
Ἁγιασμός στό Σύλλογο "Ἅγιος Ἡρωδίων"
Τήν Δευτέρα 15 Ὀκτωβρίου τό ἀπόγευμα ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τέλεσε ἁγιασμό στήν αἴθουσα
τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου χριστιανικῆς ἀγωγῆς «Ἅγιος Ἡρω-
δίων». Ἀκολούθησε ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου στά μέλη τοῦ
Συλλόγου. Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ χριστιανικά τραγούδια
ἀπό τήν χορωδία τοῦ Συλλόγου.

Ἑορτή Ἁγίου Ἀρτεμίου, Προστάτου Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας.
Τὸ Σάββατο 20 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος χοροστάτησε στὴν Δοξολογία ποὺ τελέσθηκε
στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Λαμίας, ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου, προστάτου τῆς
Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας. 

Ἐπίσκεψη Σεβασμιωτάτου στό Κοινωνικό  Ἰατρεῖο Λαμίας

Τὸ Κοινωνικὸ Ἰατρεῖο, τὸ ὁποῖο λειτουργεῖ μὲ τὴν συνεργασία
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου καὶ τοῦ Δή-
μου Λαμιέων καὶ στεγάζεται στὸ Γ΄ ΚΑΠΗ Λαμίας, ἐπισκέφτηκε
τὴν Δευτέρα 22 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος, ὅπου ἐνημερώθηκε ἀπὸ τὴν ἁρμόδια Κοινω-
νικὴ Λειτουργὸ γιὰ τὴν κίνηση τοῦ Κοινωνικοῦ Ἰατρείου καὶ
τοῦ ΚΑΠΗ.  

Ἐγκαίνια 18ου Δημοτικοῦ Σχολείου
Τά ἐγκαίνια τοῦ 18ου Δημοτικοῦ Σχολείου Λαμίας τέλεσε ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τήν Πέμπτη 25

Ὀκτωβρίου. Στό τέλος ὁ Σεβασμιώτατος δώρισε 8 Εἰκόνες γιά
τίς αἴθουσες διδασκαλίας καί τά γραφεῖα τῶν Δασκάλων τοῦ
Σχολείου.

Ἑορτή Ἁγίου Δημητρίου Λαμίας
Τὴν Παρασκευὴ 26 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-

της μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε στὸν πανηγυρί-
ζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Δημητρίου Λαμίας. Στὴν Θεία Λειτουρ-
γία παρέστησαν οἱ Βουλευτὲς Φθιώτιδος κα Ἑλένη Μακρῆ –
Θεοδώρου καὶ κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης, ὁ Ἀντιπεριφερει-
άρχης κ. Νικόλαος Μπέτσιος καὶ πλῆθος πιστῶν.

«Ἑλλάς ἐγείρου»
«Ἑλλάς ἐγείρου»! Αὐτό ἦταν τό σύνθημα μέ τό ὁποῖο ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος προέτρεψε τούς πα-
ρισταμένους χριστανούς, στό κηρύγμά του κατά τήν ἀρχιερατι-
κή θεία Λειτουργία τήν Κυριακή 28 Ὀκτωβρίου στό κατάμεστο
Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Μετά

τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας τελέσθηκε ἡ Δοξολογία παρου-
σία τῶν πολιτικῶν καὶ στρατιωτικῶν ἀρχῶν τοῦ Νομοῦ κατά
τήν ὁποία ἡ κα Παναγιώτα Καραφέρη, Διευθύντρια τοῦ 5ου
Δημοτικού Σχολείου Λαμίας ἐκφώνησε τόν πανηγυρικό τῆς
ἡμέρας. Ἀκολούθησε ἐπιμνημόσυνη δέηση καί κατάθεση στε-
φάνων στό ἡρῶο τῆς Πλατείας Πάρκου. Οἱ λαμπρές ἐκδηλώ-
σεις γιά τήν ἐποποιΐα τοῦ ᾽40 ὁλοκληρώθηκαν μέ τή μεγάλη
μαθητικὴ καὶ στρατιωτικὴ Παρέλαση.
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νος τῆς Παναγίας, νά δεῖ καί νά προσκυνήσει τὸ ἄφθαρτο
σκήνωμα τοῦ Γέροντος Βησσαρίωνος καὶ νά ξεναγηθεῖ στὸ
Μουσεῖο καὶ τοὺς χώρους τῆς ἱστορικῆς Μονῆς. 

Τὶς λατρευτικές καί ἐπετειακές ἐκδηλώσεις τῆς πόλης
μας τίμησαν φέτος μέ τήν παρουσία τους ὁ Γενικὸς Γραμ-
ματέας τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων κ.
Ἀθανάσιος Κυριαζής, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλληνικῆς Κυ-
βερνήσεως καί ὅλες οἱ τοπικές ἀρχές. Στόν Ἑσπερινό καί
στή θεία Λειτουργία ἔψαλε ἡ χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαν-
τινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὑπὸ τὴ διεύ-
θυνση τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Ἀνδρέου Ἰωακείμ, Διευθυντοῦ
τῆς Σχολῆς.

Ἡ πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία καὶ ὁ Ἑσπερινός τῆς
ἑορτῆς μεταδόθηκαν ἀπευθείας ἀπὸ τὸν Ραδιοφωνικὸ
Σταθμὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἀπὸ τοὺς  Ραδιοφω-
νικοὺς Σταθμοὺς τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Πατρῶν καὶ
Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας, ἐνῶ ἡ Θεία Λειτουργία κατὰ τὴν
κυριώνυμο ἡμέρα μεταδόθηκε τηλεοπτικῶς ἀπὸ τὸν σταθμὸ
“Star Κεντρικῆς Ἑλλάδος”.
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Μ
ὲ λαμπρότητα καὶ μὲ τὴ συμμετοχὴ πλήθους πιστῶν
ἡ πόλη τῆς Λαμίας τίμησε τὴ μνήμη τοῦ πολιούχου
καὶ ἐλευθερωτῆ της ἁγίου, ἐνδόξου, Ἀποστόλου καὶ

Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ.
Τὴν φετινὴ ἑορτὴ τίμησε μὲ τὴν παρουσία του ὁ Σεβα-

σμιώτατος Μητροπολίτης Τριφυλίας καὶ Ὀλυμπίας κ. Χρυ-
σόστομος, ὁ ὁποῖος κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Ποιμενάρ-
χου μας κ. Νικολάου ἦρθε νὰ συνεορτάσει μαζὶ μὲ τοὺς Λα-
μιεῖς τὴν πανήγυρη τῆς πόλεως.

Τὴν Τετάρτη 17 Ὀκτωβρίου τὸ ἀπόγευμα στὸν μεγαλο-
πρεπῆ νεόδμητο Ἱερὸ Ναὸ
τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ
Λουκᾶ, πού δεσπόζει ὕπερ-
θεν τῆς πόλεως, τελέσθηκε
Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπε-
ρινὸς χοροστατοῦντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του Τριφυλλίας καὶ Ὀλυμ-
πίας κ. Χρυσοστόμου, συγ-
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου
μας κ. Νικολάου, παρουσία
τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Λα-
μίας, τῶν ἐντιμοτάτων
Ἀρχόντων, τῶν Ἀξιωματικῶν
τοῦ Στρατοῦ, τῆς Ἀστυνομίας, τῆς Πυροσβεστικῆς καὶ τοῦ
πιστοῦ λαοῦ.

Τὸ θεῖο λόγο κήρυξε ὁ φιλοξενούμενος Ἱεράρχης κ. Χρυ-
σόστομος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὰ μηνύματα, ποὺ ἐκπέμ-
πει στὴν ἐποχή μας μέσῳ τῶν κειμένων του ὁ Εὐαγγελιστὴς
Λουκᾶς.

Τὴν κυριώνυμο ἡμέρα στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ
τοῦ Πολιούχου τελέσθηκε ἀρχιερατικὴ θεία Λειτουργία
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τριφυ-
λίας κ. Χρυσοστόμου καὶ συνιερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου μας. Πρὸ τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας
Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας εὐχαρί-
στησε τὸν Σεβασμιώτατο κ. Χρυσόστομο, ποὺ ἀνταποκρί-
θηκε στὴν πρόσκλησή του καὶ λάμπρυνε μὲ τὴν παρουσία
του, τὴν τοπική μας πανήγυρη καὶ ἀναφέρθηκε στὰ διδάγ-
ματα ποὺ λαμβάνουμε ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἑορτές, οἱ ὁποῖες

ἀποτελοῦν ὀάσεις καὶ νησίδες παρηγοριᾶς, κυρίως μέσα
στὴν πολυτάραχη καὶ μελαγχολικὴ περίοδο πού ζοῦμε, ἐνῶ
τόνισε χαρακτηριστικά: «Ἐὰν ἀφαιρεθεῖ αὐτὴ ἡ ἐλπίδα ἀπὸ
τὴν καρδιὰ τοῦ λαοῦ, τότε θὰ παραλύσει ὁ λαός. Ἐὰν δὲν
ἔχουμε μέσα μας αὐτὴ τὴ δύναμη τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐλπί-
δος ὅτι θὰ ξημερώσει μία καινούρια μέρα, ὅπως ξημέρωσε ἡ
18η Ὀκτωβρίου τοῦ 1944 γιὰ τὴ Λαμία, τότε ἡ ζωή μας θὰ
εἰσέλθει σὲ μεγάλη δοκιμασία. Θὰ ξημερώσει ὅμως ἡ ἡμέρα
τῆς κοινωνικῆς ἀνακάμψεως καὶ θὰ ἀποβάλομε κάθε κατα-
δυνάστευση, γιὰ νὰ μποροῦμε ἐλεύθερα νὰ πορευόμαστε

ὡς Ἔθνος, ὡς κοινωνία καὶ
ὡς Ἐκκλησία».

Μετὰ τὴ Θεία Λειτουρ-
γία τελέσθηκε Δοξολογία ἐπὶ
τῇ ἀπελευθερώσει τῆς πόλε-
ως, κατὰ τὴν ὁποία τὸν πα-
νηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώ-
νησε ὁ Δήμαρχος Λαμιέων
κ. Γεώργιος Κοτρωνιάς.

Ἀκολούθησε ἡ λιτάνευση
τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου
Λουκᾶ μὲ τὴ συνοδεία τοῦ
Ἱεροῦ Κλήρου, τῆς φιλαρμο-
νικῆς τοῦ Δήμου, τοῦ Στρα-
τοῦ, τῶν Σχολείων, τῶν ἱερο-

παίδων, τῶν τοπικῶν ἀρχόντων καὶ τοῦ ἐκκλησιάσματος, ἡ
ὁποία κατέληξε στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελι-
σμοῦ τῆς Θεοτόκου  ὅπου ἡ Ἱερὰ Εἰκών ἐναποτέθηκε πρὸς
προσκύνηση καὶ ἁγιασμὸ τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν. Πρὶν
ἀναχωρήσει γιὰ τὴν ἐπαρχία του ὁ Σεβασμιώτατος Τριφυ-
λίας, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη
μας, ἐπισκέφθηκαν τὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Δαμάστας,
ὅπου τούς ὑποδέχθηκε ἡ Καθηγουμένη γερόντισσα Ἰωάννα
μὲ τὴν ἀδελφότητα τῆς Μονῆς. Οἱ Ἀρχιερεῖς προσκύνησαν
τὴν θαυματουργή, Εἰκόνα τῆς Παναγίας, ἐπισκέφθηκαν τὸν
πνευματικό τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. π. Φώτιο καὶ παρεκάθησαν
σὲ γεῦμα πού παρέθεσε ἡ ἀδελφότητα. Ἀκολούθως οἱ δύο
Μητροπολίτες μὲ τὶς συνοδεῖες τους μετέβησαν στὴν Ἱερὰ
Μονὴ Ἀγάθωνος, ὅπου τούς ὑποδέχθηκε ἡ ἀδελφότητα τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς. Ὁ Σεβασμιώτατος Τριφυλίας εἶχε τήν εὐκαι-
ρία ἐκτός ἀπό τήν προσκύνηση τῆς Θαυματουργοῦ Εἰκό-
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Α
σφαλῶς δέν πρόκειται γιά
τήν ἐποχή τοῦ χειμῶνος μέ
τίς χαμηλές θερμοκρασίες,

πού συνδυάζονται μέ βροχές, καταιγί-
δες καί χιόνι, ἀλλά γιά τήν βαρυχει-
μωνιά τῶν ψυχῶν,
πού εἶναι πολύ χει-
ρότερη ἀπό τόν
χειμώνα τοῦ περι-
βάλλοντος. Ὅλα
αὐτά, πού συμβαί-
νουν τήν τελευταία
αὐτή περίοδο στήν
πατρίδα μας, προ-
μηνύουν πρωτοφα-
νή καί ἀνυπόφορο
πνευματικό καί
κοινωνικό χειμώνα,
ὁ ὁποῖος δέν ἀντιμετωπίζεται εὔκολα.
Ἡ κοινωνία μας ὁδηγεῖται σέ μεγάλες
περιπέτειες ἐάν δέν ἐφοδιασθεῖ μέ αὐτά
πού χρειάζονται γιά τήν ἀντιμετώπιση
τῆς ἄγριας καταιγίδας. Τό χειρότερο
εἶναι, ὅτι ὁ λαός μας ἐν ὄψει τῶν κιν-
δύνων δέν ἔχει κινητοποιήσει τούς
ἐσωτερικούς καί ψυχικούς του μηχανι-
σμούς, ἀλλά ἔχει περιπέσει σέ μιά κα-
τάσταση ἔντονης συναισθηματικῆς
ψυχρότητος πού τόν ἔχει ὁδηγήσει
μοιραία στήν κατάθλιψη. Ἡ βαρυχει-
μωνιά αὐτή εἴτε εἶναι μεθοδευμένη ἀπό
τούς χρηματιστές καί τοκογλύφους,
εἴτε εἶναι φυσικό ἐπακόλουθο τῆς

ἀσωτείας μας ἀπό τήν ὁποία προκλή-
θηκε ἡ οἰκονομική κρίση, δέν θά εἶναι
μόνιμη κατάσταση, Θά περάσει ὅπως
περνάει κάθε χειμώνας, ὅσο βαρύς κι
ἄν εἶναι. Χρέος μας εἶναι νά προετοι-

μασθοῦμε κατάλ-
ληλα μέ ψυχικά
ἀποθέματα ὑπο-
μονῆς καί καρτε-
ρίας. Νά θερμάνου-
με τίς ψυχές μας μέ
τήν θέρμη τῆς ἀγά-
πης καί τῆς ἀδελ-
φοσύνης. Νά ἀνα-
σ υ γ κ ρ ο τ ή σ ο υ μ ε
τούς πνευματικούς
δεσμούς, πού σφυ-
ρηλατοῦν τόν χα-

ρακτήρα μας. Νά διατηρήσουμε τήν
ἑνότητα καί τήν συνοχή τῶν ἰδανικῶν
μας. Νά προγραμματίσουμε τή ζωή
μας πιό λογικά καί πιό ὑπεύθυνα.

Κάθε χειμώνας μπορεῖ νά βάζει τόν
ἄνθρωπο σέ δοκιμασία λόγῳ τῶν
κακῶν καιρικῶν συνθηκῶν, ἀλλά καί
σέ πολλά εἶναι εὐεργετικός γιά ὁλό-
κληρο τό οἰκοσύστημα.

Ποιός ξέρει. Ἴσως κι αὐτή ἡ βαρυ-
χειμωνιά νά ἀποβεῖ «φιλοσοφίας μή-
τηρ» καί εὐεργετική γιά τό μέλλον τοῦ
λαοῦ μας καί τῆς ἱστορίας μας.

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ἔρχεται βαρυχειμωνιά
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ΕΟ ΡΤΑΣΜΟΣ ΠΟΛ ΙΟΥΧΟΥ ΛΑΜ ΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΠΑΥΕΙ 
Η ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ ΜΑΖΙ

Στήν Ἱερατική Σύναξη τῆς 6ης Σεπτεμβρίου τ. ἔ. στή Λα-
μία, ὁμόφωνα ὁ Ἱερός Κλῆρος τῆς Μητροπόλεώς μας ἔλα-
βε τήν ἀπόφαση τῆς παύσεως τῆς τελέσεως γάμου καί βα-
πτίσεως μαζί, ἀπόφαση τήν ὁποία ἐνέκρινε καί ἐπεκύρωσε
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Ἡ ἀπό-
φαση θά ἰσχύσει ἀπό 1ης Ἰανουαρίου 2013, προκειμένου
νά γίνει ἡ σχετική ἐνημέρωση τοῦ χριστεπωνύμου πληρώ-
ματος. Ὁ Σεβασμιώτατος σέ σχετική ἀναφορά του πρός τό
λαό σχετικά μέ τήν ἀπόφαση, ἐτόνισε τά ἑξῆς:

«Ἐπειδὴ στὸ διαδίκτυο καὶ μάλιστα σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο
πολλὰ ἐγράφησαν καὶ ποικίλα σχόλια ἔγιναν γιὰ μία ἀπό-
φαση τῶν ἱερέων μας, θὰ ἤθελα νὰ δώσω μία διευκρίνη-
ση. Ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, ἀπὸ ὁρισμένους καλλιτέχνες ξεκίνησε
μία καινούργια μόδα, νὰ τελεῖται γάμος καὶ βάπτιση μαζὶ
καὶ ἡ μόδα αὐτὴ διὰ τῆς τηλεοράσεως καὶ τοῦ μιμητισμοῦ
ἐξαπλώθηκε σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ παρατηρεῖται πράγ-
ματι νὰ ἔρχονται νέα ζευγάρια ποὺ εἶχαν ἀποκτήσει πρὸ
τοῦ γάμου παιδὶ νὰ ζητοῦν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία νὰ εὐλογη-
θεῖ ὁ γάμος -ἄξιον καὶ δίκαιον- καὶ νὰ βαπτισθεῖ καὶ τὸ παι-
δάκι αὐτὸ ποὺ δὲν φέρει καμμία εὐθύνη.

Οἱ ἱερεῖς μας δυσκολεύονται πολὺ τελετουργικῶς, διό-
τι οὔτε τὸ ἕνα Μυστήριο γίνεται σωστὰ οὔτε τὸ ἄλλο καὶ
ὅσοι ἔχετε συμμετάσχει σὲ τέτοια γεγονότα ἐπιτρέψατέ μου
νὰ πῶ ὅτι εἶναι κωμωδία ὄχι μυστήριο, διότι ὁ Ναὸς μετα-
βάλλεται σὲ πλατεῖα. Οἱ ἱερεῖς μας πῆραν μία ἀπόφαση
ὁμοφώνως, ὅτι ἀπὸ 1ης Ἰανουαρίου τοῦ 2013 δὲν θὰ τελέ-
σουμε σὲ καμμία ἐνορία τῆς Φθιώτιδος Γάμο καὶ Βάπτιση
τὴν ἴδια ὥρα. Αὐτὴ τὴν γραμμὴ τὴν ἀκολουθεῖ καὶ ἡ Μη-
τρόπολη Δημητριάδος καὶ ἡ Μητρόπολη Θηβῶν καὶ ἐπε-
κτείνεται σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Ἐμεῖς θὰ ἐξαπολύσουμε
Ἐγκύκλιο νὰ ἐνημερωθεῖ τὸ πλήρωμα καὶ ἀπὸ 1ης Ἰανουα-
ρίου τοῦ 2013 σὲ κανέναν Ναὸ τῆς Μητροπόλεως, ὅποιος
καὶ νὰ τὸ ζητήσει, δὲν θὰ τελεσθεῖ Γάμος καὶ Βάπτιση μαζί.
Δὲν εἶναι ἀπόφαση τοῦ Μητροπολίτου εἶναι ἀπόφαση τῶν
ἱερέων, ποὺ ἐγκρίνω, προσυπογράφω  καὶ θὰ τὴν ἀνακοι-
νώσω ἐπισήμως διὰ Ἐγκυκλίου.

Θέλω νὰ δείξετε κατανόηση, διότι δὲν μποροῦμε νὰ τὰ
ἰσοπεδώσουμε ὅλα. Δὲν ὑπεισέρχομαι σὲ Δογματικὰ καὶ
Κανονικὰ θέματα ποὺ καὶ ἐκεῖ ὑπάρχει κάτι, ἀλλὰ τελε-
τουργικῶς δὲν μπορεῖ αὐτὸ νὰ συνεχιστεῖ καὶ ὅσοι θέλουν
ἂς ἔρθουν, γιατί ἀπειλοῦν μερικοὶ ὅτι θὰ πᾶνε ἀλλοῦ νὰ
τελέσουν τὰ Μυστήρια. Ὅ,τι θέλουν ἂς κάνουν. Ἡ Μητρό-
πολη Φθιώτιδος θὰ τηρήσει τὴν τάξη τῆς Ἐκκλησίας. Δὲν
θὰ κάνουμε ὅτι θέλουν οἱ τραγουδιστές, οἱ ἠθοποιοὶ καὶ ἡ
showbiz ποὺ τὰ ἐμφανίζουν ὡς μοντέρνα. Οὔτε οἰκονομι-
κοὶ λόγοι ὑπάρχουν. Νὰ μαζέψουν τὶς διακοσμήσεις καὶ τὰ
πλούσια τραπέζια. Λένε ὅτι γιὰ οἰκονομικοὺς λόγους τὸ
κάνουμε. Δὲν εἶναι ὁ λόγος αὐτός, εἶναι ὁ συρμός, εἶναι ἡ
μόδα καὶ ἡ μόδα ποὺ ἀναιρεῖ τὴν Ἐκκλησία θὰ σταματήσει
ἐδῶ.

Πρέπει νὰ ἀκολουθοῦμε τὴν Ἐκκλησία ἀδελφοί μου, ἡ
ὁποία ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων ἀκολουθεῖ τὴν παράδοση
τῶν Ἀποστόλων, τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, καὶ τῶν
Ἁγίων Πατέρων. Δὲν μποροῦμε τώρα νὰ τὰ ἀνατρέψουμε
ὅλα, διότι θὰ ἀνατρέψουμε τὴν ἴδια μας τὴν ζωή».

Ἀπό τόν ἑορτασμό τῆς 28ης Ὀκτωβρίου στή Λαμία.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ ἡλικιωμένους στό 3ο ΚΑΠΗ Λαμίας.

Βι�βλι�ο�πω�λεῖο�
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Ἁπό τά ἐγκαίνια τοῦ 18ου Δημοτικού Σχολείου Λαμίας.

Ἀναμνηστική φωτογραφία ἔξω ἀπό τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Λαμίας.



Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.
Καθώς εἰσερχόμεθα στήν ἁγία περίοδο τῆς Νηστείας

τῶν Χριστουγέννων μᾶς καλεῖ ἡ Μητέρα μας Ἁγία Ἐκκλη-
σία καταλλήλως νά προετοιμάσωμε τόν δρόμο τῆς Γεννήσε-
ως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ μέσα στήν ψυχή μας μέ νηστεία,
προσευχή, κάθαρση καί ἐλεημοσύνη. Ἡ Γέννηση τοῦ Χρι-
στοῦ δέν εἶναι προσωπική ὑπόθεση τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἔχει
στενωτάτη σχέση μέ τήν ἀναγέννηση τοῦ κάθε ἀνθρώπου,
ἐφ΄ ὅσον ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος γιά νά θεώσει τόν
ἄνθρωπο.

Ἀπαραίτητη καί ἐπιβεβλημένη θεωρεῖται ἡ προετοιμα-
σία διά τό μέγα γεγονός τῆς Γεννήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λό-
γου. Προετοιμασία ψυχική καί πνευματική. Μέ τή νηστεία
καί τήν προσευχή ἐκφράζομε τήν πίστη καί ἀφοσίωσή μας
στόν δι΄ ἡμᾶς σαρκωθέντα Χριστό. Μέ τήν διά μετανοίας
κάθαρση ἀναγνωρίζομε τό μεγαλεῖο τῆς τελειότητός Του,
τό ὁποῖο δέν ἠμποροῦμε νά προσεγγίσωμε ἀκάθαρτοι καί
μεμολυσμένοι καί μέ τήν ἐλεημοσύνη γινόμεθα ὄχι μόνο μι-
μηταί τῆς ζωῆς Του καί τῆς ἀγάπης Του, ἀλλά καί κοινωνοί
τῆς θεότητός Του.

Εἰσέλθετε στό δρόμο, πού ὁδηγεῖ στή νέα Βηθλεέμ, μέ
ζωηρή τήν ἐπιθυμία καί τήν θέληση νά προετοιμαστεῖτε.
Μή παρασύρεσθε ἀπό τό ἀνησυχητικό πνεῦμα τοῦ κό-
σμου, πού ἀποπροσανατολίζει καί πλανᾶ τόν ἄνθρωπο,
ἀλλά βάλετε στόχο στήν πορεία σας στήν Βηθλεέμ τῆς
προσωπικῆς σας ἀναγεννήσεως διά τοῦ Χριστοῦ καί ἐν τῷ
Χριστῷ. Ἀκολουθήσατε «ἔνθα ὁδεύει ὁ Ἀστήρ».

Στή σημερινή δεινή κατάσταση, τήν ὁποία διέρχεται ἡ
Ἑλληνική κοινωνία, χρειάζεται νά ὁπλισθοῦμε μέ δύναμη,
ἐλπίδα καί ἀγάπη, διά νά περάσωμε ἀκινδύνως τίς συμ-
πληγάδες πέτρες. Εἶναι περίοδος πραγματικῆς κρίσεως ὄχι
μόνο ὡς συμφορᾶς καί περιπέτειας, ἀλλά καί ὡς δοκιμα-
σίας. Δοκιμάζεται ἡ ἀντοχή μας, ἀλλά δοκιμάζεται καί ἡ
ἀγάπη μας. Εἶναι μιά χρυσή εὐκαιρία διά τούς ἔχοντας νά
ἀγοράσουν τόν παράδεισο μέ τήν πρός τόν ἄνθρωπο προ-
σφορά τους. Εἶναι εὐκαιρία σωτηρίας καί διά τούς πτω-
χούς νά ἐκφράσουν τήν ἀγάπη τους πρός τόν συμπάσχον-
τα συνάνθρωπο μέ τήν ταπεινή δόση ἐκ τοῦ ὑστερήματος.
Στή δοκιμασία τοῦ πλησίον δέν μετράει τό μέγεθος τῆς
ἐλεημοσύνης, ἀλλά ἡ εὐαισθησία τῆς ψυχῆς σου, ἐάν καί
κατά πόσον συμπονεῖς τόν διπλανό σου, πού εἶναι στήν
ἴδια ἤ σέ χειρότερη κατάσταση ἀπό σένα.

Μέ αὐτό τό σκεπτικό, ὅπως τό θέλει ἡ διδασκαλία τοῦ
Κυρίου μας καί ὅπως τό ἑρμηνεύει ἡ πατερική γραμματεία
τείνει τό χέρι τῆς ζητείας ἡ Ἐκκλησία μας γιά τή στήριξη
τῶν ἀδυνάτων καί δοκιμαζομένων πτωχῶν καί σᾶς παρα-
καλεῖ νά ἐνισχύσετε τόν ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, πού ἀρχί-
ζει τήν Κυριακή 11 Νοεμβρίου. Γνωρίζετε ὅλοι σας, ὅτι οἱ
ἀνάγκες εἶναι πολύ μεγάλες. Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας δέν
ἔπαυσε νά στηρίζει τόν λαό στή μεγάλη αὐτή δοκιμασία
του. Διανέμομε τρόφιμα σέ πτωχές οἰκογένειες ὁλοκλήρου
τῆς Μητροπόλεως βάσει ἠλεγμένου καταλόγου, τόν ὁποῖο
κατήρτισαν οἱ ἐφημέριοι ὅλων τῶν Ἐνοριῶν. Ἐξασφαλίζομε
τά φάρμακα τῶν ἀνασφαλίστων μέ τήν λειτουργία τοῦ Κοι-
νωνικοῦ Ἰατρείου. Προσφέρουμε 500 μερίδες ἡμερησίως
φαγητό ἀπό τά ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ. Λειτουργοῦμε τά

Γηροκομεῖα μας, στά ὁποῖα δεχόμαστε κάθε γέροντα καί
μοναχικό ἀδελφό μας. Μετά τήν ἐπισκευή τοῦ παλαιοῦ Γη-
ροκομείου Λαμίας θά δεχθοῦμε κατακοίτους καί θά φιλο-
ξενοῦμε τούς καρκινοπαθεῖς. Ὅλα αὐτά, καί ἄλλα πολλά,
γίνονται μόνο μέ τίς προσφορές τοῦ λαοῦ μας, χωρίς καμ-
μία κρατική ἐπιχορήγηση καί χωρίς καμμία ἐνίσχυση τῆς
πολιτείας.

Ἀγαπητά μου πνευματικά παιδιά. 
Σᾶς παρακαλῶ καί σᾶς προτρέπω. Συμπαρασταθεῖτε

στήν προσπάθεια τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τήν στήριξη τῶν
πτωχῶν ἀδελφῶν μας, τῶν ὁποίων ὁ ἀριθμός συνεχῶς
αὐξάνει μέ ἀπρόβλεπτες διαστάσεις. 

Παρακαλῶ τούς πλουσίους νά ἀνοίξουν τήν καρδιά
τους καί νά ἀκούσουν «τούς στεναγμούς τῶν πεπεδημέ-
νων». Θά βροῦν μέ τήν ἐλεημοσύνη τήν πραγματική εὐτυ-
χία. Παρακαλῶ καί τούς πτωχούς νά ἐνισχύουν ἐκ τοῦ
ὑστερήματός των. Αὐτό ἔχει μεγαλύτερη ἀξία. Αὐτό πού
θά δώσει λύση εἶναι μόνο ἡ ἀγάπη. 

Δεχθεῖτε μέ καλοσύνη τά συνεργεῖα τῆς Ἀγάπης τῆς
Ἐνορίας σας καί κατά τήν διάθεση καί δύναμη σας προ-
σφέρατε. Ὑπερνικήσατε τούς δισταγμούς σας καί προσπε-
ράσατε τά πικρόχολα σχόλια τῶν ἀντιλεγόντων, πού πολε-
μοῦν τά ἔργα τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ἀγάπη ἔχει μεγάλη δύναμη, γιατί εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θε-
ός. «Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστί καί ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπη ἐν τῷ
Θεῷ μένει καί ὁ Θεός ἐν αὐτῷ». (Α΄ Ἰωάν. 4,17).

Σέ ὅλους σας εὔχομαι ἁγιασμένη τήν περίοδο τῆς νη-
στείας καί πλούσιες τίς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ.   

Μετά πολλῆς ἀγάπης καί εὐχῶν.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

βράδυ στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τὸ
Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο παρέθεσε Δεῖπνο, στὸ ὁποῖο παρε-
κάθησαν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Θαυμακοῦ κ. Ἰάκωβος
καὶ οἱ Ἐλλογιμῶτατοι κ.κ. Εἰσηγητές.

Τὴν Κυριακὴ 23 Σεπτεμβρίου μὲ κάθε μεγαλοπρέπεια τελέ-
σθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς Δομοκοῦ Ἀρχιερα-
τικὸ Συλλείτουργο μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου μας κ. Νικολάου καὶ τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκό-
πων Ρεντίνης κ. Σεραφεὶμ
καὶ Θαυμακοῦ κ. Ἰακώβου.
Τὸν Θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ
ἅγιος Θαυμακοῦ, ὁ ὁποῖος
μὲ γλαφυρότητα καὶ θεο-
λογικὸ στοχασμὸ προσέφε-
ρε πατερικὴ διδαχὴ στὸ
ἐκκλησίασμα.

Στὸ τέλος τῆς Θείας Λει-
τουργίας ὁ Σεβασμιώτατος
εὐχαρίστησε τοὺς Ἀρχιερεῖς
γιὰ τὴν παρουσία τους καὶ
προσέφερε τὸ μετάλλιο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἰδιαι-
τέρως εἰς τὸν ἅγιο  Θαυμα-
κοῦ προσέφερε ἀρχιερα-
τικὸ ἐγκόλπιο εἰς τιμὴν καὶ
ἔνδειξη τοῦ πνευματικοῦ
συνδέσμου τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Φθιώτιδος μὲ τὸ σεπτὸ πρόσωπό του καὶ τὴν πά-
λαι ποτὲ διαλάμψασα Ἐπισκοπή Θαυμακοῦ, τῆς ὁποίας φέρει
τὸν τίτλο. Ἐπίσης προσέφερε τὸ μετάλλιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως σὲ ὅλους τούς Εἰσηγητές, στὸ Δήμαρχο Δομοκοῦ, στὸν
πρόεδρο τῶν ἐν Ἀθήναις Δομοκιτῶν καὶ στὸν ἐφημέριο τῆς
Ἁγίας Παρασκευῆς Δομοκοῦ Πρωτοπρ. π. Νικόλαο Κουλουμ-
προύκα γιὰ τὴν συμβολή τους στὴν ἐπιτυχία τοῦ Συνεδρίου.
Τὴν εὐγνωμοσύνη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καὶ τοῦ
λαοῦ τοῦ Δομοκοῦ πρὸς τὸν Σεβασμιώτατο γιὰ τὴν πραγματο-
ποίηση τοῦ Συνεδρίου ἐξέφρασε ὁ π. Νικόλαος Κουλουμπ-
ρούκας  μὲ λόγια πηγαῖα στό σύντομο χαιρετισμό του πρὸ τῆς
ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας.

Ἡ πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία στὴν ὁποία ἔψαλε ὁ παλαί-
μαχος πρωτοψάλτης κ. Φιλοκτήμων Παπαδημητρίου καὶ ὁ κα-

θηγητὴς κ. Μιχαὴλ Στρουμπάκης ἐπισφραγίστηκε μὲ χαρμό-
συνες κωδωνοκρουσίες καὶ πανηγυρικὰ ψάλματα ἀπὸ τοὺς
Ἱεροψάλτες.

Στὴν μεγάλη αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου προσε-
φέρθησαν καφὲς καὶ γλυκίσματα παρασκευασμένα εἰδικὰ γιὰ
τὴν ἡμέρα ἀπὸ τὶς εὐσεβεῖς κυρίες τὶς ἐνορίας. Ἐκεῖ ὁ Σεβα-
σμιώτατος εὐχαρίστησε ὅλους γιὰ τὴ συμμετοχή τους στὸ Συ-
νέδριο καὶ γιὰ τοὺς κόπους τῆς προετοιμασίας καὶ τῆς διεξα-

γωγῆς του.
Τὸ ὡραῖο διήμερο

στὸ Δομοκὸ ἔληξε μὲ ἐπί-
σημο γεῦμα ποὺ προσέ-
φερε εἰς τούς ὑψηλοὺς
ἐπισκέπτες ὁ Δῆμος Δο-
μοκοῦ.

Στὶς ἑορταστικὲς ἐκδη-
λώσεις παρέστησαν οἱ Σε-
βασμιώτατοι Μητρο-
πολῖτες Θεσσαλιώτιδος
καὶ Φαναριοφερσάλων κ.
Κύριλλος, Αὐλῶνος κ.
Χριστόδουλος, οἱ Θεοφι-
λέστατοι Ἐπίσκοποι Ρεντί-
νης κ. Σεραφεὶμ καὶ Θαυ-
μακοῦ κ. Ἰάκωβος, ὁ
Ἀντιπεριφερειάρχης κ.
Θωμᾶς Στάϊκος, οἱ Βου-

λευτὲς Φθιώτιδος κα  Ἑλένη Μακρῆ – Θεοδώρου, κ. Νικόλαος
Σταυρογιάννης καὶ κ. Κωνσταντῖνος Κουτσογιαννακόπουλος,
οἱ πρώην Δήμαρχοι Δομοκοῦ κ. Δημήτριος Τσόγκας καὶ Ξυ-
νιάδος κ. Γεώργιος Τσιαγκλάνης, οἱ Διοικητὲς τοῦ Ἀστυνομι-
κοῦ Τμήματος καὶ τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας Δομοκοῦ,
ἐκπρόσωποι φορέων τῆς πόλεως τοῦ Δομοκοῦ καὶ πλῆθος
κόσμου.

Ὅλοι ἔμειναν εὐχαριστημένοι καὶ ἐντυπωσιασμένοι. Οἱ
ἐντόπιοι γιὰ τὴν τιμὴ ποὺ ἔγινε στὴν πόλη τοῦ Δομοκοῦ καὶ
γιὰ τὴν παρουσία τόσων Ἀρχιερέων καὶ τόσων ἐκλεκτῶν ἐπι-
στημόνων καὶ ἐπισήμων. Οἱ ξένοι γιὰ τὴν φιλοξενία καὶ εὐγέ-
νεια τῶν κατοίκων, γιὰ τὴν μαγευτικὴ ὀμορφιὰ τῆς περιοχῆς
καὶ γιὰ ὅσα ἐβίωσαν στὶς δύο ἡμέρες στὴν ἱστορικὴ πόλη τοῦ
Δομοκοῦ. 
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Τ
ὸ 65ο Ἐνοριακὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, ἐγκαινίασε
τὴν Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου στὸν ἐνοριακὸ

Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου Ἀμφικλείας ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος. Μετὰ
τὴν πανηγυρικὴ Θεία
Λειτουργία ἔκοψαν τὴν
καθιερωμένη κορδέλα ὁ
Σεβασμιώτατος, ὁ Δήμαρ-
χος Ἀμφικλείας ἰατρὸς κ.
Θεόδωρος Ντοῦρος καὶ ὁ
Ἐφημέριος του Ναοῦ
Αἰδεσιμ. π. Χρίστος Κα-
λιακούδας.

Στὴν ὁμιλία του ὁ Σε-
βασμιώτατος ἐξέφρασε
τὴ χαρά του καὶ ἐπαίνεσε
τὸν δραστήριο ἐφημέριο,
ὁ ὁποῖος μὲ τὴν καλὴ συ-
νεργασία τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, τῆς Δη-
μοτικῆς Ἀρχῆς καὶ ὅλων τῶν ἐνοριτῶν, κατόρθωσε
μέσα σὲ δύο χρόνια νὰ
ἀποπερατώσει τὸ μεγάλο
αὐτό Πνευματικό Κέν-
τρο, νὰ τὸ ἐξοπλίσει μὲ
τὰ ἀπαραίτητα καὶ νὰ
ὀργανώσει δανειστικὴ Βι-
βλιοθήκη γιὰ τοὺς φιλα-
ναγνῶστες ἐνορίτες.
«Στόχος μας καὶ ὅραμά
μας εἶναι νὰ μὴ μείνει
ἐνορία στὴ Φθιώτιδα
χωρὶς Πνευματικὸ Κέν-
τρο» ὑπογράμμισε ὁ Σε-
βασμιώτατος συγκινημέ-
νος στοὺς πολυπληθεῖς
ἐορταστὲς καὶ ἐτόνισε ἰδι-
αίτερα, ὅτι «ἀλλάζουν οἱ καιροὶ καὶ οἱ ἐνορίες δὲν
πρέπει νὰ μένουν μόνο στὸ ἁγιαστικὸ – λατρευτικὸ

ἔργο. Πρέπει νὰ ὀργανωθεῖ ἡ φιλανθρωπία καὶ νὰ
ὑπάρξει τόπος γιὰ πολιτιστικὲς καί ποιμαντικές
δραστηριότητες γιὰ μικροὺς καὶ μεγάλους».

Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτα-
τος, ἀπένειμε τὸ ὀφίκκιο
τοῦ Οἰκονόμου εἰς τὸν π.
Χρίστο ὡς πνευματικὴ
ἀμοιβὴ καὶ ἀναγνώριση
τῆς προσφορᾶς του.

Ὁ Ἐφημέριος π. Χρί-
στος, εὐχαρίστησε τὸν Σε-
βασμιώτατο γιὰ τὴν πα-
ρουσία του καὶ τὴν ὅλη
συμπαράστασή του εἰς τὸ
ἔργο, γιὰ τὴν προσφορὰ
100 βιβλίων ἀπὸ τὴν
προσωπική του Βιβλιοθή-
κη καὶ γιὰ τὴν τιμητικὴ
διάκριση.

Στὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου
Εὐσταθίου συμμετεῖχαν ὅλοι οἱ Ἐφημέριοι τῆς
Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Ἀμφικλείας, ὁ Ἱεροκῆρυξ

Ἀρχιμ. Δημήτριος Ζελια-
ναῖος, ὁ ἐξ Ἀθηνῶν ἐφη-
μέριος Νέας Σμύρνης π.
Ἀθανάσιος Καλογήρου,
καὶ ἡ Ἡγουμένη τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Δαδίου Μο-
ναχὴ Νεκταρία, ἔψαλε δὲ
χορωδία νέων πρὸς μεγά-
λη ἱκανοποίηση καὶ
εὐχαρίστηση τῶν πιστῶν.
Ἀπὸ πλευρᾶς ἐπισήμων
συμμετεῖχαν ὁ Ἀντιπερι-
φερειάρχης κ. Θωμᾶς
Στάικος, ὁ Δήμαρχος
Ἐλάτειας – Τιθορέας κ.
Θεόδωρος Ντοῦρος, οἱ

πρώην Δήμαρχοι τῶν Δήμων Ἀμφικλειας καὶ Τιθο-
ρέας, ὁ Στρατιωτικὸς Διοικητὴς τῆς Μονάδος τοῦ

ἀπόψεις σχετικὰ μὲ τὴν προώθηση καὶ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ θρη-
σκευτικοῦ προσκυνηματικοῦ τουρισμοῦ στὸ Νομό μας.

Ἐπισκέψεις Σεβασμιωτάτου σέ Σχολεῖα
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἐπισκέφθη-
κε τὴν Τετάρτη 10 Ὀκτωβρίου τὸ πρωί, τὸ  νεόδμητο 6ο Λύ-
κειο  Λαμίας καί προσέφερε 13 εἰκόνες γιά τίς αἴθουσες διδα-

σκαλίας. Τὸν Σεβασμιώτατο ὑποδέχθηκε ἡ Διευθύντρια κα
Ἀγγελικὴ Κάππου μὲ τὸν σύλλογο τῶν καθηγητῶν. Στὴ συνέ-
χεια, ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε στοὺς μαθητὲς, οἱ ὁποίοι παρα-
κολούθησαν μὲ μεγάλο ἐνδιαφέρον .

Ἁγιασμός στό Σχολεῖο Ἐνισχυτικῆς Διδασκαλίας τῆς Μητροπόλεως.
Γιὰ δεύτερη συνεχόμενη χρονιὰ ξεκίνησαν τὰ μαθήματα τοῦ
Σχολείου Ἐνισχυτικῆς Διδασκαλίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Φθιώτιδος γιὰ τὸ διδακτικὸ ἔτος 2012 – 2013. Τὴν Πέμπτη 11
Ὀκτωβρίου τὸ ἀπόγευμα τελέσθηκε ὁ καθιερωμένος ἁγιασμὸς
ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας στὸ Πνευματικὸ Κέν-
τρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων Λαμίας, ὅπου παραδί-
δονται καθημερινὰ τὰ μαθήματα. Στὸ συγκεκριμένο Σχολεῖο
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως φοιτοῦν ἐντελῶς δωρεάν  40 μαθη-
τές,  μὲ τὴν μέριμνα τῆς ὑπευθύνου κας Χριστίνας Κουτκιᾶ τ.
Προϊσταμένης  Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως καὶ τὴν ἐνεργὸ
βοήθεια 22  ἔμπειρων δασκάλων. Μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ἁγια-
σμοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας διένειμε σὲ δασκά-
λους, μαθητὲς καὶ γονεῖς μιὰ μικρὴ εὐλογία καὶ ἀκολούθως

προσφέρθηκε κέρασμα σὲ ὅλους ἐκ μέρους τῆς Ἐνορίας.

Ἀρχιερατικές θείες Λειτουργίες σέ χωριά τῆς Μητροπόλεώς μας.

Τὴν Κυριακὴ 14 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καὶ ὁμίλησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας
Παρασκευῆς στὸ χωριὸ Πουρνάρι Δομοκού. Μετὰ τὴν Θεία
Λειτουργία τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο προσέφερε κέρασμα
σὲ ὅλους τους παρευρισκομένους. Ἐπίσης τήν Κυριακή 21
Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγί-
ου Γεωργίου Κάτω Καλλιθέας Σπερχειάδος καί στή συνέχεια
ἐπισκέφθηκε τό Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο Σπερχειάδος.
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Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τῶν συνέδρων στήν Ἱερά Μονή Ἁγ. Ἀθανασίου Ὀμβριακῆς. Ἀπό τήν ἀπονομή τοῦ μεταλλίου τῆς Μητροπόλεως στόν Δήμαρχο Δομοκοῦ.

Ἀπό τή πανηγυρική θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Δομοκοῦ.

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ προέδρου καί μελῶν τοῦ Δ.Σ. Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου

Ὁ Σεβασμιώτατος μιλᾶ στούς μαθητές τοῦ 6ου Λυκείου Λαμίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τούς μαθητές τοῦ Σχολείου Ἐνισχυτικῆς διδασκαλίας.

Ἀπό τήν θεία Λειτουργία στό Πουρνάρι Δομοκοῦ

Ἀπό τήν διανομή ἀντιδώρου μετά τήν θεία Λειτουργία στή Κάτω Καλλιθέα.

Ὁ  Ἱ. Ναός Ἁγ. Νικολάου Μουάνζας

Ἡ ἀνέγερση τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολά-
ου Μουάναζας τὴν δαπάνη τῆς κατασκευῆς τοῦ ὁποίου
ἔχει ἀναλάβει ἐξ ὁλοκλήρου ἡ Μητρόπολή μας ἔχει
προχωρήσει πολύ. Ἤδη περατώθηκε ἡ κεραμοσκεπή
καὶ συνεχίζονται οἱ ἐργασίες μέ τήν τοποθέτηση παρα-
θύρων, τέμπλου καὶ πλακιδίων. Οἱ προσφορές τῶν
πιστῶν πιάνουν τόπο.



Μὲ μεγάλη ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε τὸ Σάββατο 22 καὶ
τὴν Κυριακὴ 23 Σεπτεμβρίου στὴν πόλη τοῦ Δομοκοῦ τὸ διή-
μερο Ἱστορικὸ Συνέδριο ποὺ διοργάνωσε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη
Φθιώτιδος μὲ τὴν συνεργασία τοῦ Δήμου Δομοκοῦ καὶ εἶχε ὡς
θέμα «Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία τῆς Ἐπαρχίας Θαυμακοῦ». Τὸ
Συνέδριο ἔλαβε χώρα στὴ μεγάλη αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ
Κέντρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίας Παρασκευῆς Δομο-
κοῦ καὶ τὸ παρακολούθη-
σαν πολλοὶ ἄνθρωποι ἀπὸ
τὴν πόλη τοῦ Δομοκοῦ
καὶ τὴν εὐρύτερη περιοχή.

Μετὰ τὴν καθιερωμένη
προσευχὴ ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος προσεφώνησε
τούς Ἀρχιερεῖς, τοὺς παρι-
σταμένους ἐπισήμους καὶ
τοὺς συνέδρους ἐκφρά-
ζοντας τὴν χαρά του γιὰ τὸ
πρωτόγνωρο αὐτὸ γε-
γονὸς, ποὺ τιμᾶ τὸν Δο-
μοκὸ καὶ ἐκφράζει τὴν
ἀγαστὴ συνεργασία τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως, ἀποσκο-
πεῖ στὴν  προβολὴ τῆς πνευματικῆς κληρονομιᾶς τοῦ τόπου
καὶ ἀποβλέπει στὴν στενότερη ἐπαφὴ κυρίως τῆς νέας γενιᾶς
μὲ τὴν  ἱστορία. Σὲ αὐτὸ τὸ πνεῦμα κινήθηκε καὶ ὁ χαιρετισμὸς
τοῦ Δημάρχου Δομοκοῦ κ. Στυλιανοῦ Σύρου, ὁ ὁποῖος κατέ-
θεσε τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν προσήλωσή του στὴν Ἐκκλησία, μὲ
τὴν ὁποία, ὅπως εἶπε, ἡ συνεργασία σὲ ὅλους τούς τομεῖς εἶναι
ἀπαραίτητη αὐτὴ τὴν ἐποχὴ ὅσο ποτὲ ἄλλοτε. Χαιρετισμὸ ἀπη-
ύθυνε ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Θωμᾶς Στάϊκος, ὁ ὁποῖος ἐπή-
νεσε τὸν Σεβασμιώτατο γιὰ τὶς ἐντυπωσιακὲς δραστηριότητές
του. Ἐπίσης χαιρέτησε τούς συνέδρους καὶ ὁ πρόεδρος τῶν ἐν
Ἀθήναις Δομοκιτῶν κ. Χρίστος Τσουτσουλόπουλος. Ἐν συνέ-
χεια ἀκολούθησαν οἱ πολὺ ἐνδιαφέρουσες Εἰσηγήσεις, τὶς
ὁποῖες οἱ Σύνεδροι παρακολούθησαν μὲ προσοχή.

Οἱ εἰσηγήσεις ποὺ ἐκφωνήθηκαν σύμφωνα μὲ τὸ πρό-
γραμμα ἦταν οἱ ἑξῆς:

-Ἡ Ἱστορία τῆς Ἐπισκοπῆς Θαυμακοῦ, τοῦ κ. Κωνσταντίνου

Γαλλῆ, ἱστορικοῦ Ἐρευνητῆ.
-Ἡ συμβολὴ τῶν Μοναστηριῶν τῆς Ἐπισκοπῆς Θαυμακοῦ

στοὺς ἀπελευθερωτικοὺς ἀγῶνες, τοῦ κ. Δημητρίου Κου-
τρούμπα Δρ.Φ., Θεολόγου – Φιλολόγου, τ. Γενικοῦ Ἐπιθεω-
ρητοῦ Μ. Ἐκπαιδεύσεως.

-Λείψανα καὶ Λειψανοθῆκες τῆς Ἐπισκοπῆς Θαυμακοῦ, τοῦ
Ἱερολογ. Ἱεροδιακόνου
Ἀμβροσίου Ἀναστασίου,
Θεολόγου.

-Στοιχεῖα γιὰ τὴν Ἐπι-
σκοπὴ Θαυμακοῦ ἀπὸ
τοὺς κώδικες τῆς Μητρο-
πόλεως Λαρίσης 1647 –
1868 καὶ τῆς Ἐπισκοπῆς
Τρίκκης καὶ Σταγῶν 1688-
1852, τοῦ κ. Δημητρίου
Θεοδ. Νάτσιου, Φιλολό-
γου, πρ. Διευθυντοῦ τοῦ
ἱστορικοῦ Ἀρχείου Λα-
μίας.

-Οἱ Ἱερὲς Μονὲς τῆς
Ἐπισκοπῆς Θαυμακοῦ.
Ἱστορία – προσφορὰ –
κειμήλια, τοῦ κ. Δημητρί-

ου Κουτσουλέλου, Ἐπιτίμου Ἐπόπτου Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσε-
ως.

-Μισαὴλ Ἐπίσκοπος Θαυμακοῦ, τῆς κας Χριστίνας  Κολο-
βοῦ, Δρ.Θ. – Ἐκπαιδευτικοῦ.

-Ὁ Ὀμβριακίτης Ἱερομόναχος Νικόλαος Δοχειαρίτης (1781-
1846). Ὁ βίος καὶ ἡ συμβολὴ αὐτοῦ στὴν Ψαλτικὴ Τέχνη, τοῦ
κ. Μιχαὴλ Στρουμπάκη Δρ.Θ., Καθηγητοῦ Ἀνωτάτης Ἐκκλη-
σιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης.

Ἡ πρώτη ἡμέρα τοῦ Συνεδρίου μετὰ τὶς Εἰσηγήσεις περιε-
λάμβανε προσκυνηματικὴ ἐπίσκεψη στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου
Ἀθανασίου Ὀμβριακῆς, ὅπου ἡ Γερόντισσα Μακαρία ὑπεδέχ-
θη μὲ τὸ Μοναστηριακὸ τελετουργικό τούς Ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς
Συνέδρους καὶ μετὰ τὴν δέηση καί ξενάγηση στὸ Καθολικὸ
παρέθεσε Ἀβραμιαία φιλοξενία στή τραπεζαρία τῆς μονῆς.

Τὸ ἀπόγευμα οἱ Σύνεδροι ἐπισκέφτηκαν τὴν ἄλλη Ἱερὰ
Μονὴ τῆς περιοχῆς, τὴν Παναγία Φανερωμένη, ὅπου τούς
ὑπεδέχθη ἐγκάρδια ὁ Ἡγούμενος Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Σῦρος. Τὸ

Μοδίου μὲ συνοδεία, καὶ οἱ Διευθυντὲς τῶν Γυ-
μνασίων καὶ Λυκείων Ἀμφικλείας μὲ τοὺς μαθητές
τους.

Μετὰ τὰ ἐγκαίνια, ποὺ ἔγιναν σὲ κλῖμα χαρᾶς
καὶ ἐνθουσιασμοῦ παρετέθη δεξίωση στὴν ὁποία
παρευρέθησαν ὅλοι οἱ ἑορταστές.

Στό πλαίσιο τῆς ἐπισκέψεώς του στή περιοχή ὁ
Σεβασμιώτατος εἶχε ἰδιαίτερη συνάντηση στὸ γρα-
φεῖο τοῦ Ναοῦ μέ ἱερεῖς τῆς περιφερείας, μέ τούς
ὁποίους συνομίλησε γιὰ διάφορα ποιμαντικὰ θέμα-
τα καὶ ἔδωσε κατευθύνσεις γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση
τῶν δοκιμαζόμενων ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση
ἀδελφῶν μας, ὥστε ὅλους ἀδιακρίτως νὰ ἀγκαλιά-
σει ἡ στοργὴ καὶ ἡ ἀγάπη τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας.
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Τὸ ἀπόγευμα τῆς
Κυριακῆς 21ης Ὀκτω-
βρίου ἐκοιμήθῃ ἐν Κυ-
ρίῳ ὁ Μέγας Εὐεργέτης
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως Φθιώτιδος καὶ τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Δαμάστας
Δημήτριος Καραγκού-
νης.

Ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος μόλις πληρο-
φορήθηκε τήν ἐκδημία
του, ἐπικοινώνησε τη-
λεφωνικὰ μὲ τὴ σύζυγό
του ἐρίτιμο κα Ἑλένη
Καραγκούνη καὶ ἐξέφρασε τὰ συλλυπητήρια του Ἱεροῦ
Κλήρου, τῶν μοναζουσῶν καὶ τοῦ ἰδίου προσωπικῶς,
εὐχηθείς ὁ Κύριος νὰ ἀναπαύσει τὴν ψυχὴ του ἐν χώρᾳ Δι-
καίων καὶ εἰς ἐκείνη νὰ χαρίζει τὴν ἄνωθεν παρηγορία. Ἡ
ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ ἐκλιπόντος τελέσθηκε τὴν Τρίτη 23
Ὀκτωβρίου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Διονυσίου
Ἀρεοπαγίτου Ἀθηνῶν. Τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας προέστη ὁ
Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας κ. Νικόλα-
ος, ἐνῶ ἔλαβαν μέρος
ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Σύρου, Τή-
νου κ. Δωροθέος καί ὁ
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκο-
πος Θαυμακοῦ κ.
Ἰάκωβος, ἐπίσης στήν
ἀκολουθία παρέστη
καί ἡ Καθηγουμένη τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Δαμάστας
γερόντισσα Ἰωάννα μέ
τήν ἀδελφότητα τῆς
Μονῆς.

Στὴν ὁμιλία του ὁ
Σεβασμιώτατος ἐξῆρε
τὴν προσωπικότητα
τοῦ Δημητρίου Καραγκούνη, τονίσας ἰδιαιτέρως τὴν μεγάλη
του προσφορὰ στὴν κοινωνία, στὴν Πατρίδα καὶ στὴν
Ἐκκλησία. Χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τῆς ζωῆς του ἦταν ἡ
βαθειὰ πίστη του πρὸς τὸ Θεό, τὴν ὁποία τοῦ μετέδωσε ἡ
εὐλαβὴς μητέρα του. Ἐκδήλωση τῆς ἀγάπης του πρὸς τὴν
Ἐκκλησία ἦταν οἱ ἀμέτρητες ἀγαθοεργίες του πρὸς τὸν δοκι-
μαζόμενο ἄνθρωπο καὶ πρὸς τὰ ἱερὰ καθιδρύματα τῆς
Ἐκκλησίας.

Ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ τῶν Ἀθηνῶν, τὸ Ἱερὸ Ἵδρυμα Εὐαγγελι-
στρίας Τήνου καὶ ἡ Ἱερὰ Μονὴ Δαμάστας πολλὰ ἔχουν νὰ
διηγοῦνται διὰ τὰ καλά του ἔργα. Τελειώνοντας ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἐξέφρασε τὴν εὐγνωμοσύνη τῆς Ἱερᾶς Ἀδελφό-
τητος τῆς Παναγίας Δαμάστας χάρις στὶς προσφορὲς τοῦ
ὁποίου ἀνακαινίστηκε ἐκ βάθρων καὶ ἐξωραΐστηκε ἀρχιτε-
κτονικά. Γεγονὸς εἶναι ὅτι στὸν ἀείμνηστο Μεγάλο Εὐεργέτη
τῆς Ἐκκλησίας Δημήτριο Καραγκούνη εἶχε πλήρη ἐφαρ-
μογὴ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου «μακάριόν ἐστι διδόναι μᾶλλον ἤ

λαμβάνειν». Ἔχαιρε νὰ
διανέμει, διότι διαπί-
στωνε ὅτι στὴν ἀγάπη
καὶ στὴν προσφορὰ
ὑπάρχει τὸ νόημα τῆς
εὐτυχίας.

Μετὰ τὸν Σεβα-
σμιώτατο μίλησαν ὁ
Μητροπολίτης Σύρου
κ. Δωρόθεος καὶ ὁ Ἐπί-
σκοπος Θαυμακοῦ κ.
Ἰάκωβος καὶ ἐξέφρασαν
τὴν εὐγνωμοσύνη τους
γιὰ τὴν συμπαράστασή
του στὴν Ἱερὰ Μητρό-
πολη Σύρου καὶ στὸ

Ἱερὸ  Ἵδρυμα Εὐαγγελιστρίας καθὼς ἐπίσης καὶ στὸ Ναὸ τοῦ
πολιούχου Ἀθηνῶν Ἁγίου Διονυσίου ποὺ ἦταν καὶ ἡ Ἐνο-
ρία του.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καὶ ὁ
Θεοφιλέστατος Θαυμακοῦ κ. Ἰάκωβος συνόδευσαν τὸν
νεκρὸ στὸ Α΄ Νεκροταφεῖο, ὅπου ἔγινε ἡ ταφὴ στὸν οἰκογε-
νειακό του τάφο.

Ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ
Ἱερὸς Κλῆρος, ἡ Ἀδελ-
φότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Δαμάστας καὶ ὁ
εὐλαβὴς λαὸς τῆς
Φθιώτιδος συλλυ-
ποῦνται τὴν ἐρίτιμο σύ-
ζυγο τοῦ ἀειμνήστου
Δημητρίου Καραγκού-
νη καὶ εὔχονται πρὸς
Κύριον διὰ τὴν αἰωνία
ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς
του.

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη
Φθιώτιδος σὲ ἔνδειξη
τιμῆς καὶ εὐγνωμοσύ-
νης πρὸς τὸν ἀείμνη-
στο, ἔκρουσε πενθίμως

τοὺς κώδωνας τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Λαμίας καὶ τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Δαμάστας κατὰ τὴν ὥρα τῆς κηδείας του.

Ἂς εἶναι ἡ μνήμη του αἰωνία. 

Ὑπέρ Γηροκομείου Στυλίδος
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος 
κ. Νικόλαος ............................................................200.00
Ἡ κα Μαρία Ἀγγελοκωνσταντῆ ...........................2.000,00
Ἡ κα Σουλτάνα Σιρδάρη .........................................500,00
Ὁ πανοσ. Ἀρχιμ. π. Θεόκλητος Μπρούζης ............300.00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μονῆς 
Ἁγ. Ἀναργύρων Ἀταλάντης ....................................500.00
Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ 
Ἁγ. Παντελεήμονος Καμ. Βουρλων .......................300.00
Ἡ κα Νίνα Καραμήτσου ..........................................450,00 
Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ 
Ἁγ. Εὐσταθίου Κουμπουριανῶν ............................200,00 
Ὁ κ. Γεώργιος Ἀγγελής ...........................................287,08
Ἡ κα Εἰρήνη Κακογιάννη ........................................110,00
Τό Ἐνορ. Φιλόπτωχο Ἁγίας Αἰκατερίνης Ἀχινοῦ ....400,00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Θεοδώρων Λαμίας ....150,00
Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Κωνσταντινου 
Ν. Μαγνησίας .........................................................110,00
Ἡ κα Παβαγιώτα Παπαδοπούλου ............................50,00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου Λαμίας ...50,00
Ὁ Αἰδεσ. Πρεσβυτ. π. Ἀπόστολος Κουτσοκέρας ......50,00
Ἡ κα Κωνσταντίνα Ντἀσιου ......................................40,00
Ἡ κα Βιβή Λωρίδα-Παρίκου ......................................40,00
Ἡ κα Τσούρμα Βασιλική ...........................................50.00
Ἡ κα Χριστίνα Μυρώδη ............................................20,00
Ἡ κα Γεωργία Λουκαντζίκου ....................................20,00

Ὑπερ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζας
Ἡ κα Βασιλική Παναγιωτοπούλου ......................1.000.00 
Ὁ Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Κωνσταντῖνος Θεολογᾶς ........100.00
Ἀνώνυμος .................................................................50,00
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη ............................................90,00

Ὑπέρ Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων
Ὁ κ. Δημήτριος Καραγκούνης ...........................10.000,00

Ὑπέρ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
Τό Ἐκκλ. Συμβ. Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου Βαρδατῶν .....1.000,00

Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Ἡ κα Δέσποινα Μακρῆ ...........................................500,00
Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ  Ἱ. Ναοῦ
Ἁγ, Γεωργίου Ἀρκίτσης .........................................450,00

Ὑπέρ Ἐκκλησιαστικῆς Δράσεως
Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ  Ἱ. Ναοῦ 
Ἁγ. Θεοδώρων Ἀταλάντης .....................................500,00

Ὑπέρ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ
Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ 
Κοιμήσεως Θεοτόκου Πουγκακίων .......................300,00
Ἡ κα Συμέλα Πατσινακίδου ......................................15,00

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2013
Ἀφιερωμένο στόν Τίμιο Σταυρό

Τό ἡμερολόγιο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ώς μας γιά τό
2013 εἶναι ἀφιερω-
μένο στό Τίμιο
Σταυρό γιά δύο
λόγους:
Πρῶτον, διότι ὁ
σταυρός στήν κα-
θημερινή ζωή τοῦ
λαοῦ μας εἶναι μιά
καταφανής κατά-
σταση, καθώς κα-
θημερινά σταυρώ-
νεται στίς πάσης

φύσεως θλίψεις και δυσκολίες πού ἔχουν κο-
ρυφωθεῖ στή Πατρίδα μας. Καί δεύτερον,
διότι στό μαρτύριο τοῦ δικοῦ μας σταυροῦ
ἐλπίδα εἶναι ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ καί ὁ
Ἐσταυρωμένος Ἰησοῦς, ὁ ὁποῖος ἀναιρεῖ τά
δικά μας πάθη καί καταργεῖ τή δύναμη τῆς
φθορᾶς καί τοῦ θανάτου.

Δ Ω Ρ Ε Ε Σ
Μονὴ Δαμάστας ἀναφέρθηκε στὸ ἱστορικό τῆς Εἰκόνος τῆς Πα-
ναγίας τῆς Κόλαινας. Ὁ Σεβασμιώτατος εἰς ἔνδειξη τιμῆς προ-
σέφερε στὸν κ. Νικόλαο Νάνο τὸ μετάλλιο τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως καὶ ἐκεῖνος μὲ τὴν σειρὰ του προσέφερε στὸν Σεβα-
σμιώτατο εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Νικολάου. 

Ἐκδημία ἱερέως Γεωργίου Μαντέ.

Ἐξεδήμησε εἰς Κύριον τὴν Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου, ὁ συντα-
ξιοῦχος κληρικός  τῆς Μητροπόλεώς μας π. Γεώργιος Μαντές.
Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ πατρὸς Γεωργίου ἔγινε
τὴν Παρασκευὴ τὸ 28 Σεπτεμβρίου στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ὁσίου
Σεραφεὶμ στὴ Νέα Σπαρτιά, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου. Ὁ μακαριστὸς γεννήθηκε
τὸ 1926 στὸ χωριὸ Σπαρτιά. Χειροτονήθηκε διάκονος στὶς 26
Δεκεμβρίου τοῦ 1976 καὶ πρεσβύτερος  στὶς 27 Δεκεμβρίου
τοῦ ἰδίου ἔτους ἀπὸ τὸν μακαριστὸ Μητροπολίτη Φθιώτιδος
κυρὸ Δαμασκηνό. Ἀρχικὰ διορίστηκε προσωρινὸς ἐφημέριος
στὴν ἐνορία τῆς Ἁγίας Εἰρήνης Λιμογαρδίου καὶ ἀπὸ τὴν 1η
Μαΐου τοῦ 1980 ὑπηρέτησε στὴν ἐνορία τῶν Ἁγίων Ἀναργύ-
ρων Καραβομύλου ἀπ’ ὅπου συνταξιοδοτήθηκε τὸ ἔτος 2001.

Ἁγιασμός ἐνάρξεως μαθημάτων Σχολικῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς
Μὲ τὶς εὐλογίες τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ἄρχισαν καὶ φέτος
τὰ μαθήματα στὴ Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας «Γερμανὸς ὁ Μελωδός». Τὸν καθιερωμένο
Ἁγιασμὸ ἐπὶ τῆ ἐνάρξει τῶν μαθημάτων, τέλεσε ὁ Σεβασμιώτα-
τος Ποιμενάρχης κ. Νικόλαος μὲ τὴν συμμετοχὴ Ἱερέων καὶ

Διακόνων τῆς Μητροπόλεώς μας, τὸ Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου,
στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Λαμίας. Στὸ τέλος τοῦ ἁγιασμοῦ ὁ Σεβασμιώτατος ἐπέδωσε τὰ
πτυχία σὲ 6 ἀποφοίτους της Σχολῆς, τοὺς κ. Θεόφιλο Κυριάκο,
Κωνσταντῖνο Ζεμερτζόγλου, π. Ἠλία Ζαφείρη, Ἰωάννη Ἀμού-
τζια, Εὐστάθιο Κατόπη καὶ Λαμπρινὸ Καλιακούδα.. Τὴν φετινὴ
χρονιὰ ἡ Σχολὴ μαζὶ μὲ τὰ παραρτήματα ἀριθμεῖ 170 μαθητές.

Ὁ Μητροπολίτης Κεντρώας Ἀφρικῆς στή Λαμία
Προσκεκλημένος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.
Νικόλαου βρέθηκε τὴν Κυριακὴ 30 Σεπτεμβρίου στὴν Λαμία ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κεντρώας Ἀφρικῆς κ. Νικηφό-
ρος. Ὁ Σεβασμιώτατος Κεντρώας Ἀφρικῆς προεξῆρχε τῆς
Ἀρχιερατικῆς θ. Λειτουργίας ἡ ὁποία τελέσθηκε στὸν  Ἱερὸ
Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας συ-
νιερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας καί
ἐκήρυξε τό θεῖο Λόγο.  Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας
τελέσθηκε δέηση γιὰ τοὺς Μεγάλους Εὐεργέτες τοῦ Ἔθνους
παρουσία πολλῶν ἐπισήμων. Τὸν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας
ἐκφώνησε ἡ κα Χρυσάννα Μωρίκη, Διευθύντρια τοῦ Γυμνασί-

ου Μακρακώμης. Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία οἱ δύο Ἀρχιερεῖς
ἐπισκέφθηκαν τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀγάθωνος  καὶ προσκύνησαν
τὴν Θαυματουργὸ Εἰκόνα τῆς Παναγίας καί τὸ ἄφθαρτο σκή-
νωμα τοῦ Γέροντος Βησσαρίωνος  Ἦταν ἡ πρώτη ἐπίσκεψη τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεντρώας Ἀφρικῆς στὴν Ἱερὰ
Μητρόπολή μας.

Ἑορτή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ  Ἐρημίτου.
Μὲ λαμπρότητα καὶ κατάνυξη ἑορτάστηκε ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου στὴν Ὀμβριακὴ Δομοκού, ὅπου φυ-
λάσσεται ἡ τιμία Κάρα τοῦ Ὁσίου. Τὴν κυριώνυμο ἡμέρα,
Σάββατο 6 Ὀκτωβρίου, τελέσθηκε Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουρ-
γία στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Ἀθανασίου Ὀμβριακῆς ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου,
μέ τή συμμετοχή πολλῶν χριστιανῶν τῆς περιοχῆς. 

Ἐπίσκεψη Προέδρου Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου Λαμίας
Συνάντηση μὲ τὸν Πρόεδρο κ. Ἀλέξανδρο Διαμαντάρα καὶ τὰ
μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἐπιμελητηρίου Φθιώτι-
δος εἶχε τὴν Δευτέρα 8 Ὀκτωβρίου τὸ πρωὶ στὰ Γραφεῖα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος. Κατά τήν διάρκεια τῆς συναντήσεως ἀντήλλαξαν

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

ΕΚΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΔΙΗΜΕΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

Ἄποψη τῶν ἐπισήμων καί τῶν συνέδρων τοῦ διήμερου ἱστορικοῦ συνεδρίου.

Ἀπόψη τοῦ προεδρείου κατά τίς ἐργασίες τοῦ συνεδρίου. Ἄποψη τῶν ἐπισήμων κατά τήν διάρκεια τοῦ συνεδρίου.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τούς μαθητές καί καθηγητές τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς

Ἀπό τήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ π. Γεωργίου Μαντέ.

Ἀπό τήν προσκύνηση τοῦ ἀφθάρτου σκηνώματος τοῦ π. Βησσαρίωνος.

KATHXHTIKA SXOLEIA

Ἱ�ερᾶς�Μη�τρο�πό�λε�ως�Φθιώ�τι�δος

Ἡ�Ἐκκλησία�ἀγκαλιάζει�τά�παιδιά,
προσφέρει�ἀγωγή�καί�ἦθος.

Προτρέψτε�τά�παιδιά�σας.�Άξίζει.



Μ
ὲ ἐπισημότητα καὶ εὐλάβεια ὁ πιστὸς λαὸς τῆς
Λαμίας ὑποδέχθηκε τὴν Πέμπτη 13 Σεπτεμβρί-
ου τὴν τιμία κάρα τῆς ὁσίας Μεθοδίας τῆς ἐν

Κιμώλῳ. Τὴν τιμία Κάρα μετέφερε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας, Μυκόνου
καί Κιμώλου κ. Δωρόθεος ὁ Β΄ συνοδεία τοῦ Ἀρχιερα-
τικοῦ Ἐπιτρόπου Κιμώλου
Πρωτοπρεσβυτέρου π. Δη-
μητρίου Βεντούρη. Ἡ ὑπο-
δοχὴ ἔγινε στὴν πλατεία
Πάρκου τῆς Λαμίας ὅπου
παρουσία τῶν Σεβασμιωτά-
των Μητροπολιτῶν Καρπε-
νησίου κ. Νικολάου, Θηβῶν
καὶ Λεβαδείας κ. Γεωργίου,
τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν μο-
ναχικῶν ταγμάτων, τοῦ Δη-
μάρχου Λαμιέων κ. Γεωργί-
ου Κοτρωνιᾶ, τοῦ Ἀστυνο-
μικοῦ Διευθυντῆ Περιφέρει-
ας Στερεᾶς Ἑλλάδος Ἀπο-
στόλου Κασκάνη, τοῦ
Ἀστυνομικοῦ Διευθυντῆ Φθιώτιδος κ. Κωνσταντίνου
Νικολάου, τοῦ Ὑποδιοικητοῦ τῆς ΜΕΡ.ΥΠ. καὶ τοῦ
λαοῦ, τὴν παρέλαβε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
μας κ. Νικόλαος καὶ ἐψάλη δέηση. Ἐν συνέχεια σχη-
ματίσθηκε ἱερὰ πομπή, στὴν ὁποία συμμετεῖχαν ἡ φι-
λαρμονικὴ τοῦ Δήμου Λαμιέων, νέοι καὶ νέες μὲ παρα-
δοσιακὲς φορεσιές, μαθητὲς τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γυ-
μνασίου καὶ Λυκείου καὶ μεταφέρθηκε ἡ τιμία Κάρα
στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεο-
τόκου Λαμίας.

Μὲ τὴν τοποθέτηση τῆς τιμίας Κάρας στὸν Μητρο-
πολιτικὸ Ναὸ ἐτελέσθη δέηση κατὰ τὴν ὁποία ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας εὐχαρίστησε τὸν Σε-
βασμιώτατο Σύρου κ. Δωρόθεο ποὺ ἱκανοποίησε τὸ
αἴτημά μας καὶ ἀποδέχθηκε τὴν παράκλησή μας νὰ
παραχωρήσει τὸ πνευματικὸ Κειμήλιο τῆς Κιμώλου

γιὰ τέσσερις ἡμέρες στὴν πόλη τῆς Λαμίας μὲ σκοπὸ
τὴν Πνευματικὴ ἀνάταση καὶ τὸν ἁγιασμὸ τῶν πιστῶν.
Εὐχαρίστησε ἐπίσης τοὺς Κυκλαδίτες Σεβασμιωτάτους
Μητροπολίτες Καρπενησίου καὶ Θηβῶν γιὰ τὴν πα-
ρουσία τους στὴν ὑποδοχὴ τῆς Ὁσίας Μεθοδίας.

Στὴν ἀντιφώνησή του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Σύρου κ. Δωρόθεος
ἐξέφρασε τὴν χαρά του ποὺ
βρέθηκε στὴν ἱστορικὴ πό-
λη τῆς Λαμίας καὶ ἀναφέρ-
θηκε στὸ βίο τῆς ὁσίας, τῆς
ὁποίας ἡ φήμη ἐξαπλώνε-
ται σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ
τὰ ἀναρίθμητα θαύματα
ποὺ ἐπιτελεῖ.

Ἀκολούθως τελέσθηκε
Μέγας Πανηγυρικὸς Πο-
λυαρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου
Σύρου κ. Δωροθέου μὲ τὴν
συμμετοχὴ τῶν ὡς ἄνω

Ἀρχιερέων καὶ δεκάδων ἱερέων τῆς Φθιώτιδος.
Στὶς 10 μ.μ. ἄρχισε Ἱερὰ Ἀγρυπνία μέχρι πρωΐας,

τὴν ὁποία τέλεσε ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγί-
ου Νικολάου Δίβρης Ἀρχιμ. Ἀρσένιος Κατερέλος.

Τὴν Παρασκευὴ 14 Σεπτεμβρίου, ἑορτὴ τῆς Ὑψώ-
σεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τελέσθηκε Ἀρχιερατικὸ
Συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Σύ-
ρου κ. Δωροθέου καί συνιερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Ποιμενάρχου μας κ. Νικολάου. Τὸν θεῖο λόγο
κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Σύρου, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε
μεταξὺ ἄλλων στὴν δύναμη ποὺ χαρίζει ὁ Σταυρὸς
στὴ ζωὴ τῶν χριστιανῶν.

Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος ἀφοῦ εὐχαρίστησε
τὸν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας γιὰ τὴν πρόσκληση
καὶ τὴν τιμὴ ποὺ ἐπεφύλαξαν ὁ κλῆρος καὶ ὁ λαὸς

Συνέδριο Ὑπεύθυνων Νεότητος καὶ Κατηχητῶν

Στὶς Κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος φιλοξε-
νήθηκε τὸ τριήμερο 31 Αὐγούστου ἕως 2 Σεπτεμβρίου  Συνέ-
δριο διὰ τοὺς ὑπευθύνους  ἱερεῖς Νεότητος καὶ τούς Κατηχητές
τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὸ
ὁποῖο διοργάνωσε ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Χριστανικῆς Ἀγωγῆς
τῆς Νεότητος μὲ γενικὸ θέμα: «Διάλογος γιὰ τὴν ἀναμόρφωση
τῆς μεθοδολογίας τῆς Κατήχησης στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλά-
δος». Τὴν ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος,  Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπι-
τροπῆς, τὴν Παρασκευὴ 31 Αὐγούστου, τὸ ἀπόγευμα. Στὴν
ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου ἐκτὸς τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπο-
λιτῶν Φθιώτιδος καὶ Χαλκίδος παρέστη καὶ ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης κ. Παῦλος.

Ἑορτή Ἁγία Ἐρμιόνης στό Γηροκομεῖο Στυλίδος
Τήν προστάτιδά του Ἁγία Ἐρμιόνη ἑόρτασε τήν Τρίτη 4 Σεπτεμ-
βρίου τό Γηροκομεῖο Στυλίδος «Ἵδρυμα Πετρῆ - Στέγη Γερόν-
των» μέ Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου στό παρεκκλή-
σιο τοῦ Ἱδρύματος, πού βρίσκεται στόν τελευταῖο ὄροφο τοῦ
κτιρίου. Ἡ Λειτουργία αὐτή ἦταν ἡ πρώτη μετά τήν ἐγκατάστα-
ση τῶν Γερόντων στό νέο Γηροκομεῖο. Στήν Ἀρχιερατική θεία
Λειτουργία παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Στυλίδος κ. Ἀπόστολος
Γκλέτσος μέ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ὁ Μεγάλος
Εὐεργέτης κ. Ἀργύρης Πετρῆς, ἱερεῖς καί πιστοί ἀπό τή Στυλί-
δα, τή Λαμία καί ἀπό ἄλλες ἐνορίες τῆς Μητροπόλεως. 

Μνημόσυνο Ἡγουμένου Ἀντινίτσης.
Τὴν Κυριακὴ 2 Σεπτεμβρίου στὴν Ἱερὰ Μονὴ Γενεσίου τῆς Θε-
οτόκου Ἀντινίτσης τελέσθηκε τὸ τεσσαρακονθήμερο μνημό-
συνο τοῦ ἀειμνήστου Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμ.
Ἀγαθονίκου Ἀναγνωστοπούλου ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου.

Ἑορτή Γενεσίου τῆς Ὑπεραγίας τῆς Θεοτόκου.
Μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἑορτάστηκε τόν Γενέσιον τῆς Ὑπερα-
γίας Θεοτόκου στίς δύο ἱστορικές καί παλαίφατες ἱερές Μονές
τῆς Μητροπόλεώς μας, τῆς Ἀντινίτσης καί τῆς Δαμάστας. Στὴν
Ἱερὰ Μονὴ Ἀντινίτσης στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ, τήν Παρα-

σευή 7 Σεπτεμβρίου, χοροστάτησε καὶ ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Τήν κυριώ-
νυμο ἡμέρα, Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου, ὁ Σεβασμιώτατος
ἱερούργησε καί ὡμίλησε στήν Ἱ. Μονή Δαμάστας ὅπου ἔψαλε
πολυμελής Βυζαντινὴ χορωδία ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Πρω-
τοψάλτου κ. Μιχαὴλ Μελέτη.  Ἡ Θεία Λειτουργία μεταδόθηκε
ἀπὸ τὸν Ραδιοφωνικὸ Σταθμὸ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Πανήγυρις Ἁγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης
Μὲ ἐκκλησιαστικὴ μεγαλοπρέπεια ἑορτάστηκε στὸ δεύτερο
Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Κα-
μένων Βούρλων, τὸ ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο στὸν ἅγιο Χρυ-
σόστομο Σμύρνης, τὴν Κυριακὴ 9 Σεπτεμβρίου, ἡ μνήμη τοῦ
Ἁγίου Χρυσοστόμου τῷ σὺν αὐτῶ ἀναιρεθέντων μαρτύρων
κατὰ τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφή. Στὴν πανηγυρικὴ Θεία
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Λειτουργία ἱερούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος. Τὸν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ Καθηγού-
μενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμ. Χριστοφόρος Κολοκυθᾶς. Τὸ
ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας πραγματοποιήθηκε ἐπετειακή πο-
λιτιστικὴ ἐκδήλωση γιὰ τὰ 90 χρόνια ἀπὸ τὴν Μικρασιατικὴ
Καταστροφὴ καὶ τὰ 10 χρόνια ἀπὸ τὴ θεμελίωση τοῦ Νέου Κα-
θολικοῦ τῆς Μονῆς. 

Ἔναρξη νέας Σχολικῆς Χρονιᾶς.

Μὲ τὴν καθιερωμένη τέλεση τοῦ ἁγιασμοῦ ξεκίνησε ἡ νέα
σχολική χρονιά τήν Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου. Ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τέλεσε τόν ἁγιασμὸ  στὸ 6ο
Δημοτικό, στὸ 6ο Γυμνάσιο, στὸ 5ο καὶ 6ο Λύκειο καὶ στὸ
Ἐκκλησιαστικὸ Γυμνάσιο καὶ Λύκειο Λαμίας καί δώρισε σὲ
ὅλους τους Διευθυντὲς τῶν Σχολείων ἀπό μία Εἰκόνα τῆς Πα-

ναγίας τῆς «Φοβερᾶς Προστασίας» γιὰ νὰ σκεπάζει καὶ νὰ προ-
στατεύει τὰ σχολεῖα. 

Πανηγυρική θ. Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγίας Σοφίας Λαμίας
Τὴν Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου τὸ πρωὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Νικόλαος χοροστάτησε καὶ ὁμίλησε στόν
πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Σοφίας Λαμίας.

Πανήγυρις Ἱ. Παρεκκλησίου Ὀρφανοτροφείου Θηλέων.
Τὴν Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος χοροστάτησε καὶ ὁμίλησε στὴν πανηγυρικὴ

Θεία Λειτουργία ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῆς μεταστάσεως τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, στὸ ὁμώνυμο Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τοῦ
Ὀρφανοτροφείου Θηλέων Λαμίας.

Ἐπίσκεψη τοῦ Στρατηγοῦ Διοικητῆ ΜΕΡΥΠ

Ἐθιμοτυπικὴ ἐπίσκεψη στὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας
κ. Νικόλαο, ἐπὶ τῇ ἀναλήψει  τῶν νέων του καθηκόντων πραγ-
ματοποίησε τὴν Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου ὁ Διοικητὴς τῆς
ΜΕΡ.ΥΠ Ὑποστράτηγος Κωνσταντῖνος Βλάχος συνοδευόμενος
ἀπὸ τὸν Ὑποδιοικητὴ Ταξίαρχο κ. Περικλῆ Κουροβασίλη καὶ
τὸν Ἐπιτελάρχη Ταξίαρχο κ. Δημήτριο Εὐαγγελίδη. Ὁ Διοι-
κητὴς προσέφερε στὸν Σεβασμιώτατο τιμητικὴ πλακέτα μὲ τὸ
ἔμβλημα τῆς Μεραρχίας. 

Ἀντίγραφο τῆς Ἱ. Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Κόλαινας στή Δαμάστα. 
Ἀντίγραφο τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας Κόλαινας  προσέ-
φεραν πιστοί της Σαλαμίνας στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Παναγίας Δα-
μάστας. Ἡ ἐπίσημη ὑποδοχὴ  τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος ἔγινε τὴν Πέμ-
πτη 27 Σεπτεμβρίου τὸ ἀπόγευμα στὴν Ἱερὰ Μονὴ ἀπὸ τὸν Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ Νικόλαο παρουσία τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Τυρνάβου κ Ἰγνατίου.
Την  Ἱερὰ Εἰκόνα συνόδευσαν ἀπὸ τὴν Σαλαμίνα ὁ Ἀρχιερα-
τικὸς Ἐπίτροπος Σαλαμῖνος Ἀρχιμ. Τιμόθεος μὲ ἱερεῖς καὶ 250
προσκυνητές. Μετὰ τὴν ὑποδοχὴ της ἡ ἱερά Εἰκών τοποθετή-
θηκε στὸ κέντρο τῆς αὐλῆς πρὸ τοῦ Καθολικοῦ, ὅπου τελέ-
σθηκε δέηση καὶ ἀρτοκλασία. Ἀκολούθως ὁ κ. Νικόλαος Νά-
νος πρωτεργάτης τῆς ἀφιερώσεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος στὴν Ἱερὰ
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E K K Λ H C I A C T I K E C  E I Δ H C E I C τῆς Φθιώτιδος στὴν Ὁσία Μεθοδία, τοῦ ἐπέδωσε τὴν
ἀνώτατη τιμητικὴ διάκριση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Σύρου, τὸν Σταυρὸ τῆς Ὁσίας Μεθοδίας τῆς ἐν Κι-
μώλῳ.

Ἡ Θεία Λειτουργία μεταδόθηκε ζωντανὰ ἀπὸ τὸν
τηλεοπτικὸ σταθμὸ «STAR Κεντρικῆς Ἑλλάδος» καὶ
ἀπὸ τὸν ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ώς μας. 

Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας τελέσθηκε Μεθέορ-
τος  Ἑσπερινὸς καὶ ἡ ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν εἰς
τὸν τίμιον Σταυρὸν χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου μας. Στὴν ἀκολουθία παρέστησαν
πολλοὶ πιστοὶ ἀπὸ διάφορες περιοχὲς τῆς Φθιώτιδος,

οἱ ὁποῖοι
ἦρθαν γιὰ νὰ
προσκυνήσουν
τὴν τιμία Κά-
ρα τῆς ὁσίας
Μεθοδίας. 

Τὴν Κυ-
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θεία Λειτουρ-
γία στήν ὁποία
ἱερούργησε καί
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βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Στὸ τέ-
λος τῆς θείας Λειτουργίας τίμησε μὲ τὸ μετάλλιο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος καὶ προσέφερε ἕνα
ἐπιστήθιο Σταυρὸ  στὸν Πρωτοπρεσβύτερο Δημήτριο
Βεντούρη, Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο Κιμώλου, ὁ ὁποῖος
συνόδευσε τὴν τιμία Κάρα τῆς Ὁσίας στή Λαμία.
Ἀκολούθως τελέσθηκε Δέηση γιὰ τὰ 90 χρόνια ἀπὸ
τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφή. Στὴν ἀκολουθία παρέ-
στησαν ὁ Ὑπουργὸς κ. Χρῆστος Σταϊκούρας, οἱ Βου-
λευτὲς κα Ἑλένη Μακρῆ – Θεοδώρου, κ. Νικόλαος
Σταυρογιάννης καὶ κ. Κωνσταντῖνος Κουτσογιαννακό-
πουλος, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Θωμᾶς Στάικος, ὁ
Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Λα-
μιέων κ. Παναγιώτης Φώσκολος, ὁ Ἀστυνομικὸς Διευ-
θυντὴς Φθιώτιδος κ. Νικολάου, ὁ Ὑποδιοικητὴς τῆς
ΜΕΡ.ΥΠ καὶ ἄλλοι ἐκπρόσωποι φορέων τοῦ Νομοῦ.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας μετά τήν τέλεση τῆς
ἀκολουθίας τῦ Ἑσπερινοῦ στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ
Ναὸ, ἐψάλη δέηση ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπο-
λίτη μας κ. Νικόλαο καὶ τοὺς ἱερεῖς καὶ στὴν συνέχεια
κλῆρος καὶ λαὸς προέπεμψαν τὴν τιμία Κάρα τῆς
Ὁσίας Μεθοδίας τῆς ἐν Κιμώλῳ, εὐχαριστώντας την
γιὰ τὶς εὐεργεσίες ποὺ προσέφερε κατὰ τὴν τετραήμε-
ρο παραμονή της στὴν Λαμία.

Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 
ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΟΣ

Στό Γηροκομεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως « Ἵδρυ-
μα Α. Πετρῆ – Στέγη Γερόντων» στὴ Στυλίδα, πραγ-
ματοποίησε ἐπίσκεψη τό Σάββατο 27 Ὀκτωβρίου,
ὁμάδα τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Φθιώτιδος μὲ ἐπικε-
φαλῆς τὸν Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου κ. Λεωνίδα
Ἀναγνωστόπουλο μὲ σκοπὸ τήν ἰατρική ἐξέταση
τῶν τροφίμων τοῦ Ἱδρύματος καὶ τὴν συστηματικὴ
ὀργάνωση τῆς ἰατρικῆς φροντίδας τους.

Ἰατροὶ ὅλων τῶν εἰδικοτήτων ἐξέτασαν τοὺς γέ-
ροντες καὶ μετέδωσαν μὲ τὴν ἀγάπη τους αἰσιοδο-
ξία καὶ δύναμη στοὺς 35 τροφίμους, οἱ ὁποῖοι
ἐδέχθησαν τοὺς ἰατροὺς μὲ αἰσθήματα ἀγάπης καὶ
τιμῆς. Ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του μας κ. Νικολάου ὑποδέχθηκε τὴν ἰατρικὴ ὁμά-
δα ὁ Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Πρωτοπρ. π.
Νεόφυτος Ραφαηλίδης, ὁ ὁποῖος καὶ μετέφερε τὶς
εὐχαριστίες τοῦ Σεβασμιωτάτου γιὰ τὴν ἀξιέπαινη
πρωτοβουλία τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Φθιώτιδος
μὲ τὴν ὁποία καταξιώνεται στὴν συνείδηση τῆς κοι-
νωνίας. Τοὺς Ἰατροὺς συνόδευσαν στὰ δωμάτια
τῶν γερόντων ὁ Ὑπεύθυνος τοῦ Γηροκομείου
Ἀρχιμ. Μάξιμος Νικολόπουλος καὶ ἡ Νοσηλεύτρια
Ἔφη Παναγιωτοπούλου.

Εἶναι ἄξιο ὑπογραμμίσεως ὅτι μὲ πρόταση τοῦ
Προέδρου του ὁ Ἰατρικὸς Σύλλογος υἱοθέτησε τὸ
Γηροκομεῖο Στυλίδος, πρὸς τοὺς τροφίμους τοῦ
ὁποίου θὰ προσφέρει ἐθελοντικὰ κάθε ἰατρικὴ
φροντίδα καὶ ἐξυπηρέτηση.

Μετὰ τὸ Κοινωνικὸ Ἰατρεῖο εἶναι ἡ δεύτερη συ-
νεργασία τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου μὲ τὴν Ἱερὰ Μη-
τρόπολη, ἡ ὁποία ἀποδεικνύει τὴν εὐαισθησία τοῦ
Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν ἐθελοντῶν
Ἰατρῶν πρὸς τὶς εὐπαθεῖς ὁμάδες τῶν συνανθρώ-
πων μας καὶ ἐκφράζει συγχρόνως τήν ἐμπιστοσύνη
στὴν ἀποτελεσματικὴ συνεργασία μὲ τὴν Ἐκκλησία
ὑπὲρ τῶν ἀδυνάτων ἀδελφῶν μας.

ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΡΑΣ 
ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΕΘΟΔΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΜΩΛΟΥ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ἐνημερώνουμε ὅτι ἀπό τήν 1η
Ἰανουαρίου 2013 ὅσοι ἐπιθυ-
μοῦν νά διαβάζουν τήν ἐφημερί-
δα μας, νά συνδέονται μέ τήν
ἰστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεώς μας. 

http://www.imfth.gr

Ἀπό τήν ἔναρξη τοῦ συνεδρίου γιά τούς ὑπευθύνους νεότητος.

Ἀπό τήν θεία λειτουργία στό παρεκκλήσιο τοῦ Γηροκομείου Στυλίδος.

Ἀπό τόν πανηγυρικό ἑσπερινό στήν Ἱερά Μονή Ἀντινίτσης.

Ἀπό τόν ἁγιασμό στό 5ο δημοτικό σχολείο Λαμίας.

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Στρατηγοῦ Διοικητοῦ τῆς ΜΕΡΥΠ

Ἀπό τόν ἁγιασμό στό Ἐκκλησιαστικό Λύκειο Λαμίας.

Ἀπό τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία στήν Ἱ.Μ. Μεταμορφώσεως Κ. Βούρλων.

Ἀπό τήν ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας Κόλαινας.



Μ
ὲ ἐπισημότητα καὶ εὐλάβεια ὁ πιστὸς λαὸς τῆς
Λαμίας ὑποδέχθηκε τὴν Πέμπτη 13 Σεπτεμβρί-
ου τὴν τιμία κάρα τῆς ὁσίας Μεθοδίας τῆς ἐν

Κιμώλῳ. Τὴν τιμία Κάρα μετέφερε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας, Μυκόνου
καί Κιμώλου κ. Δωρόθεος ὁ Β΄ συνοδεία τοῦ Ἀρχιερα-
τικοῦ Ἐπιτρόπου Κιμώλου
Πρωτοπρεσβυτέρου π. Δη-
μητρίου Βεντούρη. Ἡ ὑπο-
δοχὴ ἔγινε στὴν πλατεία
Πάρκου τῆς Λαμίας ὅπου
παρουσία τῶν Σεβασμιωτά-
των Μητροπολιτῶν Καρπε-
νησίου κ. Νικολάου, Θηβῶν
καὶ Λεβαδείας κ. Γεωργίου,
τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν μο-
ναχικῶν ταγμάτων, τοῦ Δη-
μάρχου Λαμιέων κ. Γεωργί-
ου Κοτρωνιᾶ, τοῦ Ἀστυνο-
μικοῦ Διευθυντῆ Περιφέρει-
ας Στερεᾶς Ἑλλάδος Ἀπο-
στόλου Κασκάνη, τοῦ
Ἀστυνομικοῦ Διευθυντῆ Φθιώτιδος κ. Κωνσταντίνου
Νικολάου, τοῦ Ὑποδιοικητοῦ τῆς ΜΕΡ.ΥΠ. καὶ τοῦ
λαοῦ, τὴν παρέλαβε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
μας κ. Νικόλαος καὶ ἐψάλη δέηση. Ἐν συνέχεια σχη-
ματίσθηκε ἱερὰ πομπή, στὴν ὁποία συμμετεῖχαν ἡ φι-
λαρμονικὴ τοῦ Δήμου Λαμιέων, νέοι καὶ νέες μὲ παρα-
δοσιακὲς φορεσιές, μαθητὲς τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γυ-
μνασίου καὶ Λυκείου καὶ μεταφέρθηκε ἡ τιμία Κάρα
στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεο-
τόκου Λαμίας.

Μὲ τὴν τοποθέτηση τῆς τιμίας Κάρας στὸν Μητρο-
πολιτικὸ Ναὸ ἐτελέσθη δέηση κατὰ τὴν ὁποία ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας εὐχαρίστησε τὸν Σε-
βασμιώτατο Σύρου κ. Δωρόθεο ποὺ ἱκανοποίησε τὸ
αἴτημά μας καὶ ἀποδέχθηκε τὴν παράκλησή μας νὰ
παραχωρήσει τὸ πνευματικὸ Κειμήλιο τῆς Κιμώλου

γιὰ τέσσερις ἡμέρες στὴν πόλη τῆς Λαμίας μὲ σκοπὸ
τὴν Πνευματικὴ ἀνάταση καὶ τὸν ἁγιασμὸ τῶν πιστῶν.
Εὐχαρίστησε ἐπίσης τοὺς Κυκλαδίτες Σεβασμιωτάτους
Μητροπολίτες Καρπενησίου καὶ Θηβῶν γιὰ τὴν πα-
ρουσία τους στὴν ὑποδοχὴ τῆς Ὁσίας Μεθοδίας.

Στὴν ἀντιφώνησή του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Σύρου κ. Δωρόθεος
ἐξέφρασε τὴν χαρά του ποὺ
βρέθηκε στὴν ἱστορικὴ πό-
λη τῆς Λαμίας καὶ ἀναφέρ-
θηκε στὸ βίο τῆς ὁσίας, τῆς
ὁποίας ἡ φήμη ἐξαπλώνε-
ται σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ
τὰ ἀναρίθμητα θαύματα
ποὺ ἐπιτελεῖ.

Ἀκολούθως τελέσθηκε
Μέγας Πανηγυρικὸς Πο-
λυαρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου
Σύρου κ. Δωροθέου μὲ τὴν
συμμετοχὴ τῶν ὡς ἄνω

Ἀρχιερέων καὶ δεκάδων ἱερέων τῆς Φθιώτιδος.
Στὶς 10 μ.μ. ἄρχισε Ἱερὰ Ἀγρυπνία μέχρι πρωΐας,

τὴν ὁποία τέλεσε ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγί-
ου Νικολάου Δίβρης Ἀρχιμ. Ἀρσένιος Κατερέλος.

Τὴν Παρασκευὴ 14 Σεπτεμβρίου, ἑορτὴ τῆς Ὑψώ-
σεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τελέσθηκε Ἀρχιερατικὸ
Συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Σύ-
ρου κ. Δωροθέου καί συνιερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Ποιμενάρχου μας κ. Νικολάου. Τὸν θεῖο λόγο
κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Σύρου, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε
μεταξὺ ἄλλων στὴν δύναμη ποὺ χαρίζει ὁ Σταυρὸς
στὴ ζωὴ τῶν χριστιανῶν.

Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος ἀφοῦ εὐχαρίστησε
τὸν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας γιὰ τὴν πρόσκληση
καὶ τὴν τιμὴ ποὺ ἐπεφύλαξαν ὁ κλῆρος καὶ ὁ λαὸς

Συνέδριο Ὑπεύθυνων Νεότητος καὶ Κατηχητῶν

Στὶς Κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος φιλοξε-
νήθηκε τὸ τριήμερο 31 Αὐγούστου ἕως 2 Σεπτεμβρίου  Συνέ-
δριο διὰ τοὺς ὑπευθύνους  ἱερεῖς Νεότητος καὶ τούς Κατηχητές
τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὸ
ὁποῖο διοργάνωσε ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Χριστανικῆς Ἀγωγῆς
τῆς Νεότητος μὲ γενικὸ θέμα: «Διάλογος γιὰ τὴν ἀναμόρφωση
τῆς μεθοδολογίας τῆς Κατήχησης στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλά-
δος». Τὴν ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος,  Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπι-
τροπῆς, τὴν Παρασκευὴ 31 Αὐγούστου, τὸ ἀπόγευμα. Στὴν
ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου ἐκτὸς τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπο-
λιτῶν Φθιώτιδος καὶ Χαλκίδος παρέστη καὶ ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης κ. Παῦλος.

Ἑορτή Ἁγία Ἐρμιόνης στό Γηροκομεῖο Στυλίδος
Τήν προστάτιδά του Ἁγία Ἐρμιόνη ἑόρτασε τήν Τρίτη 4 Σεπτεμ-
βρίου τό Γηροκομεῖο Στυλίδος «Ἵδρυμα Πετρῆ - Στέγη Γερόν-
των» μέ Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου στό παρεκκλή-
σιο τοῦ Ἱδρύματος, πού βρίσκεται στόν τελευταῖο ὄροφο τοῦ
κτιρίου. Ἡ Λειτουργία αὐτή ἦταν ἡ πρώτη μετά τήν ἐγκατάστα-
ση τῶν Γερόντων στό νέο Γηροκομεῖο. Στήν Ἀρχιερατική θεία
Λειτουργία παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Στυλίδος κ. Ἀπόστολος
Γκλέτσος μέ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ὁ Μεγάλος
Εὐεργέτης κ. Ἀργύρης Πετρῆς, ἱερεῖς καί πιστοί ἀπό τή Στυλί-
δα, τή Λαμία καί ἀπό ἄλλες ἐνορίες τῆς Μητροπόλεως. 

Μνημόσυνο Ἡγουμένου Ἀντινίτσης.
Τὴν Κυριακὴ 2 Σεπτεμβρίου στὴν Ἱερὰ Μονὴ Γενεσίου τῆς Θε-
οτόκου Ἀντινίτσης τελέσθηκε τὸ τεσσαρακονθήμερο μνημό-
συνο τοῦ ἀειμνήστου Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμ.
Ἀγαθονίκου Ἀναγνωστοπούλου ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου.

Ἑορτή Γενεσίου τῆς Ὑπεραγίας τῆς Θεοτόκου.
Μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἑορτάστηκε τόν Γενέσιον τῆς Ὑπερα-
γίας Θεοτόκου στίς δύο ἱστορικές καί παλαίφατες ἱερές Μονές
τῆς Μητροπόλεώς μας, τῆς Ἀντινίτσης καί τῆς Δαμάστας. Στὴν
Ἱερὰ Μονὴ Ἀντινίτσης στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ, τήν Παρα-

σευή 7 Σεπτεμβρίου, χοροστάτησε καὶ ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Τήν κυριώ-
νυμο ἡμέρα, Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου, ὁ Σεβασμιώτατος
ἱερούργησε καί ὡμίλησε στήν Ἱ. Μονή Δαμάστας ὅπου ἔψαλε
πολυμελής Βυζαντινὴ χορωδία ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Πρω-
τοψάλτου κ. Μιχαὴλ Μελέτη.  Ἡ Θεία Λειτουργία μεταδόθηκε
ἀπὸ τὸν Ραδιοφωνικὸ Σταθμὸ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Πανήγυρις Ἁγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης
Μὲ ἐκκλησιαστικὴ μεγαλοπρέπεια ἑορτάστηκε στὸ δεύτερο
Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Κα-
μένων Βούρλων, τὸ ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο στὸν ἅγιο Χρυ-
σόστομο Σμύρνης, τὴν Κυριακὴ 9 Σεπτεμβρίου, ἡ μνήμη τοῦ
Ἁγίου Χρυσοστόμου τῷ σὺν αὐτῶ ἀναιρεθέντων μαρτύρων
κατὰ τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφή. Στὴν πανηγυρικὴ Θεία
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Λειτουργία ἱερούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος. Τὸν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ Καθηγού-
μενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμ. Χριστοφόρος Κολοκυθᾶς. Τὸ
ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας πραγματοποιήθηκε ἐπετειακή πο-
λιτιστικὴ ἐκδήλωση γιὰ τὰ 90 χρόνια ἀπὸ τὴν Μικρασιατικὴ
Καταστροφὴ καὶ τὰ 10 χρόνια ἀπὸ τὴ θεμελίωση τοῦ Νέου Κα-
θολικοῦ τῆς Μονῆς. 

Ἔναρξη νέας Σχολικῆς Χρονιᾶς.

Μὲ τὴν καθιερωμένη τέλεση τοῦ ἁγιασμοῦ ξεκίνησε ἡ νέα
σχολική χρονιά τήν Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου. Ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τέλεσε τόν ἁγιασμὸ  στὸ 6ο
Δημοτικό, στὸ 6ο Γυμνάσιο, στὸ 5ο καὶ 6ο Λύκειο καὶ στὸ
Ἐκκλησιαστικὸ Γυμνάσιο καὶ Λύκειο Λαμίας καί δώρισε σὲ
ὅλους τους Διευθυντὲς τῶν Σχολείων ἀπό μία Εἰκόνα τῆς Πα-

ναγίας τῆς «Φοβερᾶς Προστασίας» γιὰ νὰ σκεπάζει καὶ νὰ προ-
στατεύει τὰ σχολεῖα. 

Πανηγυρική θ. Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγίας Σοφίας Λαμίας
Τὴν Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου τὸ πρωὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Νικόλαος χοροστάτησε καὶ ὁμίλησε στόν
πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Σοφίας Λαμίας.

Πανήγυρις Ἱ. Παρεκκλησίου Ὀρφανοτροφείου Θηλέων.
Τὴν Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος χοροστάτησε καὶ ὁμίλησε στὴν πανηγυρικὴ

Θεία Λειτουργία ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῆς μεταστάσεως τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, στὸ ὁμώνυμο Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τοῦ
Ὀρφανοτροφείου Θηλέων Λαμίας.

Ἐπίσκεψη τοῦ Στρατηγοῦ Διοικητῆ ΜΕΡΥΠ

Ἐθιμοτυπικὴ ἐπίσκεψη στὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας
κ. Νικόλαο, ἐπὶ τῇ ἀναλήψει  τῶν νέων του καθηκόντων πραγ-
ματοποίησε τὴν Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου ὁ Διοικητὴς τῆς
ΜΕΡ.ΥΠ Ὑποστράτηγος Κωνσταντῖνος Βλάχος συνοδευόμενος
ἀπὸ τὸν Ὑποδιοικητὴ Ταξίαρχο κ. Περικλῆ Κουροβασίλη καὶ
τὸν Ἐπιτελάρχη Ταξίαρχο κ. Δημήτριο Εὐαγγελίδη. Ὁ Διοι-
κητὴς προσέφερε στὸν Σεβασμιώτατο τιμητικὴ πλακέτα μὲ τὸ
ἔμβλημα τῆς Μεραρχίας. 

Ἀντίγραφο τῆς Ἱ. Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Κόλαινας στή Δαμάστα. 
Ἀντίγραφο τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας Κόλαινας  προσέ-
φεραν πιστοί της Σαλαμίνας στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Παναγίας Δα-
μάστας. Ἡ ἐπίσημη ὑποδοχὴ  τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος ἔγινε τὴν Πέμ-
πτη 27 Σεπτεμβρίου τὸ ἀπόγευμα στὴν Ἱερὰ Μονὴ ἀπὸ τὸν Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ Νικόλαο παρουσία τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Τυρνάβου κ Ἰγνατίου.
Την  Ἱερὰ Εἰκόνα συνόδευσαν ἀπὸ τὴν Σαλαμίνα ὁ Ἀρχιερα-
τικὸς Ἐπίτροπος Σαλαμῖνος Ἀρχιμ. Τιμόθεος μὲ ἱερεῖς καὶ 250
προσκυνητές. Μετὰ τὴν ὑποδοχὴ της ἡ ἱερά Εἰκών τοποθετή-
θηκε στὸ κέντρο τῆς αὐλῆς πρὸ τοῦ Καθολικοῦ, ὅπου τελέ-
σθηκε δέηση καὶ ἀρτοκλασία. Ἀκολούθως ὁ κ. Νικόλαος Νά-
νος πρωτεργάτης τῆς ἀφιερώσεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος στὴν Ἱερὰ
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E K K Λ H C I A C T I K E C  E I Δ H C E I C τῆς Φθιώτιδος στὴν Ὁσία Μεθοδία, τοῦ ἐπέδωσε τὴν
ἀνώτατη τιμητικὴ διάκριση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Σύρου, τὸν Σταυρὸ τῆς Ὁσίας Μεθοδίας τῆς ἐν Κι-
μώλῳ.

Ἡ Θεία Λειτουργία μεταδόθηκε ζωντανὰ ἀπὸ τὸν
τηλεοπτικὸ σταθμὸ «STAR Κεντρικῆς Ἑλλάδος» καὶ
ἀπὸ τὸν ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ώς μας. 

Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας τελέσθηκε Μεθέορ-
τος  Ἑσπερινὸς καὶ ἡ ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν εἰς
τὸν τίμιον Σταυρὸν χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου μας. Στὴν ἀκολουθία παρέστησαν
πολλοὶ πιστοὶ ἀπὸ διάφορες περιοχὲς τῆς Φθιώτιδος,

οἱ ὁποῖοι
ἦρθαν γιὰ νὰ
προσκυνήσουν
τὴν τιμία Κά-
ρα τῆς ὁσίας
Μεθοδίας. 

Τὴν Κυ-
ριακὴ 16 Σε-
π τ ε μ β ρ ί ο υ
στόν Μητρο-
πολιτικὸ Ἱερὸ
Ναὸ Εὐαγγελι-
σμοῦ τῆς Θεο-
τόκου Λαμίας
τ ε λ έ σ θ η κ ε
ἀρ χ ι ε ρατ ι κ ή
θεία Λειτουρ-
γία στήν ὁποία
ἱερούργησε καί
ὡμίλησε ὁ Σε-

βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Στὸ τέ-
λος τῆς θείας Λειτουργίας τίμησε μὲ τὸ μετάλλιο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος καὶ προσέφερε ἕνα
ἐπιστήθιο Σταυρὸ  στὸν Πρωτοπρεσβύτερο Δημήτριο
Βεντούρη, Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο Κιμώλου, ὁ ὁποῖος
συνόδευσε τὴν τιμία Κάρα τῆς Ὁσίας στή Λαμία.
Ἀκολούθως τελέσθηκε Δέηση γιὰ τὰ 90 χρόνια ἀπὸ
τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφή. Στὴν ἀκολουθία παρέ-
στησαν ὁ Ὑπουργὸς κ. Χρῆστος Σταϊκούρας, οἱ Βου-
λευτὲς κα Ἑλένη Μακρῆ – Θεοδώρου, κ. Νικόλαος
Σταυρογιάννης καὶ κ. Κωνσταντῖνος Κουτσογιαννακό-
πουλος, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Θωμᾶς Στάικος, ὁ
Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Λα-
μιέων κ. Παναγιώτης Φώσκολος, ὁ Ἀστυνομικὸς Διευ-
θυντὴς Φθιώτιδος κ. Νικολάου, ὁ Ὑποδιοικητὴς τῆς
ΜΕΡ.ΥΠ καὶ ἄλλοι ἐκπρόσωποι φορέων τοῦ Νομοῦ.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας μετά τήν τέλεση τῆς
ἀκολουθίας τῦ Ἑσπερινοῦ στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ
Ναὸ, ἐψάλη δέηση ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπο-
λίτη μας κ. Νικόλαο καὶ τοὺς ἱερεῖς καὶ στὴν συνέχεια
κλῆρος καὶ λαὸς προέπεμψαν τὴν τιμία Κάρα τῆς
Ὁσίας Μεθοδίας τῆς ἐν Κιμώλῳ, εὐχαριστώντας την
γιὰ τὶς εὐεργεσίες ποὺ προσέφερε κατὰ τὴν τετραήμε-
ρο παραμονή της στὴν Λαμία.

Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 
ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΟΣ

Στό Γηροκομεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως « Ἵδρυ-
μα Α. Πετρῆ – Στέγη Γερόντων» στὴ Στυλίδα, πραγ-
ματοποίησε ἐπίσκεψη τό Σάββατο 27 Ὀκτωβρίου,
ὁμάδα τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Φθιώτιδος μὲ ἐπικε-
φαλῆς τὸν Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου κ. Λεωνίδα
Ἀναγνωστόπουλο μὲ σκοπὸ τήν ἰατρική ἐξέταση
τῶν τροφίμων τοῦ Ἱδρύματος καὶ τὴν συστηματικὴ
ὀργάνωση τῆς ἰατρικῆς φροντίδας τους.

Ἰατροὶ ὅλων τῶν εἰδικοτήτων ἐξέτασαν τοὺς γέ-
ροντες καὶ μετέδωσαν μὲ τὴν ἀγάπη τους αἰσιοδο-
ξία καὶ δύναμη στοὺς 35 τροφίμους, οἱ ὁποῖοι
ἐδέχθησαν τοὺς ἰατροὺς μὲ αἰσθήματα ἀγάπης καὶ
τιμῆς. Ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του μας κ. Νικολάου ὑποδέχθηκε τὴν ἰατρικὴ ὁμά-
δα ὁ Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Πρωτοπρ. π.
Νεόφυτος Ραφαηλίδης, ὁ ὁποῖος καὶ μετέφερε τὶς
εὐχαριστίες τοῦ Σεβασμιωτάτου γιὰ τὴν ἀξιέπαινη
πρωτοβουλία τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Φθιώτιδος
μὲ τὴν ὁποία καταξιώνεται στὴν συνείδηση τῆς κοι-
νωνίας. Τοὺς Ἰατροὺς συνόδευσαν στὰ δωμάτια
τῶν γερόντων ὁ Ὑπεύθυνος τοῦ Γηροκομείου
Ἀρχιμ. Μάξιμος Νικολόπουλος καὶ ἡ Νοσηλεύτρια
Ἔφη Παναγιωτοπούλου.

Εἶναι ἄξιο ὑπογραμμίσεως ὅτι μὲ πρόταση τοῦ
Προέδρου του ὁ Ἰατρικὸς Σύλλογος υἱοθέτησε τὸ
Γηροκομεῖο Στυλίδος, πρὸς τοὺς τροφίμους τοῦ
ὁποίου θὰ προσφέρει ἐθελοντικὰ κάθε ἰατρικὴ
φροντίδα καὶ ἐξυπηρέτηση.

Μετὰ τὸ Κοινωνικὸ Ἰατρεῖο εἶναι ἡ δεύτερη συ-
νεργασία τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου μὲ τὴν Ἱερὰ Μη-
τρόπολη, ἡ ὁποία ἀποδεικνύει τὴν εὐαισθησία τοῦ
Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν ἐθελοντῶν
Ἰατρῶν πρὸς τὶς εὐπαθεῖς ὁμάδες τῶν συνανθρώ-
πων μας καὶ ἐκφράζει συγχρόνως τήν ἐμπιστοσύνη
στὴν ἀποτελεσματικὴ συνεργασία μὲ τὴν Ἐκκλησία
ὑπὲρ τῶν ἀδυνάτων ἀδελφῶν μας.

ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΡΑΣ 
ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΕΘΟΔΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΜΩΛΟΥ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ἐνημερώνουμε ὅτι ἀπό τήν 1η
Ἰανουαρίου 2013 ὅσοι ἐπιθυ-
μοῦν νά διαβάζουν τήν ἐφημερί-
δα μας, νά συνδέονται μέ τήν
ἰστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεώς μας. 

http://www.imfth.gr

Ἀπό τήν ἔναρξη τοῦ συνεδρίου γιά τούς ὑπευθύνους νεότητος.

Ἀπό τήν θεία λειτουργία στό παρεκκλήσιο τοῦ Γηροκομείου Στυλίδος.

Ἀπό τόν πανηγυρικό ἑσπερινό στήν Ἱερά Μονή Ἀντινίτσης.

Ἀπό τόν ἁγιασμό στό 5ο δημοτικό σχολείο Λαμίας.

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Στρατηγοῦ Διοικητοῦ τῆς ΜΕΡΥΠ

Ἀπό τόν ἁγιασμό στό Ἐκκλησιαστικό Λύκειο Λαμίας.

Ἀπό τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία στήν Ἱ.Μ. Μεταμορφώσεως Κ. Βούρλων.

Ἀπό τήν ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας Κόλαινας.



Μὲ μεγάλη ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε τὸ Σάββατο 22 καὶ
τὴν Κυριακὴ 23 Σεπτεμβρίου στὴν πόλη τοῦ Δομοκοῦ τὸ διή-
μερο Ἱστορικὸ Συνέδριο ποὺ διοργάνωσε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη
Φθιώτιδος μὲ τὴν συνεργασία τοῦ Δήμου Δομοκοῦ καὶ εἶχε ὡς
θέμα «Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία τῆς Ἐπαρχίας Θαυμακοῦ». Τὸ
Συνέδριο ἔλαβε χώρα στὴ μεγάλη αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ
Κέντρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίας Παρασκευῆς Δομο-
κοῦ καὶ τὸ παρακολούθη-
σαν πολλοὶ ἄνθρωποι ἀπὸ
τὴν πόλη τοῦ Δομοκοῦ
καὶ τὴν εὐρύτερη περιοχή.

Μετὰ τὴν καθιερωμένη
προσευχὴ ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος προσεφώνησε
τούς Ἀρχιερεῖς, τοὺς παρι-
σταμένους ἐπισήμους καὶ
τοὺς συνέδρους ἐκφρά-
ζοντας τὴν χαρά του γιὰ τὸ
πρωτόγνωρο αὐτὸ γε-
γονὸς, ποὺ τιμᾶ τὸν Δο-
μοκὸ καὶ ἐκφράζει τὴν
ἀγαστὴ συνεργασία τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως, ἀποσκο-
πεῖ στὴν  προβολὴ τῆς πνευματικῆς κληρονομιᾶς τοῦ τόπου
καὶ ἀποβλέπει στὴν στενότερη ἐπαφὴ κυρίως τῆς νέας γενιᾶς
μὲ τὴν  ἱστορία. Σὲ αὐτὸ τὸ πνεῦμα κινήθηκε καὶ ὁ χαιρετισμὸς
τοῦ Δημάρχου Δομοκοῦ κ. Στυλιανοῦ Σύρου, ὁ ὁποῖος κατέ-
θεσε τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν προσήλωσή του στὴν Ἐκκλησία, μὲ
τὴν ὁποία, ὅπως εἶπε, ἡ συνεργασία σὲ ὅλους τούς τομεῖς εἶναι
ἀπαραίτητη αὐτὴ τὴν ἐποχὴ ὅσο ποτὲ ἄλλοτε. Χαιρετισμὸ ἀπη-
ύθυνε ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Θωμᾶς Στάϊκος, ὁ ὁποῖος ἐπή-
νεσε τὸν Σεβασμιώτατο γιὰ τὶς ἐντυπωσιακὲς δραστηριότητές
του. Ἐπίσης χαιρέτησε τούς συνέδρους καὶ ὁ πρόεδρος τῶν ἐν
Ἀθήναις Δομοκιτῶν κ. Χρίστος Τσουτσουλόπουλος. Ἐν συνέ-
χεια ἀκολούθησαν οἱ πολὺ ἐνδιαφέρουσες Εἰσηγήσεις, τὶς
ὁποῖες οἱ Σύνεδροι παρακολούθησαν μὲ προσοχή.

Οἱ εἰσηγήσεις ποὺ ἐκφωνήθηκαν σύμφωνα μὲ τὸ πρό-
γραμμα ἦταν οἱ ἑξῆς:

-Ἡ Ἱστορία τῆς Ἐπισκοπῆς Θαυμακοῦ, τοῦ κ. Κωνσταντίνου

Γαλλῆ, ἱστορικοῦ Ἐρευνητῆ.
-Ἡ συμβολὴ τῶν Μοναστηριῶν τῆς Ἐπισκοπῆς Θαυμακοῦ

στοὺς ἀπελευθερωτικοὺς ἀγῶνες, τοῦ κ. Δημητρίου Κου-
τρούμπα Δρ.Φ., Θεολόγου – Φιλολόγου, τ. Γενικοῦ Ἐπιθεω-
ρητοῦ Μ. Ἐκπαιδεύσεως.

-Λείψανα καὶ Λειψανοθῆκες τῆς Ἐπισκοπῆς Θαυμακοῦ, τοῦ
Ἱερολογ. Ἱεροδιακόνου
Ἀμβροσίου Ἀναστασίου,
Θεολόγου.

-Στοιχεῖα γιὰ τὴν Ἐπι-
σκοπὴ Θαυμακοῦ ἀπὸ
τοὺς κώδικες τῆς Μητρο-
πόλεως Λαρίσης 1647 –
1868 καὶ τῆς Ἐπισκοπῆς
Τρίκκης καὶ Σταγῶν 1688-
1852, τοῦ κ. Δημητρίου
Θεοδ. Νάτσιου, Φιλολό-
γου, πρ. Διευθυντοῦ τοῦ
ἱστορικοῦ Ἀρχείου Λα-
μίας.

-Οἱ Ἱερὲς Μονὲς τῆς
Ἐπισκοπῆς Θαυμακοῦ.
Ἱστορία – προσφορὰ –
κειμήλια, τοῦ κ. Δημητρί-

ου Κουτσουλέλου, Ἐπιτίμου Ἐπόπτου Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσε-
ως.

-Μισαὴλ Ἐπίσκοπος Θαυμακοῦ, τῆς κας Χριστίνας  Κολο-
βοῦ, Δρ.Θ. – Ἐκπαιδευτικοῦ.

-Ὁ Ὀμβριακίτης Ἱερομόναχος Νικόλαος Δοχειαρίτης (1781-
1846). Ὁ βίος καὶ ἡ συμβολὴ αὐτοῦ στὴν Ψαλτικὴ Τέχνη, τοῦ
κ. Μιχαὴλ Στρουμπάκη Δρ.Θ., Καθηγητοῦ Ἀνωτάτης Ἐκκλη-
σιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης.

Ἡ πρώτη ἡμέρα τοῦ Συνεδρίου μετὰ τὶς Εἰσηγήσεις περιε-
λάμβανε προσκυνηματικὴ ἐπίσκεψη στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου
Ἀθανασίου Ὀμβριακῆς, ὅπου ἡ Γερόντισσα Μακαρία ὑπεδέχ-
θη μὲ τὸ Μοναστηριακὸ τελετουργικό τούς Ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς
Συνέδρους καὶ μετὰ τὴν δέηση καί ξενάγηση στὸ Καθολικὸ
παρέθεσε Ἀβραμιαία φιλοξενία στή τραπεζαρία τῆς μονῆς.

Τὸ ἀπόγευμα οἱ Σύνεδροι ἐπισκέφτηκαν τὴν ἄλλη Ἱερὰ
Μονὴ τῆς περιοχῆς, τὴν Παναγία Φανερωμένη, ὅπου τούς
ὑπεδέχθη ἐγκάρδια ὁ Ἡγούμενος Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Σῦρος. Τὸ

Μοδίου μὲ συνοδεία, καὶ οἱ Διευθυντὲς τῶν Γυ-
μνασίων καὶ Λυκείων Ἀμφικλείας μὲ τοὺς μαθητές
τους.

Μετὰ τὰ ἐγκαίνια, ποὺ ἔγιναν σὲ κλῖμα χαρᾶς
καὶ ἐνθουσιασμοῦ παρετέθη δεξίωση στὴν ὁποία
παρευρέθησαν ὅλοι οἱ ἑορταστές.

Στό πλαίσιο τῆς ἐπισκέψεώς του στή περιοχή ὁ
Σεβασμιώτατος εἶχε ἰδιαίτερη συνάντηση στὸ γρα-
φεῖο τοῦ Ναοῦ μέ ἱερεῖς τῆς περιφερείας, μέ τούς
ὁποίους συνομίλησε γιὰ διάφορα ποιμαντικὰ θέμα-
τα καὶ ἔδωσε κατευθύνσεις γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση
τῶν δοκιμαζόμενων ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση
ἀδελφῶν μας, ὥστε ὅλους ἀδιακρίτως νὰ ἀγκαλιά-
σει ἡ στοργὴ καὶ ἡ ἀγάπη τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας.
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Τὸ ἀπόγευμα τῆς
Κυριακῆς 21ης Ὀκτω-
βρίου ἐκοιμήθῃ ἐν Κυ-
ρίῳ ὁ Μέγας Εὐεργέτης
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως Φθιώτιδος καὶ τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Δαμάστας
Δημήτριος Καραγκού-
νης.

Ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος μόλις πληρο-
φορήθηκε τήν ἐκδημία
του, ἐπικοινώνησε τη-
λεφωνικὰ μὲ τὴ σύζυγό
του ἐρίτιμο κα Ἑλένη
Καραγκούνη καὶ ἐξέφρασε τὰ συλλυπητήρια του Ἱεροῦ
Κλήρου, τῶν μοναζουσῶν καὶ τοῦ ἰδίου προσωπικῶς,
εὐχηθείς ὁ Κύριος νὰ ἀναπαύσει τὴν ψυχὴ του ἐν χώρᾳ Δι-
καίων καὶ εἰς ἐκείνη νὰ χαρίζει τὴν ἄνωθεν παρηγορία. Ἡ
ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ ἐκλιπόντος τελέσθηκε τὴν Τρίτη 23
Ὀκτωβρίου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Διονυσίου
Ἀρεοπαγίτου Ἀθηνῶν. Τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας προέστη ὁ
Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας κ. Νικόλα-
ος, ἐνῶ ἔλαβαν μέρος
ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Σύρου, Τή-
νου κ. Δωροθέος καί ὁ
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκο-
πος Θαυμακοῦ κ.
Ἰάκωβος, ἐπίσης στήν
ἀκολουθία παρέστη
καί ἡ Καθηγουμένη τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Δαμάστας
γερόντισσα Ἰωάννα μέ
τήν ἀδελφότητα τῆς
Μονῆς.

Στὴν ὁμιλία του ὁ
Σεβασμιώτατος ἐξῆρε
τὴν προσωπικότητα
τοῦ Δημητρίου Καραγκούνη, τονίσας ἰδιαιτέρως τὴν μεγάλη
του προσφορὰ στὴν κοινωνία, στὴν Πατρίδα καὶ στὴν
Ἐκκλησία. Χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τῆς ζωῆς του ἦταν ἡ
βαθειὰ πίστη του πρὸς τὸ Θεό, τὴν ὁποία τοῦ μετέδωσε ἡ
εὐλαβὴς μητέρα του. Ἐκδήλωση τῆς ἀγάπης του πρὸς τὴν
Ἐκκλησία ἦταν οἱ ἀμέτρητες ἀγαθοεργίες του πρὸς τὸν δοκι-
μαζόμενο ἄνθρωπο καὶ πρὸς τὰ ἱερὰ καθιδρύματα τῆς
Ἐκκλησίας.

Ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ τῶν Ἀθηνῶν, τὸ Ἱερὸ Ἵδρυμα Εὐαγγελι-
στρίας Τήνου καὶ ἡ Ἱερὰ Μονὴ Δαμάστας πολλὰ ἔχουν νὰ
διηγοῦνται διὰ τὰ καλά του ἔργα. Τελειώνοντας ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἐξέφρασε τὴν εὐγνωμοσύνη τῆς Ἱερᾶς Ἀδελφό-
τητος τῆς Παναγίας Δαμάστας χάρις στὶς προσφορὲς τοῦ
ὁποίου ἀνακαινίστηκε ἐκ βάθρων καὶ ἐξωραΐστηκε ἀρχιτε-
κτονικά. Γεγονὸς εἶναι ὅτι στὸν ἀείμνηστο Μεγάλο Εὐεργέτη
τῆς Ἐκκλησίας Δημήτριο Καραγκούνη εἶχε πλήρη ἐφαρ-
μογὴ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου «μακάριόν ἐστι διδόναι μᾶλλον ἤ

λαμβάνειν». Ἔχαιρε νὰ
διανέμει, διότι διαπί-
στωνε ὅτι στὴν ἀγάπη
καὶ στὴν προσφορὰ
ὑπάρχει τὸ νόημα τῆς
εὐτυχίας.

Μετὰ τὸν Σεβα-
σμιώτατο μίλησαν ὁ
Μητροπολίτης Σύρου
κ. Δωρόθεος καὶ ὁ Ἐπί-
σκοπος Θαυμακοῦ κ.
Ἰάκωβος καὶ ἐξέφρασαν
τὴν εὐγνωμοσύνη τους
γιὰ τὴν συμπαράστασή
του στὴν Ἱερὰ Μητρό-
πολη Σύρου καὶ στὸ

Ἱερὸ  Ἵδρυμα Εὐαγγελιστρίας καθὼς ἐπίσης καὶ στὸ Ναὸ τοῦ
πολιούχου Ἀθηνῶν Ἁγίου Διονυσίου ποὺ ἦταν καὶ ἡ Ἐνο-
ρία του.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καὶ ὁ
Θεοφιλέστατος Θαυμακοῦ κ. Ἰάκωβος συνόδευσαν τὸν
νεκρὸ στὸ Α΄ Νεκροταφεῖο, ὅπου ἔγινε ἡ ταφὴ στὸν οἰκογε-
νειακό του τάφο.

Ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ
Ἱερὸς Κλῆρος, ἡ Ἀδελ-
φότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Δαμάστας καὶ ὁ
εὐλαβὴς λαὸς τῆς
Φθιώτιδος συλλυ-
ποῦνται τὴν ἐρίτιμο σύ-
ζυγο τοῦ ἀειμνήστου
Δημητρίου Καραγκού-
νη καὶ εὔχονται πρὸς
Κύριον διὰ τὴν αἰωνία
ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς
του.

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη
Φθιώτιδος σὲ ἔνδειξη
τιμῆς καὶ εὐγνωμοσύ-
νης πρὸς τὸν ἀείμνη-
στο, ἔκρουσε πενθίμως

τοὺς κώδωνας τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Λαμίας καὶ τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Δαμάστας κατὰ τὴν ὥρα τῆς κηδείας του.

Ἂς εἶναι ἡ μνήμη του αἰωνία. 

Ὑπέρ Γηροκομείου Στυλίδος
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος 
κ. Νικόλαος ............................................................200.00
Ἡ κα Μαρία Ἀγγελοκωνσταντῆ ...........................2.000,00
Ἡ κα Σουλτάνα Σιρδάρη .........................................500,00
Ὁ πανοσ. Ἀρχιμ. π. Θεόκλητος Μπρούζης ............300.00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μονῆς 
Ἁγ. Ἀναργύρων Ἀταλάντης ....................................500.00
Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ 
Ἁγ. Παντελεήμονος Καμ. Βουρλων .......................300.00
Ἡ κα Νίνα Καραμήτσου ..........................................450,00 
Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ 
Ἁγ. Εὐσταθίου Κουμπουριανῶν ............................200,00 
Ὁ κ. Γεώργιος Ἀγγελής ...........................................287,08
Ἡ κα Εἰρήνη Κακογιάννη ........................................110,00
Τό Ἐνορ. Φιλόπτωχο Ἁγίας Αἰκατερίνης Ἀχινοῦ ....400,00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Θεοδώρων Λαμίας ....150,00
Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Κωνσταντινου 
Ν. Μαγνησίας .........................................................110,00
Ἡ κα Παβαγιώτα Παπαδοπούλου ............................50,00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου Λαμίας ...50,00
Ὁ Αἰδεσ. Πρεσβυτ. π. Ἀπόστολος Κουτσοκέρας ......50,00
Ἡ κα Κωνσταντίνα Ντἀσιου ......................................40,00
Ἡ κα Βιβή Λωρίδα-Παρίκου ......................................40,00
Ἡ κα Τσούρμα Βασιλική ...........................................50.00
Ἡ κα Χριστίνα Μυρώδη ............................................20,00
Ἡ κα Γεωργία Λουκαντζίκου ....................................20,00

Ὑπερ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζας
Ἡ κα Βασιλική Παναγιωτοπούλου ......................1.000.00 
Ὁ Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Κωνσταντῖνος Θεολογᾶς ........100.00
Ἀνώνυμος .................................................................50,00
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη ............................................90,00

Ὑπέρ Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων
Ὁ κ. Δημήτριος Καραγκούνης ...........................10.000,00

Ὑπέρ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
Τό Ἐκκλ. Συμβ. Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου Βαρδατῶν .....1.000,00

Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Ἡ κα Δέσποινα Μακρῆ ...........................................500,00
Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ  Ἱ. Ναοῦ
Ἁγ, Γεωργίου Ἀρκίτσης .........................................450,00

Ὑπέρ Ἐκκλησιαστικῆς Δράσεως
Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ  Ἱ. Ναοῦ 
Ἁγ. Θεοδώρων Ἀταλάντης .....................................500,00

Ὑπέρ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ
Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ 
Κοιμήσεως Θεοτόκου Πουγκακίων .......................300,00
Ἡ κα Συμέλα Πατσινακίδου ......................................15,00

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2013
Ἀφιερωμένο στόν Τίμιο Σταυρό

Τό ἡμερολόγιο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ώς μας γιά τό
2013 εἶναι ἀφιερω-
μένο στό Τίμιο
Σταυρό γιά δύο
λόγους:
Πρῶτον, διότι ὁ
σταυρός στήν κα-
θημερινή ζωή τοῦ
λαοῦ μας εἶναι μιά
καταφανής κατά-
σταση, καθώς κα-
θημερινά σταυρώ-
νεται στίς πάσης

φύσεως θλίψεις και δυσκολίες πού ἔχουν κο-
ρυφωθεῖ στή Πατρίδα μας. Καί δεύτερον,
διότι στό μαρτύριο τοῦ δικοῦ μας σταυροῦ
ἐλπίδα εἶναι ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ καί ὁ
Ἐσταυρωμένος Ἰησοῦς, ὁ ὁποῖος ἀναιρεῖ τά
δικά μας πάθη καί καταργεῖ τή δύναμη τῆς
φθορᾶς καί τοῦ θανάτου.

Δ Ω Ρ Ε Ε Σ
Μονὴ Δαμάστας ἀναφέρθηκε στὸ ἱστορικό τῆς Εἰκόνος τῆς Πα-
ναγίας τῆς Κόλαινας. Ὁ Σεβασμιώτατος εἰς ἔνδειξη τιμῆς προ-
σέφερε στὸν κ. Νικόλαο Νάνο τὸ μετάλλιο τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως καὶ ἐκεῖνος μὲ τὴν σειρὰ του προσέφερε στὸν Σεβα-
σμιώτατο εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Νικολάου. 

Ἐκδημία ἱερέως Γεωργίου Μαντέ.

Ἐξεδήμησε εἰς Κύριον τὴν Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου, ὁ συντα-
ξιοῦχος κληρικός  τῆς Μητροπόλεώς μας π. Γεώργιος Μαντές.
Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ πατρὸς Γεωργίου ἔγινε
τὴν Παρασκευὴ τὸ 28 Σεπτεμβρίου στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ὁσίου
Σεραφεὶμ στὴ Νέα Σπαρτιά, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου. Ὁ μακαριστὸς γεννήθηκε
τὸ 1926 στὸ χωριὸ Σπαρτιά. Χειροτονήθηκε διάκονος στὶς 26
Δεκεμβρίου τοῦ 1976 καὶ πρεσβύτερος  στὶς 27 Δεκεμβρίου
τοῦ ἰδίου ἔτους ἀπὸ τὸν μακαριστὸ Μητροπολίτη Φθιώτιδος
κυρὸ Δαμασκηνό. Ἀρχικὰ διορίστηκε προσωρινὸς ἐφημέριος
στὴν ἐνορία τῆς Ἁγίας Εἰρήνης Λιμογαρδίου καὶ ἀπὸ τὴν 1η
Μαΐου τοῦ 1980 ὑπηρέτησε στὴν ἐνορία τῶν Ἁγίων Ἀναργύ-
ρων Καραβομύλου ἀπ’ ὅπου συνταξιοδοτήθηκε τὸ ἔτος 2001.

Ἁγιασμός ἐνάρξεως μαθημάτων Σχολικῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς
Μὲ τὶς εὐλογίες τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ἄρχισαν καὶ φέτος
τὰ μαθήματα στὴ Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας «Γερμανὸς ὁ Μελωδός». Τὸν καθιερωμένο
Ἁγιασμὸ ἐπὶ τῆ ἐνάρξει τῶν μαθημάτων, τέλεσε ὁ Σεβασμιώτα-
τος Ποιμενάρχης κ. Νικόλαος μὲ τὴν συμμετοχὴ Ἱερέων καὶ

Διακόνων τῆς Μητροπόλεώς μας, τὸ Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου,
στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Λαμίας. Στὸ τέλος τοῦ ἁγιασμοῦ ὁ Σεβασμιώτατος ἐπέδωσε τὰ
πτυχία σὲ 6 ἀποφοίτους της Σχολῆς, τοὺς κ. Θεόφιλο Κυριάκο,
Κωνσταντῖνο Ζεμερτζόγλου, π. Ἠλία Ζαφείρη, Ἰωάννη Ἀμού-
τζια, Εὐστάθιο Κατόπη καὶ Λαμπρινὸ Καλιακούδα.. Τὴν φετινὴ
χρονιὰ ἡ Σχολὴ μαζὶ μὲ τὰ παραρτήματα ἀριθμεῖ 170 μαθητές.

Ὁ Μητροπολίτης Κεντρώας Ἀφρικῆς στή Λαμία
Προσκεκλημένος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.
Νικόλαου βρέθηκε τὴν Κυριακὴ 30 Σεπτεμβρίου στὴν Λαμία ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κεντρώας Ἀφρικῆς κ. Νικηφό-
ρος. Ὁ Σεβασμιώτατος Κεντρώας Ἀφρικῆς προεξῆρχε τῆς
Ἀρχιερατικῆς θ. Λειτουργίας ἡ ὁποία τελέσθηκε στὸν  Ἱερὸ
Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας συ-
νιερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας καί
ἐκήρυξε τό θεῖο Λόγο.  Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας
τελέσθηκε δέηση γιὰ τοὺς Μεγάλους Εὐεργέτες τοῦ Ἔθνους
παρουσία πολλῶν ἐπισήμων. Τὸν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας
ἐκφώνησε ἡ κα Χρυσάννα Μωρίκη, Διευθύντρια τοῦ Γυμνασί-

ου Μακρακώμης. Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία οἱ δύο Ἀρχιερεῖς
ἐπισκέφθηκαν τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀγάθωνος  καὶ προσκύνησαν
τὴν Θαυματουργὸ Εἰκόνα τῆς Παναγίας καί τὸ ἄφθαρτο σκή-
νωμα τοῦ Γέροντος Βησσαρίωνος  Ἦταν ἡ πρώτη ἐπίσκεψη τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεντρώας Ἀφρικῆς στὴν Ἱερὰ
Μητρόπολή μας.

Ἑορτή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ  Ἐρημίτου.
Μὲ λαμπρότητα καὶ κατάνυξη ἑορτάστηκε ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου στὴν Ὀμβριακὴ Δομοκού, ὅπου φυ-
λάσσεται ἡ τιμία Κάρα τοῦ Ὁσίου. Τὴν κυριώνυμο ἡμέρα,
Σάββατο 6 Ὀκτωβρίου, τελέσθηκε Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουρ-
γία στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Ἀθανασίου Ὀμβριακῆς ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου,
μέ τή συμμετοχή πολλῶν χριστιανῶν τῆς περιοχῆς. 

Ἐπίσκεψη Προέδρου Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου Λαμίας
Συνάντηση μὲ τὸν Πρόεδρο κ. Ἀλέξανδρο Διαμαντάρα καὶ τὰ
μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἐπιμελητηρίου Φθιώτι-
δος εἶχε τὴν Δευτέρα 8 Ὀκτωβρίου τὸ πρωὶ στὰ Γραφεῖα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος. Κατά τήν διάρκεια τῆς συναντήσεως ἀντήλλαξαν
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Ἄποψη τῶν ἐπισήμων καί τῶν συνέδρων τοῦ διήμερου ἱστορικοῦ συνεδρίου.

Ἀπόψη τοῦ προεδρείου κατά τίς ἐργασίες τοῦ συνεδρίου. Ἄποψη τῶν ἐπισήμων κατά τήν διάρκεια τοῦ συνεδρίου.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τούς μαθητές καί καθηγητές τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς

Ἀπό τήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ π. Γεωργίου Μαντέ.

Ἀπό τήν προσκύνηση τοῦ ἀφθάρτου σκηνώματος τοῦ π. Βησσαρίωνος.

KATHXHTIKA SXOLEIA

Ἱ�ερᾶς�Μη�τρο�πό�λε�ως�Φθιώ�τι�δος

Ἡ�Ἐκκλησία�ἀγκαλιάζει�τά�παιδιά,
προσφέρει�ἀγωγή�καί�ἦθος.

Προτρέψτε�τά�παιδιά�σας.�Άξίζει.



Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.
Καθώς εἰσερχόμεθα στήν ἁγία περίοδο τῆς Νηστείας

τῶν Χριστουγέννων μᾶς καλεῖ ἡ Μητέρα μας Ἁγία Ἐκκλη-
σία καταλλήλως νά προετοιμάσωμε τόν δρόμο τῆς Γεννήσε-
ως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ μέσα στήν ψυχή μας μέ νηστεία,
προσευχή, κάθαρση καί ἐλεημοσύνη. Ἡ Γέννηση τοῦ Χρι-
στοῦ δέν εἶναι προσωπική ὑπόθεση τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἔχει
στενωτάτη σχέση μέ τήν ἀναγέννηση τοῦ κάθε ἀνθρώπου,
ἐφ΄ ὅσον ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος γιά νά θεώσει τόν
ἄνθρωπο.

Ἀπαραίτητη καί ἐπιβεβλημένη θεωρεῖται ἡ προετοιμα-
σία διά τό μέγα γεγονός τῆς Γεννήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λό-
γου. Προετοιμασία ψυχική καί πνευματική. Μέ τή νηστεία
καί τήν προσευχή ἐκφράζομε τήν πίστη καί ἀφοσίωσή μας
στόν δι΄ ἡμᾶς σαρκωθέντα Χριστό. Μέ τήν διά μετανοίας
κάθαρση ἀναγνωρίζομε τό μεγαλεῖο τῆς τελειότητός Του,
τό ὁποῖο δέν ἠμποροῦμε νά προσεγγίσωμε ἀκάθαρτοι καί
μεμολυσμένοι καί μέ τήν ἐλεημοσύνη γινόμεθα ὄχι μόνο μι-
μηταί τῆς ζωῆς Του καί τῆς ἀγάπης Του, ἀλλά καί κοινωνοί
τῆς θεότητός Του.

Εἰσέλθετε στό δρόμο, πού ὁδηγεῖ στή νέα Βηθλεέμ, μέ
ζωηρή τήν ἐπιθυμία καί τήν θέληση νά προετοιμαστεῖτε.
Μή παρασύρεσθε ἀπό τό ἀνησυχητικό πνεῦμα τοῦ κό-
σμου, πού ἀποπροσανατολίζει καί πλανᾶ τόν ἄνθρωπο,
ἀλλά βάλετε στόχο στήν πορεία σας στήν Βηθλεέμ τῆς
προσωπικῆς σας ἀναγεννήσεως διά τοῦ Χριστοῦ καί ἐν τῷ
Χριστῷ. Ἀκολουθήσατε «ἔνθα ὁδεύει ὁ Ἀστήρ».

Στή σημερινή δεινή κατάσταση, τήν ὁποία διέρχεται ἡ
Ἑλληνική κοινωνία, χρειάζεται νά ὁπλισθοῦμε μέ δύναμη,
ἐλπίδα καί ἀγάπη, διά νά περάσωμε ἀκινδύνως τίς συμ-
πληγάδες πέτρες. Εἶναι περίοδος πραγματικῆς κρίσεως ὄχι
μόνο ὡς συμφορᾶς καί περιπέτειας, ἀλλά καί ὡς δοκιμα-
σίας. Δοκιμάζεται ἡ ἀντοχή μας, ἀλλά δοκιμάζεται καί ἡ
ἀγάπη μας. Εἶναι μιά χρυσή εὐκαιρία διά τούς ἔχοντας νά
ἀγοράσουν τόν παράδεισο μέ τήν πρός τόν ἄνθρωπο προ-
σφορά τους. Εἶναι εὐκαιρία σωτηρίας καί διά τούς πτω-
χούς νά ἐκφράσουν τήν ἀγάπη τους πρός τόν συμπάσχον-
τα συνάνθρωπο μέ τήν ταπεινή δόση ἐκ τοῦ ὑστερήματος.
Στή δοκιμασία τοῦ πλησίον δέν μετράει τό μέγεθος τῆς
ἐλεημοσύνης, ἀλλά ἡ εὐαισθησία τῆς ψυχῆς σου, ἐάν καί
κατά πόσον συμπονεῖς τόν διπλανό σου, πού εἶναι στήν
ἴδια ἤ σέ χειρότερη κατάσταση ἀπό σένα.

Μέ αὐτό τό σκεπτικό, ὅπως τό θέλει ἡ διδασκαλία τοῦ
Κυρίου μας καί ὅπως τό ἑρμηνεύει ἡ πατερική γραμματεία
τείνει τό χέρι τῆς ζητείας ἡ Ἐκκλησία μας γιά τή στήριξη
τῶν ἀδυνάτων καί δοκιμαζομένων πτωχῶν καί σᾶς παρα-
καλεῖ νά ἐνισχύσετε τόν ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, πού ἀρχί-
ζει τήν Κυριακή 11 Νοεμβρίου. Γνωρίζετε ὅλοι σας, ὅτι οἱ
ἀνάγκες εἶναι πολύ μεγάλες. Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας δέν
ἔπαυσε νά στηρίζει τόν λαό στή μεγάλη αὐτή δοκιμασία
του. Διανέμομε τρόφιμα σέ πτωχές οἰκογένειες ὁλοκλήρου
τῆς Μητροπόλεως βάσει ἠλεγμένου καταλόγου, τόν ὁποῖο
κατήρτισαν οἱ ἐφημέριοι ὅλων τῶν Ἐνοριῶν. Ἐξασφαλίζομε
τά φάρμακα τῶν ἀνασφαλίστων μέ τήν λειτουργία τοῦ Κοι-
νωνικοῦ Ἰατρείου. Προσφέρουμε 500 μερίδες ἡμερησίως
φαγητό ἀπό τά ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ. Λειτουργοῦμε τά

Γηροκομεῖα μας, στά ὁποῖα δεχόμαστε κάθε γέροντα καί
μοναχικό ἀδελφό μας. Μετά τήν ἐπισκευή τοῦ παλαιοῦ Γη-
ροκομείου Λαμίας θά δεχθοῦμε κατακοίτους καί θά φιλο-
ξενοῦμε τούς καρκινοπαθεῖς. Ὅλα αὐτά, καί ἄλλα πολλά,
γίνονται μόνο μέ τίς προσφορές τοῦ λαοῦ μας, χωρίς καμ-
μία κρατική ἐπιχορήγηση καί χωρίς καμμία ἐνίσχυση τῆς
πολιτείας.

Ἀγαπητά μου πνευματικά παιδιά. 
Σᾶς παρακαλῶ καί σᾶς προτρέπω. Συμπαρασταθεῖτε

στήν προσπάθεια τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τήν στήριξη τῶν
πτωχῶν ἀδελφῶν μας, τῶν ὁποίων ὁ ἀριθμός συνεχῶς
αὐξάνει μέ ἀπρόβλεπτες διαστάσεις. 

Παρακαλῶ τούς πλουσίους νά ἀνοίξουν τήν καρδιά
τους καί νά ἀκούσουν «τούς στεναγμούς τῶν πεπεδημέ-
νων». Θά βροῦν μέ τήν ἐλεημοσύνη τήν πραγματική εὐτυ-
χία. Παρακαλῶ καί τούς πτωχούς νά ἐνισχύουν ἐκ τοῦ
ὑστερήματός των. Αὐτό ἔχει μεγαλύτερη ἀξία. Αὐτό πού
θά δώσει λύση εἶναι μόνο ἡ ἀγάπη. 

Δεχθεῖτε μέ καλοσύνη τά συνεργεῖα τῆς Ἀγάπης τῆς
Ἐνορίας σας καί κατά τήν διάθεση καί δύναμη σας προ-
σφέρατε. Ὑπερνικήσατε τούς δισταγμούς σας καί προσπε-
ράσατε τά πικρόχολα σχόλια τῶν ἀντιλεγόντων, πού πολε-
μοῦν τά ἔργα τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ἀγάπη ἔχει μεγάλη δύναμη, γιατί εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θε-
ός. «Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστί καί ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπη ἐν τῷ
Θεῷ μένει καί ὁ Θεός ἐν αὐτῷ». (Α΄ Ἰωάν. 4,17).

Σέ ὅλους σας εὔχομαι ἁγιασμένη τήν περίοδο τῆς νη-
στείας καί πλούσιες τίς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ.   

Μετά πολλῆς ἀγάπης καί εὐχῶν.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

βράδυ στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τὸ
Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο παρέθεσε Δεῖπνο, στὸ ὁποῖο παρε-
κάθησαν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Θαυμακοῦ κ. Ἰάκωβος
καὶ οἱ Ἐλλογιμῶτατοι κ.κ. Εἰσηγητές.

Τὴν Κυριακὴ 23 Σεπτεμβρίου μὲ κάθε μεγαλοπρέπεια τελέ-
σθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς Δομοκοῦ Ἀρχιερα-
τικὸ Συλλείτουργο μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου μας κ. Νικολάου καὶ τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκό-
πων Ρεντίνης κ. Σεραφεὶμ
καὶ Θαυμακοῦ κ. Ἰακώβου.
Τὸν Θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ
ἅγιος Θαυμακοῦ, ὁ ὁποῖος
μὲ γλαφυρότητα καὶ θεο-
λογικὸ στοχασμὸ προσέφε-
ρε πατερικὴ διδαχὴ στὸ
ἐκκλησίασμα.

Στὸ τέλος τῆς Θείας Λει-
τουργίας ὁ Σεβασμιώτατος
εὐχαρίστησε τοὺς Ἀρχιερεῖς
γιὰ τὴν παρουσία τους καὶ
προσέφερε τὸ μετάλλιο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἰδιαι-
τέρως εἰς τὸν ἅγιο  Θαυμα-
κοῦ προσέφερε ἀρχιερα-
τικὸ ἐγκόλπιο εἰς τιμὴν καὶ
ἔνδειξη τοῦ πνευματικοῦ
συνδέσμου τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Φθιώτιδος μὲ τὸ σεπτὸ πρόσωπό του καὶ τὴν πά-
λαι ποτὲ διαλάμψασα Ἐπισκοπή Θαυμακοῦ, τῆς ὁποίας φέρει
τὸν τίτλο. Ἐπίσης προσέφερε τὸ μετάλλιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως σὲ ὅλους τούς Εἰσηγητές, στὸ Δήμαρχο Δομοκοῦ, στὸν
πρόεδρο τῶν ἐν Ἀθήναις Δομοκιτῶν καὶ στὸν ἐφημέριο τῆς
Ἁγίας Παρασκευῆς Δομοκοῦ Πρωτοπρ. π. Νικόλαο Κουλουμ-
προύκα γιὰ τὴν συμβολή τους στὴν ἐπιτυχία τοῦ Συνεδρίου.
Τὴν εὐγνωμοσύνη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καὶ τοῦ
λαοῦ τοῦ Δομοκοῦ πρὸς τὸν Σεβασμιώτατο γιὰ τὴν πραγματο-
ποίηση τοῦ Συνεδρίου ἐξέφρασε ὁ π. Νικόλαος Κουλουμπ-
ρούκας  μὲ λόγια πηγαῖα στό σύντομο χαιρετισμό του πρὸ τῆς
ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας.

Ἡ πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία στὴν ὁποία ἔψαλε ὁ παλαί-
μαχος πρωτοψάλτης κ. Φιλοκτήμων Παπαδημητρίου καὶ ὁ κα-

θηγητὴς κ. Μιχαὴλ Στρουμπάκης ἐπισφραγίστηκε μὲ χαρμό-
συνες κωδωνοκρουσίες καὶ πανηγυρικὰ ψάλματα ἀπὸ τοὺς
Ἱεροψάλτες.

Στὴν μεγάλη αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου προσε-
φέρθησαν καφὲς καὶ γλυκίσματα παρασκευασμένα εἰδικὰ γιὰ
τὴν ἡμέρα ἀπὸ τὶς εὐσεβεῖς κυρίες τὶς ἐνορίας. Ἐκεῖ ὁ Σεβα-
σμιώτατος εὐχαρίστησε ὅλους γιὰ τὴ συμμετοχή τους στὸ Συ-
νέδριο καὶ γιὰ τοὺς κόπους τῆς προετοιμασίας καὶ τῆς διεξα-

γωγῆς του.
Τὸ ὡραῖο διήμερο

στὸ Δομοκὸ ἔληξε μὲ ἐπί-
σημο γεῦμα ποὺ προσέ-
φερε εἰς τούς ὑψηλοὺς
ἐπισκέπτες ὁ Δῆμος Δο-
μοκοῦ.

Στὶς ἑορταστικὲς ἐκδη-
λώσεις παρέστησαν οἱ Σε-
βασμιώτατοι Μητρο-
πολῖτες Θεσσαλιώτιδος
καὶ Φαναριοφερσάλων κ.
Κύριλλος, Αὐλῶνος κ.
Χριστόδουλος, οἱ Θεοφι-
λέστατοι Ἐπίσκοποι Ρεντί-
νης κ. Σεραφεὶμ καὶ Θαυ-
μακοῦ κ. Ἰάκωβος, ὁ
Ἀντιπεριφερειάρχης κ.
Θωμᾶς Στάϊκος, οἱ Βου-

λευτὲς Φθιώτιδος κα  Ἑλένη Μακρῆ – Θεοδώρου, κ. Νικόλαος
Σταυρογιάννης καὶ κ. Κωνσταντῖνος Κουτσογιαννακόπουλος,
οἱ πρώην Δήμαρχοι Δομοκοῦ κ. Δημήτριος Τσόγκας καὶ Ξυ-
νιάδος κ. Γεώργιος Τσιαγκλάνης, οἱ Διοικητὲς τοῦ Ἀστυνομι-
κοῦ Τμήματος καὶ τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας Δομοκοῦ,
ἐκπρόσωποι φορέων τῆς πόλεως τοῦ Δομοκοῦ καὶ πλῆθος
κόσμου.

Ὅλοι ἔμειναν εὐχαριστημένοι καὶ ἐντυπωσιασμένοι. Οἱ
ἐντόπιοι γιὰ τὴν τιμὴ ποὺ ἔγινε στὴν πόλη τοῦ Δομοκοῦ καὶ
γιὰ τὴν παρουσία τόσων Ἀρχιερέων καὶ τόσων ἐκλεκτῶν ἐπι-
στημόνων καὶ ἐπισήμων. Οἱ ξένοι γιὰ τὴν φιλοξενία καὶ εὐγέ-
νεια τῶν κατοίκων, γιὰ τὴν μαγευτικὴ ὀμορφιὰ τῆς περιοχῆς
καὶ γιὰ ὅσα ἐβίωσαν στὶς δύο ἡμέρες στὴν ἱστορικὴ πόλη τοῦ
Δομοκοῦ. 
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Τ
ὸ 65ο Ἐνοριακὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, ἐγκαινίασε
τὴν Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου στὸν ἐνοριακὸ

Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου Ἀμφικλείας ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος. Μετὰ
τὴν πανηγυρικὴ Θεία
Λειτουργία ἔκοψαν τὴν
καθιερωμένη κορδέλα ὁ
Σεβασμιώτατος, ὁ Δήμαρ-
χος Ἀμφικλείας ἰατρὸς κ.
Θεόδωρος Ντοῦρος καὶ ὁ
Ἐφημέριος του Ναοῦ
Αἰδεσιμ. π. Χρίστος Κα-
λιακούδας.

Στὴν ὁμιλία του ὁ Σε-
βασμιώτατος ἐξέφρασε
τὴ χαρά του καὶ ἐπαίνεσε
τὸν δραστήριο ἐφημέριο,
ὁ ὁποῖος μὲ τὴν καλὴ συ-
νεργασία τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, τῆς Δη-
μοτικῆς Ἀρχῆς καὶ ὅλων τῶν ἐνοριτῶν, κατόρθωσε
μέσα σὲ δύο χρόνια νὰ
ἀποπερατώσει τὸ μεγάλο
αὐτό Πνευματικό Κέν-
τρο, νὰ τὸ ἐξοπλίσει μὲ
τὰ ἀπαραίτητα καὶ νὰ
ὀργανώσει δανειστικὴ Βι-
βλιοθήκη γιὰ τοὺς φιλα-
ναγνῶστες ἐνορίτες.
«Στόχος μας καὶ ὅραμά
μας εἶναι νὰ μὴ μείνει
ἐνορία στὴ Φθιώτιδα
χωρὶς Πνευματικὸ Κέν-
τρο» ὑπογράμμισε ὁ Σε-
βασμιώτατος συγκινημέ-
νος στοὺς πολυπληθεῖς
ἐορταστὲς καὶ ἐτόνισε ἰδι-
αίτερα, ὅτι «ἀλλάζουν οἱ καιροὶ καὶ οἱ ἐνορίες δὲν
πρέπει νὰ μένουν μόνο στὸ ἁγιαστικὸ – λατρευτικὸ

ἔργο. Πρέπει νὰ ὀργανωθεῖ ἡ φιλανθρωπία καὶ νὰ
ὑπάρξει τόπος γιὰ πολιτιστικὲς καί ποιμαντικές
δραστηριότητες γιὰ μικροὺς καὶ μεγάλους».

Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτα-
τος, ἀπένειμε τὸ ὀφίκκιο
τοῦ Οἰκονόμου εἰς τὸν π.
Χρίστο ὡς πνευματικὴ
ἀμοιβὴ καὶ ἀναγνώριση
τῆς προσφορᾶς του.

Ὁ Ἐφημέριος π. Χρί-
στος, εὐχαρίστησε τὸν Σε-
βασμιώτατο γιὰ τὴν πα-
ρουσία του καὶ τὴν ὅλη
συμπαράστασή του εἰς τὸ
ἔργο, γιὰ τὴν προσφορὰ
100 βιβλίων ἀπὸ τὴν
προσωπική του Βιβλιοθή-
κη καὶ γιὰ τὴν τιμητικὴ
διάκριση.

Στὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου
Εὐσταθίου συμμετεῖχαν ὅλοι οἱ Ἐφημέριοι τῆς
Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Ἀμφικλείας, ὁ Ἱεροκῆρυξ

Ἀρχιμ. Δημήτριος Ζελια-
ναῖος, ὁ ἐξ Ἀθηνῶν ἐφη-
μέριος Νέας Σμύρνης π.
Ἀθανάσιος Καλογήρου,
καὶ ἡ Ἡγουμένη τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Δαδίου Μο-
ναχὴ Νεκταρία, ἔψαλε δὲ
χορωδία νέων πρὸς μεγά-
λη ἱκανοποίηση καὶ
εὐχαρίστηση τῶν πιστῶν.
Ἀπὸ πλευρᾶς ἐπισήμων
συμμετεῖχαν ὁ Ἀντιπερι-
φερειάρχης κ. Θωμᾶς
Στάικος, ὁ Δήμαρχος
Ἐλάτειας – Τιθορέας κ.
Θεόδωρος Ντοῦρος, οἱ

πρώην Δήμαρχοι τῶν Δήμων Ἀμφικλειας καὶ Τιθο-
ρέας, ὁ Στρατιωτικὸς Διοικητὴς τῆς Μονάδος τοῦ

ἀπόψεις σχετικὰ μὲ τὴν προώθηση καὶ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ θρη-
σκευτικοῦ προσκυνηματικοῦ τουρισμοῦ στὸ Νομό μας.

Ἐπισκέψεις Σεβασμιωτάτου σέ Σχολεῖα
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἐπισκέφθη-
κε τὴν Τετάρτη 10 Ὀκτωβρίου τὸ πρωί, τὸ  νεόδμητο 6ο Λύ-
κειο  Λαμίας καί προσέφερε 13 εἰκόνες γιά τίς αἴθουσες διδα-

σκαλίας. Τὸν Σεβασμιώτατο ὑποδέχθηκε ἡ Διευθύντρια κα
Ἀγγελικὴ Κάππου μὲ τὸν σύλλογο τῶν καθηγητῶν. Στὴ συνέ-
χεια, ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε στοὺς μαθητὲς, οἱ ὁποίοι παρα-
κολούθησαν μὲ μεγάλο ἐνδιαφέρον .

Ἁγιασμός στό Σχολεῖο Ἐνισχυτικῆς Διδασκαλίας τῆς Μητροπόλεως.
Γιὰ δεύτερη συνεχόμενη χρονιὰ ξεκίνησαν τὰ μαθήματα τοῦ
Σχολείου Ἐνισχυτικῆς Διδασκαλίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Φθιώτιδος γιὰ τὸ διδακτικὸ ἔτος 2012 – 2013. Τὴν Πέμπτη 11
Ὀκτωβρίου τὸ ἀπόγευμα τελέσθηκε ὁ καθιερωμένος ἁγιασμὸς
ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας στὸ Πνευματικὸ Κέν-
τρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων Λαμίας, ὅπου παραδί-
δονται καθημερινὰ τὰ μαθήματα. Στὸ συγκεκριμένο Σχολεῖο
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως φοιτοῦν ἐντελῶς δωρεάν  40 μαθη-
τές,  μὲ τὴν μέριμνα τῆς ὑπευθύνου κας Χριστίνας Κουτκιᾶ τ.
Προϊσταμένης  Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως καὶ τὴν ἐνεργὸ
βοήθεια 22  ἔμπειρων δασκάλων. Μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ἁγια-
σμοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας διένειμε σὲ δασκά-
λους, μαθητὲς καὶ γονεῖς μιὰ μικρὴ εὐλογία καὶ ἀκολούθως

προσφέρθηκε κέρασμα σὲ ὅλους ἐκ μέρους τῆς Ἐνορίας.

Ἀρχιερατικές θείες Λειτουργίες σέ χωριά τῆς Μητροπόλεώς μας.

Τὴν Κυριακὴ 14 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καὶ ὁμίλησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας
Παρασκευῆς στὸ χωριὸ Πουρνάρι Δομοκού. Μετὰ τὴν Θεία
Λειτουργία τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο προσέφερε κέρασμα
σὲ ὅλους τους παρευρισκομένους. Ἐπίσης τήν Κυριακή 21
Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγί-
ου Γεωργίου Κάτω Καλλιθέας Σπερχειάδος καί στή συνέχεια
ἐπισκέφθηκε τό Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο Σπερχειάδος.
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Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τῶν συνέδρων στήν Ἱερά Μονή Ἁγ. Ἀθανασίου Ὀμβριακῆς. Ἀπό τήν ἀπονομή τοῦ μεταλλίου τῆς Μητροπόλεως στόν Δήμαρχο Δομοκοῦ.

Ἀπό τή πανηγυρική θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Δομοκοῦ.

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ προέδρου καί μελῶν τοῦ Δ.Σ. Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου

Ὁ Σεβασμιώτατος μιλᾶ στούς μαθητές τοῦ 6ου Λυκείου Λαμίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τούς μαθητές τοῦ Σχολείου Ἐνισχυτικῆς διδασκαλίας.

Ἀπό τήν θεία Λειτουργία στό Πουρνάρι Δομοκοῦ

Ἀπό τήν διανομή ἀντιδώρου μετά τήν θεία Λειτουργία στή Κάτω Καλλιθέα.

Ὁ  Ἱ. Ναός Ἁγ. Νικολάου Μουάνζας

Ἡ ἀνέγερση τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολά-
ου Μουάναζας τὴν δαπάνη τῆς κατασκευῆς τοῦ ὁποίου
ἔχει ἀναλάβει ἐξ ὁλοκλήρου ἡ Μητρόπολή μας ἔχει
προχωρήσει πολύ. Ἤδη περατώθηκε ἡ κεραμοσκεπή
καὶ συνεχίζονται οἱ ἐργασίες μέ τήν τοποθέτηση παρα-
θύρων, τέμπλου καὶ πλακιδίων. Οἱ προσφορές τῶν
πιστῶν πιάνουν τόπο.



Ἁγιασμός στό Σύλλογο "Ἅγιος Ἡρωδίων"
Τήν Δευτέρα 15 Ὀκτωβρίου τό ἀπόγευμα ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τέλεσε ἁγιασμό στήν αἴθουσα
τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου χριστιανικῆς ἀγωγῆς «Ἅγιος Ἡρω-
δίων». Ἀκολούθησε ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου στά μέλη τοῦ
Συλλόγου. Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ χριστιανικά τραγούδια
ἀπό τήν χορωδία τοῦ Συλλόγου.

Ἑορτή Ἁγίου Ἀρτεμίου, Προστάτου Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας.
Τὸ Σάββατο 20 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος χοροστάτησε στὴν Δοξολογία ποὺ τελέσθηκε
στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Λαμίας, ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου, προστάτου τῆς
Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας. 

Ἐπίσκεψη Σεβασμιωτάτου στό Κοινωνικό  Ἰατρεῖο Λαμίας

Τὸ Κοινωνικὸ Ἰατρεῖο, τὸ ὁποῖο λειτουργεῖ μὲ τὴν συνεργασία
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου καὶ τοῦ Δή-
μου Λαμιέων καὶ στεγάζεται στὸ Γ΄ ΚΑΠΗ Λαμίας, ἐπισκέφτηκε
τὴν Δευτέρα 22 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος, ὅπου ἐνημερώθηκε ἀπὸ τὴν ἁρμόδια Κοινω-
νικὴ Λειτουργὸ γιὰ τὴν κίνηση τοῦ Κοινωνικοῦ Ἰατρείου καὶ
τοῦ ΚΑΠΗ.  

Ἐγκαίνια 18ου Δημοτικοῦ Σχολείου
Τά ἐγκαίνια τοῦ 18ου Δημοτικοῦ Σχολείου Λαμίας τέλεσε ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τήν Πέμπτη 25

Ὀκτωβρίου. Στό τέλος ὁ Σεβασμιώτατος δώρισε 8 Εἰκόνες γιά
τίς αἴθουσες διδασκαλίας καί τά γραφεῖα τῶν Δασκάλων τοῦ
Σχολείου.

Ἑορτή Ἁγίου Δημητρίου Λαμίας
Τὴν Παρασκευὴ 26 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-

της μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε στὸν πανηγυρί-
ζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Δημητρίου Λαμίας. Στὴν Θεία Λειτουρ-
γία παρέστησαν οἱ Βουλευτὲς Φθιώτιδος κα Ἑλένη Μακρῆ –
Θεοδώρου καὶ κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης, ὁ Ἀντιπεριφερει-
άρχης κ. Νικόλαος Μπέτσιος καὶ πλῆθος πιστῶν.

«Ἑλλάς ἐγείρου»
«Ἑλλάς ἐγείρου»! Αὐτό ἦταν τό σύνθημα μέ τό ὁποῖο ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος προέτρεψε τούς πα-
ρισταμένους χριστανούς, στό κηρύγμά του κατά τήν ἀρχιερατι-
κή θεία Λειτουργία τήν Κυριακή 28 Ὀκτωβρίου στό κατάμεστο
Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Μετά

τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας τελέσθηκε ἡ Δοξολογία παρου-
σία τῶν πολιτικῶν καὶ στρατιωτικῶν ἀρχῶν τοῦ Νομοῦ κατά
τήν ὁποία ἡ κα Παναγιώτα Καραφέρη, Διευθύντρια τοῦ 5ου
Δημοτικού Σχολείου Λαμίας ἐκφώνησε τόν πανηγυρικό τῆς
ἡμέρας. Ἀκολούθησε ἐπιμνημόσυνη δέηση καί κατάθεση στε-
φάνων στό ἡρῶο τῆς Πλατείας Πάρκου. Οἱ λαμπρές ἐκδηλώ-
σεις γιά τήν ἐποποιΐα τοῦ ᾽40 ὁλοκληρώθηκαν μέ τή μεγάλη
μαθητικὴ καὶ στρατιωτικὴ Παρέλαση.
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νος τῆς Παναγίας, νά δεῖ καί νά προσκυνήσει τὸ ἄφθαρτο
σκήνωμα τοῦ Γέροντος Βησσαρίωνος καὶ νά ξεναγηθεῖ στὸ
Μουσεῖο καὶ τοὺς χώρους τῆς ἱστορικῆς Μονῆς. 

Τὶς λατρευτικές καί ἐπετειακές ἐκδηλώσεις τῆς πόλης
μας τίμησαν φέτος μέ τήν παρουσία τους ὁ Γενικὸς Γραμ-
ματέας τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων κ.
Ἀθανάσιος Κυριαζής, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλληνικῆς Κυ-
βερνήσεως καί ὅλες οἱ τοπικές ἀρχές. Στόν Ἑσπερινό καί
στή θεία Λειτουργία ἔψαλε ἡ χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαν-
τινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὑπὸ τὴ διεύ-
θυνση τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Ἀνδρέου Ἰωακείμ, Διευθυντοῦ
τῆς Σχολῆς.

Ἡ πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία καὶ ὁ Ἑσπερινός τῆς
ἑορτῆς μεταδόθηκαν ἀπευθείας ἀπὸ τὸν Ραδιοφωνικὸ
Σταθμὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἀπὸ τοὺς  Ραδιοφω-
νικοὺς Σταθμοὺς τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Πατρῶν καὶ
Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας, ἐνῶ ἡ Θεία Λειτουργία κατὰ τὴν
κυριώνυμο ἡμέρα μεταδόθηκε τηλεοπτικῶς ἀπὸ τὸν σταθμὸ
“Star Κεντρικῆς Ἑλλάδος”.
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Μ
ὲ λαμπρότητα καὶ μὲ τὴ συμμετοχὴ πλήθους πιστῶν
ἡ πόλη τῆς Λαμίας τίμησε τὴ μνήμη τοῦ πολιούχου
καὶ ἐλευθερωτῆ της ἁγίου, ἐνδόξου, Ἀποστόλου καὶ

Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ.
Τὴν φετινὴ ἑορτὴ τίμησε μὲ τὴν παρουσία του ὁ Σεβα-

σμιώτατος Μητροπολίτης Τριφυλίας καὶ Ὀλυμπίας κ. Χρυ-
σόστομος, ὁ ὁποῖος κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Ποιμενάρ-
χου μας κ. Νικολάου ἦρθε νὰ συνεορτάσει μαζὶ μὲ τοὺς Λα-
μιεῖς τὴν πανήγυρη τῆς πόλεως.

Τὴν Τετάρτη 17 Ὀκτωβρίου τὸ ἀπόγευμα στὸν μεγαλο-
πρεπῆ νεόδμητο Ἱερὸ Ναὸ
τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ
Λουκᾶ, πού δεσπόζει ὕπερ-
θεν τῆς πόλεως, τελέσθηκε
Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπε-
ρινὸς χοροστατοῦντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του Τριφυλλίας καὶ Ὀλυμ-
πίας κ. Χρυσοστόμου, συγ-
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου
μας κ. Νικολάου, παρουσία
τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Λα-
μίας, τῶν ἐντιμοτάτων
Ἀρχόντων, τῶν Ἀξιωματικῶν
τοῦ Στρατοῦ, τῆς Ἀστυνομίας, τῆς Πυροσβεστικῆς καὶ τοῦ
πιστοῦ λαοῦ.

Τὸ θεῖο λόγο κήρυξε ὁ φιλοξενούμενος Ἱεράρχης κ. Χρυ-
σόστομος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὰ μηνύματα, ποὺ ἐκπέμ-
πει στὴν ἐποχή μας μέσῳ τῶν κειμένων του ὁ Εὐαγγελιστὴς
Λουκᾶς.

Τὴν κυριώνυμο ἡμέρα στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ
τοῦ Πολιούχου τελέσθηκε ἀρχιερατικὴ θεία Λειτουργία
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τριφυ-
λίας κ. Χρυσοστόμου καὶ συνιερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου μας. Πρὸ τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας
Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας εὐχαρί-
στησε τὸν Σεβασμιώτατο κ. Χρυσόστομο, ποὺ ἀνταποκρί-
θηκε στὴν πρόσκλησή του καὶ λάμπρυνε μὲ τὴν παρουσία
του, τὴν τοπική μας πανήγυρη καὶ ἀναφέρθηκε στὰ διδάγ-
ματα ποὺ λαμβάνουμε ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἑορτές, οἱ ὁποῖες

ἀποτελοῦν ὀάσεις καὶ νησίδες παρηγοριᾶς, κυρίως μέσα
στὴν πολυτάραχη καὶ μελαγχολικὴ περίοδο πού ζοῦμε, ἐνῶ
τόνισε χαρακτηριστικά: «Ἐὰν ἀφαιρεθεῖ αὐτὴ ἡ ἐλπίδα ἀπὸ
τὴν καρδιὰ τοῦ λαοῦ, τότε θὰ παραλύσει ὁ λαός. Ἐὰν δὲν
ἔχουμε μέσα μας αὐτὴ τὴ δύναμη τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐλπί-
δος ὅτι θὰ ξημερώσει μία καινούρια μέρα, ὅπως ξημέρωσε ἡ
18η Ὀκτωβρίου τοῦ 1944 γιὰ τὴ Λαμία, τότε ἡ ζωή μας θὰ
εἰσέλθει σὲ μεγάλη δοκιμασία. Θὰ ξημερώσει ὅμως ἡ ἡμέρα
τῆς κοινωνικῆς ἀνακάμψεως καὶ θὰ ἀποβάλομε κάθε κατα-
δυνάστευση, γιὰ νὰ μποροῦμε ἐλεύθερα νὰ πορευόμαστε

ὡς Ἔθνος, ὡς κοινωνία καὶ
ὡς Ἐκκλησία».

Μετὰ τὴ Θεία Λειτουρ-
γία τελέσθηκε Δοξολογία ἐπὶ
τῇ ἀπελευθερώσει τῆς πόλε-
ως, κατὰ τὴν ὁποία τὸν πα-
νηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώ-
νησε ὁ Δήμαρχος Λαμιέων
κ. Γεώργιος Κοτρωνιάς.

Ἀκολούθησε ἡ λιτάνευση
τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου
Λουκᾶ μὲ τὴ συνοδεία τοῦ
Ἱεροῦ Κλήρου, τῆς φιλαρμο-
νικῆς τοῦ Δήμου, τοῦ Στρα-
τοῦ, τῶν Σχολείων, τῶν ἱερο-

παίδων, τῶν τοπικῶν ἀρχόντων καὶ τοῦ ἐκκλησιάσματος, ἡ
ὁποία κατέληξε στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελι-
σμοῦ τῆς Θεοτόκου  ὅπου ἡ Ἱερὰ Εἰκών ἐναποτέθηκε πρὸς
προσκύνηση καὶ ἁγιασμὸ τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν. Πρὶν
ἀναχωρήσει γιὰ τὴν ἐπαρχία του ὁ Σεβασμιώτατος Τριφυ-
λίας, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη
μας, ἐπισκέφθηκαν τὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Δαμάστας,
ὅπου τούς ὑποδέχθηκε ἡ Καθηγουμένη γερόντισσα Ἰωάννα
μὲ τὴν ἀδελφότητα τῆς Μονῆς. Οἱ Ἀρχιερεῖς προσκύνησαν
τὴν θαυματουργή, Εἰκόνα τῆς Παναγίας, ἐπισκέφθηκαν τὸν
πνευματικό τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. π. Φώτιο καὶ παρεκάθησαν
σὲ γεῦμα πού παρέθεσε ἡ ἀδελφότητα. Ἀκολούθως οἱ δύο
Μητροπολίτες μὲ τὶς συνοδεῖες τους μετέβησαν στὴν Ἱερὰ
Μονὴ Ἀγάθωνος, ὅπου τούς ὑποδέχθηκε ἡ ἀδελφότητα τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς. Ὁ Σεβασμιώτατος Τριφυλίας εἶχε τήν εὐκαι-
ρία ἐκτός ἀπό τήν προσκύνηση τῆς Θαυματουργοῦ Εἰκό-
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Α
σφαλῶς δέν πρόκειται γιά
τήν ἐποχή τοῦ χειμῶνος μέ
τίς χαμηλές θερμοκρασίες,

πού συνδυάζονται μέ βροχές, καταιγί-
δες καί χιόνι, ἀλλά γιά τήν βαρυχει-
μωνιά τῶν ψυχῶν,
πού εἶναι πολύ χει-
ρότερη ἀπό τόν
χειμώνα τοῦ περι-
βάλλοντος. Ὅλα
αὐτά, πού συμβαί-
νουν τήν τελευταία
αὐτή περίοδο στήν
πατρίδα μας, προ-
μηνύουν πρωτοφα-
νή καί ἀνυπόφορο
πνευματικό καί
κοινωνικό χειμώνα,
ὁ ὁποῖος δέν ἀντιμετωπίζεται εὔκολα.
Ἡ κοινωνία μας ὁδηγεῖται σέ μεγάλες
περιπέτειες ἐάν δέν ἐφοδιασθεῖ μέ αὐτά
πού χρειάζονται γιά τήν ἀντιμετώπιση
τῆς ἄγριας καταιγίδας. Τό χειρότερο
εἶναι, ὅτι ὁ λαός μας ἐν ὄψει τῶν κιν-
δύνων δέν ἔχει κινητοποιήσει τούς
ἐσωτερικούς καί ψυχικούς του μηχανι-
σμούς, ἀλλά ἔχει περιπέσει σέ μιά κα-
τάσταση ἔντονης συναισθηματικῆς
ψυχρότητος πού τόν ἔχει ὁδηγήσει
μοιραία στήν κατάθλιψη. Ἡ βαρυχει-
μωνιά αὐτή εἴτε εἶναι μεθοδευμένη ἀπό
τούς χρηματιστές καί τοκογλύφους,
εἴτε εἶναι φυσικό ἐπακόλουθο τῆς

ἀσωτείας μας ἀπό τήν ὁποία προκλή-
θηκε ἡ οἰκονομική κρίση, δέν θά εἶναι
μόνιμη κατάσταση, Θά περάσει ὅπως
περνάει κάθε χειμώνας, ὅσο βαρύς κι
ἄν εἶναι. Χρέος μας εἶναι νά προετοι-

μασθοῦμε κατάλ-
ληλα μέ ψυχικά
ἀποθέματα ὑπο-
μονῆς καί καρτε-
ρίας. Νά θερμάνου-
με τίς ψυχές μας μέ
τήν θέρμη τῆς ἀγά-
πης καί τῆς ἀδελ-
φοσύνης. Νά ἀνα-
σ υ γ κ ρ ο τ ή σ ο υ μ ε
τούς πνευματικούς
δεσμούς, πού σφυ-
ρηλατοῦν τόν χα-

ρακτήρα μας. Νά διατηρήσουμε τήν
ἑνότητα καί τήν συνοχή τῶν ἰδανικῶν
μας. Νά προγραμματίσουμε τή ζωή
μας πιό λογικά καί πιό ὑπεύθυνα.

Κάθε χειμώνας μπορεῖ νά βάζει τόν
ἄνθρωπο σέ δοκιμασία λόγῳ τῶν
κακῶν καιρικῶν συνθηκῶν, ἀλλά καί
σέ πολλά εἶναι εὐεργετικός γιά ὁλό-
κληρο τό οἰκοσύστημα.

Ποιός ξέρει. Ἴσως κι αὐτή ἡ βαρυ-
χειμωνιά νά ἀποβεῖ «φιλοσοφίας μή-
τηρ» καί εὐεργετική γιά τό μέλλον τοῦ
λαοῦ μας καί τῆς ἱστορίας μας.

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ἔρχεται βαρυχειμωνιά
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ΕΟ ΡΤΑΣΜΟΣ ΠΟΛ ΙΟΥΧΟΥ ΛΑΜ ΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΠΑΥΕΙ 
Η ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ ΜΑΖΙ

Στήν Ἱερατική Σύναξη τῆς 6ης Σεπτεμβρίου τ. ἔ. στή Λα-
μία, ὁμόφωνα ὁ Ἱερός Κλῆρος τῆς Μητροπόλεώς μας ἔλα-
βε τήν ἀπόφαση τῆς παύσεως τῆς τελέσεως γάμου καί βα-
πτίσεως μαζί, ἀπόφαση τήν ὁποία ἐνέκρινε καί ἐπεκύρωσε
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Ἡ ἀπό-
φαση θά ἰσχύσει ἀπό 1ης Ἰανουαρίου 2013, προκειμένου
νά γίνει ἡ σχετική ἐνημέρωση τοῦ χριστεπωνύμου πληρώ-
ματος. Ὁ Σεβασμιώτατος σέ σχετική ἀναφορά του πρός τό
λαό σχετικά μέ τήν ἀπόφαση, ἐτόνισε τά ἑξῆς:

«Ἐπειδὴ στὸ διαδίκτυο καὶ μάλιστα σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο
πολλὰ ἐγράφησαν καὶ ποικίλα σχόλια ἔγιναν γιὰ μία ἀπό-
φαση τῶν ἱερέων μας, θὰ ἤθελα νὰ δώσω μία διευκρίνη-
ση. Ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, ἀπὸ ὁρισμένους καλλιτέχνες ξεκίνησε
μία καινούργια μόδα, νὰ τελεῖται γάμος καὶ βάπτιση μαζὶ
καὶ ἡ μόδα αὐτὴ διὰ τῆς τηλεοράσεως καὶ τοῦ μιμητισμοῦ
ἐξαπλώθηκε σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ παρατηρεῖται πράγ-
ματι νὰ ἔρχονται νέα ζευγάρια ποὺ εἶχαν ἀποκτήσει πρὸ
τοῦ γάμου παιδὶ νὰ ζητοῦν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία νὰ εὐλογη-
θεῖ ὁ γάμος -ἄξιον καὶ δίκαιον- καὶ νὰ βαπτισθεῖ καὶ τὸ παι-
δάκι αὐτὸ ποὺ δὲν φέρει καμμία εὐθύνη.

Οἱ ἱερεῖς μας δυσκολεύονται πολὺ τελετουργικῶς, διό-
τι οὔτε τὸ ἕνα Μυστήριο γίνεται σωστὰ οὔτε τὸ ἄλλο καὶ
ὅσοι ἔχετε συμμετάσχει σὲ τέτοια γεγονότα ἐπιτρέψατέ μου
νὰ πῶ ὅτι εἶναι κωμωδία ὄχι μυστήριο, διότι ὁ Ναὸς μετα-
βάλλεται σὲ πλατεῖα. Οἱ ἱερεῖς μας πῆραν μία ἀπόφαση
ὁμοφώνως, ὅτι ἀπὸ 1ης Ἰανουαρίου τοῦ 2013 δὲν θὰ τελέ-
σουμε σὲ καμμία ἐνορία τῆς Φθιώτιδος Γάμο καὶ Βάπτιση
τὴν ἴδια ὥρα. Αὐτὴ τὴν γραμμὴ τὴν ἀκολουθεῖ καὶ ἡ Μη-
τρόπολη Δημητριάδος καὶ ἡ Μητρόπολη Θηβῶν καὶ ἐπε-
κτείνεται σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Ἐμεῖς θὰ ἐξαπολύσουμε
Ἐγκύκλιο νὰ ἐνημερωθεῖ τὸ πλήρωμα καὶ ἀπὸ 1ης Ἰανουα-
ρίου τοῦ 2013 σὲ κανέναν Ναὸ τῆς Μητροπόλεως, ὅποιος
καὶ νὰ τὸ ζητήσει, δὲν θὰ τελεσθεῖ Γάμος καὶ Βάπτιση μαζί.
Δὲν εἶναι ἀπόφαση τοῦ Μητροπολίτου εἶναι ἀπόφαση τῶν
ἱερέων, ποὺ ἐγκρίνω, προσυπογράφω  καὶ θὰ τὴν ἀνακοι-
νώσω ἐπισήμως διὰ Ἐγκυκλίου.

Θέλω νὰ δείξετε κατανόηση, διότι δὲν μποροῦμε νὰ τὰ
ἰσοπεδώσουμε ὅλα. Δὲν ὑπεισέρχομαι σὲ Δογματικὰ καὶ
Κανονικὰ θέματα ποὺ καὶ ἐκεῖ ὑπάρχει κάτι, ἀλλὰ τελε-
τουργικῶς δὲν μπορεῖ αὐτὸ νὰ συνεχιστεῖ καὶ ὅσοι θέλουν
ἂς ἔρθουν, γιατί ἀπειλοῦν μερικοὶ ὅτι θὰ πᾶνε ἀλλοῦ νὰ
τελέσουν τὰ Μυστήρια. Ὅ,τι θέλουν ἂς κάνουν. Ἡ Μητρό-
πολη Φθιώτιδος θὰ τηρήσει τὴν τάξη τῆς Ἐκκλησίας. Δὲν
θὰ κάνουμε ὅτι θέλουν οἱ τραγουδιστές, οἱ ἠθοποιοὶ καὶ ἡ
showbiz ποὺ τὰ ἐμφανίζουν ὡς μοντέρνα. Οὔτε οἰκονομι-
κοὶ λόγοι ὑπάρχουν. Νὰ μαζέψουν τὶς διακοσμήσεις καὶ τὰ
πλούσια τραπέζια. Λένε ὅτι γιὰ οἰκονομικοὺς λόγους τὸ
κάνουμε. Δὲν εἶναι ὁ λόγος αὐτός, εἶναι ὁ συρμός, εἶναι ἡ
μόδα καὶ ἡ μόδα ποὺ ἀναιρεῖ τὴν Ἐκκλησία θὰ σταματήσει
ἐδῶ.

Πρέπει νὰ ἀκολουθοῦμε τὴν Ἐκκλησία ἀδελφοί μου, ἡ
ὁποία ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων ἀκολουθεῖ τὴν παράδοση
τῶν Ἀποστόλων, τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, καὶ τῶν
Ἁγίων Πατέρων. Δὲν μποροῦμε τώρα νὰ τὰ ἀνατρέψουμε
ὅλα, διότι θὰ ἀνατρέψουμε τὴν ἴδια μας τὴν ζωή».

Ἀπό τόν ἑορτασμό τῆς 28ης Ὀκτωβρίου στή Λαμία.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ ἡλικιωμένους στό 3ο ΚΑΠΗ Λαμίας.

Βι�βλι�ο�πω�λεῖο�
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Ἁπό τά ἐγκαίνια τοῦ 18ου Δημοτικού Σχολείου Λαμίας.

Ἀναμνηστική φωτογραφία ἔξω ἀπό τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Λαμίας.



Ἁγιασμός στό Σύλλογο "Ἅγιος Ἡρωδίων"
Τήν Δευτέρα 15 Ὀκτωβρίου τό ἀπόγευμα ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τέλεσε ἁγιασμό στήν αἴθουσα
τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου χριστιανικῆς ἀγωγῆς «Ἅγιος Ἡρω-
δίων». Ἀκολούθησε ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου στά μέλη τοῦ
Συλλόγου. Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ χριστιανικά τραγούδια
ἀπό τήν χορωδία τοῦ Συλλόγου.

Ἑορτή Ἁγίου Ἀρτεμίου, Προστάτου Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας.
Τὸ Σάββατο 20 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος χοροστάτησε στὴν Δοξολογία ποὺ τελέσθηκε
στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Λαμίας, ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου, προστάτου τῆς
Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας. 

Ἐπίσκεψη Σεβασμιωτάτου στό Κοινωνικό  Ἰατρεῖο Λαμίας

Τὸ Κοινωνικὸ Ἰατρεῖο, τὸ ὁποῖο λειτουργεῖ μὲ τὴν συνεργασία
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου καὶ τοῦ Δή-
μου Λαμιέων καὶ στεγάζεται στὸ Γ΄ ΚΑΠΗ Λαμίας, ἐπισκέφτηκε
τὴν Δευτέρα 22 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος, ὅπου ἐνημερώθηκε ἀπὸ τὴν ἁρμόδια Κοινω-
νικὴ Λειτουργὸ γιὰ τὴν κίνηση τοῦ Κοινωνικοῦ Ἰατρείου καὶ
τοῦ ΚΑΠΗ.  

Ἐγκαίνια 18ου Δημοτικοῦ Σχολείου
Τά ἐγκαίνια τοῦ 18ου Δημοτικοῦ Σχολείου Λαμίας τέλεσε ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τήν Πέμπτη 25

Ὀκτωβρίου. Στό τέλος ὁ Σεβασμιώτατος δώρισε 8 Εἰκόνες γιά
τίς αἴθουσες διδασκαλίας καί τά γραφεῖα τῶν Δασκάλων τοῦ
Σχολείου.

Ἑορτή Ἁγίου Δημητρίου Λαμίας
Τὴν Παρασκευὴ 26 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-

της μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε στὸν πανηγυρί-
ζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Δημητρίου Λαμίας. Στὴν Θεία Λειτουρ-
γία παρέστησαν οἱ Βουλευτὲς Φθιώτιδος κα Ἑλένη Μακρῆ –
Θεοδώρου καὶ κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης, ὁ Ἀντιπεριφερει-
άρχης κ. Νικόλαος Μπέτσιος καὶ πλῆθος πιστῶν.

«Ἑλλάς ἐγείρου»
«Ἑλλάς ἐγείρου»! Αὐτό ἦταν τό σύνθημα μέ τό ὁποῖο ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος προέτρεψε τούς πα-
ρισταμένους χριστανούς, στό κηρύγμά του κατά τήν ἀρχιερατι-
κή θεία Λειτουργία τήν Κυριακή 28 Ὀκτωβρίου στό κατάμεστο
Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Μετά

τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας τελέσθηκε ἡ Δοξολογία παρου-
σία τῶν πολιτικῶν καὶ στρατιωτικῶν ἀρχῶν τοῦ Νομοῦ κατά
τήν ὁποία ἡ κα Παναγιώτα Καραφέρη, Διευθύντρια τοῦ 5ου
Δημοτικού Σχολείου Λαμίας ἐκφώνησε τόν πανηγυρικό τῆς
ἡμέρας. Ἀκολούθησε ἐπιμνημόσυνη δέηση καί κατάθεση στε-
φάνων στό ἡρῶο τῆς Πλατείας Πάρκου. Οἱ λαμπρές ἐκδηλώ-
σεις γιά τήν ἐποποιΐα τοῦ ᾽40 ὁλοκληρώθηκαν μέ τή μεγάλη
μαθητικὴ καὶ στρατιωτικὴ Παρέλαση.
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νος τῆς Παναγίας, νά δεῖ καί νά προσκυνήσει τὸ ἄφθαρτο
σκήνωμα τοῦ Γέροντος Βησσαρίωνος καὶ νά ξεναγηθεῖ στὸ
Μουσεῖο καὶ τοὺς χώρους τῆς ἱστορικῆς Μονῆς. 

Τὶς λατρευτικές καί ἐπετειακές ἐκδηλώσεις τῆς πόλης
μας τίμησαν φέτος μέ τήν παρουσία τους ὁ Γενικὸς Γραμ-
ματέας τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων κ.
Ἀθανάσιος Κυριαζής, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλληνικῆς Κυ-
βερνήσεως καί ὅλες οἱ τοπικές ἀρχές. Στόν Ἑσπερινό καί
στή θεία Λειτουργία ἔψαλε ἡ χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαν-
τινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὑπὸ τὴ διεύ-
θυνση τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Ἀνδρέου Ἰωακείμ, Διευθυντοῦ
τῆς Σχολῆς.

Ἡ πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία καὶ ὁ Ἑσπερινός τῆς
ἑορτῆς μεταδόθηκαν ἀπευθείας ἀπὸ τὸν Ραδιοφωνικὸ
Σταθμὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἀπὸ τοὺς  Ραδιοφω-
νικοὺς Σταθμοὺς τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Πατρῶν καὶ
Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας, ἐνῶ ἡ Θεία Λειτουργία κατὰ τὴν
κυριώνυμο ἡμέρα μεταδόθηκε τηλεοπτικῶς ἀπὸ τὸν σταθμὸ
“Star Κεντρικῆς Ἑλλάδος”.
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Μ
ὲ λαμπρότητα καὶ μὲ τὴ συμμετοχὴ πλήθους πιστῶν
ἡ πόλη τῆς Λαμίας τίμησε τὴ μνήμη τοῦ πολιούχου
καὶ ἐλευθερωτῆ της ἁγίου, ἐνδόξου, Ἀποστόλου καὶ

Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ.
Τὴν φετινὴ ἑορτὴ τίμησε μὲ τὴν παρουσία του ὁ Σεβα-

σμιώτατος Μητροπολίτης Τριφυλίας καὶ Ὀλυμπίας κ. Χρυ-
σόστομος, ὁ ὁποῖος κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Ποιμενάρ-
χου μας κ. Νικολάου ἦρθε νὰ συνεορτάσει μαζὶ μὲ τοὺς Λα-
μιεῖς τὴν πανήγυρη τῆς πόλεως.

Τὴν Τετάρτη 17 Ὀκτωβρίου τὸ ἀπόγευμα στὸν μεγαλο-
πρεπῆ νεόδμητο Ἱερὸ Ναὸ
τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ
Λουκᾶ, πού δεσπόζει ὕπερ-
θεν τῆς πόλεως, τελέσθηκε
Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπε-
ρινὸς χοροστατοῦντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του Τριφυλλίας καὶ Ὀλυμ-
πίας κ. Χρυσοστόμου, συγ-
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου
μας κ. Νικολάου, παρουσία
τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Λα-
μίας, τῶν ἐντιμοτάτων
Ἀρχόντων, τῶν Ἀξιωματικῶν
τοῦ Στρατοῦ, τῆς Ἀστυνομίας, τῆς Πυροσβεστικῆς καὶ τοῦ
πιστοῦ λαοῦ.

Τὸ θεῖο λόγο κήρυξε ὁ φιλοξενούμενος Ἱεράρχης κ. Χρυ-
σόστομος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὰ μηνύματα, ποὺ ἐκπέμ-
πει στὴν ἐποχή μας μέσῳ τῶν κειμένων του ὁ Εὐαγγελιστὴς
Λουκᾶς.

Τὴν κυριώνυμο ἡμέρα στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ
τοῦ Πολιούχου τελέσθηκε ἀρχιερατικὴ θεία Λειτουργία
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τριφυ-
λίας κ. Χρυσοστόμου καὶ συνιερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου μας. Πρὸ τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας
Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας εὐχαρί-
στησε τὸν Σεβασμιώτατο κ. Χρυσόστομο, ποὺ ἀνταποκρί-
θηκε στὴν πρόσκλησή του καὶ λάμπρυνε μὲ τὴν παρουσία
του, τὴν τοπική μας πανήγυρη καὶ ἀναφέρθηκε στὰ διδάγ-
ματα ποὺ λαμβάνουμε ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἑορτές, οἱ ὁποῖες

ἀποτελοῦν ὀάσεις καὶ νησίδες παρηγοριᾶς, κυρίως μέσα
στὴν πολυτάραχη καὶ μελαγχολικὴ περίοδο πού ζοῦμε, ἐνῶ
τόνισε χαρακτηριστικά: «Ἐὰν ἀφαιρεθεῖ αὐτὴ ἡ ἐλπίδα ἀπὸ
τὴν καρδιὰ τοῦ λαοῦ, τότε θὰ παραλύσει ὁ λαός. Ἐὰν δὲν
ἔχουμε μέσα μας αὐτὴ τὴ δύναμη τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐλπί-
δος ὅτι θὰ ξημερώσει μία καινούρια μέρα, ὅπως ξημέρωσε ἡ
18η Ὀκτωβρίου τοῦ 1944 γιὰ τὴ Λαμία, τότε ἡ ζωή μας θὰ
εἰσέλθει σὲ μεγάλη δοκιμασία. Θὰ ξημερώσει ὅμως ἡ ἡμέρα
τῆς κοινωνικῆς ἀνακάμψεως καὶ θὰ ἀποβάλομε κάθε κατα-
δυνάστευση, γιὰ νὰ μποροῦμε ἐλεύθερα νὰ πορευόμαστε

ὡς Ἔθνος, ὡς κοινωνία καὶ
ὡς Ἐκκλησία».

Μετὰ τὴ Θεία Λειτουρ-
γία τελέσθηκε Δοξολογία ἐπὶ
τῇ ἀπελευθερώσει τῆς πόλε-
ως, κατὰ τὴν ὁποία τὸν πα-
νηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώ-
νησε ὁ Δήμαρχος Λαμιέων
κ. Γεώργιος Κοτρωνιάς.

Ἀκολούθησε ἡ λιτάνευση
τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου
Λουκᾶ μὲ τὴ συνοδεία τοῦ
Ἱεροῦ Κλήρου, τῆς φιλαρμο-
νικῆς τοῦ Δήμου, τοῦ Στρα-
τοῦ, τῶν Σχολείων, τῶν ἱερο-

παίδων, τῶν τοπικῶν ἀρχόντων καὶ τοῦ ἐκκλησιάσματος, ἡ
ὁποία κατέληξε στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελι-
σμοῦ τῆς Θεοτόκου  ὅπου ἡ Ἱερὰ Εἰκών ἐναποτέθηκε πρὸς
προσκύνηση καὶ ἁγιασμὸ τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν. Πρὶν
ἀναχωρήσει γιὰ τὴν ἐπαρχία του ὁ Σεβασμιώτατος Τριφυ-
λίας, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη
μας, ἐπισκέφθηκαν τὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Δαμάστας,
ὅπου τούς ὑποδέχθηκε ἡ Καθηγουμένη γερόντισσα Ἰωάννα
μὲ τὴν ἀδελφότητα τῆς Μονῆς. Οἱ Ἀρχιερεῖς προσκύνησαν
τὴν θαυματουργή, Εἰκόνα τῆς Παναγίας, ἐπισκέφθηκαν τὸν
πνευματικό τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. π. Φώτιο καὶ παρεκάθησαν
σὲ γεῦμα πού παρέθεσε ἡ ἀδελφότητα. Ἀκολούθως οἱ δύο
Μητροπολίτες μὲ τὶς συνοδεῖες τους μετέβησαν στὴν Ἱερὰ
Μονὴ Ἀγάθωνος, ὅπου τούς ὑποδέχθηκε ἡ ἀδελφότητα τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς. Ὁ Σεβασμιώτατος Τριφυλίας εἶχε τήν εὐκαι-
ρία ἐκτός ἀπό τήν προσκύνηση τῆς Θαυματουργοῦ Εἰκό-
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Α
σφαλῶς δέν πρόκειται γιά
τήν ἐποχή τοῦ χειμῶνος μέ
τίς χαμηλές θερμοκρασίες,

πού συνδυάζονται μέ βροχές, καταιγί-
δες καί χιόνι, ἀλλά γιά τήν βαρυχει-
μωνιά τῶν ψυχῶν,
πού εἶναι πολύ χει-
ρότερη ἀπό τόν
χειμώνα τοῦ περι-
βάλλοντος. Ὅλα
αὐτά, πού συμβαί-
νουν τήν τελευταία
αὐτή περίοδο στήν
πατρίδα μας, προ-
μηνύουν πρωτοφα-
νή καί ἀνυπόφορο
πνευματικό καί
κοινωνικό χειμώνα,
ὁ ὁποῖος δέν ἀντιμετωπίζεται εὔκολα.
Ἡ κοινωνία μας ὁδηγεῖται σέ μεγάλες
περιπέτειες ἐάν δέν ἐφοδιασθεῖ μέ αὐτά
πού χρειάζονται γιά τήν ἀντιμετώπιση
τῆς ἄγριας καταιγίδας. Τό χειρότερο
εἶναι, ὅτι ὁ λαός μας ἐν ὄψει τῶν κιν-
δύνων δέν ἔχει κινητοποιήσει τούς
ἐσωτερικούς καί ψυχικούς του μηχανι-
σμούς, ἀλλά ἔχει περιπέσει σέ μιά κα-
τάσταση ἔντονης συναισθηματικῆς
ψυχρότητος πού τόν ἔχει ὁδηγήσει
μοιραία στήν κατάθλιψη. Ἡ βαρυχει-
μωνιά αὐτή εἴτε εἶναι μεθοδευμένη ἀπό
τούς χρηματιστές καί τοκογλύφους,
εἴτε εἶναι φυσικό ἐπακόλουθο τῆς

ἀσωτείας μας ἀπό τήν ὁποία προκλή-
θηκε ἡ οἰκονομική κρίση, δέν θά εἶναι
μόνιμη κατάσταση, Θά περάσει ὅπως
περνάει κάθε χειμώνας, ὅσο βαρύς κι
ἄν εἶναι. Χρέος μας εἶναι νά προετοι-

μασθοῦμε κατάλ-
ληλα μέ ψυχικά
ἀποθέματα ὑπο-
μονῆς καί καρτε-
ρίας. Νά θερμάνου-
με τίς ψυχές μας μέ
τήν θέρμη τῆς ἀγά-
πης καί τῆς ἀδελ-
φοσύνης. Νά ἀνα-
σ υ γ κ ρ ο τ ή σ ο υ μ ε
τούς πνευματικούς
δεσμούς, πού σφυ-
ρηλατοῦν τόν χα-

ρακτήρα μας. Νά διατηρήσουμε τήν
ἑνότητα καί τήν συνοχή τῶν ἰδανικῶν
μας. Νά προγραμματίσουμε τή ζωή
μας πιό λογικά καί πιό ὑπεύθυνα.

Κάθε χειμώνας μπορεῖ νά βάζει τόν
ἄνθρωπο σέ δοκιμασία λόγῳ τῶν
κακῶν καιρικῶν συνθηκῶν, ἀλλά καί
σέ πολλά εἶναι εὐεργετικός γιά ὁλό-
κληρο τό οἰκοσύστημα.

Ποιός ξέρει. Ἴσως κι αὐτή ἡ βαρυ-
χειμωνιά νά ἀποβεῖ «φιλοσοφίας μή-
τηρ» καί εὐεργετική γιά τό μέλλον τοῦ
λαοῦ μας καί τῆς ἱστορίας μας.

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ἔρχεται βαρυχειμωνιά
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Στήν Ἱερατική Σύναξη τῆς 6ης Σεπτεμβρίου τ. ἔ. στή Λα-
μία, ὁμόφωνα ὁ Ἱερός Κλῆρος τῆς Μητροπόλεώς μας ἔλα-
βε τήν ἀπόφαση τῆς παύσεως τῆς τελέσεως γάμου καί βα-
πτίσεως μαζί, ἀπόφαση τήν ὁποία ἐνέκρινε καί ἐπεκύρωσε
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Ἡ ἀπό-
φαση θά ἰσχύσει ἀπό 1ης Ἰανουαρίου 2013, προκειμένου
νά γίνει ἡ σχετική ἐνημέρωση τοῦ χριστεπωνύμου πληρώ-
ματος. Ὁ Σεβασμιώτατος σέ σχετική ἀναφορά του πρός τό
λαό σχετικά μέ τήν ἀπόφαση, ἐτόνισε τά ἑξῆς:

«Ἐπειδὴ στὸ διαδίκτυο καὶ μάλιστα σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο
πολλὰ ἐγράφησαν καὶ ποικίλα σχόλια ἔγιναν γιὰ μία ἀπό-
φαση τῶν ἱερέων μας, θὰ ἤθελα νὰ δώσω μία διευκρίνη-
ση. Ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, ἀπὸ ὁρισμένους καλλιτέχνες ξεκίνησε
μία καινούργια μόδα, νὰ τελεῖται γάμος καὶ βάπτιση μαζὶ
καὶ ἡ μόδα αὐτὴ διὰ τῆς τηλεοράσεως καὶ τοῦ μιμητισμοῦ
ἐξαπλώθηκε σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ παρατηρεῖται πράγ-
ματι νὰ ἔρχονται νέα ζευγάρια ποὺ εἶχαν ἀποκτήσει πρὸ
τοῦ γάμου παιδὶ νὰ ζητοῦν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία νὰ εὐλογη-
θεῖ ὁ γάμος -ἄξιον καὶ δίκαιον- καὶ νὰ βαπτισθεῖ καὶ τὸ παι-
δάκι αὐτὸ ποὺ δὲν φέρει καμμία εὐθύνη.

Οἱ ἱερεῖς μας δυσκολεύονται πολὺ τελετουργικῶς, διό-
τι οὔτε τὸ ἕνα Μυστήριο γίνεται σωστὰ οὔτε τὸ ἄλλο καὶ
ὅσοι ἔχετε συμμετάσχει σὲ τέτοια γεγονότα ἐπιτρέψατέ μου
νὰ πῶ ὅτι εἶναι κωμωδία ὄχι μυστήριο, διότι ὁ Ναὸς μετα-
βάλλεται σὲ πλατεῖα. Οἱ ἱερεῖς μας πῆραν μία ἀπόφαση
ὁμοφώνως, ὅτι ἀπὸ 1ης Ἰανουαρίου τοῦ 2013 δὲν θὰ τελέ-
σουμε σὲ καμμία ἐνορία τῆς Φθιώτιδος Γάμο καὶ Βάπτιση
τὴν ἴδια ὥρα. Αὐτὴ τὴν γραμμὴ τὴν ἀκολουθεῖ καὶ ἡ Μη-
τρόπολη Δημητριάδος καὶ ἡ Μητρόπολη Θηβῶν καὶ ἐπε-
κτείνεται σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Ἐμεῖς θὰ ἐξαπολύσουμε
Ἐγκύκλιο νὰ ἐνημερωθεῖ τὸ πλήρωμα καὶ ἀπὸ 1ης Ἰανουα-
ρίου τοῦ 2013 σὲ κανέναν Ναὸ τῆς Μητροπόλεως, ὅποιος
καὶ νὰ τὸ ζητήσει, δὲν θὰ τελεσθεῖ Γάμος καὶ Βάπτιση μαζί.
Δὲν εἶναι ἀπόφαση τοῦ Μητροπολίτου εἶναι ἀπόφαση τῶν
ἱερέων, ποὺ ἐγκρίνω, προσυπογράφω  καὶ θὰ τὴν ἀνακοι-
νώσω ἐπισήμως διὰ Ἐγκυκλίου.

Θέλω νὰ δείξετε κατανόηση, διότι δὲν μποροῦμε νὰ τὰ
ἰσοπεδώσουμε ὅλα. Δὲν ὑπεισέρχομαι σὲ Δογματικὰ καὶ
Κανονικὰ θέματα ποὺ καὶ ἐκεῖ ὑπάρχει κάτι, ἀλλὰ τελε-
τουργικῶς δὲν μπορεῖ αὐτὸ νὰ συνεχιστεῖ καὶ ὅσοι θέλουν
ἂς ἔρθουν, γιατί ἀπειλοῦν μερικοὶ ὅτι θὰ πᾶνε ἀλλοῦ νὰ
τελέσουν τὰ Μυστήρια. Ὅ,τι θέλουν ἂς κάνουν. Ἡ Μητρό-
πολη Φθιώτιδος θὰ τηρήσει τὴν τάξη τῆς Ἐκκλησίας. Δὲν
θὰ κάνουμε ὅτι θέλουν οἱ τραγουδιστές, οἱ ἠθοποιοὶ καὶ ἡ
showbiz ποὺ τὰ ἐμφανίζουν ὡς μοντέρνα. Οὔτε οἰκονομι-
κοὶ λόγοι ὑπάρχουν. Νὰ μαζέψουν τὶς διακοσμήσεις καὶ τὰ
πλούσια τραπέζια. Λένε ὅτι γιὰ οἰκονομικοὺς λόγους τὸ
κάνουμε. Δὲν εἶναι ὁ λόγος αὐτός, εἶναι ὁ συρμός, εἶναι ἡ
μόδα καὶ ἡ μόδα ποὺ ἀναιρεῖ τὴν Ἐκκλησία θὰ σταματήσει
ἐδῶ.

Πρέπει νὰ ἀκολουθοῦμε τὴν Ἐκκλησία ἀδελφοί μου, ἡ
ὁποία ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων ἀκολουθεῖ τὴν παράδοση
τῶν Ἀποστόλων, τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, καὶ τῶν
Ἁγίων Πατέρων. Δὲν μποροῦμε τώρα νὰ τὰ ἀνατρέψουμε
ὅλα, διότι θὰ ἀνατρέψουμε τὴν ἴδια μας τὴν ζωή».

Ἀπό τόν ἑορτασμό τῆς 28ης Ὀκτωβρίου στή Λαμία.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ ἡλικιωμένους στό 3ο ΚΑΠΗ Λαμίας.

Βι�βλι�ο�πω�λεῖο�
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Ἁπό τά ἐγκαίνια τοῦ 18ου Δημοτικού Σχολείου Λαμίας.

Ἀναμνηστική φωτογραφία ἔξω ἀπό τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Λαμίας.



Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.
Καθώς εἰσερχόμεθα στήν ἁγία περίοδο τῆς Νηστείας

τῶν Χριστουγέννων μᾶς καλεῖ ἡ Μητέρα μας Ἁγία Ἐκκλη-
σία καταλλήλως νά προετοιμάσωμε τόν δρόμο τῆς Γεννήσε-
ως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ μέσα στήν ψυχή μας μέ νηστεία,
προσευχή, κάθαρση καί ἐλεημοσύνη. Ἡ Γέννηση τοῦ Χρι-
στοῦ δέν εἶναι προσωπική ὑπόθεση τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἔχει
στενωτάτη σχέση μέ τήν ἀναγέννηση τοῦ κάθε ἀνθρώπου,
ἐφ΄ ὅσον ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος γιά νά θεώσει τόν
ἄνθρωπο.

Ἀπαραίτητη καί ἐπιβεβλημένη θεωρεῖται ἡ προετοιμα-
σία διά τό μέγα γεγονός τῆς Γεννήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λό-
γου. Προετοιμασία ψυχική καί πνευματική. Μέ τή νηστεία
καί τήν προσευχή ἐκφράζομε τήν πίστη καί ἀφοσίωσή μας
στόν δι΄ ἡμᾶς σαρκωθέντα Χριστό. Μέ τήν διά μετανοίας
κάθαρση ἀναγνωρίζομε τό μεγαλεῖο τῆς τελειότητός Του,
τό ὁποῖο δέν ἠμποροῦμε νά προσεγγίσωμε ἀκάθαρτοι καί
μεμολυσμένοι καί μέ τήν ἐλεημοσύνη γινόμεθα ὄχι μόνο μι-
μηταί τῆς ζωῆς Του καί τῆς ἀγάπης Του, ἀλλά καί κοινωνοί
τῆς θεότητός Του.

Εἰσέλθετε στό δρόμο, πού ὁδηγεῖ στή νέα Βηθλεέμ, μέ
ζωηρή τήν ἐπιθυμία καί τήν θέληση νά προετοιμαστεῖτε.
Μή παρασύρεσθε ἀπό τό ἀνησυχητικό πνεῦμα τοῦ κό-
σμου, πού ἀποπροσανατολίζει καί πλανᾶ τόν ἄνθρωπο,
ἀλλά βάλετε στόχο στήν πορεία σας στήν Βηθλεέμ τῆς
προσωπικῆς σας ἀναγεννήσεως διά τοῦ Χριστοῦ καί ἐν τῷ
Χριστῷ. Ἀκολουθήσατε «ἔνθα ὁδεύει ὁ Ἀστήρ».

Στή σημερινή δεινή κατάσταση, τήν ὁποία διέρχεται ἡ
Ἑλληνική κοινωνία, χρειάζεται νά ὁπλισθοῦμε μέ δύναμη,
ἐλπίδα καί ἀγάπη, διά νά περάσωμε ἀκινδύνως τίς συμ-
πληγάδες πέτρες. Εἶναι περίοδος πραγματικῆς κρίσεως ὄχι
μόνο ὡς συμφορᾶς καί περιπέτειας, ἀλλά καί ὡς δοκιμα-
σίας. Δοκιμάζεται ἡ ἀντοχή μας, ἀλλά δοκιμάζεται καί ἡ
ἀγάπη μας. Εἶναι μιά χρυσή εὐκαιρία διά τούς ἔχοντας νά
ἀγοράσουν τόν παράδεισο μέ τήν πρός τόν ἄνθρωπο προ-
σφορά τους. Εἶναι εὐκαιρία σωτηρίας καί διά τούς πτω-
χούς νά ἐκφράσουν τήν ἀγάπη τους πρός τόν συμπάσχον-
τα συνάνθρωπο μέ τήν ταπεινή δόση ἐκ τοῦ ὑστερήματος.
Στή δοκιμασία τοῦ πλησίον δέν μετράει τό μέγεθος τῆς
ἐλεημοσύνης, ἀλλά ἡ εὐαισθησία τῆς ψυχῆς σου, ἐάν καί
κατά πόσον συμπονεῖς τόν διπλανό σου, πού εἶναι στήν
ἴδια ἤ σέ χειρότερη κατάσταση ἀπό σένα.

Μέ αὐτό τό σκεπτικό, ὅπως τό θέλει ἡ διδασκαλία τοῦ
Κυρίου μας καί ὅπως τό ἑρμηνεύει ἡ πατερική γραμματεία
τείνει τό χέρι τῆς ζητείας ἡ Ἐκκλησία μας γιά τή στήριξη
τῶν ἀδυνάτων καί δοκιμαζομένων πτωχῶν καί σᾶς παρα-
καλεῖ νά ἐνισχύσετε τόν ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, πού ἀρχί-
ζει τήν Κυριακή 11 Νοεμβρίου. Γνωρίζετε ὅλοι σας, ὅτι οἱ
ἀνάγκες εἶναι πολύ μεγάλες. Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας δέν
ἔπαυσε νά στηρίζει τόν λαό στή μεγάλη αὐτή δοκιμασία
του. Διανέμομε τρόφιμα σέ πτωχές οἰκογένειες ὁλοκλήρου
τῆς Μητροπόλεως βάσει ἠλεγμένου καταλόγου, τόν ὁποῖο
κατήρτισαν οἱ ἐφημέριοι ὅλων τῶν Ἐνοριῶν. Ἐξασφαλίζομε
τά φάρμακα τῶν ἀνασφαλίστων μέ τήν λειτουργία τοῦ Κοι-
νωνικοῦ Ἰατρείου. Προσφέρουμε 500 μερίδες ἡμερησίως
φαγητό ἀπό τά ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ. Λειτουργοῦμε τά

Γηροκομεῖα μας, στά ὁποῖα δεχόμαστε κάθε γέροντα καί
μοναχικό ἀδελφό μας. Μετά τήν ἐπισκευή τοῦ παλαιοῦ Γη-
ροκομείου Λαμίας θά δεχθοῦμε κατακοίτους καί θά φιλο-
ξενοῦμε τούς καρκινοπαθεῖς. Ὅλα αὐτά, καί ἄλλα πολλά,
γίνονται μόνο μέ τίς προσφορές τοῦ λαοῦ μας, χωρίς καμ-
μία κρατική ἐπιχορήγηση καί χωρίς καμμία ἐνίσχυση τῆς
πολιτείας.

Ἀγαπητά μου πνευματικά παιδιά. 
Σᾶς παρακαλῶ καί σᾶς προτρέπω. Συμπαρασταθεῖτε

στήν προσπάθεια τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τήν στήριξη τῶν
πτωχῶν ἀδελφῶν μας, τῶν ὁποίων ὁ ἀριθμός συνεχῶς
αὐξάνει μέ ἀπρόβλεπτες διαστάσεις. 

Παρακαλῶ τούς πλουσίους νά ἀνοίξουν τήν καρδιά
τους καί νά ἀκούσουν «τούς στεναγμούς τῶν πεπεδημέ-
νων». Θά βροῦν μέ τήν ἐλεημοσύνη τήν πραγματική εὐτυ-
χία. Παρακαλῶ καί τούς πτωχούς νά ἐνισχύουν ἐκ τοῦ
ὑστερήματός των. Αὐτό ἔχει μεγαλύτερη ἀξία. Αὐτό πού
θά δώσει λύση εἶναι μόνο ἡ ἀγάπη. 

Δεχθεῖτε μέ καλοσύνη τά συνεργεῖα τῆς Ἀγάπης τῆς
Ἐνορίας σας καί κατά τήν διάθεση καί δύναμη σας προ-
σφέρατε. Ὑπερνικήσατε τούς δισταγμούς σας καί προσπε-
ράσατε τά πικρόχολα σχόλια τῶν ἀντιλεγόντων, πού πολε-
μοῦν τά ἔργα τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ἀγάπη ἔχει μεγάλη δύναμη, γιατί εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θε-
ός. «Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστί καί ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπη ἐν τῷ
Θεῷ μένει καί ὁ Θεός ἐν αὐτῷ». (Α΄ Ἰωάν. 4,17).

Σέ ὅλους σας εὔχομαι ἁγιασμένη τήν περίοδο τῆς νη-
στείας καί πλούσιες τίς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ.   

Μετά πολλῆς ἀγάπης καί εὐχῶν.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

βράδυ στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τὸ
Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο παρέθεσε Δεῖπνο, στὸ ὁποῖο παρε-
κάθησαν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Θαυμακοῦ κ. Ἰάκωβος
καὶ οἱ Ἐλλογιμῶτατοι κ.κ. Εἰσηγητές.

Τὴν Κυριακὴ 23 Σεπτεμβρίου μὲ κάθε μεγαλοπρέπεια τελέ-
σθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς Δομοκοῦ Ἀρχιερα-
τικὸ Συλλείτουργο μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου μας κ. Νικολάου καὶ τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκό-
πων Ρεντίνης κ. Σεραφεὶμ
καὶ Θαυμακοῦ κ. Ἰακώβου.
Τὸν Θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ
ἅγιος Θαυμακοῦ, ὁ ὁποῖος
μὲ γλαφυρότητα καὶ θεο-
λογικὸ στοχασμὸ προσέφε-
ρε πατερικὴ διδαχὴ στὸ
ἐκκλησίασμα.

Στὸ τέλος τῆς Θείας Λει-
τουργίας ὁ Σεβασμιώτατος
εὐχαρίστησε τοὺς Ἀρχιερεῖς
γιὰ τὴν παρουσία τους καὶ
προσέφερε τὸ μετάλλιο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἰδιαι-
τέρως εἰς τὸν ἅγιο  Θαυμα-
κοῦ προσέφερε ἀρχιερα-
τικὸ ἐγκόλπιο εἰς τιμὴν καὶ
ἔνδειξη τοῦ πνευματικοῦ
συνδέσμου τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Φθιώτιδος μὲ τὸ σεπτὸ πρόσωπό του καὶ τὴν πά-
λαι ποτὲ διαλάμψασα Ἐπισκοπή Θαυμακοῦ, τῆς ὁποίας φέρει
τὸν τίτλο. Ἐπίσης προσέφερε τὸ μετάλλιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως σὲ ὅλους τούς Εἰσηγητές, στὸ Δήμαρχο Δομοκοῦ, στὸν
πρόεδρο τῶν ἐν Ἀθήναις Δομοκιτῶν καὶ στὸν ἐφημέριο τῆς
Ἁγίας Παρασκευῆς Δομοκοῦ Πρωτοπρ. π. Νικόλαο Κουλουμ-
προύκα γιὰ τὴν συμβολή τους στὴν ἐπιτυχία τοῦ Συνεδρίου.
Τὴν εὐγνωμοσύνη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καὶ τοῦ
λαοῦ τοῦ Δομοκοῦ πρὸς τὸν Σεβασμιώτατο γιὰ τὴν πραγματο-
ποίηση τοῦ Συνεδρίου ἐξέφρασε ὁ π. Νικόλαος Κουλουμπ-
ρούκας  μὲ λόγια πηγαῖα στό σύντομο χαιρετισμό του πρὸ τῆς
ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας.

Ἡ πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία στὴν ὁποία ἔψαλε ὁ παλαί-
μαχος πρωτοψάλτης κ. Φιλοκτήμων Παπαδημητρίου καὶ ὁ κα-

θηγητὴς κ. Μιχαὴλ Στρουμπάκης ἐπισφραγίστηκε μὲ χαρμό-
συνες κωδωνοκρουσίες καὶ πανηγυρικὰ ψάλματα ἀπὸ τοὺς
Ἱεροψάλτες.

Στὴν μεγάλη αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου προσε-
φέρθησαν καφὲς καὶ γλυκίσματα παρασκευασμένα εἰδικὰ γιὰ
τὴν ἡμέρα ἀπὸ τὶς εὐσεβεῖς κυρίες τὶς ἐνορίας. Ἐκεῖ ὁ Σεβα-
σμιώτατος εὐχαρίστησε ὅλους γιὰ τὴ συμμετοχή τους στὸ Συ-
νέδριο καὶ γιὰ τοὺς κόπους τῆς προετοιμασίας καὶ τῆς διεξα-

γωγῆς του.
Τὸ ὡραῖο διήμερο

στὸ Δομοκὸ ἔληξε μὲ ἐπί-
σημο γεῦμα ποὺ προσέ-
φερε εἰς τούς ὑψηλοὺς
ἐπισκέπτες ὁ Δῆμος Δο-
μοκοῦ.

Στὶς ἑορταστικὲς ἐκδη-
λώσεις παρέστησαν οἱ Σε-
βασμιώτατοι Μητρο-
πολῖτες Θεσσαλιώτιδος
καὶ Φαναριοφερσάλων κ.
Κύριλλος, Αὐλῶνος κ.
Χριστόδουλος, οἱ Θεοφι-
λέστατοι Ἐπίσκοποι Ρεντί-
νης κ. Σεραφεὶμ καὶ Θαυ-
μακοῦ κ. Ἰάκωβος, ὁ
Ἀντιπεριφερειάρχης κ.
Θωμᾶς Στάϊκος, οἱ Βου-

λευτὲς Φθιώτιδος κα  Ἑλένη Μακρῆ – Θεοδώρου, κ. Νικόλαος
Σταυρογιάννης καὶ κ. Κωνσταντῖνος Κουτσογιαννακόπουλος,
οἱ πρώην Δήμαρχοι Δομοκοῦ κ. Δημήτριος Τσόγκας καὶ Ξυ-
νιάδος κ. Γεώργιος Τσιαγκλάνης, οἱ Διοικητὲς τοῦ Ἀστυνομι-
κοῦ Τμήματος καὶ τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας Δομοκοῦ,
ἐκπρόσωποι φορέων τῆς πόλεως τοῦ Δομοκοῦ καὶ πλῆθος
κόσμου.

Ὅλοι ἔμειναν εὐχαριστημένοι καὶ ἐντυπωσιασμένοι. Οἱ
ἐντόπιοι γιὰ τὴν τιμὴ ποὺ ἔγινε στὴν πόλη τοῦ Δομοκοῦ καὶ
γιὰ τὴν παρουσία τόσων Ἀρχιερέων καὶ τόσων ἐκλεκτῶν ἐπι-
στημόνων καὶ ἐπισήμων. Οἱ ξένοι γιὰ τὴν φιλοξενία καὶ εὐγέ-
νεια τῶν κατοίκων, γιὰ τὴν μαγευτικὴ ὀμορφιὰ τῆς περιοχῆς
καὶ γιὰ ὅσα ἐβίωσαν στὶς δύο ἡμέρες στὴν ἱστορικὴ πόλη τοῦ
Δομοκοῦ. 
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Τ
ὸ 65ο Ἐνοριακὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, ἐγκαινίασε
τὴν Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου στὸν ἐνοριακὸ

Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου Ἀμφικλείας ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος. Μετὰ
τὴν πανηγυρικὴ Θεία
Λειτουργία ἔκοψαν τὴν
καθιερωμένη κορδέλα ὁ
Σεβασμιώτατος, ὁ Δήμαρ-
χος Ἀμφικλείας ἰατρὸς κ.
Θεόδωρος Ντοῦρος καὶ ὁ
Ἐφημέριος του Ναοῦ
Αἰδεσιμ. π. Χρίστος Κα-
λιακούδας.

Στὴν ὁμιλία του ὁ Σε-
βασμιώτατος ἐξέφρασε
τὴ χαρά του καὶ ἐπαίνεσε
τὸν δραστήριο ἐφημέριο,
ὁ ὁποῖος μὲ τὴν καλὴ συ-
νεργασία τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, τῆς Δη-
μοτικῆς Ἀρχῆς καὶ ὅλων τῶν ἐνοριτῶν, κατόρθωσε
μέσα σὲ δύο χρόνια νὰ
ἀποπερατώσει τὸ μεγάλο
αὐτό Πνευματικό Κέν-
τρο, νὰ τὸ ἐξοπλίσει μὲ
τὰ ἀπαραίτητα καὶ νὰ
ὀργανώσει δανειστικὴ Βι-
βλιοθήκη γιὰ τοὺς φιλα-
ναγνῶστες ἐνορίτες.
«Στόχος μας καὶ ὅραμά
μας εἶναι νὰ μὴ μείνει
ἐνορία στὴ Φθιώτιδα
χωρὶς Πνευματικὸ Κέν-
τρο» ὑπογράμμισε ὁ Σε-
βασμιώτατος συγκινημέ-
νος στοὺς πολυπληθεῖς
ἐορταστὲς καὶ ἐτόνισε ἰδι-
αίτερα, ὅτι «ἀλλάζουν οἱ καιροὶ καὶ οἱ ἐνορίες δὲν
πρέπει νὰ μένουν μόνο στὸ ἁγιαστικὸ – λατρευτικὸ

ἔργο. Πρέπει νὰ ὀργανωθεῖ ἡ φιλανθρωπία καὶ νὰ
ὑπάρξει τόπος γιὰ πολιτιστικὲς καί ποιμαντικές
δραστηριότητες γιὰ μικροὺς καὶ μεγάλους».

Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτα-
τος, ἀπένειμε τὸ ὀφίκκιο
τοῦ Οἰκονόμου εἰς τὸν π.
Χρίστο ὡς πνευματικὴ
ἀμοιβὴ καὶ ἀναγνώριση
τῆς προσφορᾶς του.

Ὁ Ἐφημέριος π. Χρί-
στος, εὐχαρίστησε τὸν Σε-
βασμιώτατο γιὰ τὴν πα-
ρουσία του καὶ τὴν ὅλη
συμπαράστασή του εἰς τὸ
ἔργο, γιὰ τὴν προσφορὰ
100 βιβλίων ἀπὸ τὴν
προσωπική του Βιβλιοθή-
κη καὶ γιὰ τὴν τιμητικὴ
διάκριση.

Στὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου
Εὐσταθίου συμμετεῖχαν ὅλοι οἱ Ἐφημέριοι τῆς
Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Ἀμφικλείας, ὁ Ἱεροκῆρυξ

Ἀρχιμ. Δημήτριος Ζελια-
ναῖος, ὁ ἐξ Ἀθηνῶν ἐφη-
μέριος Νέας Σμύρνης π.
Ἀθανάσιος Καλογήρου,
καὶ ἡ Ἡγουμένη τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Δαδίου Μο-
ναχὴ Νεκταρία, ἔψαλε δὲ
χορωδία νέων πρὸς μεγά-
λη ἱκανοποίηση καὶ
εὐχαρίστηση τῶν πιστῶν.
Ἀπὸ πλευρᾶς ἐπισήμων
συμμετεῖχαν ὁ Ἀντιπερι-
φερειάρχης κ. Θωμᾶς
Στάικος, ὁ Δήμαρχος
Ἐλάτειας – Τιθορέας κ.
Θεόδωρος Ντοῦρος, οἱ

πρώην Δήμαρχοι τῶν Δήμων Ἀμφικλειας καὶ Τιθο-
ρέας, ὁ Στρατιωτικὸς Διοικητὴς τῆς Μονάδος τοῦ

ἀπόψεις σχετικὰ μὲ τὴν προώθηση καὶ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ θρη-
σκευτικοῦ προσκυνηματικοῦ τουρισμοῦ στὸ Νομό μας.

Ἐπισκέψεις Σεβασμιωτάτου σέ Σχολεῖα
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἐπισκέφθη-
κε τὴν Τετάρτη 10 Ὀκτωβρίου τὸ πρωί, τὸ  νεόδμητο 6ο Λύ-
κειο  Λαμίας καί προσέφερε 13 εἰκόνες γιά τίς αἴθουσες διδα-

σκαλίας. Τὸν Σεβασμιώτατο ὑποδέχθηκε ἡ Διευθύντρια κα
Ἀγγελικὴ Κάππου μὲ τὸν σύλλογο τῶν καθηγητῶν. Στὴ συνέ-
χεια, ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε στοὺς μαθητὲς, οἱ ὁποίοι παρα-
κολούθησαν μὲ μεγάλο ἐνδιαφέρον .

Ἁγιασμός στό Σχολεῖο Ἐνισχυτικῆς Διδασκαλίας τῆς Μητροπόλεως.
Γιὰ δεύτερη συνεχόμενη χρονιὰ ξεκίνησαν τὰ μαθήματα τοῦ
Σχολείου Ἐνισχυτικῆς Διδασκαλίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Φθιώτιδος γιὰ τὸ διδακτικὸ ἔτος 2012 – 2013. Τὴν Πέμπτη 11
Ὀκτωβρίου τὸ ἀπόγευμα τελέσθηκε ὁ καθιερωμένος ἁγιασμὸς
ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας στὸ Πνευματικὸ Κέν-
τρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων Λαμίας, ὅπου παραδί-
δονται καθημερινὰ τὰ μαθήματα. Στὸ συγκεκριμένο Σχολεῖο
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως φοιτοῦν ἐντελῶς δωρεάν  40 μαθη-
τές,  μὲ τὴν μέριμνα τῆς ὑπευθύνου κας Χριστίνας Κουτκιᾶ τ.
Προϊσταμένης  Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως καὶ τὴν ἐνεργὸ
βοήθεια 22  ἔμπειρων δασκάλων. Μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ἁγια-
σμοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας διένειμε σὲ δασκά-
λους, μαθητὲς καὶ γονεῖς μιὰ μικρὴ εὐλογία καὶ ἀκολούθως

προσφέρθηκε κέρασμα σὲ ὅλους ἐκ μέρους τῆς Ἐνορίας.

Ἀρχιερατικές θείες Λειτουργίες σέ χωριά τῆς Μητροπόλεώς μας.

Τὴν Κυριακὴ 14 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καὶ ὁμίλησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας
Παρασκευῆς στὸ χωριὸ Πουρνάρι Δομοκού. Μετὰ τὴν Θεία
Λειτουργία τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο προσέφερε κέρασμα
σὲ ὅλους τους παρευρισκομένους. Ἐπίσης τήν Κυριακή 21
Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγί-
ου Γεωργίου Κάτω Καλλιθέας Σπερχειάδος καί στή συνέχεια
ἐπισκέφθηκε τό Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο Σπερχειάδος.
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Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τῶν συνέδρων στήν Ἱερά Μονή Ἁγ. Ἀθανασίου Ὀμβριακῆς. Ἀπό τήν ἀπονομή τοῦ μεταλλίου τῆς Μητροπόλεως στόν Δήμαρχο Δομοκοῦ.

Ἀπό τή πανηγυρική θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Δομοκοῦ.

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ προέδρου καί μελῶν τοῦ Δ.Σ. Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου

Ὁ Σεβασμιώτατος μιλᾶ στούς μαθητές τοῦ 6ου Λυκείου Λαμίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τούς μαθητές τοῦ Σχολείου Ἐνισχυτικῆς διδασκαλίας.

Ἀπό τήν θεία Λειτουργία στό Πουρνάρι Δομοκοῦ

Ἀπό τήν διανομή ἀντιδώρου μετά τήν θεία Λειτουργία στή Κάτω Καλλιθέα.

Ὁ  Ἱ. Ναός Ἁγ. Νικολάου Μουάνζας

Ἡ ἀνέγερση τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολά-
ου Μουάναζας τὴν δαπάνη τῆς κατασκευῆς τοῦ ὁποίου
ἔχει ἀναλάβει ἐξ ὁλοκλήρου ἡ Μητρόπολή μας ἔχει
προχωρήσει πολύ. Ἤδη περατώθηκε ἡ κεραμοσκεπή
καὶ συνεχίζονται οἱ ἐργασίες μέ τήν τοποθέτηση παρα-
θύρων, τέμπλου καὶ πλακιδίων. Οἱ προσφορές τῶν
πιστῶν πιάνουν τόπο.



Μὲ μεγάλη ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε τὸ Σάββατο 22 καὶ
τὴν Κυριακὴ 23 Σεπτεμβρίου στὴν πόλη τοῦ Δομοκοῦ τὸ διή-
μερο Ἱστορικὸ Συνέδριο ποὺ διοργάνωσε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη
Φθιώτιδος μὲ τὴν συνεργασία τοῦ Δήμου Δομοκοῦ καὶ εἶχε ὡς
θέμα «Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία τῆς Ἐπαρχίας Θαυμακοῦ». Τὸ
Συνέδριο ἔλαβε χώρα στὴ μεγάλη αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ
Κέντρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίας Παρασκευῆς Δομο-
κοῦ καὶ τὸ παρακολούθη-
σαν πολλοὶ ἄνθρωποι ἀπὸ
τὴν πόλη τοῦ Δομοκοῦ
καὶ τὴν εὐρύτερη περιοχή.

Μετὰ τὴν καθιερωμένη
προσευχὴ ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος προσεφώνησε
τούς Ἀρχιερεῖς, τοὺς παρι-
σταμένους ἐπισήμους καὶ
τοὺς συνέδρους ἐκφρά-
ζοντας τὴν χαρά του γιὰ τὸ
πρωτόγνωρο αὐτὸ γε-
γονὸς, ποὺ τιμᾶ τὸν Δο-
μοκὸ καὶ ἐκφράζει τὴν
ἀγαστὴ συνεργασία τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως, ἀποσκο-
πεῖ στὴν  προβολὴ τῆς πνευματικῆς κληρονομιᾶς τοῦ τόπου
καὶ ἀποβλέπει στὴν στενότερη ἐπαφὴ κυρίως τῆς νέας γενιᾶς
μὲ τὴν  ἱστορία. Σὲ αὐτὸ τὸ πνεῦμα κινήθηκε καὶ ὁ χαιρετισμὸς
τοῦ Δημάρχου Δομοκοῦ κ. Στυλιανοῦ Σύρου, ὁ ὁποῖος κατέ-
θεσε τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν προσήλωσή του στὴν Ἐκκλησία, μὲ
τὴν ὁποία, ὅπως εἶπε, ἡ συνεργασία σὲ ὅλους τούς τομεῖς εἶναι
ἀπαραίτητη αὐτὴ τὴν ἐποχὴ ὅσο ποτὲ ἄλλοτε. Χαιρετισμὸ ἀπη-
ύθυνε ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Θωμᾶς Στάϊκος, ὁ ὁποῖος ἐπή-
νεσε τὸν Σεβασμιώτατο γιὰ τὶς ἐντυπωσιακὲς δραστηριότητές
του. Ἐπίσης χαιρέτησε τούς συνέδρους καὶ ὁ πρόεδρος τῶν ἐν
Ἀθήναις Δομοκιτῶν κ. Χρίστος Τσουτσουλόπουλος. Ἐν συνέ-
χεια ἀκολούθησαν οἱ πολὺ ἐνδιαφέρουσες Εἰσηγήσεις, τὶς
ὁποῖες οἱ Σύνεδροι παρακολούθησαν μὲ προσοχή.

Οἱ εἰσηγήσεις ποὺ ἐκφωνήθηκαν σύμφωνα μὲ τὸ πρό-
γραμμα ἦταν οἱ ἑξῆς:

-Ἡ Ἱστορία τῆς Ἐπισκοπῆς Θαυμακοῦ, τοῦ κ. Κωνσταντίνου

Γαλλῆ, ἱστορικοῦ Ἐρευνητῆ.
-Ἡ συμβολὴ τῶν Μοναστηριῶν τῆς Ἐπισκοπῆς Θαυμακοῦ

στοὺς ἀπελευθερωτικοὺς ἀγῶνες, τοῦ κ. Δημητρίου Κου-
τρούμπα Δρ.Φ., Θεολόγου – Φιλολόγου, τ. Γενικοῦ Ἐπιθεω-
ρητοῦ Μ. Ἐκπαιδεύσεως.

-Λείψανα καὶ Λειψανοθῆκες τῆς Ἐπισκοπῆς Θαυμακοῦ, τοῦ
Ἱερολογ. Ἱεροδιακόνου
Ἀμβροσίου Ἀναστασίου,
Θεολόγου.

-Στοιχεῖα γιὰ τὴν Ἐπι-
σκοπὴ Θαυμακοῦ ἀπὸ
τοὺς κώδικες τῆς Μητρο-
πόλεως Λαρίσης 1647 –
1868 καὶ τῆς Ἐπισκοπῆς
Τρίκκης καὶ Σταγῶν 1688-
1852, τοῦ κ. Δημητρίου
Θεοδ. Νάτσιου, Φιλολό-
γου, πρ. Διευθυντοῦ τοῦ
ἱστορικοῦ Ἀρχείου Λα-
μίας.

-Οἱ Ἱερὲς Μονὲς τῆς
Ἐπισκοπῆς Θαυμακοῦ.
Ἱστορία – προσφορὰ –
κειμήλια, τοῦ κ. Δημητρί-

ου Κουτσουλέλου, Ἐπιτίμου Ἐπόπτου Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσε-
ως.

-Μισαὴλ Ἐπίσκοπος Θαυμακοῦ, τῆς κας Χριστίνας  Κολο-
βοῦ, Δρ.Θ. – Ἐκπαιδευτικοῦ.

-Ὁ Ὀμβριακίτης Ἱερομόναχος Νικόλαος Δοχειαρίτης (1781-
1846). Ὁ βίος καὶ ἡ συμβολὴ αὐτοῦ στὴν Ψαλτικὴ Τέχνη, τοῦ
κ. Μιχαὴλ Στρουμπάκη Δρ.Θ., Καθηγητοῦ Ἀνωτάτης Ἐκκλη-
σιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης.

Ἡ πρώτη ἡμέρα τοῦ Συνεδρίου μετὰ τὶς Εἰσηγήσεις περιε-
λάμβανε προσκυνηματικὴ ἐπίσκεψη στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου
Ἀθανασίου Ὀμβριακῆς, ὅπου ἡ Γερόντισσα Μακαρία ὑπεδέχ-
θη μὲ τὸ Μοναστηριακὸ τελετουργικό τούς Ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς
Συνέδρους καὶ μετὰ τὴν δέηση καί ξενάγηση στὸ Καθολικὸ
παρέθεσε Ἀβραμιαία φιλοξενία στή τραπεζαρία τῆς μονῆς.

Τὸ ἀπόγευμα οἱ Σύνεδροι ἐπισκέφτηκαν τὴν ἄλλη Ἱερὰ
Μονὴ τῆς περιοχῆς, τὴν Παναγία Φανερωμένη, ὅπου τούς
ὑπεδέχθη ἐγκάρδια ὁ Ἡγούμενος Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Σῦρος. Τὸ

Μοδίου μὲ συνοδεία, καὶ οἱ Διευθυντὲς τῶν Γυ-
μνασίων καὶ Λυκείων Ἀμφικλείας μὲ τοὺς μαθητές
τους.

Μετὰ τὰ ἐγκαίνια, ποὺ ἔγιναν σὲ κλῖμα χαρᾶς
καὶ ἐνθουσιασμοῦ παρετέθη δεξίωση στὴν ὁποία
παρευρέθησαν ὅλοι οἱ ἑορταστές.

Στό πλαίσιο τῆς ἐπισκέψεώς του στή περιοχή ὁ
Σεβασμιώτατος εἶχε ἰδιαίτερη συνάντηση στὸ γρα-
φεῖο τοῦ Ναοῦ μέ ἱερεῖς τῆς περιφερείας, μέ τούς
ὁποίους συνομίλησε γιὰ διάφορα ποιμαντικὰ θέμα-
τα καὶ ἔδωσε κατευθύνσεις γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση
τῶν δοκιμαζόμενων ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση
ἀδελφῶν μας, ὥστε ὅλους ἀδιακρίτως νὰ ἀγκαλιά-
σει ἡ στοργὴ καὶ ἡ ἀγάπη τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας.
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Τὸ ἀπόγευμα τῆς
Κυριακῆς 21ης Ὀκτω-
βρίου ἐκοιμήθῃ ἐν Κυ-
ρίῳ ὁ Μέγας Εὐεργέτης
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως Φθιώτιδος καὶ τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Δαμάστας
Δημήτριος Καραγκού-
νης.

Ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος μόλις πληρο-
φορήθηκε τήν ἐκδημία
του, ἐπικοινώνησε τη-
λεφωνικὰ μὲ τὴ σύζυγό
του ἐρίτιμο κα Ἑλένη
Καραγκούνη καὶ ἐξέφρασε τὰ συλλυπητήρια του Ἱεροῦ
Κλήρου, τῶν μοναζουσῶν καὶ τοῦ ἰδίου προσωπικῶς,
εὐχηθείς ὁ Κύριος νὰ ἀναπαύσει τὴν ψυχὴ του ἐν χώρᾳ Δι-
καίων καὶ εἰς ἐκείνη νὰ χαρίζει τὴν ἄνωθεν παρηγορία. Ἡ
ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ ἐκλιπόντος τελέσθηκε τὴν Τρίτη 23
Ὀκτωβρίου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Διονυσίου
Ἀρεοπαγίτου Ἀθηνῶν. Τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας προέστη ὁ
Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας κ. Νικόλα-
ος, ἐνῶ ἔλαβαν μέρος
ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Σύρου, Τή-
νου κ. Δωροθέος καί ὁ
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκο-
πος Θαυμακοῦ κ.
Ἰάκωβος, ἐπίσης στήν
ἀκολουθία παρέστη
καί ἡ Καθηγουμένη τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Δαμάστας
γερόντισσα Ἰωάννα μέ
τήν ἀδελφότητα τῆς
Μονῆς.

Στὴν ὁμιλία του ὁ
Σεβασμιώτατος ἐξῆρε
τὴν προσωπικότητα
τοῦ Δημητρίου Καραγκούνη, τονίσας ἰδιαιτέρως τὴν μεγάλη
του προσφορὰ στὴν κοινωνία, στὴν Πατρίδα καὶ στὴν
Ἐκκλησία. Χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τῆς ζωῆς του ἦταν ἡ
βαθειὰ πίστη του πρὸς τὸ Θεό, τὴν ὁποία τοῦ μετέδωσε ἡ
εὐλαβὴς μητέρα του. Ἐκδήλωση τῆς ἀγάπης του πρὸς τὴν
Ἐκκλησία ἦταν οἱ ἀμέτρητες ἀγαθοεργίες του πρὸς τὸν δοκι-
μαζόμενο ἄνθρωπο καὶ πρὸς τὰ ἱερὰ καθιδρύματα τῆς
Ἐκκλησίας.

Ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ τῶν Ἀθηνῶν, τὸ Ἱερὸ Ἵδρυμα Εὐαγγελι-
στρίας Τήνου καὶ ἡ Ἱερὰ Μονὴ Δαμάστας πολλὰ ἔχουν νὰ
διηγοῦνται διὰ τὰ καλά του ἔργα. Τελειώνοντας ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἐξέφρασε τὴν εὐγνωμοσύνη τῆς Ἱερᾶς Ἀδελφό-
τητος τῆς Παναγίας Δαμάστας χάρις στὶς προσφορὲς τοῦ
ὁποίου ἀνακαινίστηκε ἐκ βάθρων καὶ ἐξωραΐστηκε ἀρχιτε-
κτονικά. Γεγονὸς εἶναι ὅτι στὸν ἀείμνηστο Μεγάλο Εὐεργέτη
τῆς Ἐκκλησίας Δημήτριο Καραγκούνη εἶχε πλήρη ἐφαρ-
μογὴ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου «μακάριόν ἐστι διδόναι μᾶλλον ἤ

λαμβάνειν». Ἔχαιρε νὰ
διανέμει, διότι διαπί-
στωνε ὅτι στὴν ἀγάπη
καὶ στὴν προσφορὰ
ὑπάρχει τὸ νόημα τῆς
εὐτυχίας.

Μετὰ τὸν Σεβα-
σμιώτατο μίλησαν ὁ
Μητροπολίτης Σύρου
κ. Δωρόθεος καὶ ὁ Ἐπί-
σκοπος Θαυμακοῦ κ.
Ἰάκωβος καὶ ἐξέφρασαν
τὴν εὐγνωμοσύνη τους
γιὰ τὴν συμπαράστασή
του στὴν Ἱερὰ Μητρό-
πολη Σύρου καὶ στὸ

Ἱερὸ  Ἵδρυμα Εὐαγγελιστρίας καθὼς ἐπίσης καὶ στὸ Ναὸ τοῦ
πολιούχου Ἀθηνῶν Ἁγίου Διονυσίου ποὺ ἦταν καὶ ἡ Ἐνο-
ρία του.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καὶ ὁ
Θεοφιλέστατος Θαυμακοῦ κ. Ἰάκωβος συνόδευσαν τὸν
νεκρὸ στὸ Α΄ Νεκροταφεῖο, ὅπου ἔγινε ἡ ταφὴ στὸν οἰκογε-
νειακό του τάφο.

Ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ
Ἱερὸς Κλῆρος, ἡ Ἀδελ-
φότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Δαμάστας καὶ ὁ
εὐλαβὴς λαὸς τῆς
Φθιώτιδος συλλυ-
ποῦνται τὴν ἐρίτιμο σύ-
ζυγο τοῦ ἀειμνήστου
Δημητρίου Καραγκού-
νη καὶ εὔχονται πρὸς
Κύριον διὰ τὴν αἰωνία
ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς
του.

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη
Φθιώτιδος σὲ ἔνδειξη
τιμῆς καὶ εὐγνωμοσύ-
νης πρὸς τὸν ἀείμνη-
στο, ἔκρουσε πενθίμως

τοὺς κώδωνας τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Λαμίας καὶ τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Δαμάστας κατὰ τὴν ὥρα τῆς κηδείας του.

Ἂς εἶναι ἡ μνήμη του αἰωνία. 

Ὑπέρ Γηροκομείου Στυλίδος
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος 
κ. Νικόλαος ............................................................200.00
Ἡ κα Μαρία Ἀγγελοκωνσταντῆ ...........................2.000,00
Ἡ κα Σουλτάνα Σιρδάρη .........................................500,00
Ὁ πανοσ. Ἀρχιμ. π. Θεόκλητος Μπρούζης ............300.00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μονῆς 
Ἁγ. Ἀναργύρων Ἀταλάντης ....................................500.00
Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ 
Ἁγ. Παντελεήμονος Καμ. Βουρλων .......................300.00
Ἡ κα Νίνα Καραμήτσου ..........................................450,00 
Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ 
Ἁγ. Εὐσταθίου Κουμπουριανῶν ............................200,00 
Ὁ κ. Γεώργιος Ἀγγελής ...........................................287,08
Ἡ κα Εἰρήνη Κακογιάννη ........................................110,00
Τό Ἐνορ. Φιλόπτωχο Ἁγίας Αἰκατερίνης Ἀχινοῦ ....400,00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Θεοδώρων Λαμίας ....150,00
Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Κωνσταντινου 
Ν. Μαγνησίας .........................................................110,00
Ἡ κα Παβαγιώτα Παπαδοπούλου ............................50,00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου Λαμίας ...50,00
Ὁ Αἰδεσ. Πρεσβυτ. π. Ἀπόστολος Κουτσοκέρας ......50,00
Ἡ κα Κωνσταντίνα Ντἀσιου ......................................40,00
Ἡ κα Βιβή Λωρίδα-Παρίκου ......................................40,00
Ἡ κα Τσούρμα Βασιλική ...........................................50.00
Ἡ κα Χριστίνα Μυρώδη ............................................20,00
Ἡ κα Γεωργία Λουκαντζίκου ....................................20,00

Ὑπερ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζας
Ἡ κα Βασιλική Παναγιωτοπούλου ......................1.000.00 
Ὁ Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Κωνσταντῖνος Θεολογᾶς ........100.00
Ἀνώνυμος .................................................................50,00
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη ............................................90,00

Ὑπέρ Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων
Ὁ κ. Δημήτριος Καραγκούνης ...........................10.000,00

Ὑπέρ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
Τό Ἐκκλ. Συμβ. Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου Βαρδατῶν .....1.000,00

Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Ἡ κα Δέσποινα Μακρῆ ...........................................500,00
Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ  Ἱ. Ναοῦ
Ἁγ, Γεωργίου Ἀρκίτσης .........................................450,00

Ὑπέρ Ἐκκλησιαστικῆς Δράσεως
Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ  Ἱ. Ναοῦ 
Ἁγ. Θεοδώρων Ἀταλάντης .....................................500,00

Ὑπέρ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ
Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ 
Κοιμήσεως Θεοτόκου Πουγκακίων .......................300,00
Ἡ κα Συμέλα Πατσινακίδου ......................................15,00

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2013
Ἀφιερωμένο στόν Τίμιο Σταυρό

Τό ἡμερολόγιο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ώς μας γιά τό
2013 εἶναι ἀφιερω-
μένο στό Τίμιο
Σταυρό γιά δύο
λόγους:
Πρῶτον, διότι ὁ
σταυρός στήν κα-
θημερινή ζωή τοῦ
λαοῦ μας εἶναι μιά
καταφανής κατά-
σταση, καθώς κα-
θημερινά σταυρώ-
νεται στίς πάσης

φύσεως θλίψεις και δυσκολίες πού ἔχουν κο-
ρυφωθεῖ στή Πατρίδα μας. Καί δεύτερον,
διότι στό μαρτύριο τοῦ δικοῦ μας σταυροῦ
ἐλπίδα εἶναι ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ καί ὁ
Ἐσταυρωμένος Ἰησοῦς, ὁ ὁποῖος ἀναιρεῖ τά
δικά μας πάθη καί καταργεῖ τή δύναμη τῆς
φθορᾶς καί τοῦ θανάτου.

Δ Ω Ρ Ε Ε Σ
Μονὴ Δαμάστας ἀναφέρθηκε στὸ ἱστορικό τῆς Εἰκόνος τῆς Πα-
ναγίας τῆς Κόλαινας. Ὁ Σεβασμιώτατος εἰς ἔνδειξη τιμῆς προ-
σέφερε στὸν κ. Νικόλαο Νάνο τὸ μετάλλιο τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως καὶ ἐκεῖνος μὲ τὴν σειρὰ του προσέφερε στὸν Σεβα-
σμιώτατο εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Νικολάου. 

Ἐκδημία ἱερέως Γεωργίου Μαντέ.

Ἐξεδήμησε εἰς Κύριον τὴν Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου, ὁ συντα-
ξιοῦχος κληρικός  τῆς Μητροπόλεώς μας π. Γεώργιος Μαντές.
Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ πατρὸς Γεωργίου ἔγινε
τὴν Παρασκευὴ τὸ 28 Σεπτεμβρίου στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ὁσίου
Σεραφεὶμ στὴ Νέα Σπαρτιά, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου. Ὁ μακαριστὸς γεννήθηκε
τὸ 1926 στὸ χωριὸ Σπαρτιά. Χειροτονήθηκε διάκονος στὶς 26
Δεκεμβρίου τοῦ 1976 καὶ πρεσβύτερος  στὶς 27 Δεκεμβρίου
τοῦ ἰδίου ἔτους ἀπὸ τὸν μακαριστὸ Μητροπολίτη Φθιώτιδος
κυρὸ Δαμασκηνό. Ἀρχικὰ διορίστηκε προσωρινὸς ἐφημέριος
στὴν ἐνορία τῆς Ἁγίας Εἰρήνης Λιμογαρδίου καὶ ἀπὸ τὴν 1η
Μαΐου τοῦ 1980 ὑπηρέτησε στὴν ἐνορία τῶν Ἁγίων Ἀναργύ-
ρων Καραβομύλου ἀπ’ ὅπου συνταξιοδοτήθηκε τὸ ἔτος 2001.

Ἁγιασμός ἐνάρξεως μαθημάτων Σχολικῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς
Μὲ τὶς εὐλογίες τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ἄρχισαν καὶ φέτος
τὰ μαθήματα στὴ Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας «Γερμανὸς ὁ Μελωδός». Τὸν καθιερωμένο
Ἁγιασμὸ ἐπὶ τῆ ἐνάρξει τῶν μαθημάτων, τέλεσε ὁ Σεβασμιώτα-
τος Ποιμενάρχης κ. Νικόλαος μὲ τὴν συμμετοχὴ Ἱερέων καὶ

Διακόνων τῆς Μητροπόλεώς μας, τὸ Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου,
στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Λαμίας. Στὸ τέλος τοῦ ἁγιασμοῦ ὁ Σεβασμιώτατος ἐπέδωσε τὰ
πτυχία σὲ 6 ἀποφοίτους της Σχολῆς, τοὺς κ. Θεόφιλο Κυριάκο,
Κωνσταντῖνο Ζεμερτζόγλου, π. Ἠλία Ζαφείρη, Ἰωάννη Ἀμού-
τζια, Εὐστάθιο Κατόπη καὶ Λαμπρινὸ Καλιακούδα.. Τὴν φετινὴ
χρονιὰ ἡ Σχολὴ μαζὶ μὲ τὰ παραρτήματα ἀριθμεῖ 170 μαθητές.

Ὁ Μητροπολίτης Κεντρώας Ἀφρικῆς στή Λαμία
Προσκεκλημένος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.
Νικόλαου βρέθηκε τὴν Κυριακὴ 30 Σεπτεμβρίου στὴν Λαμία ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κεντρώας Ἀφρικῆς κ. Νικηφό-
ρος. Ὁ Σεβασμιώτατος Κεντρώας Ἀφρικῆς προεξῆρχε τῆς
Ἀρχιερατικῆς θ. Λειτουργίας ἡ ὁποία τελέσθηκε στὸν  Ἱερὸ
Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας συ-
νιερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας καί
ἐκήρυξε τό θεῖο Λόγο.  Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας
τελέσθηκε δέηση γιὰ τοὺς Μεγάλους Εὐεργέτες τοῦ Ἔθνους
παρουσία πολλῶν ἐπισήμων. Τὸν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας
ἐκφώνησε ἡ κα Χρυσάννα Μωρίκη, Διευθύντρια τοῦ Γυμνασί-

ου Μακρακώμης. Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία οἱ δύο Ἀρχιερεῖς
ἐπισκέφθηκαν τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀγάθωνος  καὶ προσκύνησαν
τὴν Θαυματουργὸ Εἰκόνα τῆς Παναγίας καί τὸ ἄφθαρτο σκή-
νωμα τοῦ Γέροντος Βησσαρίωνος  Ἦταν ἡ πρώτη ἐπίσκεψη τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεντρώας Ἀφρικῆς στὴν Ἱερὰ
Μητρόπολή μας.

Ἑορτή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ  Ἐρημίτου.
Μὲ λαμπρότητα καὶ κατάνυξη ἑορτάστηκε ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου στὴν Ὀμβριακὴ Δομοκού, ὅπου φυ-
λάσσεται ἡ τιμία Κάρα τοῦ Ὁσίου. Τὴν κυριώνυμο ἡμέρα,
Σάββατο 6 Ὀκτωβρίου, τελέσθηκε Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουρ-
γία στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Ἀθανασίου Ὀμβριακῆς ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου,
μέ τή συμμετοχή πολλῶν χριστιανῶν τῆς περιοχῆς. 

Ἐπίσκεψη Προέδρου Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου Λαμίας
Συνάντηση μὲ τὸν Πρόεδρο κ. Ἀλέξανδρο Διαμαντάρα καὶ τὰ
μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἐπιμελητηρίου Φθιώτι-
δος εἶχε τὴν Δευτέρα 8 Ὀκτωβρίου τὸ πρωὶ στὰ Γραφεῖα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος. Κατά τήν διάρκεια τῆς συναντήσεως ἀντήλλαξαν
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Ἄποψη τῶν ἐπισήμων καί τῶν συνέδρων τοῦ διήμερου ἱστορικοῦ συνεδρίου.

Ἀπόψη τοῦ προεδρείου κατά τίς ἐργασίες τοῦ συνεδρίου. Ἄποψη τῶν ἐπισήμων κατά τήν διάρκεια τοῦ συνεδρίου.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τούς μαθητές καί καθηγητές τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς

Ἀπό τήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ π. Γεωργίου Μαντέ.

Ἀπό τήν προσκύνηση τοῦ ἀφθάρτου σκηνώματος τοῦ π. Βησσαρίωνος.

KATHXHTIKA SXOLEIA

Ἱ�ερᾶς�Μη�τρο�πό�λε�ως�Φθιώ�τι�δος

Ἡ�Ἐκκλησία�ἀγκαλιάζει�τά�παιδιά,
προσφέρει�ἀγωγή�καί�ἦθος.

Προτρέψτε�τά�παιδιά�σας.�Άξίζει.



Μ
ὲ ἐπισημότητα καὶ εὐλάβεια ὁ πιστὸς λαὸς τῆς
Λαμίας ὑποδέχθηκε τὴν Πέμπτη 13 Σεπτεμβρί-
ου τὴν τιμία κάρα τῆς ὁσίας Μεθοδίας τῆς ἐν

Κιμώλῳ. Τὴν τιμία Κάρα μετέφερε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας, Μυκόνου
καί Κιμώλου κ. Δωρόθεος ὁ Β΄ συνοδεία τοῦ Ἀρχιερα-
τικοῦ Ἐπιτρόπου Κιμώλου
Πρωτοπρεσβυτέρου π. Δη-
μητρίου Βεντούρη. Ἡ ὑπο-
δοχὴ ἔγινε στὴν πλατεία
Πάρκου τῆς Λαμίας ὅπου
παρουσία τῶν Σεβασμιωτά-
των Μητροπολιτῶν Καρπε-
νησίου κ. Νικολάου, Θηβῶν
καὶ Λεβαδείας κ. Γεωργίου,
τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν μο-
ναχικῶν ταγμάτων, τοῦ Δη-
μάρχου Λαμιέων κ. Γεωργί-
ου Κοτρωνιᾶ, τοῦ Ἀστυνο-
μικοῦ Διευθυντῆ Περιφέρει-
ας Στερεᾶς Ἑλλάδος Ἀπο-
στόλου Κασκάνη, τοῦ
Ἀστυνομικοῦ Διευθυντῆ Φθιώτιδος κ. Κωνσταντίνου
Νικολάου, τοῦ Ὑποδιοικητοῦ τῆς ΜΕΡ.ΥΠ. καὶ τοῦ
λαοῦ, τὴν παρέλαβε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
μας κ. Νικόλαος καὶ ἐψάλη δέηση. Ἐν συνέχεια σχη-
ματίσθηκε ἱερὰ πομπή, στὴν ὁποία συμμετεῖχαν ἡ φι-
λαρμονικὴ τοῦ Δήμου Λαμιέων, νέοι καὶ νέες μὲ παρα-
δοσιακὲς φορεσιές, μαθητὲς τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γυ-
μνασίου καὶ Λυκείου καὶ μεταφέρθηκε ἡ τιμία Κάρα
στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεο-
τόκου Λαμίας.

Μὲ τὴν τοποθέτηση τῆς τιμίας Κάρας στὸν Μητρο-
πολιτικὸ Ναὸ ἐτελέσθη δέηση κατὰ τὴν ὁποία ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας εὐχαρίστησε τὸν Σε-
βασμιώτατο Σύρου κ. Δωρόθεο ποὺ ἱκανοποίησε τὸ
αἴτημά μας καὶ ἀποδέχθηκε τὴν παράκλησή μας νὰ
παραχωρήσει τὸ πνευματικὸ Κειμήλιο τῆς Κιμώλου

γιὰ τέσσερις ἡμέρες στὴν πόλη τῆς Λαμίας μὲ σκοπὸ
τὴν Πνευματικὴ ἀνάταση καὶ τὸν ἁγιασμὸ τῶν πιστῶν.
Εὐχαρίστησε ἐπίσης τοὺς Κυκλαδίτες Σεβασμιωτάτους
Μητροπολίτες Καρπενησίου καὶ Θηβῶν γιὰ τὴν πα-
ρουσία τους στὴν ὑποδοχὴ τῆς Ὁσίας Μεθοδίας.

Στὴν ἀντιφώνησή του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Σύρου κ. Δωρόθεος
ἐξέφρασε τὴν χαρά του ποὺ
βρέθηκε στὴν ἱστορικὴ πό-
λη τῆς Λαμίας καὶ ἀναφέρ-
θηκε στὸ βίο τῆς ὁσίας, τῆς
ὁποίας ἡ φήμη ἐξαπλώνε-
ται σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ
τὰ ἀναρίθμητα θαύματα
ποὺ ἐπιτελεῖ.

Ἀκολούθως τελέσθηκε
Μέγας Πανηγυρικὸς Πο-
λυαρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου
Σύρου κ. Δωροθέου μὲ τὴν
συμμετοχὴ τῶν ὡς ἄνω

Ἀρχιερέων καὶ δεκάδων ἱερέων τῆς Φθιώτιδος.
Στὶς 10 μ.μ. ἄρχισε Ἱερὰ Ἀγρυπνία μέχρι πρωΐας,

τὴν ὁποία τέλεσε ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγί-
ου Νικολάου Δίβρης Ἀρχιμ. Ἀρσένιος Κατερέλος.

Τὴν Παρασκευὴ 14 Σεπτεμβρίου, ἑορτὴ τῆς Ὑψώ-
σεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τελέσθηκε Ἀρχιερατικὸ
Συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Σύ-
ρου κ. Δωροθέου καί συνιερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Ποιμενάρχου μας κ. Νικολάου. Τὸν θεῖο λόγο
κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Σύρου, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε
μεταξὺ ἄλλων στὴν δύναμη ποὺ χαρίζει ὁ Σταυρὸς
στὴ ζωὴ τῶν χριστιανῶν.

Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος ἀφοῦ εὐχαρίστησε
τὸν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας γιὰ τὴν πρόσκληση
καὶ τὴν τιμὴ ποὺ ἐπεφύλαξαν ὁ κλῆρος καὶ ὁ λαὸς

Συνέδριο Ὑπεύθυνων Νεότητος καὶ Κατηχητῶν

Στὶς Κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος φιλοξε-
νήθηκε τὸ τριήμερο 31 Αὐγούστου ἕως 2 Σεπτεμβρίου  Συνέ-
δριο διὰ τοὺς ὑπευθύνους  ἱερεῖς Νεότητος καὶ τούς Κατηχητές
τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὸ
ὁποῖο διοργάνωσε ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Χριστανικῆς Ἀγωγῆς
τῆς Νεότητος μὲ γενικὸ θέμα: «Διάλογος γιὰ τὴν ἀναμόρφωση
τῆς μεθοδολογίας τῆς Κατήχησης στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλά-
δος». Τὴν ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος,  Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπι-
τροπῆς, τὴν Παρασκευὴ 31 Αὐγούστου, τὸ ἀπόγευμα. Στὴν
ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου ἐκτὸς τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπο-
λιτῶν Φθιώτιδος καὶ Χαλκίδος παρέστη καὶ ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης κ. Παῦλος.

Ἑορτή Ἁγία Ἐρμιόνης στό Γηροκομεῖο Στυλίδος
Τήν προστάτιδά του Ἁγία Ἐρμιόνη ἑόρτασε τήν Τρίτη 4 Σεπτεμ-
βρίου τό Γηροκομεῖο Στυλίδος «Ἵδρυμα Πετρῆ - Στέγη Γερόν-
των» μέ Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου στό παρεκκλή-
σιο τοῦ Ἱδρύματος, πού βρίσκεται στόν τελευταῖο ὄροφο τοῦ
κτιρίου. Ἡ Λειτουργία αὐτή ἦταν ἡ πρώτη μετά τήν ἐγκατάστα-
ση τῶν Γερόντων στό νέο Γηροκομεῖο. Στήν Ἀρχιερατική θεία
Λειτουργία παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Στυλίδος κ. Ἀπόστολος
Γκλέτσος μέ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ὁ Μεγάλος
Εὐεργέτης κ. Ἀργύρης Πετρῆς, ἱερεῖς καί πιστοί ἀπό τή Στυλί-
δα, τή Λαμία καί ἀπό ἄλλες ἐνορίες τῆς Μητροπόλεως. 

Μνημόσυνο Ἡγουμένου Ἀντινίτσης.
Τὴν Κυριακὴ 2 Σεπτεμβρίου στὴν Ἱερὰ Μονὴ Γενεσίου τῆς Θε-
οτόκου Ἀντινίτσης τελέσθηκε τὸ τεσσαρακονθήμερο μνημό-
συνο τοῦ ἀειμνήστου Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμ.
Ἀγαθονίκου Ἀναγνωστοπούλου ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου.

Ἑορτή Γενεσίου τῆς Ὑπεραγίας τῆς Θεοτόκου.
Μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἑορτάστηκε τόν Γενέσιον τῆς Ὑπερα-
γίας Θεοτόκου στίς δύο ἱστορικές καί παλαίφατες ἱερές Μονές
τῆς Μητροπόλεώς μας, τῆς Ἀντινίτσης καί τῆς Δαμάστας. Στὴν
Ἱερὰ Μονὴ Ἀντινίτσης στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ, τήν Παρα-

σευή 7 Σεπτεμβρίου, χοροστάτησε καὶ ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Τήν κυριώ-
νυμο ἡμέρα, Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου, ὁ Σεβασμιώτατος
ἱερούργησε καί ὡμίλησε στήν Ἱ. Μονή Δαμάστας ὅπου ἔψαλε
πολυμελής Βυζαντινὴ χορωδία ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Πρω-
τοψάλτου κ. Μιχαὴλ Μελέτη.  Ἡ Θεία Λειτουργία μεταδόθηκε
ἀπὸ τὸν Ραδιοφωνικὸ Σταθμὸ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Πανήγυρις Ἁγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης
Μὲ ἐκκλησιαστικὴ μεγαλοπρέπεια ἑορτάστηκε στὸ δεύτερο
Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Κα-
μένων Βούρλων, τὸ ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο στὸν ἅγιο Χρυ-
σόστομο Σμύρνης, τὴν Κυριακὴ 9 Σεπτεμβρίου, ἡ μνήμη τοῦ
Ἁγίου Χρυσοστόμου τῷ σὺν αὐτῶ ἀναιρεθέντων μαρτύρων
κατὰ τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφή. Στὴν πανηγυρικὴ Θεία
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Λειτουργία ἱερούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος. Τὸν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ Καθηγού-
μενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμ. Χριστοφόρος Κολοκυθᾶς. Τὸ
ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας πραγματοποιήθηκε ἐπετειακή πο-
λιτιστικὴ ἐκδήλωση γιὰ τὰ 90 χρόνια ἀπὸ τὴν Μικρασιατικὴ
Καταστροφὴ καὶ τὰ 10 χρόνια ἀπὸ τὴ θεμελίωση τοῦ Νέου Κα-
θολικοῦ τῆς Μονῆς. 

Ἔναρξη νέας Σχολικῆς Χρονιᾶς.

Μὲ τὴν καθιερωμένη τέλεση τοῦ ἁγιασμοῦ ξεκίνησε ἡ νέα
σχολική χρονιά τήν Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου. Ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τέλεσε τόν ἁγιασμὸ  στὸ 6ο
Δημοτικό, στὸ 6ο Γυμνάσιο, στὸ 5ο καὶ 6ο Λύκειο καὶ στὸ
Ἐκκλησιαστικὸ Γυμνάσιο καὶ Λύκειο Λαμίας καί δώρισε σὲ
ὅλους τους Διευθυντὲς τῶν Σχολείων ἀπό μία Εἰκόνα τῆς Πα-

ναγίας τῆς «Φοβερᾶς Προστασίας» γιὰ νὰ σκεπάζει καὶ νὰ προ-
στατεύει τὰ σχολεῖα. 

Πανηγυρική θ. Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγίας Σοφίας Λαμίας
Τὴν Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου τὸ πρωὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Νικόλαος χοροστάτησε καὶ ὁμίλησε στόν
πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Σοφίας Λαμίας.

Πανήγυρις Ἱ. Παρεκκλησίου Ὀρφανοτροφείου Θηλέων.
Τὴν Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος χοροστάτησε καὶ ὁμίλησε στὴν πανηγυρικὴ

Θεία Λειτουργία ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῆς μεταστάσεως τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, στὸ ὁμώνυμο Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τοῦ
Ὀρφανοτροφείου Θηλέων Λαμίας.

Ἐπίσκεψη τοῦ Στρατηγοῦ Διοικητῆ ΜΕΡΥΠ

Ἐθιμοτυπικὴ ἐπίσκεψη στὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας
κ. Νικόλαο, ἐπὶ τῇ ἀναλήψει  τῶν νέων του καθηκόντων πραγ-
ματοποίησε τὴν Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου ὁ Διοικητὴς τῆς
ΜΕΡ.ΥΠ Ὑποστράτηγος Κωνσταντῖνος Βλάχος συνοδευόμενος
ἀπὸ τὸν Ὑποδιοικητὴ Ταξίαρχο κ. Περικλῆ Κουροβασίλη καὶ
τὸν Ἐπιτελάρχη Ταξίαρχο κ. Δημήτριο Εὐαγγελίδη. Ὁ Διοι-
κητὴς προσέφερε στὸν Σεβασμιώτατο τιμητικὴ πλακέτα μὲ τὸ
ἔμβλημα τῆς Μεραρχίας. 

Ἀντίγραφο τῆς Ἱ. Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Κόλαινας στή Δαμάστα. 
Ἀντίγραφο τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας Κόλαινας  προσέ-
φεραν πιστοί της Σαλαμίνας στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Παναγίας Δα-
μάστας. Ἡ ἐπίσημη ὑποδοχὴ  τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος ἔγινε τὴν Πέμ-
πτη 27 Σεπτεμβρίου τὸ ἀπόγευμα στὴν Ἱερὰ Μονὴ ἀπὸ τὸν Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ Νικόλαο παρουσία τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Τυρνάβου κ Ἰγνατίου.
Την  Ἱερὰ Εἰκόνα συνόδευσαν ἀπὸ τὴν Σαλαμίνα ὁ Ἀρχιερα-
τικὸς Ἐπίτροπος Σαλαμῖνος Ἀρχιμ. Τιμόθεος μὲ ἱερεῖς καὶ 250
προσκυνητές. Μετὰ τὴν ὑποδοχὴ της ἡ ἱερά Εἰκών τοποθετή-
θηκε στὸ κέντρο τῆς αὐλῆς πρὸ τοῦ Καθολικοῦ, ὅπου τελέ-
σθηκε δέηση καὶ ἀρτοκλασία. Ἀκολούθως ὁ κ. Νικόλαος Νά-
νος πρωτεργάτης τῆς ἀφιερώσεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος στὴν Ἱερὰ
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E K K Λ H C I A C T I K E C  E I Δ H C E I C τῆς Φθιώτιδος στὴν Ὁσία Μεθοδία, τοῦ ἐπέδωσε τὴν
ἀνώτατη τιμητικὴ διάκριση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Σύρου, τὸν Σταυρὸ τῆς Ὁσίας Μεθοδίας τῆς ἐν Κι-
μώλῳ.

Ἡ Θεία Λειτουργία μεταδόθηκε ζωντανὰ ἀπὸ τὸν
τηλεοπτικὸ σταθμὸ «STAR Κεντρικῆς Ἑλλάδος» καὶ
ἀπὸ τὸν ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ώς μας. 

Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας τελέσθηκε Μεθέορ-
τος  Ἑσπερινὸς καὶ ἡ ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν εἰς
τὸν τίμιον Σταυρὸν χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου μας. Στὴν ἀκολουθία παρέστησαν
πολλοὶ πιστοὶ ἀπὸ διάφορες περιοχὲς τῆς Φθιώτιδος,

οἱ ὁποῖοι
ἦρθαν γιὰ νὰ
προσκυνήσουν
τὴν τιμία Κά-
ρα τῆς ὁσίας
Μεθοδίας. 

Τὴν Κυ-
ριακὴ 16 Σε-
π τ ε μ β ρ ί ο υ
στόν Μητρο-
πολιτικὸ Ἱερὸ
Ναὸ Εὐαγγελι-
σμοῦ τῆς Θεο-
τόκου Λαμίας
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ἀρ χ ι ε ρατ ι κ ή
θεία Λειτουρ-
γία στήν ὁποία
ἱερούργησε καί
ὡμίλησε ὁ Σε-

βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Στὸ τέ-
λος τῆς θείας Λειτουργίας τίμησε μὲ τὸ μετάλλιο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος καὶ προσέφερε ἕνα
ἐπιστήθιο Σταυρὸ  στὸν Πρωτοπρεσβύτερο Δημήτριο
Βεντούρη, Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο Κιμώλου, ὁ ὁποῖος
συνόδευσε τὴν τιμία Κάρα τῆς Ὁσίας στή Λαμία.
Ἀκολούθως τελέσθηκε Δέηση γιὰ τὰ 90 χρόνια ἀπὸ
τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφή. Στὴν ἀκολουθία παρέ-
στησαν ὁ Ὑπουργὸς κ. Χρῆστος Σταϊκούρας, οἱ Βου-
λευτὲς κα Ἑλένη Μακρῆ – Θεοδώρου, κ. Νικόλαος
Σταυρογιάννης καὶ κ. Κωνσταντῖνος Κουτσογιαννακό-
πουλος, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Θωμᾶς Στάικος, ὁ
Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Λα-
μιέων κ. Παναγιώτης Φώσκολος, ὁ Ἀστυνομικὸς Διευ-
θυντὴς Φθιώτιδος κ. Νικολάου, ὁ Ὑποδιοικητὴς τῆς
ΜΕΡ.ΥΠ καὶ ἄλλοι ἐκπρόσωποι φορέων τοῦ Νομοῦ.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας μετά τήν τέλεση τῆς
ἀκολουθίας τῦ Ἑσπερινοῦ στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ
Ναὸ, ἐψάλη δέηση ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπο-
λίτη μας κ. Νικόλαο καὶ τοὺς ἱερεῖς καὶ στὴν συνέχεια
κλῆρος καὶ λαὸς προέπεμψαν τὴν τιμία Κάρα τῆς
Ὁσίας Μεθοδίας τῆς ἐν Κιμώλῳ, εὐχαριστώντας την
γιὰ τὶς εὐεργεσίες ποὺ προσέφερε κατὰ τὴν τετραήμε-
ρο παραμονή της στὴν Λαμία.

Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 
ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΟΣ

Στό Γηροκομεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως « Ἵδρυ-
μα Α. Πετρῆ – Στέγη Γερόντων» στὴ Στυλίδα, πραγ-
ματοποίησε ἐπίσκεψη τό Σάββατο 27 Ὀκτωβρίου,
ὁμάδα τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Φθιώτιδος μὲ ἐπικε-
φαλῆς τὸν Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου κ. Λεωνίδα
Ἀναγνωστόπουλο μὲ σκοπὸ τήν ἰατρική ἐξέταση
τῶν τροφίμων τοῦ Ἱδρύματος καὶ τὴν συστηματικὴ
ὀργάνωση τῆς ἰατρικῆς φροντίδας τους.

Ἰατροὶ ὅλων τῶν εἰδικοτήτων ἐξέτασαν τοὺς γέ-
ροντες καὶ μετέδωσαν μὲ τὴν ἀγάπη τους αἰσιοδο-
ξία καὶ δύναμη στοὺς 35 τροφίμους, οἱ ὁποῖοι
ἐδέχθησαν τοὺς ἰατροὺς μὲ αἰσθήματα ἀγάπης καὶ
τιμῆς. Ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του μας κ. Νικολάου ὑποδέχθηκε τὴν ἰατρικὴ ὁμά-
δα ὁ Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Πρωτοπρ. π.
Νεόφυτος Ραφαηλίδης, ὁ ὁποῖος καὶ μετέφερε τὶς
εὐχαριστίες τοῦ Σεβασμιωτάτου γιὰ τὴν ἀξιέπαινη
πρωτοβουλία τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Φθιώτιδος
μὲ τὴν ὁποία καταξιώνεται στὴν συνείδηση τῆς κοι-
νωνίας. Τοὺς Ἰατροὺς συνόδευσαν στὰ δωμάτια
τῶν γερόντων ὁ Ὑπεύθυνος τοῦ Γηροκομείου
Ἀρχιμ. Μάξιμος Νικολόπουλος καὶ ἡ Νοσηλεύτρια
Ἔφη Παναγιωτοπούλου.

Εἶναι ἄξιο ὑπογραμμίσεως ὅτι μὲ πρόταση τοῦ
Προέδρου του ὁ Ἰατρικὸς Σύλλογος υἱοθέτησε τὸ
Γηροκομεῖο Στυλίδος, πρὸς τοὺς τροφίμους τοῦ
ὁποίου θὰ προσφέρει ἐθελοντικὰ κάθε ἰατρικὴ
φροντίδα καὶ ἐξυπηρέτηση.

Μετὰ τὸ Κοινωνικὸ Ἰατρεῖο εἶναι ἡ δεύτερη συ-
νεργασία τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου μὲ τὴν Ἱερὰ Μη-
τρόπολη, ἡ ὁποία ἀποδεικνύει τὴν εὐαισθησία τοῦ
Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν ἐθελοντῶν
Ἰατρῶν πρὸς τὶς εὐπαθεῖς ὁμάδες τῶν συνανθρώ-
πων μας καὶ ἐκφράζει συγχρόνως τήν ἐμπιστοσύνη
στὴν ἀποτελεσματικὴ συνεργασία μὲ τὴν Ἐκκλησία
ὑπὲρ τῶν ἀδυνάτων ἀδελφῶν μας.

ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΡΑΣ 
ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΕΘΟΔΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΜΩΛΟΥ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ἐνημερώνουμε ὅτι ἀπό τήν 1η
Ἰανουαρίου 2013 ὅσοι ἐπιθυ-
μοῦν νά διαβάζουν τήν ἐφημερί-
δα μας, νά συνδέονται μέ τήν
ἰστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεώς μας. 

http://www.imfth.gr

Ἀπό τήν ἔναρξη τοῦ συνεδρίου γιά τούς ὑπευθύνους νεότητος.

Ἀπό τήν θεία λειτουργία στό παρεκκλήσιο τοῦ Γηροκομείου Στυλίδος.

Ἀπό τόν πανηγυρικό ἑσπερινό στήν Ἱερά Μονή Ἀντινίτσης.

Ἀπό τόν ἁγιασμό στό 5ο δημοτικό σχολείο Λαμίας.

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Στρατηγοῦ Διοικητοῦ τῆς ΜΕΡΥΠ

Ἀπό τόν ἁγιασμό στό Ἐκκλησιαστικό Λύκειο Λαμίας.

Ἀπό τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία στήν Ἱ.Μ. Μεταμορφώσεως Κ. Βούρλων.

Ἀπό τήν ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας Κόλαινας.



Μ
ὲ ἐπισημότητα καὶ εὐλάβεια ὁ πιστὸς λαὸς τῆς
Λαμίας ὑποδέχθηκε τὴν Πέμπτη 13 Σεπτεμβρί-
ου τὴν τιμία κάρα τῆς ὁσίας Μεθοδίας τῆς ἐν

Κιμώλῳ. Τὴν τιμία Κάρα μετέφερε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας, Μυκόνου
καί Κιμώλου κ. Δωρόθεος ὁ Β΄ συνοδεία τοῦ Ἀρχιερα-
τικοῦ Ἐπιτρόπου Κιμώλου
Πρωτοπρεσβυτέρου π. Δη-
μητρίου Βεντούρη. Ἡ ὑπο-
δοχὴ ἔγινε στὴν πλατεία
Πάρκου τῆς Λαμίας ὅπου
παρουσία τῶν Σεβασμιωτά-
των Μητροπολιτῶν Καρπε-
νησίου κ. Νικολάου, Θηβῶν
καὶ Λεβαδείας κ. Γεωργίου,
τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν μο-
ναχικῶν ταγμάτων, τοῦ Δη-
μάρχου Λαμιέων κ. Γεωργί-
ου Κοτρωνιᾶ, τοῦ Ἀστυνο-
μικοῦ Διευθυντῆ Περιφέρει-
ας Στερεᾶς Ἑλλάδος Ἀπο-
στόλου Κασκάνη, τοῦ
Ἀστυνομικοῦ Διευθυντῆ Φθιώτιδος κ. Κωνσταντίνου
Νικολάου, τοῦ Ὑποδιοικητοῦ τῆς ΜΕΡ.ΥΠ. καὶ τοῦ
λαοῦ, τὴν παρέλαβε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
μας κ. Νικόλαος καὶ ἐψάλη δέηση. Ἐν συνέχεια σχη-
ματίσθηκε ἱερὰ πομπή, στὴν ὁποία συμμετεῖχαν ἡ φι-
λαρμονικὴ τοῦ Δήμου Λαμιέων, νέοι καὶ νέες μὲ παρα-
δοσιακὲς φορεσιές, μαθητὲς τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γυ-
μνασίου καὶ Λυκείου καὶ μεταφέρθηκε ἡ τιμία Κάρα
στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεο-
τόκου Λαμίας.

Μὲ τὴν τοποθέτηση τῆς τιμίας Κάρας στὸν Μητρο-
πολιτικὸ Ναὸ ἐτελέσθη δέηση κατὰ τὴν ὁποία ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης μας εὐχαρίστησε τὸν Σε-
βασμιώτατο Σύρου κ. Δωρόθεο ποὺ ἱκανοποίησε τὸ
αἴτημά μας καὶ ἀποδέχθηκε τὴν παράκλησή μας νὰ
παραχωρήσει τὸ πνευματικὸ Κειμήλιο τῆς Κιμώλου

γιὰ τέσσερις ἡμέρες στὴν πόλη τῆς Λαμίας μὲ σκοπὸ
τὴν Πνευματικὴ ἀνάταση καὶ τὸν ἁγιασμὸ τῶν πιστῶν.
Εὐχαρίστησε ἐπίσης τοὺς Κυκλαδίτες Σεβασμιωτάτους
Μητροπολίτες Καρπενησίου καὶ Θηβῶν γιὰ τὴν πα-
ρουσία τους στὴν ὑποδοχὴ τῆς Ὁσίας Μεθοδίας.

Στὴν ἀντιφώνησή του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης Σύρου κ. Δωρόθεος
ἐξέφρασε τὴν χαρά του ποὺ
βρέθηκε στὴν ἱστορικὴ πό-
λη τῆς Λαμίας καὶ ἀναφέρ-
θηκε στὸ βίο τῆς ὁσίας, τῆς
ὁποίας ἡ φήμη ἐξαπλώνε-
ται σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ
τὰ ἀναρίθμητα θαύματα
ποὺ ἐπιτελεῖ.

Ἀκολούθως τελέσθηκε
Μέγας Πανηγυρικὸς Πο-
λυαρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου
Σύρου κ. Δωροθέου μὲ τὴν
συμμετοχὴ τῶν ὡς ἄνω

Ἀρχιερέων καὶ δεκάδων ἱερέων τῆς Φθιώτιδος.
Στὶς 10 μ.μ. ἄρχισε Ἱερὰ Ἀγρυπνία μέχρι πρωΐας,

τὴν ὁποία τέλεσε ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγί-
ου Νικολάου Δίβρης Ἀρχιμ. Ἀρσένιος Κατερέλος.

Τὴν Παρασκευὴ 14 Σεπτεμβρίου, ἑορτὴ τῆς Ὑψώ-
σεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τελέσθηκε Ἀρχιερατικὸ
Συλλείτουργο προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Σύ-
ρου κ. Δωροθέου καί συνιερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Ποιμενάρχου μας κ. Νικολάου. Τὸν θεῖο λόγο
κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Σύρου, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε
μεταξὺ ἄλλων στὴν δύναμη ποὺ χαρίζει ὁ Σταυρὸς
στὴ ζωὴ τῶν χριστιανῶν.

Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος ἀφοῦ εὐχαρίστησε
τὸν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας γιὰ τὴν πρόσκληση
καὶ τὴν τιμὴ ποὺ ἐπεφύλαξαν ὁ κλῆρος καὶ ὁ λαὸς

Συνέδριο Ὑπεύθυνων Νεότητος καὶ Κατηχητῶν

Στὶς Κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος φιλοξε-
νήθηκε τὸ τριήμερο 31 Αὐγούστου ἕως 2 Σεπτεμβρίου  Συνέ-
δριο διὰ τοὺς ὑπευθύνους  ἱερεῖς Νεότητος καὶ τούς Κατηχητές
τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὸ
ὁποῖο διοργάνωσε ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Χριστανικῆς Ἀγωγῆς
τῆς Νεότητος μὲ γενικὸ θέμα: «Διάλογος γιὰ τὴν ἀναμόρφωση
τῆς μεθοδολογίας τῆς Κατήχησης στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλά-
δος». Τὴν ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος,  Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπι-
τροπῆς, τὴν Παρασκευὴ 31 Αὐγούστου, τὸ ἀπόγευμα. Στὴν
ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου ἐκτὸς τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπο-
λιτῶν Φθιώτιδος καὶ Χαλκίδος παρέστη καὶ ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης κ. Παῦλος.

Ἑορτή Ἁγία Ἐρμιόνης στό Γηροκομεῖο Στυλίδος
Τήν προστάτιδά του Ἁγία Ἐρμιόνη ἑόρτασε τήν Τρίτη 4 Σεπτεμ-
βρίου τό Γηροκομεῖο Στυλίδος «Ἵδρυμα Πετρῆ - Στέγη Γερόν-
των» μέ Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου στό παρεκκλή-
σιο τοῦ Ἱδρύματος, πού βρίσκεται στόν τελευταῖο ὄροφο τοῦ
κτιρίου. Ἡ Λειτουργία αὐτή ἦταν ἡ πρώτη μετά τήν ἐγκατάστα-
ση τῶν Γερόντων στό νέο Γηροκομεῖο. Στήν Ἀρχιερατική θεία
Λειτουργία παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Στυλίδος κ. Ἀπόστολος
Γκλέτσος μέ μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ὁ Μεγάλος
Εὐεργέτης κ. Ἀργύρης Πετρῆς, ἱερεῖς καί πιστοί ἀπό τή Στυλί-
δα, τή Λαμία καί ἀπό ἄλλες ἐνορίες τῆς Μητροπόλεως. 

Μνημόσυνο Ἡγουμένου Ἀντινίτσης.
Τὴν Κυριακὴ 2 Σεπτεμβρίου στὴν Ἱερὰ Μονὴ Γενεσίου τῆς Θε-
οτόκου Ἀντινίτσης τελέσθηκε τὸ τεσσαρακονθήμερο μνημό-
συνο τοῦ ἀειμνήστου Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμ.
Ἀγαθονίκου Ἀναγνωστοπούλου ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου.

Ἑορτή Γενεσίου τῆς Ὑπεραγίας τῆς Θεοτόκου.
Μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἑορτάστηκε τόν Γενέσιον τῆς Ὑπερα-
γίας Θεοτόκου στίς δύο ἱστορικές καί παλαίφατες ἱερές Μονές
τῆς Μητροπόλεώς μας, τῆς Ἀντινίτσης καί τῆς Δαμάστας. Στὴν
Ἱερὰ Μονὴ Ἀντινίτσης στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ, τήν Παρα-

σευή 7 Σεπτεμβρίου, χοροστάτησε καὶ ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Τήν κυριώ-
νυμο ἡμέρα, Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου, ὁ Σεβασμιώτατος
ἱερούργησε καί ὡμίλησε στήν Ἱ. Μονή Δαμάστας ὅπου ἔψαλε
πολυμελής Βυζαντινὴ χορωδία ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Πρω-
τοψάλτου κ. Μιχαὴλ Μελέτη.  Ἡ Θεία Λειτουργία μεταδόθηκε
ἀπὸ τὸν Ραδιοφωνικὸ Σταθμὸ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Πανήγυρις Ἁγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης
Μὲ ἐκκλησιαστικὴ μεγαλοπρέπεια ἑορτάστηκε στὸ δεύτερο
Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Κα-
μένων Βούρλων, τὸ ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο στὸν ἅγιο Χρυ-
σόστομο Σμύρνης, τὴν Κυριακὴ 9 Σεπτεμβρίου, ἡ μνήμη τοῦ
Ἁγίου Χρυσοστόμου τῷ σὺν αὐτῶ ἀναιρεθέντων μαρτύρων
κατὰ τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφή. Στὴν πανηγυρικὴ Θεία
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Λειτουργία ἱερούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος. Τὸν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ Καθηγού-
μενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμ. Χριστοφόρος Κολοκυθᾶς. Τὸ
ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας πραγματοποιήθηκε ἐπετειακή πο-
λιτιστικὴ ἐκδήλωση γιὰ τὰ 90 χρόνια ἀπὸ τὴν Μικρασιατικὴ
Καταστροφὴ καὶ τὰ 10 χρόνια ἀπὸ τὴ θεμελίωση τοῦ Νέου Κα-
θολικοῦ τῆς Μονῆς. 

Ἔναρξη νέας Σχολικῆς Χρονιᾶς.

Μὲ τὴν καθιερωμένη τέλεση τοῦ ἁγιασμοῦ ξεκίνησε ἡ νέα
σχολική χρονιά τήν Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου. Ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τέλεσε τόν ἁγιασμὸ  στὸ 6ο
Δημοτικό, στὸ 6ο Γυμνάσιο, στὸ 5ο καὶ 6ο Λύκειο καὶ στὸ
Ἐκκλησιαστικὸ Γυμνάσιο καὶ Λύκειο Λαμίας καί δώρισε σὲ
ὅλους τους Διευθυντὲς τῶν Σχολείων ἀπό μία Εἰκόνα τῆς Πα-

ναγίας τῆς «Φοβερᾶς Προστασίας» γιὰ νὰ σκεπάζει καὶ νὰ προ-
στατεύει τὰ σχολεῖα. 

Πανηγυρική θ. Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγίας Σοφίας Λαμίας
Τὴν Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου τὸ πρωὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Νικόλαος χοροστάτησε καὶ ὁμίλησε στόν
πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Σοφίας Λαμίας.

Πανήγυρις Ἱ. Παρεκκλησίου Ὀρφανοτροφείου Θηλέων.
Τὴν Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος χοροστάτησε καὶ ὁμίλησε στὴν πανηγυρικὴ

Θεία Λειτουργία ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῆς μεταστάσεως τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, στὸ ὁμώνυμο Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τοῦ
Ὀρφανοτροφείου Θηλέων Λαμίας.

Ἐπίσκεψη τοῦ Στρατηγοῦ Διοικητῆ ΜΕΡΥΠ

Ἐθιμοτυπικὴ ἐπίσκεψη στὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας
κ. Νικόλαο, ἐπὶ τῇ ἀναλήψει  τῶν νέων του καθηκόντων πραγ-
ματοποίησε τὴν Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου ὁ Διοικητὴς τῆς
ΜΕΡ.ΥΠ Ὑποστράτηγος Κωνσταντῖνος Βλάχος συνοδευόμενος
ἀπὸ τὸν Ὑποδιοικητὴ Ταξίαρχο κ. Περικλῆ Κουροβασίλη καὶ
τὸν Ἐπιτελάρχη Ταξίαρχο κ. Δημήτριο Εὐαγγελίδη. Ὁ Διοι-
κητὴς προσέφερε στὸν Σεβασμιώτατο τιμητικὴ πλακέτα μὲ τὸ
ἔμβλημα τῆς Μεραρχίας. 

Ἀντίγραφο τῆς Ἱ. Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Κόλαινας στή Δαμάστα. 
Ἀντίγραφο τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας Κόλαινας  προσέ-
φεραν πιστοί της Σαλαμίνας στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Παναγίας Δα-
μάστας. Ἡ ἐπίσημη ὑποδοχὴ  τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος ἔγινε τὴν Πέμ-
πτη 27 Σεπτεμβρίου τὸ ἀπόγευμα στὴν Ἱερὰ Μονὴ ἀπὸ τὸν Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ Νικόλαο παρουσία τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Τυρνάβου κ Ἰγνατίου.
Την  Ἱερὰ Εἰκόνα συνόδευσαν ἀπὸ τὴν Σαλαμίνα ὁ Ἀρχιερα-
τικὸς Ἐπίτροπος Σαλαμῖνος Ἀρχιμ. Τιμόθεος μὲ ἱερεῖς καὶ 250
προσκυνητές. Μετὰ τὴν ὑποδοχὴ της ἡ ἱερά Εἰκών τοποθετή-
θηκε στὸ κέντρο τῆς αὐλῆς πρὸ τοῦ Καθολικοῦ, ὅπου τελέ-
σθηκε δέηση καὶ ἀρτοκλασία. Ἀκολούθως ὁ κ. Νικόλαος Νά-
νος πρωτεργάτης τῆς ἀφιερώσεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος στὴν Ἱερὰ
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E K K Λ H C I A C T I K E C  E I Δ H C E I C

E K K Λ H C I A C T I K E C  E I Δ H C E I C τῆς Φθιώτιδος στὴν Ὁσία Μεθοδία, τοῦ ἐπέδωσε τὴν
ἀνώτατη τιμητικὴ διάκριση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Σύρου, τὸν Σταυρὸ τῆς Ὁσίας Μεθοδίας τῆς ἐν Κι-
μώλῳ.

Ἡ Θεία Λειτουργία μεταδόθηκε ζωντανὰ ἀπὸ τὸν
τηλεοπτικὸ σταθμὸ «STAR Κεντρικῆς Ἑλλάδος» καὶ
ἀπὸ τὸν ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ώς μας. 

Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας τελέσθηκε Μεθέορ-
τος  Ἑσπερινὸς καὶ ἡ ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν εἰς
τὸν τίμιον Σταυρὸν χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου μας. Στὴν ἀκολουθία παρέστησαν
πολλοὶ πιστοὶ ἀπὸ διάφορες περιοχὲς τῆς Φθιώτιδος,

οἱ ὁποῖοι
ἦρθαν γιὰ νὰ
προσκυνήσουν
τὴν τιμία Κά-
ρα τῆς ὁσίας
Μεθοδίας. 

Τὴν Κυ-
ριακὴ 16 Σε-
π τ ε μ β ρ ί ο υ
στόν Μητρο-
πολιτικὸ Ἱερὸ
Ναὸ Εὐαγγελι-
σμοῦ τῆς Θεο-
τόκου Λαμίας
τ ε λ έ σ θ η κ ε
ἀρ χ ι ε ρατ ι κ ή
θεία Λειτουρ-
γία στήν ὁποία
ἱερούργησε καί
ὡμίλησε ὁ Σε-

βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Στὸ τέ-
λος τῆς θείας Λειτουργίας τίμησε μὲ τὸ μετάλλιο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος καὶ προσέφερε ἕνα
ἐπιστήθιο Σταυρὸ  στὸν Πρωτοπρεσβύτερο Δημήτριο
Βεντούρη, Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο Κιμώλου, ὁ ὁποῖος
συνόδευσε τὴν τιμία Κάρα τῆς Ὁσίας στή Λαμία.
Ἀκολούθως τελέσθηκε Δέηση γιὰ τὰ 90 χρόνια ἀπὸ
τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφή. Στὴν ἀκολουθία παρέ-
στησαν ὁ Ὑπουργὸς κ. Χρῆστος Σταϊκούρας, οἱ Βου-
λευτὲς κα Ἑλένη Μακρῆ – Θεοδώρου, κ. Νικόλαος
Σταυρογιάννης καὶ κ. Κωνσταντῖνος Κουτσογιαννακό-
πουλος, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Θωμᾶς Στάικος, ὁ
Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Λα-
μιέων κ. Παναγιώτης Φώσκολος, ὁ Ἀστυνομικὸς Διευ-
θυντὴς Φθιώτιδος κ. Νικολάου, ὁ Ὑποδιοικητὴς τῆς
ΜΕΡ.ΥΠ καὶ ἄλλοι ἐκπρόσωποι φορέων τοῦ Νομοῦ.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας μετά τήν τέλεση τῆς
ἀκολουθίας τῦ Ἑσπερινοῦ στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ
Ναὸ, ἐψάλη δέηση ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπο-
λίτη μας κ. Νικόλαο καὶ τοὺς ἱερεῖς καὶ στὴν συνέχεια
κλῆρος καὶ λαὸς προέπεμψαν τὴν τιμία Κάρα τῆς
Ὁσίας Μεθοδίας τῆς ἐν Κιμώλῳ, εὐχαριστώντας την
γιὰ τὶς εὐεργεσίες ποὺ προσέφερε κατὰ τὴν τετραήμε-
ρο παραμονή της στὴν Λαμία.

Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 
ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΟΣ

Στό Γηροκομεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως « Ἵδρυ-
μα Α. Πετρῆ – Στέγη Γερόντων» στὴ Στυλίδα, πραγ-
ματοποίησε ἐπίσκεψη τό Σάββατο 27 Ὀκτωβρίου,
ὁμάδα τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Φθιώτιδος μὲ ἐπικε-
φαλῆς τὸν Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου κ. Λεωνίδα
Ἀναγνωστόπουλο μὲ σκοπὸ τήν ἰατρική ἐξέταση
τῶν τροφίμων τοῦ Ἱδρύματος καὶ τὴν συστηματικὴ
ὀργάνωση τῆς ἰατρικῆς φροντίδας τους.

Ἰατροὶ ὅλων τῶν εἰδικοτήτων ἐξέτασαν τοὺς γέ-
ροντες καὶ μετέδωσαν μὲ τὴν ἀγάπη τους αἰσιοδο-
ξία καὶ δύναμη στοὺς 35 τροφίμους, οἱ ὁποῖοι
ἐδέχθησαν τοὺς ἰατροὺς μὲ αἰσθήματα ἀγάπης καὶ
τιμῆς. Ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του μας κ. Νικολάου ὑποδέχθηκε τὴν ἰατρικὴ ὁμά-
δα ὁ Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Πρωτοπρ. π.
Νεόφυτος Ραφαηλίδης, ὁ ὁποῖος καὶ μετέφερε τὶς
εὐχαριστίες τοῦ Σεβασμιωτάτου γιὰ τὴν ἀξιέπαινη
πρωτοβουλία τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Φθιώτιδος
μὲ τὴν ὁποία καταξιώνεται στὴν συνείδηση τῆς κοι-
νωνίας. Τοὺς Ἰατροὺς συνόδευσαν στὰ δωμάτια
τῶν γερόντων ὁ Ὑπεύθυνος τοῦ Γηροκομείου
Ἀρχιμ. Μάξιμος Νικολόπουλος καὶ ἡ Νοσηλεύτρια
Ἔφη Παναγιωτοπούλου.

Εἶναι ἄξιο ὑπογραμμίσεως ὅτι μὲ πρόταση τοῦ
Προέδρου του ὁ Ἰατρικὸς Σύλλογος υἱοθέτησε τὸ
Γηροκομεῖο Στυλίδος, πρὸς τοὺς τροφίμους τοῦ
ὁποίου θὰ προσφέρει ἐθελοντικὰ κάθε ἰατρικὴ
φροντίδα καὶ ἐξυπηρέτηση.

Μετὰ τὸ Κοινωνικὸ Ἰατρεῖο εἶναι ἡ δεύτερη συ-
νεργασία τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου μὲ τὴν Ἱερὰ Μη-
τρόπολη, ἡ ὁποία ἀποδεικνύει τὴν εὐαισθησία τοῦ
Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν ἐθελοντῶν
Ἰατρῶν πρὸς τὶς εὐπαθεῖς ὁμάδες τῶν συνανθρώ-
πων μας καὶ ἐκφράζει συγχρόνως τήν ἐμπιστοσύνη
στὴν ἀποτελεσματικὴ συνεργασία μὲ τὴν Ἐκκλησία
ὑπὲρ τῶν ἀδυνάτων ἀδελφῶν μας.

ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΡΑΣ 
ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΕΘΟΔΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΜΩΛΟΥ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ἐνημερώνουμε ὅτι ἀπό τήν 1η
Ἰανουαρίου 2013 ὅσοι ἐπιθυ-
μοῦν νά διαβάζουν τήν ἐφημερί-
δα μας, νά συνδέονται μέ τήν
ἰστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεώς μας. 

http://www.imfth.gr

Ἀπό τήν ἔναρξη τοῦ συνεδρίου γιά τούς ὑπευθύνους νεότητος.

Ἀπό τήν θεία λειτουργία στό παρεκκλήσιο τοῦ Γηροκομείου Στυλίδος.

Ἀπό τόν πανηγυρικό ἑσπερινό στήν Ἱερά Μονή Ἀντινίτσης.

Ἀπό τόν ἁγιασμό στό 5ο δημοτικό σχολείο Λαμίας.

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Στρατηγοῦ Διοικητοῦ τῆς ΜΕΡΥΠ

Ἀπό τόν ἁγιασμό στό Ἐκκλησιαστικό Λύκειο Λαμίας.

Ἀπό τήν πανηγυρική θεία Λειτουργία στήν Ἱ.Μ. Μεταμορφώσεως Κ. Βούρλων.

Ἀπό τήν ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας Κόλαινας.



Μὲ μεγάλη ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε τὸ Σάββατο 22 καὶ
τὴν Κυριακὴ 23 Σεπτεμβρίου στὴν πόλη τοῦ Δομοκοῦ τὸ διή-
μερο Ἱστορικὸ Συνέδριο ποὺ διοργάνωσε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη
Φθιώτιδος μὲ τὴν συνεργασία τοῦ Δήμου Δομοκοῦ καὶ εἶχε ὡς
θέμα «Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία τῆς Ἐπαρχίας Θαυμακοῦ». Τὸ
Συνέδριο ἔλαβε χώρα στὴ μεγάλη αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ
Κέντρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίας Παρασκευῆς Δομο-
κοῦ καὶ τὸ παρακολούθη-
σαν πολλοὶ ἄνθρωποι ἀπὸ
τὴν πόλη τοῦ Δομοκοῦ
καὶ τὴν εὐρύτερη περιοχή.

Μετὰ τὴν καθιερωμένη
προσευχὴ ὁ Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος προσεφώνησε
τούς Ἀρχιερεῖς, τοὺς παρι-
σταμένους ἐπισήμους καὶ
τοὺς συνέδρους ἐκφρά-
ζοντας τὴν χαρά του γιὰ τὸ
πρωτόγνωρο αὐτὸ γε-
γονὸς, ποὺ τιμᾶ τὸν Δο-
μοκὸ καὶ ἐκφράζει τὴν
ἀγαστὴ συνεργασία τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως, ἀποσκο-
πεῖ στὴν  προβολὴ τῆς πνευματικῆς κληρονομιᾶς τοῦ τόπου
καὶ ἀποβλέπει στὴν στενότερη ἐπαφὴ κυρίως τῆς νέας γενιᾶς
μὲ τὴν  ἱστορία. Σὲ αὐτὸ τὸ πνεῦμα κινήθηκε καὶ ὁ χαιρετισμὸς
τοῦ Δημάρχου Δομοκοῦ κ. Στυλιανοῦ Σύρου, ὁ ὁποῖος κατέ-
θεσε τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν προσήλωσή του στὴν Ἐκκλησία, μὲ
τὴν ὁποία, ὅπως εἶπε, ἡ συνεργασία σὲ ὅλους τούς τομεῖς εἶναι
ἀπαραίτητη αὐτὴ τὴν ἐποχὴ ὅσο ποτὲ ἄλλοτε. Χαιρετισμὸ ἀπη-
ύθυνε ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης κ. Θωμᾶς Στάϊκος, ὁ ὁποῖος ἐπή-
νεσε τὸν Σεβασμιώτατο γιὰ τὶς ἐντυπωσιακὲς δραστηριότητές
του. Ἐπίσης χαιρέτησε τούς συνέδρους καὶ ὁ πρόεδρος τῶν ἐν
Ἀθήναις Δομοκιτῶν κ. Χρίστος Τσουτσουλόπουλος. Ἐν συνέ-
χεια ἀκολούθησαν οἱ πολὺ ἐνδιαφέρουσες Εἰσηγήσεις, τὶς
ὁποῖες οἱ Σύνεδροι παρακολούθησαν μὲ προσοχή.

Οἱ εἰσηγήσεις ποὺ ἐκφωνήθηκαν σύμφωνα μὲ τὸ πρό-
γραμμα ἦταν οἱ ἑξῆς:

-Ἡ Ἱστορία τῆς Ἐπισκοπῆς Θαυμακοῦ, τοῦ κ. Κωνσταντίνου

Γαλλῆ, ἱστορικοῦ Ἐρευνητῆ.
-Ἡ συμβολὴ τῶν Μοναστηριῶν τῆς Ἐπισκοπῆς Θαυμακοῦ

στοὺς ἀπελευθερωτικοὺς ἀγῶνες, τοῦ κ. Δημητρίου Κου-
τρούμπα Δρ.Φ., Θεολόγου – Φιλολόγου, τ. Γενικοῦ Ἐπιθεω-
ρητοῦ Μ. Ἐκπαιδεύσεως.

-Λείψανα καὶ Λειψανοθῆκες τῆς Ἐπισκοπῆς Θαυμακοῦ, τοῦ
Ἱερολογ. Ἱεροδιακόνου
Ἀμβροσίου Ἀναστασίου,
Θεολόγου.

-Στοιχεῖα γιὰ τὴν Ἐπι-
σκοπὴ Θαυμακοῦ ἀπὸ
τοὺς κώδικες τῆς Μητρο-
πόλεως Λαρίσης 1647 –
1868 καὶ τῆς Ἐπισκοπῆς
Τρίκκης καὶ Σταγῶν 1688-
1852, τοῦ κ. Δημητρίου
Θεοδ. Νάτσιου, Φιλολό-
γου, πρ. Διευθυντοῦ τοῦ
ἱστορικοῦ Ἀρχείου Λα-
μίας.

-Οἱ Ἱερὲς Μονὲς τῆς
Ἐπισκοπῆς Θαυμακοῦ.
Ἱστορία – προσφορὰ –
κειμήλια, τοῦ κ. Δημητρί-

ου Κουτσουλέλου, Ἐπιτίμου Ἐπόπτου Δημοτικῆς Ἐκπαιδεύσε-
ως.

-Μισαὴλ Ἐπίσκοπος Θαυμακοῦ, τῆς κας Χριστίνας  Κολο-
βοῦ, Δρ.Θ. – Ἐκπαιδευτικοῦ.

-Ὁ Ὀμβριακίτης Ἱερομόναχος Νικόλαος Δοχειαρίτης (1781-
1846). Ὁ βίος καὶ ἡ συμβολὴ αὐτοῦ στὴν Ψαλτικὴ Τέχνη, τοῦ
κ. Μιχαὴλ Στρουμπάκη Δρ.Θ., Καθηγητοῦ Ἀνωτάτης Ἐκκλη-
σιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης.

Ἡ πρώτη ἡμέρα τοῦ Συνεδρίου μετὰ τὶς Εἰσηγήσεις περιε-
λάμβανε προσκυνηματικὴ ἐπίσκεψη στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου
Ἀθανασίου Ὀμβριακῆς, ὅπου ἡ Γερόντισσα Μακαρία ὑπεδέχ-
θη μὲ τὸ Μοναστηριακὸ τελετουργικό τούς Ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς
Συνέδρους καὶ μετὰ τὴν δέηση καί ξενάγηση στὸ Καθολικὸ
παρέθεσε Ἀβραμιαία φιλοξενία στή τραπεζαρία τῆς μονῆς.

Τὸ ἀπόγευμα οἱ Σύνεδροι ἐπισκέφτηκαν τὴν ἄλλη Ἱερὰ
Μονὴ τῆς περιοχῆς, τὴν Παναγία Φανερωμένη, ὅπου τούς
ὑπεδέχθη ἐγκάρδια ὁ Ἡγούμενος Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Σῦρος. Τὸ

Μοδίου μὲ συνοδεία, καὶ οἱ Διευθυντὲς τῶν Γυ-
μνασίων καὶ Λυκείων Ἀμφικλείας μὲ τοὺς μαθητές
τους.

Μετὰ τὰ ἐγκαίνια, ποὺ ἔγιναν σὲ κλῖμα χαρᾶς
καὶ ἐνθουσιασμοῦ παρετέθη δεξίωση στὴν ὁποία
παρευρέθησαν ὅλοι οἱ ἑορταστές.

Στό πλαίσιο τῆς ἐπισκέψεώς του στή περιοχή ὁ
Σεβασμιώτατος εἶχε ἰδιαίτερη συνάντηση στὸ γρα-
φεῖο τοῦ Ναοῦ μέ ἱερεῖς τῆς περιφερείας, μέ τούς
ὁποίους συνομίλησε γιὰ διάφορα ποιμαντικὰ θέμα-
τα καὶ ἔδωσε κατευθύνσεις γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση
τῶν δοκιμαζόμενων ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση
ἀδελφῶν μας, ὥστε ὅλους ἀδιακρίτως νὰ ἀγκαλιά-
σει ἡ στοργὴ καὶ ἡ ἀγάπη τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας.
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Τὸ ἀπόγευμα τῆς
Κυριακῆς 21ης Ὀκτω-
βρίου ἐκοιμήθῃ ἐν Κυ-
ρίῳ ὁ Μέγας Εὐεργέτης
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ως Φθιώτιδος καὶ τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Δαμάστας
Δημήτριος Καραγκού-
νης.

Ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος μόλις πληρο-
φορήθηκε τήν ἐκδημία
του, ἐπικοινώνησε τη-
λεφωνικὰ μὲ τὴ σύζυγό
του ἐρίτιμο κα Ἑλένη
Καραγκούνη καὶ ἐξέφρασε τὰ συλλυπητήρια του Ἱεροῦ
Κλήρου, τῶν μοναζουσῶν καὶ τοῦ ἰδίου προσωπικῶς,
εὐχηθείς ὁ Κύριος νὰ ἀναπαύσει τὴν ψυχὴ του ἐν χώρᾳ Δι-
καίων καὶ εἰς ἐκείνη νὰ χαρίζει τὴν ἄνωθεν παρηγορία. Ἡ
ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ ἐκλιπόντος τελέσθηκε τὴν Τρίτη 23
Ὀκτωβρίου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Διονυσίου
Ἀρεοπαγίτου Ἀθηνῶν. Τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας προέστη ὁ
Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης μας κ. Νικόλα-
ος, ἐνῶ ἔλαβαν μέρος
ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Σύρου, Τή-
νου κ. Δωροθέος καί ὁ
Θεοφιλέστατος Ἐπίσκο-
πος Θαυμακοῦ κ.
Ἰάκωβος, ἐπίσης στήν
ἀκολουθία παρέστη
καί ἡ Καθηγουμένη τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Δαμάστας
γερόντισσα Ἰωάννα μέ
τήν ἀδελφότητα τῆς
Μονῆς.

Στὴν ὁμιλία του ὁ
Σεβασμιώτατος ἐξῆρε
τὴν προσωπικότητα
τοῦ Δημητρίου Καραγκούνη, τονίσας ἰδιαιτέρως τὴν μεγάλη
του προσφορὰ στὴν κοινωνία, στὴν Πατρίδα καὶ στὴν
Ἐκκλησία. Χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τῆς ζωῆς του ἦταν ἡ
βαθειὰ πίστη του πρὸς τὸ Θεό, τὴν ὁποία τοῦ μετέδωσε ἡ
εὐλαβὴς μητέρα του. Ἐκδήλωση τῆς ἀγάπης του πρὸς τὴν
Ἐκκλησία ἦταν οἱ ἀμέτρητες ἀγαθοεργίες του πρὸς τὸν δοκι-
μαζόμενο ἄνθρωπο καὶ πρὸς τὰ ἱερὰ καθιδρύματα τῆς
Ἐκκλησίας.

Ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ τῶν Ἀθηνῶν, τὸ Ἱερὸ Ἵδρυμα Εὐαγγελι-
στρίας Τήνου καὶ ἡ Ἱερὰ Μονὴ Δαμάστας πολλὰ ἔχουν νὰ
διηγοῦνται διὰ τὰ καλά του ἔργα. Τελειώνοντας ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἐξέφρασε τὴν εὐγνωμοσύνη τῆς Ἱερᾶς Ἀδελφό-
τητος τῆς Παναγίας Δαμάστας χάρις στὶς προσφορὲς τοῦ
ὁποίου ἀνακαινίστηκε ἐκ βάθρων καὶ ἐξωραΐστηκε ἀρχιτε-
κτονικά. Γεγονὸς εἶναι ὅτι στὸν ἀείμνηστο Μεγάλο Εὐεργέτη
τῆς Ἐκκλησίας Δημήτριο Καραγκούνη εἶχε πλήρη ἐφαρ-
μογὴ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου «μακάριόν ἐστι διδόναι μᾶλλον ἤ

λαμβάνειν». Ἔχαιρε νὰ
διανέμει, διότι διαπί-
στωνε ὅτι στὴν ἀγάπη
καὶ στὴν προσφορὰ
ὑπάρχει τὸ νόημα τῆς
εὐτυχίας.

Μετὰ τὸν Σεβα-
σμιώτατο μίλησαν ὁ
Μητροπολίτης Σύρου
κ. Δωρόθεος καὶ ὁ Ἐπί-
σκοπος Θαυμακοῦ κ.
Ἰάκωβος καὶ ἐξέφρασαν
τὴν εὐγνωμοσύνη τους
γιὰ τὴν συμπαράστασή
του στὴν Ἱερὰ Μητρό-
πολη Σύρου καὶ στὸ

Ἱερὸ  Ἵδρυμα Εὐαγγελιστρίας καθὼς ἐπίσης καὶ στὸ Ναὸ τοῦ
πολιούχου Ἀθηνῶν Ἁγίου Διονυσίου ποὺ ἦταν καὶ ἡ Ἐνο-
ρία του.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καὶ ὁ
Θεοφιλέστατος Θαυμακοῦ κ. Ἰάκωβος συνόδευσαν τὸν
νεκρὸ στὸ Α΄ Νεκροταφεῖο, ὅπου ἔγινε ἡ ταφὴ στὸν οἰκογε-
νειακό του τάφο.

Ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ
Ἱερὸς Κλῆρος, ἡ Ἀδελ-
φότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Δαμάστας καὶ ὁ
εὐλαβὴς λαὸς τῆς
Φθιώτιδος συλλυ-
ποῦνται τὴν ἐρίτιμο σύ-
ζυγο τοῦ ἀειμνήστου
Δημητρίου Καραγκού-
νη καὶ εὔχονται πρὸς
Κύριον διὰ τὴν αἰωνία
ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς
του.

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη
Φθιώτιδος σὲ ἔνδειξη
τιμῆς καὶ εὐγνωμοσύ-
νης πρὸς τὸν ἀείμνη-
στο, ἔκρουσε πενθίμως

τοὺς κώδωνας τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Λαμίας καὶ τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Δαμάστας κατὰ τὴν ὥρα τῆς κηδείας του.

Ἂς εἶναι ἡ μνήμη του αἰωνία. 

Ὑπέρ Γηροκομείου Στυλίδος
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος 
κ. Νικόλαος ............................................................200.00
Ἡ κα Μαρία Ἀγγελοκωνσταντῆ ...........................2.000,00
Ἡ κα Σουλτάνα Σιρδάρη .........................................500,00
Ὁ πανοσ. Ἀρχιμ. π. Θεόκλητος Μπρούζης ............300.00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο τῆς Ἱ. Μονῆς 
Ἁγ. Ἀναργύρων Ἀταλάντης ....................................500.00
Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ 
Ἁγ. Παντελεήμονος Καμ. Βουρλων .......................300.00
Ἡ κα Νίνα Καραμήτσου ..........................................450,00 
Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ 
Ἁγ. Εὐσταθίου Κουμπουριανῶν ............................200,00 
Ὁ κ. Γεώργιος Ἀγγελής ...........................................287,08
Ἡ κα Εἰρήνη Κακογιάννη ........................................110,00
Τό Ἐνορ. Φιλόπτωχο Ἁγίας Αἰκατερίνης Ἀχινοῦ ....400,00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Θεοδώρων Λαμίας ....150,00
Τό Ἐκκλ. Συμβούλιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγ. Κωνσταντινου 
Ν. Μαγνησίας .........................................................110,00
Ἡ κα Παβαγιώτα Παπαδοπούλου ............................50,00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου Λαμίας ...50,00
Ὁ Αἰδεσ. Πρεσβυτ. π. Ἀπόστολος Κουτσοκέρας ......50,00
Ἡ κα Κωνσταντίνα Ντἀσιου ......................................40,00
Ἡ κα Βιβή Λωρίδα-Παρίκου ......................................40,00
Ἡ κα Τσούρμα Βασιλική ...........................................50.00
Ἡ κα Χριστίνα Μυρώδη ............................................20,00
Ἡ κα Γεωργία Λουκαντζίκου ....................................20,00

Ὑπερ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζας
Ἡ κα Βασιλική Παναγιωτοπούλου ......................1.000.00 
Ὁ Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Κωνσταντῖνος Θεολογᾶς ........100.00
Ἀνώνυμος .................................................................50,00
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη ............................................90,00

Ὑπέρ Ἐκκλησιαστικῶν Κατασκηνώσεων
Ὁ κ. Δημήτριος Καραγκούνης ...........................10.000,00

Ὑπέρ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
Τό Ἐκκλ. Συμβ. Ἱ.Ν. Ἁγ. Νικολάου Βαρδατῶν .....1.000,00

Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Ἡ κα Δέσποινα Μακρῆ ...........................................500,00
Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ  Ἱ. Ναοῦ
Ἁγ, Γεωργίου Ἀρκίτσης .........................................450,00

Ὑπέρ Ἐκκλησιαστικῆς Δράσεως
Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ  Ἱ. Ναοῦ 
Ἁγ. Θεοδώρων Ἀταλάντης .....................................500,00

Ὑπέρ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ
Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ 
Κοιμήσεως Θεοτόκου Πουγκακίων .......................300,00
Ἡ κα Συμέλα Πατσινακίδου ......................................15,00

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2013
Ἀφιερωμένο στόν Τίμιο Σταυρό

Τό ἡμερολόγιο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλε-
ώς μας γιά τό
2013 εἶναι ἀφιερω-
μένο στό Τίμιο
Σταυρό γιά δύο
λόγους:
Πρῶτον, διότι ὁ
σταυρός στήν κα-
θημερινή ζωή τοῦ
λαοῦ μας εἶναι μιά
καταφανής κατά-
σταση, καθώς κα-
θημερινά σταυρώ-
νεται στίς πάσης

φύσεως θλίψεις και δυσκολίες πού ἔχουν κο-
ρυφωθεῖ στή Πατρίδα μας. Καί δεύτερον,
διότι στό μαρτύριο τοῦ δικοῦ μας σταυροῦ
ἐλπίδα εἶναι ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ καί ὁ
Ἐσταυρωμένος Ἰησοῦς, ὁ ὁποῖος ἀναιρεῖ τά
δικά μας πάθη καί καταργεῖ τή δύναμη τῆς
φθορᾶς καί τοῦ θανάτου.

Δ Ω Ρ Ε Ε Σ
Μονὴ Δαμάστας ἀναφέρθηκε στὸ ἱστορικό τῆς Εἰκόνος τῆς Πα-
ναγίας τῆς Κόλαινας. Ὁ Σεβασμιώτατος εἰς ἔνδειξη τιμῆς προ-
σέφερε στὸν κ. Νικόλαο Νάνο τὸ μετάλλιο τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως καὶ ἐκεῖνος μὲ τὴν σειρὰ του προσέφερε στὸν Σεβα-
σμιώτατο εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Νικολάου. 

Ἐκδημία ἱερέως Γεωργίου Μαντέ.

Ἐξεδήμησε εἰς Κύριον τὴν Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου, ὁ συντα-
ξιοῦχος κληρικός  τῆς Μητροπόλεώς μας π. Γεώργιος Μαντές.
Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ πατρὸς Γεωργίου ἔγινε
τὴν Παρασκευὴ τὸ 28 Σεπτεμβρίου στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ὁσίου
Σεραφεὶμ στὴ Νέα Σπαρτιά, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτά-
του Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου. Ὁ μακαριστὸς γεννήθηκε
τὸ 1926 στὸ χωριὸ Σπαρτιά. Χειροτονήθηκε διάκονος στὶς 26
Δεκεμβρίου τοῦ 1976 καὶ πρεσβύτερος  στὶς 27 Δεκεμβρίου
τοῦ ἰδίου ἔτους ἀπὸ τὸν μακαριστὸ Μητροπολίτη Φθιώτιδος
κυρὸ Δαμασκηνό. Ἀρχικὰ διορίστηκε προσωρινὸς ἐφημέριος
στὴν ἐνορία τῆς Ἁγίας Εἰρήνης Λιμογαρδίου καὶ ἀπὸ τὴν 1η
Μαΐου τοῦ 1980 ὑπηρέτησε στὴν ἐνορία τῶν Ἁγίων Ἀναργύ-
ρων Καραβομύλου ἀπ’ ὅπου συνταξιοδοτήθηκε τὸ ἔτος 2001.

Ἁγιασμός ἐνάρξεως μαθημάτων Σχολικῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς
Μὲ τὶς εὐλογίες τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ἄρχισαν καὶ φέτος
τὰ μαθήματα στὴ Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας «Γερμανὸς ὁ Μελωδός». Τὸν καθιερωμένο
Ἁγιασμὸ ἐπὶ τῆ ἐνάρξει τῶν μαθημάτων, τέλεσε ὁ Σεβασμιώτα-
τος Ποιμενάρχης κ. Νικόλαος μὲ τὴν συμμετοχὴ Ἱερέων καὶ

Διακόνων τῆς Μητροπόλεώς μας, τὸ Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου,
στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Λαμίας. Στὸ τέλος τοῦ ἁγιασμοῦ ὁ Σεβασμιώτατος ἐπέδωσε τὰ
πτυχία σὲ 6 ἀποφοίτους της Σχολῆς, τοὺς κ. Θεόφιλο Κυριάκο,
Κωνσταντῖνο Ζεμερτζόγλου, π. Ἠλία Ζαφείρη, Ἰωάννη Ἀμού-
τζια, Εὐστάθιο Κατόπη καὶ Λαμπρινὸ Καλιακούδα.. Τὴν φετινὴ
χρονιὰ ἡ Σχολὴ μαζὶ μὲ τὰ παραρτήματα ἀριθμεῖ 170 μαθητές.

Ὁ Μητροπολίτης Κεντρώας Ἀφρικῆς στή Λαμία
Προσκεκλημένος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.
Νικόλαου βρέθηκε τὴν Κυριακὴ 30 Σεπτεμβρίου στὴν Λαμία ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κεντρώας Ἀφρικῆς κ. Νικηφό-
ρος. Ὁ Σεβασμιώτατος Κεντρώας Ἀφρικῆς προεξῆρχε τῆς
Ἀρχιερατικῆς θ. Λειτουργίας ἡ ὁποία τελέσθηκε στὸν  Ἱερὸ
Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας συ-
νιερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας καί
ἐκήρυξε τό θεῖο Λόγο.  Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας
τελέσθηκε δέηση γιὰ τοὺς Μεγάλους Εὐεργέτες τοῦ Ἔθνους
παρουσία πολλῶν ἐπισήμων. Τὸν πανηγυρικό τῆς ἡμέρας
ἐκφώνησε ἡ κα Χρυσάννα Μωρίκη, Διευθύντρια τοῦ Γυμνασί-

ου Μακρακώμης. Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία οἱ δύο Ἀρχιερεῖς
ἐπισκέφθηκαν τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀγάθωνος  καὶ προσκύνησαν
τὴν Θαυματουργὸ Εἰκόνα τῆς Παναγίας καί τὸ ἄφθαρτο σκή-
νωμα τοῦ Γέροντος Βησσαρίωνος  Ἦταν ἡ πρώτη ἐπίσκεψη τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεντρώας Ἀφρικῆς στὴν Ἱερὰ
Μητρόπολή μας.

Ἑορτή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ  Ἐρημίτου.
Μὲ λαμπρότητα καὶ κατάνυξη ἑορτάστηκε ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου στὴν Ὀμβριακὴ Δομοκού, ὅπου φυ-
λάσσεται ἡ τιμία Κάρα τοῦ Ὁσίου. Τὴν κυριώνυμο ἡμέρα,
Σάββατο 6 Ὀκτωβρίου, τελέσθηκε Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουρ-
γία στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Ἀθανασίου Ὀμβριακῆς ἱερουρ-
γοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου,
μέ τή συμμετοχή πολλῶν χριστιανῶν τῆς περιοχῆς. 

Ἐπίσκεψη Προέδρου Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου Λαμίας
Συνάντηση μὲ τὸν Πρόεδρο κ. Ἀλέξανδρο Διαμαντάρα καὶ τὰ
μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἐπιμελητηρίου Φθιώτι-
δος εἶχε τὴν Δευτέρα 8 Ὀκτωβρίου τὸ πρωὶ στὰ Γραφεῖα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος. Κατά τήν διάρκεια τῆς συναντήσεως ἀντήλλαξαν
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Ἄποψη τῶν ἐπισήμων καί τῶν συνέδρων τοῦ διήμερου ἱστορικοῦ συνεδρίου.

Ἀπόψη τοῦ προεδρείου κατά τίς ἐργασίες τοῦ συνεδρίου. Ἄποψη τῶν ἐπισήμων κατά τήν διάρκεια τοῦ συνεδρίου.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τούς μαθητές καί καθηγητές τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς

Ἀπό τήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ π. Γεωργίου Μαντέ.

Ἀπό τήν προσκύνηση τοῦ ἀφθάρτου σκηνώματος τοῦ π. Βησσαρίωνος.

KATHXHTIKA SXOLEIA

Ἱ�ερᾶς�Μη�τρο�πό�λε�ως�Φθιώ�τι�δος

Ἡ�Ἐκκλησία�ἀγκαλιάζει�τά�παιδιά,
προσφέρει�ἀγωγή�καί�ἦθος.

Προτρέψτε�τά�παιδιά�σας.�Άξίζει.



Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.
Καθώς εἰσερχόμεθα στήν ἁγία περίοδο τῆς Νηστείας

τῶν Χριστουγέννων μᾶς καλεῖ ἡ Μητέρα μας Ἁγία Ἐκκλη-
σία καταλλήλως νά προετοιμάσωμε τόν δρόμο τῆς Γεννήσε-
ως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ μέσα στήν ψυχή μας μέ νηστεία,
προσευχή, κάθαρση καί ἐλεημοσύνη. Ἡ Γέννηση τοῦ Χρι-
στοῦ δέν εἶναι προσωπική ὑπόθεση τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἔχει
στενωτάτη σχέση μέ τήν ἀναγέννηση τοῦ κάθε ἀνθρώπου,
ἐφ΄ ὅσον ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος γιά νά θεώσει τόν
ἄνθρωπο.

Ἀπαραίτητη καί ἐπιβεβλημένη θεωρεῖται ἡ προετοιμα-
σία διά τό μέγα γεγονός τῆς Γεννήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λό-
γου. Προετοιμασία ψυχική καί πνευματική. Μέ τή νηστεία
καί τήν προσευχή ἐκφράζομε τήν πίστη καί ἀφοσίωσή μας
στόν δι΄ ἡμᾶς σαρκωθέντα Χριστό. Μέ τήν διά μετανοίας
κάθαρση ἀναγνωρίζομε τό μεγαλεῖο τῆς τελειότητός Του,
τό ὁποῖο δέν ἠμποροῦμε νά προσεγγίσωμε ἀκάθαρτοι καί
μεμολυσμένοι καί μέ τήν ἐλεημοσύνη γινόμεθα ὄχι μόνο μι-
μηταί τῆς ζωῆς Του καί τῆς ἀγάπης Του, ἀλλά καί κοινωνοί
τῆς θεότητός Του.

Εἰσέλθετε στό δρόμο, πού ὁδηγεῖ στή νέα Βηθλεέμ, μέ
ζωηρή τήν ἐπιθυμία καί τήν θέληση νά προετοιμαστεῖτε.
Μή παρασύρεσθε ἀπό τό ἀνησυχητικό πνεῦμα τοῦ κό-
σμου, πού ἀποπροσανατολίζει καί πλανᾶ τόν ἄνθρωπο,
ἀλλά βάλετε στόχο στήν πορεία σας στήν Βηθλεέμ τῆς
προσωπικῆς σας ἀναγεννήσεως διά τοῦ Χριστοῦ καί ἐν τῷ
Χριστῷ. Ἀκολουθήσατε «ἔνθα ὁδεύει ὁ Ἀστήρ».

Στή σημερινή δεινή κατάσταση, τήν ὁποία διέρχεται ἡ
Ἑλληνική κοινωνία, χρειάζεται νά ὁπλισθοῦμε μέ δύναμη,
ἐλπίδα καί ἀγάπη, διά νά περάσωμε ἀκινδύνως τίς συμ-
πληγάδες πέτρες. Εἶναι περίοδος πραγματικῆς κρίσεως ὄχι
μόνο ὡς συμφορᾶς καί περιπέτειας, ἀλλά καί ὡς δοκιμα-
σίας. Δοκιμάζεται ἡ ἀντοχή μας, ἀλλά δοκιμάζεται καί ἡ
ἀγάπη μας. Εἶναι μιά χρυσή εὐκαιρία διά τούς ἔχοντας νά
ἀγοράσουν τόν παράδεισο μέ τήν πρός τόν ἄνθρωπο προ-
σφορά τους. Εἶναι εὐκαιρία σωτηρίας καί διά τούς πτω-
χούς νά ἐκφράσουν τήν ἀγάπη τους πρός τόν συμπάσχον-
τα συνάνθρωπο μέ τήν ταπεινή δόση ἐκ τοῦ ὑστερήματος.
Στή δοκιμασία τοῦ πλησίον δέν μετράει τό μέγεθος τῆς
ἐλεημοσύνης, ἀλλά ἡ εὐαισθησία τῆς ψυχῆς σου, ἐάν καί
κατά πόσον συμπονεῖς τόν διπλανό σου, πού εἶναι στήν
ἴδια ἤ σέ χειρότερη κατάσταση ἀπό σένα.

Μέ αὐτό τό σκεπτικό, ὅπως τό θέλει ἡ διδασκαλία τοῦ
Κυρίου μας καί ὅπως τό ἑρμηνεύει ἡ πατερική γραμματεία
τείνει τό χέρι τῆς ζητείας ἡ Ἐκκλησία μας γιά τή στήριξη
τῶν ἀδυνάτων καί δοκιμαζομένων πτωχῶν καί σᾶς παρα-
καλεῖ νά ἐνισχύσετε τόν ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, πού ἀρχί-
ζει τήν Κυριακή 11 Νοεμβρίου. Γνωρίζετε ὅλοι σας, ὅτι οἱ
ἀνάγκες εἶναι πολύ μεγάλες. Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας δέν
ἔπαυσε νά στηρίζει τόν λαό στή μεγάλη αὐτή δοκιμασία
του. Διανέμομε τρόφιμα σέ πτωχές οἰκογένειες ὁλοκλήρου
τῆς Μητροπόλεως βάσει ἠλεγμένου καταλόγου, τόν ὁποῖο
κατήρτισαν οἱ ἐφημέριοι ὅλων τῶν Ἐνοριῶν. Ἐξασφαλίζομε
τά φάρμακα τῶν ἀνασφαλίστων μέ τήν λειτουργία τοῦ Κοι-
νωνικοῦ Ἰατρείου. Προσφέρουμε 500 μερίδες ἡμερησίως
φαγητό ἀπό τά ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ. Λειτουργοῦμε τά

Γηροκομεῖα μας, στά ὁποῖα δεχόμαστε κάθε γέροντα καί
μοναχικό ἀδελφό μας. Μετά τήν ἐπισκευή τοῦ παλαιοῦ Γη-
ροκομείου Λαμίας θά δεχθοῦμε κατακοίτους καί θά φιλο-
ξενοῦμε τούς καρκινοπαθεῖς. Ὅλα αὐτά, καί ἄλλα πολλά,
γίνονται μόνο μέ τίς προσφορές τοῦ λαοῦ μας, χωρίς καμ-
μία κρατική ἐπιχορήγηση καί χωρίς καμμία ἐνίσχυση τῆς
πολιτείας.

Ἀγαπητά μου πνευματικά παιδιά. 
Σᾶς παρακαλῶ καί σᾶς προτρέπω. Συμπαρασταθεῖτε

στήν προσπάθεια τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τήν στήριξη τῶν
πτωχῶν ἀδελφῶν μας, τῶν ὁποίων ὁ ἀριθμός συνεχῶς
αὐξάνει μέ ἀπρόβλεπτες διαστάσεις. 

Παρακαλῶ τούς πλουσίους νά ἀνοίξουν τήν καρδιά
τους καί νά ἀκούσουν «τούς στεναγμούς τῶν πεπεδημέ-
νων». Θά βροῦν μέ τήν ἐλεημοσύνη τήν πραγματική εὐτυ-
χία. Παρακαλῶ καί τούς πτωχούς νά ἐνισχύουν ἐκ τοῦ
ὑστερήματός των. Αὐτό ἔχει μεγαλύτερη ἀξία. Αὐτό πού
θά δώσει λύση εἶναι μόνο ἡ ἀγάπη. 

Δεχθεῖτε μέ καλοσύνη τά συνεργεῖα τῆς Ἀγάπης τῆς
Ἐνορίας σας καί κατά τήν διάθεση καί δύναμη σας προ-
σφέρατε. Ὑπερνικήσατε τούς δισταγμούς σας καί προσπε-
ράσατε τά πικρόχολα σχόλια τῶν ἀντιλεγόντων, πού πολε-
μοῦν τά ἔργα τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ἀγάπη ἔχει μεγάλη δύναμη, γιατί εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θε-
ός. «Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστί καί ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπη ἐν τῷ
Θεῷ μένει καί ὁ Θεός ἐν αὐτῷ». (Α΄ Ἰωάν. 4,17).

Σέ ὅλους σας εὔχομαι ἁγιασμένη τήν περίοδο τῆς νη-
στείας καί πλούσιες τίς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ.   

Μετά πολλῆς ἀγάπης καί εὐχῶν.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

βράδυ στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τὸ
Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο παρέθεσε Δεῖπνο, στὸ ὁποῖο παρε-
κάθησαν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Θαυμακοῦ κ. Ἰάκωβος
καὶ οἱ Ἐλλογιμῶτατοι κ.κ. Εἰσηγητές.

Τὴν Κυριακὴ 23 Σεπτεμβρίου μὲ κάθε μεγαλοπρέπεια τελέ-
σθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς Δομοκοῦ Ἀρχιερα-
τικὸ Συλλείτουργο μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου μας κ. Νικολάου καὶ τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκό-
πων Ρεντίνης κ. Σεραφεὶμ
καὶ Θαυμακοῦ κ. Ἰακώβου.
Τὸν Θεῖο Λόγο κήρυξε ὁ
ἅγιος Θαυμακοῦ, ὁ ὁποῖος
μὲ γλαφυρότητα καὶ θεο-
λογικὸ στοχασμὸ προσέφε-
ρε πατερικὴ διδαχὴ στὸ
ἐκκλησίασμα.

Στὸ τέλος τῆς Θείας Λει-
τουργίας ὁ Σεβασμιώτατος
εὐχαρίστησε τοὺς Ἀρχιερεῖς
γιὰ τὴν παρουσία τους καὶ
προσέφερε τὸ μετάλλιο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἰδιαι-
τέρως εἰς τὸν ἅγιο  Θαυμα-
κοῦ προσέφερε ἀρχιερα-
τικὸ ἐγκόλπιο εἰς τιμὴν καὶ
ἔνδειξη τοῦ πνευματικοῦ
συνδέσμου τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Φθιώτιδος μὲ τὸ σεπτὸ πρόσωπό του καὶ τὴν πά-
λαι ποτὲ διαλάμψασα Ἐπισκοπή Θαυμακοῦ, τῆς ὁποίας φέρει
τὸν τίτλο. Ἐπίσης προσέφερε τὸ μετάλλιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεως σὲ ὅλους τούς Εἰσηγητές, στὸ Δήμαρχο Δομοκοῦ, στὸν
πρόεδρο τῶν ἐν Ἀθήναις Δομοκιτῶν καὶ στὸν ἐφημέριο τῆς
Ἁγίας Παρασκευῆς Δομοκοῦ Πρωτοπρ. π. Νικόλαο Κουλουμ-
προύκα γιὰ τὴν συμβολή τους στὴν ἐπιτυχία τοῦ Συνεδρίου.
Τὴν εὐγνωμοσύνη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καὶ τοῦ
λαοῦ τοῦ Δομοκοῦ πρὸς τὸν Σεβασμιώτατο γιὰ τὴν πραγματο-
ποίηση τοῦ Συνεδρίου ἐξέφρασε ὁ π. Νικόλαος Κουλουμπ-
ρούκας  μὲ λόγια πηγαῖα στό σύντομο χαιρετισμό του πρὸ τῆς
ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας.

Ἡ πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία στὴν ὁποία ἔψαλε ὁ παλαί-
μαχος πρωτοψάλτης κ. Φιλοκτήμων Παπαδημητρίου καὶ ὁ κα-

θηγητὴς κ. Μιχαὴλ Στρουμπάκης ἐπισφραγίστηκε μὲ χαρμό-
συνες κωδωνοκρουσίες καὶ πανηγυρικὰ ψάλματα ἀπὸ τοὺς
Ἱεροψάλτες.

Στὴν μεγάλη αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου προσε-
φέρθησαν καφὲς καὶ γλυκίσματα παρασκευασμένα εἰδικὰ γιὰ
τὴν ἡμέρα ἀπὸ τὶς εὐσεβεῖς κυρίες τὶς ἐνορίας. Ἐκεῖ ὁ Σεβα-
σμιώτατος εὐχαρίστησε ὅλους γιὰ τὴ συμμετοχή τους στὸ Συ-
νέδριο καὶ γιὰ τοὺς κόπους τῆς προετοιμασίας καὶ τῆς διεξα-

γωγῆς του.
Τὸ ὡραῖο διήμερο

στὸ Δομοκὸ ἔληξε μὲ ἐπί-
σημο γεῦμα ποὺ προσέ-
φερε εἰς τούς ὑψηλοὺς
ἐπισκέπτες ὁ Δῆμος Δο-
μοκοῦ.

Στὶς ἑορταστικὲς ἐκδη-
λώσεις παρέστησαν οἱ Σε-
βασμιώτατοι Μητρο-
πολῖτες Θεσσαλιώτιδος
καὶ Φαναριοφερσάλων κ.
Κύριλλος, Αὐλῶνος κ.
Χριστόδουλος, οἱ Θεοφι-
λέστατοι Ἐπίσκοποι Ρεντί-
νης κ. Σεραφεὶμ καὶ Θαυ-
μακοῦ κ. Ἰάκωβος, ὁ
Ἀντιπεριφερειάρχης κ.
Θωμᾶς Στάϊκος, οἱ Βου-

λευτὲς Φθιώτιδος κα  Ἑλένη Μακρῆ – Θεοδώρου, κ. Νικόλαος
Σταυρογιάννης καὶ κ. Κωνσταντῖνος Κουτσογιαννακόπουλος,
οἱ πρώην Δήμαρχοι Δομοκοῦ κ. Δημήτριος Τσόγκας καὶ Ξυ-
νιάδος κ. Γεώργιος Τσιαγκλάνης, οἱ Διοικητὲς τοῦ Ἀστυνομι-
κοῦ Τμήματος καὶ τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας Δομοκοῦ,
ἐκπρόσωποι φορέων τῆς πόλεως τοῦ Δομοκοῦ καὶ πλῆθος
κόσμου.

Ὅλοι ἔμειναν εὐχαριστημένοι καὶ ἐντυπωσιασμένοι. Οἱ
ἐντόπιοι γιὰ τὴν τιμὴ ποὺ ἔγινε στὴν πόλη τοῦ Δομοκοῦ καὶ
γιὰ τὴν παρουσία τόσων Ἀρχιερέων καὶ τόσων ἐκλεκτῶν ἐπι-
στημόνων καὶ ἐπισήμων. Οἱ ξένοι γιὰ τὴν φιλοξενία καὶ εὐγέ-
νεια τῶν κατοίκων, γιὰ τὴν μαγευτικὴ ὀμορφιὰ τῆς περιοχῆς
καὶ γιὰ ὅσα ἐβίωσαν στὶς δύο ἡμέρες στὴν ἱστορικὴ πόλη τοῦ
Δομοκοῦ. 
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Τ
ὸ 65ο Ἐνοριακὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, ἐγκαινίασε
τὴν Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου στὸν ἐνοριακὸ

Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου Ἀμφικλείας ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος. Μετὰ
τὴν πανηγυρικὴ Θεία
Λειτουργία ἔκοψαν τὴν
καθιερωμένη κορδέλα ὁ
Σεβασμιώτατος, ὁ Δήμαρ-
χος Ἀμφικλείας ἰατρὸς κ.
Θεόδωρος Ντοῦρος καὶ ὁ
Ἐφημέριος του Ναοῦ
Αἰδεσιμ. π. Χρίστος Κα-
λιακούδας.

Στὴν ὁμιλία του ὁ Σε-
βασμιώτατος ἐξέφρασε
τὴ χαρά του καὶ ἐπαίνεσε
τὸν δραστήριο ἐφημέριο,
ὁ ὁποῖος μὲ τὴν καλὴ συ-
νεργασία τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, τῆς Δη-
μοτικῆς Ἀρχῆς καὶ ὅλων τῶν ἐνοριτῶν, κατόρθωσε
μέσα σὲ δύο χρόνια νὰ
ἀποπερατώσει τὸ μεγάλο
αὐτό Πνευματικό Κέν-
τρο, νὰ τὸ ἐξοπλίσει μὲ
τὰ ἀπαραίτητα καὶ νὰ
ὀργανώσει δανειστικὴ Βι-
βλιοθήκη γιὰ τοὺς φιλα-
ναγνῶστες ἐνορίτες.
«Στόχος μας καὶ ὅραμά
μας εἶναι νὰ μὴ μείνει
ἐνορία στὴ Φθιώτιδα
χωρὶς Πνευματικὸ Κέν-
τρο» ὑπογράμμισε ὁ Σε-
βασμιώτατος συγκινημέ-
νος στοὺς πολυπληθεῖς
ἐορταστὲς καὶ ἐτόνισε ἰδι-
αίτερα, ὅτι «ἀλλάζουν οἱ καιροὶ καὶ οἱ ἐνορίες δὲν
πρέπει νὰ μένουν μόνο στὸ ἁγιαστικὸ – λατρευτικὸ

ἔργο. Πρέπει νὰ ὀργανωθεῖ ἡ φιλανθρωπία καὶ νὰ
ὑπάρξει τόπος γιὰ πολιτιστικὲς καί ποιμαντικές
δραστηριότητες γιὰ μικροὺς καὶ μεγάλους».

Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτα-
τος, ἀπένειμε τὸ ὀφίκκιο
τοῦ Οἰκονόμου εἰς τὸν π.
Χρίστο ὡς πνευματικὴ
ἀμοιβὴ καὶ ἀναγνώριση
τῆς προσφορᾶς του.

Ὁ Ἐφημέριος π. Χρί-
στος, εὐχαρίστησε τὸν Σε-
βασμιώτατο γιὰ τὴν πα-
ρουσία του καὶ τὴν ὅλη
συμπαράστασή του εἰς τὸ
ἔργο, γιὰ τὴν προσφορὰ
100 βιβλίων ἀπὸ τὴν
προσωπική του Βιβλιοθή-
κη καὶ γιὰ τὴν τιμητικὴ
διάκριση.

Στὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου
Εὐσταθίου συμμετεῖχαν ὅλοι οἱ Ἐφημέριοι τῆς
Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας Ἀμφικλείας, ὁ Ἱεροκῆρυξ

Ἀρχιμ. Δημήτριος Ζελια-
ναῖος, ὁ ἐξ Ἀθηνῶν ἐφη-
μέριος Νέας Σμύρνης π.
Ἀθανάσιος Καλογήρου,
καὶ ἡ Ἡγουμένη τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Δαδίου Μο-
ναχὴ Νεκταρία, ἔψαλε δὲ
χορωδία νέων πρὸς μεγά-
λη ἱκανοποίηση καὶ
εὐχαρίστηση τῶν πιστῶν.
Ἀπὸ πλευρᾶς ἐπισήμων
συμμετεῖχαν ὁ Ἀντιπερι-
φερειάρχης κ. Θωμᾶς
Στάικος, ὁ Δήμαρχος
Ἐλάτειας – Τιθορέας κ.
Θεόδωρος Ντοῦρος, οἱ

πρώην Δήμαρχοι τῶν Δήμων Ἀμφικλειας καὶ Τιθο-
ρέας, ὁ Στρατιωτικὸς Διοικητὴς τῆς Μονάδος τοῦ

ἀπόψεις σχετικὰ μὲ τὴν προώθηση καὶ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ θρη-
σκευτικοῦ προσκυνηματικοῦ τουρισμοῦ στὸ Νομό μας.

Ἐπισκέψεις Σεβασμιωτάτου σέ Σχολεῖα
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἐπισκέφθη-
κε τὴν Τετάρτη 10 Ὀκτωβρίου τὸ πρωί, τὸ  νεόδμητο 6ο Λύ-
κειο  Λαμίας καί προσέφερε 13 εἰκόνες γιά τίς αἴθουσες διδα-

σκαλίας. Τὸν Σεβασμιώτατο ὑποδέχθηκε ἡ Διευθύντρια κα
Ἀγγελικὴ Κάππου μὲ τὸν σύλλογο τῶν καθηγητῶν. Στὴ συνέ-
χεια, ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε στοὺς μαθητὲς, οἱ ὁποίοι παρα-
κολούθησαν μὲ μεγάλο ἐνδιαφέρον .

Ἁγιασμός στό Σχολεῖο Ἐνισχυτικῆς Διδασκαλίας τῆς Μητροπόλεως.
Γιὰ δεύτερη συνεχόμενη χρονιὰ ξεκίνησαν τὰ μαθήματα τοῦ
Σχολείου Ἐνισχυτικῆς Διδασκαλίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Φθιώτιδος γιὰ τὸ διδακτικὸ ἔτος 2012 – 2013. Τὴν Πέμπτη 11
Ὀκτωβρίου τὸ ἀπόγευμα τελέσθηκε ὁ καθιερωμένος ἁγιασμὸς
ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας στὸ Πνευματικὸ Κέν-
τρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων Λαμίας, ὅπου παραδί-
δονται καθημερινὰ τὰ μαθήματα. Στὸ συγκεκριμένο Σχολεῖο
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως φοιτοῦν ἐντελῶς δωρεάν  40 μαθη-
τές,  μὲ τὴν μέριμνα τῆς ὑπευθύνου κας Χριστίνας Κουτκιᾶ τ.
Προϊσταμένης  Πρωτοβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως καὶ τὴν ἐνεργὸ
βοήθεια 22  ἔμπειρων δασκάλων. Μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ἁγια-
σμοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας διένειμε σὲ δασκά-
λους, μαθητὲς καὶ γονεῖς μιὰ μικρὴ εὐλογία καὶ ἀκολούθως

προσφέρθηκε κέρασμα σὲ ὅλους ἐκ μέρους τῆς Ἐνορίας.

Ἀρχιερατικές θείες Λειτουργίες σέ χωριά τῆς Μητροπόλεώς μας.

Τὴν Κυριακὴ 14 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καὶ ὁμίλησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας
Παρασκευῆς στὸ χωριὸ Πουρνάρι Δομοκού. Μετὰ τὴν Θεία
Λειτουργία τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο προσέφερε κέρασμα
σὲ ὅλους τους παρευρισκομένους. Ἐπίσης τήν Κυριακή 21
Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγί-
ου Γεωργίου Κάτω Καλλιθέας Σπερχειάδος καί στή συνέχεια
ἐπισκέφθηκε τό Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο Σπερχειάδος.
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Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τῶν συνέδρων στήν Ἱερά Μονή Ἁγ. Ἀθανασίου Ὀμβριακῆς. Ἀπό τήν ἀπονομή τοῦ μεταλλίου τῆς Μητροπόλεως στόν Δήμαρχο Δομοκοῦ.

Ἀπό τή πανηγυρική θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Δομοκοῦ.

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ προέδρου καί μελῶν τοῦ Δ.Σ. Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου

Ὁ Σεβασμιώτατος μιλᾶ στούς μαθητές τοῦ 6ου Λυκείου Λαμίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τούς μαθητές τοῦ Σχολείου Ἐνισχυτικῆς διδασκαλίας.

Ἀπό τήν θεία Λειτουργία στό Πουρνάρι Δομοκοῦ

Ἀπό τήν διανομή ἀντιδώρου μετά τήν θεία Λειτουργία στή Κάτω Καλλιθέα.

Ὁ  Ἱ. Ναός Ἁγ. Νικολάου Μουάνζας

Ἡ ἀνέγερση τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολά-
ου Μουάναζας τὴν δαπάνη τῆς κατασκευῆς τοῦ ὁποίου
ἔχει ἀναλάβει ἐξ ὁλοκλήρου ἡ Μητρόπολή μας ἔχει
προχωρήσει πολύ. Ἤδη περατώθηκε ἡ κεραμοσκεπή
καὶ συνεχίζονται οἱ ἐργασίες μέ τήν τοποθέτηση παρα-
θύρων, τέμπλου καὶ πλακιδίων. Οἱ προσφορές τῶν
πιστῶν πιάνουν τόπο.



Ἁγιασμός στό Σύλλογο "Ἅγιος Ἡρωδίων"
Τήν Δευτέρα 15 Ὀκτωβρίου τό ἀπόγευμα ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τέλεσε ἁγιασμό στήν αἴθουσα
τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου χριστιανικῆς ἀγωγῆς «Ἅγιος Ἡρω-
δίων». Ἀκολούθησε ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου στά μέλη τοῦ
Συλλόγου. Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ χριστιανικά τραγούδια
ἀπό τήν χορωδία τοῦ Συλλόγου.

Ἑορτή Ἁγίου Ἀρτεμίου, Προστάτου Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας.
Τὸ Σάββατο 20 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος χοροστάτησε στὴν Δοξολογία ποὺ τελέσθηκε
στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Λαμίας, ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου, προστάτου τῆς
Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας. 

Ἐπίσκεψη Σεβασμιωτάτου στό Κοινωνικό  Ἰατρεῖο Λαμίας

Τὸ Κοινωνικὸ Ἰατρεῖο, τὸ ὁποῖο λειτουργεῖ μὲ τὴν συνεργασία
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου καὶ τοῦ Δή-
μου Λαμιέων καὶ στεγάζεται στὸ Γ΄ ΚΑΠΗ Λαμίας, ἐπισκέφτηκε
τὴν Δευτέρα 22 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος, ὅπου ἐνημερώθηκε ἀπὸ τὴν ἁρμόδια Κοινω-
νικὴ Λειτουργὸ γιὰ τὴν κίνηση τοῦ Κοινωνικοῦ Ἰατρείου καὶ
τοῦ ΚΑΠΗ.  

Ἐγκαίνια 18ου Δημοτικοῦ Σχολείου
Τά ἐγκαίνια τοῦ 18ου Δημοτικοῦ Σχολείου Λαμίας τέλεσε ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τήν Πέμπτη 25

Ὀκτωβρίου. Στό τέλος ὁ Σεβασμιώτατος δώρισε 8 Εἰκόνες γιά
τίς αἴθουσες διδασκαλίας καί τά γραφεῖα τῶν Δασκάλων τοῦ
Σχολείου.

Ἑορτή Ἁγίου Δημητρίου Λαμίας
Τὴν Παρασκευὴ 26 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-

της μας κ. Νικόλαος ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε στὸν πανηγυρί-
ζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Δημητρίου Λαμίας. Στὴν Θεία Λειτουρ-
γία παρέστησαν οἱ Βουλευτὲς Φθιώτιδος κα Ἑλένη Μακρῆ –
Θεοδώρου καὶ κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης, ὁ Ἀντιπεριφερει-
άρχης κ. Νικόλαος Μπέτσιος καὶ πλῆθος πιστῶν.

«Ἑλλάς ἐγείρου»
«Ἑλλάς ἐγείρου»! Αὐτό ἦταν τό σύνθημα μέ τό ὁποῖο ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος προέτρεψε τούς πα-
ρισταμένους χριστανούς, στό κηρύγμά του κατά τήν ἀρχιερατι-
κή θεία Λειτουργία τήν Κυριακή 28 Ὀκτωβρίου στό κατάμεστο
Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Μετά

τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας τελέσθηκε ἡ Δοξολογία παρου-
σία τῶν πολιτικῶν καὶ στρατιωτικῶν ἀρχῶν τοῦ Νομοῦ κατά
τήν ὁποία ἡ κα Παναγιώτα Καραφέρη, Διευθύντρια τοῦ 5ου
Δημοτικού Σχολείου Λαμίας ἐκφώνησε τόν πανηγυρικό τῆς
ἡμέρας. Ἀκολούθησε ἐπιμνημόσυνη δέηση καί κατάθεση στε-
φάνων στό ἡρῶο τῆς Πλατείας Πάρκου. Οἱ λαμπρές ἐκδηλώ-
σεις γιά τήν ἐποποιΐα τοῦ ᾽40 ὁλοκληρώθηκαν μέ τή μεγάλη
μαθητικὴ καὶ στρατιωτικὴ Παρέλαση.
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νος τῆς Παναγίας, νά δεῖ καί νά προσκυνήσει τὸ ἄφθαρτο
σκήνωμα τοῦ Γέροντος Βησσαρίωνος καὶ νά ξεναγηθεῖ στὸ
Μουσεῖο καὶ τοὺς χώρους τῆς ἱστορικῆς Μονῆς. 

Τὶς λατρευτικές καί ἐπετειακές ἐκδηλώσεις τῆς πόλης
μας τίμησαν φέτος μέ τήν παρουσία τους ὁ Γενικὸς Γραμ-
ματέας τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων κ.
Ἀθανάσιος Κυριαζής, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλληνικῆς Κυ-
βερνήσεως καί ὅλες οἱ τοπικές ἀρχές. Στόν Ἑσπερινό καί
στή θεία Λειτουργία ἔψαλε ἡ χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαν-
τινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὑπὸ τὴ διεύ-
θυνση τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Ἀνδρέου Ἰωακείμ, Διευθυντοῦ
τῆς Σχολῆς.

Ἡ πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία καὶ ὁ Ἑσπερινός τῆς
ἑορτῆς μεταδόθηκαν ἀπευθείας ἀπὸ τὸν Ραδιοφωνικὸ
Σταθμὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἀπὸ τοὺς  Ραδιοφω-
νικοὺς Σταθμοὺς τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Πατρῶν καὶ
Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας, ἐνῶ ἡ Θεία Λειτουργία κατὰ τὴν
κυριώνυμο ἡμέρα μεταδόθηκε τηλεοπτικῶς ἀπὸ τὸν σταθμὸ
“Star Κεντρικῆς Ἑλλάδος”.
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Μ
ὲ λαμπρότητα καὶ μὲ τὴ συμμετοχὴ πλήθους πιστῶν
ἡ πόλη τῆς Λαμίας τίμησε τὴ μνήμη τοῦ πολιούχου
καὶ ἐλευθερωτῆ της ἁγίου, ἐνδόξου, Ἀποστόλου καὶ

Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ.
Τὴν φετινὴ ἑορτὴ τίμησε μὲ τὴν παρουσία του ὁ Σεβα-

σμιώτατος Μητροπολίτης Τριφυλίας καὶ Ὀλυμπίας κ. Χρυ-
σόστομος, ὁ ὁποῖος κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Ποιμενάρ-
χου μας κ. Νικολάου ἦρθε νὰ συνεορτάσει μαζὶ μὲ τοὺς Λα-
μιεῖς τὴν πανήγυρη τῆς πόλεως.

Τὴν Τετάρτη 17 Ὀκτωβρίου τὸ ἀπόγευμα στὸν μεγαλο-
πρεπῆ νεόδμητο Ἱερὸ Ναὸ
τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ
Λουκᾶ, πού δεσπόζει ὕπερ-
θεν τῆς πόλεως, τελέσθηκε
Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπε-
ρινὸς χοροστατοῦντος τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του Τριφυλλίας καὶ Ὀλυμ-
πίας κ. Χρυσοστόμου, συγ-
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου
μας κ. Νικολάου, παρουσία
τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Λα-
μίας, τῶν ἐντιμοτάτων
Ἀρχόντων, τῶν Ἀξιωματικῶν
τοῦ Στρατοῦ, τῆς Ἀστυνομίας, τῆς Πυροσβεστικῆς καὶ τοῦ
πιστοῦ λαοῦ.

Τὸ θεῖο λόγο κήρυξε ὁ φιλοξενούμενος Ἱεράρχης κ. Χρυ-
σόστομος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὰ μηνύματα, ποὺ ἐκπέμ-
πει στὴν ἐποχή μας μέσῳ τῶν κειμένων του ὁ Εὐαγγελιστὴς
Λουκᾶς.

Τὴν κυριώνυμο ἡμέρα στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ
τοῦ Πολιούχου τελέσθηκε ἀρχιερατικὴ θεία Λειτουργία
προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τριφυ-
λίας κ. Χρυσοστόμου καὶ συνιερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου μας. Πρὸ τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας
Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας εὐχαρί-
στησε τὸν Σεβασμιώτατο κ. Χρυσόστομο, ποὺ ἀνταποκρί-
θηκε στὴν πρόσκλησή του καὶ λάμπρυνε μὲ τὴν παρουσία
του, τὴν τοπική μας πανήγυρη καὶ ἀναφέρθηκε στὰ διδάγ-
ματα ποὺ λαμβάνουμε ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἑορτές, οἱ ὁποῖες

ἀποτελοῦν ὀάσεις καὶ νησίδες παρηγοριᾶς, κυρίως μέσα
στὴν πολυτάραχη καὶ μελαγχολικὴ περίοδο πού ζοῦμε, ἐνῶ
τόνισε χαρακτηριστικά: «Ἐὰν ἀφαιρεθεῖ αὐτὴ ἡ ἐλπίδα ἀπὸ
τὴν καρδιὰ τοῦ λαοῦ, τότε θὰ παραλύσει ὁ λαός. Ἐὰν δὲν
ἔχουμε μέσα μας αὐτὴ τὴ δύναμη τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐλπί-
δος ὅτι θὰ ξημερώσει μία καινούρια μέρα, ὅπως ξημέρωσε ἡ
18η Ὀκτωβρίου τοῦ 1944 γιὰ τὴ Λαμία, τότε ἡ ζωή μας θὰ
εἰσέλθει σὲ μεγάλη δοκιμασία. Θὰ ξημερώσει ὅμως ἡ ἡμέρα
τῆς κοινωνικῆς ἀνακάμψεως καὶ θὰ ἀποβάλομε κάθε κατα-
δυνάστευση, γιὰ νὰ μποροῦμε ἐλεύθερα νὰ πορευόμαστε

ὡς Ἔθνος, ὡς κοινωνία καὶ
ὡς Ἐκκλησία».

Μετὰ τὴ Θεία Λειτουρ-
γία τελέσθηκε Δοξολογία ἐπὶ
τῇ ἀπελευθερώσει τῆς πόλε-
ως, κατὰ τὴν ὁποία τὸν πα-
νηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώ-
νησε ὁ Δήμαρχος Λαμιέων
κ. Γεώργιος Κοτρωνιάς.

Ἀκολούθησε ἡ λιτάνευση
τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου
Λουκᾶ μὲ τὴ συνοδεία τοῦ
Ἱεροῦ Κλήρου, τῆς φιλαρμο-
νικῆς τοῦ Δήμου, τοῦ Στρα-
τοῦ, τῶν Σχολείων, τῶν ἱερο-

παίδων, τῶν τοπικῶν ἀρχόντων καὶ τοῦ ἐκκλησιάσματος, ἡ
ὁποία κατέληξε στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελι-
σμοῦ τῆς Θεοτόκου  ὅπου ἡ Ἱερὰ Εἰκών ἐναποτέθηκε πρὸς
προσκύνηση καὶ ἁγιασμὸ τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν. Πρὶν
ἀναχωρήσει γιὰ τὴν ἐπαρχία του ὁ Σεβασμιώτατος Τριφυ-
λίας, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη
μας, ἐπισκέφθηκαν τὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Δαμάστας,
ὅπου τούς ὑποδέχθηκε ἡ Καθηγουμένη γερόντισσα Ἰωάννα
μὲ τὴν ἀδελφότητα τῆς Μονῆς. Οἱ Ἀρχιερεῖς προσκύνησαν
τὴν θαυματουργή, Εἰκόνα τῆς Παναγίας, ἐπισκέφθηκαν τὸν
πνευματικό τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. π. Φώτιο καὶ παρεκάθησαν
σὲ γεῦμα πού παρέθεσε ἡ ἀδελφότητα. Ἀκολούθως οἱ δύο
Μητροπολίτες μὲ τὶς συνοδεῖες τους μετέβησαν στὴν Ἱερὰ
Μονὴ Ἀγάθωνος, ὅπου τούς ὑποδέχθηκε ἡ ἀδελφότητα τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς. Ὁ Σεβασμιώτατος Τριφυλίας εἶχε τήν εὐκαι-
ρία ἐκτός ἀπό τήν προσκύνηση τῆς Θαυματουργοῦ Εἰκό-
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Α
σφαλῶς δέν πρόκειται γιά
τήν ἐποχή τοῦ χειμῶνος μέ
τίς χαμηλές θερμοκρασίες,

πού συνδυάζονται μέ βροχές, καταιγί-
δες καί χιόνι, ἀλλά γιά τήν βαρυχει-
μωνιά τῶν ψυχῶν,
πού εἶναι πολύ χει-
ρότερη ἀπό τόν
χειμώνα τοῦ περι-
βάλλοντος. Ὅλα
αὐτά, πού συμβαί-
νουν τήν τελευταία
αὐτή περίοδο στήν
πατρίδα μας, προ-
μηνύουν πρωτοφα-
νή καί ἀνυπόφορο
πνευματικό καί
κοινωνικό χειμώνα,
ὁ ὁποῖος δέν ἀντιμετωπίζεται εὔκολα.
Ἡ κοινωνία μας ὁδηγεῖται σέ μεγάλες
περιπέτειες ἐάν δέν ἐφοδιασθεῖ μέ αὐτά
πού χρειάζονται γιά τήν ἀντιμετώπιση
τῆς ἄγριας καταιγίδας. Τό χειρότερο
εἶναι, ὅτι ὁ λαός μας ἐν ὄψει τῶν κιν-
δύνων δέν ἔχει κινητοποιήσει τούς
ἐσωτερικούς καί ψυχικούς του μηχανι-
σμούς, ἀλλά ἔχει περιπέσει σέ μιά κα-
τάσταση ἔντονης συναισθηματικῆς
ψυχρότητος πού τόν ἔχει ὁδηγήσει
μοιραία στήν κατάθλιψη. Ἡ βαρυχει-
μωνιά αὐτή εἴτε εἶναι μεθοδευμένη ἀπό
τούς χρηματιστές καί τοκογλύφους,
εἴτε εἶναι φυσικό ἐπακόλουθο τῆς

ἀσωτείας μας ἀπό τήν ὁποία προκλή-
θηκε ἡ οἰκονομική κρίση, δέν θά εἶναι
μόνιμη κατάσταση, Θά περάσει ὅπως
περνάει κάθε χειμώνας, ὅσο βαρύς κι
ἄν εἶναι. Χρέος μας εἶναι νά προετοι-

μασθοῦμε κατάλ-
ληλα μέ ψυχικά
ἀποθέματα ὑπο-
μονῆς καί καρτε-
ρίας. Νά θερμάνου-
με τίς ψυχές μας μέ
τήν θέρμη τῆς ἀγά-
πης καί τῆς ἀδελ-
φοσύνης. Νά ἀνα-
σ υ γ κ ρ ο τ ή σ ο υ μ ε
τούς πνευματικούς
δεσμούς, πού σφυ-
ρηλατοῦν τόν χα-

ρακτήρα μας. Νά διατηρήσουμε τήν
ἑνότητα καί τήν συνοχή τῶν ἰδανικῶν
μας. Νά προγραμματίσουμε τή ζωή
μας πιό λογικά καί πιό ὑπεύθυνα.

Κάθε χειμώνας μπορεῖ νά βάζει τόν
ἄνθρωπο σέ δοκιμασία λόγῳ τῶν
κακῶν καιρικῶν συνθηκῶν, ἀλλά καί
σέ πολλά εἶναι εὐεργετικός γιά ὁλό-
κληρο τό οἰκοσύστημα.

Ποιός ξέρει. Ἴσως κι αὐτή ἡ βαρυ-
χειμωνιά νά ἀποβεῖ «φιλοσοφίας μή-
τηρ» καί εὐεργετική γιά τό μέλλον τοῦ
λαοῦ μας καί τῆς ἱστορίας μας.

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ἔρχεται βαρυχειμωνιά
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ΕΟ ΡΤΑΣΜΟΣ ΠΟΛ ΙΟΥΧΟΥ ΛΑΜ ΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΠΑΥΕΙ 
Η ΤΕΛΕΣΗ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ ΜΑΖΙ

Στήν Ἱερατική Σύναξη τῆς 6ης Σεπτεμβρίου τ. ἔ. στή Λα-
μία, ὁμόφωνα ὁ Ἱερός Κλῆρος τῆς Μητροπόλεώς μας ἔλα-
βε τήν ἀπόφαση τῆς παύσεως τῆς τελέσεως γάμου καί βα-
πτίσεως μαζί, ἀπόφαση τήν ὁποία ἐνέκρινε καί ἐπεκύρωσε
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος. Ἡ ἀπό-
φαση θά ἰσχύσει ἀπό 1ης Ἰανουαρίου 2013, προκειμένου
νά γίνει ἡ σχετική ἐνημέρωση τοῦ χριστεπωνύμου πληρώ-
ματος. Ὁ Σεβασμιώτατος σέ σχετική ἀναφορά του πρός τό
λαό σχετικά μέ τήν ἀπόφαση, ἐτόνισε τά ἑξῆς:

«Ἐπειδὴ στὸ διαδίκτυο καὶ μάλιστα σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο
πολλὰ ἐγράφησαν καὶ ποικίλα σχόλια ἔγιναν γιὰ μία ἀπό-
φαση τῶν ἱερέων μας, θὰ ἤθελα νὰ δώσω μία διευκρίνη-
ση. Ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, ἀπὸ ὁρισμένους καλλιτέχνες ξεκίνησε
μία καινούργια μόδα, νὰ τελεῖται γάμος καὶ βάπτιση μαζὶ
καὶ ἡ μόδα αὐτὴ διὰ τῆς τηλεοράσεως καὶ τοῦ μιμητισμοῦ
ἐξαπλώθηκε σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ παρατηρεῖται πράγ-
ματι νὰ ἔρχονται νέα ζευγάρια ποὺ εἶχαν ἀποκτήσει πρὸ
τοῦ γάμου παιδὶ νὰ ζητοῦν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία νὰ εὐλογη-
θεῖ ὁ γάμος -ἄξιον καὶ δίκαιον- καὶ νὰ βαπτισθεῖ καὶ τὸ παι-
δάκι αὐτὸ ποὺ δὲν φέρει καμμία εὐθύνη.

Οἱ ἱερεῖς μας δυσκολεύονται πολὺ τελετουργικῶς, διό-
τι οὔτε τὸ ἕνα Μυστήριο γίνεται σωστὰ οὔτε τὸ ἄλλο καὶ
ὅσοι ἔχετε συμμετάσχει σὲ τέτοια γεγονότα ἐπιτρέψατέ μου
νὰ πῶ ὅτι εἶναι κωμωδία ὄχι μυστήριο, διότι ὁ Ναὸς μετα-
βάλλεται σὲ πλατεῖα. Οἱ ἱερεῖς μας πῆραν μία ἀπόφαση
ὁμοφώνως, ὅτι ἀπὸ 1ης Ἰανουαρίου τοῦ 2013 δὲν θὰ τελέ-
σουμε σὲ καμμία ἐνορία τῆς Φθιώτιδος Γάμο καὶ Βάπτιση
τὴν ἴδια ὥρα. Αὐτὴ τὴν γραμμὴ τὴν ἀκολουθεῖ καὶ ἡ Μη-
τρόπολη Δημητριάδος καὶ ἡ Μητρόπολη Θηβῶν καὶ ἐπε-
κτείνεται σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα. Ἐμεῖς θὰ ἐξαπολύσουμε
Ἐγκύκλιο νὰ ἐνημερωθεῖ τὸ πλήρωμα καὶ ἀπὸ 1ης Ἰανουα-
ρίου τοῦ 2013 σὲ κανέναν Ναὸ τῆς Μητροπόλεως, ὅποιος
καὶ νὰ τὸ ζητήσει, δὲν θὰ τελεσθεῖ Γάμος καὶ Βάπτιση μαζί.
Δὲν εἶναι ἀπόφαση τοῦ Μητροπολίτου εἶναι ἀπόφαση τῶν
ἱερέων, ποὺ ἐγκρίνω, προσυπογράφω  καὶ θὰ τὴν ἀνακοι-
νώσω ἐπισήμως διὰ Ἐγκυκλίου.

Θέλω νὰ δείξετε κατανόηση, διότι δὲν μποροῦμε νὰ τὰ
ἰσοπεδώσουμε ὅλα. Δὲν ὑπεισέρχομαι σὲ Δογματικὰ καὶ
Κανονικὰ θέματα ποὺ καὶ ἐκεῖ ὑπάρχει κάτι, ἀλλὰ τελε-
τουργικῶς δὲν μπορεῖ αὐτὸ νὰ συνεχιστεῖ καὶ ὅσοι θέλουν
ἂς ἔρθουν, γιατί ἀπειλοῦν μερικοὶ ὅτι θὰ πᾶνε ἀλλοῦ νὰ
τελέσουν τὰ Μυστήρια. Ὅ,τι θέλουν ἂς κάνουν. Ἡ Μητρό-
πολη Φθιώτιδος θὰ τηρήσει τὴν τάξη τῆς Ἐκκλησίας. Δὲν
θὰ κάνουμε ὅτι θέλουν οἱ τραγουδιστές, οἱ ἠθοποιοὶ καὶ ἡ
showbiz ποὺ τὰ ἐμφανίζουν ὡς μοντέρνα. Οὔτε οἰκονομι-
κοὶ λόγοι ὑπάρχουν. Νὰ μαζέψουν τὶς διακοσμήσεις καὶ τὰ
πλούσια τραπέζια. Λένε ὅτι γιὰ οἰκονομικοὺς λόγους τὸ
κάνουμε. Δὲν εἶναι ὁ λόγος αὐτός, εἶναι ὁ συρμός, εἶναι ἡ
μόδα καὶ ἡ μόδα ποὺ ἀναιρεῖ τὴν Ἐκκλησία θὰ σταματήσει
ἐδῶ.

Πρέπει νὰ ἀκολουθοῦμε τὴν Ἐκκλησία ἀδελφοί μου, ἡ
ὁποία ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων ἀκολουθεῖ τὴν παράδοση
τῶν Ἀποστόλων, τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, καὶ τῶν
Ἁγίων Πατέρων. Δὲν μποροῦμε τώρα νὰ τὰ ἀνατρέψουμε
ὅλα, διότι θὰ ἀνατρέψουμε τὴν ἴδια μας τὴν ζωή».

Ἀπό τόν ἑορτασμό τῆς 28ης Ὀκτωβρίου στή Λαμία.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ ἡλικιωμένους στό 3ο ΚΑΠΗ Λαμίας.
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Ἁπό τά ἐγκαίνια τοῦ 18ου Δημοτικού Σχολείου Λαμίας.
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