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Α
νακαινισμένο ἐκ βάθρων καί ἐξο-
πλισμένο μέ ὅλα τά ἀπαραίτητα
μέσα ξαναλειτουργεῖ μετά ὀλιγό-

μηνη διακοπή, λόγω ἀνα-
καινιστικῶν ἔργων, τό
Ραχούτειο Γηροκομεῖο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί
δέχεται καί πάλι τούς
ἀπομάχους τῆς ζωῆς, γιά
νά τούς προσφέρει τήν
ἀγάπη, τήν περίθαλψη καί
τήν φροντίδα τῆς Μητρός
Ἐκκλησίας.

Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ
μνήμη τῆς δωρήτριας ἀει-
μνήστου Βασιλικῆς Ρα-
χούτη, ἡ ὁποία προσέφερε
στήν Μητρόπολη τήν παλαιά πατρογονική
της κατοικία, προκειμένου νά μετατραπεῖ σέ
Γηροκομεῖο καί περιθάλψει γέροντες καί γε-
ρόντισσες τῆς Λαμίας καί γενικά τῆς Φθιώ-
τιδος. 

Αὐτή τήν πεπαλαιωμένη μονοκατοικία
ἀνακαίνισε τό 1992 ὁ προκάτοχός μας μα-
καριστός Μητροπολίτης Φθιώτιδος κυρός
Δαμασκηνός, προσέθεσε δεύτερο ὄροφο, ἐπε-
ξέτεινε τό ὑπάρχον κτῖσμα παραπλεύρως καί
στό ἰσόγειο κατεσκεύασε τό παρεκκλήσιο τοῦ
ἁγίου Παντελεήμονος δίδοντας ἔτσι τήν ση-
μερινή μορφή στό Γηροκομεῖο τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως, τό ὁποῖο ἀπό τότε ἄρχισε νά

λειτουργεῖ ἐκπληρώνοντας εἰς τό ἀκέραιο
τήν ἐπιθυμία τῆς δωρητρίας ἀειμνήστου Βα-
σιλικῆς Ραχούτη.

Μετά 22 χρόνια ἐπιβε-
βλημένη ἦταν νέα ἀνακαί-
νιση καί προσαρμογή τῶν
χώρων στίς σύγχρονες
ἀνάγκες. Γιά τόν σκοπό
αὐτό ἡ Ἱερά Μητρόπολις
ἀνέλαβε τό πολυδάπανο
ἔργο ἀνακαινίσεως, μετά
τό ὁποῖο τό παλαιό κτῖσμα
ἐφάνηκε νέο μέ ἐντυπω-
σιακό διάκοσμο, νέες ρυθ-
μίσεις τῶν ἐσωτερικῶν
χώρων καί ἀντικατάσταση
ὅλης τῆς τεχνολογίας. 

Τό Ραχούτειο εἶναι ἀναμφισβητήτως ἕνα
κόσμημα τῆς Λαμίας, τό ὁποῖο τιμᾶ τήν
Ἱερά Μητρόπλη καί τήν τοπική κοινωνία,
πού μέ πολλούς τρόπους ἐπικροτεῖ τό ἐπιτε-
λούμενο ἔργο καί ποικιλοτρόπως συμπαρί-
σταται σ’ αὐτό.

Τό Ραχούτειο θά συνεχίσει τήν προσφορά
του με τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀγάπη
τῶν πιστῶν παρά τίς ἀντιξοότητες πού συ-
ναντᾶ, γιατί ἡ ἀγάπη, τήν ὁποία διακονεῖ,
εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός καί ὁ Θεός τά ἔργα καί
τούς ἀνθρώπους τῆς ἀγάπης δέν τούς ἐγκα-
ταλείπει ποτέ.. 

✝ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΟ ΡΑΧΟΥΤΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
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Τ
ό 36ο (ἔκτακτο) Ἱερατικό Συνέδριο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Φθιώτιδος πραγματοποιήθηκε μέ ἐπιτυχία τήν Πέμπτη 10
Σεπτεμβρίου στό Ἀμφιθέατρο τοῦ Πνευματικοῦ Διοικητικοῦ

Κέντρου στή Λαμία μέ  θέμα: «Προστασία τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί
τοῦ Ἐκκλησιάσματος πρίν, κατά καί μετά τόν σεισμό».

Ὅπως πάντοτε τό Συνέδριο ἄρχισε μέ μεγάλο συλλείτουργο
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς, στό ὁποῖο προεξῆρχε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ἔψαλε δέ Βυζαντινός
χορός ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ
Πρωτοψάλτου καί Διευθυντοῦ
τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μου-
σικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
κ. Ἀνδρέα Ἰωακείμ.

Κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας
Λειτουργίας ἐψάλη εἰδικό Ἀπο-
λυτίκιο γιά τήν κατάπαυση τῶν
σεισμῶν, τό ὁποῖο συνέθεσε ὁ
Σεβασμιώτατος τόν Αὔγουστο
τοῦ 2013.

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουρ-
γίας ὁ Σεβασμιώτατος προχεί-
ρισε σέ Πνευματικούς τρεῖς
Κληρικούς τῆς Μητροπόλεώς
μας, τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Δαμασκηνό Ξηρομερίτη, τόν Αἰδεσ.
Πρωτοπρ. π. Γεώργιο Βασιλακάκο καί τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ.
π. Διομήδη Παναγιωτόπουλο.

Ἀπευθυνόμενος πρός τούς Ἱερεῖς ἐξέφρασε τήν χαρά του γιά
τήν σύναξη ὅλων τῶν Πρεσβυτέρων, τῶν Μοναχῶν καί τῶν Μο-
ναζουσῶν καί ἐτόνισε ὅτι τώρα πού ἡ κοινωνία μας παραπαίει
ἐμεῖς πρέπει νά ἀγωνισθοῦμε, νά σηκώσουμε τόν σταυρό μας
καί νά δώσουμε τήν μαρτυρία τῆς πίστεως, τῆς ἀγάπης, τῆς ἐλευ-
θερίας, τῆς δικαιοσύνης, ἀξίες πού ὁ κόσμος καταπατεῖ.

Μετά τήν διανομή τοῦ ἀντιδώρου, τό Ἐκκλησιαστικό Συμβού-
λιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς προσέφερε σέ ὅλους πρωινό, μετά τό
ὁποῖο οἱ Ἱερεῖς καί οἱ Μοναχές, οἱ ὁποῖες γιά πρώτη φορᾶ συμ-
μετεῖχαν σέ  Ἱερατικό Συνέδριο λόγω τοῦ θέματός του, κατευθύν-
θηκαν στό Πνευματικό Κέντρο καί στίς 10.30 ἄρχισε τό Συνέδριο
μέ προσευχή ἀπό τόν Σεβασμιώτατο καί σύντομη προσφώνηση.

Στήν συνέχεια ὁ κύριος ὁμιλητής τοῦ Συνεδρίου Πανοσιολογ.
Ἀρχιμανδρίτης π. Δωρόθεος Ἀγγέλης, Δρ. Φυσικῆς Περιβάλλο-

ντος καί συνεργάτης τοῦ Τ.Ε.Ι.
Στερεᾶς, ἀνέπτυξε μέ γλαφυρό-
τητα, σαφήνεια καί πολλά πα-
ραδείγματα τό θέμα του,
προβάλλοντας συγχρόνως δια-
φάνειες μέ πλούσιο φωτογρα-
φικό ὑλικό καί ἐπιστημονικά
γραφήματα σχετικά μέ τήν σει-
σμική δραστηριότητα, τούς
τρόπους πρόληψης καί ἀντιμε-
τώπισης ἑνός σεισμοῦ.    

Μετά τήν ὁμιλία ἀκολού-
θησε ἐνδιαφέρουσα συζήτηση
μέ ἐρωτήματα ἱερέων, ἀπόψεις
καί θέσεις, στά ὁποῖα ἀπα-

ντοῦσε ὁ Σεβασμιώτατος καί ὁ ὁμιλητής καί ἀκολούθησε ἐποι-
κοδομητικός διάλογος.

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Διμηνιαία ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος
Ἰδιοκτησία: Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος
Ἐκδότης: Σεβ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ.κ. ΝΙ ΚΟ ΛΑ ΟΣ
Ὑ πεύ θυ νος συ ντά ξε ως: Ἀρ χιμ. Ἄν θι μος Νε ρα ντζῆς, Ἱ ε ρο κή ρυξ.
Ἐπιστολές καί ἐμβάσματα: 
Ἱερά Μητρόπολις Φθιώτιδος, Σκληβανιώτου 5
Τ.Κ. 35100 Λαμία    Τηλ. 2231 050552    FAX: 2231 050554
Ἐκτύπωση: «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» ἀ.ἑ.

Διανέμεται δωρεάνΔιανέμεται δωρεάν
Ἡ ἔκδοση στηρίζεται σέ προαιρετικές εἰσφορέςἩ ἔκδοση στηρίζεται σέ προαιρετικές εἰσφορές

36ο Ἱερατικό Συνέδριο

Θεωρία καί Πράξη
τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης

Ἀπό τίς ἐκδόσεις τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Φθιώτιδος, κυκλοφόρησε
τό βιβλίο τοῦ κ. Ἀνδρέα
Ἰωακείμ, καθηγητοῦ Μου-
σικῆς καί Διευθυντοῦ τῆς
Σχολῆς Βυζαντινῆς Μου-
σικῆς τῆς Μητροπόλεώς
μας. Ἕνα τέλειο καί πλή-
ρες ψαλτικό βοήθημα γιά

τούς άσχολουμένους μέ τήν Βυζαντινή Μουσική.
Διατίθεται στό βιβλιοπολείο τῆς Ἱερᾶς Μητρο-

πόλεως «ΕΝΘΕΟΝ», Σατωβριάνδου καί Χατζοπού-
λου, Λαμία. Τηλ. 22310 36204
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Πρός τόν Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Ὁμοσπονδίας
γιά τόν Διαβήτη κ. Σωτήριον Ράπτην

Ἐλλογιμώτατε κύριε Πρόεδρε,
Ἰδιαιτέρως σᾶς συγχαίρω, διότι καί πάλι ἡ Ὁμο-

σπονδία γιά τόν Διαβήτη πραγματοποιεῖ Συνέδριο εἰς
τήν Φθιώτιδα καί μάλιστα εἰς τήν ὡραίαν λουτρόπολιν
τῶν Καμένων Βούρλων καί σᾶς εὐχαριστῶ διά τήν τι-
μητικήν πρόσκλησιν.

Ἐπίσης ὡς τοπικός Ποιμενάρχης εὐχαριστῶ τούς
ἐκλεκτούς εἰσηγητάς, διότι ἀφιέρωσαν αὐτό τό διήμερο
διά νά μεταφέρουν τίς γνώσεις τους και τίς παγκόσμιες
προοπτικές γιά τήν πρόληψη καί θεραπεία τοῦ Σακ-
χαρώδους Διαβήτη καί νά δώσουν ἐλπίδα σ’ ἐκείνους
πού ἀγωνίζονται, μεταφέροντας τό μήνυμα, ὅτι δέν
εἶναι πιά «μάστιγα τοῦ αἰῶνα» ὁ Διαβήτης, ἐάν ἀντι-
μετωπίζεται σωστά.

Κάθε ἀσθένεια προσβάλλει δύο παράγοντες, τό
σῶμα καί τό πνεῦμα. Ἐάν ὅμως τό πνεῦμα ἔχει δύ-
ναμη, τότε καί τό σῶμα ἐνισχύεται καί ἀντιμετωπίζει
καλύτερα τήν πίεση τοῦ σωματικοῦ προβλήματος.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος συμβουλεύει ἐν προκειμένω
τούς Θεσσαλονικεῖς λέγων: «τό πνεῦμα μή σβέννυτε»
(Α΄ Θεσ. 5,19). Βέβαια τό πνεῦμα εἶναι ἄσβεστο καί
φωτεινό, κατασβέννυται ὅμως ἀπό τήν δική μας ἀπελ-
πισία καί ἀμέλεια.

Αὐτό τό Συνέδριο θά ἐνισχύσει τήν βεβαιότητα, ὅτι
καί μέ τόν Σακχαρώδη Διαβήτη ἡ ζωή ἠμπορεῖ νά ἔχει
ὅραμα, μέλλον καί νόημα, ἀρκεῖ καί οἱ πάσχοντες, οἱ
οἰκογένειές τους καί ἡ κοινωνία ὁλόκληρη νά τό θε-
λήσει, διότι ὅπως λέγει καί ὁ Ἱερός Χρυσόστομος
«ἄκοντας ἡμᾶς ὁ θεῖος ἰατρός (δηλ. ὁ Χριστός) οὐ σω-
φρονίζει καί τῶν οὐκ ἐθελόντων, οὐ βιάζεται γνώμην».

Σᾶς εὐχαριστῶ ὅλους καί σᾶς ἀπευθύνω τήν εὐλο-
γία τοῦ Θεοῦ γιά ἐπιτυχία τοῦ Συνεδρίου σας καί εὐό-
δωση τῶν στόχων του.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Χαιρετισμός Σεβασμιωτάτου 
στό Πανελλήνιο Συνέδριο 

τῆς Ἑλληνικῆς Ὁμοσπονδίας γιά 
τόν Διαβήτη πού πραγματοποιήθηκε

στίς 5 & 6 Σεπτεμβρίου 
στά Καμένα Βούρλα

Ὑπέρ Γηροκομείου Στυλίδος
Τό Ἐκκλ. Συμβ. Ι.Ν. Ἁγ. Αἰκατερίνης Ἀχινοῦ . . . 2.000,00
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος . . . 650,00
Ὁ κ. Ἀγγελῆς Γεώργιος  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601,28
Ἀνώνυμος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,00
Ὁ κ. Καλογεράς Κωνσταντῖνος  . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00
Ὁ κ. Λάζος Ἀθανάσιος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00
Ὁ κ. Μποῦρζος Κωνσταντῖνος  . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00

Ὑπέρ Ραχουτείου Γηροκομείου Λαμίας
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος . . 650,00
Ἡ κα Τσούρμα Βασιλική . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00

Ὑπέρ Ταμείου Ἐφημεριακοῦ Κλήρου
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος . 1.000,00
Τὸ Ἐκκλ. Συμβ. Ι.Ν.  Ἁγ. Νικολάου Βαρδατῶν . . 1.200,00
Ἀνώνυμος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00
Ὁ Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Παῦλος Μαργώνης . . . . . . . . . . 5,00

Ὑπέρ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
Τό Ἡγουμενοσυμβ. τῆς Ι.Μ. Ἁγ. Γεωργίου Μαλεσίνης 200,00
Ὁ κ. Βογιατζής Λεωνίδας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00

Ὑπέρ Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς
Ἡ κα Παπαδάκη Εἰρήνη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00
Ἀνώνυμος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00

Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος 
Ἀνώνυμος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200,00
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος . . . 200,00

Ὑπέρ Ἐκκλησιαστικῆς Δράσεως
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιον τῆς Ἱ. Μ. Δαμάστας . . 1.200,00

Ἀνακοίνωση γιά τίς 
Χριστουγεννιάτικες εὐχές

Μετά συγγνώμης ἀνακοινώνομε εἰς τούς ἀγαπη-
τούς ἀδελφούς καί φίλους, ὅτι κατά τίς ἐφετινές
ἑορτές τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ νέου ἔτους ἡ
Ἱερά Μητρόπολις, τά φιλανθρωπικά ἱδρύματά της
καί προσωπικά ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος θα ἀποστείλουν τίς εὐχές τους καί
τίς εὐχαριστίες τους μέσω τῆς Ποιμαντορικῆς Ἐγκυ-
κλίου τῶν Χριστουγέννων, τῆς ἐφημερίδος «Φθιω-
τική Ἐκκλησιαστική Φωνή» και τῆς Ἰστοσελίδος τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος καί ὄχι προσωπικά.

Τήν ἐνέργεια αὐτή μᾶς ὑπαγορεύει ἡ ἀνάγκη πε-
ριστολῆς δαπανῶν διά τήν καλυτέρα λειτουργία
τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Τό ἴδιο θά ἰσχύσει καί εἰς τήν ὀνομαστικήν ἑορ-
τήν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικο-
λάου.

Δ Ω Ρ Ε Ε Σ

SXOLΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΑΤΗΧΗΤΩΝ
Ἱ�ερᾶς�Μη�τρο�πό�λε�ως�Φθιώ�τι�δος

Κάθε Δευτέρα στίς 7μ.μ. 
στό Πνευματικό - Διοικητικό Κέντρο

(Μεγ. Ἀλεξάνδρου & Ἀγράφων)
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Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί.

Σέ περίοδο οἰκονομικῆς στενότητος καί δυσπρα-
γίας, ὅπως εἶναι αὐτή πού τόν τελευταῖο καιρό διανύ-
ουμε, δέν εἶναι οὔτε εὐχάριστο, ἀλλά οὔτε καί εὔκολο
νά ἔρχεται ἡ Ἐκκλησία καί νά ζητεῖ τόν ὀβολό τῶν πι-
στῶν καί νά τούς προτρέπει νά συμπαρασταθοῦν
οἰκονομικά εἰς τούς ἔχοντας ἀνάγκην καί τοῦτο, διότι
ὁ περισσότερος κόσμος ζεῖ στήν καθημερινή του ζωή
τήν οἰκονομική πίεση καί τήν φτώχεια.

Ἀλλά τί, ἀδελφοί μου. Σέ περιόδους φτώχειας καί
πείνας καί δοκιμασιῶν τοῦ λαοῦ μας ἡ Ἐκκλησία δέν
ἦταν ἐκείνη, πού ἀνέλαβε ἱερό ἀγῶνα ὡς Μητέρα, γιά
νά κρατήσει τά παιδιά της ἀπό τήν καταστροφή; Στήν
περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας, στήν πεῖνα τοῦ ΄40, σέ
σεισμούς καί σέ θεομηνίες ἡ Ἐκκλησία δέν ἦταν
ἐκείνη, πού μπῆκε μπροστά καί ὀργάνωσε τήν φιλαν-
θρωπία, γιά νά ζήσουν οἱ φτωχοί καί γιά νά σωθοῦν
οἱ δοκιμαζόμενοι ἀδελφοί μας; Ὅταν ἔλθουν κακά στή
ζωή μας δέν δειλιάζουμε, οὔτε χάνουμε τήν ἐλπίδα μας.
Ὅταν ἔλθουν δεινά στήν κοινωνία καί στήν πατρίδα
μας δέν ἀπογοητευόμαστε, οὔτε παραδίδουμε τά ὅπλα.
Ἀναλαμβάνουμε δυνάμεις, συνεργαζόμαστε, ὀργανωνό-
μαστε καί μέ ἑτοιμότητα ἀντιμετωπίζουμε τίς δυσκο-
λίες βοηθῶντας οἱ δυνάμενοι τούς ἀδυνάτους ἐκ τοῦ
περισσεύματος ἤ τοῦ ὑστερήματος.

Σέ αὐτή τήν φάση εὑρισκόμαστε τώρα. Ἡ κοινωνία
ὁλόκληρη, πλήν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων στενάζει καί
ἀγκομαχεῖ. Ὁ ἀνήφορος εἶναι ἀπότομος καί μᾶς κόβε-
ται ἡ ἀνάσα. Τί θά πρέπει ὅμως νά κάνουμε; Νά μεί-
νουμε πίσω μοιρολογοῦντες τήν κατάντιά μας; Ὄχι. Θά
πρέπει ὅλοι νά πάρουμε βαθειές ἀνάσες γιά νά συνε-
χίσουμε. Οἱ βαθειές ἀνάσες εἶναι οἱ πράξεις ἀγάπης
και συμπαραστάσεως. Ὁ ἕνας γιά τόν ἄλλον καί ὅλοι
μαζί γιά τόν καθένα.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας ἔχει μιά ὀργανωμένη φι-
λανθρωπία. Συντηρεῖ τρία Γηροκομεῖα μέ δικούς της
πόρους, δώδεκα Κέντρα Ἀγάπης, πού διανέμουν κάθε
μέρα 500 μερίδες φαγητοῦ. Λειτουργεῖ μέ τόν Δῆμο
Λαμιέων καί τόν Ἰατρικό Σύλλογο τό Κοινωνικό Ἰα-
τρεῖο, πού προσφέρει φάρμακα στούς ἀνασφαλίστους.
Διανέμει σέ τακτά διαστήματα ἑκατοντάδες δέματα μέ
τρόφιμα. Φιλοξενεῖ δωρεάν φοιτητές στό Οἰκοτροφεῖο
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Σχολείου καί γενικῶς χαρίζει
ἐλπίδα καί ἀνάσα ζωῆς σέ πολλούς δοκιμαζομένους
ἀδελφούς μας μέ τίς δράσεις τῆς φιλανθρωπίας της.

Αὐτό τό μεγάλο ἔργο ἐπιτελεῖται μόνο μέ τήν ἐνί-
σχυση ὑμῶν τῶν πιστῶν. Ἐσεῖς δίδετε. Οἱ πτωχοί γιά

τούς πτωχούς. Καί μέ τή δική σας συμπαράσταση θά
συνεχίσωμε. Μή λησμονεῖτε, ὅτι ὁ Κύριός μας ἐπήνεσε
τήν πτωχή χήρα, πού ἔδωσε ἐκ τοῦ ὑστερήματός της.
Ὅ,τι δώσετε, θά τό ἀναπληρώσει ὁ Θεός. Νά ἔχετε
ἐμπιστοσύνη στήν πρόνοιά Του καί νά μή δυσκολεύ-
σθε, ὅταν πρόκειται νά ἐλεήσετε.  

Ἀπό τήν 1η μέχρι τίς 7 Δεκεμβρίου θά διεξαχθεῖ στή
Μητρόπολή μας ὁ καθιερωμένος ΕΡΑΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑ-
ΠΗΣ. Μέ τά ἔσοδα ἐκ τοῦ ἐράνου θά ἠμπορέσουμε νά
ἐνισχύσωμε οἰκονομικά τά Γηροκομεῖα μας τά ἔξοδα
τῶν ὁποίων εἶναι ἀδύνατον νά ἀντιμετωπιστοῦν μέ τήν
πενιχρή σύνταξη τοῦ ΟΓΑ τῶν τροφίμων. Ἐπίσης, θά
ἀντιμετωπίσουμε καί ἔκτακτες ἀνάγκες τῶν ἀδελφῶν
μας σέ ὅλη τήν ἔκταση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀδελφοί μου καί πιστά τέκνα τῆς Ἐκκλησίας.

Δῶστε μέ χαρά. Τόν Χριστό ἐλεεῖτε καί τούς ἐνδεεῖς
ἀδελφούς μας σώζετε ἀπό τόν θάνατο τῆς ἀπελπισίας.
Ἐνισχύσατε τόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης καί ἐσᾶς ὁ Θεός
θά σᾶς πλουτίσει μέ τά ἐπίγεια καί ἐπουράνια ἀγαθά.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

† Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
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Μέ λαμπρότητα τελέσθηκαν τά Ἐγκαίνια 
τοῦ Ι. Ν. Προφήτου Μωυσέως στήν Τραγάνα

Τά Ἐγκαίνια τοῦ πρώτου Ἱεροῦ Ναοῦ στήν Ἑλλάδα ἀφιερω-
μένου στόν Προφήτη Μωυσῆ τελέσθηκαν τήν Τετάρτη 4 Σεπτεμ-
βρίου ἡμέρα μνήμης τοῦ Προφήτου, στό Εὐρωσιναϊτικό Κέντρο,
τοῦ Ἱδρύματος  Ὄρους Σινᾶ (ΙΟΣ) τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατε-
ρίνης Σινᾶ, στήν Τραγάνα Λοκρίδος.

Τά Ἐγκαίνια ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Σινᾶ
κ. Δαμιανός μαζί μέ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νι-
κόλαο καί μέ τήν συμμετοχή τῶν Σεβασμιωτάτων  Μητροπο-
λιτῶν Καρπενησίου κ. Νικολάου, Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ, Αἰτωλίας καί
Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ καί Ἀργυροκάστρου κ. Δημητρίου
(Ἐκκλησία Ἀλβανίας).

Στούς ἑορτασμούς παρέστησαν τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ
Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος, πολλοί κληρικοί ἐξ Ἀθηνῶν καί
ἄλλων μερῶν, ἐκπρόσωποι τῆς Κυβερνήσεως, Πρεσβειῶν, Βου-
λευτές, Δήμαρχοι, ἐκπρόσωποι φορέων τῆς Φθιώτιδος, Καθη-
γητές Πανεπιστημίου, πλῆθος πιστῶν ἀπό τήν Φθιώτιδα, τήν
Ἀθήνα καί ἄλλα μέρη καί καταξιωμένοι πνευματικοί ἄνθρωποι
οἱ ὁποῖοι συμπαρίστανται στόν Σεβασμιώτατο Σιναίου γιά τήν
ὁλοκλήρωση τῶν κτηριακῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ Ἱδρύματος.
Ἔψαλε δέ ὁ πολυμελής Βυζαντινός χορός «Τρόπος» ὑπό τήν δι-
εύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου καί Καθηγητοῦ κ. Κωνσταντίνου
Ἀγγελίδη.   

Μετά τά Ἐγκαίνια τελέσθηκε ἡ πανηγυρική πρώτη Πολυαρ-
χιερατική Θεία Λειτουργία, στό τέλος τῆς ὁποίας, ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος συνεχάρη τόν ἅγιο
Σιναίου, ἐξέφρασε τήν συμπαράστασή του εἰς τό πολυσήμαντο
ἔργο του καί εὐχήθηκε νά ὁλοκληρωθοῦν σύντομα τά ἔργα
ἀποπερατώσεως τοῦ Εὐρωσιναϊτικοῦ Κέντρου καί νά ὑλοποιη-
θεῖ τό μεγάλο ὅραμα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Δαμιανοῦ.

Κατά τήν τράπεζα πού παρέθεσε τό  Ἵδρυμα  Ὄρους Σινᾶ στίς
ἐγκαταστάσεις τοῦ Εὐρωσιναϊτικοῦ Κέντρου, ὁ Σεβασμιώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος Σινᾶ κ. Δαμιανός εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο, τούς παρισταμένους Ἀρχιερεῖς,
τόν ἐκπρόσωπο τῆς Κυβερνήσεως, τούς ἐκπροσώπους τῶν Πρε-
σβειῶν καί ὅλους τούς προσκεκλημένους γιά τήν παρουσία
τους καί τήν ἔμπρακτη ἀγάπη πού ἐπιδεικνύουν πρός τό ἵδρυμα.   

Στό τέλος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος
μέ τούς Ἀρχιερεῖς ἐπισκέφθηκαν τήν Ἱερά Μονή Ἁγίων Ἀναργύ-
ρων Ἀταλάντης, ὅπου προσκύνησαν τά ἱερά Λείψανα τῶν Ἁγίων
Ἀναργύρων καί εὐχήθηκαν στήν ἀδελφότητα, ἡ ὁποία τούς
ὑπεδέχθη μέ σεβασμό καί τούς προσέφερε ἀναμνηστικά ἐνθύ-
μια.  

Ἡ Μητρόπολη Φθιώτιδος

στό διαδίκτυο

www.imfth.gr



Ἁγιασμός σέ Σχολεῖα τῆς Λαμίας
Μέ τήν καθιερωμένη τέλεση τοῦ ἁγιασμοῦ ἄρχισε ἡ νέα

σχολική περίοδος, προκειμένου μαθητές καί ἐκπαιδευτικοί
μέ τήν εὐλογία τοῦ τριαδικοῦ Θεοῦ νά πραγματοποιήσουν
μία καρποφόρα καί δημιουργική χρονιά.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε ἁγιασμό ἀρχικά καί ἐγκαινίασε
τό νέο σχολικό συγκρότημα  τοῦ 5ου καί 6ου Λυκείου Λα-
μίας. Στή συνέχεια ἐτέλεσε ἁγιασμό στό Ἐκκλησιαστικό Γυ-
μνάσιο καί Λύκειο Λαμίας. 

Σέ ὅλα τά σχολεῖα τῆς Μητροπόλεώς μας μετά τήν τέ-
λεση τοῦ ἁγιασμοῦ ἀναγνώστηκε ἀπό τούς ἱερεῖς τό Μήνυμα
τοῦ Σεβασμιωτάτου πρός τήν μαθητιώσα νεολαία.

Ἀγαπητά μου παιδιά, μικροί καί μεγάλοι μαθητές καί μα-
θήτριες.

Ἡ σημερινή ἡμέρα γιά ὅλους ἐσᾶς ἔχει μιά ἰδιαίτερη ση-
μασία. Οἱ διακοπές τοῦ καλοκαιριοῦ τελείωσαν καί τώρα
ἀρχίζει ἡ περίοδος τῶν μαθημάτων, πού χρειάζεται ἀπό σᾶς
δύναμη, ἐπιμέλεια καί ἀγάπη γιά μάθηση.

Θέλω να εὐχηθῶ σέ ὅλους σας, νά ἔχετε ὑγιεία, χαρά καί
ἐπιτυχία καί στή νέα σχολική χρονιά. Ἡ Ἑλληνική πολιτεία
σᾶς προσφέρει πολλές δυνατότητες, τίς ὁποῖες ἐάν χρησι-
μοποιήσετε, θά ὠφεληθεῖτε καί θά προοδεύσετε.

Ἐμεῖς οἱ μεγαλύτεροι ὅταν ἤμασταν μαθητές, γράφαμε
μέ κιμωλία στήν πλάκα καί εἴχαμε λίγα τετράδια. Σεῖς ἔχετε
ὄχι μόνο τετράδια καί βιβλία, ἀλλά ἔχετε τώρα πιά ἠλεκτρο-
νικά τετράδια καί γιά τήν ἀπόκτηση γνώσεων ἔχετε πολλές
εὐκαιρίες καί πολλές προσβάσεις.

Ἀγαπητά μου παιδιά,
Ἀρχίσατε μέ ὄρεξη τή νέα σχολική χρονιά. Ἐκμεταλλευ-

τεῖτε τόν ὡραῖο χρόνο τῆς ἡλικίας σας γιά νά ὁλοκληρωθεῖτε
πνευματικά.

Ἀγαπήσατε τά βιβλία σας, τούς δασκάλους σας, τό Σχο-
λεῖο σας καί ἀγωνισθεῖτε γιά νά κερδίσετε τήν γνώση.

Ὁ Χριστός, πού εἶναι ἡ πηγή πάσης σοφίας, νά σᾶς φω-
τίζει, νά σᾶς ἐνδυναμώνει καί νά σᾶς ὁδηγεῖ καθημερινά στόν
δρόμο τῆς ἐπιτυχίας.

Ἡ προσευχή μου καί ἡ ἀγάπη μου σᾶς ἀγκαλιάζει ὅλους
μικρούς καί μεγάλους.

Μέ πατρικές εὐχές
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

† Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ἁγιασμός γιά τήν ἔναρξη 
τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς

τῆς Μητροπόλεώς μας
Μέ τίς εὐλογίες τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ἄρχισαν καί

ἐφέτος τά μαθήματα στή Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας «Γερμανός ὁ Μελωδός».

Τόν καθιερωμένο Ἁγιασμό ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν μαθημά-
των, τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Νικόλαος, τό
Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας ἐνῶ ἔψαλε ἡ χορωδία
τῆς Σχολῆς ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου καί Διευ-

θυντοῦ τῆς Σχολῆς κ. Ἀνδρέα Ἰωακείμ. 
Στό τέλος τοῦ ἁγιασμοῦ ὁ Σεβασμιώτατος ἐπέδωσε τά

πτυχία σέ 6 ἀποφοίτους της Σχολῆς τούς κ.κ. Ἰωάννη Ἀμού-
τζια, μέλος τῆς χορωδίας τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Λαμίας,
Νικόλαο Λεμονᾶ, πρωτοψάλτη τοῦ ἐνοριακοῦ Ναοῦ Πύλης
– Τρικάλων, π. Ἠλία Ζαφείρη, ἐφημέριου Ι.Ν. Κοιμήσεως Θε-
οτόκου Πολύδροσου Φωκίδος, Νικόλαο Μέγγο, πρωτο-
ψάλτη Ι. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς Λαμίας, Μάρκο Ζούφιο,
λαμπαδάριο Ι. Ν. Ἁγ. Κων/νου καί Ἑλένης Μαλεσίνας καί Βα-
σίλειο Πολύμερο, μέλος τῆς χορωδίας τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Ναοῦ Λαμίας.

Ἐκ μέρους τῆς Σχολῆς ὁ Διευθυντής κ. Ἰωακείμ εὐχαρί-
στησε τόν Ποιμενάρχη μας γιά τήν ἀμέριστη συμπαράστασή
του καί τοῦ προσέφερε ἕνα ὄμορφο καράβι.

Ἁγιασμός στό Σχολεῖο
Ἐνισχυτικῆς  Διδασκαλίας

Γιά τρίτη συνεχόμενη χρονιά μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί
τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικο-
λάου, ξεκίνησαν τά μαθήματα τοῦ Σχολείου Ἐνισχυτικῆς Δι-
δασκαλίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος γιά τό
διδακτικό ἔτος 2013 – 2014.
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Τήν Δευτέρα 7 Ὀκτωβρίου στίς 5.00 τό ἀπόγευμα τελέ-
σθηκε ὁ καθιερωμένος ἁγιασμός ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μη-
τροπολίτη μας στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίων Θεοδώρων Λαμίας, ὅπου παραδίδονται καθημερινά
τά μαθήματα, παρουσία τῶν Ἐφημερίων τῆς Ἐνορίας, τῶν δα-
σκάλων, τῶν μαθητῶν καί τῶν γονέων.

Στό συγκεκριμένο Σχολεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως φοι-

τοῦν ἐντελῶς δωρεάν  μαθητές Δημοτικοῦ Σχολείου, ὅπου
μέ τήν μέριμνα τῆς ὑπευθύνου κας Χριστίνας Κουτκιᾶ, τ.
προϊσταμένης τῆς Α/θμίου Ἐκπαιδεύσεως καί μέ τήν ἐνεργό
βοήθεια 32  ἐμπείρων δασκάλων προσφέρουν στά παιδιά
γνώσεις στά μαθήματα ὅλων τῶν τάξεων τοῦ Δημοτικοῦ, σέ
ξένες γλῶσσες ὅπως τά ἀγγλικά καί τά γαλλικά καθώς ἐπί-
σης καί μαθήματα λογοθεραπείας.

Μετά τήν τελετή τοῦ ἁγιασμοῦ ὁ Σεβασμιώτατος ἐπέ-
δωσε στούς ἀριστεύσαντες μαθητές τῆς περσινῆς σχολικῆς
χρονιᾶς χρηματικά βραβεῖα ὕψους 800 Ευρώ καί σχολικά
εἴδη καί σέ ὅλα τά παιδιά μικρές εὐλογίες.

9.500 ὑπογραφές 
στή Φθιώτιδα γιά τό

"ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ"
Μέ 9.500 ὑπογραφές ἡ Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτι-

δος ἐστήριξε τήν πρωτοβουλία «Ἕνας ἀπό Ἐμᾶς» (ONE
OF US) γιά τήν ἀκύρωση τῆς χρηματοδοτήσεως ἀπό
τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο τεχνολογικῆς ἔρευνας ἐπί
τῶν ἐμβρύων καί ἐκτρώσεων στίς χῶρες τῆς Ἀφρικῆς. 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος
συγχαίρει τούς ἱερεῖς γιά τήν δραστηριοποίησή τους
στή συγκέντρωση ὑπογραφῶν καί εὐχαριστεῖ τό λαό
γιά τήν ὁλοπρόθυμη συμπαράστασή του στήν προ-
σπάθεια πού ἀνέλαβε ἡ Ἐκκλησία μας, γιά τήν ὑπερά-
σπιση καί περιφρούρηση τῆς ζωῆς.  

Νά σημειώσουμε ὅτι πανελληνίως συγκεντρώθη-
καν 22.500 ὑπογραφές γεγονός πού ἀποδεικνύει ὅτι
ὁ εὐαίσθητος φθιωτικός λαός μέ τίς 9.500 ὑπογραφές
ὄχι μόνο δέν ἔμεινε ἀπαθής μπροστά σέ αὐτή τή νέα
γενοκτονία ἀλλά μέ τήν ὑπογραφή του, συνέβαλε
οὐσιαστικά ὥστε ἡ χώρα μας νά κάνει αἰσθητή τήν πα-
ρουσία της στήν Εὐρώπη καί νά συγκεντρώσει τόν
ἀπαιτούμενο ἀριθμό ὑπογραφῶν.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014
Ἀφιερωμένο στίς ἡρωίδες τῆς ἀγάπης

Ὅ,τι καλό πράττει
ἡ Ἐκκλησία μας
σήμερα, αὐτό ὀφεί-
λεται κατά μέγα
μέρος στή συμβολή
τῶν γυναικῶν τῆς
ἀγάπης, «τῶν
ἡρωίδων τῆς ἀγά-
πης», οἱ ὁποῖες μέ
μητρική στοργή και
γυναικεία λεπτό-
τητα προσφέρουν
τήν ἀγάπη τοῦ
Χριστοῦ καί άλλά-
ζουν τόν κόσμο.

Ὁμόφωνο ΟΧΙ τοῦ Δημοτικοῦ 
Συμβουλίου Λαμίας στό ἄνοιγμα 
τῶν καταστημάτων τίς Κυριακές

Ὕστερα ἀπό τήν εὐρεία ἐνημέρωση τοῦ λαοῦ μέ τήν
Ἐγκύκλιο τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Νικο-
λάου, γιά τήν ἱερότητα τῆς Κυριακῆς ἀργίας, ἦρθε καί τό
Δημοτικό Συμβούλιο Λαμίας μέ ὁμόφωνη ἀπόφασή του
νά πεῖ ὄχι στό ἄνοιγμα τῶν Καταστημάτων τήν Κυριακή,
ἀκολουθώντας μέ τόν τρόπο αὐτό τήν θέση τῆς Ἐκκλη-
σίας μας καί τῆς Ἑλληνορθοδόξου παραδόσεως.

Μάλιστα, ἀποφασίστηκε στό Δημοτικό Συμβούλιο, σέ
περίπτωση, πού ἡ Περιφέρεια Στερεᾶς Ἑλλάδος ἐγκρίνει
τήν πρόταση τῆς Κυβερνήσεως γιά τό ἄνοιγμα τῶν κατα-
στημάτων τήν Κυριακή, νά ὀργανωθεῖ ἀντίδραση καί νά
κληθεῖ τό καταναλωτικό κοινό νά μή προβαίνει σέ ἀγο-
ρές κατά τήν Κυριακή ἡμέρα.

Ὁ Σεβασμιώτατος μετά τήν ἀπόφαση αὐτή τοῦ Δημο-
τικοῦ Συμβουλίου ἀπέστειλε ἐπιστολή πρός τόν Δή-
μαρχο κ. Γεώργιο Κοτρωνιᾶ μέ τήν ὁποία ἐκφράζει τήν
ἱκανοποίησή του καί τόν παρακαλεῖ νά διαβιβάσει τίς
εὐχές καί τά συγχαρητήριά του σέ ὅλα τά μέλη τοῦ Δη-
μοτικοῦ Συμβουλίου.



Προσκεκλημένος τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου
Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, μετέβη στήν Θεσσαλονίκη τό
διήμερο 25 καί 26 Ὀκτωβρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας κ. Νικόλαος, ὅπου συμμετεῖχε στίς ἑορτα-
στικές ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου,
στίς ὁποῖες προεξῆρχε ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός
Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος καί συμμετεῖχαν 15 Ἀρχιε-
ρεῖς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος.

Τό πρωί τῆς παραμονῆς ἔγινε ἡ λιτάνευση τῆς Ἱερᾶς
Εἰκόνος τῆς Παναγίας Τριχερούσης καί τῶν χαριτοβρύ-
των Λειψάνων καί τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Δημη-
τρίου, στίς ὁδούς τῆς Θεσσαλονίκης, τήν ὁποία
παρηκολούθησαν χιλιάδες πιστοί ἀπό τήν Θεσσαλονίκη,
τήν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα καί ἄλλες Βαλκανικές χῶρες.

Τό ἀπόγευμα πραγματοποιήθηκε ὁ πανηγυρικός
Ἑσπερινός ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, στόν
ὁποῖο προεξῆρχε ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πα-
τριάρχης, ὁ ὁποῖος κατά τήν ὁμιλία του ἐπήνεσε τόν λαό
τῶν Θεσσαλονικέων καί προέτρεψε νά μιμοῦνται τήν
πίστη τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ὁ ὁποῖος ἐταπείνωσε τήν

εἰδωλολατρία καί ἔδωκε τό αἷμα του λογχευθεῖς εἰς τήν
πλευρά του, ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Ἐσταυρωμένος Κύριός μας.     

Ἀκολούθησε δεῖπνο στό ἵδρυμα «Διακονία» τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, στό ὁποῖο παρεκά-
θησαν ὁ Παναγιώτατος, οἱ Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς, Κα-
θηγητές Πανεπιστημίου καί ἄλλοι ἐπίσημοι.

Οἱ λατρευτικές ἐκδηλώσεις κορυφώθηκαν τό Σάβ-
βατο τό πρωί μέ τήν Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στόν
πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, προε-
ξάρχοντος τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. Βαρθολομαίου καί τή συμμετοχή τοῦ Σεβασμιωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου καί τῶν Σεβα-
σμιωτάτων Μητροπολιτῶν Ἰταλίας Γενναδίου, Γερμανίας
Αὐγουστίνου, Τρανουπόλεως Γερμανοῦ, Ρεθύμνης Εὐγε-
νίου, Μιλήτου Ἀποστόλου, Ἠλιουπόλεως Θεοδώρου Φι-
λίππων Προκόπιου, Φθιώτιδος Νικολάου,  Σιδηροκά-
στρου Μακαρίου, Ἀλεξανδρουπόλεως Ἀνθίμου, Νεαπό-
λεως Βαρνάβα, Λαγκαδᾶ Ἰωάννη καί τοῦ οἰκείου Ποι-
μενάρχου, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου.

Μετά τήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία τελέσθηκε
Δοξολογία ἐπί τῇ ἀπελευθερώσῃ τῆς Θεσσαλονίκης ἀπό
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Ὁ Σεβασμιώτατος στήν Θεσσαλονίκη γιά τούς 
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τόν Τουρκικό ζυγό τό
ἔτος 1912, παρουσία τοῦ
ἐξοχωτάτου Προέδρου
τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρα-
τίας κ. Κάρολου Παπού-
λια, τοῦ Ἀντιπροέδρου
τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνή-
σεως κ. Εὐάγγελου Βενι-
ζέλου καί ἄλλων
ἀνωτάτων πολιτικῶν καί
στρατιωτικῶν ἀρχῶν τῆς
χώρας.

Τό μεσημέρι στό
Δῆμο Θεσσαλονίκης
πραγματοποιήθηκε μία
λιτή τελετή πρός τιμήν
τοῦ Παναγιωτάτου
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρ-
χου κ. Βαρθολομαίου, ὁ
ὁποῖος ἀνακηρύχτηκε

ἐπίτιμος Δημότης τοῦ
Δήμου Θεσσαλονίκης
καί τοῦ ἀπονεμήθηκε τό
μετάλλιο τῆς πόλης.

Ἀκολούθησε γεῦμα
στή Λέσχη Ἀξιωματικῶν
πρός τιμήν τοῦ Πανα-
γιωτάτου Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου καί τοῦ
Προέδρου τῆς Ἑλλη-
νικῆς Δημοκρατίας.

Ἀργά τό ἀπόγευμα
τοῦ Σαββάτου ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης
μας κ. Νικόλαος ἐπέ-
στρεψε στήν Λαμία ἀνα-
βαπτισμένος εἰς τό
πνεῦμα τῆς Ἐκκλησια-
στικῆς δυνάμεως καί τοῦ
πατριωτισμοῦ.

ἑορτασμούς τοῦ πολιούχου Ἁγίου Δημητρίου

Ὅπως εἶναι γνωστό ἡ
Ἱερά Μητρόπολή μας ἔχει
ἀναλάβει τό θεάρεστο ἔργο
τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ
Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ
Ἁγίου Νικολάου στή Μου-
άνζα τῆς Τανζανίας.

Οἱ ἐργασίες ἀνοικοδο-
μήσεως ἔχουν ἤδη ἀποπε-
ρατωθεῖ, ἔχουν γίνει
ἐπιχρίσματα, ἔχει κατασκευ-
ασθεῖ τό τέμπλο τοῦ Ναοῦ
καί διαμορφωθεῖ ὁ περι-
βάλλον χῶρος.

Μέ πρωτοβουλία καί τίς
εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας κ. Νικόλαου, συγκεντρώθηκε στό Πνευ-

ματικό Διοικητικό Κέντρο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ἀπό
τίς προσφορές τῶν Ἐκκλη-
σιαστικῶν Συμβουλίων τῶν
Ἱερῶν Ναῶν καί ἁπλῶν πι-
στῶν, ὁ ἐξοπλισμός τοῦ πε-
ρικαλλοῦς αὐτοῦ Ναοῦ μέ
ἀντικείμενα λατρείας.

Ὅλα αὐτά τά εἴδη τήν Πέ-
μπτη 17 Ὀκτωβρίου φορτώ-
θηκαν γιά νά ἀποσταλοῦν σέ
συνεργασία μέ τόν ἱεραπο-
στολικό Σύλλογο «Πορευθέ-
ντες» στήν Μουάνζα.  Τήν
προώθηση τοῦ ἐξοπλισμοῦ
αὐτοῦ μέχρι τήν Ἀθήνα ἀνέ-

λαβε δωρεάν ἡ μεταφορική ἑταιρεία Καρμάλη. 

Ὁ�ἐξοπλισμός�τοῦ�Μητροπολιτικοῦ�Ναοῦ�τῆς�Μουάνζα�μεταφέρεται�ἀπό�τήν�Λαμία



Μέ ἐκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια καί τήν συμμετοχή
πλήθους πιστῶν ἡ Πόλη τῆς Λαμίας ἑόρτασε τήν Πα-
ρασκευή 18 Ὀκτωβρίου, τή μνήμη τοῦ πολιούχου της
Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ καί τήν
ἀπελευθέρωσή της ἀπό τά
Γερμανικά στρατεύματα
κατοχῆς, τό ἔτος 1944.

Στήν φετινή ἑορτή τόν
Σεβασμιώτατο Μητροπο-
λίτη μας κ. Νικόλαο, ὁ
ὁποῖος ἀπουσίαζε στήν
Ἀθήνα λόγω τῶν ἐργασιῶν
τῆς Τακτικῆς Συνελεύσεως
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱε-
ραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, ἐκπροσώπησε ὁ
συντοπίτης μας,  Θεοφιλέ-
στατος Ἐπίσκοπος Ἀβύδου
κ. Κύριλλος.

Τήν Πέμπτη 17 Ὀκτωβρίου τό ἀπόγευμα στόν μεγα-
λοπρεπῆ Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ τελέσθηκε
ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ
Θεοφιλεστάτου κ. Κυρίλλου, παρουσία τοῦ Ἱεροῦ Κλή-
ρου τῆς Λαμῖας καί τῶν περιχώρων, τῶν ἐντιμοτάτων
Ἀρχόντων, τῶν Ἀξιωματικῶν του Στρατοῦ, τῆς Ἀστυνο-
μίας καί τῆς Πυροσβεστικῆς καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα Παρασκευή 18 Ὀκτωβρίου τε-
λέσθηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος
τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀβύδου κ. Κυρίλλου.
Ἐπικαίρως καί θεολογικῶς καί τίς δυό ἡμέρες ὁμίλησε
ὁ Θεοφιλέστατος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στό νόημα τῆς
ἑορτῆς καί στό πρόσωπο τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ.
Προέτρεψε δέ τό λαό νά μελετάει τό λόγο τοῦ Κυρίου
καί νά τόν ἐφαρμόζει στή ζωή του, ἄν θέλει νά εὐτυχή-
σει καί νά βρεῖ λύση στά προβλήματά του.

Ἀκολούθως, τελέσθηκε Δοξολογία ἐπί τῇ ἀπελευθε-
ρώσει τῆς Λαμίας ἀπό τά Γερμανικά στρατεύματα κα-
τοχῆς. Τόν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ
Δήμαρχος Λαμιέων κ. Γεώργιος Κοτρωνιᾶς, ὁ ὁποῖος
ἀναφέρθηκε στό γεγονός τῆς ἀπελευθερώσεως καί προ-
έτρεψε τό λαό νά μείνει πιστός στήν Ἑλληνορθόδοξη
παράδοση, τίς ἀξίες καί τά ἰδανικά.

Ἐπακολούθησε ἡ μεγαλοπρεπής λιτανεία τῆς Ἱερᾶς
Εἰκόνος τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, μέ τή συνοδεία τοῦ

Ἱεροῦ Κλήρου, τῆς φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου, τοῦ Στρα-
τοῦ, τῶν Σχολείων, τῶν ἱεροπαίδων, τῶν τοπικῶν ἀρχό-
ντων καί τοῦ ἐκκλησιάσματος. Γιά πρώτη φορά ἐφέτος
μαζί μέ τήν Εἰκόνα τοῦ Πολιούχου λιτανεύθηκε καί ἡ

ἱερά Εἰκόνα τῆς Παναγίας
Ὁδηγητρίας, τήν ὁποία
ἐκόμισαν καί προσέφεραν
στόν Ἱερό Ναό τοῦ πολι-
ούχου πρίν λίγες ἡμέρες
200 πιστοί ἀπό τήν Σαλα-
μίνα. Ἡ Λιτανεία κατέληξε
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό
Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς
Θεοτόκου, ὅπου καί παρέ-
μειναν οἱ ἱερές Εἰκόνες γιά
λίγες ἡμέρες.

Ἰδιαίτερα συγκινητική
ἦταν ἡ ἀθρόα προσέλευση
τοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἀπέ-

δειξε μέ τήν παρουσία του καί τήν συμμετοχή του, ὅτι
εὐγνωμονεῖ τόν ἐλευθερωτή καί πολιοῦχο τῆς Λαμίας,
Ἀπόστολο, Ἅγιο καί Εὐαγγελιστή Λουκᾶ.
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Ἡ Λαμία τίμησε τόν προστάτη της Εὐαγγελιστή Λουκᾶ



Στήν πόλη τῆς Λιβαδειᾶς
ἔλαβε χώρα μία τελετή μνήμης
καί τιμῆς τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας
πρός τόν ἀείμνηστο Μητροπο-
λίτη Θηβῶν καί Λεβαδείας κυρό
Νικόδημο τόν Γραικό, τό Σάβ-
βατο 19 Ὀκτωβρίου.

Γιά τόν λόγο αὐτό συγκε-
ντρώθηκαν στό Θεραπευτήριο
Χρονίων Παθήσεων « Ὁ Ἅγιος
Βλάσιος» στά Τζιμέικα τῆς Λιβα-
δειᾶς πολλοί Ἀρχιερεῖς μέ ἐπικε-
φαλῆς τόν Μακαριώτατο
Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί
πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο, τή
συμμετοχή τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, ἐπίσης πολιτικοί καί στρα-
τιωτικοί ἄρχοντες τοῦ τόπου, κληρικοί, μοναχοί, μοναχές καί
πιστοί, οἱ ὁποῖοι τιμοῦν τή μνήμη τοῦ ἐπί 15 χρόνια Ποιμε-
νάρχου τῆς Βοιωτικῆς Ἐκκλησίας.

Οἱ τιμητικές ἐκδηλώσεις ἄρχισαν μέ Ἀρχιερατική Θεία
Λειτουργία καί Ἱερό Μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς
ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου Ἱεράρχου, στό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἱδρύ-
ματος, τό ὁποῖο εὑρίσκεται στόν αὔλιο χῶρο, ἱερουργοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβῶν καί Λεβαδείας κ.
Γεωργίου.

Στη συνέχεια ὁ Μακαριώτατος ἐτέλεσε τά ἀποκαλυπτή-
ρια τῆς προτομῆς καί μέ πολύ σεβασμό ἀναφέρθηκε δι’ ὀλί-
γων στή ζωή καί τό ἔργο τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος καί
προκάτοχου του κυροῦ Νικοδήμου.

Μετά τόν Μακαριώτατο μίλησε ὁ κ. Νικόλαος Γαλέτας,
Πολιτικός Μηχανικός καί συνεργάτης τοῦ ἀειμνήστου, ὁ
ὁποῖος συνεκίνησε τούς παρισταμένους μέ τά περιστατικά
πού ἀνέφερε ἀπό τή ζωή τοῦ ἀειμνήστου καί εἶχαν σχέση μέ

τήν προσφορά του στούς κω-
φαλάλους τῶν ὁποίων μέχρι
τῆς κοιμήσεώς του ὑπῆρξε
πνευματικός.

Ἀκολούθως παρουσίασε τά
βιογραφικά τοῦ μακαριστοῦ
Μητροπολίτου ὁ λόγιος Ἀρχι-
μανδρίτης Δοσίθεος Καστόρης
καί τά τῆς προσφορᾶς του στήν
Ἱερά Μητρόπολη Θηβῶν καί
Λεβαδείας.

Τήν σεμνή ἐκδήλωση
ἔκλεισε ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης
κ. Γεώργιος, ὁ ὁποῖος εὐχαρί-
στησε τόν Μακαριώτατο, τούς
Ἀρχιερεῖς καί ὅλο τόν κόσμο

πού ἐτίμησε μέ τήν παρουσία του τή μνήμη τοῦ ἀειμνήστου
Ἱεράρχου Νικοδήμου.

Ἀκολούθησε γεῦμα στήν μεγάλη τραπεζαρία τοῦ Ἱδρύ-
ματος, κατά τήν ὁποία ὁ Μακαριώτατος σέ κλίμα συναισθη-
ματικῆς φόρτισης ἀναφέρθηκε σέ ὡραῖα καί αὐθόρμητα
περιστατικά ἀπό τήν συνεργασία πού εἶχε ὡς πρωτοσύγκε-
λος μαζί του.

Στό πρόσωπο τοῦ τιμωμένου Ἱεράρχου ἀναφέρθηκαν καί
ἄλλοι κληρικοί καί λαϊκοί, ἀπό τούς ὁποίους ὁ καθένας εἶχε
κάτι τό ἰδιαίτερο νά προσθέσει.

Ὅσοι ἀνεφέρθησαν στό τιμώμενο πρόσωπο κατέληξαν
στό συμπέρασμα ὅτι ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Θηβῶν καί
Λεβαδείας κυρός Νικόδημος, ὑπῆρξε γνήσιος Ἀρχιερεύς τῆς
Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος πέραν τῶν ἄλλων ἔργων του, ἐγκαι-
νίασε ἕνα σπουδαῖο ἔργο ἀγάπης, προσφορᾶς καί στηρίξεως
πρός τούς κωφαλάλους μέ τήν ἵδρυση τοῦ σωματείου
φίλων τῶν κωφαλάλων «ὁ Προφήτης Ζαχαρίας» καί τήν κα-
θιέρωση τῆς νοηματικῆς γλώσσας στή Θεία Λατρεία.
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Ἀποκαλυπτήρια προτομῆς ἀειμνήστου Μητροπολίτου Θηβῶν καί Λεβαδείας κυροῦ Νικοδήμου

Μέ ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος
Ποιμαντικῆς  Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, στό
ὁποῖο προεδρεύει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νι-
κόλαος καταρτίσθηκαν τά τρία προγράμματα τοῦ νέου κύκλου
σπουδῶν τοῦ Ἱδρύματος.

Ἡ διάρκεια τοῦ Α΄ προγράμματος εἶναι 5 μῆνες (Νοέμβριο
2013 - Φεβρουάριος 2014) καί ὑλοποιεῖται σέ ὅλη τήν ἔκταση
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, γιά νά τό παρακολουθοῦν ὅλοι οἱ
ἐφημέριοι, οἱ συνεργάτες τοῦ Ποιμαντικοῦ ἔργου καθώς καί
ὅσοι καί ὅσες ἐπιθυμοῦν νά συμμετάσχουν στό Ἱεραποστολικό
ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Τά μαθήματα στήν Λαμία θά γί-
νονται στό Ἀμφιθέατρο τοῦ Πνευματικοῦ Διοικητικοῦ Κέντρου
(ὁδός Μεγάλου Ἀλεξάνδρου & Ἀγράφων στήν Λαμία) καί
στήν Ἐπαρχία στά Πνευματικά Κέντρα τῶν Ἐνοριῶν.

Σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα οἱ πέντε τομεῖς στούς ὁποίους
θά ἀναπτυχθοῦν οἱ Εἰσηγήσεις εἶναι οἱ ἑξῆς:

Α. Πάθη καί χαρίσματα
Β. Τό Μυστήριο τῆς Ἐνανθρωπήσεως
Γ. Ἐκκλησία καί κόσμος.

Δ. Αἱρέσεις καί παραθρησκεῖες καί
Ε. Ἐπιστήμονες μέ πίστη.
Παράλληλα μέ τό πρόγραμμα τοῦ Ἱδρύματος Ποιμαντικῆς

Ἐπιμορφώσεως τοῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου, καταρτίσθηκε τό
Β΄ πρόγραμμα 18 ὁμιλιῶν γιά τούς ὑποψηφίους Κατηχητές καί
Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας.

Τό Γ΄ Πρόγραμμα ἀφορᾶ στήν Ἑρμηνεία τῆς Καινῆς Διαθή-
κης καί ὑλοποιεῖται κάθε Τετάρτη 6-7 στόν Μητροπολιτικό
Ναό Λαμίας, ἀπό 13 Νοεμβρίου 2013 μέχρι 30 Φεβρουαρίου
2014. Διδάσκει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικό-
λαος. Τή σειρά τῶν μαθημάτων Ἑρμηνεία τῆς Καινῆς Διαθήκης
δύνανται νά παρακολουθήσουν ὅσοι καί ὅσες ἐνδιαφέρονται. 

Τό  Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως Ἐφημεριακοῦ
Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος εἶναι ἐπίσημο
Ἵδρυμα, ἔχει ἴδιον κανονισμό ἐγκεκριμένο ἀπό τήν Ἱερά Σύ-
νοδο τῆς Ἱεραρχίας καί ἀναγνωρισμένο ἀπό τό κράτος (Φ.Ε.Κ.
1511/7-9-2010). Ἐνημερωθεῖτε γιά τό πρόγραμμα στήν ἱστο-
σελίδα (www.imfth.gr), στά γραφεῖα καί τό Βιβλιοπωλεῖο
«ΕΝΘΕΟΝ» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως Ἐφημεριακοῦ Κλήρου
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Ἡ Παναγία Ὁδηγήτρια ἀπό 
τήν Σαλαμίνα στή Λαμία

Τήν Ἱερά Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ὁδηγητρίας ἀπό τή Σαλα-
μίνα ὑποδέχθηκε ἡ πόλη τῆς Λαμίας τήν Πέμπτη 11 Ὀκτωβρίου

τό ἀπόγευμα. Τήν Εἰκόνα συνόδευαν 250 περίπου πιστοί ἀπό
τή Σαλαμίνα μέ ἐπικεφαλῆς τόν εὐσεβῆ Ἀναγνώστη κ. Νικόλαο
Νάνο. Ἡ ὑποδοχή τῆς Ἁγίας Εἰκόνος τῆς Παναγίας ἔγινε στά προ-
πύλαια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ πολιούχου Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ
τῆς πόλεώς μας ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νι-
κόλαο, τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαρίσης καί Τυρνάβου

κ. Ἰγνάτιο, ὁ ὁποῖος ἕλκει τήν καταγωγή του ἀπό τή Σαλαμίνα,
τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς Λαμίας. Ἐν συνέχειᾳ ἐνα-
ποτέθηκε στό κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὅπου τελέσθηκε δέηση
καί ἐψάλη τό Ἀπολυτίκιο πού συνέθεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας γιά τήν παροῦσα περίσταση καί ἔχει ὡς ἑξῆς:

Θεῖον δώρημα Σαλαμινίων,
Ὁδηγήτρια ἡ Θεοτόκος,
τῶ Ναῶ Σου, πολιοῦχε, προσάγεται,
πλουσίαν χάριν καί ρῶσιν παρέχουσα
τοῖς προσκυνοῦσιν Αὐτῆς θεῖον ἐκτύπωμα.
Ὦ Πανύμνητε σύν τῶ Λουκᾶ ἐκτενῶς ἱκέτευε
δωρήσασθαι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος.
Ὁ Σεβασμιώτατος  Ποιμενάρχης μας εἰς ἔνδειξη τιμῆς, ἀγά-

πης καί εὐχαριστίας γιά τήν παρουσία του καί εἰς ἀνάμνηση τῆς
σημερινῆς ἡμέρας προσέφερε στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Λαρίσης κ. Ἰγνάτιο ἕνα μικρό καλλιτεχνικό ἀντίγραφο τῆς ἐφε-
στίου Εἰκόνος τοῦ πολιούχου τῆς πόλεως Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ.
Τό ἴδιο δῶρο προσέφερε καί στόν Ἀναγνώστη κ. Νικόλαο Νάνο
παράλληλα μέ τό μετάλλιο τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων καί στούς συ-
νοδούς κληρικούς τό μετάλλιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Μετά τήν τελετή ὁ Σεβασμιώτατος φιλοξένησε τούς Σαλαμι-
νίους στήν μεγάλη Τραπεζαρία τοῦ Πνευματικοῦ Διοικητικοῦ
Κέντρου, προσέφερε στόν Σεβασμιώτατο Λαρίσης καί στούς συ-
νοδούς Ἱερεῖς τόμους τῶν ἐκδόσεων τῆς Μητροπόλεώς μας καί
σέ ὅλους ἀναμνηστικά δῶρα καί εὐλογίες. 

Θυρανοίξια  Ἱεροῦ  Ἐνοριακοῦ Ναοῦ
Ἁγίας Σοφίας Λαμίας

Μέ ἐκκλησιαστική λαμπρότητα τήν Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἐτέλεσε τά θυ-
ρανοίξια τοῦ Ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Σοφίας Λαμίας.

Κατά τήν τέλεση τῶν θυρανοιξίων ὁ Σεβασμιώτατος ὁμιλώ-
ντας στούς πι-
σ τ ο ύ ς
εὐχαρίστησε τόν
Θεό, πού τόν
ἀξίωσε νά τελέ-
σει τά Θυρανοί-
ξια τοῦ
μεγαλόπρεπου
Ἱεροῦ Ναοῦ,
ε ὐ χ α ρ ί σ τ η σ ε
ὅλους τούς ἐπώ-
νυμους καί ἀνώ-
νυμους δωρητές
πού μέ τήν
εἰσφορά τους
ἔγιναν κτίτορες
τοῦ Ναοῦ καί
συνεχάρη τούς
Ἐφημερίους καί
ὅλα τά Ἐκκλη-
σιαστικά Συμ-
βούλια καί
ἰδιαιτέρως τό σημερινό γιά τήν γρήγορη πρόοδο τῶν ἐργασιῶν,
προκειμένου νά μποροῦν οἱ ἐνορίτες νά ἐκκλησιάζονται στόν

ἄνω Ναό. 
Μετά τήν τελετή τῶν θυρανοιξίων καί τόν καθαγιασμό τοῦ

Ναοῦ καί τῆς εἰκόνος τῶν Ἁγίων ἀκολούθησε ὁ πρῶτος πανη-
γυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, στόν ὁποῖο συμμετεῖχαν οἱ Ἱε-
ρεῖς τῆς Λαμίας καί ἔψαλαν ὁ Διευθυντής, οἱ Καθηγητές καί
μαθητές τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς
μας.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε πανηγυρική Θεία Λειτουρ-
γία, στήν ὁποία ἱερούργησε καί ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Νικόλαος.
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Ἀπό τό Ποιμαντικό Πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος: • Τήν Παρασκευή
6 Σεπτεμβρίου, χοροστάτησε καί ὡμίλησε στήν πανηγυρική Θεία
Λειτουργία πού τελέσθηκε στό πανηγυρίζον Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ
Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, τῆς οἰκογένειας Ἀρναούτη. • Τήν ἵδια ἡμέρα

ἐτέλεσε τήν θεμελίωση ἑνός ἰδιωτικοῦ Παρεκκλησίου ἰδιοκτησίας
τῆς κας Μαρίας Κωστομοίρη καί τοῦ κ. Νικολάου Γεράκη πού θά
τιμᾶται στήν μνήμη τῶν Νεοφανῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί
Εἰρήνης. • Τό Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου ἐτέλεσε τό τεσσαρακονθή-
μερο Μνημόσυνο τοῦ Συνταγματάρχου Γεωργίου Ζέρβα, στό
Ὀρφανοτροφεῖο Θηλέων Λαμίας. • Τήν Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου
ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Λαμίας
καί ἐτέλεσε τά Μνημόσυνα τῶν ἀειμνήστων Φράνς Τσαγκάρη, Ἰα-
τροῦ - τ. Βουλευτοῦ καί Χρόνη Καπέλου, ἐμπόρου. • Τήν Κυριακή
29 Σεπτεμβρίου Ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γε-
ωργίου Καστρῖου καί  ἐτέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο
τοῦ ἀειμνήστου Δημητρίου Σκαρλάτου, πατρός τοῦ Ἀρχιερατικοῦ
Ἐπιτρόπου Μακρακώμης καί Τυμφρηστοῦ Πρωτοπρ. π. Ἠλία Σκαρ-
λάτου. • Τήν Παρασκευῆ 4 Ὀκτωβρίου παρέστη στήν τελετή Ὁρκω-
μοσίας τῶν Νεοσυλλέκτων τῆς 2013 Ε΄ ΕΣΣΟ, στό ΚΕΥΠ. • Τήν
Κυριακή  6 Ὀκτωβρίου ἐτέλεσε τήν ἐξόδιο ἀκολουθία τῆς ἀειμνή-
στου Δήμητρας Κρόκου. •Τήν Κυριακή 13 Ὀκτωβρίου ἱερούργησε
καί ὡμίλησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀθανασίου Στυλίδος. • Τήν Κυ-
ριακή 27 Ὀκτωβρίου ἱερούργησε καί ὡμίλησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου
Ἀθανασίου Λαμίας 

1η ἡμέρα τοῦ Νέου Ἐκκλησιαστικοῦ  Ἔτους.
Στόν Ἐνοριακό Ἱερό Ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί Μι-
κρασιατῶν Ἁγίων Νέας Μαγνησίας Λαμίας  Ἱερούργησε καί ὡμίλησε
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος κατά τήν 1η ἡμέρα
τοῦ νέου Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, τήν Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου.  Στό

τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἀνέφερε τό χρέος πού ἔχουμε ὅλοι γιά
τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος τονίζοντας ὅτι εἶναι πρός τιμήν
τῆς Ἐκκλησίας ὅτι τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο καθιέρωσε τήν
1ηΣεπτεμβρίου ὡς ἡμέρα προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος
καί ὅτι ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἡγεῖται μίας
παγκοσμίου προσπαθείας εὐαισθητοποιήσεως τῶν λαῶν πρός τό
σκοπό αὐτό. Κατόπιν Κλῆρος καί λαός μέ προεξάρχοντα τόν Σεβα-
σμιώτατο μετέβησαν πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὅπου ὁ Ποιμενάρχης
μας φύτεψε συμβολικῶς τρία δένδρα.    

Βάπτιση Βάϊας Σκαρλάτου
Τήν Βάπτιση τῆς κόρης τῆς οἰκογένειας Δημητρίου καί Κωνσταντίνας
Σκαρλάτου ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικό-
λαος τήν Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου τό ἀπόγευμα. Τήν κατήχηση πρό
τοῦ Μυστηρίου τῆς Βαπτίσεως ἔκαναν οἱ δυό παπποῦδες τοῦ νη-
πίου, ἱερεῖς π. Θεμιστοκλῆς Μώρης καί π. Ἠλίας Σκαρλάτος. Ἰδιαί-
τερη αἴσθηση ἔκανε ἡ μπομπονιέρα, ἡ ὁποία ἀπεικόνιζε πάνω σέ
ξύλο τήν εἰκόνα τῶν Βαΐων, ἀπό τό ὄνομα πού δόθηκε στήν μικρή
Βάϊα.

Πανηγύρισαν τά Μοναστήρια τῆς Δαμάστας καί τῆς Ἀντινίτσης

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἑορτάσθηκε τό Γενέθλιο τῆς Θεοτόκου
στήν Ἱερά Μητρόπολή μας καί ἰδιαίτερα στίς δυό ἱστορικές Μονές
τῆς Δαμάστας καί τῆς Ἀντινίτσης, τῆς ὁποίας ἡ ἵδρυση ἀνάγεται στόν
13ο αἰῶνα.  Πλῆθος πιστῶν ἀπό τήν Φθιώτιδα καί διάφορα μέρη
τῆς Ἑλλάδος κατέκλισε τά δυό Μοναστήρια καί συμμετεῖχε στίς ἱερές
ἀκολουθίες πού τελέσθηκαν τήν παραμονή τό βράδυ καί τήν κυ-
ριώνυμη ἡμέρα. Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Νικόλαος χοροστάτησε καί ὡμίλησε στόν
πανηγυρικό Ἑσπερινό πού τελέσθηκε στήν Ἱερά Μονῆς Ἀντινίτσης.
Τήν κυριώνυμο ἡμέρα ἱερούργησε καί ὡμίλησε στήν Ἱερά Μονή

E K K Λ H C I A C T I K E C  E I Δ H C E I C

Ἡ ὀρκωμοσία Νεοσυλλέκτων στό ΚΕΥΠ 

Ἀπό τόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό στήν Ἱ.Μ. Ἀντινίτσης

Ἁπό τήν Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στήν Ἱ.Μ. ΔαμάσταςὉ Σεβασμιώτατος φυτεύει συμβολικῶς τρία δένδρα



Σελίδα 14                                  «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

Δαμάστας. Στήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία ἔψαλε πολυμελής Βυ-
ζαντινή χορωδία ὑπό τήν Διεύθυνση τοῦ Λαμπαδαρίου τοῦ Μητρο-
πολιτικοῦ Ναοῦ Λαμίας καί Διευθυντοῦ τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς
Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας κ. Ἀνδρέα Ἰωακείμ. 

Ἑορτή Τιμίου Σταυροῦ - Ἐπέτειος καταθέσεως Ἱεροῦ Λειψάνου
Ὁσίας  Μεθοδίας
Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε τό Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου ἡ μνήμη
τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ,  στόν Ἱερό Μη-
τροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, στόν ὁποῖο
Ἱερούργησε καί ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νι-
κόλαος. 
Γιά τήν Ἱερά Μητρόπολή μας ἡ 14η  Σεπτεμβρίου εἶναι μία ἰδιαίτερη
ἡμέρα καί γιά τό λόγο ὅτι ἑορτάζει τήν  ἐπέτειο τῆς καταθέσεως τοῦ
Ἱεροῦ Λειψάνου τῆς Ὁσίας Μητρός ἠμῶν Μεθοδίας, ἐκ τῆς νήσου
Κιμώλου, τό ὁποῖο ἐδώρησε στό Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας
κ. Νικόλαο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου κ. Δω-
ρόθεος καί τό ὁποῖο ὑποδεχθήκαμε στήν Λαμία τό ἔτος 2012 μετά
μεγάλης τιμῆς καί ἐκκλησιαστικῆς ἐπισημότητας.

Ἑορτή Ἁγίου Νικήτα στό Λογγό Λοκρίδος
Στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικήτα στόν ὁμώνυμο οἰκι-
σμό, Λογγοῦ Λοκρίδος, ἱερούργησε καί ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος

Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τήν Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου. Μετά
τήν θεία Λειτουργία στόν προαύλιο χῶρο τοῦ Ναοῦ τελέσθηκε
ἀρτοκλασία κατά τήν ὁποία ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν Πρό-
εδρο τοῦ οἰκισμοῦ γιά τήν πρόσκληση καί εὐχήθηκε σέ ὅλους χρό-
νια πολλά μέ ὁμόνοια, ἀγάπη καί ἀκοίμητες τίς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου
Νικήτα. Στόν ἑορτασμό παρέστησαν ὁ Ἀντιδήμαρχος τοῦ Δήμου
Μώλου-Ἁγίου Κωνσταντίνου κ. Ἀθανάσιος Φλωράκης, ὁ τ. Νομάρ-
χης κ. Τριαντάφυλλος Μπέλλος, ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου τοῦ
οἰκισμοῦ «Ἅγιος Νικήτας» κ. Ἰωάννης Μουσικούδης καί πολλοί κά-
τοικοι τοῦ Λογγοῦ καί τῆς γύρω περιοχῆς. 

Ἐπίσκεψη ὑποψηφίου Δημάρχου Λαμιέων κ. Γεωργίου Σαγιά
στόν Σεβασμιώτατο
Ὁ Ἐκπαιδευτικός κ. Γεώργιος Σαγιάς ἐπισκέφθηκε τήν Δευτέρα 16
Σεπτεμβρίου τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο στό
Μητροπολιτικό Μέγαρο καί ἐζήτησε τήν εὐλογία του ἐνόψει τῆς
ὑποψηφιότητός του ὡς Δημάρχου, στόν Δῆμο Λαμιέων. Ἐπίσης συ-
ζήτησε μέ τόν Σεβασμιώτατο διάφορα θέματα πού ἀπασχολοῦν τόν
τόπο καί κατέθεσε ἐποικοδομητικές ἀπόψεις. Ὁ Σεβασμιώτατος τοῦ
εὐχήθηκε νά γίνει τό καλύτερο, κατά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. 

Βάπτιση Εὐθυμίου Παπαθεοδώρου
Τήν Βάπτιση τοῦ υἱοῦ τῆς οἰκογένειας τοῦ ἰατροῦ κ. Θωμᾶ Παπαθε-
οδώρου τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος
τήν Κυριακή τό μεσημέρι στόν Ἱερό Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς στόν Γορ-
γοπόταμο, δίνοντάς του τό ὄνομα Εὐθύμιος.

Ἐπίσκεψη Ἀξιωματικῶν τοῦ ΚΕΥΠ στόν Σεβασμιώτατο
Ὁ Διοικητής τοῦ ΚΕΥΠ Συνταγματάρχης(ΥΠ) Βασίλειος Μπέλλος καί
νέοι Ἀξιωματικοί τοῦ ΚΕΥΠ ἐπισκέφθηκαν τόν Σεβασμιώτατο Μη-
τροπολίτη μας κ. Νικόλαο τήν Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου τό πρωί στό
Πνευματικό Διοικητικό Κέντρο. Σκοπός τῆς ἐπισκέψεως ἦταν νά

γνωρίσουν ἀπό κοντά τό ἔργο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί νά
δοῦν τίς ἐγκαταστάσεις τοῦ νεοεγκαινιασθέντος Πνευματικοῦ καί Δι-
οικητικοῦ Κέντρου. Τούς ἀξιωματικούς ὑποδέχθηκε στό γραφεῖο
τοῦ ὁ Ποιμενάρχης μας, ὁ ὁποῖος τούς ἐνημέρωσε γιά τίς Ποιμαντι-
κές καί φιλανθρωπικές δράσεις τῆς Μητροπόλεως γιά τήν ἀνακού-
φιση τῶν ἐμπεριστάτων ἀδελφῶν μας, ἀλλά καί γιά τίς
δραστηριότητες πού στεγάζονται στό Πνευματικό Διοικητικό Κέντρο
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Τήν ἐπόμενη ημέρα ἐπισκέφθηκε  τόν Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη μας  2η ομάδα 36 Ἀξιωματικῶν γιά τόν
ἴδιο ἀκριβῶς λόγο.

Γάμος Γεωργίου Κυρίτση καί Εὐθυμίας Τσίντζα
Τούς Γάμους τοῦ Γεωργίου Κυρίτση μέ τήν Εὐθυμία Τσίντζα ἐτέλεσε
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τήν Κυριακή 22
Σεπτεμβρίου τό ἀπόγευμα στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Νέας
Βράχας Λαμίας. Ὁ Γεώργιος Κυρίτσης τυγχάνει  υἱός τοῦ Ἀρχιερατι-

κοῦ Ἐπιτρόπου Σπερχειάδος & Γαρδικίου Πρωτοπρ. π. Δημητρίου
καί ἀδελφός τοῦ Ἀρχιδιακόνου τῆς Μητροπόλεως μας  π. Ἀθανα-
σίου.
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Ἀπό τήν Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Νικήτα στό Λογγό Λοκρίδος

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τούς Ἀξιωματικούς τοῦ ΚΕΥΠ



Θυρανοίξια Μετοχίου Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ
Σωτῆρος Καμένων Βούρλων

Τά θυρανοίξια τοῦ νέου Μετοχίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώ-
σεως τοῦ Σωτῆρος Καμένων Βούρλων ἐπ’ ὀνόματι τῆς Κοιμήσεως
τῆς Θεοτόκου ἐτέλεσε τήν Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου τό ἀπόγευμα ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος.  Το Ἱερό Μετόχιο
εὐρίσκεται στή θέση «Ἀνεμόρεμα» 6 χιλιόμετρα ἀπό τόν συνοικισμό
τῆς Καρυᾶς. Κατασκευάστηκε σέ ἰδιόκτητο χῶρο μέ ἔξοδα καί κό-
πους τῆς οἰκογενείας τοῦ κ.  Σπυρίδωνος Τσιτίνη. Στό τέλος τῆς ἀκο-
λουθίας  ὁ Ποιμενάρχης μας ἐξέφρασε τήν χαρά του γιά τήν ἵδρυση
ἑνός νέου θυσιαστηρίου καί συνεχάρη τόν δωρητή γιά τήν κατα-
σκευή τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς π. Χρι-
στοφόρο ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ ὁποίου ἐπεκτείνεται ἡ πνευματική
ἀκτινοβολία τῆς Μονῆς μέ τήν ἵδρυση καί ἄλλων μετοχίων.   

Ἐκδημία π. Λεωνίδα Μήτσιου
Ἐκοιμήθη τήν Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου ὁ συνταξιοῦχος ἐφημέ-
ριος τῆς Μητροπόλεώς μας π. Λεωνίδας Μήτσιου. Ὁ π. Λεωνίδας
γεννήθηκε στό χωρίο Δαμάστα, Διάκονος καί Πρεσβύτερος χειρο-
τονήθηκε τό 1976 ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Φθιώτιδος
κυρό Δαμασκηνό καί τοποθετήθηκε ἐφημέριος στήν Ἐνορία Ἐλευ-
θεροχωρίου, ὅπου παρέμεινε μέχρι τήν συνταξιοδότησή του. Ἡ Ἐξό-
διος ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ π. Λεωνίδα τελέσθηκε τό Σάββατο
28 Σεπτεμβρίου στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Δαμάστας, χο-
ροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου.

Γάμος Εὐσταθίου Κατόπη καί Χριστίνας Ἀκρίδα
Τούς Γάμους τοῦ Εὐσταθίου Κατόπη καί τῆς Χριστίνας Ἀκρίδα ἐτε-
λέσε τήν Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νεκταρίου
Λαμίας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, μέ τή
συμμετοχή πολλῶν ἱερέων. Στήν σύντομη προσλαλιά του ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἀπηύθυνε πατρικές συμβουλές στούς νεονύμφους καί

ἐξέφρασε τήν χαρά του γιά τήν τέλεση αὐτοῦ τοῦ Γάμου καθώς ὁ
Εὐστάθιος ἀπό μικρό παιδί ὑπηρετεῖ τήν τοπική Ἐκκλησία ἀπό διά-
φορες θέσεις καί σύντομα πρόκειται νά Χειροτονηθεῖ Διάκονος.  

Ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψη τοῦ νέου Γενικοῦ Ἀστυνομικοῦ Διευθυ-
ντῆ
Ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψη στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νι-
κόλαο πραγματοποίησε τήν  Τετάρτη 2 Ὀκτωβρίου το πρωί ὁ νέος

Γενικός Ἀστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Στερεᾶς Ἑλλάδος, Τα-
ξίαρχος Γεώργιος Σουγλιέρης, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν νέων του καθη-
κόντων.

Ἑορτή τοῦ  Ἁγίου Διονυσίου του Ἀρεοπαγίτη  
Τόν προστάτη του  Ἅγιο Διονύσιο τόν Ἀρεοπαγίτη  ἑόρτασε τήν Πέ-
μπτη 3 Ὀκτωβρίου ὁ Δικηγορικός Σύλλογος Λαμίας στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίου Λουκᾶ, πολιοῦχο τῆς Λαμίας. Ὁ Ποιμενάρχης μας εὐχήθηκε
στούς Δικαστικούς Λειτουργούς νά ἔχουν τή δύναμη νά ὑπηρετοῦν
γνησίως καί ἄνευ πιέσεως καί διακρίσεως τήν δικαιοσύνη, διά νά
βαδίζει ἡ κοινωνία μας τόν δρόμο τόν εὐθύ καί νά ἐλπίζει πώς ὅ,τι
καί νά συμβεῖ ὑπάρχει στόν οὐρανό μέν ὁ δικαιοκρίτης Θεός, στή
γῆ δέ ἡ ἐπιγεία δικαιοσύνη, ἡ ὁποία ἀποδίδει τό δίκαιο.

Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου στό Ἱερατικό Συνέδριο τῆς Ἱ.Μ. Ἐδέσσης
Στήν πόλη τῆς Ἐδέσσης μετέβη τήν Τρίτη 8  Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ.
Ἰωήλ προκειμένου νά ὁμιλήσει στό Ἱερατικό Συνέδριο τῆς Μητρο-
πόλεώς του, μέ θέμα «Οἱ χριστιανικές ἑορτές στήν σημερινή κοινω-
νία». Ὁ Ποιμενάρχης μας ἀνεχώρησε γιά τήν Λαμία γινόμενος γιά
ἀκόμη μία φορά ἀποδέκτης τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀβραμιαίας φιλοξε-
νίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ, μέ τόν
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Ἀπό τά θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ Μετοχίου

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ νέου Γενικοῦ Ἀστυνομικοῦ Διευθυντῆ

Ἄποψη ἀπό τό Ἱερατικό Συνέδριο τῆς Μητροπόλεως Ἐσέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας



ὁποῖο συνδέεται μέ φιλία, ἀπό τά φοιτητικά τους χρόνια. 

Με λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Ἐρημίτου
Τή μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου ἑόρτασε μέ λαμπρότητα
ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, τήν Κυριακή 6  Ὀκτωβρίου στήν Ἱερά Μονή
Ἁγίου Ἀθανασίου Ὀμβριακῆς, ὅπου φυλάσσεται ἡ τιμία Κάρα τοῦ
Ὁσίου.  Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουρ-
γία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικο-
λάου, με τη συμμετοχή τοῦ  Ἄν. Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν κ.
Χρήστου Σταϊκούρα, ἐκπροσώπων φορέων τῆς περιοχῆς καί πλή-
θους προσκυνητῶν.

Ἐπισκέψεις Ἀξιωματικῶν τοῦ Στρατοῦ στόν Σεβασμιώτατο

Τήν Τετάρτη 9 Ὀκτωβρίου ἐπισκέφτηκε ἐθιμοτυπικά  τόν Ποιμε-
νάρχη μας ὁ νέος Φρούραρχος  Λαμίας καί Διοικητής τῆς 63 Μονά-
δος Ἐπιστρατεύσεως Συνταγματάρχης (ΠΖ) κ. Ἡρακλῆς Εὐαγγελίου. 
Ὁ Ποιμενάρχης μας τοῦ εὐχήθηκε καλή δύναμη καί ἐπιτυχία στά
νέα του καθήκοντα. 

O Σεβασμιώτατος στήν ὀρεινή Παύλιανη
Στήν Παύλιανη μετέβη τήν Κυριακή 20 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καί ἐτέλεσε την  Θεία Λειτουργία
στόν ἱστορικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου. Στό τέλος τῆς θείας
Λειτουργίας χειροθέτησε Ἀναγνώστη τόν κ. Κωνσταντῖνο Κωτσα-
ρίδα, ὁ ὁποῖος διακονεῖ στό Ἀναλόγιο τῆς Ἐνορίας. Στή συνέχεια

ἐτέλεσε τό ἐτήσιο Μνημόσυνο τοῦ ἀειμνήστου Βασιλείου Καρμάλη,
γιά τόν ὁποῖο ἀνέφερε ὅτι ὑπῆρξε ἄνθρωπος προσφορᾶς καί ἀγά-
πης, διαθέτοντας πάντοτε δωρεάν τά ὀχήματα τῆς μεταφορικῆς ἑται-
ρείας πού διέθετε, γιά φιλανθρωπικές δράσεις τῆς Μητροπόλεώς
μας. 

Βάπτιση Εὐαγγελίας Τσιγκόπουλου
Τήν Βάπτιση τῆς κόρης τοῦ π. Ἀπόστολου Τσιγκόπουλου, κληρικοῦ
τῆς Μητροπόλεώς μας, ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας

κ. Νικόλαος τήν Δευτέρα 21 Ὀκτωβρίου τό ἀπόγευμα στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίου Βλασίου Αὐλακίου, δίνοντάς της τό ὄνομα Εὐαγγελία – Τσα-
μπίκα.

Γάμος τῆς Ἠλιάνας Παπαναγιώτου
Τούς Γάμους τοῦ Ἰωάννη Καλαμπάκα μέ τήν Ἠλιάνα Παπαναγιώτου,
ἡ ὁποία τυγχάνει κόρη Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου, ἐτέλεσε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τήν Κυριακή 27 Ὀκτω-
βρίου τό ἀπόγευμα, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ,
πολιούχου τῆς πόλεως Λαμίας. 

Ἑορτή τῆς μνήμης τῆς Ἁγίας Σκέπης καί τοῦ ἔπους τοῦ 1940
Μέ μεγαλοπρέπεια καί ἐθνικό παλμό ἑορτάστηκε στήν πόλη τῆς Λα-
μίας, τήν Δευτέρα 28 Ὀκτωβρίου ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας Σκέπης καί τό
ἔπος τοῦ 1940. Στήν Θεία Λειτουργία πού τελέσθηκε στόν Ἱερό Μη-
τροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας ἱερούργησε

καί ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος.
Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε Δοξολογία παρουσία
τῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν τοῦ τόπου. Τόν πανηγυρικό
τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ἡ κά Μαρία Βέ Καθηγήτρια τοῦ Μουσικοῦ
Σχολείου Λαμίας. Στήν συνέχεια ὁ Ἱερός Κλῆρος, οἱ Ἀρχές τοῦ
τόπου καί ὁ λαός μετέβησαν ἐν πομπῇ  στό Μνημεῖο τοῦ Τσολιᾶ
στήν Πλατεία Πάρκου, ὅπου ἐψάλει ἐπιμνημόσυνη δέηση καί ἔγινε
κατάθεση στεφάνων. Οἱ ἐκδηλώσεις τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου ὁλοκλη-
ρώθηκαν μέ τήν μαθητική καί στρατιωτική Παρέλαση.
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Ἀπό τήν ἐπιμνημόσυνη δέηση στό Μνημεῖο τοῦ Τσολιᾶ

Ἁπό τή βάπτιση τῆς μικρῆς Εὐαγγελίας - Τσαμπίκα

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν νέο Φρούραρχο Λαμίας


