριανοῦ Κουκούλη στόν  Ἅγ. Νεκτάριο Λαμίας.

Μέ τά παιδιά τοῦ χορευτικοῦ τῆς ἐνορίας Ἁγ. Παρασκευῆς Λαμίας.

Μέ τόν Σεβασμιώτατο πρ. Μεσογαίας κ. Ἀγαθόνικό.

Χειροτονία πρεσβυτέρου π. Χρήστου Τσιλοφύτη.



Πρὸς
τὸν εὐσεβῆ Κλῆρο καὶ τὸν Φιλόχριστο λαὸ
τῆς καθ᾽ Ἡμᾶς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.
Διὰ τὸ ὑπόλοιπον τῆς ἁγίας Νηστείας τῶν Χρι-

στουγέννων σᾶς εὔχομαι δύναμιν, ὑπομονὴν καὶ πλου-
σίαν τὴν ἐνίσχυσιν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ,
ὥστε νὰ φθάσετε ἀξίως εἰς τὰ
ἅγια Χριστούγεννα μὲ πολυ-
καρπίαν ἀρετῶν καὶ νὰ ἀξιω-
θεῖτε νὰ προσκυνήσετε τὸν δὶ᾽
ἡμᾶς Νηπιάσαντα Χριστόν.

Τὸ θέμα τῆς παρούσης ἐπι-
κοινωνίας μας εἶναι ποιμαν-
τικῆς φύσεως καὶ ἔχει σχέσιν
μὲ τοὺς τάφους καὶ τὰ κοιμη-
τήρια, τὰ ὁποῖα ὑπάρχουν σὲ
κάθε ἐνορία. Τὸν τελευταῖο
καιρὸ τίθεται τὸ πρόβλημα τῆς
ἐπεκτάσεως πολλῶν ἐνοριακῶν
κοιμητηρίων, ἰδίως στὰ μικρὰ
χωριά, τὰ ὁποῖα ἔχουν γεμίσει
μὲ τάφους καὶ δὲν διαθέτουν
ἄλλο χῶρο διὰ νεωτέρους τάφους. Ἐμμένουν ὁρισμένοι
χριστιανοί μας νὰ μὴ κάνουν ἐκταφή, ἢ ὅπως λέγεται
στὴν ἐκκλησιαστικὴ γλώσσα, ἀνακομιδὴ τοῦ κεκοιμη-
μένου συγγενοῦς των, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ θεωροῦν
τοὺς κοινοὺς τάφους οἰκογενειακοὺς καὶ ἰδιωτικούς.

Παράδοση στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας εἶναι νὰ
γίνεται ἡ ἀνακομιδὴ μετὰ τὴν συμπλήρωση τριῶν ἐτῶν
ἀπὸ τοῦ θανάτου καὶ νὰ φυλάσσωνται τὰ λείψανα σὲ
εἰδικὸ κυτίο εἰς τὸ ὀστεοφυλάκιο τοῦ κοιμητηρίου.
Στὴ θέση τοῦ τάφου δηλαδὴ τοῦ προαπελθόντος
ἀδελφοῦ, θάπτεται ὁ ἄρτι κοιμηθείς καὶ ἔτσι ὁ τάφος
εἶναι κοινός. Ἡ παράδοση αὐτὴ διαπιστώνεται εἰς τὰ
παλαιὰ κοιμητήρια, τὰ ὁποῖα ἦσαν συνήθως στὶς
αὐλὲς τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ὅπου ἐκεῖ ἐθάπτοντο οἱ κε-
κοιμημένοι ἐνορίτες.

Στὴν ἀνακομιδὴ τοῦ λειψάνου ὑπάρχει καὶ εἰδικὸ
τυπικό, τὸ ὁποῖο τηρεῖ ἡ Ἐκκλησία μας. Τὸ πρωΐ τε-
λεῖται Θεία Λειτουργία καὶ μετὰ ὁ Ἱερεὺς ἐπὶ τοῦ τά-
φου τελεῖ τρισάγιο. Ἐὰν ὁ τάφος εἶναι κτιστός, ὁ
ὑπεύθυνος διὰ τὴν ἐκταφὴ σηκώνει τὴν πλάκα, κα-
τέρχεται εἰς τὸ μνῆμα καὶ σιγὰ σιγά, μὲ προσευχὴ καὶ
εὐλάβεια συγκεντρώνει τὰ ὀστᾶ. Κατόπιν γίνεται τὸ
πλύσιμο τῶν λειψάνων. Πρῶτα καθαρίζει τὸ κρανίο μὲ
καθαρὸ κρασί, τὸ ὁποῖο συμβολίζει τὸ ρεῦσαν αἷμα
τοῦ Σταυρωθέντος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπὶ τοῦ κρανίου
τοῦ Πρωτοπλάστου Ἀδάμ, ὅπως εἰκονίζεται στὴν
εἰκόνα τῆς Σταυρώσεως τοῦ Κυρίου μας. Ἐὰν ὁ τάφος
εἶναι στὸ χῶμα, ὁ ὑπεύθυνος διὰ τὴν ἐκταφὴ σχηματί-
ζει τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ μὲ τὴν ἀξίνα ἐπὶ τοῦ τά-
φου καὶ ἀρχίζει νὰ σκάβει προσεκτικὰ μέχρις ὅτου
συγκεντρώσει ὅλα τὰ ὀστᾶ, τὰ ὁποῖα πλένει καὶ

εὐπρεπίζει εἰς τό κυτίον. Μερικοὶ ἐκ τῶν συγγενῶν
προσέρχονται καὶ ἀσπάζονται τὸ κρανίο τοῦ κεκοιμη-
μένου, τὸ ὁποῖο προηγουμένως ὁ ὑπεύθυνος ἔχει κα-
λύψει μὲ λευκὸ μαντῆλι. Στὴ συνέχεια τὸ κυτίον ἐνα-
ποτίθεται στὸ ὀστεοφυλάκιο ὅπου καὶ πολλὰ ἄλλα
κυτία λειψάνων. Παλαιότερα ὑπῆρχε ἡ συνήθεια νὰ
ρίπτονται ὅλα τὰ ὀστᾶ στὸ χωνευτήριο, ὅπου ἦταν

στὴν ἄκρη τοῦ κοιμητηρίου.
Ἔτσι, ἐπὶ αἰῶνας, μικρὰ κοιμη-
τήρια ἐδέχοντο τὴν ταφὴ ὅλων
τῶν κατοίκων, χωρὶς ποτὲ νὰ
δημιουργεῖται πρόβλημα χώρου.

Δυστυχῶς, αὐτὴ ἡ παράδο-
ση εἴτε ἀπὸ ἄγνοια, εἴτε ἀπὸ
ματαιοδοξία, εἴτε ἀπὸ ψυχικὴ
δυσκολία, παραβιάζεται καὶ
ἀνατρέπεται. Ἔτσι, καὶ τὰ πιὸ
μεγάλα κοιμητήρια ἔχουν γεμί-
σει καὶ χρειάζονται ἀπὸ καιροῦ
εἰς καιρὸν ἐπέκταση.

Ἡ τακτική της ἀνακομιδῆς,
ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστική
της ἑρμηνεία, ἔχει καὶ τὴν πρα-

κτικὴ πλευρά. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ὑπάρχει χῶρος γιὰ
ὅλους. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συνεχισθεῖ αὐτὴ ἡ κατά-
σταση, διότι θὰ μᾶς ὁδηγήσει κάποτε σὲ ἀδιέξοδο.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.
Οἱ τὰ πάντα καλῶς διαταξάμενοι θεοφόροι Πατέ-

ρες ἔχουν ὁρίσει μὲ Κανόνες καὶ Ἀποφάσεις Ἱερῶν
Συνόδων, πῶς πρέπει νὰ χειριζόμαστε καὶ τὰ θέματα
τῶν κεκοιμημένων. Ὅσο ἡ ἐκκοσμίκευση κὶ ἂν θέλει
νὰ ἀλλοιώσει τὰ πάντα στὴν ἐκκλησιαστική μας ζωή,
ἐμεῖς πρέπει νὰ ἀκολουθοῦμε ἀπαρέγκλιτα τὴν πίστη
καὶ ζωὴ τῶν πατέρων μας.

Σὲ συγκεκριμένες περιπτώσεις ἔχουμε ὁράματα καὶ
ἐπεμβάσεις Ἁγίων, ποῦ ζητοῦν τὴν ἀνακομιδή τους. Ἡ
ψυχὴ θεωρεῖ καὶ αὐτὴ τὴν τελευταία πράξη τῆς ἀνα-
κομιδῆς τοῦ λειψάνου, ὡς ἀνάπαυση.

Ἂν δὲν γινόταν ἡ ἀνακομιδή, δὲν θὰ εἴχαμε τὸν
πλοῦτο τῶν ἱερῶν λειψάνων τῶν Μαρτύρων, τῶν
Ὁσίων καὶ τῶν λοιπῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἀκόμα ἡ ἡμέρα τῆς ἀνακομιδῆς ἑνὸς Ἁγίου εἶναι ἡμέ-
ρα ἑορτῆς καὶ πανηγύρεως, ὅπως καὶ τοῦ Ἁγίου Διο-
νυσίου τοῦ ἐν Ζακύνθῳ, τὴν μνήμη τοῦ ὁποίου ἑορτά-
ζει αὔριο ἡ Ἐκκλησία μας.

Ἂς ἔχει ἐφαρμογὴ σὲ ὅλους μας ὁ λόγος τοῦ Ἀπο-
στόλου Παύλου:

«Ἐὰν τε γὰρ ζῶμεν, τῷ Κυρίω ζῶμεν. ἐὰν τε ἀπο-
θνήσκωμεν, τῷ Κυρίω ἀποθνήσκωμεν. ἐὰν τε οὖν
ζῶμεν, ἐὰν τε ἀποθνήσκωμεν τοῦ Κυρίου ἐσμὲν» (Ρωμ.
14,8).

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

γία εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἐνημερωθεῖ γιά τό πολύπλευρο ποι-
μαντικό ἔργο τῆς ἐνορίας. Τὴν Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου, ἑορτή
τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ τοῦ Καλλικελάδου, ὁ Σεβασμιώτατος χορο-
στάτησε στήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε
στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας κατὰ τὴν ὁποία τέθηκε
πρὸς προσκύνηση τῶν πιστῶν τμῆμα τῆς τιμίας Κάρας τοῦ ἁγί-
ου, τὸ ὁποῖο φυλάσσεται στή Μητρόπολή μας. Τὴν Παρα-
σκευὴ 21 Δεκεμβρίου τὸ πρωί, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος  τέλεσε Ἁγιασμὸ γιὰ τὴν ἔναρξη τῶν ἐργα-
σιῶν τοῦ ἔργου ἀποχέτευσης τοῦ Δήμου Στυλίδος. Στὸν
ἁγιασμὸ παρέστησαν πολλοί ἐπίσημοι. Τὴν Κυριακὴ 23 Δε-
κεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε στὸν Ἱερὸ
Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Λαμίας. Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ
ἑορτή τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως. Τήν παραμονή τελέσθηκε
πανηγυρικός ἑσπερινός στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου καί τή συμμετοχή τοῦ
ἱεροῦ κλήρου, ἐνῶ τήν κυριώνυμη ἡμέρα τελέσθηκε ἀρχιερα-
τική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου, πα-
ρουσία ἐπισήμων καί πλῆθος λαοῦ. Τήν Τετάρτη 26 Δεκεμβρί-
ου ἱερούργησε καί μίλησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό Πανα-
γίας Δεσποίνης.

Προσκυνητές Ἀθηνῶν

Ἑκατὸ προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν ἐνορία Προφήτου Ἡλιοῦ Παγκρα-
τίου Ἀθηνῶν μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Ἀρχιμ. π.  Κλήμη  Κουτσομύ-
τη, Α΄ Γραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπισκέφτηκαν τὸ Σάββα-
το 3 Νοεμβρίου τὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας. Τοὺς ἐκδρομεῖς

ὑποδέχθηκε ὁ Σεβασμιώτατος στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Βαρβάρας
Λαμίας, ὅπου τούς καλωσόρισε καὶ τοὺς προσέφερε εὐλογίες
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 

Ἑορτή Παμ. Ταξιαρχῶν στήν Ἀεροπορική Μονάδα Μοδίου
Μὲ λαμπρότητα ἑορτάστηκε τὴν Πέμπτη 8 Νοεμβρίου ἡ μνήμη
τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ, προστατῶν
τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας, στὴν Ἁεροπορική Μονάδα Καυσί-
μων Μοδίου.  Στὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία ποὺ τελέσθη-
κε στὸ ὁμώνυμο Παρεκκλήσιο τῆς Μονάδος χοροστάτησε καὶ
ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Νικόλαος. Πρὸ
τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε ἀρτοκλασία
καὶ Δοξολογία. Ὁ Σεβασμιώτατος τίμησε τόν Διοικητή της,

Ὑποσμηναγὸ Παναγιώτη Τσιουρή μέ τὸ Μετάλλιο τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως ἐνῶ ὁ Διοικητὴς ἐπέδωσε στὸ Σεβασμιώτατο
τιμητικὴ πλακέτα. Στὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία παρέστη-
σαν πολλοί ἐπίσημοι. 

Ἐκδημία π. Σπυρίδωνος Κουρέλη
Ἐκοιμήθη τὸ ἀπόγευμα τῆς Δευτέ-
ρας 12ης Νοεμβρίου ὁ συντα-
ξιοῦχος ἐφημέριος τῆς Μητροπό-
λεώς μας Πρωτοπρ. π. Σπυρίδων
Κουρέλης. Ὁ μακαριστὸς γεννή-
θηκε στὶς 14 Σεπτεμβρίου τοῦ
1939 στὸ Γαρδίκι Ὁμιλαίων. Χει-
ροτονήθηκε Διάκονος καὶ Πρε-
σβύτερος τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1973
ἀπὸ τὸν μακαριστὸ Μητροπολίτη
Φθιώτιδος κυρὸ Δαμασκηνό. Διο-
ρίστηκε ἐφημέριος ἀρχικὰ στὴν
Ἐνορία Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ

Ἑλένης Καμπιῶν καὶ ἀπὸ τὸ 1978 στὴν Ἐνορία Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου Γαρδικίου, ὅπου καί ὑπηρέτησε εὐδοκίμως μέχρι
τῆς κοιμήσεώς του, παρά τήν συνταξιοδότησή του τὸ ἔτος
2009. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ μεταστάντος π. Σπυρίδωνος
τελέσθηκε τὴν Τρίτη 13 Νοεμβρίου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Τρύ-
φωνος Κουρελέϊκων Γαρδικίου. Τόν Σεβασμιώτατο ἐκπροσώ-
πησε ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Θεόκλητος Μπρούζης. Τὸ τεσσα-
ρακονθήμερο Μνημόσυνο τοῦ π. Σπυρίδωνος τέλεσε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τὸ Σάββατο 15 Δε-
κεμβρίου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Τρύφωνος. Ὁ Σεβασμιώτατος
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ὡμίλησε γιὰ τὴν ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ μακαριστοῦ. Στὸ ἱερὸ
Μνημόσυνο παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Σπερχειάδος-Μακρακώ-
μης κ. Εὐθύμιος Παπαευθυμίου καί πολλοί εὐσεβεῖς χριστια-
νοἰ τῆς περιοχῆς.

Σύναξη Κατηχητῶν  Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος

Σύναξη τῶν Κατηχητῶν τῆς Μητροπόλεως Φθιώτιδος πραγμα-
τοποιήθηκε τὸ Σάββατο 17 Νοεμβρίου στὸ Πνευματικὸ καὶ Δι-
οικητικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στή Λαμία. Ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος μίλησε στοὺς Κατη-
χητὲς καί ἀναφέρθηκε στό σημαντικό ἔργο τῶν Κατηχητικῶν
Σχολείων στήν σύγχρονη κοινωνία.  Ἀκολούθησε συζήτηση
καί στό τέλος ὁ Σεβασμιώτατος διένειμε τὰ Διοριστήρια τῶν
νέων Κατηχητῶν καὶ ἀπὸ ἕνα βιβλίο ὡς εὐλογία σὲ ὅλους
τούς Κατηχητὲς. Ἡ ἔναρξη τῆς νέας χρονιᾶς στὴ Σχολὴ Κατη-
χητῶν πραγματοποιήθηκε  τὴν Δευτέρα 19  Νοεμβρίου τὸ
ἀπόγευμα μὲ ἁγιασμὸ ποὺ τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Νικόλαος στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίας Βαρβάρας Λαμίας. Ἀμέσως μετὰ πραγματοποιήθηκε ἡ
πρώτη ὁμιλία ἀπὸ τὸν Θεολόγο κ. Γεώργιο Κωτσάκη μὲ θέμα
«Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Μέγας καὶ Μοναδικὸς Διδάσκαλος».

Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου στήν Ἐνορία Κόμματος Λαμίας
Στό πλαίσιο τῶν ἐκδηλώσεων γιά τὴν προβολὴ καὶ προώθηση
τῆς διδασκαλίας τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας  πού
ἡ  Ἱερὰ Μητρόπολίς μας προγραμμάτισε γιά τὸ ἔτος 2012 ἦταν
ἐνταγμένη καί ἡ ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

μας κ. Νικολάου πού πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακή 18 Νο-
εμβρίου στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου
Κόμματος Λαμίας. Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιὰ τὸν Ἅγιο Νε-
κτάριο Ἐπίσκοπο Πενταπόλεως τὸν Θαυματουργὸ. Τὸν Σεβα-
σμιώτατο στὴν ἐκδήλωση προσφώνησε ὁ Ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ.
Εὐθύμιος Στεφανῆς. 

Ἑορτή Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου καί  Ἐνόπλων Δυνάμεων
Μὲ λαμπρότητα ἑορτάστηκε τὴν Τέταρτη 21 Νοεμβρίου ἡ

ἑορτὴ τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ ἡ ἡμέρα τῶν
Ἐνόπλων Δυνάμεων. Στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Εὐαγ-
γελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καί παρέστησαν
πολλοί ἐπίσημοι. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε

Δοξολογία καὶ στὴ συνέχεια ἐπιμνημόσυνη δέηση στὸ  ἡρῶο
στὴν Πλατεία Πάρκου. Ἀκολούθως ὁ Στρατηγὸς Διοικητής
ΜΕΡΥΠ παρέθεσε δεξίωση στὴ Λέσχη Ἀξιωματικῶν Λαμίας,
στὴν ὁποία παρέστη καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.
Νικόλαος.

Νέος  Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Λαμίας
Μὲ ἀπόφαση τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου μας κ.
Νικολάου διορίστηκε νέος
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Λα-
μίας, ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτο-
πρεσβύτερος π. Παναγιώτης
Σερέτης, Ἐφημέριος τοῦ
Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Λαμίας. Ὁ π. Παναγιώτης
εἶναι ἔγγαμος ἱερεύς, πατέρας
τριῶν παιδιῶν, Α΄ μορφω-
τικῆς κατηγορίας καὶ ὑπηρε-
τεῖ ἀπὸ τὸ ἔτος 1998 στὴν
Ἱερὰ Μητρόπολή μας καί

εἶναι ὑπεύθυνος τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τοῦ Ἱεροῦ Μητρο-
πολιτικοῦ Ναοῦ καὶ μέλος τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἑορτή Ἁγίας Αἰκατερίνης-Χειροτονία Διακόνου
Στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Αἰκατερίνης  Στυλίδος
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Τὸ 66ο Ἐνοριακό Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως στὸν Ἱερὸ Ναὸ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Μώλου ἐγκαινία-
σε τὴν Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος. Τῶν ἐγκαινίων προηγήθηκε ἀρχιερατική
Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου. 

Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος  τίμησε
μὲ τὸ ὀφίκιο τοῦ Οἰκονόμου τὸν  Ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ π. Κων-
σταντῖνο Βάγια. Ὁ π. Κωνσταντῖνος εὐχαρίστησε τὸν Σεβα-
σμιώτατο γιὰ τὴν τιμὴ ποὺ τοῦ ἔκανε καὶ ὅλους ὅσοι βοήθη-
σαν στὴν ἀνέγερση τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου, ἰδιαιτέρως δὲ

τὸν Δήμαρχο Μώλου – Ἁγίου Κωνσταντίνου κ. Εὐάγγελο Τε-
τριμίδα γιὰ τὴν ἠθικὴ καὶ ὑλικὴ συμπαράσταση, ἐνῶ ἀκολού-
θως ἀπηύθυνε σύντομο χαιρετισμὸ ὁ κ. Δήμαρχος. Στὴν ἀντι-
φώνησή του ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τὸν κ. Δήμαρχο
γιὰ τὴν ἔμπρακτη συμπαράστασή του στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας

καὶ εἰς ἔνδειξη τιμῆς τοῦ προσέφερε τὸ Μετάλλιο τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως καὶ ἐκ μέρους τῆς Ἐνορίας ἀναμνηστικὴ πλακέ-
τα. 

Στὴν συνέχεια κλῆρος καὶ λαὸς μὲ προεξάρχοντα τὸν Σε-
βασμιώτατο μετέβησαν στὸ παραπλεύρως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ πε-
ρικαλλὲς Πνευματικὸ Κέντρο, ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος μὲ τὸν κ.
Δήμαρχο ἔκοψαν τὴν κορδέλα τῶν Ἐγκαινίων. 

Στὴ Θεία Λειτουργία καὶ στὴν τελετὴ τῶν Ἐγκαινίων παρέ-
στησαν πολλοί ἐπίσήμοι, ἐκπρόσωποι τοπικῶν φορέων καὶ
πλῆθος πιστῶν. 

Ἀκολούθησε δεξίωση πού παρέθεσε τό Ἐκκλησιαστικό
Συμβούλιο στήν ζεστή καί ὄμορφη αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ
Κέντρου γιά τούς ἐπισήμους καί ὅλους τούς εὐσεβεῖς χριστια-
νούς.

Η ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΚΕΚΟΙΜΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ἐνημερώνουμε ὅτι ἀπό τήν 1η
Ἰανουαρίου 2013 ὅσοι ἐπιθυμοῦν
νά διαβάζουν τήν ἐφημερίδα μας,
νά συνδέονται μέ τήν ἰστοσελίδα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. 

http://www.imfth.gr

Ἀπό τόν πανηγυρικό ἑσπερινό τῶν Χριστουγέννων στό Μητροπολιτικό Ναό.

Ὀμιλία Σεβασμιωτάτου στό Πνευματικό Κέντρο Ἁγ. Ἀθανασίου Κόμματος.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ 

Στὸ γενικὸ πλαίσιο τῆς ἀποχριστιανοποιήσεως τῆς
Ἑλληνικῆς κοινωνίας ἐντάσσεται καὶ τὸ νέο μέτρο ποὺ
ἔλαβε τὸ Ὑπουργεῖο Ἀνάπτυξης γιὰ τὴν κατάργηση τῆς
Κυριακῆς ἀργίας, μὲ πρόσχημα τὴν ἀνάπτυξη τῶν
μικρῶν καταστημάτων.

Ἕνας ἱερὸς θεσμὸς ποὺ ἐπὶ αἰῶνες περιφρουρήθη-
κε, ἀκόμα καὶ σὲ περιόδους σκλαβιᾶς, τώρα καταλύε-
ται ἀπὸ χριστιανοὺς πολιτικούς, οἱ ὁποῖοι, τάχα χάριν
οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης, ὄχι μόνο ἀποποιοῦνται τὴν
χριστιανική τους ἰδιότητα, ἀλλὰ ὑποχρεώνουν καὶ τοὺς
πολίτες νὰ καταργήσουν τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς, νὰ
τὴν ἀντικαταστήσουν μὲ τὴν ἀργία τῆς Δευτέρας καὶ νὰ
κόψουν κάθε σχέση μὲ τὸν ἐκκλησιασμὸ καὶ τὴν ἱερότη-
τα τῆς ἡμέρας τοῦ Κυρίου.

Θέλουν νὰ ἀπελευθερώσουν τήν ἀγορά, ὅπως δια-
μηνύουν. Στὴν οὐσία ὅμως περιορίζουν τὴν ἄσκηση τοῦ
θρησκευτικοῦ συναισθήματος καὶ τὴν ἐνίσχυση τῶν
οἰκογενειακῶν δεσμῶν. Ἡ Κυριακὴ εἶναι ἡμέρα σχόλης
ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων. Εἶναι ἡμέρα γιὰ τὸν Θεὸ καὶ
τὴν οἰκογένεια. Μὲ τὴν κατάργησή της δὲν βοηθεῖται ὁ
ἐργαζόμενος ἀλλὰ τὰ σχέδια ἐκείνων ποὺ σιγὰ-σιγὰ κα-
θιερώνουν καὶ στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα τὸ ἄθρησκο
Κράτος.

Συντάσσομαι μὲ τοὺς ἐμπόρους καὶ ἐμποροϋπαλλή-
λους τῆς Φθιώτιδος ποὺ ἀγωνίζονται κατὰ τῆς καταρ-
γήσεως τῆς Κυριακῆς ἀργίας καὶ ἐντόνως διαμαρτύρο-
μαι γιὰ τὸ ἀντιχριστιανικὸ καὶ ἀντικοινωνικὸ αὐτὸ μέ-
τρο.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ ἐκδρομεῖς τῆς ἐνορίας Προφ. Ἠλία Παγκρατίου.

Ἀναμνηστική φωτογραφία ἀπό τόν ἑορτασμό στήν Ἀεροπορική Μονάδα Μοδίου.

Ἀπό τήν σύναξη κατηχητῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἀπό τήν δεξίωση ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.



Πρὸς
τὸν εὐσεβῆ Κλῆρο καὶ τὸν Φιλόχριστο λαὸ
τῆς καθ᾽ Ἡμᾶς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.
Διὰ τὸ ὑπόλοιπον τῆς ἁγίας Νηστείας τῶν Χρι-

στουγέννων σᾶς εὔχομαι δύναμιν, ὑπομονὴν καὶ πλου-
σίαν τὴν ἐνίσχυσιν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ,
ὥστε νὰ φθάσετε ἀξίως εἰς τὰ
ἅγια Χριστούγεννα μὲ πολυ-
καρπίαν ἀρετῶν καὶ νὰ ἀξιω-
θεῖτε νὰ προσκυνήσετε τὸν δὶ᾽
ἡμᾶς Νηπιάσαντα Χριστόν.

Τὸ θέμα τῆς παρούσης ἐπι-
κοινωνίας μας εἶναι ποιμαν-
τικῆς φύσεως καὶ ἔχει σχέσιν
μὲ τοὺς τάφους καὶ τὰ κοιμη-
τήρια, τὰ ὁποῖα ὑπάρχουν σὲ
κάθε ἐνορία. Τὸν τελευταῖο
καιρὸ τίθεται τὸ πρόβλημα τῆς
ἐπεκτάσεως πολλῶν ἐνοριακῶν
κοιμητηρίων, ἰδίως στὰ μικρὰ
χωριά, τὰ ὁποῖα ἔχουν γεμίσει
μὲ τάφους καὶ δὲν διαθέτουν
ἄλλο χῶρο διὰ νεωτέρους τάφους. Ἐμμένουν ὁρισμένοι
χριστιανοί μας νὰ μὴ κάνουν ἐκταφή, ἢ ὅπως λέγεται
στὴν ἐκκλησιαστικὴ γλώσσα, ἀνακομιδὴ τοῦ κεκοιμη-
μένου συγγενοῦς των, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ θεωροῦν
τοὺς κοινοὺς τάφους οἰκογενειακοὺς καὶ ἰδιωτικούς.

Παράδοση στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας εἶναι νὰ
γίνεται ἡ ἀνακομιδὴ μετὰ τὴν συμπλήρωση τριῶν ἐτῶν
ἀπὸ τοῦ θανάτου καὶ νὰ φυλάσσωνται τὰ λείψανα σὲ
εἰδικὸ κυτίο εἰς τὸ ὀστεοφυλάκιο τοῦ κοιμητηρίου.
Στὴ θέση τοῦ τάφου δηλαδὴ τοῦ προαπελθόντος
ἀδελφοῦ, θάπτεται ὁ ἄρτι κοιμηθείς καὶ ἔτσι ὁ τάφος
εἶναι κοινός. Ἡ παράδοση αὐτὴ διαπιστώνεται εἰς τὰ
παλαιὰ κοιμητήρια, τὰ ὁποῖα ἦσαν συνήθως στὶς
αὐλὲς τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ὅπου ἐκεῖ ἐθάπτοντο οἱ κε-
κοιμημένοι ἐνορίτες.

Στὴν ἀνακομιδὴ τοῦ λειψάνου ὑπάρχει καὶ εἰδικὸ
τυπικό, τὸ ὁποῖο τηρεῖ ἡ Ἐκκλησία μας. Τὸ πρωΐ τε-
λεῖται Θεία Λειτουργία καὶ μετὰ ὁ Ἱερεὺς ἐπὶ τοῦ τά-
φου τελεῖ τρισάγιο. Ἐὰν ὁ τάφος εἶναι κτιστός, ὁ
ὑπεύθυνος διὰ τὴν ἐκταφὴ σηκώνει τὴν πλάκα, κα-
τέρχεται εἰς τὸ μνῆμα καὶ σιγὰ σιγά, μὲ προσευχὴ καὶ
εὐλάβεια συγκεντρώνει τὰ ὀστᾶ. Κατόπιν γίνεται τὸ
πλύσιμο τῶν λειψάνων. Πρῶτα καθαρίζει τὸ κρανίο μὲ
καθαρὸ κρασί, τὸ ὁποῖο συμβολίζει τὸ ρεῦσαν αἷμα
τοῦ Σταυρωθέντος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπὶ τοῦ κρανίου
τοῦ Πρωτοπλάστου Ἀδάμ, ὅπως εἰκονίζεται στὴν
εἰκόνα τῆς Σταυρώσεως τοῦ Κυρίου μας. Ἐὰν ὁ τάφος
εἶναι στὸ χῶμα, ὁ ὑπεύθυνος διὰ τὴν ἐκταφὴ σχηματί-
ζει τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ μὲ τὴν ἀξίνα ἐπὶ τοῦ τά-
φου καὶ ἀρχίζει νὰ σκάβει προσεκτικὰ μέχρις ὅτου
συγκεντρώσει ὅλα τὰ ὀστᾶ, τὰ ὁποῖα πλένει καὶ

εὐπρεπίζει εἰς τό κυτίον. Μερικοὶ ἐκ τῶν συγγενῶν
προσέρχονται καὶ ἀσπάζονται τὸ κρανίο τοῦ κεκοιμη-
μένου, τὸ ὁποῖο προηγουμένως ὁ ὑπεύθυνος ἔχει κα-
λύψει μὲ λευκὸ μαντῆλι. Στὴ συνέχεια τὸ κυτίον ἐνα-
ποτίθεται στὸ ὀστεοφυλάκιο ὅπου καὶ πολλὰ ἄλλα
κυτία λειψάνων. Παλαιότερα ὑπῆρχε ἡ συνήθεια νὰ
ρίπτονται ὅλα τὰ ὀστᾶ στὸ χωνευτήριο, ὅπου ἦταν

στὴν ἄκρη τοῦ κοιμητηρίου.
Ἔτσι, ἐπὶ αἰῶνας, μικρὰ κοιμη-
τήρια ἐδέχοντο τὴν ταφὴ ὅλων
τῶν κατοίκων, χωρὶς ποτὲ νὰ
δημιουργεῖται πρόβλημα χώρου.

Δυστυχῶς, αὐτὴ ἡ παράδο-
ση εἴτε ἀπὸ ἄγνοια, εἴτε ἀπὸ
ματαιοδοξία, εἴτε ἀπὸ ψυχικὴ
δυσκολία, παραβιάζεται καὶ
ἀνατρέπεται. Ἔτσι, καὶ τὰ πιὸ
μεγάλα κοιμητήρια ἔχουν γεμί-
σει καὶ χρειάζονται ἀπὸ καιροῦ
εἰς καιρὸν ἐπέκταση.

Ἡ τακτική της ἀνακομιδῆς,
ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστική
της ἑρμηνεία, ἔχει καὶ τὴν πρα-

κτικὴ πλευρά. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ὑπάρχει χῶρος γιὰ
ὅλους. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συνεχισθεῖ αὐτὴ ἡ κατά-
σταση, διότι θὰ μᾶς ὁδηγήσει κάποτε σὲ ἀδιέξοδο.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.
Οἱ τὰ πάντα καλῶς διαταξάμενοι θεοφόροι Πατέ-

ρες ἔχουν ὁρίσει μὲ Κανόνες καὶ Ἀποφάσεις Ἱερῶν
Συνόδων, πῶς πρέπει νὰ χειριζόμαστε καὶ τὰ θέματα
τῶν κεκοιμημένων. Ὅσο ἡ ἐκκοσμίκευση κὶ ἂν θέλει
νὰ ἀλλοιώσει τὰ πάντα στὴν ἐκκλησιαστική μας ζωή,
ἐμεῖς πρέπει νὰ ἀκολουθοῦμε ἀπαρέγκλιτα τὴν πίστη
καὶ ζωὴ τῶν πατέρων μας.

Σὲ συγκεκριμένες περιπτώσεις ἔχουμε ὁράματα καὶ
ἐπεμβάσεις Ἁγίων, ποῦ ζητοῦν τὴν ἀνακομιδή τους. Ἡ
ψυχὴ θεωρεῖ καὶ αὐτὴ τὴν τελευταία πράξη τῆς ἀνα-
κομιδῆς τοῦ λειψάνου, ὡς ἀνάπαυση.

Ἂν δὲν γινόταν ἡ ἀνακομιδή, δὲν θὰ εἴχαμε τὸν
πλοῦτο τῶν ἱερῶν λειψάνων τῶν Μαρτύρων, τῶν
Ὁσίων καὶ τῶν λοιπῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἀκόμα ἡ ἡμέρα τῆς ἀνακομιδῆς ἑνὸς Ἁγίου εἶναι ἡμέ-
ρα ἑορτῆς καὶ πανηγύρεως, ὅπως καὶ τοῦ Ἁγίου Διο-
νυσίου τοῦ ἐν Ζακύνθῳ, τὴν μνήμη τοῦ ὁποίου ἑορτά-
ζει αὔριο ἡ Ἐκκλησία μας.

Ἂς ἔχει ἐφαρμογὴ σὲ ὅλους μας ὁ λόγος τοῦ Ἀπο-
στόλου Παύλου:

«Ἐὰν τε γὰρ ζῶμεν, τῷ Κυρίω ζῶμεν. ἐὰν τε ἀπο-
θνήσκωμεν, τῷ Κυρίω ἀποθνήσκωμεν. ἐὰν τε οὖν
ζῶμεν, ἐὰν τε ἀποθνήσκωμεν τοῦ Κυρίου ἐσμὲν» (Ρωμ.
14,8).

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

γία εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἐνημερωθεῖ γιά τό πολύπλευρο ποι-
μαντικό ἔργο τῆς ἐνορίας. Τὴν Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου, ἑορτή
τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ τοῦ Καλλικελάδου, ὁ Σεβασμιώτατος χορο-
στάτησε στήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε
στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας κατὰ τὴν ὁποία τέθηκε
πρὸς προσκύνηση τῶν πιστῶν τμῆμα τῆς τιμίας Κάρας τοῦ ἁγί-
ου, τὸ ὁποῖο φυλάσσεται στή Μητρόπολή μας. Τὴν Παρα-
σκευὴ 21 Δεκεμβρίου τὸ πρωί, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος  τέλεσε Ἁγιασμὸ γιὰ τὴν ἔναρξη τῶν ἐργα-
σιῶν τοῦ ἔργου ἀποχέτευσης τοῦ Δήμου Στυλίδος. Στὸν
ἁγιασμὸ παρέστησαν πολλοί ἐπίσημοι. Τὴν Κυριακὴ 23 Δε-
κεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε στὸν Ἱερὸ
Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Λαμίας. Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ
ἑορτή τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως. Τήν παραμονή τελέσθηκε
πανηγυρικός ἑσπερινός στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου καί τή συμμετοχή τοῦ
ἱεροῦ κλήρου, ἐνῶ τήν κυριώνυμη ἡμέρα τελέσθηκε ἀρχιερα-
τική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου, πα-
ρουσία ἐπισήμων καί πλῆθος λαοῦ. Τήν Τετάρτη 26 Δεκεμβρί-
ου ἱερούργησε καί μίλησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό Πανα-
γίας Δεσποίνης.

Προσκυνητές Ἀθηνῶν

Ἑκατὸ προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν ἐνορία Προφήτου Ἡλιοῦ Παγκρα-
τίου Ἀθηνῶν μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Ἀρχιμ. π.  Κλήμη  Κουτσομύ-
τη, Α΄ Γραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπισκέφτηκαν τὸ Σάββα-
το 3 Νοεμβρίου τὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας. Τοὺς ἐκδρομεῖς

ὑποδέχθηκε ὁ Σεβασμιώτατος στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Βαρβάρας
Λαμίας, ὅπου τούς καλωσόρισε καὶ τοὺς προσέφερε εὐλογίες
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 

Ἑορτή Παμ. Ταξιαρχῶν στήν Ἀεροπορική Μονάδα Μοδίου
Μὲ λαμπρότητα ἑορτάστηκε τὴν Πέμπτη 8 Νοεμβρίου ἡ μνήμη
τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ, προστατῶν
τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας, στὴν Ἁεροπορική Μονάδα Καυσί-
μων Μοδίου.  Στὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία ποὺ τελέσθη-
κε στὸ ὁμώνυμο Παρεκκλήσιο τῆς Μονάδος χοροστάτησε καὶ
ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Νικόλαος. Πρὸ
τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε ἀρτοκλασία
καὶ Δοξολογία. Ὁ Σεβασμιώτατος τίμησε τόν Διοικητή της,

Ὑποσμηναγὸ Παναγιώτη Τσιουρή μέ τὸ Μετάλλιο τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως ἐνῶ ὁ Διοικητὴς ἐπέδωσε στὸ Σεβασμιώτατο
τιμητικὴ πλακέτα. Στὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία παρέστη-
σαν πολλοί ἐπίσημοι. 

Ἐκδημία π. Σπυρίδωνος Κουρέλη
Ἐκοιμήθη τὸ ἀπόγευμα τῆς Δευτέ-
ρας 12ης Νοεμβρίου ὁ συντα-
ξιοῦχος ἐφημέριος τῆς Μητροπό-
λεώς μας Πρωτοπρ. π. Σπυρίδων
Κουρέλης. Ὁ μακαριστὸς γεννή-
θηκε στὶς 14 Σεπτεμβρίου τοῦ
1939 στὸ Γαρδίκι Ὁμιλαίων. Χει-
ροτονήθηκε Διάκονος καὶ Πρε-
σβύτερος τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1973
ἀπὸ τὸν μακαριστὸ Μητροπολίτη
Φθιώτιδος κυρὸ Δαμασκηνό. Διο-
ρίστηκε ἐφημέριος ἀρχικὰ στὴν
Ἐνορία Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ

Ἑλένης Καμπιῶν καὶ ἀπὸ τὸ 1978 στὴν Ἐνορία Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου Γαρδικίου, ὅπου καί ὑπηρέτησε εὐδοκίμως μέχρι
τῆς κοιμήσεώς του, παρά τήν συνταξιοδότησή του τὸ ἔτος
2009. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ μεταστάντος π. Σπυρίδωνος
τελέσθηκε τὴν Τρίτη 13 Νοεμβρίου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Τρύ-
φωνος Κουρελέϊκων Γαρδικίου. Τόν Σεβασμιώτατο ἐκπροσώ-
πησε ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Θεόκλητος Μπρούζης. Τὸ τεσσα-
ρακονθήμερο Μνημόσυνο τοῦ π. Σπυρίδωνος τέλεσε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τὸ Σάββατο 15 Δε-
κεμβρίου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Τρύφωνος. Ὁ Σεβασμιώτατος
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ὡμίλησε γιὰ τὴν ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ μακαριστοῦ. Στὸ ἱερὸ
Μνημόσυνο παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Σπερχειάδος-Μακρακώ-
μης κ. Εὐθύμιος Παπαευθυμίου καί πολλοί εὐσεβεῖς χριστια-
νοἰ τῆς περιοχῆς.

Σύναξη Κατηχητῶν  Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος

Σύναξη τῶν Κατηχητῶν τῆς Μητροπόλεως Φθιώτιδος πραγμα-
τοποιήθηκε τὸ Σάββατο 17 Νοεμβρίου στὸ Πνευματικὸ καὶ Δι-
οικητικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στή Λαμία. Ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος μίλησε στοὺς Κατη-
χητὲς καί ἀναφέρθηκε στό σημαντικό ἔργο τῶν Κατηχητικῶν
Σχολείων στήν σύγχρονη κοινωνία.  Ἀκολούθησε συζήτηση
καί στό τέλος ὁ Σεβασμιώτατος διένειμε τὰ Διοριστήρια τῶν
νέων Κατηχητῶν καὶ ἀπὸ ἕνα βιβλίο ὡς εὐλογία σὲ ὅλους
τούς Κατηχητὲς. Ἡ ἔναρξη τῆς νέας χρονιᾶς στὴ Σχολὴ Κατη-
χητῶν πραγματοποιήθηκε  τὴν Δευτέρα 19  Νοεμβρίου τὸ
ἀπόγευμα μὲ ἁγιασμὸ ποὺ τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Νικόλαος στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίας Βαρβάρας Λαμίας. Ἀμέσως μετὰ πραγματοποιήθηκε ἡ
πρώτη ὁμιλία ἀπὸ τὸν Θεολόγο κ. Γεώργιο Κωτσάκη μὲ θέμα
«Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Μέγας καὶ Μοναδικὸς Διδάσκαλος».

Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου στήν Ἐνορία Κόμματος Λαμίας
Στό πλαίσιο τῶν ἐκδηλώσεων γιά τὴν προβολὴ καὶ προώθηση
τῆς διδασκαλίας τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας  πού
ἡ  Ἱερὰ Μητρόπολίς μας προγραμμάτισε γιά τὸ ἔτος 2012 ἦταν
ἐνταγμένη καί ἡ ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

μας κ. Νικολάου πού πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακή 18 Νο-
εμβρίου στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου
Κόμματος Λαμίας. Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιὰ τὸν Ἅγιο Νε-
κτάριο Ἐπίσκοπο Πενταπόλεως τὸν Θαυματουργὸ. Τὸν Σεβα-
σμιώτατο στὴν ἐκδήλωση προσφώνησε ὁ Ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ.
Εὐθύμιος Στεφανῆς. 

Ἑορτή Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου καί  Ἐνόπλων Δυνάμεων
Μὲ λαμπρότητα ἑορτάστηκε τὴν Τέταρτη 21 Νοεμβρίου ἡ

ἑορτὴ τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ ἡ ἡμέρα τῶν
Ἐνόπλων Δυνάμεων. Στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Εὐαγ-
γελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καί παρέστησαν
πολλοί ἐπίσημοι. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε

Δοξολογία καὶ στὴ συνέχεια ἐπιμνημόσυνη δέηση στὸ  ἡρῶο
στὴν Πλατεία Πάρκου. Ἀκολούθως ὁ Στρατηγὸς Διοικητής
ΜΕΡΥΠ παρέθεσε δεξίωση στὴ Λέσχη Ἀξιωματικῶν Λαμίας,
στὴν ὁποία παρέστη καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.
Νικόλαος.

Νέος  Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Λαμίας
Μὲ ἀπόφαση τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου μας κ.
Νικολάου διορίστηκε νέος
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Λα-
μίας, ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτο-
πρεσβύτερος π. Παναγιώτης
Σερέτης, Ἐφημέριος τοῦ
Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Λαμίας. Ὁ π. Παναγιώτης
εἶναι ἔγγαμος ἱερεύς, πατέρας
τριῶν παιδιῶν, Α΄ μορφω-
τικῆς κατηγορίας καὶ ὑπηρε-
τεῖ ἀπὸ τὸ ἔτος 1998 στὴν
Ἱερὰ Μητρόπολή μας καί

εἶναι ὑπεύθυνος τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τοῦ Ἱεροῦ Μητρο-
πολιτικοῦ Ναοῦ καὶ μέλος τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἑορτή Ἁγίας Αἰκατερίνης-Χειροτονία Διακόνου
Στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Αἰκατερίνης  Στυλίδος
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Τὸ 66ο Ἐνοριακό Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως στὸν Ἱερὸ Ναὸ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Μώλου ἐγκαινία-
σε τὴν Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος. Τῶν ἐγκαινίων προηγήθηκε ἀρχιερατική
Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου. 

Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος  τίμησε
μὲ τὸ ὀφίκιο τοῦ Οἰκονόμου τὸν  Ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ π. Κων-
σταντῖνο Βάγια. Ὁ π. Κωνσταντῖνος εὐχαρίστησε τὸν Σεβα-
σμιώτατο γιὰ τὴν τιμὴ ποὺ τοῦ ἔκανε καὶ ὅλους ὅσοι βοήθη-
σαν στὴν ἀνέγερση τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου, ἰδιαιτέρως δὲ

τὸν Δήμαρχο Μώλου – Ἁγίου Κωνσταντίνου κ. Εὐάγγελο Τε-
τριμίδα γιὰ τὴν ἠθικὴ καὶ ὑλικὴ συμπαράσταση, ἐνῶ ἀκολού-
θως ἀπηύθυνε σύντομο χαιρετισμὸ ὁ κ. Δήμαρχος. Στὴν ἀντι-
φώνησή του ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τὸν κ. Δήμαρχο
γιὰ τὴν ἔμπρακτη συμπαράστασή του στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας

καὶ εἰς ἔνδειξη τιμῆς τοῦ προσέφερε τὸ Μετάλλιο τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως καὶ ἐκ μέρους τῆς Ἐνορίας ἀναμνηστικὴ πλακέ-
τα. 

Στὴν συνέχεια κλῆρος καὶ λαὸς μὲ προεξάρχοντα τὸν Σε-
βασμιώτατο μετέβησαν στὸ παραπλεύρως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ πε-
ρικαλλὲς Πνευματικὸ Κέντρο, ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος μὲ τὸν κ.
Δήμαρχο ἔκοψαν τὴν κορδέλα τῶν Ἐγκαινίων. 

Στὴ Θεία Λειτουργία καὶ στὴν τελετὴ τῶν Ἐγκαινίων παρέ-
στησαν πολλοί ἐπίσήμοι, ἐκπρόσωποι τοπικῶν φορέων καὶ
πλῆθος πιστῶν. 

Ἀκολούθησε δεξίωση πού παρέθεσε τό Ἐκκλησιαστικό
Συμβούλιο στήν ζεστή καί ὄμορφη αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ
Κέντρου γιά τούς ἐπισήμους καί ὅλους τούς εὐσεβεῖς χριστια-
νούς.

Η ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΚΕΚΟΙΜΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ἐνημερώνουμε ὅτι ἀπό τήν 1η
Ἰανουαρίου 2013 ὅσοι ἐπιθυμοῦν
νά διαβάζουν τήν ἐφημερίδα μας,
νά συνδέονται μέ τήν ἰστοσελίδα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. 

http://www.imfth.gr

Ἀπό τόν πανηγυρικό ἑσπερινό τῶν Χριστουγέννων στό Μητροπολιτικό Ναό.

Ὀμιλία Σεβασμιωτάτου στό Πνευματικό Κέντρο Ἁγ. Ἀθανασίου Κόμματος.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ 

Στὸ γενικὸ πλαίσιο τῆς ἀποχριστιανοποιήσεως τῆς
Ἑλληνικῆς κοινωνίας ἐντάσσεται καὶ τὸ νέο μέτρο ποὺ
ἔλαβε τὸ Ὑπουργεῖο Ἀνάπτυξης γιὰ τὴν κατάργηση τῆς
Κυριακῆς ἀργίας, μὲ πρόσχημα τὴν ἀνάπτυξη τῶν
μικρῶν καταστημάτων.

Ἕνας ἱερὸς θεσμὸς ποὺ ἐπὶ αἰῶνες περιφρουρήθη-
κε, ἀκόμα καὶ σὲ περιόδους σκλαβιᾶς, τώρα καταλύε-
ται ἀπὸ χριστιανοὺς πολιτικούς, οἱ ὁποῖοι, τάχα χάριν
οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης, ὄχι μόνο ἀποποιοῦνται τὴν
χριστιανική τους ἰδιότητα, ἀλλὰ ὑποχρεώνουν καὶ τοὺς
πολίτες νὰ καταργήσουν τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς, νὰ
τὴν ἀντικαταστήσουν μὲ τὴν ἀργία τῆς Δευτέρας καὶ νὰ
κόψουν κάθε σχέση μὲ τὸν ἐκκλησιασμὸ καὶ τὴν ἱερότη-
τα τῆς ἡμέρας τοῦ Κυρίου.

Θέλουν νὰ ἀπελευθερώσουν τήν ἀγορά, ὅπως δια-
μηνύουν. Στὴν οὐσία ὅμως περιορίζουν τὴν ἄσκηση τοῦ
θρησκευτικοῦ συναισθήματος καὶ τὴν ἐνίσχυση τῶν
οἰκογενειακῶν δεσμῶν. Ἡ Κυριακὴ εἶναι ἡμέρα σχόλης
ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων. Εἶναι ἡμέρα γιὰ τὸν Θεὸ καὶ
τὴν οἰκογένεια. Μὲ τὴν κατάργησή της δὲν βοηθεῖται ὁ
ἐργαζόμενος ἀλλὰ τὰ σχέδια ἐκείνων ποὺ σιγὰ-σιγὰ κα-
θιερώνουν καὶ στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα τὸ ἄθρησκο
Κράτος.

Συντάσσομαι μὲ τοὺς ἐμπόρους καὶ ἐμποροϋπαλλή-
λους τῆς Φθιώτιδος ποὺ ἀγωνίζονται κατὰ τῆς καταρ-
γήσεως τῆς Κυριακῆς ἀργίας καὶ ἐντόνως διαμαρτύρο-
μαι γιὰ τὸ ἀντιχριστιανικὸ καὶ ἀντικοινωνικὸ αὐτὸ μέ-
τρο.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ ἐκδρομεῖς τῆς ἐνορίας Προφ. Ἠλία Παγκρατίου.

Ἀναμνηστική φωτογραφία ἀπό τόν ἑορτασμό στήν Ἀεροπορική Μονάδα Μοδίου.

Ἀπό τήν σύναξη κατηχητῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἀπό τήν δεξίωση ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.



Στὶς 15 Νοεμβρίου τοῦ 1988 ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ, σὲ ἡλικία
83 ἐτῶν, στὸ Ἰατρικὸ Κέντρο Ἀθηνῶν, ὅπου ἐνοσηλεύετο μὲ
κάταγμα, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος πρώην Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος ὁ Α΄.
Ἔτσι ἔκλεισε μία ζωὴ ἀγώνων, πόνων καὶ περιπετειῶν γι᾽
αὐτὸν ποὺ ἐπὶ 7 χρόνια ἦταν στὴν κορυφὴ τῆς Ἱεραρχίας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὡς σημεῖο ἀντιλεγόμενο. Μέχρι σήμε-
ρα ἄλλοι ὁρκίζονται στὸ ὄνομά
του καὶ ἄλλοι συνεχίζουν μὲ
ἐμπάθεια νὰ κακοποιοῦν τὴν
μορφή του. Ποιός, ὅμως, ἦταν
πραγματικὰ ὁ Ἱερώνυμος ὁ Α΄;

Ἀντὶ μνημοσύνου θὰ δώ-
σουμε ἐπιγραμματικὰ τὰ κύρια
σημεῖα τῆς ζωῆς του καὶ ὁ καθέ-
νας ἂς βγάλει τὰ συμπεράσματά
του.

Γεννήθηκε στὶς 25 Νοεμβρί-
ου τοῦ 1905, τρεῖς μῆνες μετὰ
τὸν ξαφνικὸ θάνατο τοῦ ναυτι-
κοῦ πατέρα τοῦ  Ἱερωνύμου.

Ἡ Μητέρα του Ἀγγελικὴ
ἀφιερώθηκε στὴν ἀνατροφή του
καὶ μέχρι τοῦ θανάτου της στά-
θηκε κοντά του, ἀκόμα καὶ κατὰ
τὰ χρόνια τῶν σπουδῶν του στὸ
ἐξωτερικό.

Ἐφοίτησε στὴ Ριζάρειο Σχο-
λή, ἐπὶ τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἀρχιμαν-
δρίτου Χρυσοστόμου Παπαδό-
πουλου, τοῦ μετέπειτα Ἀρχιεπι-
σκόπου Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος τὸν
εἶχε λάβει ὑπὸ τὴν προστασία
του. Πνευματικὸ πατέρα εἶχε τὸν
ἀείμνηστο Ἀρχιμ. Σεραφεὶμ Πα-
πακώστα.

Ἀριστεύσας εἰσήχθη στὴ Θε-
ολογικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν (1924-
1928) καὶ ἔλαβε τὸ πτυχίο μὲ τὸν βαθμὸ Ἄριστα. Στὴ συνέχεια
ὑπηρέτησε πλησίον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Παπα-
δόπουλου, ὡς ἰδιαίτερος γραμματεύς του.

Τὸ 1934 ἀπεστάλη γιὰ εὐρύτερες σπουδὲς στὴ Γερμανία
(Μόναχο, Βερολίνο καὶ Βόννη) καὶ ἐν συνέχεια στὴν Ἀγγλία.
Τὸ 1940 ἀνηγορεύθη διδάκτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
Ἀθηνῶν.

Διάκονος χειροτονήθηκε στὶς 4 Ἰανουαρίου τοῦ 1939 μὲ
ἐντολὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη
Σάμου Εἰρηναῖο καὶ Πρεσβύτερος στὶς 23 Ἰουνίου τοῦ 1940
ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Χρύσανθο.

Τὸ 1939, 1940 καὶ 1941 διεύθυνε τὸ περιοδικὸ «Ἐκκλη-
σία» καὶ ὑπηρέτησε ὡς Γραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, θέση
ἀπὸ τὴν ὁποία ἀπελύθη ἀπὸ τὴν κατοχικὴ κυβέρνηση Τσολά-
κογλου.

Ὑπηρέτησε ὡς ἐφημέριος τοῦ Νοσοκομείου «Εὐαγγε-
λισμὸς» καὶ ἀπὸ τὸ 1949 πρωθιερεὺς τῶν Βασιλικῶν Ἀνακτό-
ρων καὶ πνευματικός τῆς Βασιλικῆς οἰκογενείας.

Τὸ 1959 ἐξελέγη τακτικὸς Καθηγητὴς τοῦ Κανονικοῦ Δι-

καίου καὶ τῆς Ποιμαντικῆς στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ Θεσσαλονί-
κης. Συμμετεῖχε σὲ πολλὰ ἐπιστημονικὰ Συνέδρια στὴν Ἑλλά-
δα καὶ στὸ ἐξωτερικό.

Ὡς ὑποψήφιος πρὸς Ἀρχιερατείαν ὑπῆρξε στόχος ἀπὸ
ὁμάδα Ἱεραρχῶν, οἱ ὁποῖοι ἀντιδροῦσαν στὴν προαγωγὴ του
μέχρι τοῦ σημείου καὶ σ΄αὐτὸν τὸν Καταστατικὸ Χάρτη νὰ προ-

βλέπουν τὸν ἀποκλεισμό του.
Τὸν Μάϊο τοῦ 1967 ἐξελέγη

ἀπὸ Ἀρχιμανδρίτης Ἀρχιεπίσκο-
πος Ἀθηνῶν ἀπὸ τὴν Ἀριστίνδην
Σύνοδο. Δὲν ὑπῆρξε ὁ ἐκλεκτός
τῆς Χούντας, ἡ ὁποία προώριζε
γιὰ Ἀρχιεπίσκοπο τὸν Μητροπο-
λίτη Καστορίας Δωρόθεο, ὁ
ὁποῖος μὲ τὴν δεύτερη δικτατο-
ρία μετετέθη στὴν Μητρόπολη
Ἀττικῆς.

Συνεργάσθηκε μὲ τὴν Κυβέρ-
νηση ὡς Ἀρχιεπίσκοπος, ἀλλὰ
καὶ πολλὲς φορὲς μὲ ἐπιστολὲς
του διαμαρτυρήθηκε γιὰ τὰ βα-
σανιστήρια καὶ τοὺς ἐκτοπισμοὺς
ἀντιφρονούντων. Ἔχουν δημοσι-
ευθεῖ τέτοιου εἴδους ἐπιστολές
του.

Ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
ἔδωσε νέα πνοὴ στὴν Ἐκκλησία.
Ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του ἡ Ἐκκλησία
εἶχε μεγάλη ἀποδοχὴ στὸ λαό.
Ἐπάταξε τὴν διαφθορὰ στὸ σῶμα
τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου. Καθιέρωσε
ἀξιοκρατία στὴν ἐκλογὴ Ἐπισκό-
πων, καλώντας στὴν Ἀρχιερωσύ-
νη ἐκείνους, ποὺ ἦταν στὸ περι-
θώριο καὶ δὲν ἐπεδίωκαν. Ἀνα-
συγκρότησε τὴν διοίκηση καὶ τὴν
φιλανθρωπία ἱδρύοντας Συνο-

δικὲς Ἐπιτροπὲς καὶ ἀμέτρητα Σπίτια Γαλήνης. Ἵδρυσε τὸ Διορ-
θόδοξο Κέντρο Πεντέλης καὶ τὸ Νοσοκομεῖο Κληρικῶν. Ἔκανε
σὲ 7 χρόνια τόσα ὅσα δὲν εἶχαν γίνει στὶς πολλὲς προηγούμε-
νες δεκαετίες.

Ἦταν ὁ πρῶτος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν, ποὺ ἀμέσως μετὰ
τὴν ἐκλογή του, σὲ ἔνδειξη σεβασμοῦ, ἐπισκέφθηκε τὸ Οἰκου-
μενικὸ Πατριαρχεῖο. Μετὰ τὸν Ἱερώνυμο αὐτὸ ἔγινε παράδο-
ση. Ἐπίσης, γιὰ πρώτη φορὰ στὰ Ἐκκλησιαστικὰ Χρονικά της
Ἑλλάδος ἔστειλε τὸ Σχέδιο τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη γιὰ ὑπο-
δείξεις στὸ Φανάρι.

Ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του καταργήθηκε ἡ ἀπὸ τοῦ 1833 παρου-
σία Κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου στὶς συνεδριάσεις τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου.

Πῆρε τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἐκπαίδευση ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο
Παιδείας καὶ τὴν ἔφερε στὸν φυσικό της φορέα, τὴν Ἐκκλησία.

Ἔβαλε τοὺς Ἱερεῖς στὴν ὑπαλληλικὴ κλίμακα γιὰ νὰ παίρ-
νουν προαγωγὴ καὶ νὰ λαμβάνουν τὰ σχετικὰ ἐπιδόματα.

Μὲ νόμο τοῦ 1969 ἀπέκλεισε τὴ χρησικτησία σὲ κτήματα
τῆς Ἐκκλησίας. Κατέστρωσε σχέδιο γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῆς

Ὀνομαστήρια Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου

Τήν Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου, παραμονὴ τῆς ἑορτῆς τοῦ
Ἁγίου Νικολάου Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, κατὰ τὴν
ὁποία ἄγει τὰ ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Νικόλαος, τελέσθηκε Μέγας πανηγυρικὸς Ἑσπε-
ρινὸς  στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Λα-
μίας, στὸν ὁποῖο χοροστάτησε καὶ ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμενάρχης μας καὶ συμμετεῖχαν οἱ Ἱερεῖς τῆς Λαμίας καὶ

τῶν περιχώρων. Κατά τήν διάρκεια τῆς ἀκολουθίας ἀπένειμε
τὸ ὀφίκιο τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου στὸν Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτρο-
πο Σπερχειάδος καὶ Γαρδικίου Πρεσβ. π. Δημήτριο Κυρίτση
γιά τὴν συμπλήρωση 30 ἐτῶν ἱερωσύνης. 

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου,
τελέσθηκε πανηγυρική ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στόν Ἱερό
Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, πλαισιουμένου ἀπὸ
πολλούς κληρικούς καί διακόνους. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς θεί-
ας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τὴν εἰς Διάκονο χει-
ροτονία τοῦ Δημητρίου Καρτέρη, ἔγγαμου, ἀπόφοιτου του
Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Λαμίας καὶ πτυχιούχου τοῦ Ἐκκλη-
σιαστικοῦ ΙΕΚ Καρδίτσης. 

Στὴν Θεία Λειτουργία  παρέστησαν πολλοί ἐπίσημοι τοῦ
Νομοῦ, μεταξύ τῶν ὁποίων ὁ Πρόεδρος καὶ Μέλη τοῦ Συμ-
βουλίου τῆς Ἀδελφότητος τῶν ἐν Ἀθήναις Τηνίων, ὁ Διευ-
θυντὴς τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος κ. Ἀλέξ. Κατσιάρας καὶ πολλοὶ ἄλλοι ἐπίσημοι. Ἐνῶ τό
ἀπόγευμα ἐπισκέφθηκαν τὸν Σεβασμιώτατο, οἱ Σεβασμιώτατοι
Μητροπολίτες κ.κ. Καρπενησίου Νικόλαος, Λαρίσης καὶ Τυρ-
νάβου Ἰγνάτιος καὶ Θηβῶν καὶ Λεβαδείας Γεώργιος.
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Στόν Σεβασμιώτατο ἐπισκέπτες ἀπό τήν Κύπρο

Τὴν Τετάρτη 31 Ὀκτωβρίου τὸ πρωί, ἐπισκέφτηκε τὸν Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο στὸ γραφεῖο του ἀντι-
προσωπεία τῆς Παγκυπριακῆς Συντεχνίας Δημοσίων Ὑπαλλή-
λων. Τὰ μέλη τῆς Παγκυπριακῆς Συντεχνίας προσέφεραν τὸ
ποσὸ τῶν 250 Εὐρὼ ὑπὲρ τοῦ Γηροκομείου Στυλίδος. 

Τήνιοι ἐκδρομεῖς

Ὁμάδα Τηνίων προσκυνητῶν μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Πρωτοπρ. π.
Στυλιανὸ Τουφεκλή, Θεολόγο – Λυκειάρχη,  πραγματοποίησε
τὴν Τετάρτη 31 Ὀκτωβρίου  προσκύνημα στὴν Ἱερὰ Μονὴ
Ἀγάθωνος. Τοὺς προσκυνητὲς ὑποδέχθηκε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καὶ ἡ ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς. 

Ἀπό τό Ποιμαντικό Πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου
Τὴν Κυριακὴ 4 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγί-
ου Νικολάου Λαμίας. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τέλεσε
ἀρτοκλασία, τὴν ὁποία προσέφερε ὁ Σύλλογος Πολυτέκνων
Οἰκογενειῶν Νόμου Φθιώτιδος. Ἀκολούθως τέλεσε Μνημό-
συνο ὑπὲρ τῶν ἱδρυτῶν τοῦ Λυκείου Ἑλληνίδων. Στὰ ἐγκαίνια
τῆς ἔκθεσης «Διδακτικῶν ἐγχειριδίων Μέσης Ἐκπαίδευσης
1937 – 2012», τοῦ κ. Δημητρίου  Θεοδ. Νάτσιου, πρ. Διευ-
θυντοῦ τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Λαμίας, παραβρέθηκε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τὴ Δευτέρα 5 Νοεμ-

βρίου τὸ ἀπόγευμα.  Τὴν Παρασκευὴ 9 Νοεμβρίου, ἑορτή τοῦ
Ἁγίου Νεκταρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικό-
λαος ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό
Ἁγ. Νεκταρίου Λαμίας. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σε-
βασμιώτατος χειροθέτησε ἀναγνώστη τό νεαρό Κυπριανὸ
Κουκούλη. Τὸ Σάββατο 1 Δεκεμβρίου ἑορτή τοῦ Ἁγίου Φιλα-

ρέτου, προστάτου τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου καί τῶν
Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων Ταμείων τῆς Μητροπόλεώς μας, ὁ Σε-
βασμιώτατος χοροστάτησε καί ὡμίλησε στήν πανηγυρική θεία
Λειτουργία πού τελέσθηκε στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας.
Τήν Κυριακή 9 Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε στόν
Ἱ. Ναό Ἁγ. Παρασκευῆς Λαμίας, ὅπου μετά τήν θεία Λειτουρ-

Ὑπέρ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς  Ἱ. Μ. Ἁγ. Ἀναργύρων 
Ἀταλάντης ..............................................................500.00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μ. Ἀντινίτσης .....1.000,00
Τό Ἡγουμ/λιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγ. Βλασίου ......1.000,00
Τό Ἡγουμ/λιο τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Ξυνιάδος ..1.000,00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς ῾Ι. Μονῆς Δαδίου ..1.000,00
Ἀνώνυμος ............................................................1.000,00
Τό Ἡγουμ/λιο τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Νικολάου Δίβρης .200,00
Τό Ἡγουμ/λιο τῆς Ἱ. Μ. Ἁγ. Τριάδος Τραγάνας ...1.000,00
Τό Ἡγουμ/λιο τῆς Ἱ. Μ. Ἁγ. Μαρίνας Λοκρίδος .....200,00
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Γερμανός Γιαντσίδης ....................300,00
Ἀνώνυμος ...............................................................200,00
Τό Ἡγουμ/λιο της Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Τριάδος Μελιταίας .20,00

Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Ἡ κα Ἀθηνά Φιλίππου .........................................2.150,00
Ἡ κα Μαρία Τζανετῆ ...............................................300,00
Ἡ κα Ἑλένη Κυπριωτέλη .........................................150,00
Ἀνώνυμος ............................................................1.000,00
Ὁ αἰδεσ. π. Σπυρίδων Παπαδόπουλος ..................500,00
Ὁ κ. Ἰωάννης Σιάχος ...............................................500,00
Ὁ παν. Ἀρχιμ. π. Θεόκλητος Μπρούζης ................300,00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Τυμφρηστοῦ .200,00
Ὁ κ. Ἰωάννης Ντόντος .............................................150,00
Ὁ κ. Ἄγγελος Καλλίτσης............................................80,00

Διά ἑορτή Σεβασμιωτάτου
Ὁ παν. ἀρχιμ. Δαμιανός Κωνσταντίνου ..................750,00
Ὁ κ. Δημ Τσάμης ....................................................250,00
Ὁ κ. Κων. Μαντές ...................................................250,00
Ὁ αἰδες. Πρωτοπρ. Βασίλειος Καραμέρης ..............200,00
Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο Ἱ. Ἁγ. Ἀποστόλων Λαμίας .....150,00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων.νου Λοκρίδος ..........100,00
Ὁ αἰδεσ. Πρεσβ. π. Χρῆστος Παναγιώτου ................50,00
Ὁ αἰδεσ. Πρεσβ. π. Γεώργιος Γιαννοθανάσης ..........50,00
Ὁ αἰδεσ. Πρεσβ. π. Σπυρίδων Τσιόκας .....................50,00
Ὁ αἰδεσ. Πρωτοπρ. Κων. Κόρδας ............................50,00  

Ὑπέρ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Πορφύριος Παπαρούπας ............200,00
Ὁ κ. Ἀπόστολος Δερνίκας ......................................100,00

Ὑπέρ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζα
Ὁ αἰδεσ. Πρεσβ. π. Κων. Θεολογᾶς .......................100,00
Ἡ κα Ἀρτεμισία Σάλτα ...............................................50,00 
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη ............................................30,00
Ν.Ν ...........................................................................20,00

Ὑπέρ Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς
Ὁ κ. Κων. Μπούρας ...............................................100,00
Ἀνώνυμος .................................................................50,00

Ὑπέρ Γηροκομείων  Ἱ. Μητροπόλεως
Ἡ κα Εὐσταθία Δρούκαλη.......................................100,00
Ὁ κ. Ἄγγελος Καλλίτσης............................................80,00

Ὑπέρ Ταμείου Ἐφημεριακοῦ Κλήρου
Τό Ἡγουμοσυμβ. Ἱ. Μονῆς Δαμάστας .................1.100,00
Ἀνώνυμος ............................................................1.000,00

Ὑπέρ Φθιωτικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Φωνῆς
Ὁ κ. Ἄγγελος Καλλίτσης............................................40,00

Δ Ω Ρ Ε Ε Σ

ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε τὴν Κυριακὴ 25 Νοεμβρίου ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Κατὰ τὴν διάρκεια
τῆς Θείας Λειτουργίας τέλεσε τὴν εἰς Διάκονον Χειροτονία τοῦ
π. Εὐαγγέλου Παπακώστα. Ο νέος κληρικός κατάγεται ἀπὸ τὴν
Λαμία, εἶναι ἔγγαμος, πατέρας τριῶν τέκνων, μαθητὴς τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Λαμίας καὶ εἶναι ὁ ἕκτος ἄμισθος
κληρικὸς τῆς Μητροπόλεώς μας. Στὴν πανηγυρικὴ Θεία Λει-
τουργία παρέστησαν πολλοί ἐπίσημοι. 

Ἑορτή Ἐκκλησιαστικοῦ-Γυμνασίου Λυκείου Λαμίας
Μὲ λαμπρότητα ἑορτάστηκε τὴν Δευτέρα 26 Νοεμβρίου ἡ μνή-
μη τοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ στὸ ὁμώνυμο Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου-Λυκείου Λαμίας. Στὴν πανηγυρικὴ
Θεία Λειτουργία ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λει-

τουργίας τελέσθηκε ἱερὸ Μνημόσυνο ὑπὲρ τῶν κτητόρων,
ἐφόρων, διδασκάλων, μαθητῶν καὶ ὑπαλλήλων τῆς Σχολῆς
καὶ ἀκολούθησε κέρασμα στὴν τραπεζαρία τῆς Σχολῆς.

Θεία Λειτουργία στόν Ἁγ. Ἐλευθέριο Γκύζη-Μνημόσυνο
Δημητρίου Καραγκούνη-Ἐπίσκεψη στόν Σεβασμιώτατο πρ.
Μεσογαίας
Στὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἐλευθερίου στὸ Γκύζη Ἀθηνῶν ἱερούργη-
σε καὶ ὡμίλησε τὴν Κυριακὴ 2 Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος μέ τήν εὐλογία τοῦ Μακαριω-
τάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου. Στή συνέχεια με-
τέβη στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Διονυσίου

Ἀθηνῶν ὅπου ἐτέλεσε συγχοροστατοῦντος τοῦ  Θεοφιλεστά-
του Ἐπισκόπου
Θαυμακοῦ κ.
Ἰακώβου τὸ τεσ-
σαρακονθήμερο
Μνημόσυνο τοῦ
Μεγάλου Εὐεργέ-
του τῆς Μητροπό-
λεώς μας ἀειμνή-
στου Δημητρίου
Καραγκούνη. Ὁ
Σεβασμ ιώτατος
κατά τήν παραμο-
νή του στήν Ἀθή-
να ἐπισκέφθηκε
τὸν Γέροντα Μη-
τροπολίτη πρώην
Μεσογαίας καὶ
Λαυρεωτικῆς κ.
Ἀγαθόνικο στὴν
κατοικία του στὰ
Σπάτα. 

Ἑορτή Ἁγίας Βαρβάρας-Χειροτονία Ἱερέως
Μὲ ἐκκλησιαστικὴ μεγαλοπρέπεια ἑορτάστηκε τὴν Τρίτη 4 Δε-
κεμβρίου ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας
στὴν ὁμώνυμη Ἐνορία τῆς Λαμίας. Στὴν πανηγυρικὴ Θεία Λει-
τουργία ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-

EKKΛHC IACTIKEC  E IΔHCE IC

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος ὁ Α’ EKKΛHC IACTIKEC  E IΔHCE IC

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τά μέλη τῆς Παγκυπριακῆς Συντεχνίας Δ. Ὑπαλλήλων.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ Τηνίους ἐκδρομεῖς στήν Μονή Ἀγάθωνος.

Χειροτονία διακόνου Εὐαγγέλου Παπακώστα.

Πανηγυρική θεία Λειτουργία στό  Ἐκκλησιαστικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λαμίας.

Θεία Λειτουργία στόν  Ἱ. Ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου Γκύζη.

Ἀρτοκλασία τοῦ Συλλόγου Πολυτέκνων Ν. Φθιώτιδος.

Χειροθεσία ἀναγνώστου Κυπριανοῦ Κουκούλη στόν  Ἅγ. Νεκτάριο Λαμίας.

Μέ τά παιδιά τοῦ χορευτικοῦ τῆς ἐνορίας Ἁγ. Παρασκευῆς Λαμίας.

Μέ τόν Σεβασμιώτατο πρ. Μεσογαίας κ. Ἀγαθόνικό.

Χειροτονία πρεσβυτέρου π. Χρήστου Τσιλοφύτη.



Ἐγκαίνια Ἱ. Ν. Ἁγίου Σπυρίδωνος Σπαρτιᾶς

Τὸν Ἐνοριακὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος στὸ χωριὸ Νέα
Σπαρτιὰ ἐγκαινίασε τὴν Κυριακὴ 11 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Ὁ Ναὸς εἶναι περίλαμ-
προς, βυζαντινοῦ ρυθμοῦ καὶ σχεδὸν ἁγιογραφημένος χάρις
στὴν εὐλάβεια τῶν κατοίκων καὶ ὅσων κατάγονται ἀπὸ ἐκεῖ.
Τὸν Σεβασμιώτατο, ὁ ὁποῖος ἔφθασε νωρὶς τὸ πρωί, τὸν περί-
μενε μία εὐχάριστη ἔκπληξη. Ὁλόκληρο τὸ χωριό, μαζὶ μέ νέ-
ους ντυμένους μέ παραδοσιακὲς φορεσιές, τὸν ὑπεδέχθησαν
στήν πλατεία τοῦ χωριοῦ μὲ αἰσθήματα χαρᾶς καὶ σεβασμοῦ.
Κατὰ τὴν διάρκεια τῶν Ἐγκαινίων καί γιά τήν καλύτερη κατα-
νόηση τῶν τελουμένων τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας ἀπό τούς εὐσε-
βεῖς ὁ Ἱεροκήρυκας τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Ἄνθιμος Νε-
ραντζῆς ἀνεγίνωσκε ἑρμηνευτικά κείμενα τῶν ὅσων διαδρα-
ματίζονταν. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος
ἀπένειμε τὸ ὀφφίκιο τοῦ Οἰκονόμου στὸν ἐφημέριο π. Ἰωάννη
Ζαρκαδούλα, προϊστάμενο τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ, τιμώντας τον γιά
τὴν προσφορά του στήν ἐνορία, τὴν ἐργατικότητά του καὶ τὴν

ἱερατική του συνέπεια. Τὴν χειρονομία τοῦ Σεβασμιωτάτου
ἐπικρότησε ὅλο τὸ ἐκκλησίασμα βροντοφωνάζοντας τὸ Ἄξιος.
Ὁ τιμηθείς ἱερέας στήν προσφώνησή του εὐχαρίστησε τὸν Σε-
βασμιώτατο γιὰ τὴν τέλεση τῶν Ἐγκαινίων καὶ τὴν ἀπονομὴ
τοῦ ὀφφικίου. Μὲ τὴν διανομὴ τοῦ ἀντιδώρου ὁ Σεβασμιώτα-
τος διένειμε εἰκονάκι τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος μὲ τεμάχιο τῶν
Ἐγκαινίων, ὡς εὐλογία. Συγχαίροντας τοὺς πιστοὺς γιὰ τὴν μετ’
εὐλαβείας συμμετοχὴ τους στὴν πολύωρη τελετὴ τῶν ἐγκαι-
νίων, ὑπεγράμμισε ὅτι ἡ πίστη διώχνει τὸν κόπο καὶ αὐτὲς οἱ
ὧρες τῆς θείας Λατρείας εἶναι ἀνεπανάληπτες καί φέρνουν χά-
ρη καὶ δύναμη στὸ λαό, ὁ ὁποῖος αὐτὴ κυρίως τὴν περίοδο
χρειάζεται ἐσωτερικὴ δύναμη γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει τὰ ποικίλα

προβλήματα τῆς καθημερινῆς ζωῆς. Στὴν Άκολουθία τῶν
Ἐγκαινίων ἔψαλε ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ  Λα-
μίας κ. Δημήτριος Μαντές, ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπὸ τὸ χωριὸ
καὶ παρέστησαν ἐκπρόσωπος τοῦ Δημάρχου Στυλίδος, ὁ Πρό-
εδρος τῆς Σπαρτιᾶς, ὁ Λιμενάρχης Στυλίδος κ. Κυριάκος Λιά-
κος, ἐκπρόσωποι τῶν Συλλόγων καὶ πλῆθος πιστῶν.

Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, καὶ ἐὰν παρέμενε στὴν Ἀρχιεπι-
σκοπὴ λίγο ἀκόμη, σήμερα ἡ Ἐκκλησία θὰ ἦταν οἰκονομικὰ
αὐτάρκης καὶ ἀνεξάρτητη ἀπὸ τὸ Κράτος.

Στὶς 15 Δεκεμβρίου τοῦ 1973 παραιτήθηκε ἀπὸ τὸν Ἀρχιε-
πισκοπικὸ θρόνο καὶ ἀποσύρθηκε στὴν ἰδιαιτέρα του πατρίδα
Τῆνο, γιὰ νὰ ὑπηρετήσει ὡς Ἐφημέριος σὲ ἕνα μικρὸ χωριό,
τὴν «Καρδιανή». Ἐπὶ 15 χρόνια, ὡς πρώην Ἀθηνῶν, ἔζησε ὡς
ταπεινὸς Μοναχὸς ἱερουργῶν στὰ χωριὰ τοῦ νησιοῦ καὶ ἀπο-
λαμβάνων τὴν μακαριότητα τῆς ἡσυχίας. Χαριτολογῶν ἔλεγε:
«Τώρα εἶμαι ὄντως Μακαριώτατος». Κάθε μήνα διένειμε τὸ μι-
σθό του σὲ ἱδρύματα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ σὲ
πτωχὲς οἰκογένειες ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα.

Μὲ πόθο καὶ ἐλπίδα νὰ βασιλεύσει ἡ ἀγάπη στὸν κόσμο
ἐνισχυόμενος ἀπὸ διακεκριμένους ἐπιστήμονες, ἵδρυσε μὲ τὴν
εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τὴν «Διεθνή τῆς Ἀγάπης», προ-
σφέροντας στὸν σκοπὸ αὐτὸ τὴν ἐναπομείνασα δραστηριότη-
τά του.

Ἐδώρησε ὅλα τὰ κειμήλιά του (βαρύτιμα ἐγκόλπια, ἄμφια,
παράσημα κ.λπ.) στὸ Ἱερὸ  Ἵδρυμα τῆς Παναγίας τῆς Τήνου καὶ
στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν καὶ τὴν Ἀρχιερατικὴ Στολὴ
τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, τὴν ὁποία τοῦ
εἶχε κληροδοτήσει, εἰς τὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Σουμελᾶ. Ἐπί-
σης τὰ βιβλία του ἐδώρησε στὴ Βιβλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Διαισθανόμενος, ὅτι τὸ τέλος ἐγγίζει, ἀνέλαβε ἱερὴ ἀποδη-
μία συγγνώμης ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἐπισκέφθηκε πρόσωπα μὲ
τὰ ὁποῖα εἶχε συγκρουσθεῖ στὸ παρελθόν, ὅπως τὸν Φλωρί-
νης Αὐγουστίνο, τὸν Κορίνθου Παντελεήμονα καὶ τὸν Κίτρους
Βαρνάβα, τὸν ὁποῖο δὲν ἐπρόλαβε ζῶντα.

Ἀνάμεσα στὰ δεκάδες ἐπιστημονικὰ-θεολογικὰ ἔργα του,
τὸ τελευταῖο ἐξομολογητικὸ βιβλίο του, ποὺ ἔγραψε στὸ ἡσυ-
χαστήριό του στὸν Ὅρμο Ὑστερνίων καὶ ἔχει τίτλο «Εἴμαστε
Χριστιανοί;», ἀποκαλύπτει τὴν εὐαισθησία τῆς ψυχῆς του καὶ
τὸν πόθο του γιὰ τὴν σωτηρία τῶν ἀδελφῶν του καὶ τὴν δόξα
τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐκοιμήθη στὶς 15 Νοεμβρίου τοῦ 1988, ἡμέρα κατὰ τὴν
ὁποία συνεδρίαζε στὴν Μονὴ Πετράκη τὸ Σῶμα τῆς Ἱεραρχίας,
τὸ ὁποῖο παρήλασε πρὸ τῆς σοροῦ του καὶ ἔδωσε στὸν γέρον-
τα Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο τὸν τελευταῖο ἀσπασμό.

Ἐτάφη κατὰ τὴν ἐπιθυμία του ὡς ἁπλὸς Μοναχός, χωρὶς
πομπὲς καὶ ἐπικηδείους, στὸ χωριὸ Ὑστέρνια. Ἡ διαθήκη του
καθρεπτίζει τὴν πτωχεία του, τὴν εὐγένεια τῆς ψυχῆς του καὶ
τὴν καθαρότητα τοῦ βίου του.

Ὁ Φλωρίνης Αὐγουστίνος, μὲ τὸν ὁποῖο εἶχε συγκρουσθεῖ
ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ ἦσαν καὶ οἱ δύο Ἀρχιμανδρίτες καὶ μετὰ
κατὰ τὴν περίοδο τῆς Ἀρχιεπισκοπείας του, ἔγραψε γιὰ τὸν
Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο: «Σπανίως θὰ ἐμφανισθῆ τοιοῦτος
Ἀρχιεπίσκοπος, τοῦ ὁποίου τὸ ἔργον δὲν ἐφάνη εἰς ὅλην του
τὴν ἔκτασιν, διότι διώκησεν  εἰς πολὺ δύσκολον καὶ τεταραγ-
μένην ὑπὸ τῶν πολιτικῶν παθῶν ἐποχήν».

Κανένας δὲν μπορεῖ νὰ ἀμφισβητήσει στὸν ἀείμνηστο
Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο τὸν Α΄ τὴν ἀκαδημαϊκὴ μόρφωση,
τὴν ἐκκλησιαστικὴ ὀργανωτικότητα, τὸν Ἱεραποστολικὸ ζῆλο,
τὴν ἀκτημοσύνη, τὴν διορατικότητα, τὴν γνησία εὐλάβεια, τὴν
εὐγένεια καὶ ἀνεξικακία καὶ κυρίως τὴν ἀγάπη πρὸς τὴν
Ἐκκλησία γιὰ τὴν δόξα τῆς ὁποίας ἠνάλωσε τὴν ζωή του.
Ὑπῆρξε ὑπόδειγμα Κληρικοῦ καὶ Πρωθιεράρχου.

Ἂς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του!

† Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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Τ
ὸ 32ο Ἱερατικό της
Συνέδριο πραγματο-
ποίησε ἡ Ἱερὰ Μη-

τρόπολη Φθιώτιδος τὴν
Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου στὸ
ἰσόγειο τοῦ ἀνεγειρομένου
περικαλλοῦς Ἱεροῦ Ναοῦ
τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου
καὶ Ἑλένης καὶ τῶν Ἁγίων
τῆς Μικρασιατικῆς Κατα-
στροφῆς στὴν Νέα Μαγνη-
σία Λαμίας.

Τὸ Συνέδριο ξεκίνησε
μὲ πανηγυρικὸ συλλείτουρ-
γο προεξάρχοντος τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολί-
του μας κ. Νικολάου καὶ
μὲ τὴν συμμετοχὴ 20 Πρε-
σβυτέρων καὶ 6 Διακόνων. Κατὰ τὴν θεία Λειτουργία
ἔψαλε πολυμελὴς Βυζαντινὸς χορὸς τῶν μαθητῶν τῆς
Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μὲ
χοράρχη τὸν Διευθυντὴ καὶ Πρωτοψάλτη κ. Ἀνδρέα Ἰωα-
κεὶμ. Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος
ἀπένειμε τὸ ὀφφίκιο τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου εἰς τὸν
Αἰδεσιμώτατο π. Γεώργιο Βασιλακάκο, Ἀρχιερατικὸ Ἐπί-
τροπο τῆς Περιφέρειας Θαυ-
μακοῦ καὶ Νέου Μοναστη-
ρίου.

Μετὰ ἀπό ἕνα μικρὸ διά-
λειμμα κατὰ τὴν διάρκεια
τοῦ ὁποίου οἱ κυρίες τῆς
ἐνορίας προσέφεραν πλού-
σιο πρωινὸ στοὺς ἱερεῖς,
στὴν αἴθουσα τοῦ Πνευμα-
τικοῦ Κέντρου, ἄρχισε τὸ
δεύτερο μέρος τοῦ Συνεδρί-
ου μὲ τὴν προβολὴ τῆς ται-
νίας «ὁ Γέροντας Παΐσιος ὁ
Ἁγιορείτης».

Στὴ συνέχεια ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἀνέπτυξε τὸ θέ-
μα «Ὁ Ἐφημεριακὸς Κλῆρος
ἐνώπιον τῶν ἀνατροπῶν καὶ τῶν καταιγιστικῶν ἀλλαγῶν
τοῦ Μνημονίου καὶ τῆς νέας καταστάσεως» ἐπισημαίνον-

τας τὴν ἀνάγκη πρῶτον μὲν ἀναζωπυρώσεως τοῦ χαρί-
σματος τῆς Ἱερωσύνης ὥστε μὲ πνευματικὲς δυνάμεις νὰ
σταθοῦμε δίπλα στὸν δοκιμαζόμενο ἄνθρωπο καὶ δεύτε-
ρον τῆς περαιτέρω ὀργανώσεως τοῦ φιλανθρωπικοῦ
ἔργου. Ἐν συνεχεία ὁ Γραμματέας τῆς Μητροπόλεώς μας
κ. Τρ. Μπολτέτσος ἀναφέρθηκε στὴ διαδικασία τῆς ἀξιο-
λογήσεως τῶν κληρικῶν.

Τὸ Συνέδριο ὁλοκληρώ-
θηκε μέ τήν ὁμόφωνη
ἔγκριση τῶν κάτωθι προτά-
σεων τοῦ Σεβασμιωτάτου:
• Ἵδρυση Ταμείου Ἐφη-
μεριακοῦ Κλήρου γιὰ τὴν
οἰκονομικὴ ἐνίσχυση ἀμί-
σθων Ἱερέων καὶ Διακόνων.
• Ἐνίσχυση ἀπόρων
οἰκογενειῶν μὲ δέματα τρο-
φίμων καὶ βοηθήματα ἀπὸ
ὅλες τὶς Ἐνορίες.
• Χορήγηση 10 ὑποτρο-
φιῶν ἱκανοῦ χρηματικοῦ
ποσοῦ στοὺς πρωτεύσαντες
φοιτητὲς πολυτέκνων οἰκο-
γενειῶν.

• Ἐνίσχυση πολυτέκνων ἱερατικῶν οἰκογενειῶν μὲ τρό-
φιμα καὶ ἱματισμό.

• Οἰκονομικὴ ἐνίσχυση σὲ 50 φοιτητὲς καὶ φοιτήτριες,
οἱ ὁποῖοι προσέφεραν ἐθελοντικὰ τὶς ὑπηρεσίες τους
στὶς Κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κατὰ
τοὺς θερινοὺς μῆνες.

• Προσφορὰ φαγητοῦ ἀπὸ τὰ Κέντρα Ἀγάπης ἐκτός
τοῦ καθιερωμένου ἀριθμοῦ τῶν σιτιζομένων, σὲ ἀστέ-
γους, περαστικοὺς καὶ σὲ ὅποιον ἄλλο ζητήσει.

• Νὰ παραμένουν οἱ Ναοὶ καὶ τὰ Πνευματικὰ Κέντρα
κατὰ τὶς ἡμέρες τοῦ ψύχους ἀνοικτὰ καθ’ ὅλη τὴν
διάρκεια τῆς ἡμέρας ὥστε νὰ εὑρίσκουν θαλπωρὴ ὅσοι
δὲν διαθέτουν θέρμανση στὸ σπίτι τους.
Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος ὡς δῶρο ἀγάπης καὶ τιμῆς

προσέφερε σὲ ὅλους τούς Συνέδρους τέσσερα νέα βιβλία
τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

λίτης μας κ. Νικόλαος. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τῆς εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονία
τοῦ Διακόνου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ π. Χρίστου Τσιλοφύτη. Ὁ π.
Χρῖστος χειροτονηθηκε Διάκονος ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Ποι-
μενάρχη μας τὰ Χριστούγεννα τοῦ 2011, εἶναι ἔγγαμος, ἀπό-
φοιτος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Λαμίας καί εἶναι ἄμισθος
κληρικός. Ὁ π. Χρῖστος τοποθετήθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας
Σοφίας Λαμίας. 

Ποιμαντική Διακονία Στρατοῦ

Μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Διοικητῆ τοῦ Κ.Ε.Υ.Π. Λαμίας Συν-
ταγματάρχου κ. Ἀρ. Κωστίδου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος μίλησε την  Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου σέ 600
νεοσυλλέκτους Στρατιῶτες τοῦ Κέντρου μέ θέμα «Τὸ Μυστή-
ριο τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ σημασία του στὴ
ζωὴ τῶν πιστῶν».  Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τήν Παρα-
σκευή 7 Δεκεμβρίου τήν Ὁρκωμοσία τῶν Νεοσυλλέκτων στὸ
Κέντρο Ἐκπαιδεύσεως Λαμίας.  Στην τελετὴ παρέστησαν πολ-
λοί ἐπίσημοι. Ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας ἐξάλλου ἀποστέλλει συ-
χνά ἱερεῖς γιά τήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας στὸ Παρεκ-
κλήσιο τοῦ Στρατοπέδου.

Τρισάγιο στό τόπο τοῦ διπλοῦ φονικοῦ στό Μῶλο
Τὴν Παρασκευὴ 7 Δεκεμβρίου τὸ πρωί, ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Νικόλαος βρέθηκε στὴν κωμόπολη τοῦ
Μώλου, γιὰ νὰ συλλυπηθεῖ καὶ νὰ συμπαρασταθεῖ στοὺς
οἰκείους τοῦ ἀδίκως φονευθέντος στὸ διπλὸ φονικό τῆς Πέμ-

πτης 6 Δεκεμβρίου. Ὁ Ποιμενάρχης μας συνοδευόμενος ἀπὸ
τὸν ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας Πρεσβ. π. Κωνσταντῖνο Βάγια καὶ
τὸν Δήμαρχο Μώλου-Ἁγίου Κωνσταντίνου κ. Εὐάγγελο Τετρι-
μίδα ἐπισκέφθηκε τὴν οἰκία τοῦ ἀδίκως φονευθέντος, ὅπου
συλλυπήθηκε τὴν σύζυγο καί τὰ δύο του παιδιὰ καὶ ἐν συνέ-
χεια ἐτέλεσε τρισάγιο στὸν τόπο τοῦ διπλοῦ φονικοῦ.

Τιμητική ἐκδήλωση  Ἱερέως στόν Μῶλο
Τήν  Κυριακὴ 9 Δεκεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας ἱερούργησε στόν Ἱ. Ναό Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Μώλου.
Πρὸ τῆς ἀπολύσεως ὁ Σεβασμιώτατος χειροθέτησε
Ἀναγνῶστες τὸν κ. Βασίλειο Σπαθούλα, ἐπὶ πολλὲς δεκαετίες

ἱεροψάλτη τῆς
Ἐνορίας καὶ τὸν
κ. Βασίλειο Δια-
μαντόπουλο, νε-
ότερο βοηθὸ
ἱεροψάλτη. Κα-
τόπιν ἐτέλεσε
μνημόσυνο τοῦ
μακαριστοῦ π.
Κωνσταντ ίνου
Τετριμίδα, πα-
λαιοῦ ἐφημερί-
ου τοῦ Ναοῦ ἐπὶ
τῇ συμπληρώσει
τριακονταετίας
ἀπὸ τῆς ἐκδη-
μίας του. Ἀκο-
λούθησε ἐκδή-

λωση πρὸς τιμὴν τοῦ μακαριστοῦ ἱερέως στὸ Πνευματικὸ Κέν-
τρο τῆς Ἐνορίας, τὴν ὁποία διοργάνωσε ὁ Δήμαρχος Μώλου-
Ἁγίου Κωνσταντίνου κ. Εὐάγγελος Τετριμίδας, υἱός τοῦ ἱερέ-
ως.

Ἔκθεση Χριστιανικοῦ Βιβλίου
Μὲ σκοπὸ τὴν προβολὴ καὶ τὴν διάδοση τοῦ Χριστιανικοῦ βι-
βλίου, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή μας διοργάνωσε ἔκθεση  Χριστιανι-

κοῦ βιβλίου στὴ μεγάλη αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ – Διοικητι-
κοῦ Κέντρου της στή Λαμία. Τὰ ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως πραγ-
ματοποίησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος,
τὴν Κυριακὴ 9 Δεκεμβρίου τὸ ἀπόγευμα. Τήν ἔκθεση πού
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32ο Ἱερατικό Συνέδριο Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος

ΣΥΝΑΞΗ   ΜΟΝΑΖΟΥΣΩΝ
Τὴν καθιερωμένη ἐτήσια Σύναξη Μοναζουσῶν πραγ-

ματοποίησε ἡ Ἱερὰ  Μητρόπολή μας τὴν Τρίτη 13 Νοεμ-
βρίου, ἡμέρα ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστό-
μου, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παρνασ-
σοῦ. 

Ἡ Σύναξη ἄρχισε μὲ Θεία Λειτουργία στὴν ὁποία
ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Ἀρχιερατικοῦ
Ἐπιτρόπου Ἀμφικλείας Πρωτοπρ. π. Διομήδη Παναγιω-
τόπουλου, τοῦ Πρωτοπρ. π. Εὐάγγελου Τσαπρούνη, τοῦ
Πρεσβ. π. Χρήστου Καλιακούδα καὶ τοῦ Ἀρχιδιακόνου
π. Ἀθανασίου Κυρίτση καὶ ἔψαλαν οἱ δύο χορωδίες τῶν
Μοναζουσῶν τῆς Ι. Μονῆς Δαμάστας καὶ τῆς Ι. Μονῆς
Ἁγίων Ἀναργύρων Ἀταλάντης. 

Μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία στὴν ὁποία παρεβρέθηκαν
ἱερεῖς καὶ πιστοί τῆς περιοχῆς προσφέρθηκε πρωινὸ στὸ
Ἀρχονταρίκι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. 

Ἀκολούθως ἔγινε ὁμιλία ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο μὲ
θέμα «Ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς». Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνα-
φέρθηκε στὴ δύναμη τῆς προσευχῆς, ἡ ὁποία γιὰ κάθε
μοναχὸ εἶναι ὅπλο ἀκαταμάχητο. Μετὰ τὴν ὁμιλία ἀκο-
λούθησε ἐποικοδομητικὸς διάλογος. 

Ἡ Σύναξη ἔκλεισε μὲ γεῦμα ποὺ παρέθεσε ἡ Ἱερὰ
Μονὴ μὲ τὴ βοήθεια εὐσεβῶν κυριῶν τῆς περιοχῆς. Ὁ
Σεβασμιώτατος στὴν προσφώνησή του συνεχάρη τὴν Γε-
ρόντισσα Ἐλισάβετ γιὰ τὴ συμβολή της στὸν εὐτρεπισμὸ
καὶ καλλωπισμὸ τῆς Μονῆς καὶ ὑποσχέθηκε ὅτι θὰ συνε-
χιστεῖ ὅπως μέχρι τώρα ἡ ἀμέριστη συμπαράσταση τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὥστε ἡ παλαιὰ αὐτὴ Μονὴ νὰ ἐπα-
νεύρει τὴν ἀρχαία αἴγλη της καὶ κτηριακὰ καὶ μὲ ἔμψυχο
ὑλικό. Πρὶν ἀπὸ τὴν ἀναχώρηση, ἡ ἀδελφὴ Ἐλισάβετ
προσέφερε στὸν Σεβασμιώτατο καὶ σὲ ὅλες τὶς μοναχὲς
ὡραία ρόδια τῆς περιοχῆς καὶ ἄλλες εὐλογίες.

«’Άγγελοι ὑμνοῦσιν»
Χριστουγεννιάτικη ἑορταστικὴ ἐκδήλωση μὲ τίτλο

«Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν» πραγματοποίησε ἡ Ἱερὰ Μητρόπο-
λή μας τὴν Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου τὸ ἀπόγευμα, στὸν
Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Λαμίας. Ἡ Ἐκδήλωση περιελάμβανε ὕμνους καὶ παραδο-
σιακὰ κάλαντα τῶν Χριστουγέννων, τὰ ὁποῖα ἀπέδωσε ἡ
πολυμελὴς Χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς
«Γερμανὸς ὁ Μελωδὸς» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας,
ὑπὸ τὴ Διεύθυνση τοῦ πρωτοψάλτου καὶ Διευθυντοῦ τῆς
Σχολῆς κ. Ἀνδρέου Ἰωακείμ. Τὴν παρουσίαση καὶ ἀνάλυ-
ση τῶν ὕμνων ἔκανε ὁ Ἱερολογιώτατος Ἱεροδιάκονος π.

Ἀμβρόσιος Ἀναστασίου, ἐνῶ διάβασε κείμενα τοῦ Παπα-
διαμάντη ὁ ἠθοποιὸς κ. Κωνσταντῖνος Πασπάλης. Τὴν
ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ σύντομο χαιρετισμό ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ἐνῶ προσέφερε
στὸν χοράρχη ἕναν Μουσικὸ τόμο, ἔργο τοῦ ἀειμνήστου
Μητροπολίτου Κοζάνης Διονυσίου, γιὰ τὴν βιβλιοθήκη
τῆς Σχολῆς. Ἡ ἐκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανὰ ἀπὸ τὸν
τοπικὸ τηλεοπτικὸ σταθμὸ «STAR Κεντρικῆς Ἑλλάδος»
καὶ τὸν Ραδιοφωνικὸ Σταθμὸ τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τούς Νεοσύλλεκτους στό Κέντρο Ἐκπαιδεύσεως Λαμίας.

Τρισάγιο στόν τόπο τοῦ διπλοῦ φονικοῦ στό Μῶλο.

Ἁπό τόν ἁγιασμό τῆς ἔκθεσης Χριστιανικοῦ Βιβλίου τῆς Μητροπόλεώς μας.
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διήρκεσε ἐπί μιά ἑβδομάδα εἶχαν τήν εὐκαιρία νά ἐπισκε-
φθοῦν πολλοί ἀπό ὁλόκληρη τή Φθιώτιδα.

Βαπτίσεις Ἀλλοδαπῶν
Τίς Βαπτίσεις 5 ἐνηλίκων Κατηχουμένων τέλεσε ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, την  Παρασκευὴ 14 Δε-

κεμβρίου, στὸ Βαπτιστήριο  Ἐνηλίκων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως, ποὺ βρίσκεται στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας
Ἄμπλιανης Λαμίας. Τὸ Ἱερὸ Μυστήριο, τὸ ὁποῖο παρηκολού-
θησαν συγγενεῖς καὶ φίλοι τῶν Νεοφωτίστων, ἐτελέσθη μὲ
πρωτοχριστιανικὴ τάξη καὶ κατάνυξη. Οἱ Νεοφώτιστοι Ὀρθό-
δοξοι Χριστιανοί πρό τῆς βαπτίσεώς τους παρακολούθησαν τὰ
μαθήματα τῆς Σχολῆς Κατηχήσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
τὴν ὁποία ἔχουν παρακολουθήσει μέχρι σήμερα περισσότεροι
ἀπό 300 κατηχούμενοι.

Ὁ Πρόεδρος τοῦ ΛΑ.Ο.Σ. στόν Μητροπολίτη μας
Τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο ἐπισκέφθηκε
στὸ Μητροπολιτικὸ Μέγαρο τὴν Κυριακὴ 16 Δεκεμβρίου ὁ

Πρόεδρος τοῦ ΛΑ.Ο.Σ κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης συνοδευόμε-
νος ἀπό στελέχη τοῦ κόμματος. Ἐπίσης ἐθιμοτυπικὴ ἐπίσκεψη
στὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο, ἐπὶ τῇ ἀνα-
λήψει τῶν νέων του καθηκόντων ἔκανε ὁ Διοικητὴς τῆς 7ης
ΕΜΑΚ Ἀντιπύραρχος κ. Γεώργιος Πέγκας, συνοδευόμενος ἀπὸ
τὸν Ὑποδιοικητή, Ἐπιπύραρχο κ. Ἀθανάσιο Παπασταμούλη.

Κουρά Μοναχῆς στήν Ἱερά Μονή Δαμάστας
Τήν κουρά τοῦ μεγάλου καί ἀγγελικοῦ σχήματος τῆς ἀδελφῆς
Χριστοφόρας ἐτέλεσε τήν Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου στήν Ἱερά

Μονῆς Δαμάστας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας  κ. Νι-
κόλαος. Ἡ ἀκολουθία ἔγινε σέ κλίμα κατανύξεως παρουσία
τοῦ πνευματικοῦ τῆς Μονῆς Ἱερομονάχου π. Ἰωαννικίου τοῦ
Καυσοκαλυβίτου καί λοιπῶν κληρικῶν. Ἡ μοναχή Χριστοφό-
ρα ἐγκαταβιώνει στήν Μονή πολλές δεκαετίες καί χαίρει σεβα-
σμοῦ καί ἐκτιμήσεως ἀπό τίς ἀδελφές καί τούς προσκυνητές
τῆς Μονῆς. Μετά τήν ἀκολουθία στήν μεγάλη τραπεζαρία τῆς
Μονῆς προσεφέρθη τό καθιερωμένο μοναστηριακό γλύκισμα.

Ἑορταστική ἐκδήλωση γιά τά στελέχη τῶν Κατασκηνώσεων 
Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωση γιά τά στελέχη τῶν Κατασκηνώ-
σεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πραγματοποιήθηκε τήν Πέμπτη
27 Δεκεμβρίου στήν μεγάλη αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ-Διοι-
κητικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Στήν ἑορταστική
ἐκδήλωση παρευρέθησαν 50 νέοι καί νέες πού προσέφεραν
ἐθελοντική ὑπηρεσία στίς κατασκηνώσεις μας, καθώς ἐπίσης
καί 10 Ἱερεῖς. Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε ὅλους καί ἐτόνι-
σε, ὅτι χάρις στήν ἀγάπη τους καί τήν προσφορά τους πρός τά
παιδιά μας ἐπέτυχε ἡ κατασκηνωτική περίοδος, ἡ ὁποία ἐφι-
λοξένησε δωρεάν 500 περίπου παιδιά τῆς Φθιώτιδος. Ὡς
δεῖγμα εὐχαριστιῶν καί ἀγάπης ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερε
στούς φοιτητάς καί στίς φοιτήτριες τό ποσόν τῶν 6.000 € τό
ὁποῖον σημειωτέον προσέφεραν στήν Ἱερά Μητρόπολη οἱ
Ἱερές Μονές καί στούς Ἱερεῖς ἕνα ὡραῖο μεγάλο βιβλίο.
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τεύματα τοῦ ἀνθρώπου. Εὐτυχία δὲν εἶναι ἡ ἐπάρκεια τῶν
ὑλικῶν ἀγαθῶν. Πρόοδος δὲν εἶναι ἡ ἀντιμετώπιση μερικῶν
σοβαρῶν ἀσθενειῶν. Παράδεισος εἶναι ὁ Σωτήρας μας
Ἰησοῦς. Διὰ τοῦ μυστηρίου τῆς Γεννήσεως «κἀγώ τοῦ πα-
ραδείσου τῆς τρυφῆς μεταλαμβάνω» τονίζει ὁ ὑμνογράφος.
Χωρὶς τὸν Χριστὸ δὲν ὑπάρχει εἰρήνη καὶ εὐδοκία. Μπορεῖ
ὁ ἄνθρωπος νὰ φθάσει νὰ γίνει ρομπότ, νὰ γίνει ὑπεράν-
θρωπος ἢ ὑπάνθρωπος, ἀλλὰ ἄνθρωπος δίχως τὸν Χριστὸ
δὲν μπορεῖ νὰ γίνει ποτέ.

Ἡ σημερινὴ κοινωνία χρειάζεται ἀνθρώπους. Ὅσοι πα-
ρουσιάζονται ὡς ὑπεράνθρωποι εἶναι εἰκονικὴ πραγματικό-
τητα. Κρύπτονται πίσω ἀπὸ τὴν ὑποκρισία καὶ τὸ ψέμα.
Τώρα, πού μὲ τὴν κρίση ἔπεσε ἡ αὐλαία τῶν ἰσχυρῶν καὶ
ἀηττήτων ψευδοϋπερανθρώπων, οἱ ὁποῖοι μὲ τὰ χρηματι-
στήρια καὶ τὶς διεθνεῖς Τράπεζες ὑπέσχοντο τὴν εὐημερία
στὰ ἔθνη. Τὰ πολιτικὰ συστήματα καταρρέουν καὶ νέα
ἐμφανίζονται σχήματα, ὁ Χριστός, ὅμως, μένει εἰς τοὺς
αἰῶνας. Ἡ  Ἐκκλησία Του μένει ἀσάλευτη καὶ δεδοξασμένη
εἰς αἰῶνας αἰώνων, ὡς ἡ μόνη ἐγγύηση γιὰ τὴν λύτρωση
τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὰ δεινὰ καὶ τὴν σωτηρία τοῦ κόσμου.
Ἂς ἀναζητήσωμε καὶ ἂς οἰκοδομήσωμε τὸν ἄνθρωπο μὲ τὶς
ἀρχὲς καὶ τὰ ἰδανικά, μὲ τὴν ἀνθρωπιὰ καὶ τὴν εὐαισθησία,
«τὸν κατὰ Θεὸν κτισθέντα», ὅπως τὸν μορφοποίησε μὲ τὴ
δική του σάρκα ὁ δι’ ἠμᾶς Σαρκωθείς Θεός.

«Λαός, σκότει καθεζόμενος, ἰδέτω τὸ φῶς λάμψαν τὸ
ἀνέσπερον» διακηρύττει ἡ Ἐκκλησία. Ὁ λαός, πού κάθεται
στὸ σκοτάδι, ἂς ἰδεῖ τὸ ἀνέσπερο φῶς, πού ἔλαμψε. «Ὁ
οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ σήμερον ἡνώθησαν, τεχθέντος τοῦ Χρι-
στοῦ. Σήμερον ὁ Θεὸς ἐπὶ γῆς παραγέγονε καὶ ἄνθρωπος
εἰς οὐρανοὺς ἀναβέβηκε». Γιὰ τὴν ἀπέραντη αὐτὴ ἀγάπη
καὶ ἀνεκτίμητη δωρεὰ ἂς ἑνώσωμε τὴ φωνή μας μὲ τὶς
Ἀγγελικὲς δοξολογίες, ψάλλοντες καὶ λέγοντες: «Δόξα ἐν
ὑψίστοις Θεῶ καὶ ἐπὶ γὴς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».

«Τῷ δὲ Σωτῆρι Χριστῷ δόξα καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς
αἰῶνας. Ἀμήν».

Μετὰ πατρικῶν ἑορτίων εὐχῶν.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ἐλέω Θεοῦ Μητροπολίτης τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως

Φθιώτιδος
Πρὸς τὸν εὐσεβῆ  τῆς Ἐκκλησίας λαόν.
«Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, ὃς ἐστὶ Χριστὸς Κύριος».
Ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας.
Ἀνέτειλε καὶ πάλι ἡ Ἀνατολὴ τῶν Ἀνατολῶν, ἡ Μητρό-

πολις τῶν ἑορτῶν, ἡ κοσμοσωτήριος κατὰ σάρκα Γέννησις
τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
αὐτὴ τὴ χρονιὰ μέσα σὲ κλῖμα πνευματικῆς βαρυχειμωνιᾶς,
τὸ ψῦχος καὶ τὴν κατήφεια τῆς
ὁποίας, ὅμως, διαλύει ὁ ἀνατεί-
λας  Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης. Φω-
τίζονται τὰ σύμπαντα μὲ τὸ
ἄστρο τῆς Βηθλεὲμ καὶ οἱ ἀκτίνες
του διεγείρουν τὶς κουρασμένες
ψυχὲς νὰ σύρουν τὰ βήματά τους
στὴ νέα Βηθλεὲμ τῆς Χάριτος καὶ
νὰ ἐναποθέσουν κάθε ἐλπίδα στὸ
Κύριό μας ψελλίζοντας: «Ὁ τεχ-
θεις ἐκ Παρθένου Θεός, ἐλέησον
ἡμᾶς».

Ἐὰν θέλωμε νὰ εἴμαστε ρεαλι-
σταὶ πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζωμε
τὴν πραγματικότητα ὅπως εἶναι
καὶ ὄχι ὅπως τὴν θέλομε νὰ εἶναι.
Καὶ ἡ πραγματικότητα σήμερα
εἶναι, ὅτι ὑπάρχουν ἄνθρωποι, οἱ
ὁποῖοι θέτουν ἕνα ἐρώτημα βα-
σικῆς σημασίας. Λένε, δηλαδή,
ὅτι σήμερα, πού τόσο ὁ κόσμος
ἔχει προοδεύσει καὶ ἔχει κατακτή-
σει τὸ πᾶν, σὲ τί χρειάζεται ὁ Χρι-
στός; Σὲ τί μπορεῖ νὰ βοηθήσει ἢ μᾶλλον σὲ τί Τὸν ἔχομε
ἀνάγκη νὰ μᾶς σώσει; Τὶς ἀσθένειες τὶς ὑπερνικοῦμε μὲ τὰ
φάρμακα. Τὴν ἄγνοια μὲ τὴν διεύρυνση τῆς μορφώσεως.
Τὴν πτωχεία μὲ τὴ συστηματοποίηση τῆς παραγωγῆς καὶ
κατανομῆς τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν. Σὲ λίγο θὰ ἐξασφαλίσωμε
καὶ αὐτὸν τὸν Παράδεισο. Θὰ ζοῦμε ὅλοι σὲ ἕνα ἐπίγειο
παράδεισο.

Καὶ ἐάν, ὅμως, ὑποτεθεῖ, ὅτι ὅλα ἦταν τόσο ὡραῖα καὶ
ρόδινα καὶ ἐὰν ἀκόμα εἶχαν κατανικηθεῖ ὅλες οἱ ἀσθένειες
καὶ εἶχε λυθεῖ τὸ πρόβλημα τῆς φτώχειας καὶ εἶχαν κατα-
τροπωθεῖ ἡ ἄγνοια καὶ ὅλα τὰ κακά, θὰ παρέμενε ἀκόμα
στὴν ἀνθρωπότητα ὡς ἀνοιχτὴ πληγή, πού χρειάζεται
φάρμακα καὶ θεραπεία, ἡ ἁμαρτία.

Ἡ ἁμαρτία σὲ ὅλες τὶς ἐκφράσεις της εἶναι μιὰ κατάστα-
ση, πού κανεὶς δὲν διαμφισβητεῖ. Ἀναδεύει μέσα μας. Ἡ
μόρφωση καὶ γενικώτερα ἡ ἐκπαίδευση εἶναι δυνατὸν νὰ
ἀλλάξει τὴν μορφή της καὶ τὴν ἔκφρασή της, ὄχι ὅμως καὶ
τὴν οὐσία της. Ὁ Χριστὸς μᾶς ἔσωσε ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Ξε-
ρίζωσε ἀπὸ τὴ σάρκα μας καὶ τὴν ψυχή μας τὴν ἁμαρτία
καὶ καθάρισε τὴν ὕπαρξή μας ἀπὸ κάθε μολυσμό. Μὲ τὴ
σάρκωσή Του ἀνακαίνισε τὴν «παλαιωθεῖσαν φῦσιν» καὶ

μᾶς ἀνέπλασε χαρίζοντάς μας τὴ νέα πνοὴ ζωῆς, τὸ Πανά-
γιον Πνεῦμα. Λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος:

«Πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ
Θεοῦ δικαιούμενοι δωρεάν τῇ αὐτοῦ χάριτι διὰ τῆς ἀπολυ-
τρώσεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Ρώμ. 3,24). Δηλαδή, «ὅλοι
ἁμάρτησαν καὶ στεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ καὶ παίρ-
νουν τὴν δικαίωση δωρεὰν μὲ τὴν χάριν του διὰ τῆς λυτρώ-
σεως, πού ἔγινε διὰ τοῦ  Ἰησοῦ Χριστοῦ».

Γράφων ὁ ἴδιος στοὺς χριστιανοὺς τῆς Κορίνθου τονί-
ζει: «εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινὴ κτίσις. τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν,

ἰδοὺ γέγονε καινὰ τὰ πάντα» (Β΄
Κορινθ. 5, 17).

Μὲ τὴν ἐνανθρώπιση «ἐπεφά-
νη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος
πᾶσιν ἀνθρώποις» (Τίτ. 2,11), ἡ
ὁποία μᾶς διδάσκει νὰ ἀρνη-
θοῦμε τὴν ἀσέβεια καὶ τὶς κο-
σμικὲς ἐπιθυμίες καὶ νὰ ζοῦμε
στὸν παρόντα κόσμο μὲ ἐγκρά-
τεια, δικαιοσύνη καὶ εὐσέβεια
ἀναμένοντες τὴν εὐλογημένη
ἐλπίδα μας, πού εἶναι ὁ Σωτήρας
μᾶς Ἰησοῦς Χριστός.

Ἄλλως τε καὶ τὸ μήνυμα τοῦ
Ἀγγέλου πρὸς τὸν φοβισμένο
Ἰωσὴφ ἦταν: «αὐτὸς γὰρ σώσει
τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρ-
τιῶν αὐτῶν» (Ματθ. 1, 21).

Τὴν ἀλήθεια αὐτὴ διετράνωσε
πάλι ὁ Ἄγγελος πρὸς τοὺς
ἀγραυλοῦντες ποιμένες τῆς Βη-
θλεέμ, οἱ ὁποῖοι στὴ θέα του
«ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν».

Τοὺς εἶπε: «Ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην,
ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῶ, ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ,
ὃς ἐστι Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαβὶδ» (Λούκ. 2, 11).

Διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ γνωρίσαμε τὴν ἀλήθεια καὶ
εἴδαμε τὸ φῶς τὸ ἀληθινό. Αὐτὸ τὸ φῶς διέλυσε τὸ σκότος,
ποῦ μᾶς ἐμπόδιζε νὰ ἰδοῦμε τὸ φῶς. Ὁ Χριστὸς μᾶς ἔδωσε
τὴν ἀληθινὴ χαρὰ καὶ μᾶς ἀπήλλαξε ἀπὸ τὴν πίκρα τῆς
ἁμαρτίας. Κατέλυσε τὸ διάφραγμα, ποῦ μᾶς ἐμπόδιζε νὰ
πλησιάσωμε τὸν Θεό. Ἐξουδετέρωσε τὴν πηγὴ καὶ μητέρα
τῶν κακῶν, τὴν ἁμαρτία, ποῦ παραλύει τὴν ψυχὴ καὶ φέρ-
νει τὴ φθορὰ στὸ σῶμα.

Μὲ χαρὰ ὁ ἱερὸς ὑμνογράφος πανηγυρίζει καὶ τὸν Θεὸ
δοξολογεῖ γιὰ τὴν σωστική του ἐπέμβαση στὴν ἱστορία, διὰ
τῆς σαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου: «Δεῦτε ἀγαλλιασώμε-
θα τῷ Κυρίω, τὸ παρὸν μυστήριον ἐκδιηγούμενοι. Τὸ μεσό-
τοιχον τοῦ φραγμοῦ διαλέλυται, ἡ φλογίνη ρομφαία τὰ
νῶτα δίδωσι, καὶ τὰ Χερουβὶμ παραχωρεῖ τοῦ ξύλου τῆς
ζωῆς. κἀγώ τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς μεταλαμβάνω, οὗ
προεξεβλήθην διὰ τῆς παρακοῆς». (Στιχηρὸ Ἰδιόμελο τοῦ
Ἑσπερινοῦ τῶν Χριστουγέννων).

Παράδεισος δὲν εἶναι τὰ μεγάλα κατορθώματα καὶ ἐπι-
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Δρασκελίσαμε τό κατώφλι τοῦ νέου χρόνου
ἀφήνοντας πίσω μας τόν παλαιό καί ἤδη
μετρᾶνε στή ζωή μας τά δικά του λεπτά καί οἱ

δικές του ὧρες.
Ὅλα τά εὐχάριστα καί τά δυσάρεστα τοῦ 2012

εἶναι πιά παρελθόν. Ἡ προοπτική τοῦ καινούργιου
χρόνου, πού διανοίγεται μπροστά
μας ἔχει πολλές ἐλπίδες καί πολ-
λούς πόθους. Μακάρι ὁ Θεός νά
εὐλογήσει, ὥστε τό 2013 νά εἶναι
ἔτος πνευματικῆς καί οἰκονομικῆς
ἀνακάμψεως. 

Ἡ διαγραφομένη πορεία δέν
φαίνεται νά εἶναι εὐχάριστη. Ὁ
Γολγοθᾶς συνεχίζεται. Οἱ πνευμα-
τικές καταιγίδες μαίνονται. Ὁ λαός
ἐξαπορεῖ καί μένει ἐμβρόντητος
μπροστά στίς ἀπροσδόκητες ἐξε-
λίξεις. Αἴσθημα βαθειᾶς ἀναστα-
τώσεως κυριαρχεῖ στούς ἀνέρ-
γους, στούς πολυτέκνους, στούς
πτωχούς μέ ὅσα ἀποφασίζονται καί ἐξαγγέλλονται.
Διαφαίνονται στόν ὀρίζοντα ἀκτίνες φωτός, ἀλλά
πρίν ἀκόμα ἁπλωθοῦν στή γῆ τίς καλύπτουν τά πα-
χιά μαῦρα σύννεφα τῆς ἀπογνώσεως. Πῶς λοπόν
μέσα σέ ἕνα τέτοιο κλῖμα μπορεῖ κανείς νά ἐλπίζει,
ὅτι ὁ νέος χρόνος 2013 θά εἶναι καλύτερος;

Τό χειρότερο στήν παροῦσα κατάσταση εἶναι ἡ
ἀπαισιοδοξία. Χρειάζεται ὅλοι μαζί νά ἀνανήψουμε
καί νά βάλουμε ἀρχή. Νά θέσουμε στόχους καί νά
ἐργασθοῦμε μέ πεῖσμα γιά τήν κατάκτησή τους.

α) Τό πρῶτο καί κύριο, πού πρέπει νά ἐπιδιώ-
ξουμε, εἶναι ἡ ἑνότητα. Ἡ συμπαγής ἑνότητα καί
ὁμοψυχία τοῦ λαοῦ εἶναι ὀχύρωμα κατά τῶν
ἐχθρῶν μας. Οἱ ἀκρότητες καί οἱ κατακερματισμοί
τῶν δυνάμεων διευκολύνουν τούς ἐπιβούλους τῆς
πατρίδος μας. Νά διατηρήσουμε τήν ψυχική καί κοι-
νωνική ἑνότητα. Νά ἀναζητήσουμε τά σημεῖα, πού
μᾶς ἑνώνουν καί νά ὀργανωθοῦμε ξανά.

β) Ὁ λαός μας χρειάζεται καί ἀπαιτεῖ ἀπό τούς
ἡγέτες του εἰλικρίνεια. Ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώνει τόν
ἄνθρωπο ἀπό τά δεσμά τῆς διαφθορᾶς. Νά γνωρί-
σουμε τήν πραγματική κατάσταση τῆς πατρίδος μας

γιά νά ἀνασυγκροτήσουμε τίς δυνάμεις μας καί νά
ὁρμήσουμε πρός τά ἐμπρός.

γ) Χωρίς ἐργασία προκοπή δέν ὑπάρχει. Ἐμάθα-
με νά ζοῦμε σέ μιά κατάσταση ραστώνης. Νά ξυπνή-
σουμε ἀπό αὐτό τόν λήθαργο καί νά προγραμματι-
σθοῦμε. Ὑπάρχει τό πρόβλημα τῆς ἀνεργίας, πού

συνεχῶς αὐξάνεται. Ὑπάρχουν,
ὅμως, πολλοί τρόποι καί τόποι
γιά ἐκεῖνον, πού ἔχει ὄρεξη γιά
δουλειά. Ἡ ἀνάπτυξη μή περιμέ-
νουμε, ὅτι θά ἔλθει μόνο ἀπό
τούς ἔξω, θά ἔλθει, ἐάν καί ἐφ’
ὅσον καί ἐμεῖς αὐτενεργήσουμε.

δ) Ἡ κοινωνική ἀναταραχή
εἶναι δυνατόν νά μᾶς ὁδηγήσει
σέ μεγάλα καί ὀλέθρια ἀδιέξοδα.
Γι΄αὐτό οἱ καιροί ἐπιτάσσουν πε-
ρισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά
σεβασμό καί τήρηση τῆς νομιμό-
τητος. Οἱ φρικαλεότητες τῆς δια-
φθορᾶς καί τῆς παρανομίας ὁδή-

γησαν τήν Ἑλληνική κοινωνία στό χεῖλος τῆς κατα-
στροφῆς. Ἐάν οἱ ἡγέτες καί ὁ λαός ἐπαναλάβουμε
τά λάθη τοῦ παρελθόντος, θά εἴμεθα ὑπόλογοι ἀπέ-
ναντι στήν ἱστορία καί στίς νέες γενιές, πού δι-
καιοῦνται νά ζήσουν καλύτερα ἀπό ἐμᾶς.

ε) Προσόν τῆς Ἑλληνικῆς ψυχῆς εἶναι τό θάρρος
καί ἡ ἐπινοητικότητα. Ἀπό τόν πολυμήχανο Ὀδυσ-
σέα μέχρι τόν πιό ἄξιο σημερινό  Ἕλληνα ὑπάρχει
στά κύτταρα τοῦ Γένους μας αὐτή ἡ δύναμη, πού
ἀνεβάζει τό φρόνημα, φωτίζει τή σκέψη καί δυνα-
μώνει τήν ψυχή, γιά νά ὑπερβεῖ ὅλες τίς δυσκολίες.
Ἐλπίζουμε ὅτι ὅλα θά τά ἀντιμετωπίσουμε καί θά
ἐπανεύρουμε τόν ρυθμό τῆς προόδου καί τῆς εὐτυ-
χίας.

Μή ξεχνᾶτε, ὅτι ἐπάνω ἀπό ὅλους μας ὑπάρχει ὁ
Θεός πρός τόν Ὁποῖο ἄς καταφύγουμε γιά νά μᾶς
ἀποστείλει τή δύναμη, πού χρειαζόμαστε, ὥστε νά
περάσουμε ἀκινδύνως τίς συμπληγάδες.

Ὁ προφητικός λόγος τοῦ Ἡσαΐου μᾶς παραγγέ-
λει «Ἰσχύσατε καί μή φοβεῖσθε. Ἰδού ὁ Θεός ἡμῶν
ἥξει καί σώσει ἡμᾶς», (Ἡσ. 35,4). 

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ἰσχύσατε καί μή φοβεῖσθε

EKKΛHC IACTIKEC  E IΔHCE IC

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

Βάπτιση ἀλλοδαπῶν στό βαπτιστήριο ἐνηλίκων τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τά στελέχη τῶν Κατασκηνώσεων τῆς Μητροπόλεώς μας.

Κουρά μεγαλόσχημης μοναχῆς στήν Ἱερά Μονή Δαμάστας.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΑΓΑΠΗΣ
Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολή μας διενεμήθησαν 4000
δέματα σέ ἐμπερίστατους ἀδελφούς μας, προκειμέ-
νου νά ἑορτάσουν τίς ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων καί
τῆς Πρωτοχρονιᾶς. Τά δέματα περιεῖχαν, κρέας καί
διάφορα ἄλλα εἴδη τροφίμων, τά ὁποῖα προσέφεραν
εὐλαβεῖς πιστοί στίς Ἐνορίες τους. Ἀκόμη, πολλοί
ἀδελφοί μας ἐνισχύθηκαν καί μέ χρηματικά βοηθήμα-
τα.
Ἐπίσης διανεμήθηκαν 12.568 εἴδη ἀνδρικοῦ, γυναι-
κείου καί παιδικοῦ ρουχισμοῦ ἀπό τό κατάστημα
Ρουχισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καθώς καί 25 κι-
βώτια μέ ἐνδύματα στό Σωφρονιστικό Κατάστημα Δο-
μοκοῦ.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ  ΚΑΛΑΝΤΑ
ΣΤΟΝ  ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΜΑΣ

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ προέδρου τοῦ ΛΑΟΣ κ. Γ. Καρατζαφέρη.




