
λαιόκαστρο, ὅπου ἐπικοινώνησε μέ τούς ἐλάχιστους κατοί-
κους  καί συνάντησε τόν συνταξιοῦχο κληρικό π. Παῦλο
Καρτέρη. 

Ἐκδημία Ἱερέως.
Ἐκοιμήθη τήν Τετάρτη 14 Ἀπριλίου σέ
ἡλικία 74 ἐτῶν ὁ ἐν ἐνεργεία κληρικός
τῆς Μητροπόλεώς μας π. Δημήτριος
Ἀλεξανδρῆς. Ὁ π. Δημήτριος καταγό-
ταν ἀπό τό χωριό Βαρδαλή καί χειρο-
τονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος
τό 1994 ἀπό τόν ἀείμνηστο Μητροπο-
λίτη Φθιώτιδος κυρό Δαμασκηνό.
Ὑπηρέτησε ὡς ἐφημέριος στίς ἐνορίες

Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀγραπηδιᾶς και Ἁγίου Νικολάου Με-
λιταίας τῆς Ἐπαρχίας Δομοκοῦ. Ἡ κηδεία τοῦ ἐκλειπόντος τε-
λέσθηκε τήν Τετάρτη 14 Ἀπριλίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γε-
ωργίου Βαρδαλῆ.

Ἐκδηλώσεις ΔΙΑΚΕΙΑ.
Μέ ἐπίσημη, πανηγυρική, ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί
ἐπιμνημόσυνη δέηση στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγε-
λισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, τήν Κυριακή 25 Ἀπριλίου,

ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐπετειακές ἐκδηλώσεις ΔΙΑΚΕΙΑ 2010, τίς
ὁποῖες συνδιοργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, με τή Νο-
μαρχιακή Αὐτοδιοίκηση Φθιώτιδος καί τούς Δήμους Λαμίας,
Ὑπάτης καί Γοργοποτάμου πρός τιμήν τοῦ μεγάλου ἥρωα τῆς
ἐθνικῆς παλιγγενεσίας τοῦ 1821 καί μάρτυρα τῆς πίστεως
Ἀθανασίου Διάκου. Στήν Θεία Λειτουργία ἱερούργησε καί
ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ὁ
ὁποῖος καί προεξῆρχε τῆς ἐπιμνημόσυνης δεήσεως ὑπέρ τῆς
ψυχῆς τοῦ μαρτυρικῶς τελειωθέντος ἥρωα. Ἀκολούθησε
ἐπιμνημόσυνη δέηση στό τόπο τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἀθανασί-
ου Διάκου και κατάθεση στεφάνων στόν ἀνδριάντα του στή
πόλη τῆς Λαμίας. Στόν ἑορτασμό μετεῖχαν οἱ ἐπίσημοι τῆς
πολιτικῆς και στρατιωτικῆς ἡγεσίας τοῦ νομοῦ.

Χοροστασίες Σεβασμιωτάτου
Τήν βάπτιση τοῦ ἐγγονοῦ τοῦ τ. Ἀρεοπαγίτου καί συνεργάτη
τῆς Μητροπόλεώς μας κ. Γεωργίου Φώσκολου τέλεσε τήν
Κυριακή 25 Ἀπριλίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος στό Ἱερό Παρεκκλήσιο Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου
(Ἀρχοντική) Λαμίας. Τήν Δευτέρα 26 Ἀπριλίου ὁ Σεβασμιώ-
τατος τέλεσε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Ν. Ἄμπλιανης
Λαμίας τήν ἐξόδιο ἀκολουθία τῆς Βασιλικῆς Ρίζου, μητέρας
τῶν ἰδιοκτητῶν τοῦ τυπογραφικοῦ συγκροτήματος καί τῆς
ἐφημερίδας «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ». 
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ους Τόπους καί τά Πανάγια Προσκυνήματα, τά ὁποῖα μέ πολύ
κόπο καί ἀγῶνες διατηροῦν Ἑλληνορθόδοξοι κληρικοί καί μο-
ναχοί, τόνισε τό σωτηριῶδες ἀπολυτρωτικό ἔργο τοῦ Χριστοῦ
καί εὐχήθηκε στόν Σεβασμιώτατο καί σέ ὅλους τούς προσκυ-
νητές νά ἔχουν πλουσία τήν χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Πανα-
γίου καί Ζωοδόχου Τάφου καί ὅλων τῶν Παναγίων Προσκυνη-
μάτων.

Τέλος, ὁ Μακα-
ριώτατος προσέφερε
στόν Σεβασμιώτατο
φιλντισένιο σταυρό
καί ἐγκόλπιο, στούς
Ἱερεῖς φιλντισένιο
Σταυρό καί σέ ὅλους
τούς προσκυνητές
διένειμε εἰκόνες.

Κατά τήν 6ήμερο
παραμονή τους στά
Ἱεροσόλυμα οἱ προ-
σκυνητές ἐπισκέφθη-
καν, τόν Πανίερο
Ναό τῆς Ἀναστάσε-
ως, προσκύνησαν τήν
πλάκα τῆς Ἀποκαθη-
λώσεως, ἀνέβηκαν
στόν φρικτό Γολγοθᾶ καί προσκύνησαν τόν Πανάγιο καί Ζωο-
δόχο Τάφο τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος 2000 χρόνια τώρα παραμέ-
νει κενός καί ἀποτελεῖ τό κέντρο τῆς πίστεως τῶν Χρι-
στιανῶν.

Ἐπισκέφθηκαν ἀκόμη καί προσκύνησαν τόν τάφο τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου στήν Λύδα, τόν οἴκο τῶν Ἁγίων Ἰωακείμ καί
Ἄννης, διέσχισαν τήν ὁδό τοῦ Μαρτυρίου, πῆγαν στό Πραιτώ-
ριο, τήν φυλακή τοῦ Χριστοῦ, τήν Γεθσημανῆ, ὅπου εὐρίσκε-
ται ὁ τάφος τῆς Παναγίας, τή Ναζαρέτ, ὅπου ἔγινε ὁ Εὐαγγε-
λισμός, τήν Κανά τῆς Γαλιλαίας, ὅπου μετέτρεψε ὁ Κύριος τό
νερό σέ κρασί, τό Θαβώριον Ὄρος, ὅπου ἔγινε ἡ Μεταμόρφω-
ση τοῦ Χριστοῦ, τόν Ἰορδάνη ποταμό, ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος
ἐτέλεσε ἁγιασμό καί οἱ πιστοί εἰσῆλθαν στά νερά τοῦ Ἰορδά-
νου εἰς ἀνάμνησιν τῆς βαπτίσε ως τοῦ Κυρίου, τήν Βηθλεέμ
ὅπου γεννήθηκε ὁ Κύριος, τήν Ἁγία Σιών, τό Ὑπερῶο ὅπου

ἔγινε ὁ Μυστικός Δεῖπνος, τό Σαραντάριον  Ὄρος, καί τίς
Ἱερές Μονές Ἁγίου Θεοδοσίου, Ἁγίου Σάββα, Τιμίου Σταυροῦ,
Ἁγίου Συμεών, Προφήτου Ἐλισαίου στήν Ἱεριχώ, Μάρθας καί
Μαρίας στή Βηθανία, Ἁγίου Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου κ.ἄ..

Σέ ὅλα τά Πανάγια Προσκυνήματα καί τίς Ἱερές Μονές
ἔγιναν δεήσεις καί ἱκεσίες ἀπό τόν Ποιμενάρχη μας καί ὅλοι

οἱ προσκυνητές ἔγι-
ναν δέκτες τῆς ἀγά-
πης καί φιλοξενίας
τῆς ἁγιοταφικῆς
ἀδελφότητος.

Ἀπ ο κ ο ρ ύ φ ω μ α
τῆς ἐκδρομῆς ἦταν ἡ
συμμετοχή στή Θεία
Λειτουργία στόν Πα-
νίερο Ναό τῆς Ἀνα-
στάσεως, ὅπου οἱ
προσκυνητές συμμε-
τεῖχαν ψυχῇ τε καί
σώματι στήν τέλεση
τῆς ἀναιμάκτου θυ-
σίας καί κοινώνησαν
τῶν Ἀχράντων Μυ-
στηρίων.

Οἱ προσκυνητές
μέ ἔκδηλη τήν συγκίνηση, χαρά καί ἱκανοποίηση ἀπό ὅσα
εἶδαν καί ἄκουσαν αὐτές τίς ἡμέρες, ἐπέστρεψαν στά σπίτια
τους τό ἀπόγευμα τῆς 3ης Μαΐου, φορτωμένοι μέ τίς ἐμπει-
ρίες πού ἀποκόμισαν κατά τήν ὁλιγοήμερη παραμονή τους
στά Ἱεροσόλυμα καί ἀναγεννημένοι πνευματικά.

Εὐχήθηκαν δέ πάντοτε ἡ Μητρόπολή μας νά δίδει τέτοιες
πνευματικές εὐκαιρίες πού βοηθοῦν τούς ἀνθρώπους νά γνω-
ρίσουν τόν πνευματικό πλοῦτο τῆς Ἐκκλησίας μας καί νά
ἀναβαπτίζονται στά πνευματικά νάματα τῆς πίστεως. Ἡ προ-
σκυνηματική αὐτή ἐπίσκεψη συγχρόνως προβλημάτισε τούς
πιστούς, διότι διεπίστωσαν τήν μεγάλη ἔλλειψη κληρικῶν.
Αὐτό, ἄλλωστε, ἦταν καί τό αἴτημα τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέ-
ρων, νά στηρίξει δηλαδή ἡ Ἑλλάδα τήν προσπάθεια αὐτή γιά
νά βρεθοῦν νέοι συνεχιστές τοῦ ἔργου τῆς ἀγιοταφικῆς ἀδελ-
φότητος.
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A
ὐτό πού ζεῖ ὁ κόσμος τήν περίοδο αὐτή,
δέν τό ἔζησε ποτέ κατά τό παρελθόν.
Αὐτό πού συμβαίνει στήν πατρίδα μας,

εἶναι πρωτόγνωρο καί συνταρακτικό. Μαζί μέ
τήν πνευματική, κοινωνική καί οἰκονομική κρίση
συμβαδίζει καί ἡ πάσης φύσεως ἀνατροπή. Ἀπό
μέρα σέ μέρα δέν γνωρί-
ζουμε τί θά προκύψει. Οἱ
ἀλλαγές εἶναι καταιγιστι-
κές. Ἑκεῖνοι πού κατευ-
θύνουν τίς τύχες τῶν
λαῶν ἔχουν βάλει στό
ὄχημά τους τήν μέγιστη
ταχύτητα. Ὁ κόσμος δέν
εἶναι θεατής, ἀλλά ἐπι-
βάτης τοῦ νέου συστήμα-
τος πού μέ ἰλιγγιώδη τα-
χύτητα πορεύεται σ΄ ἕναν
ἄλλο κόσμο. Ἀλήθεια
εἶναι, ὅτι τά ἔχουμε χαμέ-
να. Ἔχουμε σαστίσει ἀπό
αὐτά πού ὑφιστάμεθα.
Ἀλλαγές παντοῦ, στή
φορολογία, στό ἀσφαλι-
στικό σύστημα, στήν
οἰκονομία, στή νομοθεσία, στό ἐργασιακό δίκαιο,
στή παιδεία, στίς σχέσεις τῶν κρατῶν… Ἀλλα-
γές πού φέρνουν ἀνατροπές. Οἱ ἀνατροπές φέρ-
νουν ἀναταράξεις καί ἐκρήξεις, γιατί δέν ἀπο-
σκοποῦν στόν ἄνθρωπο ὡς ψυχοσωματική
ὕπαρξη, ἀλλά ὡς οἰκονομική μονάδα. Θα ὑποφέ-
ρουμε πολύ ἀπό αὐτή τή θεώρηση τοῦ ζητήμα-
τος. Αὐτή ἡ ἀντιμετώπιση, πού παραγνωρίζει

καί ὑποτιμᾶ τίς πνευματικές καί ψυχικές ἀνάγ-
κες τοῦ ἀνθρώπου, θά μᾶς ὁδηγήσει σέ ἀδιέξοδο
μέ καταστροφικές γιά τόν ἄνθρωπο καί τήν κοι-
νωνία ἐξελίξεις. 

Ὁ Ἑλληνικός λαός δέ θέλει ἀνατροπή τῆς
παραδόσεώς του, τῆς πνευματικῆς του κληρονο-

μιᾶς καί τῶν ἠθῶν τῆς
κοινωνίας του. Θέλει
ἀνατροπή τῆς διαφθορᾶς
καί τῶν ὀργανωμένων
ὑπούλων σχεδίων κατά
τῆς ὑποστάσεώς του καί
τῆς Ἐκκλησίας του.

Ἐάν μερικοί θεωροῦν
πρόοδο καί ἐκσυγχρονι-
σμό τήν καθαίρεση τῶν
Ἱερῶν Συμβόλων, τήν
κατάργηση τῶν θρη-
σκευτικῶν εἰς τά Σχο-
λεῖα, τήν σταδιακή ἀπο-
μάκρυνση τοῦ λαοῦ ἀπό
τίς ἀξίες τῆς πίστεως
καί τῆς πατρίδος, τήν
διάλυση τῆς οἰκογένειας,
τόν ἀποπροσανατολισμό

τοῦ λαοῦ ἀπό τίς ἀρχές τοῦ Ἑλληνορθοδόξου
πολιτισμοῦ, πλανῶνται πλάνην οἰκτράν.
Ἄνθρακες θά εἶναι ὁ θησαυρός τους. Γιατί ὑπάρ-
χει καί θά ὑπάρχει ἡ Ἐκκλησία, πού μέ τή δύναμη
τοῦ ἤθους της καί τῆς ζωῆς τῶν μελῶν της, θα
ἀνατρέψει τά σχέδιά τους.

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΡΧΟΝΤΑ Ι ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ

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

Ξεχωριστή θέση στίς ψυχές τῶν Χριστιανῶν ἔχουν οἱ Ἅγι-
οι Τόποι ὅπου γεννήθηκε, ἐκήρυξε, ἐθαυματούργησε, σταυρώ-
θηκε, ἀναστήθηκε, καί ἀναλήφθηκε στούς οὐρανούς ὁ Κύριος
ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Γι´ αὐτό τό ὄνειρο κάθε χριστιανοῦ
εἶναι ἡ ἐπίσκεψη στά Πανάγια Προσκυνήματα.

Θέλοντας λοιπόν ἡ τοπική μας Ἐκκλησία νά βοηθήσει τούς
πιστούς, πού ἐπιθυμοῦν νά πραγματοποιήσουν τό ὄνειρο τῆς
ζωῆς τους διοργάνωσε καί πραγματοποίησε, ἀπό 28 Ἀπριλίου
ἕως 3 Μαΐου, 6ήμερη προσκυνηματική ἐκδρομή στά Ἱεροσό-
λυμα. Τούς 120 προσκυνητές, πού συμμετεῖχαν στήν ἐκδρομή
συνόδευσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος.

Τούς προσκυνητές δέχθηκε στήν αἴθουσα τοῦ θρόνου τοῦ

Πατριαρχείου ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης τῶν Ἱεροσολύμων κ.
Θεόφιλος. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Μακα-
ριώτατο γιά τήν συνάντηση, ἐκ μέρους τοῦ κλήρου καί τοῦ
λαοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἐξέφρασε τήν ἀγάπη, τόν
σεβασμό καί τήν ἐκτίμησή του πρός τό πρόσωπό του, τόν συ-
νεχάρη γιά τό ἔργο τό ὁποῖο ἐν μέσῳ πολλῶν κινδύνων ἐπιτε-
λεῖ καί τοῦ εὐχήθηκε νά ἔχει μακρᾶ Πατριαρχεία, οἱ δέ
ἀγῶνες πού καθημερινά δίδει νά εἶναι πάντοτε νικηφόροι. Ὡς
ἔνδειξη ἀγάπης καί σεβασμοῦ προσέφερε στόν Μακαριώτατο
ἀναμνηστικά δῶρα.

Ὁ Πατριάρχης εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν
προσφώνηση, τίς εὐχές καί τά δῶρα, ἀναφέρθηκε στούς Ἁγί-

ΙΕΡΗ ΑΠΟΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ κατοίκους τοῦ χωριοῦ Πιτσιωτά.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ ὁμάδα προσκυνητῶν στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Σάββα. Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Σάββα. Ἀπό τό προσκύνημα στήν ὀρεινή Ἰουδαία. Ὁ Πατριάρχης μέ τόν Σεβασμιώτατο καί τούς ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν συνταξιοῦχο κληρικό π. Παῦλο Καρτέρη 
κατά τήν ἐπίσκεψή του στό χωριό Παλιαιόκαστρο.

Ἀπό τήν ἐπιμνημόσυνη δέηση γιά τόν Ἀθανάσιο Διάκο.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τήν οἰκογένεια τοῦ κ. Γεωργίου Φώσκολου.

Ὁ Σεβασμιώτατος καί οἱ ἐκδρομεῖς στόν Ἰορδάνη ποταμό.
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Ἑορτασμός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Μέ θρησκευτική μεγαλοπρέπεια καί ἐθνικό παλμό ἑορτά-

σθηκε ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί ἡ ἐπέτειος
τῆς Ἐθνικῆς παλιγγενεσίας στήν καρδιά τῆς Ρούμελης, τή Λαμία.
Κέντρο τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων ἦταν ὁ ἑορτάζων Ἱερός
Μητροπολιτικός Ναός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. 

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.
Νικολάου, γιά νά συμμετάσχει στίς ἐκδηλώσεις, ἦταν ὁ συντοπί-
της Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος, ὁ ὁποῖος
χοροστάτησε στόν Ἑσπερινό, ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο καί συλλει-
τούργησε τήν κυριώνυμο ἡμέρα μέ τόν Ποιμενάρχη μας.

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρί-
στησε τόν Θεοφιλέστατο γιά τή παρουσία του στή ἑορτή καί
τόνισε τήν προσφορά τῆς Ἐκκλησίας στόν ἀγῶνα τοῦ ’21.Ἀκο-
λούθησε ἐπίσημη Δοξολογία καί ἐκφωνήθηκε ὁ πανηγυρικός
τῆς ἡμέρας ἀπό τήν Φιλόλογο κα Γεωργία Ἀνδριοπούλου.

Ἐν συνεχείᾳ κλῆρος καί λαός μέ τή συνοδεία τῆς Φιλαρμο-
νικῆς τοῦ Δήμου Λαμιέων, μετέβησαν στό μνημεῖο τοῦ Ἀθα-
νασίου Διάκου, ὅπου ἐψάλη Τρισάγιο καί ἔγινε κατάθεση στε-
φάνων στόν Ἀνδριάντα του στήν πλατεία Διάκου. 

Οἱ ἐκδηλώσεις ὁλοκληρώθηκαν τό μεσημέρι, μέ τήν μα-
θητική καί στρατιωτική παρέλαση.

Στίς ἐκδηλώσεις συμμετεῖχαν οἱ Πολιτικές, Στρατιωτικές καί
Δικαστικές Ἀρχές τῆς πόλεως καί τοῦ νομοῦ, πολιτιστικοί σύλ-
λογοι, ἐνῶ τήν Κυβέρνηση ἐκπροσώπησε ἡ Ὑπουργός Ἀγρο-
τικῆς Ἀνάπτυξης καί Τροφίμων κα Κατερίνα Μπατζελῆ.

Τήν Τρίτη 20 Ἀπριλίου, μέσα στή χαρμόσυνη περίοδο
τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καί τήν ἡμέρα πού ἡ Ἐκκλησία
μας ἑορτάζει τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ ἐξ  Ὑπά-
της, τοῦ κτίτορος τοῦ Μεγάλου Μετεώρου, ἡ Ἱερά Μητρό-
πολή μας πραγματοποίησε τό 29ο Ἱερατικό Συνέδριο στόν
Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Ἄμπλιανης Λαμίας.

Τοῦ Συνεδρίου προηγήθηκε Θεία Λειτουργία, στήν
ὁποία χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος καί συμμετεῖχαν ὅλοι οἱ Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως.

Μετά τήν Θεία Λειτουργία καί τό πρωινό πού προσφέρ-
θηκε στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας κήρυξε τήν ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου.
Καλωσόρισε τούς Ἱερεῖς καί τόν προσκεκλημένο ὁμιλητή
Ἐλλογιμώτατο κ. Ἰωάννη Κογκούλη, Κοσμήτορα τῆς Θεολο-
γικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης. Εὐχαρίστησε τόν κ. Κοσμήτορα, ὁ ὁποῖος παρά τόν
φόρτο τῶν καθηκόντων του εὐχαρίστως ἀνταποκρίθηκε
στήν πρόσκλησή του καί ἦρθε στή Λαμία γιά νά εἰσηγηθεῖ
τό θέμα: «Ἡ συμβολή τοῦ ἱερέως στήν Ὀρθόδοξη παιδαγω-
γική τοῦ λαοῦ». Εὐχαρίστησε τόν Νομάρχη Φθιώτιδος κ.
Ἀθανάσιο Χειμάρα, γιά τήν παρουσία του στό Συνέδριο καί
εὐχήθηκε νά εὐωδοθοῦν οἱ σκοποί καί οἱ στόχοι τοῦ Συνε-
δρίου.

Ἀκολούθως, ὁ Νομάρχης κ. Ἀθανάσιος Χειμάρας στό
σύντομο  χαιρετισμό του ἀπευθυνόμενος στούς Ἱερεῖς τόνι-
σε ἰδιαιτέρως τήν συνεργασία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μέ τή

Νομαρχιακή Αὐτοδιοίκηση Φθιώτιδος καί ἀναφέρθηκε στό
σπουδαῖο ἔργο πού ἐπιτελοῦν οἱ κληρικοί στίς ἐνορίες
τους.

Στή συνέχεια ὁ κ. Κοσμήτωρ, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Σε-
βασμιώτατο γιά τήν τιμητική πρόσκληση, μέ γνήσιο καί κα-
θαρό λόγο ἀνέπτυξε τήν εἰσήγησή του. Τόνισε ἰδιαιτέρως

τόν παιδαγωγικό ρόλο τῶν κληρικῶν
στό λαό καί τήν ἀναγκαιότητα ὑπάρξε-
ως Πνευματικῶν Κέντρων, διότι αὐτά
συμβάλλουν στήν καλλιέργεια καί στή
σύσφιξη τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων μέ-
σα στήν Ἐκκλησία. Προέτρεψε τούς
Ἱερεῖς νά βοηθήσουν τά παιδιά νά
ἐκμεταλλευτοῦν κατάλληλα τόν ἐλεύ-
θερο χρόνο τους καί νά ἀποκτήσουν
ὑγιεῖς διαπροσωπικές σχέσεις. Τέλος
χαρακτήρισε τούς Ἱερεῖς ὡς Πατροκο-
σμάδες, διότι σέ μία ἐποχή παγκοσμιο-
ποιήσεως αὐτοί στηρίζουν τούς κατοί-
κους τῆς ὑπαίθρου. 

Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς εἰσηγή-
σεως, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας εὐχαρίστησε τόν κ. Κοσμήτορα γιά
τόν ἀφυπνιστικό του λόγο καί εἰς

ἔνδειξιν τιμῆς, ἀγάπης καί εὐγνωμοσύνης τοῦ προσέφερε τό
Μετάλλιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί τό ἀγαλματίδιο

τοῦ Ἀθανασίου Διάκου. 
Ἀκολούθησε ἐποικοδομητικός διάλογος καί ἔγιναν ἀνα-

κοινώσεις γιά διοικητικά θέματα. Στό τέλος, ὁ Σεβασμιώτα-
τος ἀνακοίνωσε στούς Ἱερεῖς τήν  Ἵδρυση Σχολῆς Ἐπιμορ-
φώσεως Κληρικῶν, ἡ ὁποία θά ἀρχίσει τήν λειτουργία της
τό φθινόπωρο καί θά διαρκέσει 6 μῆνες.

Πρό τῆς λήξεως τοῦ Συνεδρίου οἱ Ἱερεῖς κατέθεσαν ψή-
φισμα, τό ὁποῖο καί δημοσιεύουμε στή διπλανή σελίδα. Τό
ψήφισμα ἔγινε δεκτό ἀπό ὅλο τό σῶμα τῶν κληρικῶν.

Τό Συνέδριο ὁλοκληρώθηκε μέ τήν παράθεση πασχαλι-
νοῦ γεύματος πρός ὅλους τούς συνέδρους στό Πνευματικό
Κέντρο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, κατά τήν διάρκεια τοῦ ὁποί-
ου πολλοί Ἱερεῖς τραγούδησαν παραδοσιακά ἄσματα καί
ὅλοι ἔλαβαν ὡς εὐλογία τό βιβλίο «Ἡ ὑγεία καί ἡ ἀσθένεια
στή λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας», πού προσέφερε ἡ
Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.

Πασχάλιες Ποιμαντικές Ἐπισκέψεις.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τήν Κυρια-
κή τοῦ Πάσχα πραγματοποίησε ποιμαντικές ἐπισκέψεις στά
Εὐαγῆ Ἱδρύματα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Εἰδικότερα ἐπι-
σκέφθηκε τό Ραχούτειο Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο Λαμίας
καί τό Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο «Μέριμνα Γήρατος Ἀθανά-
σιος καί Μαίρη Ἀκρίδα» Σπερχειάδος, ὅπου ἀντάλλαξε ἀνα-
στάσιμες εὐχές μέ τούς τροφίμους καί τό προσωπικό τῶν
ἱδρυμάτων. 

Διαρρήξεις Ναῶν και παρεκκλησίων.
Πολλές διαρρήξεις ἐνοριακῶν Ἱερῶν Ναῶν καί Παρεκκλη-
σίων πραγματοποιήθηκαν τούς τελευταίους μῆνες στή Μη-
τρόπολή μας. Ἄγνωστοι διέρρηξαν καί προκάλεσαν ὑλικές
ζημιές μεταξύ ἄλλων στό Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρα-
σκευῆς τῆς Μονῆς Δαμάστας, στόν Ἱερό Ἁγίου Νικολάου
Πτελέας, στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Ἀπρονερί-
ου, στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μακρακώ-
μη καί στόν Ἱερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μαρμάρων.
Τήν Κυριακή δέ 11 Ἀπριλίου, τό βράδυ, ἄγνωστοι διαρ-
ρῆκτες εἰσῆλθαν στούς χώρους τῶν Κατασκηνώσεων τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως στήν Παραλία Καινουρίου, ἄνοιξαν τόν
Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης καί δωμάτια τῶν Κατασκη-

νώσεων, ἀφήρεσαν τήν μικροφωνική ἐγκατάσταση ἐκ τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ καθώς καί ἄλλα ἠλεκρονικά ἀντικείμενα ἀπό
αὐτοκίνητο, πού ἦταν παρκαρισμένο στούς χώρους τῶν κα-
τασκηνώσεων. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικό-
λαος ἐξέφρασε τήν θλίψη καί τήν ἀγανάκτησή του γιά τίς
ἀνίερες καί ἀσεβεῖς αὐτές πράξεις καί παρεκάλεσε γιά μιά
ἀκόμη φορά τούς Ἱερεῖς, τούς Ἐκκλησιαστικούς Ἐπιτρόπους
καί τούς κατοίκους τῶν πόλεων καί τῶν χωρίων νά λάβουν
ὅλα τά μέτρα γιά τήν διαφύλαξη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κειμη-
λίων καί τήν περιφρούρηση τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τῶν Ἐξωκ-
κλησίων ἀπό τούς ἐπιτήδειους διαρρῆκτες, οἱ ὁποῖοι λυμαί-
νονται τήν περιοχή.  

Σχολή Κατηχήσεως
Ἀπό τίς 12 Ἀπριλίου μέχρι τίς 17 Μαΐου λειτούργησε στό
Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Ν.
Ἄμπλιανης Λαμίας, ἡ 14η περίοδος τῆς Σχολῆς Κατηχήσεως
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἡ ὁποία ἀποσκοπεῖ στή κατήχη-
ση στή χριστιανική πίστη καί στή πνευματική προετοιμασία
τῶν ἀλλόθρησκων συνανθρώπων μας πού ἐπιθυμοῦν νά δε-
κτοῦν τό Ἅγιο Βάπτισμα καί νά εἰσέλθουν στήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία μας. Ἤδη ἀπό τό 2001 πού ἔχει συσταθεῖ μέ ἀπό-
φαση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ. Νικολάου καί
λειτουργεῖ ἡ Σχολή, ἔχουν παρακολουθήσει τά μαθήματά
της καί βαπτισθεῖ περίπου 250 άδελφοί μας.

Περιοδεία Σεβασμιωτάτου σέ ἀπομακρυσμένα χωριά.

Ποιμαντική Περιοδεία στά ἀπομακρυσμένα, ὀρεινά χωριά τῆς
Δυτικῆς Φθιώτιδος, Δίκαστρο, Περίβλεπτο, Πιτσιωτά καί Πα-
λαιόκαστρο  πραγματοποίησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος τό Σάββατο 10 Ἀπριλίου. Πρῶτος σταθ-
μός τῆς περιοδείας του τό χωριό Δίκαστρο, ὅπου ἐπισκέφθη-
κε τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου. Στή συνέχεια μετέβη στό
χωριό Περίβλεπτο, ὅπου ἐπισκέφθηκε Μοναστήρι τό ὁποῖο
ἀνεγείρει ἰδίαις δαπάναις ὁ Βουλευτής Φθιώτιδος καί πρ.
Ὑπουργός κ. Ἀθανάσιος Γιαννόπουλος εἰς τιμήν καί μνήμη
τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀκολούθως ἐπισκέ-
φθηκε τό χωριό Πιτσιωτά, ὅπου μίλησε στούς λιγοστούς κα-
τοίκους πού συγκεντρώθηκαν στό ναό τοῦ χωριοῦ. Τελευ-
ταῖα στάση τῆς περιοδείας τοῦ Σεβασμιωτάτου τό χωριό Πα-
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29ο ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Μέ ἡλικιωμένους στό Γηροκομεῖο Σπερχειἀδος.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό Γηροκομεῖο Λαμίας.

Ἀπό τήν περιοδεία τοῦ Σεβασμιωτάτου στό Περίβλεπτο Φθιώτιδος.

Ἁπό τήν ἐπίσημη Δοξολογία τῆς 25ης Μαρτίου.

Κατάθεση στεφάνων στό μνημεῖο τοῦ Ἀθανασίου Διάκου. 

Θυρανοίξια Ἱερᾶς Μονῆς
Ἁγίου Γεωργίου Σφάκας

Τά Θυρανοίξια τοῦ Καθολικοῦ τῆς παλαιᾶς Ἱερᾶς
Μονῆς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Σφάκας, τό ὁποῖο συντηρήθη-
κε καί ἀναστηλώθηκε μέ ἐνέργειες τοῦ Δήμου Ἐλάτειας,
ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος,
τήν Δευτέρα 19 Ἀπριλίου τό ἀπόγευμα.

Πρόκειται γιά Βυζαντινό κτῖσμα πρό τῆς δυναστείας
τῶν Παλαιολόγων, ρυθμοῦ Βασιλικῆς μέ δύο σταυροει-
δοῦς σχήματος σκεπές. Στή νότια πλευρά ὑπάρχει μιά με-
γάλη στοά, ἡ ὁποία χρονολογεῖται στόν 12ο ἤ 13ο αἰῶνα.
Ὁ σημερινός Ναός εἶναι ἡ ἀντικατάσταση ἑνός παλαιοτέ-
ρου ἀγνώστου καί ἀπροσδιορίστου χρονολογίας Ναοῦ.
Οἱ τοιχογραφίες εἶναι ἐφθαρμένες καί σώζεται μία ἐπιγρα-
φή τοῦ ἔτους 1562, ἡ ὁποία ὁμιλεῖ περί τοῦ χρόνου ἀνα-
καινίσεως τοῦ Ναοῦ. Ἐκ τῶν εὑρεθέντων λειψάνων συμ-
περαίνεται, ὅτι ὁ Ναός ἦταν Καθολικό Μονῆς, πού ἤκμασε
κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους.

Μετά τήν τελετή τῶν Θυρανοιξίων, ὁ Σεβασμιώτατος
εὐχαρίστησε τόν Δῆμο Ἐλάτειας καί ὅλους τούς κατά και-
ρούς διατελέσαντες Δημάρχους, γιά τό ἐνδιαφέρον τους
γιά τά Μοναστήρια τῆς περιοχῆς καί εὐχήθηκε νά βρε-
θοῦν μοναχοί νά τα στελεχώσουν, ἐνῶ προσέφερε συμ-
βολικό δῶρο στό Δήμαρχο Ἐλάτειας κ. Δημήτριο Παπαγε-
ωργίου. Τέλος χαιρετισμό ἀπηύθυναν ὁ Δήμαρχος κ. Δη-
μήτριος Παπαγεωργίου, ὁ ὁποῖος προσέφερε στόν Σεβα-
σμιώτατο ἀναμνηστικό δῶρο, καί ὁ ἐφημέριος Σφάκας π.
Ἄγγελος Τσαπρούνης. 

Ὁ Δῆμος Ἐλάτειας μέ τό πέρας τῆς τελετῆς προσέφερε
κέρασμα σέ ὅλους τούς παρισταμένους καί πρός τούς ἐπι-
σήμους παρέθεσε πασχάλιο Δεῖπνο.

Στήν τελετή παρέστησαν οἱ Δήμαρχοι Ἐλάτειας κ. Δη-
μήτριος Παπαγεωργίου, Ἀταλάντης κ. Γεώργιος Σκαμπερ-
δόπουλος, Ἀμφίκλειας κ. Τσιτσιπῆς, Ἁγίου Κωνσταντίνου
κ. Εὐάγγελος Ψαθᾶς καί Μώλου κ. Τετριμίδας, ἐκπρόσω-
ποι τῆς Ἀστυνομίας, τῆς Πυροσβεστικῆς καί τοῦ Ἀντλιο-
στασίου Μοδίου, ὁ Στρατηγός κ. Τσαρούχας, ὁ ἱστοριοδί-
φης κ. Δημάκης, ὅλοι οἱ Ἱερεῖς τῆς περιφερείας καί πλῆθος
κόσμου ἀπό τήν Ἐλάτεια, τήν Σφάκα καί τίς γύρω περιο-
χές.

Ἐκδήλωση γιά τούς  Ἱερόπαιδες
Ἡ Μητρόπολή μας στό πλαίσιο τῶν ἐκδηλώσεών της γιά

τίς Ἱερατικές Κλίσεις ἀλλά καί τῆς ἀνύστακτης καί ἄοκνης
φροντίδας της γιά τά παιδιά πραγματοποίησε εἰδική ἐκδήλωση
ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νι-
κολάου γιά τά παιδιά πού διακονοῦν στό Ἱερό Βῆμα καί στά

Ἀναλόγια. Ἠ ἐκδήλωση, στήν ὁποία συμμετεῖχαν περίπου 250
παιδιά, πραγματοποιήθηκε τό Σάββατο 6 Μαρτίου στό Πνευ-
ματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας
Ἄμπλιανης Λαμίας καί περιελάμβανε ἐκκλησιαστικούς ὕμνους
καί παραδοσιακά τραγούδια μέ συνοδεία μουσικῶν ὀργάνων,
πού ἀπέδωσε ἡ χορωδία τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Λα-
μίας, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ κ. Ἀνδρέα Ἰωακείμ.  Ἐπίσης ποι-
ήματα σχετικά μέ τόν Ἱερέα καί τήν Ἱερωσύνη ἀπήγγειλαν παι-
διά πού διακονοῦν στό Ἱερό Βῆμα. Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος
ἀφοῦ εὐχαρίστησε καί συνεχάρη τήν πολυμελῆ χορωδία καί
τά παιδιά πού ἀπήγγειλαν τά ποιήματα, ἀπευθυνόμενος σέ
ὅλα τά παιδιά πού ἦρθαν ἀπό διάφορες ἐνορίες τῆς Μητροπο-
λιτικῆς Περιφερείας, τόνισε τήν ἰδιαίτερη συμβολή τους στήν
τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας καί τίς Ἱερές Ἀκολουθίες. Ἀνα-

φέρθηκε σέ ἐμπειρίες μικρῶν παιδιῶν κατά τήν Θεία Λειτουρ-
γία καί τά προέτρεψε νά μείνουν πιστά στήν πίστη καί παράδο-
ση τῆς Ἐκκλησίας μας. Τέλος, τούς εὐχήθηκε νά ἔχουν ὑγεία

καί πρόοδο, νά συνεχίσουν μέ τόν ἴδιο ζῆλο νά διακονοῦν τήν
Ἐκκλησία καί τούς Ἱερεῖς καί διένειμε σέ ὅλους μικρή εὐλογία.
Ἀκολούθησε ἀναμνηστική φωτογραφία στά προπύλαια τοῦ
Ναοῦ καί μικρή δεξίωση, πού προσέφερε τό Ἐκκλησιαστικό
Συμβούλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Ἡ ἱκανοποίηση καί ἡ χαρά τῶν
παιδιῶν ἀπό τήν ἐκδήλωση καί τήν ἐπικοινωνία τους μέ τόν
Σεβασμιώτατο καί μεταξύ τους ἦταν ζωγραφισμένη στά χα-
ρούμενα πρόσωπά τους καί ἐξέφρασαν τήν ἐπιθυμία τους νά
ἔχουν συχνά τέτοιες ὄμορφες εὐκαιρίες. 

e

Σύναξη ὑποψηφίων Κληρικῶν
Σύναξη ὑποψηφίων κληρικῶν πραγματοποίησε ἡ Ἱερά

Μητρόπολή μας τήν Πέμπτη τῆς Διακαινησίμου 8 Ἀπριλίου.
Ἡ Σύναξη ἔγινε στό Ἐπισκοπεῖο καί στούς 16 ὑποψηφίους

πού προσῆλθαν ὁμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπευθυνόμενος στά παιδιά, ἀφοῦ τούς
μετέφερε τόν ἀναστάσιμο χαιρετισμό, τά εὐχαρίστησε πού
ἀνταποκρίθηκαν στήν πρόσκλησή του καί προσῆλθαν, γιά νά
ἐπικοινωνήσουν αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες καί νά ἐνισχυθοῦν
πνευματικά.

Ἀκολούθως τούς ὡμίλησε γιά τήν Ἱερωσύνη καί τήν ὑψη-

λή ἀποστολή τοῦ Ἱερέως. Ἀναφέρθηκε σέ ἅγιες ἱερατικές μορ-
φές καί προέτρεψε τά παιδιά νά ἀγωνίζονται πνευματικά, νά
μελετοῦν πνευματικά βιβλία καί νά προετοιμάζονται γιά τήν
Ἱερωσύνη. Τούς συνέστησε νά εἶναι προσεκτικοί στή ζωή τους,
νά ἔχουν πνευματικό, γιά νά παίρνουν σωστή καθοδήγηση
καί νά ἀγαποῦν τήν Θεία Λατρεία. Στή συνέχεια τά παιδιά ὑπέ-
βαλαν ἐρωτήματα, ἐξέφρασαν ἐλεύθερα τίς ἀπόψεις τους καί
ἔγινε ἕνας ἐποικοδομητικός διάλογος. Τό μεσημέρι ὁ Σεβα-
σμιώτατος παρέθεσε γεῦμα σέ ὅλους τούς ὑποψηφίους καί
τούς διένειμε ἀπό ἕνα πνευματικό βιβλίο ὡς εὐλογία. Κατά τή
διάρκεια τοῦ γεύματος ὅλα τά παιδιά ἔψαλαν ἀναστασίμους
ὕμνους καί τραγούδησαν παραδοσιακά τραγούδια.

Οἱ συμμετέχοντες στή Σύναξη ὑποψήφιοι κληρικοί ἦταν
παιδιά ἀπόφοιτοι τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ι.Ε.Κ., ἀπόφοιτοι καί
φοιτητές Θεολογικῶν Σχολῶν, φοιτητές τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλη-
σιαστικῆς Ἀκαδημίας καθώς καί μαθητές τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Λυκείου.

Καλλιεργώντας τίς Ἱερατικές Κλίσεις



Μέ λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια ἑορτάσθηκε καί φέτος
ἡ Σύναξη πάντων τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων, στόν Ἱερό Μητροπολι-
τικό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας. Οἱ λατρευ-
τικές ἐκδηλώσεις ἄρχισαν τήν Παρασκευή 19 Μαρτίου μέ τήν
μεταφορά τῶν ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ὁσίου Δαβίδ, τοῦ ὁσίου
Σεραφείμ, τοῦ ὁσίου Ἀγάθωνος καί τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου ἀπό
τό Μητροπολιτικό Μέγαρο στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς
Λαμίας, ἀπό τόν Σεβα-
σμιώτατο Ποιμενάρχη
μας κ. Νικόλαο καί τόν
ἱερό Κλῆρο. Ἀκολούθως
τελέσθηκε ἡ Ἀκολουθία
τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου,
στήν ὁποία ἐχοροστάτη-
σε καί ὡμίλησε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης
μας. 

Στίς 10 μ.μ. ἄρχισε
ὁλονύκτιος ἀγρυπνία, ἡ
ὁποία διήρκησε μέχρι τίς
5 τό πρωί. Τήν ἀγρυπνία
ἐτέλεσε ὁ Καθηγούμενος
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου
Νικολάου Δίβρης Ἀρχιμ.
Ἀρσένιος Κατερέλος καί
ἔψαλαν οἱ Πανοσιολογιώτατοι πατέρες Γερμανός τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἀγάθωνος καί Δαμασκηνός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γε-
ωργίου Στυλίδος, πλαισιούμενοι ἀπό νέους.

Τό πρωί ἔγινε Θεία Λειτουργία ἀπό τόν Ἀρχιερατικό Ἐπί-
τροπο Λαμίας Πρωτοπρ. Νεόφυτο Ραφαηλίδη, ἐνῶ τό ἀπόγευ-
μα τελέσθηκε Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ρεντίνης κ. Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος καί
ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο καί μέ τή συμμετοχή τῶν Σεβασμιωτά-
των Μητροπολιτῶν Ἐλασσῶνος κ. Βασιλείου, Θεσσαλιώτιδος
καί Φαναριοφερσάλων κ. Κυρίλλου καί τοῦ Ποιμενάρχου μας
κ. Νικολάου.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα Κυριακή 21 Μαρτίου τελέσθηκε
πολυαρχιερατικό συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐλασσῶνος κ. Βασιλείου, ὁ ὁποῖος

καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο. 
Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-

πολίτης μας ἐκφράζοντας καί τά αἰσθήματα τοῦ ἱεροῦ κλήρου
καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ καλωσόρισε καί εὐχαρίστησε τούς φι-
λοξενουμένους Ἀρχιερεῖς, πού ἔσπευσαν νά συνεορτάσουν
τήν Ἱερά Σύναξη τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων, ἀναφέρθηκε στούς δε-
σμούς φιλίας πού συνδέονται μεταξύ τους, ἐπαίνεσε τό θεάρε-

στο ἔργο πού ἐπιτελοῦν
καί τούς εὐχήθηκε νά
ἔχουν ὑγεία, δύναμη καί
πνευματική πολυκαρπία. 

Ἀκολούθως ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἐτίμησε τήν κα
Γεωργία Καραπατάκη,
πού προσέφερε στήν Ἱερά
Μητρόπολη 140 κιβώτια
μέ γραφική ὕλη, τά ὁποῖα
ἀπεστάλησαν στήν Ἐξωτε-
ρική Ἱεραποστολή καί σέ
φτωχά παιδιά τῆς Φθιώτι-
δος. Ὁ Σεβασμιώτατος
ἀπένειμε στήν κα Καρα-
πατάκη τό Μετάλλιο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως, με-
τά διπλώματος, καί τήν

εὐχαρίστησε γιά τήν γενναιόδωρη προσφορά της.
Στή Θεία Λειτουργία παρέστησαν ὁ Βουλευτής κ. Χρ. Σταϊ-

κούρας, ὁ Νομάρχης κ. Ἀθ. Χειμάρας, οἱ Στρατηγοί τῆς ΜΕ-
ΡΥΠ, τῆς Ἀστυνομίας καί τῆς Πυροσβεστικῆς, ὁ Περιφερειακός
Διευθυντής τῆς Ἐκπαιδεύσεως κ. Ἀργυρόπουλος καί πλῆθος
κόσμου. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία μετεδόθησαν ἀπ΄
εὐθείας ἀπό τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό FM1 καί τόν Τηλεοπτικό
Σταθμό STAR Κεντρικῆς Ἑλλάδος.

Ἡ ἑορτή τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων ὁλοκληρώθηκε τό βράδυ μέ
τόν Κατανυκτικό Ἑσπερινό, στόν ὁποῖο ἐχοροστάτησε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας καί ὁμίλησε γιά τήν Ὁσία Μαρία
τήν Αἰγυπτία καί τήν μετάνοια ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Ἀρχιμ. Γεράσιμος Φωκᾶς.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Ἑμεῖς οἱ 250 Ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος μέ τήν

εὐκαιρία τοῦ 29ου Ἱερατικοῦ Συνεδρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Φθιώτιδος, πού ἔλαβε χώρα τήν Τρίτη 20 Ἀπριλίου 2010 στόν
Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ν. Ἄμπλιανης Λαμίας, καί μετά
ἀπό τήν ἐμπνευσμένη εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του Φθιώτιδος κ. Νικολάου καί τήν ἐμπεριστατωμένη Ὁμιλία τοῦ
Κοσμήτορος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης κ. Ἰωάννου Κογκούλη, μέ θέμα: « Ὁ Παι-
δαγωγικός ρόλος τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Ἐνορίας καί τοῦ ἱεροῦ Κλή-
ρου στόν σύγχρονο κόσμο», ἀποφασίσαμε τά κάτωθι:

1. Διατρανώνουμε καί διακηρύσσουμε τήν πίστη μας στήν
ἱστορική ἀλήθεια ὅτι «ὁ Ἑλληνισμός μεγαλούργησε μέσω τῆς
συμμαχίας του μέ τόν Χριστιανισμό» (Κων. Παπαρρηγόπουλος)
καί ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας προσέφερε τά πάντα στήν ἐπι-
βίωση καί ἀνάσταση τῆς Ἑλληνικῆς Πατρίδος.

2. Ὑπογραμμίζουμε τό γεγονός, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλληνική
Ἐκκλησία ὑπῆρξε κατά τή διάρκεια τῆς ἱστορικῆς πορείας τοῦ
Ἔθνους μας, ὄχι μόνο ἡ Κιβωτός τῆς Σωτηρίας τῶν πιστῶν
μελῶν της, ἀλλά καί ὁ θεματοφύλακας τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως
καί ταυτότητας, τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καί τῆς ἰδιοπροσωπείας
τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων.

3. Τονίζουμε μέ ἱερή καύχηση τήν ἀναντίρρητη πραγματικό-
τητα, ὅτι καί σήμερα, πού ἡ κοινωνία μας διέρχεται μιά πρωτο-
φανή κρίση, ὄχι μόνο οἰκονομική, ἀλλά κυρίως κρίση ἀξιῶν,
ἤθους καί πνευματικοῦ πολιτισμοῦ, ἡ Ὀρθόδοξη Καθολική
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ὑπηρετεῖ μέ τή θεία Λατρεία, τό ποιμαντι-
κό καί φιλανθρωπικό της ἔργο καί τήν Ὀρθόδοξη ἀγωγή, τήν
ἑνότητα καί τήν προκοπή τοῦ λαοῦ μας, πέρα καί πάνω ἀπό
κόμματα, καί τήν προσήλωσή του στίς καθαρές πηγές τῆς ἑλλη-
νορθόδοξης Παράδοσής μας.

4. Ἐπισημαίνουμε, ὅτι στήν ἐπιχειρούμενη ἀλλοτρίωση τῆς
ἑλληνικῆς κοινωνίας καί ἰδαίτερα στή μετάλλαξη τῆς ἑλληνικῆς
νεολαίας, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἰσηγεῖται ταπεινά στά παιδιά
της ὄχι μιά στεγνή γνώση, ἀλλά «τήν ὑγιαίνουσα παιδεία, χαρα-
κτηριστικό τῆς ὁποίας εἶναι: «ἡ Σοφία, ἡ Ζωή, ὁ Ἁγιασμός, ἡ Δύ-
ναμις, τό Φῶς τό Ἀληθινόν» καί θέλει νά ὁδηγήσει τά νειάτα ὄχι
στή δουλικότητα καί τόν καταναλωτισμό, ἀλλά στήν «ἐλευθε-
ρίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ».

5. Ἐφιστοῦμε τήν προσοχή ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων,
ὅτι μέσα στή σύγχρονη Ἑνωμένη Εὐρώπη, χωρίς νά καταργοῦμε
τό σεβασμό πρός τούς ἄλλους λαούς, εἶναι ἀδήριτη ἀνάγκη νά
διατηρήσουμε ἀκέραιη καί συνεχή τήν ὀρθόδοξη πνευματική
ἰδιαιτερότητά μας, ἡ ὁποία συναπαρτίζεται καί ἐκφράζεται ἀπό
τήν Ἱστορία μας, τή Γλώσσα μας, τή Θεολογία μας, τη θεία Λα-
τρεία μας, ὁπωσδήποτε καί ἀπό τά Σύμβολά μας, τῆς Πίστεως
καί τῆς Πατρίδας, τά ὁποία ὅλα μαζί συνιστοῦν τήν Ταυτότητά
μας ὡς  Ὀρθοδόξων  Ἑλλήνων.

6. Τέλος, εἴμαστε στό πλευρό τῆς δοκιμαζόμενης Ἑλληνικῆς
κοινωνίας, μέρος καί ἑμεῖς τοῦ σώματος αὐτῆς, καί συμπαριστά-
μεθα στόν χειμαζόμενο λαό μέ τήν προσευχή μας καί τήν ἔμπρα-
κτη ἀγάπη μας. Εἴμαστε ὅμως ἀντίθετοι σέ ὅλα ὅσα τεκταίνονται
εἰς βάρος τῆς ἐλευθερίας, τῆς προκοπῆς καί τῆς ἱστορικῆς δια-
χρονικότητας τῆς Παραδόσεώς μας καί δέν θά ἀποδεχτοῦμε τήν
ἐπιχειρούμενη διάλυση τῆς οἰκογένειας καί τήν καθαίρεση τῶν
Ἱερῶν μας Συμβόλων.

ΛΑΜΙΑ, 20 Ἀπριλίου 2010

Ἅπαντες οἱ ἱερεῖς ( Ἱεροκήρυκες, Ἡγούμενοι, Ἐφημέριοι, 
Διάκονοι) τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
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Θυρανοίξια Ἰδιωτικῶν Παρεκκλησίων
Τά θυρανοίξια σέ δύο ἰδιωτικά παρεκκλήσια ἐτέλεσε ὁ Σε-

βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος κατά τήν ἑβδο-
μάδα μετά τό Πάσχα καί συγκεκριμένα:

Τήν Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου 5 Ἀπριλίου, ἐτέλεσε τά
θυρανοίξια τοῦ ἰδιωτικοῦ παρεκκλησίου τῆς Ἁγίας Τριάδος,
ἰδιοκτησίας τοῦ Προέδρου τοῦ ΛΑΟΣ κ. Γεωργίου Καρατζαφέ-
ρη στή Σκάλα Ἀταλάντης καί τήν Τετάρτη τῆς Διακαινησίμου 7
Ἀπριλίου, ἐτέλεσε τά θυρανοίξια ἰδιωτικοῦ παρεκκλησίου τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἰδιοκτησίας τῆς οἰκογενείας Εὐαγγέ-
λου καί Ἀναστασίας Μπουρλῆ στό Καλαπόδι Λοκρίδος.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπευθυνόμενος στούς ἰδιοκτήτες ἐξέ-
φρασε τήν χαρά του πού ἱδρύθηκαν δύο καινούργια παρεκ-
κλήσια, στά ὁποῖα θά καταφεύγουν οἱ οἰκογένειες τῶν κτιτό-
ρων καί θά εὑρίσκουν ἠρεμία καί γαλήνη πνευματική. Τούς
εὐχήθηκε δέ, νά ἔχουν ἀκοίμητες τίς πρεσβεῖες τῶν Ἁγίων καί
πλούσιο τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως στή ζωή τους καί στά ἔργα
τους.

Στά θυρανοίξια παρέστησαν συγγενεῖς καί φίλοι τῶν οἰκο-
γενειῶν καί κάτοικοι ἀπό τά χωριά καί τίς γύρω περιοχές.

ΕΟΡΤΗ ΦΘΙΩΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

& ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιον τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Ἀγάθωνος ................................................2000,00
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Πετρόπουλος ..........................500,00
Ἀνώνυμος ..............................................................500,00
Ἡ κα Ἀναστασία Κασούνη καί Εὐάγγελος Μπουρλῆς, 
διά παράσταση Σεβασμιωτάτου, ............................400,00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιον τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Μαλεσίνας .......................300,00
Ἀνώνυμος ..............................................................250,00

Ὑπέρ Γηροκομείων
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιον τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Ἀγάθωνος ...............................................3.000,00
Ὁ κ. Ἄγγελος Ἀλιμπέρτης ...................................1.000,00

Ὑπέρ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
Ὁ κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης, Πρόεδρος ΛΑΟΣ, 
διά παράσταση Σεβασμιωτάτου, .........................5.000,00 
Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ Παναγίας Δεσποίνης Λαμίας ........................250,00
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Καλλίστρατος Λυράκης ..............200,00

Ὑπέρ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζα
Ἡ κα Χρυσταλένη Γιαννάκου .................................100,00
Τό Ἐνοριακό Φιλόπτωχο Ταμεῖο 
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μαρτίνου ......................120,00
Ἀνώνυμος ..............................................................100,00
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη ...........................................60,00
Ὁ κ. Παῦλος Κυράτσης ............................................51,00
Ὁ αἰδεσ. Πρεσβ. π. Κωνσταντῖνος Θεολογᾶς ..........50,00

Ὑπέρ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ 
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Ἀγάθων Κατερνόπουλος ............150,00
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Γερμανός Γιαντσίδης ...................150,00

Ὑπέρ Φθιωτικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Φωνῆς
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Γερμανός Γιαντσίδης ...................150,00
Ἡ κα Ἀλίκη-Ἀθηνά Χώρα .........................................60,00
Ἡ κα Σοφία Μωραϊτάκη ...........................................50,00

Δ Ω Ρ Ε Ε Σ
τικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας ἱερούργησε ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καί τέλεσε
τήν εἰς διάκονο χειροτονία τοῦ Ἀπόστολου Μπερτσιμᾶ. Ὁ νέ-
ος διάκονος τῆς Μητροπόλεώς μας εἶναι τριάντα ἐτῶν, ἔγγα-
μος, πατέρας ἑνός παιδιοῦ, κατάγεται ἀπό τό χωριό Σπαρτιά
Φθιώτιδος καί εἶναι φοιτητής τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἰνστιτού-
του Ἐπαγγελματικῆς Κατάρτισης τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησια-
στικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, στήν εἰδικότητα Ἐκκλησιαστική καί
Πολιτιστική Κατάρτιση. Ἡ εἰς πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ
διακόνου π. Ἀπόστολου τελέσθηκε τήν Κυριακή 11 Ἀπριλί-
ου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τοῦ ὁμω-
νύμου Δήμου Λοκρίδος καί παρέστησαν ἐκτός τῶν ἄλλων ὁ
Δήμαρχος Ἁγίου Κωνσταντίνου κ. Ψαθᾶς καθώς καί ὁ Δή-
μαρχος Ἐλάτειας κ. Δημήτριος Παπαγεωργίου μέ πολλούς
κατοίκους τῆς περιοχῆς, ἀφοῦ μέ ἀπόφαση τοῦ Σεβασμιωτά-
του ὁ νέος πρεσβύτερος τοποθετήθηκε ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἐλάτειας.

Ἐκδήλωση Κέντρου Γάμου τῆς Μητροπόλεώς μας.
Τήν Μεγάλη Τρίτη 30 Μαρτίου στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Λαμίας πραγματοποιήθηκε
ἐκδήλωση τοῦ Κέντρου Γάμου καί Οἰκογένειας τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας. Κατά τήν ἐκδήλωση ἐπιδόθηκαν στά μελλό-
νυμφα ζευγάρια ἡ ἄδεια γάμου τους μαζί μέ ἔντυπο ὑλικό
γιά τήν πνευματική τους κατάρτιση. Τήν ἐπίδοση ἔκανε ὁ
πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας Πανοσιολογιώτατος
Ἀρχιμανδρίτης π. Ραφαήλ Γρίβας, ὁ ὁποῖος διεβίβασε καί τίς
εὐχές τοῦ Σεβασμιώτατου Ποιμενάρχου μας. 

Τό Ποιμαντικό Πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου τή Μ. Ἑβδομάδα.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος κατά τήν
Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα χοροστάτησε καί ὡμίλησε στήν
Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου, τήν Κυριακή τῶν Βαΐων τό Ἑσπέ-
ρας, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτό-
κου Λαμίας. τήν Μεγάλη Δευτέρα τό Ἑσπέρας στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίου Γεωργίου Λαμίας. τήν Μεγάλη Τρίτη στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίου Δημητρίου Λαμίας. τήν Μεγάλη Τετάρτη τέλεσε τήν
Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό
Ναό Λαμίας. τήν Μεγάλη Πέμπτη, τό πρωί, ἱερούργησε στόν
Ἱερό Ναό Ἁγίας Βαρβάρας Λαμίας καί τό Ἑσπέρας χοροστάτη-
σε στήν Ἀκολουθία τῶν Παθῶν στόν Ἱερό Μητροπολιτικό

Ναό Λαμίας. τήν Μεγάλη Παρασκευή, τό πρωί, χοροστάτησε
καί ὡμίλησε στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποκαθη-
λώσεως καί τό Ἑσπέρας, στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου,
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας. Καί φέτος στήν κεν-
τρική Πλατεία τῆς Λαμίας, τήν Πλατεία Πάρκου, πραγματο-
ποιήθηκε ἡ συνάντηση τῶν Ἐπιταφίων τῶν ἐνοριῶν τῆς πό-
λης καί ἐψάλη κοινή δέηση. Τό  Μέγα Σάββατο, τό πρωί, τέ-
λεσε τή Θεία Λειτουργία τῆς Πρώτης Ἀναστάσεως στόν Ἱερό
Ναό Παναγίας Δεσποίνης Λαμίας, ἐνῶ τό βράδυ τέλεσε τήν
ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως καί τήν Θεία Λειτουργία στόν
Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λα-
μίας. Τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα χοροστάτησε στόν Ἑσπερινό
τῆς Ἀγάπης στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς
Θεοτόκου Λαμίας, ὅπου ἀνεγνώσθη τό Εὐαγγέλιο τῆς Ἀνα-
στάσεως σέ πολλές ξένες γλῶσσες. Φέτος τοῦ Ἑσπερινοῦ
προηγήθηκε παρρησία, καθώς ὁ Ἀρχιερεύς ἐνδύθηκε τά
ἄμφια στήν αἴθουσα τοῦ θρόνου στό προσφάτως ἀνακαινι-
σμένο Ἐπισκοπεῖο καί πλαισιούμενος τῶν κληρικῶν τῆς πό-
λης ἐν πομπῇ μετέβη στόν Ἱερό Μητροπολητικό Ναό. Μετά
τό τέλος τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἐν πομπῇ ὁ Σεβα-
σμιώτατος μέ τόν ἱερό κλῆρο καί τό λαό ἐπέστρεψαν στό Ἐπι-
σκοπεῖο ὅπου διένειμε σέ ὅλους τό πατροπαράδοτο κόκκινο
αὐγό καί εὐχήθηκε τό Χριστός Ἀνέστη. 

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

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘ ΜΟΣ
Ι.Μ. ΦΘΙ Ω ΤΙ ΔΟΣ

Ἡ φω νή τῆς το πικῆς μας Ἐκ κλη σί ας
89,4 & 89,7 �� 

ἐνη με ρώ νει -  ξε κου ρά ζει - ψυ χα γω γεῖ

Δελτίο Τοπικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδήσεων 
καθημερινά 12 μ. & 6 μ.μ.

Τηλ. 2231 067570 - Φαξ: 2231 067848

Ἐκδρομή Σύναξης Νέων 
Μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

μας κ. Νικολάου πραγματοποιήθηκε τό Σάββατο 24
Ἀπριλίου ἡ ἐτήσια μονοήμερη προσκυνηματική ἐκδρο-
μή τῆς Συνάξεως Νέων τῆς Μητροπόλεώς μας ἐπ᾽�
εὐκαιρία τῆς λήξεως τῶν συναντήσεών της, προορι-
σμός τῆς ὁποίας ἦταν γιά φέτος ἡ Εὔβοια.

Ἡ ἐκδρομή, τῆς ὁποίας ἡγήθηκε ὁ ὑπεύθυνος  τῆς
Συνάξεως πανοσιολογιώτατος ἀρχιμανδρίτης π. Ρα-
φαήλ Γρίβας, Πρωτοσύγκεšος τῆς Μητροπόλεως, ξε-
κίνησε μέ ἐπίσκεψη στήν Ἱερά Μονή τοῦ Ὁσίου Δα-
βίδ, Λίμνης Εὐβοίας, ὅπου δόθηκε ἡ εὐκαιρία στούς
συμμετέχοντες νά προσκυνήσουν τή κάρα τοῦ Ὁσίου
καθώς ἐπίσης καί νά γνωρίσουν ἀπό τίς διηγήσεις τῶν
γερόντων μοναχῶν τό βίο καί τά θαύματά του. Ἐν

συνεχεία ἀκολούθησε μετάβαση στή κωμόπολη τῆς Λί-
μνης, ὅπου πραγματοποιήθηκε προσκύνηση στή θαυ-
ματουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Λιμνιᾶς.

Τό μεσημεριανό γεῦμα ἔλαβε χώρα στό γραφικό
χωριό Δάφνη καί νωρίς τό ἀπόγευμα πραγματοποι-
ήθηκε ἐπίσκεψη στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου
τοῦ Ρώσου στό Προκόπι Εὐβοίας. Ἐκεί φυλάσσεται
τό «ἀδιαλώβητο ἀνά τούς αἰώνας» σεπτό σκήνωμα
τοῦ Ὁσίου, τό ὁποῖο ἐκτείθεται πρός προσκύνηση καί
εὐλογία τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν.

Ἡ ἐκδρομή συνεχίστηκε μέ περιήγηση στήν ὄμορ-
φη πόλη τῆς Χαλκίδας καί ὁλοκληρώθηκε νωρίς τό
βράδυ μέ τήν ἐπιστροφή στήν Λαμία, ἀφήνοντας σέ
ὅλους τούς συμμετέχοντες νέους ὅμορφες ἐντυπώσεις
καί πνευματικές συγκινήσεις.  

Βι βλι ο πω λεῖο Ἱ ερᾶς Μη τρο πό λε ως Φθιώ τι δος

«TO ENUEON»
Χα τζο πού λου & Σα τω βριάν δου 351 00 Λαμία

Τηλ.: 2231 036204

Ἀπό τήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἑορτῇ τῳν Φθιωτῶν Ἁγίων.

Ὁ Σεβασμιώτατος τιμᾶ τήν κα Γεωργία καραπατάκη.

Ἀπό τήν ἀκολουθία τῆς Ἀποκαθηλώσεως στόν Μητροπολιτικό Ναό.

Ὁ Ἐπιτάφιος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Λαμίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος καί ὁ Ἱερός Κλῆρος στήν αἰθουσα τοῦ θρόνου 
στό Ἐπισκοπεῖο Λαμίας πρίν τόν Ἑσπερινό τῆς Ἀγάπης.

Προσφορά κ. Γ. Καρατζαφέρη, Προέδρου ΛΑΟΣ
Τό ποσό τῶν 5.000 € ὑπέρ τοῦ φιλανθρωπικοῦ

ἔργου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας προσέφερε εἰς
τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο ὁ κ.
Γεώργιος Καρατζαφέρης πρόεδρος τοῦ ΛΑ.Ο.Σ., κα-
τά τήν τελετή τῶν θυρανοιξίων τοῦ ἰδιοκτήτου ναϋ-
δρίου του. Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν κ.
Πρόεδρο γιά τήν προσφορά τῆς ἀγάπης του ὑπέρ
τῶν ἐμπεριστάτων ἀδελφῶν μας καί εὐχήθηκε νά μι-
μηθοῦν καί ἄλλοι τήν εὐαισθησία του πρός τόν συ-
νάνθρωπο καί τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. 

Ἀπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων.



Ποιμαντικό ἔργο Σεβασμιωτάτου.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας μεταξύ τῶν ἄλλων ποι-
μαντικῶν του δράσεων κατά τό παρελθόν δίμηνο ἱερούργη-
σε καί ὡμίλησε. τήν Κυριακή 29 Φεβρουαρίου, Β Νηστειῶν,
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀθανασίου Ροδίτσης. την Κυριακή 7
Μαρτίου, τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων
Ἀποστόλων Πελασγίας, ὅπου παρέστη καί ὁ Δήμαρχος τῆς
πόλης κ. Χρῆστος Τιμπλαλέξης. τήν Κυριακή 14 Μαρτίου, Δ΄
Νηστειῶν, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Σιδηροδρομικοῦ
Σταθμοῦ Λιανοκλαδίου, ὅπου μετά τή Λειτουργία στό κάτω-
θεν τοῦ Ναοῦ Πνευματικό Κέντρο ὀνοματόδοτησε τό παρεκ-
κλήσιο του Κέντρου καί τό ἀφιέρωσε στούς Παμμεγίστους
Ταξιάρχες. τό Σάββατο 20 Μαρτίου, ἑορτή τοῦ ἁγίου Γρηγο-
ρίου Νέων Πατρῶν, χοροστάτησε στό ὁμώνυμο πανηγυρίζον
Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Ἄμπλιανης Λαμίας. τήν Δευτέ-
ρα 5 Ἀπριλίου στήν Ἱερά Μονή Δαμάστας. τήν Τρίτη 6 Ἀπρι-
λίου στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Βλασίου Στυλίδος. τήν Πέμπτη 8
Ἀπριλίου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἡρωδίωνος, στόν Ἱερό Ναό Ἁγί-
ου Λουκᾶ Λαμίας, ὅπου τέλεσε ἀρτοκλασία πού προσέφερε
ὁ Ἠθικοθρησκευτικός Σύλλογος «ΑΓΙΟΣ ΗΡΩΔΙΩΝ» Λαμίας.

τήν Παρασκευή 9 Ἀπριλίου, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, στό πανη-
γυρίζον παρεκκλήσιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀντινίτσης. τήν Παρα-
σκευή 16 Ἀπριλίου στό Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ
στό Κέντρο Νεότητος τῆς Μητροπόλεώς μας. την Παρασκευή
23 Ἀπριλίου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, στήν Ἱερά Μονή
Ἁγίου Γεωργίου Στυλίδος.                                        

Ἐπισκέψεις ἐπισήμων στόν Μητροπολίτη μας.
Τήν Δευτέρα 1 Μαρτίου ἐπισκέφθηκε ἐθιμοτυπικά τόν Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο ὁ νέος  Διευθυντής
τῶν Πυροσβεστικῶν Ὑπηρεσιῶν τῆς Περιφέρειας Στερεᾶς
Ἑλλάδος Ἀρχιπύραρχος κ. Παναγιώτης Νίκας. τήν Τρίτη 2
Μαρτίου τον Σεβασμιώτατο ἐπισκέφθηκε ὁ νέος Περιφερει-
ακός Διευθυντής Ἐκπαιδεύσεως Στερεᾶς Ἑλλάδος κ. Ἠλίας
Ἀργυρόπουλος. τήν Παρασκευή 5 Μαρτίου τόν ἐπισκέφθηκε
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γε-
ώργιος, ὁ ὁποῖος προσέφερε στόν Σεβασμιώτατο ἀσημένια
εἰκόνα ἀντίγραφο τῆς τοιχογραφίας τοῦ Παντοκράτορος τοῦ
Καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Λουκᾶ Στειρίου. τήν Τρί-
τη 16 Μαρτίου τόν ἐπισκέφθηκε ὁ νέος Διοικητής τῆς

ΜΕΡ.ΥΠ. Ὑποστράτηγος κ. Θεόδωρος Ζάχαρης, στόν ὁποῖο ὁ
Σεβασμιώτατος προσέφερε ἀναμνηστικό δῶρο. τή Δευτέρα
12 Ἀπριλίου τόν ἐπισκέφθηκε ὁ νέος Ἀστυνομικός Διευθυν-
τής Φθιώτιδος Ταξίαρχος κ. Ἀριστείδης Κυριαζόπουλος καί
τή Δευτέρα 19 Ἀπριλίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λή-
μνου κ. Ἱερόθεος. Τέλος τον Σεβασμιώτατο ἐπισκέφθηκε ὁ
νέος Ἀστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Στερεᾶς Ἑλλάδος
Ὑποστράτηγος κ. Παναγιώτης Νάνης και ὁ νέος Διοικητής
τοῦ Κέντρου Ἐκπαιδεύσεως Ὑλικοῦ Πολέμου Ταξίαρχος κ.
Σπυρίδων Κουρέλης.

Ἐπίσκεψη μαθητῶν.

Τά γραφεῖα τῆς Μητροπόλεώς μας καί τόν Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο ἐπισκέφθηκαν τήν Τετάρτη 3
Μαρτίου μαθητές τῆς τρίτης τάξεως τοῦ 6ου Γυμνασίου Λα-
μίας συνοδευόμενοι ἀπό τήν Διευθύντρια τοῦ Σχολείου κα
Κατερέλου καί ἀπό τόν Θεολόγο Καθηγητή τοῦ Σχολείου κ.
Κωνσταντῖνο Σφήκα. Στά παιδιά, τά ὁποῖα ξεναγήθηκαν
στούς χώρους τῶν γραφείων τῆς Μητροπόλεως καί τοῦ
Πνευματικοῦ Κέντρου καί εἶδαν ἀπό κοντά τή λειτουργία τοῦ
Κέντρου Ἀγάπης τῆς ἐνορίας ἀπό τό ὁποῖο σιτίζονται καθημε-
ρινά 38 ἐνδεεῖς ἀδελφοί μας, μίλησε ὁ Σεβασμιώτατος καί
ἀναφέρθηκε στίς δραστηριότητες τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

συμπαρίσταται στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ πολιούχου, τούς
δωρητές καί εὐεργέτες καί ὅλους τούς φανερούς καί ἀφανεῖς
δωρητές, πού ἐβοήθησαν καί ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες
ἀνοικοδομήσεως καί ἐξωραϊσμοῦ τοῦ περικαλοῦς Ἱεροῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ. 

Ἀκολούθως, εἰς ἔκφρασιν τιμῆς καί εὐλογίας ἀπένειμε τό
Μετάλλιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μετά διπλώματος, σέ τρεῖς
μεγάλους δωρητές: τόν κ. Νικόλαο Γερμενή, τόν κ. Νικόλαο
Ἀλεξιᾶ καί τήν κα Αἰκατερίνη Γαρδίκη. 

Τέλος, εἰς ἀνάμνησιν τῶν Ἐγκαινίων καί εἰς ἔνδειξιν τιμῆς
καί ἀγάπης πρός τόν Δῆμο Λαμιέων προσσέφερε στόν Δήμαρ-
χο κ. Γεώργιο Κοτρωνιᾶ μία ἁγιογραφημένη εἰκόνα τῆς Πανα-
γίας μέ τήν εὐχή νά σκεπάζει τόν ἴδιο, τόν Δῆμο καί ὅλο τόν
κόσμο. 

Εὐχήθηκε δέ σέ ὅλους τούς παρισταμένους, πού μέ τήν
παρουσία τους τίμησαν τόν πολιοῦχο, ὁ Ἅγιος Λουκᾶς νά πρε-
σβεύει ἀδιαλλείπτως στόν Κύριο καί νά τούς χαρίζει ὑγεία καί
δύναμη.

Στό τέλος, μαζί μέ τό ἀντίδωρο ὁ Σεβασμιώτατος διένειμε
τήν εὐλογία τῶν ἐγκαινίων καί παρέδωσε τόν Ἱερό Ναό λου-
σμένο στή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό δέ Ἐκκλησιαστικό
Συμβούλιο προσέφερε κέρασμα σέ ὅλο τό Ἐκκλησίασμα.

Στά Ἐγκαίνια παρέστησαν οἱ Βουλευτές κα Τόνια Ἀντωνί-
ου, κ. Χρῆστος Σταϊκούρας, ὁ Νομάρχης κ. Ἀθανάσιος Χειμά-
ρας, ὁ Δήμαρχος Λαμιέων κ. Γεώργιος Κοτρωνιᾶς, ὁ πολιτευ-
τής κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης, ὁ Στρατηγός Διοικητής
ΜΕΡ.ΥΠ. κ. Θεόδωρος Ζάχαρης, ὁ Διοικητής Κ.Ε.Υ.Π. κ. Σπυ-
ρίδων Κουρέλης, ἐκπρόσωποι τῆς Ἀστυνομίας, τῆς Πυροσβε-
στικῆς, τῶν Δικαστικῶν Ἀρχῶν καί πλῆθος λαοῦ. 
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Ἐπέτειος ἀνακομιδῆς γέροντος Βησσαρίωνος.
Τέσσαρα ἔτη συμπληρώθηκαν φέτος ἀπό τήν ἡμέρα τῆς ἀνα-
κομιδῆς τοῦ ἄφθαρτου  σκηνώματος τοῦ γέροντος Βησσα-
ρίωνος τῆς ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος καί τήν Τετάρτη 3 Μαρτί-
ου, ἡμέρα ἀνακομιδῆς τοῦ γέροντος, τελέσθηκε στόν Ἱερό
Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας Ἀρχιερατική Προηγιασμένη Λει-
τουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
μας κ. Νικολάου, κατά τήν ὁποία παρέστησαν ὅλοι οἱ ἱερεῖς
τῆς πόλεως τῆς Λαμίας καί τῶν περιχώρων καί πολλοί εὐσε-
βεῖς χριστιανοί. Στήν σύντομη ὁμιλία του στό χριστεπώνυμο
πλήρωμα ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στό γεγονός τῆς
ἀνακομιδῆς τοῦ σκηνώματος τοῦ γέροντος καί τῆς θαυ-
μαστῆς ἀφθορτότητάς του, πού ἀποτελεῖ μεγάλη εὐλογία καί
πνευματικό στήριγμα γιά τή Μητρόπολή μας.

Μνημόσυνο Μητροπολίτου πρ. Χαλκίδος

Τό Σάββατο 6 Μαρτίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος μετέβη στή Χαλκίδα, ὅπου στόν Ἱερό Μητροπο-
λιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου χοροστάτησε μετά πολλῶν
ἄλλων ἀρχιερέων στό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ
ἀειμνήστου Μητροπολίτου πρ. Χαλκίδος, Ἰσταίας καί Βορεί-
ων Σποράδων κυροῦ Χρυσοστόμου Βέργη.

Ὁρκωμοσία Προέδρου Δημοκρατίας.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ὡς μέλος
τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου παρέστη στήν ὁρκωμοσία τοῦ
Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπού-
λια πού τελέσθηκε τήν Παρασκευή 12 Μαρτίου στό Προ-
εδρικό Μέγαρο. Ἐπίσης συμμετεῖχε στίς ἐργασίες τῆς Διαρ-
κοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῆς Ἱεραρχίας γιά τό παρελθόν δίμη-
νο, ἐνῶ ὡς Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκκλησια-
στικῆς Ἐκπαιδεύσεως εἶχε συναντήσεις μέ τήν Ὑπουργό Παι-
δείας, Διά Βίου Μάθησης καί Θρησκευμάτων κ. Ἄννα Δια-
μαντοπούλου καί λοιπούς ἀξιωματούχους τοῦ Ὑπουργείου
γιά θέματα πού ἀφοροῦν τήν Ἐκκλησιαστική Ἐκπαίδευση.

Ἐκδήλωση 2ου Λυκείου Λαμίας
Στήν ἐκδήλωση, πού διοργάνωσε ὁ Σύλλογος Γονέων καί
Κηδεμόνων τοῦ 2ου Λυκείου Λαμίας, τό Σάββατο 13 Μαρτί-
ου, στό Πολιτιστικό Κέντρο τοῦ Δήμου Λαμιέων, παρέστη

καί ἀπηύθυνε σύντομο χαιρετισμό στούς παρισταμένους γο-
νεῖς, ἐκπαιδευτικούς καί μαθητές ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Νικόλαος. Ἡ ἐκδήλωση εἶχε τόν τίτλο « Κόρες
τῆς Εὔας καί γιοί τοῦ Ἀδάμ» καί διαπραγματεύονταν, μέσα
ἀπό διαφάνειες, κείμενα, ποιήματα, τραγούδια καί εἰσηγήσεις
εἰδικῶν ἐπιστημόνων τά προβλήματα τῶν διαφυλικῶν σχέ-
σεων. Τήν ἐπιμέλεια τῆς ὅλης προσπάθειας εἶχε ὁ Θεολόγος
κ. Ἰωάννης Σερδάρης, Καθηγητής τοῦ 2ου Λυκείου καί συ-
νεργάτης τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἐπίσκεψη ἐνορίας Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἄρεως.
Τό Σάββατο 20 Μαρτίου ἐπισκέφθηκαν τή Μητρόπολή μας 2
λεωφορεῖα μέ ἐκδρομεῖς ἀπό τήν ἐνορία Ἁγίου Ἐλευθερίου
Ἄρεως Ἀθηνῶν, ἐνορία στήν ὁποία ὑπηρέτησε ἐπί πολλά ἔτη
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, συνοδευόμενα ἀπό
τόν προϊστάμενο τῆς ἐνορίας παν. ἀρχιμανδρίτη π. Βαρνάβα
Θεοχάρη. Ὁ Σεβασμιώτατος ὑποδέχθηκε τούς ἐκδρομεῖς καί
τούς μίλησε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας, ἐνῶ στή
συνέχεια τούς ξενάγησε σέ κεντρικά μνημεῖα τῆς πόλης. Τό
μεσημέρι στούς ἐκδρομεῖς παρατέθηκε γεῦμα στό Πνευματι-
κό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Παγκρατίου
Λαμίας. Ἀκολούθως ἐπισκέφθηκαν τίς Ἱερές Μονές Ἀντινί-
τσης καί Ξυνιάδος.

Προσφορά ἀγάπης τῆς Μητροπόλεώς μας.
Κοντά στούς ἐνδεεῖς συνανθρώπους μας στάθηκε καί στίς
Ἅγιες ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα ἡ Ἱερά
Μητρόπολή μας. Ἀπό τίς ἐνορίες τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας
διενεμήθησαν σέ φτωχούς καί ἀπόρους 411 δέματα μέ ὑλικά
ἀγαθά προκειμένου νά μή μείνει κανένας ἄνθρωπος πεινα-
σμένος τίς ἅγιες ἡμέρες τοῦ Πάσχα. Ἐπίσης ἡ Ἱερά Μητρόπο-
λή μας μέ τήν εὐγενική χορηγεία τῆς Πολυκλινικῆς Λαμίας
προσέφερε σέ ἄπορους ἀδελφούς μας, πού εἶχαν ἀνάγκη,
τήν δυνατότητα τίς ἅγιες ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας νά
κάνουν δωρεάν ἰατρικές ἐξετάσεις. Μάλιστα 16 τρόφιμοι τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Λαμίας προσῆλθαν στή Πολυ-
κλινική καί πραγματοποίησαν δωρεάν τις ἀναγκαῖες ἰατρικές
ἐξετάσεις.    

Χειροτονία νέου κληρικοῦ.
Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, 28 Μαρτίου, στόν Ἱερό Μητροπολι-

Ἡ 18η Ἀπριλίου 2010, Κυριακή τῶν Μυροφόρων, γιά τήν
Λαμία καί τήν τοπική Ἐκκλησία ἀναδείχθηκε ἱστορική καί λαμ-
πρή, διότι κατ΄ αὐτήν τήν ἡμέρα μέ λαμπρότητα,  μεγαλοπρέ-
πεια καί σύμφωνα μέ τήν ἁρμόζουσα Ἐκκλησιαστική τάξη, ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἐτέλεσε τά
Ἐγκαίνια τοῦ νεόδμητου
Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου,
Ἀποστόλου καί Εὐαγγε-
λιστοῦ Λουκᾶ, πολιού-
χου Λαμίας, ὁ ὁποῖος
δεσπόζει στόν ὁμώνυμο
λόφο. 

Τά ἐγκαίνια ἄρχισαν
μέ τήν κατάθεση τῶν
Ἱερῶν Λειψάνων, πού
ἔκανε ὁ Σεβασμιώτατος
τό Σάββατο 17 Ἀπριλίου
καί ὁλοκληρώθηκαν τήν
Κυριακή 18 Ἀπριλίου μέ
τήν τοποθέτηση τῶν
Ἱερῶν Λειψάνων στόν
«βυθό» τῆς Ἁγίας Τρα-
πέζης καί τόν καθαγια-
σμό της μέ  Ἅγιο Μύρο.

Καί τίς δύο ἡμέρες πολλοί πιστοί προσῆλθαν στόν νεόδ-
μητο καί μεγαλοπρεπῆ Ἱερό Ναό, γιά νά ἐκφράσουν τήν χαρά,

τήν εὐλάβεια καί τόν σεβασμό τους πρός τόν ἅγιο Λουκᾶ καί
νά προσευχηθοῦν πρός τόν ἰατρό ἅγιο καί Εὐαγγελιστή, νά
τούς χαρίζει ὁ Θεός φωτισμό, δύναμη καί σωματική καί ψυχι-
κή ὑγεία.

Μετά τήν τελετή τῶν Ἐγκαινίων, ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε
τήν πρώτη Θεία Λειτουρ-
γία στήν ἐγκαινιασμένη
ἁγία Τράπεζα, πλαισιού-
μενος ἀπό 12 Ἱερεῖς τῆς
πόλεως. 

Στό τέλος τῆς Θείας
Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώ-
τατος Ποιμενάρχης μας
ἐδόξασε τόν Θεό πού
τόν ἀξίωσε νά θεμελιώ-
σει τόν Ἱερό Ναό τοῦ πο-
λιούχου καί σέ 13 χρό-
νια νά τόν ἐγκαινιάσει.
Ἀναφέρθηκε στίς δυσκο-
λίες καί τίς περιπέτειες
πού πέρασε ὁ Ναός,
ἀλλά πού μέ τήν βοή-
θεια τοῦ Θεοῦ καί τοῦ
Ἁγίου ξεπεράστηκαν.

Εὐχαρίστησε τούς Ἱερεῖς καί τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια, πού
κατά καιρούς ὑπηρέτησαν, τόν Δῆμο Λαμιέων, πού συνεχῶς
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Ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ π. Γερασίμου Φωκᾶ στόν Ε᾽ Κατανυκτικό Ἑσπερινό.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν Δ/ντή Περιφέρειας τῆς Ἀστυνομίας καί 
τόν νέο Δ/τή Κ.Ε.Υ.Π.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τούς μαθητές τῆς Γ᾽ τάξεως τοῦ 6ου Γυμνασίου.

Ἀπό τό μνημόσυνο τοῦ Μητροπολίτου πρ. Χαλκίδος Χρυσοστόμου.

Ἀπό τήν εἰς πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ π. Ἀπόστολου Μπερτσιμᾶ.

Ἐγκαίνια  Ἱεροῦ  Ναοῦ  Ἁγίου  Λουκᾶ  πολιούχου  Λαμίας

Θυρανοίξια Παρεκκλησίου
Ἁγίου Γεωργίου Τιθορέας

Μέ τήν παρουσία τοῦ τέως Πρωθυπουργοῦ κ. Ἰωάννη
Γρίβα, τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Ὑπουργείου Προστα-
σίας τοῦ Πολίτη κ. Τασούλα, τῆς Βουλευτοῦ κ. Τόνιας
Ἀντωνίου, τοῦ τ. Βουλευτοῦ κ. Νικολάου Σταυρογιάννη,
τῶν Δημάρχων Τιθορέας, Παρνασσοῦ καί Ἐλάτειας, τῶν
Διοικητῶν Ἀστυνομικοῦ Τμήματος, Ἀντλιοστασίου Μοδί-
ου καί Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας καί ἄλλων φορέων τῆς
περιοχῆς καί ἑκατοντάδων πιστῶν, τήν Παρασκευή 16
Ἀπριλίου τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος πλαισιούμενος ἀπό τούς Ἱερεῖς τῆς πε-
ριοχῆς, ἐτέλεσε τά θυρανοίξια τοῦ νεόδμητου ἐνοριακοῦ
παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ
Τροπαιοφόρου στήν Κάτω Τιθορέα.

Ὅλοι οἱ παριστάμενοι παρηκολούθησαν τά τελούμενα
μέ τήν πρέπουσα εὐλάβεια καί κατάνυξη καί ἔλαβαν τήν
χάρη τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

Στό τέλος τῶν Θυρανοιξίων, ὁ Σεβασμιώτατος συνεχά-
ρη τόν ἐφημέριο π. Εὐάγγελο Τσαπρούνη, τό Ἐκκλησια-
στικό Συμβούλιο καί ὅλους τούς δωρητές, πού μέσα σέ
λίγο χρονικό διάστημα ἀνήγειραν ἕναν τόσο ὡραῖο πετρό-
χτιστο Ναό.

Ἀκολούθως, ὁ ἐφημέριος π. Εὐάγγελος Τσαπρούνης
εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο, τούς ἐπισήμους καί τόν
λαό γιά τήν παρουσία τους, ἀναφέρθηκε ἐν συντομία στό
ἱστορικό τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, εὐχαρίστησε
ὅλους τούς ἐπωνύμους καί ἀνωνύμους δωρητές, οἱ
ὁποῖοι μέ τήν προσφορά τους συνέβαλαν στήν ὁλοκλή-
ρωση τοῦ Ναοῦ καί προσέφερε στούς μεγάλους δωρητές
ἀπό μία ἀσημένια εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

Στή συνέχεια ὅλοι οἱ πιστοί εἰσῆλθαν στόν Ἱερό Ναό
ἀσπάσθηκαν τήν Ἱερές Εἰκόνες καί ἐδόξασαν τόν Θεό πού
στίς μέρες μας ὑπάρχουν ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι γιά τήν
Ἐκκλησία τους δίνουν τά πάντα.

Τό Ἱερό αὐτό παρεκκλήσιο εὑρισκόμενο μέσα σέ ἕνα
καταπράσινο καί ἀνθισμένο τοπίο θά ἀποτελεῖ κόσμημα
γιά τήν περιοχή καί θά προσελκύει τούς πιστούς, οἱ ὁποῖοι
θά αἰσθάνονται τήν ἀνάγκη νά ἐπικοινωνήσουν μέ τόν
Θεό καί νά ζητήσουν τήν βοήθεια τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

Στό τέλος προσφέρθηκε σέ ὅλους κέρασμα.



Ποιμαντικό ἔργο Σεβασμιωτάτου.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας μεταξύ τῶν ἄλλων ποι-
μαντικῶν του δράσεων κατά τό παρελθόν δίμηνο ἱερούργη-
σε καί ὡμίλησε. τήν Κυριακή 29 Φεβρουαρίου, Β Νηστειῶν,
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀθανασίου Ροδίτσης. την Κυριακή 7
Μαρτίου, τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων
Ἀποστόλων Πελασγίας, ὅπου παρέστη καί ὁ Δήμαρχος τῆς
πόλης κ. Χρῆστος Τιμπλαλέξης. τήν Κυριακή 14 Μαρτίου, Δ΄
Νηστειῶν, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Σιδηροδρομικοῦ
Σταθμοῦ Λιανοκλαδίου, ὅπου μετά τή Λειτουργία στό κάτω-
θεν τοῦ Ναοῦ Πνευματικό Κέντρο ὀνοματόδοτησε τό παρεκ-
κλήσιο του Κέντρου καί τό ἀφιέρωσε στούς Παμμεγίστους
Ταξιάρχες. τό Σάββατο 20 Μαρτίου, ἑορτή τοῦ ἁγίου Γρηγο-
ρίου Νέων Πατρῶν, χοροστάτησε στό ὁμώνυμο πανηγυρίζον
Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Ἄμπλιανης Λαμίας. τήν Δευτέ-
ρα 5 Ἀπριλίου στήν Ἱερά Μονή Δαμάστας. τήν Τρίτη 6 Ἀπρι-
λίου στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Βλασίου Στυλίδος. τήν Πέμπτη 8
Ἀπριλίου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἡρωδίωνος, στόν Ἱερό Ναό Ἁγί-
ου Λουκᾶ Λαμίας, ὅπου τέλεσε ἀρτοκλασία πού προσέφερε
ὁ Ἠθικοθρησκευτικός Σύλλογος «ΑΓΙΟΣ ΗΡΩΔΙΩΝ» Λαμίας.

τήν Παρασκευή 9 Ἀπριλίου, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, στό πανη-
γυρίζον παρεκκλήσιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀντινίτσης. τήν Παρα-
σκευή 16 Ἀπριλίου στό Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ
στό Κέντρο Νεότητος τῆς Μητροπόλεώς μας. την Παρασκευή
23 Ἀπριλίου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, στήν Ἱερά Μονή
Ἁγίου Γεωργίου Στυλίδος.                                        

Ἐπισκέψεις ἐπισήμων στόν Μητροπολίτη μας.
Τήν Δευτέρα 1 Μαρτίου ἐπισκέφθηκε ἐθιμοτυπικά τόν Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο ὁ νέος  Διευθυντής
τῶν Πυροσβεστικῶν Ὑπηρεσιῶν τῆς Περιφέρειας Στερεᾶς
Ἑλλάδος Ἀρχιπύραρχος κ. Παναγιώτης Νίκας. τήν Τρίτη 2
Μαρτίου τον Σεβασμιώτατο ἐπισκέφθηκε ὁ νέος Περιφερει-
ακός Διευθυντής Ἐκπαιδεύσεως Στερεᾶς Ἑλλάδος κ. Ἠλίας
Ἀργυρόπουλος. τήν Παρασκευή 5 Μαρτίου τόν ἐπισκέφθηκε
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γε-
ώργιος, ὁ ὁποῖος προσέφερε στόν Σεβασμιώτατο ἀσημένια
εἰκόνα ἀντίγραφο τῆς τοιχογραφίας τοῦ Παντοκράτορος τοῦ
Καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Λουκᾶ Στειρίου. τήν Τρί-
τη 16 Μαρτίου τόν ἐπισκέφθηκε ὁ νέος Διοικητής τῆς

ΜΕΡ.ΥΠ. Ὑποστράτηγος κ. Θεόδωρος Ζάχαρης, στόν ὁποῖο ὁ
Σεβασμιώτατος προσέφερε ἀναμνηστικό δῶρο. τή Δευτέρα
12 Ἀπριλίου τόν ἐπισκέφθηκε ὁ νέος Ἀστυνομικός Διευθυν-
τής Φθιώτιδος Ταξίαρχος κ. Ἀριστείδης Κυριαζόπουλος καί
τή Δευτέρα 19 Ἀπριλίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λή-
μνου κ. Ἱερόθεος. Τέλος τον Σεβασμιώτατο ἐπισκέφθηκε ὁ
νέος Ἀστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Στερεᾶς Ἑλλάδος
Ὑποστράτηγος κ. Παναγιώτης Νάνης και ὁ νέος Διοικητής
τοῦ Κέντρου Ἐκπαιδεύσεως Ὑλικοῦ Πολέμου Ταξίαρχος κ.
Σπυρίδων Κουρέλης.

Ἐπίσκεψη μαθητῶν.

Τά γραφεῖα τῆς Μητροπόλεώς μας καί τόν Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο ἐπισκέφθηκαν τήν Τετάρτη 3
Μαρτίου μαθητές τῆς τρίτης τάξεως τοῦ 6ου Γυμνασίου Λα-
μίας συνοδευόμενοι ἀπό τήν Διευθύντρια τοῦ Σχολείου κα
Κατερέλου καί ἀπό τόν Θεολόγο Καθηγητή τοῦ Σχολείου κ.
Κωνσταντῖνο Σφήκα. Στά παιδιά, τά ὁποῖα ξεναγήθηκαν
στούς χώρους τῶν γραφείων τῆς Μητροπόλεως καί τοῦ
Πνευματικοῦ Κέντρου καί εἶδαν ἀπό κοντά τή λειτουργία τοῦ
Κέντρου Ἀγάπης τῆς ἐνορίας ἀπό τό ὁποῖο σιτίζονται καθημε-
ρινά 38 ἐνδεεῖς ἀδελφοί μας, μίλησε ὁ Σεβασμιώτατος καί
ἀναφέρθηκε στίς δραστηριότητες τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

συμπαρίσταται στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ πολιούχου, τούς
δωρητές καί εὐεργέτες καί ὅλους τούς φανερούς καί ἀφανεῖς
δωρητές, πού ἐβοήθησαν καί ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες
ἀνοικοδομήσεως καί ἐξωραϊσμοῦ τοῦ περικαλοῦς Ἱεροῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ. 

Ἀκολούθως, εἰς ἔκφρασιν τιμῆς καί εὐλογίας ἀπένειμε τό
Μετάλλιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μετά διπλώματος, σέ τρεῖς
μεγάλους δωρητές: τόν κ. Νικόλαο Γερμενή, τόν κ. Νικόλαο
Ἀλεξιᾶ καί τήν κα Αἰκατερίνη Γαρδίκη. 

Τέλος, εἰς ἀνάμνησιν τῶν Ἐγκαινίων καί εἰς ἔνδειξιν τιμῆς
καί ἀγάπης πρός τόν Δῆμο Λαμιέων προσσέφερε στόν Δήμαρ-
χο κ. Γεώργιο Κοτρωνιᾶ μία ἁγιογραφημένη εἰκόνα τῆς Πανα-
γίας μέ τήν εὐχή νά σκεπάζει τόν ἴδιο, τόν Δῆμο καί ὅλο τόν
κόσμο. 

Εὐχήθηκε δέ σέ ὅλους τούς παρισταμένους, πού μέ τήν
παρουσία τους τίμησαν τόν πολιοῦχο, ὁ Ἅγιος Λουκᾶς νά πρε-
σβεύει ἀδιαλλείπτως στόν Κύριο καί νά τούς χαρίζει ὑγεία καί
δύναμη.

Στό τέλος, μαζί μέ τό ἀντίδωρο ὁ Σεβασμιώτατος διένειμε
τήν εὐλογία τῶν ἐγκαινίων καί παρέδωσε τόν Ἱερό Ναό λου-
σμένο στή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό δέ Ἐκκλησιαστικό
Συμβούλιο προσέφερε κέρασμα σέ ὅλο τό Ἐκκλησίασμα.

Στά Ἐγκαίνια παρέστησαν οἱ Βουλευτές κα Τόνια Ἀντωνί-
ου, κ. Χρῆστος Σταϊκούρας, ὁ Νομάρχης κ. Ἀθανάσιος Χειμά-
ρας, ὁ Δήμαρχος Λαμιέων κ. Γεώργιος Κοτρωνιᾶς, ὁ πολιτευ-
τής κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης, ὁ Στρατηγός Διοικητής
ΜΕΡ.ΥΠ. κ. Θεόδωρος Ζάχαρης, ὁ Διοικητής Κ.Ε.Υ.Π. κ. Σπυ-
ρίδων Κουρέλης, ἐκπρόσωποι τῆς Ἀστυνομίας, τῆς Πυροσβε-
στικῆς, τῶν Δικαστικῶν Ἀρχῶν καί πλῆθος λαοῦ. 
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Ἐπέτειος ἀνακομιδῆς γέροντος Βησσαρίωνος.
Τέσσαρα ἔτη συμπληρώθηκαν φέτος ἀπό τήν ἡμέρα τῆς ἀνα-
κομιδῆς τοῦ ἄφθαρτου  σκηνώματος τοῦ γέροντος Βησσα-
ρίωνος τῆς ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος καί τήν Τετάρτη 3 Μαρτί-
ου, ἡμέρα ἀνακομιδῆς τοῦ γέροντος, τελέσθηκε στόν Ἱερό
Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας Ἀρχιερατική Προηγιασμένη Λει-
τουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
μας κ. Νικολάου, κατά τήν ὁποία παρέστησαν ὅλοι οἱ ἱερεῖς
τῆς πόλεως τῆς Λαμίας καί τῶν περιχώρων καί πολλοί εὐσε-
βεῖς χριστιανοί. Στήν σύντομη ὁμιλία του στό χριστεπώνυμο
πλήρωμα ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στό γεγονός τῆς
ἀνακομιδῆς τοῦ σκηνώματος τοῦ γέροντος καί τῆς θαυ-
μαστῆς ἀφθορτότητάς του, πού ἀποτελεῖ μεγάλη εὐλογία καί
πνευματικό στήριγμα γιά τή Μητρόπολή μας.

Μνημόσυνο Μητροπολίτου πρ. Χαλκίδος

Τό Σάββατο 6 Μαρτίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος μετέβη στή Χαλκίδα, ὅπου στόν Ἱερό Μητροπο-
λιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου χοροστάτησε μετά πολλῶν
ἄλλων ἀρχιερέων στό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ
ἀειμνήστου Μητροπολίτου πρ. Χαλκίδος, Ἰσταίας καί Βορεί-
ων Σποράδων κυροῦ Χρυσοστόμου Βέργη.

Ὁρκωμοσία Προέδρου Δημοκρατίας.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ὡς μέλος
τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου παρέστη στήν ὁρκωμοσία τοῦ
Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπού-
λια πού τελέσθηκε τήν Παρασκευή 12 Μαρτίου στό Προ-
εδρικό Μέγαρο. Ἐπίσης συμμετεῖχε στίς ἐργασίες τῆς Διαρ-
κοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῆς Ἱεραρχίας γιά τό παρελθόν δίμη-
νο, ἐνῶ ὡς Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκκλησια-
στικῆς Ἐκπαιδεύσεως εἶχε συναντήσεις μέ τήν Ὑπουργό Παι-
δείας, Διά Βίου Μάθησης καί Θρησκευμάτων κ. Ἄννα Δια-
μαντοπούλου καί λοιπούς ἀξιωματούχους τοῦ Ὑπουργείου
γιά θέματα πού ἀφοροῦν τήν Ἐκκλησιαστική Ἐκπαίδευση.

Ἐκδήλωση 2ου Λυκείου Λαμίας
Στήν ἐκδήλωση, πού διοργάνωσε ὁ Σύλλογος Γονέων καί
Κηδεμόνων τοῦ 2ου Λυκείου Λαμίας, τό Σάββατο 13 Μαρτί-
ου, στό Πολιτιστικό Κέντρο τοῦ Δήμου Λαμιέων, παρέστη

καί ἀπηύθυνε σύντομο χαιρετισμό στούς παρισταμένους γο-
νεῖς, ἐκπαιδευτικούς καί μαθητές ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Νικόλαος. Ἡ ἐκδήλωση εἶχε τόν τίτλο « Κόρες
τῆς Εὔας καί γιοί τοῦ Ἀδάμ» καί διαπραγματεύονταν, μέσα
ἀπό διαφάνειες, κείμενα, ποιήματα, τραγούδια καί εἰσηγήσεις
εἰδικῶν ἐπιστημόνων τά προβλήματα τῶν διαφυλικῶν σχέ-
σεων. Τήν ἐπιμέλεια τῆς ὅλης προσπάθειας εἶχε ὁ Θεολόγος
κ. Ἰωάννης Σερδάρης, Καθηγητής τοῦ 2ου Λυκείου καί συ-
νεργάτης τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἐπίσκεψη ἐνορίας Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἄρεως.
Τό Σάββατο 20 Μαρτίου ἐπισκέφθηκαν τή Μητρόπολή μας 2
λεωφορεῖα μέ ἐκδρομεῖς ἀπό τήν ἐνορία Ἁγίου Ἐλευθερίου
Ἄρεως Ἀθηνῶν, ἐνορία στήν ὁποία ὑπηρέτησε ἐπί πολλά ἔτη
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, συνοδευόμενα ἀπό
τόν προϊστάμενο τῆς ἐνορίας παν. ἀρχιμανδρίτη π. Βαρνάβα
Θεοχάρη. Ὁ Σεβασμιώτατος ὑποδέχθηκε τούς ἐκδρομεῖς καί
τούς μίλησε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας, ἐνῶ στή
συνέχεια τούς ξενάγησε σέ κεντρικά μνημεῖα τῆς πόλης. Τό
μεσημέρι στούς ἐκδρομεῖς παρατέθηκε γεῦμα στό Πνευματι-
κό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Παγκρατίου
Λαμίας. Ἀκολούθως ἐπισκέφθηκαν τίς Ἱερές Μονές Ἀντινί-
τσης καί Ξυνιάδος.

Προσφορά ἀγάπης τῆς Μητροπόλεώς μας.
Κοντά στούς ἐνδεεῖς συνανθρώπους μας στάθηκε καί στίς
Ἅγιες ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα ἡ Ἱερά
Μητρόπολή μας. Ἀπό τίς ἐνορίες τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας
διενεμήθησαν σέ φτωχούς καί ἀπόρους 411 δέματα μέ ὑλικά
ἀγαθά προκειμένου νά μή μείνει κανένας ἄνθρωπος πεινα-
σμένος τίς ἅγιες ἡμέρες τοῦ Πάσχα. Ἐπίσης ἡ Ἱερά Μητρόπο-
λή μας μέ τήν εὐγενική χορηγεία τῆς Πολυκλινικῆς Λαμίας
προσέφερε σέ ἄπορους ἀδελφούς μας, πού εἶχαν ἀνάγκη,
τήν δυνατότητα τίς ἅγιες ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας νά
κάνουν δωρεάν ἰατρικές ἐξετάσεις. Μάλιστα 16 τρόφιμοι τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Λαμίας προσῆλθαν στή Πολυ-
κλινική καί πραγματοποίησαν δωρεάν τις ἀναγκαῖες ἰατρικές
ἐξετάσεις.    

Χειροτονία νέου κληρικοῦ.
Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, 28 Μαρτίου, στόν Ἱερό Μητροπολι-

Ἡ 18η Ἀπριλίου 2010, Κυριακή τῶν Μυροφόρων, γιά τήν
Λαμία καί τήν τοπική Ἐκκλησία ἀναδείχθηκε ἱστορική καί λαμ-
πρή, διότι κατ΄ αὐτήν τήν ἡμέρα μέ λαμπρότητα,  μεγαλοπρέ-
πεια καί σύμφωνα μέ τήν ἁρμόζουσα Ἐκκλησιαστική τάξη, ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἐτέλεσε τά
Ἐγκαίνια τοῦ νεόδμητου
Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου,
Ἀποστόλου καί Εὐαγγε-
λιστοῦ Λουκᾶ, πολιού-
χου Λαμίας, ὁ ὁποῖος
δεσπόζει στόν ὁμώνυμο
λόφο. 

Τά ἐγκαίνια ἄρχισαν
μέ τήν κατάθεση τῶν
Ἱερῶν Λειψάνων, πού
ἔκανε ὁ Σεβασμιώτατος
τό Σάββατο 17 Ἀπριλίου
καί ὁλοκληρώθηκαν τήν
Κυριακή 18 Ἀπριλίου μέ
τήν τοποθέτηση τῶν
Ἱερῶν Λειψάνων στόν
«βυθό» τῆς Ἁγίας Τρα-
πέζης καί τόν καθαγια-
σμό της μέ  Ἅγιο Μύρο.

Καί τίς δύο ἡμέρες πολλοί πιστοί προσῆλθαν στόν νεόδ-
μητο καί μεγαλοπρεπῆ Ἱερό Ναό, γιά νά ἐκφράσουν τήν χαρά,

τήν εὐλάβεια καί τόν σεβασμό τους πρός τόν ἅγιο Λουκᾶ καί
νά προσευχηθοῦν πρός τόν ἰατρό ἅγιο καί Εὐαγγελιστή, νά
τούς χαρίζει ὁ Θεός φωτισμό, δύναμη καί σωματική καί ψυχι-
κή ὑγεία.

Μετά τήν τελετή τῶν Ἐγκαινίων, ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε
τήν πρώτη Θεία Λειτουρ-
γία στήν ἐγκαινιασμένη
ἁγία Τράπεζα, πλαισιού-
μενος ἀπό 12 Ἱερεῖς τῆς
πόλεως. 

Στό τέλος τῆς Θείας
Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώ-
τατος Ποιμενάρχης μας
ἐδόξασε τόν Θεό πού
τόν ἀξίωσε νά θεμελιώ-
σει τόν Ἱερό Ναό τοῦ πο-
λιούχου καί σέ 13 χρό-
νια νά τόν ἐγκαινιάσει.
Ἀναφέρθηκε στίς δυσκο-
λίες καί τίς περιπέτειες
πού πέρασε ὁ Ναός,
ἀλλά πού μέ τήν βοή-
θεια τοῦ Θεοῦ καί τοῦ
Ἁγίου ξεπεράστηκαν.

Εὐχαρίστησε τούς Ἱερεῖς καί τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια, πού
κατά καιρούς ὑπηρέτησαν, τόν Δῆμο Λαμιέων, πού συνεχῶς
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Ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ π. Γερασίμου Φωκᾶ στόν Ε᾽ Κατανυκτικό Ἑσπερινό.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν Δ/ντή Περιφέρειας τῆς Ἀστυνομίας καί 
τόν νέο Δ/τή Κ.Ε.Υ.Π.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τούς μαθητές τῆς Γ᾽ τάξεως τοῦ 6ου Γυμνασίου.

Ἀπό τό μνημόσυνο τοῦ Μητροπολίτου πρ. Χαλκίδος Χρυσοστόμου.

Ἀπό τήν εἰς πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ π. Ἀπόστολου Μπερτσιμᾶ.

Ἐγκαίνια  Ἱεροῦ  Ναοῦ  Ἁγίου  Λουκᾶ  πολιούχου  Λαμίας

Θυρανοίξια Παρεκκλησίου
Ἁγίου Γεωργίου Τιθορέας

Μέ τήν παρουσία τοῦ τέως Πρωθυπουργοῦ κ. Ἰωάννη
Γρίβα, τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Ὑπουργείου Προστα-
σίας τοῦ Πολίτη κ. Τασούλα, τῆς Βουλευτοῦ κ. Τόνιας
Ἀντωνίου, τοῦ τ. Βουλευτοῦ κ. Νικολάου Σταυρογιάννη,
τῶν Δημάρχων Τιθορέας, Παρνασσοῦ καί Ἐλάτειας, τῶν
Διοικητῶν Ἀστυνομικοῦ Τμήματος, Ἀντλιοστασίου Μοδί-
ου καί Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας καί ἄλλων φορέων τῆς
περιοχῆς καί ἑκατοντάδων πιστῶν, τήν Παρασκευή 16
Ἀπριλίου τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος πλαισιούμενος ἀπό τούς Ἱερεῖς τῆς πε-
ριοχῆς, ἐτέλεσε τά θυρανοίξια τοῦ νεόδμητου ἐνοριακοῦ
παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ
Τροπαιοφόρου στήν Κάτω Τιθορέα.

Ὅλοι οἱ παριστάμενοι παρηκολούθησαν τά τελούμενα
μέ τήν πρέπουσα εὐλάβεια καί κατάνυξη καί ἔλαβαν τήν
χάρη τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

Στό τέλος τῶν Θυρανοιξίων, ὁ Σεβασμιώτατος συνεχά-
ρη τόν ἐφημέριο π. Εὐάγγελο Τσαπρούνη, τό Ἐκκλησια-
στικό Συμβούλιο καί ὅλους τούς δωρητές, πού μέσα σέ
λίγο χρονικό διάστημα ἀνήγειραν ἕναν τόσο ὡραῖο πετρό-
χτιστο Ναό.

Ἀκολούθως, ὁ ἐφημέριος π. Εὐάγγελος Τσαπρούνης
εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο, τούς ἐπισήμους καί τόν
λαό γιά τήν παρουσία τους, ἀναφέρθηκε ἐν συντομία στό
ἱστορικό τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, εὐχαρίστησε
ὅλους τούς ἐπωνύμους καί ἀνωνύμους δωρητές, οἱ
ὁποῖοι μέ τήν προσφορά τους συνέβαλαν στήν ὁλοκλή-
ρωση τοῦ Ναοῦ καί προσέφερε στούς μεγάλους δωρητές
ἀπό μία ἀσημένια εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

Στή συνέχεια ὅλοι οἱ πιστοί εἰσῆλθαν στόν Ἱερό Ναό
ἀσπάσθηκαν τήν Ἱερές Εἰκόνες καί ἐδόξασαν τόν Θεό πού
στίς μέρες μας ὑπάρχουν ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι γιά τήν
Ἐκκλησία τους δίνουν τά πάντα.

Τό Ἱερό αὐτό παρεκκλήσιο εὑρισκόμενο μέσα σέ ἕνα
καταπράσινο καί ἀνθισμένο τοπίο θά ἀποτελεῖ κόσμημα
γιά τήν περιοχή καί θά προσελκύει τούς πιστούς, οἱ ὁποῖοι
θά αἰσθάνονται τήν ἀνάγκη νά ἐπικοινωνήσουν μέ τόν
Θεό καί νά ζητήσουν τήν βοήθεια τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

Στό τέλος προσφέρθηκε σέ ὅλους κέρασμα.



Μέ λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια ἑορτάσθηκε καί φέτος
ἡ Σύναξη πάντων τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων, στόν Ἱερό Μητροπολι-
τικό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας. Οἱ λατρευ-
τικές ἐκδηλώσεις ἄρχισαν τήν Παρασκευή 19 Μαρτίου μέ τήν
μεταφορά τῶν ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ὁσίου Δαβίδ, τοῦ ὁσίου
Σεραφείμ, τοῦ ὁσίου Ἀγάθωνος καί τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου ἀπό
τό Μητροπολιτικό Μέγαρο στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς
Λαμίας, ἀπό τόν Σεβα-
σμιώτατο Ποιμενάρχη
μας κ. Νικόλαο καί τόν
ἱερό Κλῆρο. Ἀκολούθως
τελέσθηκε ἡ Ἀκολουθία
τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου,
στήν ὁποία ἐχοροστάτη-
σε καί ὡμίλησε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης
μας. 

Στίς 10 μ.μ. ἄρχισε
ὁλονύκτιος ἀγρυπνία, ἡ
ὁποία διήρκησε μέχρι τίς
5 τό πρωί. Τήν ἀγρυπνία
ἐτέλεσε ὁ Καθηγούμενος
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου
Νικολάου Δίβρης Ἀρχιμ.
Ἀρσένιος Κατερέλος καί
ἔψαλαν οἱ Πανοσιολογιώτατοι πατέρες Γερμανός τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἀγάθωνος καί Δαμασκηνός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γε-
ωργίου Στυλίδος, πλαισιούμενοι ἀπό νέους.

Τό πρωί ἔγινε Θεία Λειτουργία ἀπό τόν Ἀρχιερατικό Ἐπί-
τροπο Λαμίας Πρωτοπρ. Νεόφυτο Ραφαηλίδη, ἐνῶ τό ἀπόγευ-
μα τελέσθηκε Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ρεντίνης κ. Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος καί
ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο καί μέ τή συμμετοχή τῶν Σεβασμιωτά-
των Μητροπολιτῶν Ἐλασσῶνος κ. Βασιλείου, Θεσσαλιώτιδος
καί Φαναριοφερσάλων κ. Κυρίλλου καί τοῦ Ποιμενάρχου μας
κ. Νικολάου.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα Κυριακή 21 Μαρτίου τελέσθηκε
πολυαρχιερατικό συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐλασσῶνος κ. Βασιλείου, ὁ ὁποῖος

καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο. 
Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-

πολίτης μας ἐκφράζοντας καί τά αἰσθήματα τοῦ ἱεροῦ κλήρου
καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ καλωσόρισε καί εὐχαρίστησε τούς φι-
λοξενουμένους Ἀρχιερεῖς, πού ἔσπευσαν νά συνεορτάσουν
τήν Ἱερά Σύναξη τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων, ἀναφέρθηκε στούς δε-
σμούς φιλίας πού συνδέονται μεταξύ τους, ἐπαίνεσε τό θεάρε-

στο ἔργο πού ἐπιτελοῦν
καί τούς εὐχήθηκε νά
ἔχουν ὑγεία, δύναμη καί
πνευματική πολυκαρπία. 

Ἀκολούθως ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἐτίμησε τήν κα
Γεωργία Καραπατάκη,
πού προσέφερε στήν Ἱερά
Μητρόπολη 140 κιβώτια
μέ γραφική ὕλη, τά ὁποῖα
ἀπεστάλησαν στήν Ἐξωτε-
ρική Ἱεραποστολή καί σέ
φτωχά παιδιά τῆς Φθιώτι-
δος. Ὁ Σεβασμιώτατος
ἀπένειμε στήν κα Καρα-
πατάκη τό Μετάλλιο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως, με-
τά διπλώματος, καί τήν

εὐχαρίστησε γιά τήν γενναιόδωρη προσφορά της.
Στή Θεία Λειτουργία παρέστησαν ὁ Βουλευτής κ. Χρ. Σταϊ-

κούρας, ὁ Νομάρχης κ. Ἀθ. Χειμάρας, οἱ Στρατηγοί τῆς ΜΕ-
ΡΥΠ, τῆς Ἀστυνομίας καί τῆς Πυροσβεστικῆς, ὁ Περιφερειακός
Διευθυντής τῆς Ἐκπαιδεύσεως κ. Ἀργυρόπουλος καί πλῆθος
κόσμου. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία μετεδόθησαν ἀπ΄
εὐθείας ἀπό τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό FM1 καί τόν Τηλεοπτικό
Σταθμό STAR Κεντρικῆς Ἑλλάδος.

Ἡ ἑορτή τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων ὁλοκληρώθηκε τό βράδυ μέ
τόν Κατανυκτικό Ἑσπερινό, στόν ὁποῖο ἐχοροστάτησε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας καί ὁμίλησε γιά τήν Ὁσία Μαρία
τήν Αἰγυπτία καί τήν μετάνοια ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Ἀρχιμ. Γεράσιμος Φωκᾶς.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Ἑμεῖς οἱ 250 Ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος μέ τήν

εὐκαιρία τοῦ 29ου Ἱερατικοῦ Συνεδρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Φθιώτιδος, πού ἔλαβε χώρα τήν Τρίτη 20 Ἀπριλίου 2010 στόν
Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ν. Ἄμπλιανης Λαμίας, καί μετά
ἀπό τήν ἐμπνευσμένη εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του Φθιώτιδος κ. Νικολάου καί τήν ἐμπεριστατωμένη Ὁμιλία τοῦ
Κοσμήτορος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης κ. Ἰωάννου Κογκούλη, μέ θέμα: « Ὁ Παι-
δαγωγικός ρόλος τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Ἐνορίας καί τοῦ ἱεροῦ Κλή-
ρου στόν σύγχρονο κόσμο», ἀποφασίσαμε τά κάτωθι:

1. Διατρανώνουμε καί διακηρύσσουμε τήν πίστη μας στήν
ἱστορική ἀλήθεια ὅτι «ὁ Ἑλληνισμός μεγαλούργησε μέσω τῆς
συμμαχίας του μέ τόν Χριστιανισμό» (Κων. Παπαρρηγόπουλος)
καί ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας προσέφερε τά πάντα στήν ἐπι-
βίωση καί ἀνάσταση τῆς Ἑλληνικῆς Πατρίδος.

2. Ὑπογραμμίζουμε τό γεγονός, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλληνική
Ἐκκλησία ὑπῆρξε κατά τή διάρκεια τῆς ἱστορικῆς πορείας τοῦ
Ἔθνους μας, ὄχι μόνο ἡ Κιβωτός τῆς Σωτηρίας τῶν πιστῶν
μελῶν της, ἀλλά καί ὁ θεματοφύλακας τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως
καί ταυτότητας, τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καί τῆς ἰδιοπροσωπείας
τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων.

3. Τονίζουμε μέ ἱερή καύχηση τήν ἀναντίρρητη πραγματικό-
τητα, ὅτι καί σήμερα, πού ἡ κοινωνία μας διέρχεται μιά πρωτο-
φανή κρίση, ὄχι μόνο οἰκονομική, ἀλλά κυρίως κρίση ἀξιῶν,
ἤθους καί πνευματικοῦ πολιτισμοῦ, ἡ Ὀρθόδοξη Καθολική
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ὑπηρετεῖ μέ τή θεία Λατρεία, τό ποιμαντι-
κό καί φιλανθρωπικό της ἔργο καί τήν Ὀρθόδοξη ἀγωγή, τήν
ἑνότητα καί τήν προκοπή τοῦ λαοῦ μας, πέρα καί πάνω ἀπό
κόμματα, καί τήν προσήλωσή του στίς καθαρές πηγές τῆς ἑλλη-
νορθόδοξης Παράδοσής μας.

4. Ἐπισημαίνουμε, ὅτι στήν ἐπιχειρούμενη ἀλλοτρίωση τῆς
ἑλληνικῆς κοινωνίας καί ἰδαίτερα στή μετάλλαξη τῆς ἑλληνικῆς
νεολαίας, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἰσηγεῖται ταπεινά στά παιδιά
της ὄχι μιά στεγνή γνώση, ἀλλά «τήν ὑγιαίνουσα παιδεία, χαρα-
κτηριστικό τῆς ὁποίας εἶναι: «ἡ Σοφία, ἡ Ζωή, ὁ Ἁγιασμός, ἡ Δύ-
ναμις, τό Φῶς τό Ἀληθινόν» καί θέλει νά ὁδηγήσει τά νειάτα ὄχι
στή δουλικότητα καί τόν καταναλωτισμό, ἀλλά στήν «ἐλευθε-
ρίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ».

5. Ἐφιστοῦμε τήν προσοχή ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων,
ὅτι μέσα στή σύγχρονη Ἑνωμένη Εὐρώπη, χωρίς νά καταργοῦμε
τό σεβασμό πρός τούς ἄλλους λαούς, εἶναι ἀδήριτη ἀνάγκη νά
διατηρήσουμε ἀκέραιη καί συνεχή τήν ὀρθόδοξη πνευματική
ἰδιαιτερότητά μας, ἡ ὁποία συναπαρτίζεται καί ἐκφράζεται ἀπό
τήν Ἱστορία μας, τή Γλώσσα μας, τή Θεολογία μας, τη θεία Λα-
τρεία μας, ὁπωσδήποτε καί ἀπό τά Σύμβολά μας, τῆς Πίστεως
καί τῆς Πατρίδας, τά ὁποία ὅλα μαζί συνιστοῦν τήν Ταυτότητά
μας ὡς  Ὀρθοδόξων  Ἑλλήνων.

6. Τέλος, εἴμαστε στό πλευρό τῆς δοκιμαζόμενης Ἑλληνικῆς
κοινωνίας, μέρος καί ἑμεῖς τοῦ σώματος αὐτῆς, καί συμπαριστά-
μεθα στόν χειμαζόμενο λαό μέ τήν προσευχή μας καί τήν ἔμπρα-
κτη ἀγάπη μας. Εἴμαστε ὅμως ἀντίθετοι σέ ὅλα ὅσα τεκταίνονται
εἰς βάρος τῆς ἐλευθερίας, τῆς προκοπῆς καί τῆς ἱστορικῆς δια-
χρονικότητας τῆς Παραδόσεώς μας καί δέν θά ἀποδεχτοῦμε τήν
ἐπιχειρούμενη διάλυση τῆς οἰκογένειας καί τήν καθαίρεση τῶν
Ἱερῶν μας Συμβόλων.

ΛΑΜΙΑ, 20 Ἀπριλίου 2010

Ἅπαντες οἱ ἱερεῖς ( Ἱεροκήρυκες, Ἡγούμενοι, Ἐφημέριοι, 
Διάκονοι) τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
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Θυρανοίξια Ἰδιωτικῶν Παρεκκλησίων
Τά θυρανοίξια σέ δύο ἰδιωτικά παρεκκλήσια ἐτέλεσε ὁ Σε-

βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος κατά τήν ἑβδο-
μάδα μετά τό Πάσχα καί συγκεκριμένα:

Τήν Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου 5 Ἀπριλίου, ἐτέλεσε τά
θυρανοίξια τοῦ ἰδιωτικοῦ παρεκκλησίου τῆς Ἁγίας Τριάδος,
ἰδιοκτησίας τοῦ Προέδρου τοῦ ΛΑΟΣ κ. Γεωργίου Καρατζαφέ-
ρη στή Σκάλα Ἀταλάντης καί τήν Τετάρτη τῆς Διακαινησίμου 7
Ἀπριλίου, ἐτέλεσε τά θυρανοίξια ἰδιωτικοῦ παρεκκλησίου τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἰδιοκτησίας τῆς οἰκογενείας Εὐαγγέ-
λου καί Ἀναστασίας Μπουρλῆ στό Καλαπόδι Λοκρίδος.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπευθυνόμενος στούς ἰδιοκτήτες ἐξέ-
φρασε τήν χαρά του πού ἱδρύθηκαν δύο καινούργια παρεκ-
κλήσια, στά ὁποῖα θά καταφεύγουν οἱ οἰκογένειες τῶν κτιτό-
ρων καί θά εὑρίσκουν ἠρεμία καί γαλήνη πνευματική. Τούς
εὐχήθηκε δέ, νά ἔχουν ἀκοίμητες τίς πρεσβεῖες τῶν Ἁγίων καί
πλούσιο τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως στή ζωή τους καί στά ἔργα
τους.

Στά θυρανοίξια παρέστησαν συγγενεῖς καί φίλοι τῶν οἰκο-
γενειῶν καί κάτοικοι ἀπό τά χωριά καί τίς γύρω περιοχές.

ΕΟΡΤΗ ΦΘΙΩΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

& ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιον τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Ἀγάθωνος ................................................2000,00
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Πετρόπουλος ..........................500,00
Ἀνώνυμος ..............................................................500,00
Ἡ κα Ἀναστασία Κασούνη καί Εὐάγγελος Μπουρλῆς, 
διά παράσταση Σεβασμιωτάτου, ............................400,00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιον τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Μαλεσίνας .......................300,00
Ἀνώνυμος ..............................................................250,00

Ὑπέρ Γηροκομείων
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιον τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Ἀγάθωνος ...............................................3.000,00
Ὁ κ. Ἄγγελος Ἀλιμπέρτης ...................................1.000,00

Ὑπέρ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
Ὁ κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης, Πρόεδρος ΛΑΟΣ, 
διά παράσταση Σεβασμιωτάτου, .........................5.000,00 
Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ Παναγίας Δεσποίνης Λαμίας ........................250,00
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Καλλίστρατος Λυράκης ..............200,00

Ὑπέρ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζα
Ἡ κα Χρυσταλένη Γιαννάκου .................................100,00
Τό Ἐνοριακό Φιλόπτωχο Ταμεῖο 
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μαρτίνου ......................120,00
Ἀνώνυμος ..............................................................100,00
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη ...........................................60,00
Ὁ κ. Παῦλος Κυράτσης ............................................51,00
Ὁ αἰδεσ. Πρεσβ. π. Κωνσταντῖνος Θεολογᾶς ..........50,00

Ὑπέρ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ 
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Ἀγάθων Κατερνόπουλος ............150,00
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Γερμανός Γιαντσίδης ...................150,00

Ὑπέρ Φθιωτικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Φωνῆς
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Γερμανός Γιαντσίδης ...................150,00
Ἡ κα Ἀλίκη-Ἀθηνά Χώρα .........................................60,00
Ἡ κα Σοφία Μωραϊτάκη ...........................................50,00

Δ Ω Ρ Ε Ε Σ
τικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας ἱερούργησε ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καί τέλεσε
τήν εἰς διάκονο χειροτονία τοῦ Ἀπόστολου Μπερτσιμᾶ. Ὁ νέ-
ος διάκονος τῆς Μητροπόλεώς μας εἶναι τριάντα ἐτῶν, ἔγγα-
μος, πατέρας ἑνός παιδιοῦ, κατάγεται ἀπό τό χωριό Σπαρτιά
Φθιώτιδος καί εἶναι φοιτητής τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἰνστιτού-
του Ἐπαγγελματικῆς Κατάρτισης τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησια-
στικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, στήν εἰδικότητα Ἐκκλησιαστική καί
Πολιτιστική Κατάρτιση. Ἡ εἰς πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ
διακόνου π. Ἀπόστολου τελέσθηκε τήν Κυριακή 11 Ἀπριλί-
ου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τοῦ ὁμω-
νύμου Δήμου Λοκρίδος καί παρέστησαν ἐκτός τῶν ἄλλων ὁ
Δήμαρχος Ἁγίου Κωνσταντίνου κ. Ψαθᾶς καθώς καί ὁ Δή-
μαρχος Ἐλάτειας κ. Δημήτριος Παπαγεωργίου μέ πολλούς
κατοίκους τῆς περιοχῆς, ἀφοῦ μέ ἀπόφαση τοῦ Σεβασμιωτά-
του ὁ νέος πρεσβύτερος τοποθετήθηκε ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἐλάτειας.

Ἐκδήλωση Κέντρου Γάμου τῆς Μητροπόλεώς μας.
Τήν Μεγάλη Τρίτη 30 Μαρτίου στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Λαμίας πραγματοποιήθηκε
ἐκδήλωση τοῦ Κέντρου Γάμου καί Οἰκογένειας τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας. Κατά τήν ἐκδήλωση ἐπιδόθηκαν στά μελλό-
νυμφα ζευγάρια ἡ ἄδεια γάμου τους μαζί μέ ἔντυπο ὑλικό
γιά τήν πνευματική τους κατάρτιση. Τήν ἐπίδοση ἔκανε ὁ
πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας Πανοσιολογιώτατος
Ἀρχιμανδρίτης π. Ραφαήλ Γρίβας, ὁ ὁποῖος διεβίβασε καί τίς
εὐχές τοῦ Σεβασμιώτατου Ποιμενάρχου μας. 

Τό Ποιμαντικό Πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου τή Μ. Ἑβδομάδα.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος κατά τήν
Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα χοροστάτησε καί ὡμίλησε στήν
Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου, τήν Κυριακή τῶν Βαΐων τό Ἑσπέ-
ρας, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτό-
κου Λαμίας. τήν Μεγάλη Δευτέρα τό Ἑσπέρας στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίου Γεωργίου Λαμίας. τήν Μεγάλη Τρίτη στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίου Δημητρίου Λαμίας. τήν Μεγάλη Τετάρτη τέλεσε τήν
Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό
Ναό Λαμίας. τήν Μεγάλη Πέμπτη, τό πρωί, ἱερούργησε στόν
Ἱερό Ναό Ἁγίας Βαρβάρας Λαμίας καί τό Ἑσπέρας χοροστάτη-
σε στήν Ἀκολουθία τῶν Παθῶν στόν Ἱερό Μητροπολιτικό

Ναό Λαμίας. τήν Μεγάλη Παρασκευή, τό πρωί, χοροστάτησε
καί ὡμίλησε στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποκαθη-
λώσεως καί τό Ἑσπέρας, στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου,
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας. Καί φέτος στήν κεν-
τρική Πλατεία τῆς Λαμίας, τήν Πλατεία Πάρκου, πραγματο-
ποιήθηκε ἡ συνάντηση τῶν Ἐπιταφίων τῶν ἐνοριῶν τῆς πό-
λης καί ἐψάλη κοινή δέηση. Τό  Μέγα Σάββατο, τό πρωί, τέ-
λεσε τή Θεία Λειτουργία τῆς Πρώτης Ἀναστάσεως στόν Ἱερό
Ναό Παναγίας Δεσποίνης Λαμίας, ἐνῶ τό βράδυ τέλεσε τήν
ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως καί τήν Θεία Λειτουργία στόν
Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λα-
μίας. Τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα χοροστάτησε στόν Ἑσπερινό
τῆς Ἀγάπης στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς
Θεοτόκου Λαμίας, ὅπου ἀνεγνώσθη τό Εὐαγγέλιο τῆς Ἀνα-
στάσεως σέ πολλές ξένες γλῶσσες. Φέτος τοῦ Ἑσπερινοῦ
προηγήθηκε παρρησία, καθώς ὁ Ἀρχιερεύς ἐνδύθηκε τά
ἄμφια στήν αἴθουσα τοῦ θρόνου στό προσφάτως ἀνακαινι-
σμένο Ἐπισκοπεῖο καί πλαισιούμενος τῶν κληρικῶν τῆς πό-
λης ἐν πομπῇ μετέβη στόν Ἱερό Μητροπολητικό Ναό. Μετά
τό τέλος τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἐν πομπῇ ὁ Σεβα-
σμιώτατος μέ τόν ἱερό κλῆρο καί τό λαό ἐπέστρεψαν στό Ἐπι-
σκοπεῖο ὅπου διένειμε σέ ὅλους τό πατροπαράδοτο κόκκινο
αὐγό καί εὐχήθηκε τό Χριστός Ἀνέστη. 

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

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘ ΜΟΣ
Ι.Μ. ΦΘΙ Ω ΤΙ ΔΟΣ

Ἡ φω νή τῆς το πικῆς μας Ἐκ κλη σί ας
89,4 & 89,7 �� 

ἐνη με ρώ νει -  ξε κου ρά ζει - ψυ χα γω γεῖ

Δελτίο Τοπικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδήσεων 
καθημερινά 12 μ. & 6 μ.μ.

Τηλ. 2231 067570 - Φαξ: 2231 067848

Ἐκδρομή Σύναξης Νέων 
Μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

μας κ. Νικολάου πραγματοποιήθηκε τό Σάββατο 24
Ἀπριλίου ἡ ἐτήσια μονοήμερη προσκυνηματική ἐκδρο-
μή τῆς Συνάξεως Νέων τῆς Μητροπόλεώς μας ἐπ᾽�
εὐκαιρία τῆς λήξεως τῶν συναντήσεών της, προορι-
σμός τῆς ὁποίας ἦταν γιά φέτος ἡ Εὔβοια.

Ἡ ἐκδρομή, τῆς ὁποίας ἡγήθηκε ὁ ὑπεύθυνος  τῆς
Συνάξεως πανοσιολογιώτατος ἀρχιμανδρίτης π. Ρα-
φαήλ Γρίβας, Πρωτοσύγκεšος τῆς Μητροπόλεως, ξε-
κίνησε μέ ἐπίσκεψη στήν Ἱερά Μονή τοῦ Ὁσίου Δα-
βίδ, Λίμνης Εὐβοίας, ὅπου δόθηκε ἡ εὐκαιρία στούς
συμμετέχοντες νά προσκυνήσουν τή κάρα τοῦ Ὁσίου
καθώς ἐπίσης καί νά γνωρίσουν ἀπό τίς διηγήσεις τῶν
γερόντων μοναχῶν τό βίο καί τά θαύματά του. Ἐν

συνεχεία ἀκολούθησε μετάβαση στή κωμόπολη τῆς Λί-
μνης, ὅπου πραγματοποιήθηκε προσκύνηση στή θαυ-
ματουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Λιμνιᾶς.

Τό μεσημεριανό γεῦμα ἔλαβε χώρα στό γραφικό
χωριό Δάφνη καί νωρίς τό ἀπόγευμα πραγματοποι-
ήθηκε ἐπίσκεψη στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου
τοῦ Ρώσου στό Προκόπι Εὐβοίας. Ἐκεί φυλάσσεται
τό «ἀδιαλώβητο ἀνά τούς αἰώνας» σεπτό σκήνωμα
τοῦ Ὁσίου, τό ὁποῖο ἐκτείθεται πρός προσκύνηση καί
εὐλογία τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν.

Ἡ ἐκδρομή συνεχίστηκε μέ περιήγηση στήν ὄμορ-
φη πόλη τῆς Χαλκίδας καί ὁλοκληρώθηκε νωρίς τό
βράδυ μέ τήν ἐπιστροφή στήν Λαμία, ἀφήνοντας σέ
ὅλους τούς συμμετέχοντες νέους ὅμορφες ἐντυπώσεις
καί πνευματικές συγκινήσεις.  

Βι βλι ο πω λεῖο Ἱ ερᾶς Μη τρο πό λε ως Φθιώ τι δος

«TO ENUEON»
Χα τζο πού λου & Σα τω βριάν δου 351 00 Λαμία

Τηλ.: 2231 036204

Ἀπό τήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἑορτῇ τῳν Φθιωτῶν Ἁγίων.

Ὁ Σεβασμιώτατος τιμᾶ τήν κα Γεωργία καραπατάκη.

Ἀπό τήν ἀκολουθία τῆς Ἀποκαθηλώσεως στόν Μητροπολιτικό Ναό.

Ὁ Ἐπιτάφιος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Λαμίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος καί ὁ Ἱερός Κλῆρος στήν αἰθουσα τοῦ θρόνου 
στό Ἐπισκοπεῖο Λαμίας πρίν τόν Ἑσπερινό τῆς Ἀγάπης.

Προσφορά κ. Γ. Καρατζαφέρη, Προέδρου ΛΑΟΣ
Τό ποσό τῶν 5.000 € ὑπέρ τοῦ φιλανθρωπικοῦ

ἔργου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας προσέφερε εἰς
τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο ὁ κ.
Γεώργιος Καρατζαφέρης πρόεδρος τοῦ ΛΑ.Ο.Σ., κα-
τά τήν τελετή τῶν θυρανοιξίων τοῦ ἰδιοκτήτου ναϋ-
δρίου του. Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν κ.
Πρόεδρο γιά τήν προσφορά τῆς ἀγάπης του ὑπέρ
τῶν ἐμπεριστάτων ἀδελφῶν μας καί εὐχήθηκε νά μι-
μηθοῦν καί ἄλλοι τήν εὐαισθησία του πρός τόν συ-
νάνθρωπο καί τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. 

Ἀπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων.
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Ἑορτασμός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Μέ θρησκευτική μεγαλοπρέπεια καί ἐθνικό παλμό ἑορτά-

σθηκε ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί ἡ ἐπέτειος
τῆς Ἐθνικῆς παλιγγενεσίας στήν καρδιά τῆς Ρούμελης, τή Λαμία.
Κέντρο τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων ἦταν ὁ ἑορτάζων Ἱερός
Μητροπολιτικός Ναός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. 

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.
Νικολάου, γιά νά συμμετάσχει στίς ἐκδηλώσεις, ἦταν ὁ συντοπί-
της Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος, ὁ ὁποῖος
χοροστάτησε στόν Ἑσπερινό, ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο καί συλλει-
τούργησε τήν κυριώνυμο ἡμέρα μέ τόν Ποιμενάρχη μας.

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρί-
στησε τόν Θεοφιλέστατο γιά τή παρουσία του στή ἑορτή καί
τόνισε τήν προσφορά τῆς Ἐκκλησίας στόν ἀγῶνα τοῦ ’21.Ἀκο-
λούθησε ἐπίσημη Δοξολογία καί ἐκφωνήθηκε ὁ πανηγυρικός
τῆς ἡμέρας ἀπό τήν Φιλόλογο κα Γεωργία Ἀνδριοπούλου.

Ἐν συνεχείᾳ κλῆρος καί λαός μέ τή συνοδεία τῆς Φιλαρμο-
νικῆς τοῦ Δήμου Λαμιέων, μετέβησαν στό μνημεῖο τοῦ Ἀθα-
νασίου Διάκου, ὅπου ἐψάλη Τρισάγιο καί ἔγινε κατάθεση στε-
φάνων στόν Ἀνδριάντα του στήν πλατεία Διάκου. 

Οἱ ἐκδηλώσεις ὁλοκληρώθηκαν τό μεσημέρι, μέ τήν μα-
θητική καί στρατιωτική παρέλαση.

Στίς ἐκδηλώσεις συμμετεῖχαν οἱ Πολιτικές, Στρατιωτικές καί
Δικαστικές Ἀρχές τῆς πόλεως καί τοῦ νομοῦ, πολιτιστικοί σύλ-
λογοι, ἐνῶ τήν Κυβέρνηση ἐκπροσώπησε ἡ Ὑπουργός Ἀγρο-
τικῆς Ἀνάπτυξης καί Τροφίμων κα Κατερίνα Μπατζελῆ.

Τήν Τρίτη 20 Ἀπριλίου, μέσα στή χαρμόσυνη περίοδο
τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καί τήν ἡμέρα πού ἡ Ἐκκλησία
μας ἑορτάζει τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ ἐξ  Ὑπά-
της, τοῦ κτίτορος τοῦ Μεγάλου Μετεώρου, ἡ Ἱερά Μητρό-
πολή μας πραγματοποίησε τό 29ο Ἱερατικό Συνέδριο στόν
Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Ἄμπλιανης Λαμίας.

Τοῦ Συνεδρίου προηγήθηκε Θεία Λειτουργία, στήν
ὁποία χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος καί συμμετεῖχαν ὅλοι οἱ Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως.

Μετά τήν Θεία Λειτουργία καί τό πρωινό πού προσφέρ-
θηκε στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας κήρυξε τήν ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου.
Καλωσόρισε τούς Ἱερεῖς καί τόν προσκεκλημένο ὁμιλητή
Ἐλλογιμώτατο κ. Ἰωάννη Κογκούλη, Κοσμήτορα τῆς Θεολο-
γικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης. Εὐχαρίστησε τόν κ. Κοσμήτορα, ὁ ὁποῖος παρά τόν
φόρτο τῶν καθηκόντων του εὐχαρίστως ἀνταποκρίθηκε
στήν πρόσκλησή του καί ἦρθε στή Λαμία γιά νά εἰσηγηθεῖ
τό θέμα: «Ἡ συμβολή τοῦ ἱερέως στήν Ὀρθόδοξη παιδαγω-
γική τοῦ λαοῦ». Εὐχαρίστησε τόν Νομάρχη Φθιώτιδος κ.
Ἀθανάσιο Χειμάρα, γιά τήν παρουσία του στό Συνέδριο καί
εὐχήθηκε νά εὐωδοθοῦν οἱ σκοποί καί οἱ στόχοι τοῦ Συνε-
δρίου.

Ἀκολούθως, ὁ Νομάρχης κ. Ἀθανάσιος Χειμάρας στό
σύντομο  χαιρετισμό του ἀπευθυνόμενος στούς Ἱερεῖς τόνι-
σε ἰδιαιτέρως τήν συνεργασία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μέ τή

Νομαρχιακή Αὐτοδιοίκηση Φθιώτιδος καί ἀναφέρθηκε στό
σπουδαῖο ἔργο πού ἐπιτελοῦν οἱ κληρικοί στίς ἐνορίες
τους.

Στή συνέχεια ὁ κ. Κοσμήτωρ, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Σε-
βασμιώτατο γιά τήν τιμητική πρόσκληση, μέ γνήσιο καί κα-
θαρό λόγο ἀνέπτυξε τήν εἰσήγησή του. Τόνισε ἰδιαιτέρως

τόν παιδαγωγικό ρόλο τῶν κληρικῶν
στό λαό καί τήν ἀναγκαιότητα ὑπάρξε-
ως Πνευματικῶν Κέντρων, διότι αὐτά
συμβάλλουν στήν καλλιέργεια καί στή
σύσφιξη τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων μέ-
σα στήν Ἐκκλησία. Προέτρεψε τούς
Ἱερεῖς νά βοηθήσουν τά παιδιά νά
ἐκμεταλλευτοῦν κατάλληλα τόν ἐλεύ-
θερο χρόνο τους καί νά ἀποκτήσουν
ὑγιεῖς διαπροσωπικές σχέσεις. Τέλος
χαρακτήρισε τούς Ἱερεῖς ὡς Πατροκο-
σμάδες, διότι σέ μία ἐποχή παγκοσμιο-
ποιήσεως αὐτοί στηρίζουν τούς κατοί-
κους τῆς ὑπαίθρου. 

Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς εἰσηγή-
σεως, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας εὐχαρίστησε τόν κ. Κοσμήτορα γιά
τόν ἀφυπνιστικό του λόγο καί εἰς

ἔνδειξιν τιμῆς, ἀγάπης καί εὐγνωμοσύνης τοῦ προσέφερε τό
Μετάλλιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί τό ἀγαλματίδιο

τοῦ Ἀθανασίου Διάκου. 
Ἀκολούθησε ἐποικοδομητικός διάλογος καί ἔγιναν ἀνα-

κοινώσεις γιά διοικητικά θέματα. Στό τέλος, ὁ Σεβασμιώτα-
τος ἀνακοίνωσε στούς Ἱερεῖς τήν  Ἵδρυση Σχολῆς Ἐπιμορ-
φώσεως Κληρικῶν, ἡ ὁποία θά ἀρχίσει τήν λειτουργία της
τό φθινόπωρο καί θά διαρκέσει 6 μῆνες.

Πρό τῆς λήξεως τοῦ Συνεδρίου οἱ Ἱερεῖς κατέθεσαν ψή-
φισμα, τό ὁποῖο καί δημοσιεύουμε στή διπλανή σελίδα. Τό
ψήφισμα ἔγινε δεκτό ἀπό ὅλο τό σῶμα τῶν κληρικῶν.

Τό Συνέδριο ὁλοκληρώθηκε μέ τήν παράθεση πασχαλι-
νοῦ γεύματος πρός ὅλους τούς συνέδρους στό Πνευματικό
Κέντρο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, κατά τήν διάρκεια τοῦ ὁποί-
ου πολλοί Ἱερεῖς τραγούδησαν παραδοσιακά ἄσματα καί
ὅλοι ἔλαβαν ὡς εὐλογία τό βιβλίο «Ἡ ὑγεία καί ἡ ἀσθένεια
στή λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας», πού προσέφερε ἡ
Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.

Πασχάλιες Ποιμαντικές Ἐπισκέψεις.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τήν Κυρια-
κή τοῦ Πάσχα πραγματοποίησε ποιμαντικές ἐπισκέψεις στά
Εὐαγῆ Ἱδρύματα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Εἰδικότερα ἐπι-
σκέφθηκε τό Ραχούτειο Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο Λαμίας
καί τό Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο «Μέριμνα Γήρατος Ἀθανά-
σιος καί Μαίρη Ἀκρίδα» Σπερχειάδος, ὅπου ἀντάλλαξε ἀνα-
στάσιμες εὐχές μέ τούς τροφίμους καί τό προσωπικό τῶν
ἱδρυμάτων. 

Διαρρήξεις Ναῶν και παρεκκλησίων.
Πολλές διαρρήξεις ἐνοριακῶν Ἱερῶν Ναῶν καί Παρεκκλη-
σίων πραγματοποιήθηκαν τούς τελευταίους μῆνες στή Μη-
τρόπολή μας. Ἄγνωστοι διέρρηξαν καί προκάλεσαν ὑλικές
ζημιές μεταξύ ἄλλων στό Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρα-
σκευῆς τῆς Μονῆς Δαμάστας, στόν Ἱερό Ἁγίου Νικολάου
Πτελέας, στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Ἀπρονερί-
ου, στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μακρακώ-
μη καί στόν Ἱερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μαρμάρων.
Τήν Κυριακή δέ 11 Ἀπριλίου, τό βράδυ, ἄγνωστοι διαρ-
ρῆκτες εἰσῆλθαν στούς χώρους τῶν Κατασκηνώσεων τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως στήν Παραλία Καινουρίου, ἄνοιξαν τόν
Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης καί δωμάτια τῶν Κατασκη-

νώσεων, ἀφήρεσαν τήν μικροφωνική ἐγκατάσταση ἐκ τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ καθώς καί ἄλλα ἠλεκρονικά ἀντικείμενα ἀπό
αὐτοκίνητο, πού ἦταν παρκαρισμένο στούς χώρους τῶν κα-
τασκηνώσεων. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικό-
λαος ἐξέφρασε τήν θλίψη καί τήν ἀγανάκτησή του γιά τίς
ἀνίερες καί ἀσεβεῖς αὐτές πράξεις καί παρεκάλεσε γιά μιά
ἀκόμη φορά τούς Ἱερεῖς, τούς Ἐκκλησιαστικούς Ἐπιτρόπους
καί τούς κατοίκους τῶν πόλεων καί τῶν χωρίων νά λάβουν
ὅλα τά μέτρα γιά τήν διαφύλαξη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κειμη-
λίων καί τήν περιφρούρηση τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τῶν Ἐξωκ-
κλησίων ἀπό τούς ἐπιτήδειους διαρρῆκτες, οἱ ὁποῖοι λυμαί-
νονται τήν περιοχή.  

Σχολή Κατηχήσεως
Ἀπό τίς 12 Ἀπριλίου μέχρι τίς 17 Μαΐου λειτούργησε στό
Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Ν.
Ἄμπλιανης Λαμίας, ἡ 14η περίοδος τῆς Σχολῆς Κατηχήσεως
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἡ ὁποία ἀποσκοπεῖ στή κατήχη-
ση στή χριστιανική πίστη καί στή πνευματική προετοιμασία
τῶν ἀλλόθρησκων συνανθρώπων μας πού ἐπιθυμοῦν νά δε-
κτοῦν τό Ἅγιο Βάπτισμα καί νά εἰσέλθουν στήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία μας. Ἤδη ἀπό τό 2001 πού ἔχει συσταθεῖ μέ ἀπό-
φαση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ. Νικολάου καί
λειτουργεῖ ἡ Σχολή, ἔχουν παρακολουθήσει τά μαθήματά
της καί βαπτισθεῖ περίπου 250 άδελφοί μας.

Περιοδεία Σεβασμιωτάτου σέ ἀπομακρυσμένα χωριά.

Ποιμαντική Περιοδεία στά ἀπομακρυσμένα, ὀρεινά χωριά τῆς
Δυτικῆς Φθιώτιδος, Δίκαστρο, Περίβλεπτο, Πιτσιωτά καί Πα-
λαιόκαστρο  πραγματοποίησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος τό Σάββατο 10 Ἀπριλίου. Πρῶτος σταθ-
μός τῆς περιοδείας του τό χωριό Δίκαστρο, ὅπου ἐπισκέφθη-
κε τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου. Στή συνέχεια μετέβη στό
χωριό Περίβλεπτο, ὅπου ἐπισκέφθηκε Μοναστήρι τό ὁποῖο
ἀνεγείρει ἰδίαις δαπάναις ὁ Βουλευτής Φθιώτιδος καί πρ.
Ὑπουργός κ. Ἀθανάσιος Γιαννόπουλος εἰς τιμήν καί μνήμη
τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀκολούθως ἐπισκέ-
φθηκε τό χωριό Πιτσιωτά, ὅπου μίλησε στούς λιγοστούς κα-
τοίκους πού συγκεντρώθηκαν στό ναό τοῦ χωριοῦ. Τελευ-
ταῖα στάση τῆς περιοδείας τοῦ Σεβασμιωτάτου τό χωριό Πα-
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29ο ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Μέ ἡλικιωμένους στό Γηροκομεῖο Σπερχειἀδος.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό Γηροκομεῖο Λαμίας.

Ἀπό τήν περιοδεία τοῦ Σεβασμιωτάτου στό Περίβλεπτο Φθιώτιδος.

Ἁπό τήν ἐπίσημη Δοξολογία τῆς 25ης Μαρτίου.

Κατάθεση στεφάνων στό μνημεῖο τοῦ Ἀθανασίου Διάκου. 

Θυρανοίξια Ἱερᾶς Μονῆς
Ἁγίου Γεωργίου Σφάκας

Τά Θυρανοίξια τοῦ Καθολικοῦ τῆς παλαιᾶς Ἱερᾶς
Μονῆς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Σφάκας, τό ὁποῖο συντηρήθη-
κε καί ἀναστηλώθηκε μέ ἐνέργειες τοῦ Δήμου Ἐλάτειας,
ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος,
τήν Δευτέρα 19 Ἀπριλίου τό ἀπόγευμα.

Πρόκειται γιά Βυζαντινό κτῖσμα πρό τῆς δυναστείας
τῶν Παλαιολόγων, ρυθμοῦ Βασιλικῆς μέ δύο σταυροει-
δοῦς σχήματος σκεπές. Στή νότια πλευρά ὑπάρχει μιά με-
γάλη στοά, ἡ ὁποία χρονολογεῖται στόν 12ο ἤ 13ο αἰῶνα.
Ὁ σημερινός Ναός εἶναι ἡ ἀντικατάσταση ἑνός παλαιοτέ-
ρου ἀγνώστου καί ἀπροσδιορίστου χρονολογίας Ναοῦ.
Οἱ τοιχογραφίες εἶναι ἐφθαρμένες καί σώζεται μία ἐπιγρα-
φή τοῦ ἔτους 1562, ἡ ὁποία ὁμιλεῖ περί τοῦ χρόνου ἀνα-
καινίσεως τοῦ Ναοῦ. Ἐκ τῶν εὑρεθέντων λειψάνων συμ-
περαίνεται, ὅτι ὁ Ναός ἦταν Καθολικό Μονῆς, πού ἤκμασε
κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους.

Μετά τήν τελετή τῶν Θυρανοιξίων, ὁ Σεβασμιώτατος
εὐχαρίστησε τόν Δῆμο Ἐλάτειας καί ὅλους τούς κατά και-
ρούς διατελέσαντες Δημάρχους, γιά τό ἐνδιαφέρον τους
γιά τά Μοναστήρια τῆς περιοχῆς καί εὐχήθηκε νά βρε-
θοῦν μοναχοί νά τα στελεχώσουν, ἐνῶ προσέφερε συμ-
βολικό δῶρο στό Δήμαρχο Ἐλάτειας κ. Δημήτριο Παπαγε-
ωργίου. Τέλος χαιρετισμό ἀπηύθυναν ὁ Δήμαρχος κ. Δη-
μήτριος Παπαγεωργίου, ὁ ὁποῖος προσέφερε στόν Σεβα-
σμιώτατο ἀναμνηστικό δῶρο, καί ὁ ἐφημέριος Σφάκας π.
Ἄγγελος Τσαπρούνης. 

Ὁ Δῆμος Ἐλάτειας μέ τό πέρας τῆς τελετῆς προσέφερε
κέρασμα σέ ὅλους τούς παρισταμένους καί πρός τούς ἐπι-
σήμους παρέθεσε πασχάλιο Δεῖπνο.

Στήν τελετή παρέστησαν οἱ Δήμαρχοι Ἐλάτειας κ. Δη-
μήτριος Παπαγεωργίου, Ἀταλάντης κ. Γεώργιος Σκαμπερ-
δόπουλος, Ἀμφίκλειας κ. Τσιτσιπῆς, Ἁγίου Κωνσταντίνου
κ. Εὐάγγελος Ψαθᾶς καί Μώλου κ. Τετριμίδας, ἐκπρόσω-
ποι τῆς Ἀστυνομίας, τῆς Πυροσβεστικῆς καί τοῦ Ἀντλιο-
στασίου Μοδίου, ὁ Στρατηγός κ. Τσαρούχας, ὁ ἱστοριοδί-
φης κ. Δημάκης, ὅλοι οἱ Ἱερεῖς τῆς περιφερείας καί πλῆθος
κόσμου ἀπό τήν Ἐλάτεια, τήν Σφάκα καί τίς γύρω περιο-
χές.

Ἐκδήλωση γιά τούς  Ἱερόπαιδες
Ἡ Μητρόπολή μας στό πλαίσιο τῶν ἐκδηλώσεών της γιά

τίς Ἱερατικές Κλίσεις ἀλλά καί τῆς ἀνύστακτης καί ἄοκνης
φροντίδας της γιά τά παιδιά πραγματοποίησε εἰδική ἐκδήλωση
ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νι-
κολάου γιά τά παιδιά πού διακονοῦν στό Ἱερό Βῆμα καί στά

Ἀναλόγια. Ἠ ἐκδήλωση, στήν ὁποία συμμετεῖχαν περίπου 250
παιδιά, πραγματοποιήθηκε τό Σάββατο 6 Μαρτίου στό Πνευ-
ματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας
Ἄμπλιανης Λαμίας καί περιελάμβανε ἐκκλησιαστικούς ὕμνους
καί παραδοσιακά τραγούδια μέ συνοδεία μουσικῶν ὀργάνων,
πού ἀπέδωσε ἡ χορωδία τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Λα-
μίας, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ κ. Ἀνδρέα Ἰωακείμ.  Ἐπίσης ποι-
ήματα σχετικά μέ τόν Ἱερέα καί τήν Ἱερωσύνη ἀπήγγειλαν παι-
διά πού διακονοῦν στό Ἱερό Βῆμα. Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος
ἀφοῦ εὐχαρίστησε καί συνεχάρη τήν πολυμελῆ χορωδία καί
τά παιδιά πού ἀπήγγειλαν τά ποιήματα, ἀπευθυνόμενος σέ
ὅλα τά παιδιά πού ἦρθαν ἀπό διάφορες ἐνορίες τῆς Μητροπο-
λιτικῆς Περιφερείας, τόνισε τήν ἰδιαίτερη συμβολή τους στήν
τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας καί τίς Ἱερές Ἀκολουθίες. Ἀνα-

φέρθηκε σέ ἐμπειρίες μικρῶν παιδιῶν κατά τήν Θεία Λειτουρ-
γία καί τά προέτρεψε νά μείνουν πιστά στήν πίστη καί παράδο-
ση τῆς Ἐκκλησίας μας. Τέλος, τούς εὐχήθηκε νά ἔχουν ὑγεία

καί πρόοδο, νά συνεχίσουν μέ τόν ἴδιο ζῆλο νά διακονοῦν τήν
Ἐκκλησία καί τούς Ἱερεῖς καί διένειμε σέ ὅλους μικρή εὐλογία.
Ἀκολούθησε ἀναμνηστική φωτογραφία στά προπύλαια τοῦ
Ναοῦ καί μικρή δεξίωση, πού προσέφερε τό Ἐκκλησιαστικό
Συμβούλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Ἡ ἱκανοποίηση καί ἡ χαρά τῶν
παιδιῶν ἀπό τήν ἐκδήλωση καί τήν ἐπικοινωνία τους μέ τόν
Σεβασμιώτατο καί μεταξύ τους ἦταν ζωγραφισμένη στά χα-
ρούμενα πρόσωπά τους καί ἐξέφρασαν τήν ἐπιθυμία τους νά
ἔχουν συχνά τέτοιες ὄμορφες εὐκαιρίες. 

e

Σύναξη ὑποψηφίων Κληρικῶν
Σύναξη ὑποψηφίων κληρικῶν πραγματοποίησε ἡ Ἱερά

Μητρόπολή μας τήν Πέμπτη τῆς Διακαινησίμου 8 Ἀπριλίου.
Ἡ Σύναξη ἔγινε στό Ἐπισκοπεῖο καί στούς 16 ὑποψηφίους

πού προσῆλθαν ὁμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπευθυνόμενος στά παιδιά, ἀφοῦ τούς
μετέφερε τόν ἀναστάσιμο χαιρετισμό, τά εὐχαρίστησε πού
ἀνταποκρίθηκαν στήν πρόσκλησή του καί προσῆλθαν, γιά νά
ἐπικοινωνήσουν αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες καί νά ἐνισχυθοῦν
πνευματικά.

Ἀκολούθως τούς ὡμίλησε γιά τήν Ἱερωσύνη καί τήν ὑψη-

λή ἀποστολή τοῦ Ἱερέως. Ἀναφέρθηκε σέ ἅγιες ἱερατικές μορ-
φές καί προέτρεψε τά παιδιά νά ἀγωνίζονται πνευματικά, νά
μελετοῦν πνευματικά βιβλία καί νά προετοιμάζονται γιά τήν
Ἱερωσύνη. Τούς συνέστησε νά εἶναι προσεκτικοί στή ζωή τους,
νά ἔχουν πνευματικό, γιά νά παίρνουν σωστή καθοδήγηση
καί νά ἀγαποῦν τήν Θεία Λατρεία. Στή συνέχεια τά παιδιά ὑπέ-
βαλαν ἐρωτήματα, ἐξέφρασαν ἐλεύθερα τίς ἀπόψεις τους καί
ἔγινε ἕνας ἐποικοδομητικός διάλογος. Τό μεσημέρι ὁ Σεβα-
σμιώτατος παρέθεσε γεῦμα σέ ὅλους τούς ὑποψηφίους καί
τούς διένειμε ἀπό ἕνα πνευματικό βιβλίο ὡς εὐλογία. Κατά τή
διάρκεια τοῦ γεύματος ὅλα τά παιδιά ἔψαλαν ἀναστασίμους
ὕμνους καί τραγούδησαν παραδοσιακά τραγούδια.

Οἱ συμμετέχοντες στή Σύναξη ὑποψήφιοι κληρικοί ἦταν
παιδιά ἀπόφοιτοι τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ι.Ε.Κ., ἀπόφοιτοι καί
φοιτητές Θεολογικῶν Σχολῶν, φοιτητές τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλη-
σιαστικῆς Ἀκαδημίας καθώς καί μαθητές τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Λυκείου.

Καλλιεργώντας τίς Ἱερατικές Κλίσεις



λαιόκαστρο, ὅπου ἐπικοινώνησε μέ τούς ἐλάχιστους κατοί-
κους  καί συνάντησε τόν συνταξιοῦχο κληρικό π. Παῦλο
Καρτέρη. 

Ἐκδημία Ἱερέως.
Ἐκοιμήθη τήν Τετάρτη 14 Ἀπριλίου σέ
ἡλικία 74 ἐτῶν ὁ ἐν ἐνεργεία κληρικός
τῆς Μητροπόλεώς μας π. Δημήτριος
Ἀλεξανδρῆς. Ὁ π. Δημήτριος καταγό-
ταν ἀπό τό χωριό Βαρδαλή καί χειρο-
τονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος
τό 1994 ἀπό τόν ἀείμνηστο Μητροπο-
λίτη Φθιώτιδος κυρό Δαμασκηνό.
Ὑπηρέτησε ὡς ἐφημέριος στίς ἐνορίες

Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀγραπηδιᾶς και Ἁγίου Νικολάου Με-
λιταίας τῆς Ἐπαρχίας Δομοκοῦ. Ἡ κηδεία τοῦ ἐκλειπόντος τε-
λέσθηκε τήν Τετάρτη 14 Ἀπριλίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γε-
ωργίου Βαρδαλῆ.

Ἐκδηλώσεις ΔΙΑΚΕΙΑ.
Μέ ἐπίσημη, πανηγυρική, ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί
ἐπιμνημόσυνη δέηση στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγε-
λισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, τήν Κυριακή 25 Ἀπριλίου,

ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐπετειακές ἐκδηλώσεις ΔΙΑΚΕΙΑ 2010, τίς
ὁποῖες συνδιοργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, με τή Νο-
μαρχιακή Αὐτοδιοίκηση Φθιώτιδος καί τούς Δήμους Λαμίας,
Ὑπάτης καί Γοργοποτάμου πρός τιμήν τοῦ μεγάλου ἥρωα τῆς
ἐθνικῆς παλιγγενεσίας τοῦ 1821 καί μάρτυρα τῆς πίστεως
Ἀθανασίου Διάκου. Στήν Θεία Λειτουργία ἱερούργησε καί
ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ὁ
ὁποῖος καί προεξῆρχε τῆς ἐπιμνημόσυνης δεήσεως ὑπέρ τῆς
ψυχῆς τοῦ μαρτυρικῶς τελειωθέντος ἥρωα. Ἀκολούθησε
ἐπιμνημόσυνη δέηση στό τόπο τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἀθανασί-
ου Διάκου και κατάθεση στεφάνων στόν ἀνδριάντα του στή
πόλη τῆς Λαμίας. Στόν ἑορτασμό μετεῖχαν οἱ ἐπίσημοι τῆς
πολιτικῆς και στρατιωτικῆς ἡγεσίας τοῦ νομοῦ.

Χοροστασίες Σεβασμιωτάτου
Τήν βάπτιση τοῦ ἐγγονοῦ τοῦ τ. Ἀρεοπαγίτου καί συνεργάτη
τῆς Μητροπόλεώς μας κ. Γεωργίου Φώσκολου τέλεσε τήν
Κυριακή 25 Ἀπριλίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος στό Ἱερό Παρεκκλήσιο Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου
(Ἀρχοντική) Λαμίας. Τήν Δευτέρα 26 Ἀπριλίου ὁ Σεβασμιώ-
τατος τέλεσε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Ν. Ἄμπλιανης
Λαμίας τήν ἐξόδιο ἀκολουθία τῆς Βασιλικῆς Ρίζου, μητέρας
τῶν ἰδιοκτητῶν τοῦ τυπογραφικοῦ συγκροτήματος καί τῆς
ἐφημερίδας «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ». 
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ους Τόπους καί τά Πανάγια Προσκυνήματα, τά ὁποῖα μέ πολύ
κόπο καί ἀγῶνες διατηροῦν Ἑλληνορθόδοξοι κληρικοί καί μο-
ναχοί, τόνισε τό σωτηριῶδες ἀπολυτρωτικό ἔργο τοῦ Χριστοῦ
καί εὐχήθηκε στόν Σεβασμιώτατο καί σέ ὅλους τούς προσκυ-
νητές νά ἔχουν πλουσία τήν χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Πανα-
γίου καί Ζωοδόχου Τάφου καί ὅλων τῶν Παναγίων Προσκυνη-
μάτων.

Τέλος, ὁ Μακα-
ριώτατος προσέφερε
στόν Σεβασμιώτατο
φιλντισένιο σταυρό
καί ἐγκόλπιο, στούς
Ἱερεῖς φιλντισένιο
Σταυρό καί σέ ὅλους
τούς προσκυνητές
διένειμε εἰκόνες.

Κατά τήν 6ήμερο
παραμονή τους στά
Ἱεροσόλυμα οἱ προ-
σκυνητές ἐπισκέφθη-
καν, τόν Πανίερο
Ναό τῆς Ἀναστάσε-
ως, προσκύνησαν τήν
πλάκα τῆς Ἀποκαθη-
λώσεως, ἀνέβηκαν
στόν φρικτό Γολγοθᾶ καί προσκύνησαν τόν Πανάγιο καί Ζωο-
δόχο Τάφο τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος 2000 χρόνια τώρα παραμέ-
νει κενός καί ἀποτελεῖ τό κέντρο τῆς πίστεως τῶν Χρι-
στιανῶν.

Ἐπισκέφθηκαν ἀκόμη καί προσκύνησαν τόν τάφο τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου στήν Λύδα, τόν οἴκο τῶν Ἁγίων Ἰωακείμ καί
Ἄννης, διέσχισαν τήν ὁδό τοῦ Μαρτυρίου, πῆγαν στό Πραιτώ-
ριο, τήν φυλακή τοῦ Χριστοῦ, τήν Γεθσημανῆ, ὅπου εὐρίσκε-
ται ὁ τάφος τῆς Παναγίας, τή Ναζαρέτ, ὅπου ἔγινε ὁ Εὐαγγε-
λισμός, τήν Κανά τῆς Γαλιλαίας, ὅπου μετέτρεψε ὁ Κύριος τό
νερό σέ κρασί, τό Θαβώριον Ὄρος, ὅπου ἔγινε ἡ Μεταμόρφω-
ση τοῦ Χριστοῦ, τόν Ἰορδάνη ποταμό, ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος
ἐτέλεσε ἁγιασμό καί οἱ πιστοί εἰσῆλθαν στά νερά τοῦ Ἰορδά-
νου εἰς ἀνάμνησιν τῆς βαπτίσε ως τοῦ Κυρίου, τήν Βηθλεέμ
ὅπου γεννήθηκε ὁ Κύριος, τήν Ἁγία Σιών, τό Ὑπερῶο ὅπου

ἔγινε ὁ Μυστικός Δεῖπνος, τό Σαραντάριον  Ὄρος, καί τίς
Ἱερές Μονές Ἁγίου Θεοδοσίου, Ἁγίου Σάββα, Τιμίου Σταυροῦ,
Ἁγίου Συμεών, Προφήτου Ἐλισαίου στήν Ἱεριχώ, Μάρθας καί
Μαρίας στή Βηθανία, Ἁγίου Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου κ.ἄ..

Σέ ὅλα τά Πανάγια Προσκυνήματα καί τίς Ἱερές Μονές
ἔγιναν δεήσεις καί ἱκεσίες ἀπό τόν Ποιμενάρχη μας καί ὅλοι

οἱ προσκυνητές ἔγι-
ναν δέκτες τῆς ἀγά-
πης καί φιλοξενίας
τῆς ἁγιοταφικῆς
ἀδελφότητος.

Ἀπ ο κ ο ρ ύ φ ω μ α
τῆς ἐκδρομῆς ἦταν ἡ
συμμετοχή στή Θεία
Λειτουργία στόν Πα-
νίερο Ναό τῆς Ἀνα-
στάσεως, ὅπου οἱ
προσκυνητές συμμε-
τεῖχαν ψυχῇ τε καί
σώματι στήν τέλεση
τῆς ἀναιμάκτου θυ-
σίας καί κοινώνησαν
τῶν Ἀχράντων Μυ-
στηρίων.

Οἱ προσκυνητές
μέ ἔκδηλη τήν συγκίνηση, χαρά καί ἱκανοποίηση ἀπό ὅσα
εἶδαν καί ἄκουσαν αὐτές τίς ἡμέρες, ἐπέστρεψαν στά σπίτια
τους τό ἀπόγευμα τῆς 3ης Μαΐου, φορτωμένοι μέ τίς ἐμπει-
ρίες πού ἀποκόμισαν κατά τήν ὁλιγοήμερη παραμονή τους
στά Ἱεροσόλυμα καί ἀναγεννημένοι πνευματικά.

Εὐχήθηκαν δέ πάντοτε ἡ Μητρόπολή μας νά δίδει τέτοιες
πνευματικές εὐκαιρίες πού βοηθοῦν τούς ἀνθρώπους νά γνω-
ρίσουν τόν πνευματικό πλοῦτο τῆς Ἐκκλησίας μας καί νά
ἀναβαπτίζονται στά πνευματικά νάματα τῆς πίστεως. Ἡ προ-
σκυνηματική αὐτή ἐπίσκεψη συγχρόνως προβλημάτισε τούς
πιστούς, διότι διεπίστωσαν τήν μεγάλη ἔλλειψη κληρικῶν.
Αὐτό, ἄλλωστε, ἦταν καί τό αἴτημα τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέ-
ρων, νά στηρίξει δηλαδή ἡ Ἑλλάδα τήν προσπάθεια αὐτή γιά
νά βρεθοῦν νέοι συνεχιστές τοῦ ἔργου τῆς ἀγιοταφικῆς ἀδελ-
φότητος.

KΩΔΙΚΟΣ: 5228
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A
ὐτό πού ζεῖ ὁ κόσμος τήν περίοδο αὐτή,
δέν τό ἔζησε ποτέ κατά τό παρελθόν.
Αὐτό πού συμβαίνει στήν πατρίδα μας,

εἶναι πρωτόγνωρο καί συνταρακτικό. Μαζί μέ
τήν πνευματική, κοινωνική καί οἰκονομική κρίση
συμβαδίζει καί ἡ πάσης φύσεως ἀνατροπή. Ἀπό
μέρα σέ μέρα δέν γνωρί-
ζουμε τί θά προκύψει. Οἱ
ἀλλαγές εἶναι καταιγιστι-
κές. Ἑκεῖνοι πού κατευ-
θύνουν τίς τύχες τῶν
λαῶν ἔχουν βάλει στό
ὄχημά τους τήν μέγιστη
ταχύτητα. Ὁ κόσμος δέν
εἶναι θεατής, ἀλλά ἐπι-
βάτης τοῦ νέου συστήμα-
τος πού μέ ἰλιγγιώδη τα-
χύτητα πορεύεται σ΄ ἕναν
ἄλλο κόσμο. Ἀλήθεια
εἶναι, ὅτι τά ἔχουμε χαμέ-
να. Ἔχουμε σαστίσει ἀπό
αὐτά πού ὑφιστάμεθα.
Ἀλλαγές παντοῦ, στή
φορολογία, στό ἀσφαλι-
στικό σύστημα, στήν
οἰκονομία, στή νομοθεσία, στό ἐργασιακό δίκαιο,
στή παιδεία, στίς σχέσεις τῶν κρατῶν… Ἀλλα-
γές πού φέρνουν ἀνατροπές. Οἱ ἀνατροπές φέρ-
νουν ἀναταράξεις καί ἐκρήξεις, γιατί δέν ἀπο-
σκοποῦν στόν ἄνθρωπο ὡς ψυχοσωματική
ὕπαρξη, ἀλλά ὡς οἰκονομική μονάδα. Θα ὑποφέ-
ρουμε πολύ ἀπό αὐτή τή θεώρηση τοῦ ζητήμα-
τος. Αὐτή ἡ ἀντιμετώπιση, πού παραγνωρίζει

καί ὑποτιμᾶ τίς πνευματικές καί ψυχικές ἀνάγ-
κες τοῦ ἀνθρώπου, θά μᾶς ὁδηγήσει σέ ἀδιέξοδο
μέ καταστροφικές γιά τόν ἄνθρωπο καί τήν κοι-
νωνία ἐξελίξεις. 

Ὁ Ἑλληνικός λαός δέ θέλει ἀνατροπή τῆς
παραδόσεώς του, τῆς πνευματικῆς του κληρονο-

μιᾶς καί τῶν ἠθῶν τῆς
κοινωνίας του. Θέλει
ἀνατροπή τῆς διαφθορᾶς
καί τῶν ὀργανωμένων
ὑπούλων σχεδίων κατά
τῆς ὑποστάσεώς του καί
τῆς Ἐκκλησίας του.

Ἐάν μερικοί θεωροῦν
πρόοδο καί ἐκσυγχρονι-
σμό τήν καθαίρεση τῶν
Ἱερῶν Συμβόλων, τήν
κατάργηση τῶν θρη-
σκευτικῶν εἰς τά Σχο-
λεῖα, τήν σταδιακή ἀπο-
μάκρυνση τοῦ λαοῦ ἀπό
τίς ἀξίες τῆς πίστεως
καί τῆς πατρίδος, τήν
διάλυση τῆς οἰκογένειας,
τόν ἀποπροσανατολισμό

τοῦ λαοῦ ἀπό τίς ἀρχές τοῦ Ἑλληνορθοδόξου
πολιτισμοῦ, πλανῶνται πλάνην οἰκτράν.
Ἄνθρακες θά εἶναι ὁ θησαυρός τους. Γιατί ὑπάρ-
χει καί θά ὑπάρχει ἡ Ἐκκλησία, πού μέ τή δύναμη
τοῦ ἤθους της καί τῆς ζωῆς τῶν μελῶν της, θα
ἀνατρέψει τά σχέδιά τους.

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΡΧΟΝΤΑ Ι ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ

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

Ξεχωριστή θέση στίς ψυχές τῶν Χριστιανῶν ἔχουν οἱ Ἅγι-
οι Τόποι ὅπου γεννήθηκε, ἐκήρυξε, ἐθαυματούργησε, σταυρώ-
θηκε, ἀναστήθηκε, καί ἀναλήφθηκε στούς οὐρανούς ὁ Κύριος
ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Γι´ αὐτό τό ὄνειρο κάθε χριστιανοῦ
εἶναι ἡ ἐπίσκεψη στά Πανάγια Προσκυνήματα.

Θέλοντας λοιπόν ἡ τοπική μας Ἐκκλησία νά βοηθήσει τούς
πιστούς, πού ἐπιθυμοῦν νά πραγματοποιήσουν τό ὄνειρο τῆς
ζωῆς τους διοργάνωσε καί πραγματοποίησε, ἀπό 28 Ἀπριλίου
ἕως 3 Μαΐου, 6ήμερη προσκυνηματική ἐκδρομή στά Ἱεροσό-
λυμα. Τούς 120 προσκυνητές, πού συμμετεῖχαν στήν ἐκδρομή
συνόδευσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος.

Τούς προσκυνητές δέχθηκε στήν αἴθουσα τοῦ θρόνου τοῦ

Πατριαρχείου ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης τῶν Ἱεροσολύμων κ.
Θεόφιλος. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Μακα-
ριώτατο γιά τήν συνάντηση, ἐκ μέρους τοῦ κλήρου καί τοῦ
λαοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἐξέφρασε τήν ἀγάπη, τόν
σεβασμό καί τήν ἐκτίμησή του πρός τό πρόσωπό του, τόν συ-
νεχάρη γιά τό ἔργο τό ὁποῖο ἐν μέσῳ πολλῶν κινδύνων ἐπιτε-
λεῖ καί τοῦ εὐχήθηκε νά ἔχει μακρᾶ Πατριαρχεία, οἱ δέ
ἀγῶνες πού καθημερινά δίδει νά εἶναι πάντοτε νικηφόροι. Ὡς
ἔνδειξη ἀγάπης καί σεβασμοῦ προσέφερε στόν Μακαριώτατο
ἀναμνηστικά δῶρα.

Ὁ Πατριάρχης εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν
προσφώνηση, τίς εὐχές καί τά δῶρα, ἀναφέρθηκε στούς Ἁγί-
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Ὁ Σεβασμιώτατος μέ κατοίκους τοῦ χωριοῦ Πιτσιωτά.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ ὁμάδα προσκυνητῶν στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Σάββα. Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Σάββα. Ἀπό τό προσκύνημα στήν ὀρεινή Ἰουδαία. Ὁ Πατριάρχης μέ τόν Σεβασμιώτατο καί τούς ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν συνταξιοῦχο κληρικό π. Παῦλο Καρτέρη 
κατά τήν ἐπίσκεψή του στό χωριό Παλιαιόκαστρο.

Ἀπό τήν ἐπιμνημόσυνη δέηση γιά τόν Ἀθανάσιο Διάκο.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τήν οἰκογένεια τοῦ κ. Γεωργίου Φώσκολου.

Ὁ Σεβασμιώτατος καί οἱ ἐκδρομεῖς στόν Ἰορδάνη ποταμό.



λαιόκαστρο, ὅπου ἐπικοινώνησε μέ τούς ἐλάχιστους κατοί-
κους  καί συνάντησε τόν συνταξιοῦχο κληρικό π. Παῦλο
Καρτέρη. 

Ἐκδημία Ἱερέως.
Ἐκοιμήθη τήν Τετάρτη 14 Ἀπριλίου σέ
ἡλικία 74 ἐτῶν ὁ ἐν ἐνεργεία κληρικός
τῆς Μητροπόλεώς μας π. Δημήτριος
Ἀλεξανδρῆς. Ὁ π. Δημήτριος καταγό-
ταν ἀπό τό χωριό Βαρδαλή καί χειρο-
τονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος
τό 1994 ἀπό τόν ἀείμνηστο Μητροπο-
λίτη Φθιώτιδος κυρό Δαμασκηνό.
Ὑπηρέτησε ὡς ἐφημέριος στίς ἐνορίες

Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀγραπηδιᾶς και Ἁγίου Νικολάου Με-
λιταίας τῆς Ἐπαρχίας Δομοκοῦ. Ἡ κηδεία τοῦ ἐκλειπόντος τε-
λέσθηκε τήν Τετάρτη 14 Ἀπριλίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γε-
ωργίου Βαρδαλῆ.

Ἐκδηλώσεις ΔΙΑΚΕΙΑ.
Μέ ἐπίσημη, πανηγυρική, ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί
ἐπιμνημόσυνη δέηση στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγε-
λισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, τήν Κυριακή 25 Ἀπριλίου,

ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐπετειακές ἐκδηλώσεις ΔΙΑΚΕΙΑ 2010, τίς
ὁποῖες συνδιοργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, με τή Νο-
μαρχιακή Αὐτοδιοίκηση Φθιώτιδος καί τούς Δήμους Λαμίας,
Ὑπάτης καί Γοργοποτάμου πρός τιμήν τοῦ μεγάλου ἥρωα τῆς
ἐθνικῆς παλιγγενεσίας τοῦ 1821 καί μάρτυρα τῆς πίστεως
Ἀθανασίου Διάκου. Στήν Θεία Λειτουργία ἱερούργησε καί
ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ὁ
ὁποῖος καί προεξῆρχε τῆς ἐπιμνημόσυνης δεήσεως ὑπέρ τῆς
ψυχῆς τοῦ μαρτυρικῶς τελειωθέντος ἥρωα. Ἀκολούθησε
ἐπιμνημόσυνη δέηση στό τόπο τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἀθανασί-
ου Διάκου και κατάθεση στεφάνων στόν ἀνδριάντα του στή
πόλη τῆς Λαμίας. Στόν ἑορτασμό μετεῖχαν οἱ ἐπίσημοι τῆς
πολιτικῆς και στρατιωτικῆς ἡγεσίας τοῦ νομοῦ.

Χοροστασίες Σεβασμιωτάτου
Τήν βάπτιση τοῦ ἐγγονοῦ τοῦ τ. Ἀρεοπαγίτου καί συνεργάτη
τῆς Μητροπόλεώς μας κ. Γεωργίου Φώσκολου τέλεσε τήν
Κυριακή 25 Ἀπριλίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος στό Ἱερό Παρεκκλήσιο Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου
(Ἀρχοντική) Λαμίας. Τήν Δευτέρα 26 Ἀπριλίου ὁ Σεβασμιώ-
τατος τέλεσε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Ν. Ἄμπλιανης
Λαμίας τήν ἐξόδιο ἀκολουθία τῆς Βασιλικῆς Ρίζου, μητέρας
τῶν ἰδιοκτητῶν τοῦ τυπογραφικοῦ συγκροτήματος καί τῆς
ἐφημερίδας «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ». 
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ους Τόπους καί τά Πανάγια Προσκυνήματα, τά ὁποῖα μέ πολύ
κόπο καί ἀγῶνες διατηροῦν Ἑλληνορθόδοξοι κληρικοί καί μο-
ναχοί, τόνισε τό σωτηριῶδες ἀπολυτρωτικό ἔργο τοῦ Χριστοῦ
καί εὐχήθηκε στόν Σεβασμιώτατο καί σέ ὅλους τούς προσκυ-
νητές νά ἔχουν πλουσία τήν χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Πανα-
γίου καί Ζωοδόχου Τάφου καί ὅλων τῶν Παναγίων Προσκυνη-
μάτων.

Τέλος, ὁ Μακα-
ριώτατος προσέφερε
στόν Σεβασμιώτατο
φιλντισένιο σταυρό
καί ἐγκόλπιο, στούς
Ἱερεῖς φιλντισένιο
Σταυρό καί σέ ὅλους
τούς προσκυνητές
διένειμε εἰκόνες.

Κατά τήν 6ήμερο
παραμονή τους στά
Ἱεροσόλυμα οἱ προ-
σκυνητές ἐπισκέφθη-
καν, τόν Πανίερο
Ναό τῆς Ἀναστάσε-
ως, προσκύνησαν τήν
πλάκα τῆς Ἀποκαθη-
λώσεως, ἀνέβηκαν
στόν φρικτό Γολγοθᾶ καί προσκύνησαν τόν Πανάγιο καί Ζωο-
δόχο Τάφο τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος 2000 χρόνια τώρα παραμέ-
νει κενός καί ἀποτελεῖ τό κέντρο τῆς πίστεως τῶν Χρι-
στιανῶν.

Ἐπισκέφθηκαν ἀκόμη καί προσκύνησαν τόν τάφο τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου στήν Λύδα, τόν οἴκο τῶν Ἁγίων Ἰωακείμ καί
Ἄννης, διέσχισαν τήν ὁδό τοῦ Μαρτυρίου, πῆγαν στό Πραιτώ-
ριο, τήν φυλακή τοῦ Χριστοῦ, τήν Γεθσημανῆ, ὅπου εὐρίσκε-
ται ὁ τάφος τῆς Παναγίας, τή Ναζαρέτ, ὅπου ἔγινε ὁ Εὐαγγε-
λισμός, τήν Κανά τῆς Γαλιλαίας, ὅπου μετέτρεψε ὁ Κύριος τό
νερό σέ κρασί, τό Θαβώριον Ὄρος, ὅπου ἔγινε ἡ Μεταμόρφω-
ση τοῦ Χριστοῦ, τόν Ἰορδάνη ποταμό, ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος
ἐτέλεσε ἁγιασμό καί οἱ πιστοί εἰσῆλθαν στά νερά τοῦ Ἰορδά-
νου εἰς ἀνάμνησιν τῆς βαπτίσε ως τοῦ Κυρίου, τήν Βηθλεέμ
ὅπου γεννήθηκε ὁ Κύριος, τήν Ἁγία Σιών, τό Ὑπερῶο ὅπου

ἔγινε ὁ Μυστικός Δεῖπνος, τό Σαραντάριον  Ὄρος, καί τίς
Ἱερές Μονές Ἁγίου Θεοδοσίου, Ἁγίου Σάββα, Τιμίου Σταυροῦ,
Ἁγίου Συμεών, Προφήτου Ἐλισαίου στήν Ἱεριχώ, Μάρθας καί
Μαρίας στή Βηθανία, Ἁγίου Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου κ.ἄ..

Σέ ὅλα τά Πανάγια Προσκυνήματα καί τίς Ἱερές Μονές
ἔγιναν δεήσεις καί ἱκεσίες ἀπό τόν Ποιμενάρχη μας καί ὅλοι

οἱ προσκυνητές ἔγι-
ναν δέκτες τῆς ἀγά-
πης καί φιλοξενίας
τῆς ἁγιοταφικῆς
ἀδελφότητος.

Ἀπ ο κ ο ρ ύ φ ω μ α
τῆς ἐκδρομῆς ἦταν ἡ
συμμετοχή στή Θεία
Λειτουργία στόν Πα-
νίερο Ναό τῆς Ἀνα-
στάσεως, ὅπου οἱ
προσκυνητές συμμε-
τεῖχαν ψυχῇ τε καί
σώματι στήν τέλεση
τῆς ἀναιμάκτου θυ-
σίας καί κοινώνησαν
τῶν Ἀχράντων Μυ-
στηρίων.

Οἱ προσκυνητές
μέ ἔκδηλη τήν συγκίνηση, χαρά καί ἱκανοποίηση ἀπό ὅσα
εἶδαν καί ἄκουσαν αὐτές τίς ἡμέρες, ἐπέστρεψαν στά σπίτια
τους τό ἀπόγευμα τῆς 3ης Μαΐου, φορτωμένοι μέ τίς ἐμπει-
ρίες πού ἀποκόμισαν κατά τήν ὁλιγοήμερη παραμονή τους
στά Ἱεροσόλυμα καί ἀναγεννημένοι πνευματικά.

Εὐχήθηκαν δέ πάντοτε ἡ Μητρόπολή μας νά δίδει τέτοιες
πνευματικές εὐκαιρίες πού βοηθοῦν τούς ἀνθρώπους νά γνω-
ρίσουν τόν πνευματικό πλοῦτο τῆς Ἐκκλησίας μας καί νά
ἀναβαπτίζονται στά πνευματικά νάματα τῆς πίστεως. Ἡ προ-
σκυνηματική αὐτή ἐπίσκεψη συγχρόνως προβλημάτισε τούς
πιστούς, διότι διεπίστωσαν τήν μεγάλη ἔλλειψη κληρικῶν.
Αὐτό, ἄλλωστε, ἦταν καί τό αἴτημα τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέ-
ρων, νά στηρίξει δηλαδή ἡ Ἑλλάδα τήν προσπάθεια αὐτή γιά
νά βρεθοῦν νέοι συνεχιστές τοῦ ἔργου τῆς ἀγιοταφικῆς ἀδελ-
φότητος.

KΩΔΙΚΟΣ: 5228
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A
ὐτό πού ζεῖ ὁ κόσμος τήν περίοδο αὐτή,
δέν τό ἔζησε ποτέ κατά τό παρελθόν.
Αὐτό πού συμβαίνει στήν πατρίδα μας,

εἶναι πρωτόγνωρο καί συνταρακτικό. Μαζί μέ
τήν πνευματική, κοινωνική καί οἰκονομική κρίση
συμβαδίζει καί ἡ πάσης φύσεως ἀνατροπή. Ἀπό
μέρα σέ μέρα δέν γνωρί-
ζουμε τί θά προκύψει. Οἱ
ἀλλαγές εἶναι καταιγιστι-
κές. Ἑκεῖνοι πού κατευ-
θύνουν τίς τύχες τῶν
λαῶν ἔχουν βάλει στό
ὄχημά τους τήν μέγιστη
ταχύτητα. Ὁ κόσμος δέν
εἶναι θεατής, ἀλλά ἐπι-
βάτης τοῦ νέου συστήμα-
τος πού μέ ἰλιγγιώδη τα-
χύτητα πορεύεται σ΄ ἕναν
ἄλλο κόσμο. Ἀλήθεια
εἶναι, ὅτι τά ἔχουμε χαμέ-
να. Ἔχουμε σαστίσει ἀπό
αὐτά πού ὑφιστάμεθα.
Ἀλλαγές παντοῦ, στή
φορολογία, στό ἀσφαλι-
στικό σύστημα, στήν
οἰκονομία, στή νομοθεσία, στό ἐργασιακό δίκαιο,
στή παιδεία, στίς σχέσεις τῶν κρατῶν… Ἀλλα-
γές πού φέρνουν ἀνατροπές. Οἱ ἀνατροπές φέρ-
νουν ἀναταράξεις καί ἐκρήξεις, γιατί δέν ἀπο-
σκοποῦν στόν ἄνθρωπο ὡς ψυχοσωματική
ὕπαρξη, ἀλλά ὡς οἰκονομική μονάδα. Θα ὑποφέ-
ρουμε πολύ ἀπό αὐτή τή θεώρηση τοῦ ζητήμα-
τος. Αὐτή ἡ ἀντιμετώπιση, πού παραγνωρίζει

καί ὑποτιμᾶ τίς πνευματικές καί ψυχικές ἀνάγ-
κες τοῦ ἀνθρώπου, θά μᾶς ὁδηγήσει σέ ἀδιέξοδο
μέ καταστροφικές γιά τόν ἄνθρωπο καί τήν κοι-
νωνία ἐξελίξεις. 

Ὁ Ἑλληνικός λαός δέ θέλει ἀνατροπή τῆς
παραδόσεώς του, τῆς πνευματικῆς του κληρονο-

μιᾶς καί τῶν ἠθῶν τῆς
κοινωνίας του. Θέλει
ἀνατροπή τῆς διαφθορᾶς
καί τῶν ὀργανωμένων
ὑπούλων σχεδίων κατά
τῆς ὑποστάσεώς του καί
τῆς Ἐκκλησίας του.

Ἐάν μερικοί θεωροῦν
πρόοδο καί ἐκσυγχρονι-
σμό τήν καθαίρεση τῶν
Ἱερῶν Συμβόλων, τήν
κατάργηση τῶν θρη-
σκευτικῶν εἰς τά Σχο-
λεῖα, τήν σταδιακή ἀπο-
μάκρυνση τοῦ λαοῦ ἀπό
τίς ἀξίες τῆς πίστεως
καί τῆς πατρίδος, τήν
διάλυση τῆς οἰκογένειας,
τόν ἀποπροσανατολισμό

τοῦ λαοῦ ἀπό τίς ἀρχές τοῦ Ἑλληνορθοδόξου
πολιτισμοῦ, πλανῶνται πλάνην οἰκτράν.
Ἄνθρακες θά εἶναι ὁ θησαυρός τους. Γιατί ὑπάρ-
χει καί θά ὑπάρχει ἡ Ἐκκλησία, πού μέ τή δύναμη
τοῦ ἤθους της καί τῆς ζωῆς τῶν μελῶν της, θα
ἀνατρέψει τά σχέδιά τους.

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΡΧΟΝΤΑ Ι ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ

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

Ξεχωριστή θέση στίς ψυχές τῶν Χριστιανῶν ἔχουν οἱ Ἅγι-
οι Τόποι ὅπου γεννήθηκε, ἐκήρυξε, ἐθαυματούργησε, σταυρώ-
θηκε, ἀναστήθηκε, καί ἀναλήφθηκε στούς οὐρανούς ὁ Κύριος
ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Γι´ αὐτό τό ὄνειρο κάθε χριστιανοῦ
εἶναι ἡ ἐπίσκεψη στά Πανάγια Προσκυνήματα.

Θέλοντας λοιπόν ἡ τοπική μας Ἐκκλησία νά βοηθήσει τούς
πιστούς, πού ἐπιθυμοῦν νά πραγματοποιήσουν τό ὄνειρο τῆς
ζωῆς τους διοργάνωσε καί πραγματοποίησε, ἀπό 28 Ἀπριλίου
ἕως 3 Μαΐου, 6ήμερη προσκυνηματική ἐκδρομή στά Ἱεροσό-
λυμα. Τούς 120 προσκυνητές, πού συμμετεῖχαν στήν ἐκδρομή
συνόδευσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος.

Τούς προσκυνητές δέχθηκε στήν αἴθουσα τοῦ θρόνου τοῦ

Πατριαρχείου ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης τῶν Ἱεροσολύμων κ.
Θεόφιλος. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Μακα-
ριώτατο γιά τήν συνάντηση, ἐκ μέρους τοῦ κλήρου καί τοῦ
λαοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἐξέφρασε τήν ἀγάπη, τόν
σεβασμό καί τήν ἐκτίμησή του πρός τό πρόσωπό του, τόν συ-
νεχάρη γιά τό ἔργο τό ὁποῖο ἐν μέσῳ πολλῶν κινδύνων ἐπιτε-
λεῖ καί τοῦ εὐχήθηκε νά ἔχει μακρᾶ Πατριαρχεία, οἱ δέ
ἀγῶνες πού καθημερινά δίδει νά εἶναι πάντοτε νικηφόροι. Ὡς
ἔνδειξη ἀγάπης καί σεβασμοῦ προσέφερε στόν Μακαριώτατο
ἀναμνηστικά δῶρα.

Ὁ Πατριάρχης εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν
προσφώνηση, τίς εὐχές καί τά δῶρα, ἀναφέρθηκε στούς Ἁγί-

ΙΕΡΗ ΑΠΟΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ κατοίκους τοῦ χωριοῦ Πιτσιωτά.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ ὁμάδα προσκυνητῶν στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Σάββα. Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Σάββα. Ἀπό τό προσκύνημα στήν ὀρεινή Ἰουδαία. Ὁ Πατριάρχης μέ τόν Σεβασμιώτατο καί τούς ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν συνταξιοῦχο κληρικό π. Παῦλο Καρτέρη 
κατά τήν ἐπίσκεψή του στό χωριό Παλιαιόκαστρο.

Ἀπό τήν ἐπιμνημόσυνη δέηση γιά τόν Ἀθανάσιο Διάκο.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τήν οἰκογένεια τοῦ κ. Γεωργίου Φώσκολου.

Ὁ Σεβασμιώτατος καί οἱ ἐκδρομεῖς στόν Ἰορδάνη ποταμό.
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Ἑορτασμός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Μέ θρησκευτική μεγαλοπρέπεια καί ἐθνικό παλμό ἑορτά-

σθηκε ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί ἡ ἐπέτειος
τῆς Ἐθνικῆς παλιγγενεσίας στήν καρδιά τῆς Ρούμελης, τή Λαμία.
Κέντρο τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων ἦταν ὁ ἑορτάζων Ἱερός
Μητροπολιτικός Ναός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. 

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.
Νικολάου, γιά νά συμμετάσχει στίς ἐκδηλώσεις, ἦταν ὁ συντοπί-
της Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος, ὁ ὁποῖος
χοροστάτησε στόν Ἑσπερινό, ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο καί συλλει-
τούργησε τήν κυριώνυμο ἡμέρα μέ τόν Ποιμενάρχη μας.

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρί-
στησε τόν Θεοφιλέστατο γιά τή παρουσία του στή ἑορτή καί
τόνισε τήν προσφορά τῆς Ἐκκλησίας στόν ἀγῶνα τοῦ ’21.Ἀκο-
λούθησε ἐπίσημη Δοξολογία καί ἐκφωνήθηκε ὁ πανηγυρικός
τῆς ἡμέρας ἀπό τήν Φιλόλογο κα Γεωργία Ἀνδριοπούλου.

Ἐν συνεχείᾳ κλῆρος καί λαός μέ τή συνοδεία τῆς Φιλαρμο-
νικῆς τοῦ Δήμου Λαμιέων, μετέβησαν στό μνημεῖο τοῦ Ἀθα-
νασίου Διάκου, ὅπου ἐψάλη Τρισάγιο καί ἔγινε κατάθεση στε-
φάνων στόν Ἀνδριάντα του στήν πλατεία Διάκου. 

Οἱ ἐκδηλώσεις ὁλοκληρώθηκαν τό μεσημέρι, μέ τήν μα-
θητική καί στρατιωτική παρέλαση.

Στίς ἐκδηλώσεις συμμετεῖχαν οἱ Πολιτικές, Στρατιωτικές καί
Δικαστικές Ἀρχές τῆς πόλεως καί τοῦ νομοῦ, πολιτιστικοί σύλ-
λογοι, ἐνῶ τήν Κυβέρνηση ἐκπροσώπησε ἡ Ὑπουργός Ἀγρο-
τικῆς Ἀνάπτυξης καί Τροφίμων κα Κατερίνα Μπατζελῆ.

Τήν Τρίτη 20 Ἀπριλίου, μέσα στή χαρμόσυνη περίοδο
τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καί τήν ἡμέρα πού ἡ Ἐκκλησία
μας ἑορτάζει τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ ἐξ  Ὑπά-
της, τοῦ κτίτορος τοῦ Μεγάλου Μετεώρου, ἡ Ἱερά Μητρό-
πολή μας πραγματοποίησε τό 29ο Ἱερατικό Συνέδριο στόν
Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Ἄμπλιανης Λαμίας.

Τοῦ Συνεδρίου προηγήθηκε Θεία Λειτουργία, στήν
ὁποία χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος καί συμμετεῖχαν ὅλοι οἱ Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως.

Μετά τήν Θεία Λειτουργία καί τό πρωινό πού προσφέρ-
θηκε στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας κήρυξε τήν ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου.
Καλωσόρισε τούς Ἱερεῖς καί τόν προσκεκλημένο ὁμιλητή
Ἐλλογιμώτατο κ. Ἰωάννη Κογκούλη, Κοσμήτορα τῆς Θεολο-
γικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης. Εὐχαρίστησε τόν κ. Κοσμήτορα, ὁ ὁποῖος παρά τόν
φόρτο τῶν καθηκόντων του εὐχαρίστως ἀνταποκρίθηκε
στήν πρόσκλησή του καί ἦρθε στή Λαμία γιά νά εἰσηγηθεῖ
τό θέμα: «Ἡ συμβολή τοῦ ἱερέως στήν Ὀρθόδοξη παιδαγω-
γική τοῦ λαοῦ». Εὐχαρίστησε τόν Νομάρχη Φθιώτιδος κ.
Ἀθανάσιο Χειμάρα, γιά τήν παρουσία του στό Συνέδριο καί
εὐχήθηκε νά εὐωδοθοῦν οἱ σκοποί καί οἱ στόχοι τοῦ Συνε-
δρίου.

Ἀκολούθως, ὁ Νομάρχης κ. Ἀθανάσιος Χειμάρας στό
σύντομο  χαιρετισμό του ἀπευθυνόμενος στούς Ἱερεῖς τόνι-
σε ἰδιαιτέρως τήν συνεργασία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μέ τή

Νομαρχιακή Αὐτοδιοίκηση Φθιώτιδος καί ἀναφέρθηκε στό
σπουδαῖο ἔργο πού ἐπιτελοῦν οἱ κληρικοί στίς ἐνορίες
τους.

Στή συνέχεια ὁ κ. Κοσμήτωρ, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Σε-
βασμιώτατο γιά τήν τιμητική πρόσκληση, μέ γνήσιο καί κα-
θαρό λόγο ἀνέπτυξε τήν εἰσήγησή του. Τόνισε ἰδιαιτέρως

τόν παιδαγωγικό ρόλο τῶν κληρικῶν
στό λαό καί τήν ἀναγκαιότητα ὑπάρξε-
ως Πνευματικῶν Κέντρων, διότι αὐτά
συμβάλλουν στήν καλλιέργεια καί στή
σύσφιξη τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων μέ-
σα στήν Ἐκκλησία. Προέτρεψε τούς
Ἱερεῖς νά βοηθήσουν τά παιδιά νά
ἐκμεταλλευτοῦν κατάλληλα τόν ἐλεύ-
θερο χρόνο τους καί νά ἀποκτήσουν
ὑγιεῖς διαπροσωπικές σχέσεις. Τέλος
χαρακτήρισε τούς Ἱερεῖς ὡς Πατροκο-
σμάδες, διότι σέ μία ἐποχή παγκοσμιο-
ποιήσεως αὐτοί στηρίζουν τούς κατοί-
κους τῆς ὑπαίθρου. 

Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς εἰσηγή-
σεως, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας εὐχαρίστησε τόν κ. Κοσμήτορα γιά
τόν ἀφυπνιστικό του λόγο καί εἰς

ἔνδειξιν τιμῆς, ἀγάπης καί εὐγνωμοσύνης τοῦ προσέφερε τό
Μετάλλιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί τό ἀγαλματίδιο

τοῦ Ἀθανασίου Διάκου. 
Ἀκολούθησε ἐποικοδομητικός διάλογος καί ἔγιναν ἀνα-

κοινώσεις γιά διοικητικά θέματα. Στό τέλος, ὁ Σεβασμιώτα-
τος ἀνακοίνωσε στούς Ἱερεῖς τήν  Ἵδρυση Σχολῆς Ἐπιμορ-
φώσεως Κληρικῶν, ἡ ὁποία θά ἀρχίσει τήν λειτουργία της
τό φθινόπωρο καί θά διαρκέσει 6 μῆνες.

Πρό τῆς λήξεως τοῦ Συνεδρίου οἱ Ἱερεῖς κατέθεσαν ψή-
φισμα, τό ὁποῖο καί δημοσιεύουμε στή διπλανή σελίδα. Τό
ψήφισμα ἔγινε δεκτό ἀπό ὅλο τό σῶμα τῶν κληρικῶν.

Τό Συνέδριο ὁλοκληρώθηκε μέ τήν παράθεση πασχαλι-
νοῦ γεύματος πρός ὅλους τούς συνέδρους στό Πνευματικό
Κέντρο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, κατά τήν διάρκεια τοῦ ὁποί-
ου πολλοί Ἱερεῖς τραγούδησαν παραδοσιακά ἄσματα καί
ὅλοι ἔλαβαν ὡς εὐλογία τό βιβλίο «Ἡ ὑγεία καί ἡ ἀσθένεια
στή λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας», πού προσέφερε ἡ
Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.

Πασχάλιες Ποιμαντικές Ἐπισκέψεις.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τήν Κυρια-
κή τοῦ Πάσχα πραγματοποίησε ποιμαντικές ἐπισκέψεις στά
Εὐαγῆ Ἱδρύματα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Εἰδικότερα ἐπι-
σκέφθηκε τό Ραχούτειο Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο Λαμίας
καί τό Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο «Μέριμνα Γήρατος Ἀθανά-
σιος καί Μαίρη Ἀκρίδα» Σπερχειάδος, ὅπου ἀντάλλαξε ἀνα-
στάσιμες εὐχές μέ τούς τροφίμους καί τό προσωπικό τῶν
ἱδρυμάτων. 

Διαρρήξεις Ναῶν και παρεκκλησίων.
Πολλές διαρρήξεις ἐνοριακῶν Ἱερῶν Ναῶν καί Παρεκκλη-
σίων πραγματοποιήθηκαν τούς τελευταίους μῆνες στή Μη-
τρόπολή μας. Ἄγνωστοι διέρρηξαν καί προκάλεσαν ὑλικές
ζημιές μεταξύ ἄλλων στό Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρα-
σκευῆς τῆς Μονῆς Δαμάστας, στόν Ἱερό Ἁγίου Νικολάου
Πτελέας, στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Ἀπρονερί-
ου, στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μακρακώ-
μη καί στόν Ἱερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μαρμάρων.
Τήν Κυριακή δέ 11 Ἀπριλίου, τό βράδυ, ἄγνωστοι διαρ-
ρῆκτες εἰσῆλθαν στούς χώρους τῶν Κατασκηνώσεων τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως στήν Παραλία Καινουρίου, ἄνοιξαν τόν
Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης καί δωμάτια τῶν Κατασκη-

νώσεων, ἀφήρεσαν τήν μικροφωνική ἐγκατάσταση ἐκ τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ καθώς καί ἄλλα ἠλεκρονικά ἀντικείμενα ἀπό
αὐτοκίνητο, πού ἦταν παρκαρισμένο στούς χώρους τῶν κα-
τασκηνώσεων. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικό-
λαος ἐξέφρασε τήν θλίψη καί τήν ἀγανάκτησή του γιά τίς
ἀνίερες καί ἀσεβεῖς αὐτές πράξεις καί παρεκάλεσε γιά μιά
ἀκόμη φορά τούς Ἱερεῖς, τούς Ἐκκλησιαστικούς Ἐπιτρόπους
καί τούς κατοίκους τῶν πόλεων καί τῶν χωρίων νά λάβουν
ὅλα τά μέτρα γιά τήν διαφύλαξη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κειμη-
λίων καί τήν περιφρούρηση τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τῶν Ἐξωκ-
κλησίων ἀπό τούς ἐπιτήδειους διαρρῆκτες, οἱ ὁποῖοι λυμαί-
νονται τήν περιοχή.  

Σχολή Κατηχήσεως
Ἀπό τίς 12 Ἀπριλίου μέχρι τίς 17 Μαΐου λειτούργησε στό
Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Ν.
Ἄμπλιανης Λαμίας, ἡ 14η περίοδος τῆς Σχολῆς Κατηχήσεως
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἡ ὁποία ἀποσκοπεῖ στή κατήχη-
ση στή χριστιανική πίστη καί στή πνευματική προετοιμασία
τῶν ἀλλόθρησκων συνανθρώπων μας πού ἐπιθυμοῦν νά δε-
κτοῦν τό Ἅγιο Βάπτισμα καί νά εἰσέλθουν στήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία μας. Ἤδη ἀπό τό 2001 πού ἔχει συσταθεῖ μέ ἀπό-
φαση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ. Νικολάου καί
λειτουργεῖ ἡ Σχολή, ἔχουν παρακολουθήσει τά μαθήματά
της καί βαπτισθεῖ περίπου 250 άδελφοί μας.

Περιοδεία Σεβασμιωτάτου σέ ἀπομακρυσμένα χωριά.

Ποιμαντική Περιοδεία στά ἀπομακρυσμένα, ὀρεινά χωριά τῆς
Δυτικῆς Φθιώτιδος, Δίκαστρο, Περίβλεπτο, Πιτσιωτά καί Πα-
λαιόκαστρο  πραγματοποίησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος τό Σάββατο 10 Ἀπριλίου. Πρῶτος σταθ-
μός τῆς περιοδείας του τό χωριό Δίκαστρο, ὅπου ἐπισκέφθη-
κε τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου. Στή συνέχεια μετέβη στό
χωριό Περίβλεπτο, ὅπου ἐπισκέφθηκε Μοναστήρι τό ὁποῖο
ἀνεγείρει ἰδίαις δαπάναις ὁ Βουλευτής Φθιώτιδος καί πρ.
Ὑπουργός κ. Ἀθανάσιος Γιαννόπουλος εἰς τιμήν καί μνήμη
τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀκολούθως ἐπισκέ-
φθηκε τό χωριό Πιτσιωτά, ὅπου μίλησε στούς λιγοστούς κα-
τοίκους πού συγκεντρώθηκαν στό ναό τοῦ χωριοῦ. Τελευ-
ταῖα στάση τῆς περιοδείας τοῦ Σεβασμιωτάτου τό χωριό Πα-
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29ο ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Μέ ἡλικιωμένους στό Γηροκομεῖο Σπερχειἀδος.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό Γηροκομεῖο Λαμίας.

Ἀπό τήν περιοδεία τοῦ Σεβασμιωτάτου στό Περίβλεπτο Φθιώτιδος.

Ἁπό τήν ἐπίσημη Δοξολογία τῆς 25ης Μαρτίου.

Κατάθεση στεφάνων στό μνημεῖο τοῦ Ἀθανασίου Διάκου. 

Θυρανοίξια Ἱερᾶς Μονῆς
Ἁγίου Γεωργίου Σφάκας

Τά Θυρανοίξια τοῦ Καθολικοῦ τῆς παλαιᾶς Ἱερᾶς
Μονῆς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Σφάκας, τό ὁποῖο συντηρήθη-
κε καί ἀναστηλώθηκε μέ ἐνέργειες τοῦ Δήμου Ἐλάτειας,
ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος,
τήν Δευτέρα 19 Ἀπριλίου τό ἀπόγευμα.

Πρόκειται γιά Βυζαντινό κτῖσμα πρό τῆς δυναστείας
τῶν Παλαιολόγων, ρυθμοῦ Βασιλικῆς μέ δύο σταυροει-
δοῦς σχήματος σκεπές. Στή νότια πλευρά ὑπάρχει μιά με-
γάλη στοά, ἡ ὁποία χρονολογεῖται στόν 12ο ἤ 13ο αἰῶνα.
Ὁ σημερινός Ναός εἶναι ἡ ἀντικατάσταση ἑνός παλαιοτέ-
ρου ἀγνώστου καί ἀπροσδιορίστου χρονολογίας Ναοῦ.
Οἱ τοιχογραφίες εἶναι ἐφθαρμένες καί σώζεται μία ἐπιγρα-
φή τοῦ ἔτους 1562, ἡ ὁποία ὁμιλεῖ περί τοῦ χρόνου ἀνα-
καινίσεως τοῦ Ναοῦ. Ἐκ τῶν εὑρεθέντων λειψάνων συμ-
περαίνεται, ὅτι ὁ Ναός ἦταν Καθολικό Μονῆς, πού ἤκμασε
κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους.

Μετά τήν τελετή τῶν Θυρανοιξίων, ὁ Σεβασμιώτατος
εὐχαρίστησε τόν Δῆμο Ἐλάτειας καί ὅλους τούς κατά και-
ρούς διατελέσαντες Δημάρχους, γιά τό ἐνδιαφέρον τους
γιά τά Μοναστήρια τῆς περιοχῆς καί εὐχήθηκε νά βρε-
θοῦν μοναχοί νά τα στελεχώσουν, ἐνῶ προσέφερε συμ-
βολικό δῶρο στό Δήμαρχο Ἐλάτειας κ. Δημήτριο Παπαγε-
ωργίου. Τέλος χαιρετισμό ἀπηύθυναν ὁ Δήμαρχος κ. Δη-
μήτριος Παπαγεωργίου, ὁ ὁποῖος προσέφερε στόν Σεβα-
σμιώτατο ἀναμνηστικό δῶρο, καί ὁ ἐφημέριος Σφάκας π.
Ἄγγελος Τσαπρούνης. 

Ὁ Δῆμος Ἐλάτειας μέ τό πέρας τῆς τελετῆς προσέφερε
κέρασμα σέ ὅλους τούς παρισταμένους καί πρός τούς ἐπι-
σήμους παρέθεσε πασχάλιο Δεῖπνο.

Στήν τελετή παρέστησαν οἱ Δήμαρχοι Ἐλάτειας κ. Δη-
μήτριος Παπαγεωργίου, Ἀταλάντης κ. Γεώργιος Σκαμπερ-
δόπουλος, Ἀμφίκλειας κ. Τσιτσιπῆς, Ἁγίου Κωνσταντίνου
κ. Εὐάγγελος Ψαθᾶς καί Μώλου κ. Τετριμίδας, ἐκπρόσω-
ποι τῆς Ἀστυνομίας, τῆς Πυροσβεστικῆς καί τοῦ Ἀντλιο-
στασίου Μοδίου, ὁ Στρατηγός κ. Τσαρούχας, ὁ ἱστοριοδί-
φης κ. Δημάκης, ὅλοι οἱ Ἱερεῖς τῆς περιφερείας καί πλῆθος
κόσμου ἀπό τήν Ἐλάτεια, τήν Σφάκα καί τίς γύρω περιο-
χές.

Ἐκδήλωση γιά τούς  Ἱερόπαιδες
Ἡ Μητρόπολή μας στό πλαίσιο τῶν ἐκδηλώσεών της γιά

τίς Ἱερατικές Κλίσεις ἀλλά καί τῆς ἀνύστακτης καί ἄοκνης
φροντίδας της γιά τά παιδιά πραγματοποίησε εἰδική ἐκδήλωση
ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νι-
κολάου γιά τά παιδιά πού διακονοῦν στό Ἱερό Βῆμα καί στά

Ἀναλόγια. Ἠ ἐκδήλωση, στήν ὁποία συμμετεῖχαν περίπου 250
παιδιά, πραγματοποιήθηκε τό Σάββατο 6 Μαρτίου στό Πνευ-
ματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας
Ἄμπλιανης Λαμίας καί περιελάμβανε ἐκκλησιαστικούς ὕμνους
καί παραδοσιακά τραγούδια μέ συνοδεία μουσικῶν ὀργάνων,
πού ἀπέδωσε ἡ χορωδία τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Λα-
μίας, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ κ. Ἀνδρέα Ἰωακείμ.  Ἐπίσης ποι-
ήματα σχετικά μέ τόν Ἱερέα καί τήν Ἱερωσύνη ἀπήγγειλαν παι-
διά πού διακονοῦν στό Ἱερό Βῆμα. Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος
ἀφοῦ εὐχαρίστησε καί συνεχάρη τήν πολυμελῆ χορωδία καί
τά παιδιά πού ἀπήγγειλαν τά ποιήματα, ἀπευθυνόμενος σέ
ὅλα τά παιδιά πού ἦρθαν ἀπό διάφορες ἐνορίες τῆς Μητροπο-
λιτικῆς Περιφερείας, τόνισε τήν ἰδιαίτερη συμβολή τους στήν
τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας καί τίς Ἱερές Ἀκολουθίες. Ἀνα-

φέρθηκε σέ ἐμπειρίες μικρῶν παιδιῶν κατά τήν Θεία Λειτουρ-
γία καί τά προέτρεψε νά μείνουν πιστά στήν πίστη καί παράδο-
ση τῆς Ἐκκλησίας μας. Τέλος, τούς εὐχήθηκε νά ἔχουν ὑγεία

καί πρόοδο, νά συνεχίσουν μέ τόν ἴδιο ζῆλο νά διακονοῦν τήν
Ἐκκλησία καί τούς Ἱερεῖς καί διένειμε σέ ὅλους μικρή εὐλογία.
Ἀκολούθησε ἀναμνηστική φωτογραφία στά προπύλαια τοῦ
Ναοῦ καί μικρή δεξίωση, πού προσέφερε τό Ἐκκλησιαστικό
Συμβούλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Ἡ ἱκανοποίηση καί ἡ χαρά τῶν
παιδιῶν ἀπό τήν ἐκδήλωση καί τήν ἐπικοινωνία τους μέ τόν
Σεβασμιώτατο καί μεταξύ τους ἦταν ζωγραφισμένη στά χα-
ρούμενα πρόσωπά τους καί ἐξέφρασαν τήν ἐπιθυμία τους νά
ἔχουν συχνά τέτοιες ὄμορφες εὐκαιρίες. 

e

Σύναξη ὑποψηφίων Κληρικῶν
Σύναξη ὑποψηφίων κληρικῶν πραγματοποίησε ἡ Ἱερά

Μητρόπολή μας τήν Πέμπτη τῆς Διακαινησίμου 8 Ἀπριλίου.
Ἡ Σύναξη ἔγινε στό Ἐπισκοπεῖο καί στούς 16 ὑποψηφίους

πού προσῆλθαν ὁμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπευθυνόμενος στά παιδιά, ἀφοῦ τούς
μετέφερε τόν ἀναστάσιμο χαιρετισμό, τά εὐχαρίστησε πού
ἀνταποκρίθηκαν στήν πρόσκλησή του καί προσῆλθαν, γιά νά
ἐπικοινωνήσουν αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες καί νά ἐνισχυθοῦν
πνευματικά.

Ἀκολούθως τούς ὡμίλησε γιά τήν Ἱερωσύνη καί τήν ὑψη-

λή ἀποστολή τοῦ Ἱερέως. Ἀναφέρθηκε σέ ἅγιες ἱερατικές μορ-
φές καί προέτρεψε τά παιδιά νά ἀγωνίζονται πνευματικά, νά
μελετοῦν πνευματικά βιβλία καί νά προετοιμάζονται γιά τήν
Ἱερωσύνη. Τούς συνέστησε νά εἶναι προσεκτικοί στή ζωή τους,
νά ἔχουν πνευματικό, γιά νά παίρνουν σωστή καθοδήγηση
καί νά ἀγαποῦν τήν Θεία Λατρεία. Στή συνέχεια τά παιδιά ὑπέ-
βαλαν ἐρωτήματα, ἐξέφρασαν ἐλεύθερα τίς ἀπόψεις τους καί
ἔγινε ἕνας ἐποικοδομητικός διάλογος. Τό μεσημέρι ὁ Σεβα-
σμιώτατος παρέθεσε γεῦμα σέ ὅλους τούς ὑποψηφίους καί
τούς διένειμε ἀπό ἕνα πνευματικό βιβλίο ὡς εὐλογία. Κατά τή
διάρκεια τοῦ γεύματος ὅλα τά παιδιά ἔψαλαν ἀναστασίμους
ὕμνους καί τραγούδησαν παραδοσιακά τραγούδια.

Οἱ συμμετέχοντες στή Σύναξη ὑποψήφιοι κληρικοί ἦταν
παιδιά ἀπόφοιτοι τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ι.Ε.Κ., ἀπόφοιτοι καί
φοιτητές Θεολογικῶν Σχολῶν, φοιτητές τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλη-
σιαστικῆς Ἀκαδημίας καθώς καί μαθητές τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Λυκείου.

Καλλιεργώντας τίς Ἱερατικές Κλίσεις



Μέ λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια ἑορτάσθηκε καί φέτος
ἡ Σύναξη πάντων τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων, στόν Ἱερό Μητροπολι-
τικό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας. Οἱ λατρευ-
τικές ἐκδηλώσεις ἄρχισαν τήν Παρασκευή 19 Μαρτίου μέ τήν
μεταφορά τῶν ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ὁσίου Δαβίδ, τοῦ ὁσίου
Σεραφείμ, τοῦ ὁσίου Ἀγάθωνος καί τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου ἀπό
τό Μητροπολιτικό Μέγαρο στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς
Λαμίας, ἀπό τόν Σεβα-
σμιώτατο Ποιμενάρχη
μας κ. Νικόλαο καί τόν
ἱερό Κλῆρο. Ἀκολούθως
τελέσθηκε ἡ Ἀκολουθία
τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου,
στήν ὁποία ἐχοροστάτη-
σε καί ὡμίλησε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης
μας. 

Στίς 10 μ.μ. ἄρχισε
ὁλονύκτιος ἀγρυπνία, ἡ
ὁποία διήρκησε μέχρι τίς
5 τό πρωί. Τήν ἀγρυπνία
ἐτέλεσε ὁ Καθηγούμενος
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου
Νικολάου Δίβρης Ἀρχιμ.
Ἀρσένιος Κατερέλος καί
ἔψαλαν οἱ Πανοσιολογιώτατοι πατέρες Γερμανός τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἀγάθωνος καί Δαμασκηνός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γε-
ωργίου Στυλίδος, πλαισιούμενοι ἀπό νέους.

Τό πρωί ἔγινε Θεία Λειτουργία ἀπό τόν Ἀρχιερατικό Ἐπί-
τροπο Λαμίας Πρωτοπρ. Νεόφυτο Ραφαηλίδη, ἐνῶ τό ἀπόγευ-
μα τελέσθηκε Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ρεντίνης κ. Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος καί
ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο καί μέ τή συμμετοχή τῶν Σεβασμιωτά-
των Μητροπολιτῶν Ἐλασσῶνος κ. Βασιλείου, Θεσσαλιώτιδος
καί Φαναριοφερσάλων κ. Κυρίλλου καί τοῦ Ποιμενάρχου μας
κ. Νικολάου.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα Κυριακή 21 Μαρτίου τελέσθηκε
πολυαρχιερατικό συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐλασσῶνος κ. Βασιλείου, ὁ ὁποῖος

καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο. 
Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-

πολίτης μας ἐκφράζοντας καί τά αἰσθήματα τοῦ ἱεροῦ κλήρου
καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ καλωσόρισε καί εὐχαρίστησε τούς φι-
λοξενουμένους Ἀρχιερεῖς, πού ἔσπευσαν νά συνεορτάσουν
τήν Ἱερά Σύναξη τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων, ἀναφέρθηκε στούς δε-
σμούς φιλίας πού συνδέονται μεταξύ τους, ἐπαίνεσε τό θεάρε-

στο ἔργο πού ἐπιτελοῦν
καί τούς εὐχήθηκε νά
ἔχουν ὑγεία, δύναμη καί
πνευματική πολυκαρπία. 

Ἀκολούθως ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἐτίμησε τήν κα
Γεωργία Καραπατάκη,
πού προσέφερε στήν Ἱερά
Μητρόπολη 140 κιβώτια
μέ γραφική ὕλη, τά ὁποῖα
ἀπεστάλησαν στήν Ἐξωτε-
ρική Ἱεραποστολή καί σέ
φτωχά παιδιά τῆς Φθιώτι-
δος. Ὁ Σεβασμιώτατος
ἀπένειμε στήν κα Καρα-
πατάκη τό Μετάλλιο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως, με-
τά διπλώματος, καί τήν

εὐχαρίστησε γιά τήν γενναιόδωρη προσφορά της.
Στή Θεία Λειτουργία παρέστησαν ὁ Βουλευτής κ. Χρ. Σταϊ-

κούρας, ὁ Νομάρχης κ. Ἀθ. Χειμάρας, οἱ Στρατηγοί τῆς ΜΕ-
ΡΥΠ, τῆς Ἀστυνομίας καί τῆς Πυροσβεστικῆς, ὁ Περιφερειακός
Διευθυντής τῆς Ἐκπαιδεύσεως κ. Ἀργυρόπουλος καί πλῆθος
κόσμου. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία μετεδόθησαν ἀπ΄
εὐθείας ἀπό τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό FM1 καί τόν Τηλεοπτικό
Σταθμό STAR Κεντρικῆς Ἑλλάδος.

Ἡ ἑορτή τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων ὁλοκληρώθηκε τό βράδυ μέ
τόν Κατανυκτικό Ἑσπερινό, στόν ὁποῖο ἐχοροστάτησε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας καί ὁμίλησε γιά τήν Ὁσία Μαρία
τήν Αἰγυπτία καί τήν μετάνοια ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Ἀρχιμ. Γεράσιμος Φωκᾶς.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Ἑμεῖς οἱ 250 Ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος μέ τήν

εὐκαιρία τοῦ 29ου Ἱερατικοῦ Συνεδρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Φθιώτιδος, πού ἔλαβε χώρα τήν Τρίτη 20 Ἀπριλίου 2010 στόν
Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ν. Ἄμπλιανης Λαμίας, καί μετά
ἀπό τήν ἐμπνευσμένη εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του Φθιώτιδος κ. Νικολάου καί τήν ἐμπεριστατωμένη Ὁμιλία τοῦ
Κοσμήτορος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης κ. Ἰωάννου Κογκούλη, μέ θέμα: « Ὁ Παι-
δαγωγικός ρόλος τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Ἐνορίας καί τοῦ ἱεροῦ Κλή-
ρου στόν σύγχρονο κόσμο», ἀποφασίσαμε τά κάτωθι:

1. Διατρανώνουμε καί διακηρύσσουμε τήν πίστη μας στήν
ἱστορική ἀλήθεια ὅτι «ὁ Ἑλληνισμός μεγαλούργησε μέσω τῆς
συμμαχίας του μέ τόν Χριστιανισμό» (Κων. Παπαρρηγόπουλος)
καί ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας προσέφερε τά πάντα στήν ἐπι-
βίωση καί ἀνάσταση τῆς Ἑλληνικῆς Πατρίδος.

2. Ὑπογραμμίζουμε τό γεγονός, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλληνική
Ἐκκλησία ὑπῆρξε κατά τή διάρκεια τῆς ἱστορικῆς πορείας τοῦ
Ἔθνους μας, ὄχι μόνο ἡ Κιβωτός τῆς Σωτηρίας τῶν πιστῶν
μελῶν της, ἀλλά καί ὁ θεματοφύλακας τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως
καί ταυτότητας, τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καί τῆς ἰδιοπροσωπείας
τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων.

3. Τονίζουμε μέ ἱερή καύχηση τήν ἀναντίρρητη πραγματικό-
τητα, ὅτι καί σήμερα, πού ἡ κοινωνία μας διέρχεται μιά πρωτο-
φανή κρίση, ὄχι μόνο οἰκονομική, ἀλλά κυρίως κρίση ἀξιῶν,
ἤθους καί πνευματικοῦ πολιτισμοῦ, ἡ Ὀρθόδοξη Καθολική
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ὑπηρετεῖ μέ τή θεία Λατρεία, τό ποιμαντι-
κό καί φιλανθρωπικό της ἔργο καί τήν Ὀρθόδοξη ἀγωγή, τήν
ἑνότητα καί τήν προκοπή τοῦ λαοῦ μας, πέρα καί πάνω ἀπό
κόμματα, καί τήν προσήλωσή του στίς καθαρές πηγές τῆς ἑλλη-
νορθόδοξης Παράδοσής μας.

4. Ἐπισημαίνουμε, ὅτι στήν ἐπιχειρούμενη ἀλλοτρίωση τῆς
ἑλληνικῆς κοινωνίας καί ἰδαίτερα στή μετάλλαξη τῆς ἑλληνικῆς
νεολαίας, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἰσηγεῖται ταπεινά στά παιδιά
της ὄχι μιά στεγνή γνώση, ἀλλά «τήν ὑγιαίνουσα παιδεία, χαρα-
κτηριστικό τῆς ὁποίας εἶναι: «ἡ Σοφία, ἡ Ζωή, ὁ Ἁγιασμός, ἡ Δύ-
ναμις, τό Φῶς τό Ἀληθινόν» καί θέλει νά ὁδηγήσει τά νειάτα ὄχι
στή δουλικότητα καί τόν καταναλωτισμό, ἀλλά στήν «ἐλευθε-
ρίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ».

5. Ἐφιστοῦμε τήν προσοχή ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων,
ὅτι μέσα στή σύγχρονη Ἑνωμένη Εὐρώπη, χωρίς νά καταργοῦμε
τό σεβασμό πρός τούς ἄλλους λαούς, εἶναι ἀδήριτη ἀνάγκη νά
διατηρήσουμε ἀκέραιη καί συνεχή τήν ὀρθόδοξη πνευματική
ἰδιαιτερότητά μας, ἡ ὁποία συναπαρτίζεται καί ἐκφράζεται ἀπό
τήν Ἱστορία μας, τή Γλώσσα μας, τή Θεολογία μας, τη θεία Λα-
τρεία μας, ὁπωσδήποτε καί ἀπό τά Σύμβολά μας, τῆς Πίστεως
καί τῆς Πατρίδας, τά ὁποία ὅλα μαζί συνιστοῦν τήν Ταυτότητά
μας ὡς  Ὀρθοδόξων  Ἑλλήνων.

6. Τέλος, εἴμαστε στό πλευρό τῆς δοκιμαζόμενης Ἑλληνικῆς
κοινωνίας, μέρος καί ἑμεῖς τοῦ σώματος αὐτῆς, καί συμπαριστά-
μεθα στόν χειμαζόμενο λαό μέ τήν προσευχή μας καί τήν ἔμπρα-
κτη ἀγάπη μας. Εἴμαστε ὅμως ἀντίθετοι σέ ὅλα ὅσα τεκταίνονται
εἰς βάρος τῆς ἐλευθερίας, τῆς προκοπῆς καί τῆς ἱστορικῆς δια-
χρονικότητας τῆς Παραδόσεώς μας καί δέν θά ἀποδεχτοῦμε τήν
ἐπιχειρούμενη διάλυση τῆς οἰκογένειας καί τήν καθαίρεση τῶν
Ἱερῶν μας Συμβόλων.

ΛΑΜΙΑ, 20 Ἀπριλίου 2010

Ἅπαντες οἱ ἱερεῖς ( Ἱεροκήρυκες, Ἡγούμενοι, Ἐφημέριοι, 
Διάκονοι) τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
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Θυρανοίξια Ἰδιωτικῶν Παρεκκλησίων
Τά θυρανοίξια σέ δύο ἰδιωτικά παρεκκλήσια ἐτέλεσε ὁ Σε-

βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος κατά τήν ἑβδο-
μάδα μετά τό Πάσχα καί συγκεκριμένα:

Τήν Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου 5 Ἀπριλίου, ἐτέλεσε τά
θυρανοίξια τοῦ ἰδιωτικοῦ παρεκκλησίου τῆς Ἁγίας Τριάδος,
ἰδιοκτησίας τοῦ Προέδρου τοῦ ΛΑΟΣ κ. Γεωργίου Καρατζαφέ-
ρη στή Σκάλα Ἀταλάντης καί τήν Τετάρτη τῆς Διακαινησίμου 7
Ἀπριλίου, ἐτέλεσε τά θυρανοίξια ἰδιωτικοῦ παρεκκλησίου τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἰδιοκτησίας τῆς οἰκογενείας Εὐαγγέ-
λου καί Ἀναστασίας Μπουρλῆ στό Καλαπόδι Λοκρίδος.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπευθυνόμενος στούς ἰδιοκτήτες ἐξέ-
φρασε τήν χαρά του πού ἱδρύθηκαν δύο καινούργια παρεκ-
κλήσια, στά ὁποῖα θά καταφεύγουν οἱ οἰκογένειες τῶν κτιτό-
ρων καί θά εὑρίσκουν ἠρεμία καί γαλήνη πνευματική. Τούς
εὐχήθηκε δέ, νά ἔχουν ἀκοίμητες τίς πρεσβεῖες τῶν Ἁγίων καί
πλούσιο τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως στή ζωή τους καί στά ἔργα
τους.

Στά θυρανοίξια παρέστησαν συγγενεῖς καί φίλοι τῶν οἰκο-
γενειῶν καί κάτοικοι ἀπό τά χωριά καί τίς γύρω περιοχές.

ΕΟΡΤΗ ΦΘΙΩΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

& ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιον τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Ἀγάθωνος ................................................2000,00
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Πετρόπουλος ..........................500,00
Ἀνώνυμος ..............................................................500,00
Ἡ κα Ἀναστασία Κασούνη καί Εὐάγγελος Μπουρλῆς, 
διά παράσταση Σεβασμιωτάτου, ............................400,00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιον τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Μαλεσίνας .......................300,00
Ἀνώνυμος ..............................................................250,00

Ὑπέρ Γηροκομείων
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιον τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Ἀγάθωνος ...............................................3.000,00
Ὁ κ. Ἄγγελος Ἀλιμπέρτης ...................................1.000,00

Ὑπέρ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
Ὁ κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης, Πρόεδρος ΛΑΟΣ, 
διά παράσταση Σεβασμιωτάτου, .........................5.000,00 
Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ Παναγίας Δεσποίνης Λαμίας ........................250,00
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Καλλίστρατος Λυράκης ..............200,00

Ὑπέρ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζα
Ἡ κα Χρυσταλένη Γιαννάκου .................................100,00
Τό Ἐνοριακό Φιλόπτωχο Ταμεῖο 
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μαρτίνου ......................120,00
Ἀνώνυμος ..............................................................100,00
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη ...........................................60,00
Ὁ κ. Παῦλος Κυράτσης ............................................51,00
Ὁ αἰδεσ. Πρεσβ. π. Κωνσταντῖνος Θεολογᾶς ..........50,00

Ὑπέρ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ 
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Ἀγάθων Κατερνόπουλος ............150,00
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Γερμανός Γιαντσίδης ...................150,00

Ὑπέρ Φθιωτικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Φωνῆς
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Γερμανός Γιαντσίδης ...................150,00
Ἡ κα Ἀλίκη-Ἀθηνά Χώρα .........................................60,00
Ἡ κα Σοφία Μωραϊτάκη ...........................................50,00

Δ Ω Ρ Ε Ε Σ
τικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας ἱερούργησε ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καί τέλεσε
τήν εἰς διάκονο χειροτονία τοῦ Ἀπόστολου Μπερτσιμᾶ. Ὁ νέ-
ος διάκονος τῆς Μητροπόλεώς μας εἶναι τριάντα ἐτῶν, ἔγγα-
μος, πατέρας ἑνός παιδιοῦ, κατάγεται ἀπό τό χωριό Σπαρτιά
Φθιώτιδος καί εἶναι φοιτητής τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἰνστιτού-
του Ἐπαγγελματικῆς Κατάρτισης τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησια-
στικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, στήν εἰδικότητα Ἐκκλησιαστική καί
Πολιτιστική Κατάρτιση. Ἡ εἰς πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ
διακόνου π. Ἀπόστολου τελέσθηκε τήν Κυριακή 11 Ἀπριλί-
ου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τοῦ ὁμω-
νύμου Δήμου Λοκρίδος καί παρέστησαν ἐκτός τῶν ἄλλων ὁ
Δήμαρχος Ἁγίου Κωνσταντίνου κ. Ψαθᾶς καθώς καί ὁ Δή-
μαρχος Ἐλάτειας κ. Δημήτριος Παπαγεωργίου μέ πολλούς
κατοίκους τῆς περιοχῆς, ἀφοῦ μέ ἀπόφαση τοῦ Σεβασμιωτά-
του ὁ νέος πρεσβύτερος τοποθετήθηκε ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἐλάτειας.

Ἐκδήλωση Κέντρου Γάμου τῆς Μητροπόλεώς μας.
Τήν Μεγάλη Τρίτη 30 Μαρτίου στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Λαμίας πραγματοποιήθηκε
ἐκδήλωση τοῦ Κέντρου Γάμου καί Οἰκογένειας τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας. Κατά τήν ἐκδήλωση ἐπιδόθηκαν στά μελλό-
νυμφα ζευγάρια ἡ ἄδεια γάμου τους μαζί μέ ἔντυπο ὑλικό
γιά τήν πνευματική τους κατάρτιση. Τήν ἐπίδοση ἔκανε ὁ
πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας Πανοσιολογιώτατος
Ἀρχιμανδρίτης π. Ραφαήλ Γρίβας, ὁ ὁποῖος διεβίβασε καί τίς
εὐχές τοῦ Σεβασμιώτατου Ποιμενάρχου μας. 

Τό Ποιμαντικό Πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου τή Μ. Ἑβδομάδα.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος κατά τήν
Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα χοροστάτησε καί ὡμίλησε στήν
Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου, τήν Κυριακή τῶν Βαΐων τό Ἑσπέ-
ρας, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτό-
κου Λαμίας. τήν Μεγάλη Δευτέρα τό Ἑσπέρας στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίου Γεωργίου Λαμίας. τήν Μεγάλη Τρίτη στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίου Δημητρίου Λαμίας. τήν Μεγάλη Τετάρτη τέλεσε τήν
Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό
Ναό Λαμίας. τήν Μεγάλη Πέμπτη, τό πρωί, ἱερούργησε στόν
Ἱερό Ναό Ἁγίας Βαρβάρας Λαμίας καί τό Ἑσπέρας χοροστάτη-
σε στήν Ἀκολουθία τῶν Παθῶν στόν Ἱερό Μητροπολιτικό

Ναό Λαμίας. τήν Μεγάλη Παρασκευή, τό πρωί, χοροστάτησε
καί ὡμίλησε στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποκαθη-
λώσεως καί τό Ἑσπέρας, στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου,
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας. Καί φέτος στήν κεν-
τρική Πλατεία τῆς Λαμίας, τήν Πλατεία Πάρκου, πραγματο-
ποιήθηκε ἡ συνάντηση τῶν Ἐπιταφίων τῶν ἐνοριῶν τῆς πό-
λης καί ἐψάλη κοινή δέηση. Τό  Μέγα Σάββατο, τό πρωί, τέ-
λεσε τή Θεία Λειτουργία τῆς Πρώτης Ἀναστάσεως στόν Ἱερό
Ναό Παναγίας Δεσποίνης Λαμίας, ἐνῶ τό βράδυ τέλεσε τήν
ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως καί τήν Θεία Λειτουργία στόν
Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λα-
μίας. Τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα χοροστάτησε στόν Ἑσπερινό
τῆς Ἀγάπης στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς
Θεοτόκου Λαμίας, ὅπου ἀνεγνώσθη τό Εὐαγγέλιο τῆς Ἀνα-
στάσεως σέ πολλές ξένες γλῶσσες. Φέτος τοῦ Ἑσπερινοῦ
προηγήθηκε παρρησία, καθώς ὁ Ἀρχιερεύς ἐνδύθηκε τά
ἄμφια στήν αἴθουσα τοῦ θρόνου στό προσφάτως ἀνακαινι-
σμένο Ἐπισκοπεῖο καί πλαισιούμενος τῶν κληρικῶν τῆς πό-
λης ἐν πομπῇ μετέβη στόν Ἱερό Μητροπολητικό Ναό. Μετά
τό τέλος τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἐν πομπῇ ὁ Σεβα-
σμιώτατος μέ τόν ἱερό κλῆρο καί τό λαό ἐπέστρεψαν στό Ἐπι-
σκοπεῖο ὅπου διένειμε σέ ὅλους τό πατροπαράδοτο κόκκινο
αὐγό καί εὐχήθηκε τό Χριστός Ἀνέστη. 
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ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘ ΜΟΣ
Ι.Μ. ΦΘΙ Ω ΤΙ ΔΟΣ

Ἡ φω νή τῆς το πικῆς μας Ἐκ κλη σί ας
89,4 & 89,7 �� 

ἐνη με ρώ νει -  ξε κου ρά ζει - ψυ χα γω γεῖ

Δελτίο Τοπικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδήσεων 
καθημερινά 12 μ. & 6 μ.μ.

Τηλ. 2231 067570 - Φαξ: 2231 067848

Ἐκδρομή Σύναξης Νέων 
Μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

μας κ. Νικολάου πραγματοποιήθηκε τό Σάββατο 24
Ἀπριλίου ἡ ἐτήσια μονοήμερη προσκυνηματική ἐκδρο-
μή τῆς Συνάξεως Νέων τῆς Μητροπόλεώς μας ἐπ᾽�
εὐκαιρία τῆς λήξεως τῶν συναντήσεών της, προορι-
σμός τῆς ὁποίας ἦταν γιά φέτος ἡ Εὔβοια.

Ἡ ἐκδρομή, τῆς ὁποίας ἡγήθηκε ὁ ὑπεύθυνος  τῆς
Συνάξεως πανοσιολογιώτατος ἀρχιμανδρίτης π. Ρα-
φαήλ Γρίβας, Πρωτοσύγκεšος τῆς Μητροπόλεως, ξε-
κίνησε μέ ἐπίσκεψη στήν Ἱερά Μονή τοῦ Ὁσίου Δα-
βίδ, Λίμνης Εὐβοίας, ὅπου δόθηκε ἡ εὐκαιρία στούς
συμμετέχοντες νά προσκυνήσουν τή κάρα τοῦ Ὁσίου
καθώς ἐπίσης καί νά γνωρίσουν ἀπό τίς διηγήσεις τῶν
γερόντων μοναχῶν τό βίο καί τά θαύματά του. Ἐν

συνεχεία ἀκολούθησε μετάβαση στή κωμόπολη τῆς Λί-
μνης, ὅπου πραγματοποιήθηκε προσκύνηση στή θαυ-
ματουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Λιμνιᾶς.

Τό μεσημεριανό γεῦμα ἔλαβε χώρα στό γραφικό
χωριό Δάφνη καί νωρίς τό ἀπόγευμα πραγματοποι-
ήθηκε ἐπίσκεψη στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου
τοῦ Ρώσου στό Προκόπι Εὐβοίας. Ἐκεί φυλάσσεται
τό «ἀδιαλώβητο ἀνά τούς αἰώνας» σεπτό σκήνωμα
τοῦ Ὁσίου, τό ὁποῖο ἐκτείθεται πρός προσκύνηση καί
εὐλογία τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν.

Ἡ ἐκδρομή συνεχίστηκε μέ περιήγηση στήν ὄμορ-
φη πόλη τῆς Χαλκίδας καί ὁλοκληρώθηκε νωρίς τό
βράδυ μέ τήν ἐπιστροφή στήν Λαμία, ἀφήνοντας σέ
ὅλους τούς συμμετέχοντες νέους ὅμορφες ἐντυπώσεις
καί πνευματικές συγκινήσεις.  

Βι βλι ο πω λεῖο Ἱ ερᾶς Μη τρο πό λε ως Φθιώ τι δος

«TO ENUEON»
Χα τζο πού λου & Σα τω βριάν δου 351 00 Λαμία

Τηλ.: 2231 036204

Ἀπό τήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἑορτῇ τῳν Φθιωτῶν Ἁγίων.

Ὁ Σεβασμιώτατος τιμᾶ τήν κα Γεωργία καραπατάκη.

Ἀπό τήν ἀκολουθία τῆς Ἀποκαθηλώσεως στόν Μητροπολιτικό Ναό.

Ὁ Ἐπιτάφιος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Λαμίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος καί ὁ Ἱερός Κλῆρος στήν αἰθουσα τοῦ θρόνου 
στό Ἐπισκοπεῖο Λαμίας πρίν τόν Ἑσπερινό τῆς Ἀγάπης.

Προσφορά κ. Γ. Καρατζαφέρη, Προέδρου ΛΑΟΣ
Τό ποσό τῶν 5.000 € ὑπέρ τοῦ φιλανθρωπικοῦ

ἔργου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας προσέφερε εἰς
τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο ὁ κ.
Γεώργιος Καρατζαφέρης πρόεδρος τοῦ ΛΑ.Ο.Σ., κα-
τά τήν τελετή τῶν θυρανοιξίων τοῦ ἰδιοκτήτου ναϋ-
δρίου του. Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν κ.
Πρόεδρο γιά τήν προσφορά τῆς ἀγάπης του ὑπέρ
τῶν ἐμπεριστάτων ἀδελφῶν μας καί εὐχήθηκε νά μι-
μηθοῦν καί ἄλλοι τήν εὐαισθησία του πρός τόν συ-
νάνθρωπο καί τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. 

Ἀπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων.



Ποιμαντικό ἔργο Σεβασμιωτάτου.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας μεταξύ τῶν ἄλλων ποι-
μαντικῶν του δράσεων κατά τό παρελθόν δίμηνο ἱερούργη-
σε καί ὡμίλησε. τήν Κυριακή 29 Φεβρουαρίου, Β Νηστειῶν,
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀθανασίου Ροδίτσης. την Κυριακή 7
Μαρτίου, τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων
Ἀποστόλων Πελασγίας, ὅπου παρέστη καί ὁ Δήμαρχος τῆς
πόλης κ. Χρῆστος Τιμπλαλέξης. τήν Κυριακή 14 Μαρτίου, Δ΄
Νηστειῶν, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Σιδηροδρομικοῦ
Σταθμοῦ Λιανοκλαδίου, ὅπου μετά τή Λειτουργία στό κάτω-
θεν τοῦ Ναοῦ Πνευματικό Κέντρο ὀνοματόδοτησε τό παρεκ-
κλήσιο του Κέντρου καί τό ἀφιέρωσε στούς Παμμεγίστους
Ταξιάρχες. τό Σάββατο 20 Μαρτίου, ἑορτή τοῦ ἁγίου Γρηγο-
ρίου Νέων Πατρῶν, χοροστάτησε στό ὁμώνυμο πανηγυρίζον
Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Ἄμπλιανης Λαμίας. τήν Δευτέ-
ρα 5 Ἀπριλίου στήν Ἱερά Μονή Δαμάστας. τήν Τρίτη 6 Ἀπρι-
λίου στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Βλασίου Στυλίδος. τήν Πέμπτη 8
Ἀπριλίου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἡρωδίωνος, στόν Ἱερό Ναό Ἁγί-
ου Λουκᾶ Λαμίας, ὅπου τέλεσε ἀρτοκλασία πού προσέφερε
ὁ Ἠθικοθρησκευτικός Σύλλογος «ΑΓΙΟΣ ΗΡΩΔΙΩΝ» Λαμίας.

τήν Παρασκευή 9 Ἀπριλίου, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, στό πανη-
γυρίζον παρεκκλήσιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀντινίτσης. τήν Παρα-
σκευή 16 Ἀπριλίου στό Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ
στό Κέντρο Νεότητος τῆς Μητροπόλεώς μας. την Παρασκευή
23 Ἀπριλίου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, στήν Ἱερά Μονή
Ἁγίου Γεωργίου Στυλίδος.                                        

Ἐπισκέψεις ἐπισήμων στόν Μητροπολίτη μας.
Τήν Δευτέρα 1 Μαρτίου ἐπισκέφθηκε ἐθιμοτυπικά τόν Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο ὁ νέος  Διευθυντής
τῶν Πυροσβεστικῶν Ὑπηρεσιῶν τῆς Περιφέρειας Στερεᾶς
Ἑλλάδος Ἀρχιπύραρχος κ. Παναγιώτης Νίκας. τήν Τρίτη 2
Μαρτίου τον Σεβασμιώτατο ἐπισκέφθηκε ὁ νέος Περιφερει-
ακός Διευθυντής Ἐκπαιδεύσεως Στερεᾶς Ἑλλάδος κ. Ἠλίας
Ἀργυρόπουλος. τήν Παρασκευή 5 Μαρτίου τόν ἐπισκέφθηκε
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γε-
ώργιος, ὁ ὁποῖος προσέφερε στόν Σεβασμιώτατο ἀσημένια
εἰκόνα ἀντίγραφο τῆς τοιχογραφίας τοῦ Παντοκράτορος τοῦ
Καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Λουκᾶ Στειρίου. τήν Τρί-
τη 16 Μαρτίου τόν ἐπισκέφθηκε ὁ νέος Διοικητής τῆς

ΜΕΡ.ΥΠ. Ὑποστράτηγος κ. Θεόδωρος Ζάχαρης, στόν ὁποῖο ὁ
Σεβασμιώτατος προσέφερε ἀναμνηστικό δῶρο. τή Δευτέρα
12 Ἀπριλίου τόν ἐπισκέφθηκε ὁ νέος Ἀστυνομικός Διευθυν-
τής Φθιώτιδος Ταξίαρχος κ. Ἀριστείδης Κυριαζόπουλος καί
τή Δευτέρα 19 Ἀπριλίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λή-
μνου κ. Ἱερόθεος. Τέλος τον Σεβασμιώτατο ἐπισκέφθηκε ὁ
νέος Ἀστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Στερεᾶς Ἑλλάδος
Ὑποστράτηγος κ. Παναγιώτης Νάνης και ὁ νέος Διοικητής
τοῦ Κέντρου Ἐκπαιδεύσεως Ὑλικοῦ Πολέμου Ταξίαρχος κ.
Σπυρίδων Κουρέλης.

Ἐπίσκεψη μαθητῶν.

Τά γραφεῖα τῆς Μητροπόλεώς μας καί τόν Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο ἐπισκέφθηκαν τήν Τετάρτη 3
Μαρτίου μαθητές τῆς τρίτης τάξεως τοῦ 6ου Γυμνασίου Λα-
μίας συνοδευόμενοι ἀπό τήν Διευθύντρια τοῦ Σχολείου κα
Κατερέλου καί ἀπό τόν Θεολόγο Καθηγητή τοῦ Σχολείου κ.
Κωνσταντῖνο Σφήκα. Στά παιδιά, τά ὁποῖα ξεναγήθηκαν
στούς χώρους τῶν γραφείων τῆς Μητροπόλεως καί τοῦ
Πνευματικοῦ Κέντρου καί εἶδαν ἀπό κοντά τή λειτουργία τοῦ
Κέντρου Ἀγάπης τῆς ἐνορίας ἀπό τό ὁποῖο σιτίζονται καθημε-
ρινά 38 ἐνδεεῖς ἀδελφοί μας, μίλησε ὁ Σεβασμιώτατος καί
ἀναφέρθηκε στίς δραστηριότητες τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

συμπαρίσταται στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ πολιούχου, τούς
δωρητές καί εὐεργέτες καί ὅλους τούς φανερούς καί ἀφανεῖς
δωρητές, πού ἐβοήθησαν καί ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες
ἀνοικοδομήσεως καί ἐξωραϊσμοῦ τοῦ περικαλοῦς Ἱεροῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ. 

Ἀκολούθως, εἰς ἔκφρασιν τιμῆς καί εὐλογίας ἀπένειμε τό
Μετάλλιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μετά διπλώματος, σέ τρεῖς
μεγάλους δωρητές: τόν κ. Νικόλαο Γερμενή, τόν κ. Νικόλαο
Ἀλεξιᾶ καί τήν κα Αἰκατερίνη Γαρδίκη. 

Τέλος, εἰς ἀνάμνησιν τῶν Ἐγκαινίων καί εἰς ἔνδειξιν τιμῆς
καί ἀγάπης πρός τόν Δῆμο Λαμιέων προσσέφερε στόν Δήμαρ-
χο κ. Γεώργιο Κοτρωνιᾶ μία ἁγιογραφημένη εἰκόνα τῆς Πανα-
γίας μέ τήν εὐχή νά σκεπάζει τόν ἴδιο, τόν Δῆμο καί ὅλο τόν
κόσμο. 

Εὐχήθηκε δέ σέ ὅλους τούς παρισταμένους, πού μέ τήν
παρουσία τους τίμησαν τόν πολιοῦχο, ὁ Ἅγιος Λουκᾶς νά πρε-
σβεύει ἀδιαλλείπτως στόν Κύριο καί νά τούς χαρίζει ὑγεία καί
δύναμη.

Στό τέλος, μαζί μέ τό ἀντίδωρο ὁ Σεβασμιώτατος διένειμε
τήν εὐλογία τῶν ἐγκαινίων καί παρέδωσε τόν Ἱερό Ναό λου-
σμένο στή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό δέ Ἐκκλησιαστικό
Συμβούλιο προσέφερε κέρασμα σέ ὅλο τό Ἐκκλησίασμα.

Στά Ἐγκαίνια παρέστησαν οἱ Βουλευτές κα Τόνια Ἀντωνί-
ου, κ. Χρῆστος Σταϊκούρας, ὁ Νομάρχης κ. Ἀθανάσιος Χειμά-
ρας, ὁ Δήμαρχος Λαμιέων κ. Γεώργιος Κοτρωνιᾶς, ὁ πολιτευ-
τής κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης, ὁ Στρατηγός Διοικητής
ΜΕΡ.ΥΠ. κ. Θεόδωρος Ζάχαρης, ὁ Διοικητής Κ.Ε.Υ.Π. κ. Σπυ-
ρίδων Κουρέλης, ἐκπρόσωποι τῆς Ἀστυνομίας, τῆς Πυροσβε-
στικῆς, τῶν Δικαστικῶν Ἀρχῶν καί πλῆθος λαοῦ. 
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Ἐπέτειος ἀνακομιδῆς γέροντος Βησσαρίωνος.
Τέσσαρα ἔτη συμπληρώθηκαν φέτος ἀπό τήν ἡμέρα τῆς ἀνα-
κομιδῆς τοῦ ἄφθαρτου  σκηνώματος τοῦ γέροντος Βησσα-
ρίωνος τῆς ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος καί τήν Τετάρτη 3 Μαρτί-
ου, ἡμέρα ἀνακομιδῆς τοῦ γέροντος, τελέσθηκε στόν Ἱερό
Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας Ἀρχιερατική Προηγιασμένη Λει-
τουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
μας κ. Νικολάου, κατά τήν ὁποία παρέστησαν ὅλοι οἱ ἱερεῖς
τῆς πόλεως τῆς Λαμίας καί τῶν περιχώρων καί πολλοί εὐσε-
βεῖς χριστιανοί. Στήν σύντομη ὁμιλία του στό χριστεπώνυμο
πλήρωμα ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στό γεγονός τῆς
ἀνακομιδῆς τοῦ σκηνώματος τοῦ γέροντος καί τῆς θαυ-
μαστῆς ἀφθορτότητάς του, πού ἀποτελεῖ μεγάλη εὐλογία καί
πνευματικό στήριγμα γιά τή Μητρόπολή μας.

Μνημόσυνο Μητροπολίτου πρ. Χαλκίδος

Τό Σάββατο 6 Μαρτίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος μετέβη στή Χαλκίδα, ὅπου στόν Ἱερό Μητροπο-
λιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου χοροστάτησε μετά πολλῶν
ἄλλων ἀρχιερέων στό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ
ἀειμνήστου Μητροπολίτου πρ. Χαλκίδος, Ἰσταίας καί Βορεί-
ων Σποράδων κυροῦ Χρυσοστόμου Βέργη.

Ὁρκωμοσία Προέδρου Δημοκρατίας.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ὡς μέλος
τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου παρέστη στήν ὁρκωμοσία τοῦ
Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπού-
λια πού τελέσθηκε τήν Παρασκευή 12 Μαρτίου στό Προ-
εδρικό Μέγαρο. Ἐπίσης συμμετεῖχε στίς ἐργασίες τῆς Διαρ-
κοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῆς Ἱεραρχίας γιά τό παρελθόν δίμη-
νο, ἐνῶ ὡς Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκκλησια-
στικῆς Ἐκπαιδεύσεως εἶχε συναντήσεις μέ τήν Ὑπουργό Παι-
δείας, Διά Βίου Μάθησης καί Θρησκευμάτων κ. Ἄννα Δια-
μαντοπούλου καί λοιπούς ἀξιωματούχους τοῦ Ὑπουργείου
γιά θέματα πού ἀφοροῦν τήν Ἐκκλησιαστική Ἐκπαίδευση.

Ἐκδήλωση 2ου Λυκείου Λαμίας
Στήν ἐκδήλωση, πού διοργάνωσε ὁ Σύλλογος Γονέων καί
Κηδεμόνων τοῦ 2ου Λυκείου Λαμίας, τό Σάββατο 13 Μαρτί-
ου, στό Πολιτιστικό Κέντρο τοῦ Δήμου Λαμιέων, παρέστη

καί ἀπηύθυνε σύντομο χαιρετισμό στούς παρισταμένους γο-
νεῖς, ἐκπαιδευτικούς καί μαθητές ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Νικόλαος. Ἡ ἐκδήλωση εἶχε τόν τίτλο « Κόρες
τῆς Εὔας καί γιοί τοῦ Ἀδάμ» καί διαπραγματεύονταν, μέσα
ἀπό διαφάνειες, κείμενα, ποιήματα, τραγούδια καί εἰσηγήσεις
εἰδικῶν ἐπιστημόνων τά προβλήματα τῶν διαφυλικῶν σχέ-
σεων. Τήν ἐπιμέλεια τῆς ὅλης προσπάθειας εἶχε ὁ Θεολόγος
κ. Ἰωάννης Σερδάρης, Καθηγητής τοῦ 2ου Λυκείου καί συ-
νεργάτης τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἐπίσκεψη ἐνορίας Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἄρεως.
Τό Σάββατο 20 Μαρτίου ἐπισκέφθηκαν τή Μητρόπολή μας 2
λεωφορεῖα μέ ἐκδρομεῖς ἀπό τήν ἐνορία Ἁγίου Ἐλευθερίου
Ἄρεως Ἀθηνῶν, ἐνορία στήν ὁποία ὑπηρέτησε ἐπί πολλά ἔτη
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, συνοδευόμενα ἀπό
τόν προϊστάμενο τῆς ἐνορίας παν. ἀρχιμανδρίτη π. Βαρνάβα
Θεοχάρη. Ὁ Σεβασμιώτατος ὑποδέχθηκε τούς ἐκδρομεῖς καί
τούς μίλησε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας, ἐνῶ στή
συνέχεια τούς ξενάγησε σέ κεντρικά μνημεῖα τῆς πόλης. Τό
μεσημέρι στούς ἐκδρομεῖς παρατέθηκε γεῦμα στό Πνευματι-
κό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Παγκρατίου
Λαμίας. Ἀκολούθως ἐπισκέφθηκαν τίς Ἱερές Μονές Ἀντινί-
τσης καί Ξυνιάδος.

Προσφορά ἀγάπης τῆς Μητροπόλεώς μας.
Κοντά στούς ἐνδεεῖς συνανθρώπους μας στάθηκε καί στίς
Ἅγιες ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα ἡ Ἱερά
Μητρόπολή μας. Ἀπό τίς ἐνορίες τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας
διενεμήθησαν σέ φτωχούς καί ἀπόρους 411 δέματα μέ ὑλικά
ἀγαθά προκειμένου νά μή μείνει κανένας ἄνθρωπος πεινα-
σμένος τίς ἅγιες ἡμέρες τοῦ Πάσχα. Ἐπίσης ἡ Ἱερά Μητρόπο-
λή μας μέ τήν εὐγενική χορηγεία τῆς Πολυκλινικῆς Λαμίας
προσέφερε σέ ἄπορους ἀδελφούς μας, πού εἶχαν ἀνάγκη,
τήν δυνατότητα τίς ἅγιες ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας νά
κάνουν δωρεάν ἰατρικές ἐξετάσεις. Μάλιστα 16 τρόφιμοι τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Λαμίας προσῆλθαν στή Πολυ-
κλινική καί πραγματοποίησαν δωρεάν τις ἀναγκαῖες ἰατρικές
ἐξετάσεις.    

Χειροτονία νέου κληρικοῦ.
Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, 28 Μαρτίου, στόν Ἱερό Μητροπολι-

Ἡ 18η Ἀπριλίου 2010, Κυριακή τῶν Μυροφόρων, γιά τήν
Λαμία καί τήν τοπική Ἐκκλησία ἀναδείχθηκε ἱστορική καί λαμ-
πρή, διότι κατ΄ αὐτήν τήν ἡμέρα μέ λαμπρότητα,  μεγαλοπρέ-
πεια καί σύμφωνα μέ τήν ἁρμόζουσα Ἐκκλησιαστική τάξη, ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἐτέλεσε τά
Ἐγκαίνια τοῦ νεόδμητου
Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου,
Ἀποστόλου καί Εὐαγγε-
λιστοῦ Λουκᾶ, πολιού-
χου Λαμίας, ὁ ὁποῖος
δεσπόζει στόν ὁμώνυμο
λόφο. 

Τά ἐγκαίνια ἄρχισαν
μέ τήν κατάθεση τῶν
Ἱερῶν Λειψάνων, πού
ἔκανε ὁ Σεβασμιώτατος
τό Σάββατο 17 Ἀπριλίου
καί ὁλοκληρώθηκαν τήν
Κυριακή 18 Ἀπριλίου μέ
τήν τοποθέτηση τῶν
Ἱερῶν Λειψάνων στόν
«βυθό» τῆς Ἁγίας Τρα-
πέζης καί τόν καθαγια-
σμό της μέ  Ἅγιο Μύρο.

Καί τίς δύο ἡμέρες πολλοί πιστοί προσῆλθαν στόν νεόδ-
μητο καί μεγαλοπρεπῆ Ἱερό Ναό, γιά νά ἐκφράσουν τήν χαρά,

τήν εὐλάβεια καί τόν σεβασμό τους πρός τόν ἅγιο Λουκᾶ καί
νά προσευχηθοῦν πρός τόν ἰατρό ἅγιο καί Εὐαγγελιστή, νά
τούς χαρίζει ὁ Θεός φωτισμό, δύναμη καί σωματική καί ψυχι-
κή ὑγεία.

Μετά τήν τελετή τῶν Ἐγκαινίων, ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε
τήν πρώτη Θεία Λειτουρ-
γία στήν ἐγκαινιασμένη
ἁγία Τράπεζα, πλαισιού-
μενος ἀπό 12 Ἱερεῖς τῆς
πόλεως. 

Στό τέλος τῆς Θείας
Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώ-
τατος Ποιμενάρχης μας
ἐδόξασε τόν Θεό πού
τόν ἀξίωσε νά θεμελιώ-
σει τόν Ἱερό Ναό τοῦ πο-
λιούχου καί σέ 13 χρό-
νια νά τόν ἐγκαινιάσει.
Ἀναφέρθηκε στίς δυσκο-
λίες καί τίς περιπέτειες
πού πέρασε ὁ Ναός,
ἀλλά πού μέ τήν βοή-
θεια τοῦ Θεοῦ καί τοῦ
Ἁγίου ξεπεράστηκαν.

Εὐχαρίστησε τούς Ἱερεῖς καί τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια, πού
κατά καιρούς ὑπηρέτησαν, τόν Δῆμο Λαμιέων, πού συνεχῶς

Σελίδα 4 «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

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

Ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ π. Γερασίμου Φωκᾶ στόν Ε᾽ Κατανυκτικό Ἑσπερινό.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν Δ/ντή Περιφέρειας τῆς Ἀστυνομίας καί 
τόν νέο Δ/τή Κ.Ε.Υ.Π.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τούς μαθητές τῆς Γ᾽ τάξεως τοῦ 6ου Γυμνασίου.

Ἀπό τό μνημόσυνο τοῦ Μητροπολίτου πρ. Χαλκίδος Χρυσοστόμου.

Ἀπό τήν εἰς πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ π. Ἀπόστολου Μπερτσιμᾶ.

Ἐγκαίνια  Ἱεροῦ  Ναοῦ  Ἁγίου  Λουκᾶ  πολιούχου  Λαμίας

Θυρανοίξια Παρεκκλησίου
Ἁγίου Γεωργίου Τιθορέας

Μέ τήν παρουσία τοῦ τέως Πρωθυπουργοῦ κ. Ἰωάννη
Γρίβα, τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Ὑπουργείου Προστα-
σίας τοῦ Πολίτη κ. Τασούλα, τῆς Βουλευτοῦ κ. Τόνιας
Ἀντωνίου, τοῦ τ. Βουλευτοῦ κ. Νικολάου Σταυρογιάννη,
τῶν Δημάρχων Τιθορέας, Παρνασσοῦ καί Ἐλάτειας, τῶν
Διοικητῶν Ἀστυνομικοῦ Τμήματος, Ἀντλιοστασίου Μοδί-
ου καί Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας καί ἄλλων φορέων τῆς
περιοχῆς καί ἑκατοντάδων πιστῶν, τήν Παρασκευή 16
Ἀπριλίου τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος πλαισιούμενος ἀπό τούς Ἱερεῖς τῆς πε-
ριοχῆς, ἐτέλεσε τά θυρανοίξια τοῦ νεόδμητου ἐνοριακοῦ
παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ
Τροπαιοφόρου στήν Κάτω Τιθορέα.

Ὅλοι οἱ παριστάμενοι παρηκολούθησαν τά τελούμενα
μέ τήν πρέπουσα εὐλάβεια καί κατάνυξη καί ἔλαβαν τήν
χάρη τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

Στό τέλος τῶν Θυρανοιξίων, ὁ Σεβασμιώτατος συνεχά-
ρη τόν ἐφημέριο π. Εὐάγγελο Τσαπρούνη, τό Ἐκκλησια-
στικό Συμβούλιο καί ὅλους τούς δωρητές, πού μέσα σέ
λίγο χρονικό διάστημα ἀνήγειραν ἕναν τόσο ὡραῖο πετρό-
χτιστο Ναό.

Ἀκολούθως, ὁ ἐφημέριος π. Εὐάγγελος Τσαπρούνης
εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο, τούς ἐπισήμους καί τόν
λαό γιά τήν παρουσία τους, ἀναφέρθηκε ἐν συντομία στό
ἱστορικό τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, εὐχαρίστησε
ὅλους τούς ἐπωνύμους καί ἀνωνύμους δωρητές, οἱ
ὁποῖοι μέ τήν προσφορά τους συνέβαλαν στήν ὁλοκλή-
ρωση τοῦ Ναοῦ καί προσέφερε στούς μεγάλους δωρητές
ἀπό μία ἀσημένια εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

Στή συνέχεια ὅλοι οἱ πιστοί εἰσῆλθαν στόν Ἱερό Ναό
ἀσπάσθηκαν τήν Ἱερές Εἰκόνες καί ἐδόξασαν τόν Θεό πού
στίς μέρες μας ὑπάρχουν ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι γιά τήν
Ἐκκλησία τους δίνουν τά πάντα.

Τό Ἱερό αὐτό παρεκκλήσιο εὑρισκόμενο μέσα σέ ἕνα
καταπράσινο καί ἀνθισμένο τοπίο θά ἀποτελεῖ κόσμημα
γιά τήν περιοχή καί θά προσελκύει τούς πιστούς, οἱ ὁποῖοι
θά αἰσθάνονται τήν ἀνάγκη νά ἐπικοινωνήσουν μέ τόν
Θεό καί νά ζητήσουν τήν βοήθεια τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

Στό τέλος προσφέρθηκε σέ ὅλους κέρασμα.



Ποιμαντικό ἔργο Σεβασμιωτάτου.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας μεταξύ τῶν ἄλλων ποι-
μαντικῶν του δράσεων κατά τό παρελθόν δίμηνο ἱερούργη-
σε καί ὡμίλησε. τήν Κυριακή 29 Φεβρουαρίου, Β Νηστειῶν,
στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀθανασίου Ροδίτσης. την Κυριακή 7
Μαρτίου, τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων
Ἀποστόλων Πελασγίας, ὅπου παρέστη καί ὁ Δήμαρχος τῆς
πόλης κ. Χρῆστος Τιμπλαλέξης. τήν Κυριακή 14 Μαρτίου, Δ΄
Νηστειῶν, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Βασιλείου Σιδηροδρομικοῦ
Σταθμοῦ Λιανοκλαδίου, ὅπου μετά τή Λειτουργία στό κάτω-
θεν τοῦ Ναοῦ Πνευματικό Κέντρο ὀνοματόδοτησε τό παρεκ-
κλήσιο του Κέντρου καί τό ἀφιέρωσε στούς Παμμεγίστους
Ταξιάρχες. τό Σάββατο 20 Μαρτίου, ἑορτή τοῦ ἁγίου Γρηγο-
ρίου Νέων Πατρῶν, χοροστάτησε στό ὁμώνυμο πανηγυρίζον
Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Ἄμπλιανης Λαμίας. τήν Δευτέ-
ρα 5 Ἀπριλίου στήν Ἱερά Μονή Δαμάστας. τήν Τρίτη 6 Ἀπρι-
λίου στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Βλασίου Στυλίδος. τήν Πέμπτη 8
Ἀπριλίου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἡρωδίωνος, στόν Ἱερό Ναό Ἁγί-
ου Λουκᾶ Λαμίας, ὅπου τέλεσε ἀρτοκλασία πού προσέφερε
ὁ Ἠθικοθρησκευτικός Σύλλογος «ΑΓΙΟΣ ΗΡΩΔΙΩΝ» Λαμίας.

τήν Παρασκευή 9 Ἀπριλίου, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, στό πανη-
γυρίζον παρεκκλήσιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀντινίτσης. τήν Παρα-
σκευή 16 Ἀπριλίου στό Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ
στό Κέντρο Νεότητος τῆς Μητροπόλεώς μας. την Παρασκευή
23 Ἀπριλίου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, στήν Ἱερά Μονή
Ἁγίου Γεωργίου Στυλίδος.                                        

Ἐπισκέψεις ἐπισήμων στόν Μητροπολίτη μας.
Τήν Δευτέρα 1 Μαρτίου ἐπισκέφθηκε ἐθιμοτυπικά τόν Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο ὁ νέος  Διευθυντής
τῶν Πυροσβεστικῶν Ὑπηρεσιῶν τῆς Περιφέρειας Στερεᾶς
Ἑλλάδος Ἀρχιπύραρχος κ. Παναγιώτης Νίκας. τήν Τρίτη 2
Μαρτίου τον Σεβασμιώτατο ἐπισκέφθηκε ὁ νέος Περιφερει-
ακός Διευθυντής Ἐκπαιδεύσεως Στερεᾶς Ἑλλάδος κ. Ἠλίας
Ἀργυρόπουλος. τήν Παρασκευή 5 Μαρτίου τόν ἐπισκέφθηκε
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Γε-
ώργιος, ὁ ὁποῖος προσέφερε στόν Σεβασμιώτατο ἀσημένια
εἰκόνα ἀντίγραφο τῆς τοιχογραφίας τοῦ Παντοκράτορος τοῦ
Καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Λουκᾶ Στειρίου. τήν Τρί-
τη 16 Μαρτίου τόν ἐπισκέφθηκε ὁ νέος Διοικητής τῆς

ΜΕΡ.ΥΠ. Ὑποστράτηγος κ. Θεόδωρος Ζάχαρης, στόν ὁποῖο ὁ
Σεβασμιώτατος προσέφερε ἀναμνηστικό δῶρο. τή Δευτέρα
12 Ἀπριλίου τόν ἐπισκέφθηκε ὁ νέος Ἀστυνομικός Διευθυν-
τής Φθιώτιδος Ταξίαρχος κ. Ἀριστείδης Κυριαζόπουλος καί
τή Δευτέρα 19 Ἀπριλίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λή-
μνου κ. Ἱερόθεος. Τέλος τον Σεβασμιώτατο ἐπισκέφθηκε ὁ
νέος Ἀστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Στερεᾶς Ἑλλάδος
Ὑποστράτηγος κ. Παναγιώτης Νάνης και ὁ νέος Διοικητής
τοῦ Κέντρου Ἐκπαιδεύσεως Ὑλικοῦ Πολέμου Ταξίαρχος κ.
Σπυρίδων Κουρέλης.

Ἐπίσκεψη μαθητῶν.

Τά γραφεῖα τῆς Μητροπόλεώς μας καί τόν Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο ἐπισκέφθηκαν τήν Τετάρτη 3
Μαρτίου μαθητές τῆς τρίτης τάξεως τοῦ 6ου Γυμνασίου Λα-
μίας συνοδευόμενοι ἀπό τήν Διευθύντρια τοῦ Σχολείου κα
Κατερέλου καί ἀπό τόν Θεολόγο Καθηγητή τοῦ Σχολείου κ.
Κωνσταντῖνο Σφήκα. Στά παιδιά, τά ὁποῖα ξεναγήθηκαν
στούς χώρους τῶν γραφείων τῆς Μητροπόλεως καί τοῦ
Πνευματικοῦ Κέντρου καί εἶδαν ἀπό κοντά τή λειτουργία τοῦ
Κέντρου Ἀγάπης τῆς ἐνορίας ἀπό τό ὁποῖο σιτίζονται καθημε-
ρινά 38 ἐνδεεῖς ἀδελφοί μας, μίλησε ὁ Σεβασμιώτατος καί
ἀναφέρθηκε στίς δραστηριότητες τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

συμπαρίσταται στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ πολιούχου, τούς
δωρητές καί εὐεργέτες καί ὅλους τούς φανερούς καί ἀφανεῖς
δωρητές, πού ἐβοήθησαν καί ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες
ἀνοικοδομήσεως καί ἐξωραϊσμοῦ τοῦ περικαλοῦς Ἱεροῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ. 

Ἀκολούθως, εἰς ἔκφρασιν τιμῆς καί εὐλογίας ἀπένειμε τό
Μετάλλιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μετά διπλώματος, σέ τρεῖς
μεγάλους δωρητές: τόν κ. Νικόλαο Γερμενή, τόν κ. Νικόλαο
Ἀλεξιᾶ καί τήν κα Αἰκατερίνη Γαρδίκη. 

Τέλος, εἰς ἀνάμνησιν τῶν Ἐγκαινίων καί εἰς ἔνδειξιν τιμῆς
καί ἀγάπης πρός τόν Δῆμο Λαμιέων προσσέφερε στόν Δήμαρ-
χο κ. Γεώργιο Κοτρωνιᾶ μία ἁγιογραφημένη εἰκόνα τῆς Πανα-
γίας μέ τήν εὐχή νά σκεπάζει τόν ἴδιο, τόν Δῆμο καί ὅλο τόν
κόσμο. 

Εὐχήθηκε δέ σέ ὅλους τούς παρισταμένους, πού μέ τήν
παρουσία τους τίμησαν τόν πολιοῦχο, ὁ Ἅγιος Λουκᾶς νά πρε-
σβεύει ἀδιαλλείπτως στόν Κύριο καί νά τούς χαρίζει ὑγεία καί
δύναμη.

Στό τέλος, μαζί μέ τό ἀντίδωρο ὁ Σεβασμιώτατος διένειμε
τήν εὐλογία τῶν ἐγκαινίων καί παρέδωσε τόν Ἱερό Ναό λου-
σμένο στή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό δέ Ἐκκλησιαστικό
Συμβούλιο προσέφερε κέρασμα σέ ὅλο τό Ἐκκλησίασμα.

Στά Ἐγκαίνια παρέστησαν οἱ Βουλευτές κα Τόνια Ἀντωνί-
ου, κ. Χρῆστος Σταϊκούρας, ὁ Νομάρχης κ. Ἀθανάσιος Χειμά-
ρας, ὁ Δήμαρχος Λαμιέων κ. Γεώργιος Κοτρωνιᾶς, ὁ πολιτευ-
τής κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης, ὁ Στρατηγός Διοικητής
ΜΕΡ.ΥΠ. κ. Θεόδωρος Ζάχαρης, ὁ Διοικητής Κ.Ε.Υ.Π. κ. Σπυ-
ρίδων Κουρέλης, ἐκπρόσωποι τῆς Ἀστυνομίας, τῆς Πυροσβε-
στικῆς, τῶν Δικαστικῶν Ἀρχῶν καί πλῆθος λαοῦ. 
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Ἐπέτειος ἀνακομιδῆς γέροντος Βησσαρίωνος.
Τέσσαρα ἔτη συμπληρώθηκαν φέτος ἀπό τήν ἡμέρα τῆς ἀνα-
κομιδῆς τοῦ ἄφθαρτου  σκηνώματος τοῦ γέροντος Βησσα-
ρίωνος τῆς ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος καί τήν Τετάρτη 3 Μαρτί-
ου, ἡμέρα ἀνακομιδῆς τοῦ γέροντος, τελέσθηκε στόν Ἱερό
Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας Ἀρχιερατική Προηγιασμένη Λει-
τουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
μας κ. Νικολάου, κατά τήν ὁποία παρέστησαν ὅλοι οἱ ἱερεῖς
τῆς πόλεως τῆς Λαμίας καί τῶν περιχώρων καί πολλοί εὐσε-
βεῖς χριστιανοί. Στήν σύντομη ὁμιλία του στό χριστεπώνυμο
πλήρωμα ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στό γεγονός τῆς
ἀνακομιδῆς τοῦ σκηνώματος τοῦ γέροντος καί τῆς θαυ-
μαστῆς ἀφθορτότητάς του, πού ἀποτελεῖ μεγάλη εὐλογία καί
πνευματικό στήριγμα γιά τή Μητρόπολή μας.

Μνημόσυνο Μητροπολίτου πρ. Χαλκίδος

Τό Σάββατο 6 Μαρτίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος μετέβη στή Χαλκίδα, ὅπου στόν Ἱερό Μητροπο-
λιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου χοροστάτησε μετά πολλῶν
ἄλλων ἀρχιερέων στό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ
ἀειμνήστου Μητροπολίτου πρ. Χαλκίδος, Ἰσταίας καί Βορεί-
ων Σποράδων κυροῦ Χρυσοστόμου Βέργη.

Ὁρκωμοσία Προέδρου Δημοκρατίας.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ὡς μέλος
τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου παρέστη στήν ὁρκωμοσία τοῦ
Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπού-
λια πού τελέσθηκε τήν Παρασκευή 12 Μαρτίου στό Προ-
εδρικό Μέγαρο. Ἐπίσης συμμετεῖχε στίς ἐργασίες τῆς Διαρ-
κοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῆς Ἱεραρχίας γιά τό παρελθόν δίμη-
νο, ἐνῶ ὡς Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκκλησια-
στικῆς Ἐκπαιδεύσεως εἶχε συναντήσεις μέ τήν Ὑπουργό Παι-
δείας, Διά Βίου Μάθησης καί Θρησκευμάτων κ. Ἄννα Δια-
μαντοπούλου καί λοιπούς ἀξιωματούχους τοῦ Ὑπουργείου
γιά θέματα πού ἀφοροῦν τήν Ἐκκλησιαστική Ἐκπαίδευση.

Ἐκδήλωση 2ου Λυκείου Λαμίας
Στήν ἐκδήλωση, πού διοργάνωσε ὁ Σύλλογος Γονέων καί
Κηδεμόνων τοῦ 2ου Λυκείου Λαμίας, τό Σάββατο 13 Μαρτί-
ου, στό Πολιτιστικό Κέντρο τοῦ Δήμου Λαμιέων, παρέστη

καί ἀπηύθυνε σύντομο χαιρετισμό στούς παρισταμένους γο-
νεῖς, ἐκπαιδευτικούς καί μαθητές ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο-
λίτης μας κ. Νικόλαος. Ἡ ἐκδήλωση εἶχε τόν τίτλο « Κόρες
τῆς Εὔας καί γιοί τοῦ Ἀδάμ» καί διαπραγματεύονταν, μέσα
ἀπό διαφάνειες, κείμενα, ποιήματα, τραγούδια καί εἰσηγήσεις
εἰδικῶν ἐπιστημόνων τά προβλήματα τῶν διαφυλικῶν σχέ-
σεων. Τήν ἐπιμέλεια τῆς ὅλης προσπάθειας εἶχε ὁ Θεολόγος
κ. Ἰωάννης Σερδάρης, Καθηγητής τοῦ 2ου Λυκείου καί συ-
νεργάτης τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἐπίσκεψη ἐνορίας Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἄρεως.
Τό Σάββατο 20 Μαρτίου ἐπισκέφθηκαν τή Μητρόπολή μας 2
λεωφορεῖα μέ ἐκδρομεῖς ἀπό τήν ἐνορία Ἁγίου Ἐλευθερίου
Ἄρεως Ἀθηνῶν, ἐνορία στήν ὁποία ὑπηρέτησε ἐπί πολλά ἔτη
ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, συνοδευόμενα ἀπό
τόν προϊστάμενο τῆς ἐνορίας παν. ἀρχιμανδρίτη π. Βαρνάβα
Θεοχάρη. Ὁ Σεβασμιώτατος ὑποδέχθηκε τούς ἐκδρομεῖς καί
τούς μίλησε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας, ἐνῶ στή
συνέχεια τούς ξενάγησε σέ κεντρικά μνημεῖα τῆς πόλης. Τό
μεσημέρι στούς ἐκδρομεῖς παρατέθηκε γεῦμα στό Πνευματι-
κό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Παγκρατίου
Λαμίας. Ἀκολούθως ἐπισκέφθηκαν τίς Ἱερές Μονές Ἀντινί-
τσης καί Ξυνιάδος.

Προσφορά ἀγάπης τῆς Μητροπόλεώς μας.
Κοντά στούς ἐνδεεῖς συνανθρώπους μας στάθηκε καί στίς
Ἅγιες ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα ἡ Ἱερά
Μητρόπολή μας. Ἀπό τίς ἐνορίες τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας
διενεμήθησαν σέ φτωχούς καί ἀπόρους 411 δέματα μέ ὑλικά
ἀγαθά προκειμένου νά μή μείνει κανένας ἄνθρωπος πεινα-
σμένος τίς ἅγιες ἡμέρες τοῦ Πάσχα. Ἐπίσης ἡ Ἱερά Μητρόπο-
λή μας μέ τήν εὐγενική χορηγεία τῆς Πολυκλινικῆς Λαμίας
προσέφερε σέ ἄπορους ἀδελφούς μας, πού εἶχαν ἀνάγκη,
τήν δυνατότητα τίς ἅγιες ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας νά
κάνουν δωρεάν ἰατρικές ἐξετάσεις. Μάλιστα 16 τρόφιμοι τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Λαμίας προσῆλθαν στή Πολυ-
κλινική καί πραγματοποίησαν δωρεάν τις ἀναγκαῖες ἰατρικές
ἐξετάσεις.    

Χειροτονία νέου κληρικοῦ.
Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, 28 Μαρτίου, στόν Ἱερό Μητροπολι-

Ἡ 18η Ἀπριλίου 2010, Κυριακή τῶν Μυροφόρων, γιά τήν
Λαμία καί τήν τοπική Ἐκκλησία ἀναδείχθηκε ἱστορική καί λαμ-
πρή, διότι κατ΄ αὐτήν τήν ἡμέρα μέ λαμπρότητα,  μεγαλοπρέ-
πεια καί σύμφωνα μέ τήν ἁρμόζουσα Ἐκκλησιαστική τάξη, ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος ἐτέλεσε τά
Ἐγκαίνια τοῦ νεόδμητου
Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου,
Ἀποστόλου καί Εὐαγγε-
λιστοῦ Λουκᾶ, πολιού-
χου Λαμίας, ὁ ὁποῖος
δεσπόζει στόν ὁμώνυμο
λόφο. 

Τά ἐγκαίνια ἄρχισαν
μέ τήν κατάθεση τῶν
Ἱερῶν Λειψάνων, πού
ἔκανε ὁ Σεβασμιώτατος
τό Σάββατο 17 Ἀπριλίου
καί ὁλοκληρώθηκαν τήν
Κυριακή 18 Ἀπριλίου μέ
τήν τοποθέτηση τῶν
Ἱερῶν Λειψάνων στόν
«βυθό» τῆς Ἁγίας Τρα-
πέζης καί τόν καθαγια-
σμό της μέ  Ἅγιο Μύρο.

Καί τίς δύο ἡμέρες πολλοί πιστοί προσῆλθαν στόν νεόδ-
μητο καί μεγαλοπρεπῆ Ἱερό Ναό, γιά νά ἐκφράσουν τήν χαρά,

τήν εὐλάβεια καί τόν σεβασμό τους πρός τόν ἅγιο Λουκᾶ καί
νά προσευχηθοῦν πρός τόν ἰατρό ἅγιο καί Εὐαγγελιστή, νά
τούς χαρίζει ὁ Θεός φωτισμό, δύναμη καί σωματική καί ψυχι-
κή ὑγεία.

Μετά τήν τελετή τῶν Ἐγκαινίων, ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε
τήν πρώτη Θεία Λειτουρ-
γία στήν ἐγκαινιασμένη
ἁγία Τράπεζα, πλαισιού-
μενος ἀπό 12 Ἱερεῖς τῆς
πόλεως. 

Στό τέλος τῆς Θείας
Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώ-
τατος Ποιμενάρχης μας
ἐδόξασε τόν Θεό πού
τόν ἀξίωσε νά θεμελιώ-
σει τόν Ἱερό Ναό τοῦ πο-
λιούχου καί σέ 13 χρό-
νια νά τόν ἐγκαινιάσει.
Ἀναφέρθηκε στίς δυσκο-
λίες καί τίς περιπέτειες
πού πέρασε ὁ Ναός,
ἀλλά πού μέ τήν βοή-
θεια τοῦ Θεοῦ καί τοῦ
Ἁγίου ξεπεράστηκαν.

Εὐχαρίστησε τούς Ἱερεῖς καί τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια, πού
κατά καιρούς ὑπηρέτησαν, τόν Δῆμο Λαμιέων, πού συνεχῶς
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Ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ π. Γερασίμου Φωκᾶ στόν Ε᾽ Κατανυκτικό Ἑσπερινό.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν Δ/ντή Περιφέρειας τῆς Ἀστυνομίας καί 
τόν νέο Δ/τή Κ.Ε.Υ.Π.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τούς μαθητές τῆς Γ᾽ τάξεως τοῦ 6ου Γυμνασίου.

Ἀπό τό μνημόσυνο τοῦ Μητροπολίτου πρ. Χαλκίδος Χρυσοστόμου.

Ἀπό τήν εἰς πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ π. Ἀπόστολου Μπερτσιμᾶ.

Ἐγκαίνια  Ἱεροῦ  Ναοῦ  Ἁγίου  Λουκᾶ  πολιούχου  Λαμίας

Θυρανοίξια Παρεκκλησίου
Ἁγίου Γεωργίου Τιθορέας

Μέ τήν παρουσία τοῦ τέως Πρωθυπουργοῦ κ. Ἰωάννη
Γρίβα, τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Ὑπουργείου Προστα-
σίας τοῦ Πολίτη κ. Τασούλα, τῆς Βουλευτοῦ κ. Τόνιας
Ἀντωνίου, τοῦ τ. Βουλευτοῦ κ. Νικολάου Σταυρογιάννη,
τῶν Δημάρχων Τιθορέας, Παρνασσοῦ καί Ἐλάτειας, τῶν
Διοικητῶν Ἀστυνομικοῦ Τμήματος, Ἀντλιοστασίου Μοδί-
ου καί Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας καί ἄλλων φορέων τῆς
περιοχῆς καί ἑκατοντάδων πιστῶν, τήν Παρασκευή 16
Ἀπριλίου τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος πλαισιούμενος ἀπό τούς Ἱερεῖς τῆς πε-
ριοχῆς, ἐτέλεσε τά θυρανοίξια τοῦ νεόδμητου ἐνοριακοῦ
παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ
Τροπαιοφόρου στήν Κάτω Τιθορέα.

Ὅλοι οἱ παριστάμενοι παρηκολούθησαν τά τελούμενα
μέ τήν πρέπουσα εὐλάβεια καί κατάνυξη καί ἔλαβαν τήν
χάρη τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

Στό τέλος τῶν Θυρανοιξίων, ὁ Σεβασμιώτατος συνεχά-
ρη τόν ἐφημέριο π. Εὐάγγελο Τσαπρούνη, τό Ἐκκλησια-
στικό Συμβούλιο καί ὅλους τούς δωρητές, πού μέσα σέ
λίγο χρονικό διάστημα ἀνήγειραν ἕναν τόσο ὡραῖο πετρό-
χτιστο Ναό.

Ἀκολούθως, ὁ ἐφημέριος π. Εὐάγγελος Τσαπρούνης
εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο, τούς ἐπισήμους καί τόν
λαό γιά τήν παρουσία τους, ἀναφέρθηκε ἐν συντομία στό
ἱστορικό τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, εὐχαρίστησε
ὅλους τούς ἐπωνύμους καί ἀνωνύμους δωρητές, οἱ
ὁποῖοι μέ τήν προσφορά τους συνέβαλαν στήν ὁλοκλή-
ρωση τοῦ Ναοῦ καί προσέφερε στούς μεγάλους δωρητές
ἀπό μία ἀσημένια εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

Στή συνέχεια ὅλοι οἱ πιστοί εἰσῆλθαν στόν Ἱερό Ναό
ἀσπάσθηκαν τήν Ἱερές Εἰκόνες καί ἐδόξασαν τόν Θεό πού
στίς μέρες μας ὑπάρχουν ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι γιά τήν
Ἐκκλησία τους δίνουν τά πάντα.

Τό Ἱερό αὐτό παρεκκλήσιο εὑρισκόμενο μέσα σέ ἕνα
καταπράσινο καί ἀνθισμένο τοπίο θά ἀποτελεῖ κόσμημα
γιά τήν περιοχή καί θά προσελκύει τούς πιστούς, οἱ ὁποῖοι
θά αἰσθάνονται τήν ἀνάγκη νά ἐπικοινωνήσουν μέ τόν
Θεό καί νά ζητήσουν τήν βοήθεια τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

Στό τέλος προσφέρθηκε σέ ὅλους κέρασμα.



Μέ λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια ἑορτάσθηκε καί φέτος
ἡ Σύναξη πάντων τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων, στόν Ἱερό Μητροπολι-
τικό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας. Οἱ λατρευ-
τικές ἐκδηλώσεις ἄρχισαν τήν Παρασκευή 19 Μαρτίου μέ τήν
μεταφορά τῶν ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ὁσίου Δαβίδ, τοῦ ὁσίου
Σεραφείμ, τοῦ ὁσίου Ἀγάθωνος καί τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου ἀπό
τό Μητροπολιτικό Μέγαρο στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς
Λαμίας, ἀπό τόν Σεβα-
σμιώτατο Ποιμενάρχη
μας κ. Νικόλαο καί τόν
ἱερό Κλῆρο. Ἀκολούθως
τελέσθηκε ἡ Ἀκολουθία
τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου,
στήν ὁποία ἐχοροστάτη-
σε καί ὡμίλησε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Ποιμενάρχης
μας. 

Στίς 10 μ.μ. ἄρχισε
ὁλονύκτιος ἀγρυπνία, ἡ
ὁποία διήρκησε μέχρι τίς
5 τό πρωί. Τήν ἀγρυπνία
ἐτέλεσε ὁ Καθηγούμενος
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου
Νικολάου Δίβρης Ἀρχιμ.
Ἀρσένιος Κατερέλος καί
ἔψαλαν οἱ Πανοσιολογιώτατοι πατέρες Γερμανός τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἀγάθωνος καί Δαμασκηνός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γε-
ωργίου Στυλίδος, πλαισιούμενοι ἀπό νέους.

Τό πρωί ἔγινε Θεία Λειτουργία ἀπό τόν Ἀρχιερατικό Ἐπί-
τροπο Λαμίας Πρωτοπρ. Νεόφυτο Ραφαηλίδη, ἐνῶ τό ἀπόγευ-
μα τελέσθηκε Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ
Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ρεντίνης κ. Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος καί
ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο καί μέ τή συμμετοχή τῶν Σεβασμιωτά-
των Μητροπολιτῶν Ἐλασσῶνος κ. Βασιλείου, Θεσσαλιώτιδος
καί Φαναριοφερσάλων κ. Κυρίλλου καί τοῦ Ποιμενάρχου μας
κ. Νικολάου.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα Κυριακή 21 Μαρτίου τελέσθηκε
πολυαρχιερατικό συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐλασσῶνος κ. Βασιλείου, ὁ ὁποῖος

καί ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο. 
Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-

πολίτης μας ἐκφράζοντας καί τά αἰσθήματα τοῦ ἱεροῦ κλήρου
καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ καλωσόρισε καί εὐχαρίστησε τούς φι-
λοξενουμένους Ἀρχιερεῖς, πού ἔσπευσαν νά συνεορτάσουν
τήν Ἱερά Σύναξη τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων, ἀναφέρθηκε στούς δε-
σμούς φιλίας πού συνδέονται μεταξύ τους, ἐπαίνεσε τό θεάρε-

στο ἔργο πού ἐπιτελοῦν
καί τούς εὐχήθηκε νά
ἔχουν ὑγεία, δύναμη καί
πνευματική πολυκαρπία. 

Ἀκολούθως ὁ Σεβα-
σμιώτατος ἐτίμησε τήν κα
Γεωργία Καραπατάκη,
πού προσέφερε στήν Ἱερά
Μητρόπολη 140 κιβώτια
μέ γραφική ὕλη, τά ὁποῖα
ἀπεστάλησαν στήν Ἐξωτε-
ρική Ἱεραποστολή καί σέ
φτωχά παιδιά τῆς Φθιώτι-
δος. Ὁ Σεβασμιώτατος
ἀπένειμε στήν κα Καρα-
πατάκη τό Μετάλλιο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως, με-
τά διπλώματος, καί τήν

εὐχαρίστησε γιά τήν γενναιόδωρη προσφορά της.
Στή Θεία Λειτουργία παρέστησαν ὁ Βουλευτής κ. Χρ. Σταϊ-

κούρας, ὁ Νομάρχης κ. Ἀθ. Χειμάρας, οἱ Στρατηγοί τῆς ΜΕ-
ΡΥΠ, τῆς Ἀστυνομίας καί τῆς Πυροσβεστικῆς, ὁ Περιφερειακός
Διευθυντής τῆς Ἐκπαιδεύσεως κ. Ἀργυρόπουλος καί πλῆθος
κόσμου. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία μετεδόθησαν ἀπ΄
εὐθείας ἀπό τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό FM1 καί τόν Τηλεοπτικό
Σταθμό STAR Κεντρικῆς Ἑλλάδος.

Ἡ ἑορτή τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων ὁλοκληρώθηκε τό βράδυ μέ
τόν Κατανυκτικό Ἑσπερινό, στόν ὁποῖο ἐχοροστάτησε ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης μας καί ὁμίλησε γιά τήν Ὁσία Μαρία
τήν Αἰγυπτία καί τήν μετάνοια ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Ἀρχιμ. Γεράσιμος Φωκᾶς.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Ἑμεῖς οἱ 250 Ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος μέ τήν

εὐκαιρία τοῦ 29ου Ἱερατικοῦ Συνεδρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Φθιώτιδος, πού ἔλαβε χώρα τήν Τρίτη 20 Ἀπριλίου 2010 στόν
Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ν. Ἄμπλιανης Λαμίας, καί μετά
ἀπό τήν ἐμπνευσμένη εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί-
του Φθιώτιδος κ. Νικολάου καί τήν ἐμπεριστατωμένη Ὁμιλία τοῦ
Κοσμήτορος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης κ. Ἰωάννου Κογκούλη, μέ θέμα: « Ὁ Παι-
δαγωγικός ρόλος τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Ἐνορίας καί τοῦ ἱεροῦ Κλή-
ρου στόν σύγχρονο κόσμο», ἀποφασίσαμε τά κάτωθι:

1. Διατρανώνουμε καί διακηρύσσουμε τήν πίστη μας στήν
ἱστορική ἀλήθεια ὅτι «ὁ Ἑλληνισμός μεγαλούργησε μέσω τῆς
συμμαχίας του μέ τόν Χριστιανισμό» (Κων. Παπαρρηγόπουλος)
καί ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας προσέφερε τά πάντα στήν ἐπι-
βίωση καί ἀνάσταση τῆς Ἑλληνικῆς Πατρίδος.

2. Ὑπογραμμίζουμε τό γεγονός, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλληνική
Ἐκκλησία ὑπῆρξε κατά τή διάρκεια τῆς ἱστορικῆς πορείας τοῦ
Ἔθνους μας, ὄχι μόνο ἡ Κιβωτός τῆς Σωτηρίας τῶν πιστῶν
μελῶν της, ἀλλά καί ὁ θεματοφύλακας τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως
καί ταυτότητας, τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καί τῆς ἰδιοπροσωπείας
τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων.

3. Τονίζουμε μέ ἱερή καύχηση τήν ἀναντίρρητη πραγματικό-
τητα, ὅτι καί σήμερα, πού ἡ κοινωνία μας διέρχεται μιά πρωτο-
φανή κρίση, ὄχι μόνο οἰκονομική, ἀλλά κυρίως κρίση ἀξιῶν,
ἤθους καί πνευματικοῦ πολιτισμοῦ, ἡ Ὀρθόδοξη Καθολική
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ὑπηρετεῖ μέ τή θεία Λατρεία, τό ποιμαντι-
κό καί φιλανθρωπικό της ἔργο καί τήν Ὀρθόδοξη ἀγωγή, τήν
ἑνότητα καί τήν προκοπή τοῦ λαοῦ μας, πέρα καί πάνω ἀπό
κόμματα, καί τήν προσήλωσή του στίς καθαρές πηγές τῆς ἑλλη-
νορθόδοξης Παράδοσής μας.

4. Ἐπισημαίνουμε, ὅτι στήν ἐπιχειρούμενη ἀλλοτρίωση τῆς
ἑλληνικῆς κοινωνίας καί ἰδαίτερα στή μετάλλαξη τῆς ἑλληνικῆς
νεολαίας, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἰσηγεῖται ταπεινά στά παιδιά
της ὄχι μιά στεγνή γνώση, ἀλλά «τήν ὑγιαίνουσα παιδεία, χαρα-
κτηριστικό τῆς ὁποίας εἶναι: «ἡ Σοφία, ἡ Ζωή, ὁ Ἁγιασμός, ἡ Δύ-
ναμις, τό Φῶς τό Ἀληθινόν» καί θέλει νά ὁδηγήσει τά νειάτα ὄχι
στή δουλικότητα καί τόν καταναλωτισμό, ἀλλά στήν «ἐλευθε-
ρίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ».

5. Ἐφιστοῦμε τήν προσοχή ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων,
ὅτι μέσα στή σύγχρονη Ἑνωμένη Εὐρώπη, χωρίς νά καταργοῦμε
τό σεβασμό πρός τούς ἄλλους λαούς, εἶναι ἀδήριτη ἀνάγκη νά
διατηρήσουμε ἀκέραιη καί συνεχή τήν ὀρθόδοξη πνευματική
ἰδιαιτερότητά μας, ἡ ὁποία συναπαρτίζεται καί ἐκφράζεται ἀπό
τήν Ἱστορία μας, τή Γλώσσα μας, τή Θεολογία μας, τη θεία Λα-
τρεία μας, ὁπωσδήποτε καί ἀπό τά Σύμβολά μας, τῆς Πίστεως
καί τῆς Πατρίδας, τά ὁποία ὅλα μαζί συνιστοῦν τήν Ταυτότητά
μας ὡς  Ὀρθοδόξων  Ἑλλήνων.

6. Τέλος, εἴμαστε στό πλευρό τῆς δοκιμαζόμενης Ἑλληνικῆς
κοινωνίας, μέρος καί ἑμεῖς τοῦ σώματος αὐτῆς, καί συμπαριστά-
μεθα στόν χειμαζόμενο λαό μέ τήν προσευχή μας καί τήν ἔμπρα-
κτη ἀγάπη μας. Εἴμαστε ὅμως ἀντίθετοι σέ ὅλα ὅσα τεκταίνονται
εἰς βάρος τῆς ἐλευθερίας, τῆς προκοπῆς καί τῆς ἱστορικῆς δια-
χρονικότητας τῆς Παραδόσεώς μας καί δέν θά ἀποδεχτοῦμε τήν
ἐπιχειρούμενη διάλυση τῆς οἰκογένειας καί τήν καθαίρεση τῶν
Ἱερῶν μας Συμβόλων.

ΛΑΜΙΑ, 20 Ἀπριλίου 2010

Ἅπαντες οἱ ἱερεῖς ( Ἱεροκήρυκες, Ἡγούμενοι, Ἐφημέριοι, 
Διάκονοι) τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
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Θυρανοίξια Ἰδιωτικῶν Παρεκκλησίων
Τά θυρανοίξια σέ δύο ἰδιωτικά παρεκκλήσια ἐτέλεσε ὁ Σε-

βασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος κατά τήν ἑβδο-
μάδα μετά τό Πάσχα καί συγκεκριμένα:

Τήν Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου 5 Ἀπριλίου, ἐτέλεσε τά
θυρανοίξια τοῦ ἰδιωτικοῦ παρεκκλησίου τῆς Ἁγίας Τριάδος,
ἰδιοκτησίας τοῦ Προέδρου τοῦ ΛΑΟΣ κ. Γεωργίου Καρατζαφέ-
ρη στή Σκάλα Ἀταλάντης καί τήν Τετάρτη τῆς Διακαινησίμου 7
Ἀπριλίου, ἐτέλεσε τά θυρανοίξια ἰδιωτικοῦ παρεκκλησίου τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἰδιοκτησίας τῆς οἰκογενείας Εὐαγγέ-
λου καί Ἀναστασίας Μπουρλῆ στό Καλαπόδι Λοκρίδος.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπευθυνόμενος στούς ἰδιοκτήτες ἐξέ-
φρασε τήν χαρά του πού ἱδρύθηκαν δύο καινούργια παρεκ-
κλήσια, στά ὁποῖα θά καταφεύγουν οἱ οἰκογένειες τῶν κτιτό-
ρων καί θά εὑρίσκουν ἠρεμία καί γαλήνη πνευματική. Τούς
εὐχήθηκε δέ, νά ἔχουν ἀκοίμητες τίς πρεσβεῖες τῶν Ἁγίων καί
πλούσιο τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως στή ζωή τους καί στά ἔργα
τους.

Στά θυρανοίξια παρέστησαν συγγενεῖς καί φίλοι τῶν οἰκο-
γενειῶν καί κάτοικοι ἀπό τά χωριά καί τίς γύρω περιοχές.

ΕΟΡΤΗ ΦΘΙΩΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

& ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ὑπέρ Κέντρου Νεότητος
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιον τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Ἀγάθωνος ................................................2000,00
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Πετρόπουλος ..........................500,00
Ἀνώνυμος ..............................................................500,00
Ἡ κα Ἀναστασία Κασούνη καί Εὐάγγελος Μπουρλῆς, 
διά παράσταση Σεβασμιωτάτου, ............................400,00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιον τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Μαλεσίνας .......................300,00
Ἀνώνυμος ..............................................................250,00

Ὑπέρ Γηροκομείων
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιον τῆς Ἱερᾶς 
Μονῆς Ἀγάθωνος ...............................................3.000,00
Ὁ κ. Ἄγγελος Ἀλιμπέρτης ...................................1.000,00

Ὑπέρ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου
Ὁ κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης, Πρόεδρος ΛΑΟΣ, 
διά παράσταση Σεβασμιωτάτου, .........................5.000,00 
Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱεροῦ 
Ναοῦ Παναγίας Δεσποίνης Λαμίας ........................250,00
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Καλλίστρατος Λυράκης ..............200,00

Ὑπέρ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μουάνζα
Ἡ κα Χρυσταλένη Γιαννάκου .................................100,00
Τό Ἐνοριακό Φιλόπτωχο Ταμεῖο 
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μαρτίνου ......................120,00
Ἀνώνυμος ..............................................................100,00
Ἡ κα Εἰρήνη Παπαδάκη ...........................................60,00
Ὁ κ. Παῦλος Κυράτσης ............................................51,00
Ὁ αἰδεσ. Πρεσβ. π. Κωνσταντῖνος Θεολογᾶς ..........50,00

Ὑπέρ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ 
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Ἀγάθων Κατερνόπουλος ............150,00
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Γερμανός Γιαντσίδης ...................150,00

Ὑπέρ Φθιωτικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Φωνῆς
Ὁ παν. ἀρχιμ. π. Γερμανός Γιαντσίδης ...................150,00
Ἡ κα Ἀλίκη-Ἀθηνά Χώρα .........................................60,00
Ἡ κα Σοφία Μωραϊτάκη ...........................................50,00

Δ Ω Ρ Ε Ε Σ
τικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας ἱερούργησε ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καί τέλεσε
τήν εἰς διάκονο χειροτονία τοῦ Ἀπόστολου Μπερτσιμᾶ. Ὁ νέ-
ος διάκονος τῆς Μητροπόλεώς μας εἶναι τριάντα ἐτῶν, ἔγγα-
μος, πατέρας ἑνός παιδιοῦ, κατάγεται ἀπό τό χωριό Σπαρτιά
Φθιώτιδος καί εἶναι φοιτητής τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἰνστιτού-
του Ἐπαγγελματικῆς Κατάρτισης τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησια-
στικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, στήν εἰδικότητα Ἐκκλησιαστική καί
Πολιτιστική Κατάρτιση. Ἡ εἰς πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ
διακόνου π. Ἀπόστολου τελέσθηκε τήν Κυριακή 11 Ἀπριλί-
ου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τοῦ ὁμω-
νύμου Δήμου Λοκρίδος καί παρέστησαν ἐκτός τῶν ἄλλων ὁ
Δήμαρχος Ἁγίου Κωνσταντίνου κ. Ψαθᾶς καθώς καί ὁ Δή-
μαρχος Ἐλάτειας κ. Δημήτριος Παπαγεωργίου μέ πολλούς
κατοίκους τῆς περιοχῆς, ἀφοῦ μέ ἀπόφαση τοῦ Σεβασμιωτά-
του ὁ νέος πρεσβύτερος τοποθετήθηκε ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἐλάτειας.

Ἐκδήλωση Κέντρου Γάμου τῆς Μητροπόλεώς μας.
Τήν Μεγάλη Τρίτη 30 Μαρτίου στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Λαμίας πραγματοποιήθηκε
ἐκδήλωση τοῦ Κέντρου Γάμου καί Οἰκογένειας τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς μας. Κατά τήν ἐκδήλωση ἐπιδόθηκαν στά μελλό-
νυμφα ζευγάρια ἡ ἄδεια γάμου τους μαζί μέ ἔντυπο ὑλικό
γιά τήν πνευματική τους κατάρτιση. Τήν ἐπίδοση ἔκανε ὁ
πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεώς μας Πανοσιολογιώτατος
Ἀρχιμανδρίτης π. Ραφαήλ Γρίβας, ὁ ὁποῖος διεβίβασε καί τίς
εὐχές τοῦ Σεβασμιώτατου Ποιμενάρχου μας. 

Τό Ποιμαντικό Πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου τή Μ. Ἑβδομάδα.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος κατά τήν
Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα χοροστάτησε καί ὡμίλησε στήν
Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου, τήν Κυριακή τῶν Βαΐων τό Ἑσπέ-
ρας, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτό-
κου Λαμίας. τήν Μεγάλη Δευτέρα τό Ἑσπέρας στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίου Γεωργίου Λαμίας. τήν Μεγάλη Τρίτη στόν Ἱερό Ναό
Ἁγίου Δημητρίου Λαμίας. τήν Μεγάλη Τετάρτη τέλεσε τήν
Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό
Ναό Λαμίας. τήν Μεγάλη Πέμπτη, τό πρωί, ἱερούργησε στόν
Ἱερό Ναό Ἁγίας Βαρβάρας Λαμίας καί τό Ἑσπέρας χοροστάτη-
σε στήν Ἀκολουθία τῶν Παθῶν στόν Ἱερό Μητροπολιτικό

Ναό Λαμίας. τήν Μεγάλη Παρασκευή, τό πρωί, χοροστάτησε
καί ὡμίλησε στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποκαθη-
λώσεως καί τό Ἑσπέρας, στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου,
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας. Καί φέτος στήν κεν-
τρική Πλατεία τῆς Λαμίας, τήν Πλατεία Πάρκου, πραγματο-
ποιήθηκε ἡ συνάντηση τῶν Ἐπιταφίων τῶν ἐνοριῶν τῆς πό-
λης καί ἐψάλη κοινή δέηση. Τό  Μέγα Σάββατο, τό πρωί, τέ-
λεσε τή Θεία Λειτουργία τῆς Πρώτης Ἀναστάσεως στόν Ἱερό
Ναό Παναγίας Δεσποίνης Λαμίας, ἐνῶ τό βράδυ τέλεσε τήν
ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως καί τήν Θεία Λειτουργία στόν
Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λα-
μίας. Τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα χοροστάτησε στόν Ἑσπερινό
τῆς Ἀγάπης στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς
Θεοτόκου Λαμίας, ὅπου ἀνεγνώσθη τό Εὐαγγέλιο τῆς Ἀνα-
στάσεως σέ πολλές ξένες γλῶσσες. Φέτος τοῦ Ἑσπερινοῦ
προηγήθηκε παρρησία, καθώς ὁ Ἀρχιερεύς ἐνδύθηκε τά
ἄμφια στήν αἴθουσα τοῦ θρόνου στό προσφάτως ἀνακαινι-
σμένο Ἐπισκοπεῖο καί πλαισιούμενος τῶν κληρικῶν τῆς πό-
λης ἐν πομπῇ μετέβη στόν Ἱερό Μητροπολητικό Ναό. Μετά
τό τέλος τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἐν πομπῇ ὁ Σεβα-
σμιώτατος μέ τόν ἱερό κλῆρο καί τό λαό ἐπέστρεψαν στό Ἐπι-
σκοπεῖο ὅπου διένειμε σέ ὅλους τό πατροπαράδοτο κόκκινο
αὐγό καί εὐχήθηκε τό Χριστός Ἀνέστη. 

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

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘ ΜΟΣ
Ι.Μ. ΦΘΙ Ω ΤΙ ΔΟΣ

Ἡ φω νή τῆς το πικῆς μας Ἐκ κλη σί ας
89,4 & 89,7 �� 

ἐνη με ρώ νει -  ξε κου ρά ζει - ψυ χα γω γεῖ

Δελτίο Τοπικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Εἰδήσεων 
καθημερινά 12 μ. & 6 μ.μ.

Τηλ. 2231 067570 - Φαξ: 2231 067848

Ἐκδρομή Σύναξης Νέων 
Μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

μας κ. Νικολάου πραγματοποιήθηκε τό Σάββατο 24
Ἀπριλίου ἡ ἐτήσια μονοήμερη προσκυνηματική ἐκδρο-
μή τῆς Συνάξεως Νέων τῆς Μητροπόλεώς μας ἐπ᾽�
εὐκαιρία τῆς λήξεως τῶν συναντήσεών της, προορι-
σμός τῆς ὁποίας ἦταν γιά φέτος ἡ Εὔβοια.

Ἡ ἐκδρομή, τῆς ὁποίας ἡγήθηκε ὁ ὑπεύθυνος  τῆς
Συνάξεως πανοσιολογιώτατος ἀρχιμανδρίτης π. Ρα-
φαήλ Γρίβας, Πρωτοσύγκεšος τῆς Μητροπόλεως, ξε-
κίνησε μέ ἐπίσκεψη στήν Ἱερά Μονή τοῦ Ὁσίου Δα-
βίδ, Λίμνης Εὐβοίας, ὅπου δόθηκε ἡ εὐκαιρία στούς
συμμετέχοντες νά προσκυνήσουν τή κάρα τοῦ Ὁσίου
καθώς ἐπίσης καί νά γνωρίσουν ἀπό τίς διηγήσεις τῶν
γερόντων μοναχῶν τό βίο καί τά θαύματά του. Ἐν

συνεχεία ἀκολούθησε μετάβαση στή κωμόπολη τῆς Λί-
μνης, ὅπου πραγματοποιήθηκε προσκύνηση στή θαυ-
ματουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Λιμνιᾶς.

Τό μεσημεριανό γεῦμα ἔλαβε χώρα στό γραφικό
χωριό Δάφνη καί νωρίς τό ἀπόγευμα πραγματοποι-
ήθηκε ἐπίσκεψη στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου
τοῦ Ρώσου στό Προκόπι Εὐβοίας. Ἐκεί φυλάσσεται
τό «ἀδιαλώβητο ἀνά τούς αἰώνας» σεπτό σκήνωμα
τοῦ Ὁσίου, τό ὁποῖο ἐκτείθεται πρός προσκύνηση καί
εὐλογία τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν.

Ἡ ἐκδρομή συνεχίστηκε μέ περιήγηση στήν ὄμορ-
φη πόλη τῆς Χαλκίδας καί ὁλοκληρώθηκε νωρίς τό
βράδυ μέ τήν ἐπιστροφή στήν Λαμία, ἀφήνοντας σέ
ὅλους τούς συμμετέχοντες νέους ὅμορφες ἐντυπώσεις
καί πνευματικές συγκινήσεις.  

Βι βλι ο πω λεῖο Ἱ ερᾶς Μη τρο πό λε ως Φθιώ τι δος

«TO ENUEON»
Χα τζο πού λου & Σα τω βριάν δου 351 00 Λαμία

Τηλ.: 2231 036204

Ἀπό τήν πανηγυρική Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἑορτῇ τῳν Φθιωτῶν Ἁγίων.

Ὁ Σεβασμιώτατος τιμᾶ τήν κα Γεωργία καραπατάκη.

Ἀπό τήν ἀκολουθία τῆς Ἀποκαθηλώσεως στόν Μητροπολιτικό Ναό.

Ὁ Ἐπιτάφιος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Λαμίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος καί ὁ Ἱερός Κλῆρος στήν αἰθουσα τοῦ θρόνου 
στό Ἐπισκοπεῖο Λαμίας πρίν τόν Ἑσπερινό τῆς Ἀγάπης.

Προσφορά κ. Γ. Καρατζαφέρη, Προέδρου ΛΑΟΣ
Τό ποσό τῶν 5.000 € ὑπέρ τοῦ φιλανθρωπικοῦ

ἔργου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας προσέφερε εἰς
τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο ὁ κ.
Γεώργιος Καρατζαφέρης πρόεδρος τοῦ ΛΑ.Ο.Σ., κα-
τά τήν τελετή τῶν θυρανοιξίων τοῦ ἰδιοκτήτου ναϋ-
δρίου του. Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν κ.
Πρόεδρο γιά τήν προσφορά τῆς ἀγάπης του ὑπέρ
τῶν ἐμπεριστάτων ἀδελφῶν μας καί εὐχήθηκε νά μι-
μηθοῦν καί ἄλλοι τήν εὐαισθησία του πρός τόν συ-
νάνθρωπο καί τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. 

Ἀπό τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων.
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Ἑορτασμός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Μέ θρησκευτική μεγαλοπρέπεια καί ἐθνικό παλμό ἑορτά-

σθηκε ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί ἡ ἐπέτειος
τῆς Ἐθνικῆς παλιγγενεσίας στήν καρδιά τῆς Ρούμελης, τή Λαμία.
Κέντρο τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων ἦταν ὁ ἑορτάζων Ἱερός
Μητροπολιτικός Ναός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. 

Προσκεκλημένος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.
Νικολάου, γιά νά συμμετάσχει στίς ἐκδηλώσεις, ἦταν ὁ συντοπί-
της Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος, ὁ ὁποῖος
χοροστάτησε στόν Ἑσπερινό, ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο καί συλλει-
τούργησε τήν κυριώνυμο ἡμέρα μέ τόν Ποιμενάρχη μας.

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρί-
στησε τόν Θεοφιλέστατο γιά τή παρουσία του στή ἑορτή καί
τόνισε τήν προσφορά τῆς Ἐκκλησίας στόν ἀγῶνα τοῦ ’21.Ἀκο-
λούθησε ἐπίσημη Δοξολογία καί ἐκφωνήθηκε ὁ πανηγυρικός
τῆς ἡμέρας ἀπό τήν Φιλόλογο κα Γεωργία Ἀνδριοπούλου.

Ἐν συνεχείᾳ κλῆρος καί λαός μέ τή συνοδεία τῆς Φιλαρμο-
νικῆς τοῦ Δήμου Λαμιέων, μετέβησαν στό μνημεῖο τοῦ Ἀθα-
νασίου Διάκου, ὅπου ἐψάλη Τρισάγιο καί ἔγινε κατάθεση στε-
φάνων στόν Ἀνδριάντα του στήν πλατεία Διάκου. 

Οἱ ἐκδηλώσεις ὁλοκληρώθηκαν τό μεσημέρι, μέ τήν μα-
θητική καί στρατιωτική παρέλαση.

Στίς ἐκδηλώσεις συμμετεῖχαν οἱ Πολιτικές, Στρατιωτικές καί
Δικαστικές Ἀρχές τῆς πόλεως καί τοῦ νομοῦ, πολιτιστικοί σύλ-
λογοι, ἐνῶ τήν Κυβέρνηση ἐκπροσώπησε ἡ Ὑπουργός Ἀγρο-
τικῆς Ἀνάπτυξης καί Τροφίμων κα Κατερίνα Μπατζελῆ.

Τήν Τρίτη 20 Ἀπριλίου, μέσα στή χαρμόσυνη περίοδο
τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καί τήν ἡμέρα πού ἡ Ἐκκλησία
μας ἑορτάζει τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ ἐξ  Ὑπά-
της, τοῦ κτίτορος τοῦ Μεγάλου Μετεώρου, ἡ Ἱερά Μητρό-
πολή μας πραγματοποίησε τό 29ο Ἱερατικό Συνέδριο στόν
Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας Ἄμπλιανης Λαμίας.

Τοῦ Συνεδρίου προηγήθηκε Θεία Λειτουργία, στήν
ὁποία χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος καί συμμετεῖχαν ὅλοι οἱ Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως.

Μετά τήν Θεία Λειτουργία καί τό πρωινό πού προσφέρ-
θηκε στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁ Σεβασμιώ-
τατος Μητροπολίτης μας κήρυξε τήν ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου.
Καλωσόρισε τούς Ἱερεῖς καί τόν προσκεκλημένο ὁμιλητή
Ἐλλογιμώτατο κ. Ἰωάννη Κογκούλη, Κοσμήτορα τῆς Θεολο-
γικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης. Εὐχαρίστησε τόν κ. Κοσμήτορα, ὁ ὁποῖος παρά τόν
φόρτο τῶν καθηκόντων του εὐχαρίστως ἀνταποκρίθηκε
στήν πρόσκλησή του καί ἦρθε στή Λαμία γιά νά εἰσηγηθεῖ
τό θέμα: «Ἡ συμβολή τοῦ ἱερέως στήν Ὀρθόδοξη παιδαγω-
γική τοῦ λαοῦ». Εὐχαρίστησε τόν Νομάρχη Φθιώτιδος κ.
Ἀθανάσιο Χειμάρα, γιά τήν παρουσία του στό Συνέδριο καί
εὐχήθηκε νά εὐωδοθοῦν οἱ σκοποί καί οἱ στόχοι τοῦ Συνε-
δρίου.

Ἀκολούθως, ὁ Νομάρχης κ. Ἀθανάσιος Χειμάρας στό
σύντομο  χαιρετισμό του ἀπευθυνόμενος στούς Ἱερεῖς τόνι-
σε ἰδιαιτέρως τήν συνεργασία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μέ τή

Νομαρχιακή Αὐτοδιοίκηση Φθιώτιδος καί ἀναφέρθηκε στό
σπουδαῖο ἔργο πού ἐπιτελοῦν οἱ κληρικοί στίς ἐνορίες
τους.

Στή συνέχεια ὁ κ. Κοσμήτωρ, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Σε-
βασμιώτατο γιά τήν τιμητική πρόσκληση, μέ γνήσιο καί κα-
θαρό λόγο ἀνέπτυξε τήν εἰσήγησή του. Τόνισε ἰδιαιτέρως

τόν παιδαγωγικό ρόλο τῶν κληρικῶν
στό λαό καί τήν ἀναγκαιότητα ὑπάρξε-
ως Πνευματικῶν Κέντρων, διότι αὐτά
συμβάλλουν στήν καλλιέργεια καί στή
σύσφιξη τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων μέ-
σα στήν Ἐκκλησία. Προέτρεψε τούς
Ἱερεῖς νά βοηθήσουν τά παιδιά νά
ἐκμεταλλευτοῦν κατάλληλα τόν ἐλεύ-
θερο χρόνο τους καί νά ἀποκτήσουν
ὑγιεῖς διαπροσωπικές σχέσεις. Τέλος
χαρακτήρισε τούς Ἱερεῖς ὡς Πατροκο-
σμάδες, διότι σέ μία ἐποχή παγκοσμιο-
ποιήσεως αὐτοί στηρίζουν τούς κατοί-
κους τῆς ὑπαίθρου. 

Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς εἰσηγή-
σεως, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας εὐχαρίστησε τόν κ. Κοσμήτορα γιά
τόν ἀφυπνιστικό του λόγο καί εἰς

ἔνδειξιν τιμῆς, ἀγάπης καί εὐγνωμοσύνης τοῦ προσέφερε τό
Μετάλλιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί τό ἀγαλματίδιο

τοῦ Ἀθανασίου Διάκου. 
Ἀκολούθησε ἐποικοδομητικός διάλογος καί ἔγιναν ἀνα-

κοινώσεις γιά διοικητικά θέματα. Στό τέλος, ὁ Σεβασμιώτα-
τος ἀνακοίνωσε στούς Ἱερεῖς τήν  Ἵδρυση Σχολῆς Ἐπιμορ-
φώσεως Κληρικῶν, ἡ ὁποία θά ἀρχίσει τήν λειτουργία της
τό φθινόπωρο καί θά διαρκέσει 6 μῆνες.

Πρό τῆς λήξεως τοῦ Συνεδρίου οἱ Ἱερεῖς κατέθεσαν ψή-
φισμα, τό ὁποῖο καί δημοσιεύουμε στή διπλανή σελίδα. Τό
ψήφισμα ἔγινε δεκτό ἀπό ὅλο τό σῶμα τῶν κληρικῶν.

Τό Συνέδριο ὁλοκληρώθηκε μέ τήν παράθεση πασχαλι-
νοῦ γεύματος πρός ὅλους τούς συνέδρους στό Πνευματικό
Κέντρο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, κατά τήν διάρκεια τοῦ ὁποί-
ου πολλοί Ἱερεῖς τραγούδησαν παραδοσιακά ἄσματα καί
ὅλοι ἔλαβαν ὡς εὐλογία τό βιβλίο «Ἡ ὑγεία καί ἡ ἀσθένεια
στή λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας», πού προσέφερε ἡ
Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.

Πασχάλιες Ποιμαντικές Ἐπισκέψεις.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τήν Κυρια-
κή τοῦ Πάσχα πραγματοποίησε ποιμαντικές ἐπισκέψεις στά
Εὐαγῆ Ἱδρύματα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Εἰδικότερα ἐπι-
σκέφθηκε τό Ραχούτειο Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο Λαμίας
καί τό Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο «Μέριμνα Γήρατος Ἀθανά-
σιος καί Μαίρη Ἀκρίδα» Σπερχειάδος, ὅπου ἀντάλλαξε ἀνα-
στάσιμες εὐχές μέ τούς τροφίμους καί τό προσωπικό τῶν
ἱδρυμάτων. 

Διαρρήξεις Ναῶν και παρεκκλησίων.
Πολλές διαρρήξεις ἐνοριακῶν Ἱερῶν Ναῶν καί Παρεκκλη-
σίων πραγματοποιήθηκαν τούς τελευταίους μῆνες στή Μη-
τρόπολή μας. Ἄγνωστοι διέρρηξαν καί προκάλεσαν ὑλικές
ζημιές μεταξύ ἄλλων στό Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρα-
σκευῆς τῆς Μονῆς Δαμάστας, στόν Ἱερό Ἁγίου Νικολάου
Πτελέας, στό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Ἀπρονερί-
ου, στό παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στή Μακρακώ-
μη καί στόν Ἱερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μαρμάρων.
Τήν Κυριακή δέ 11 Ἀπριλίου, τό βράδυ, ἄγνωστοι διαρ-
ρῆκτες εἰσῆλθαν στούς χώρους τῶν Κατασκηνώσεων τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως στήν Παραλία Καινουρίου, ἄνοιξαν τόν
Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης καί δωμάτια τῶν Κατασκη-

νώσεων, ἀφήρεσαν τήν μικροφωνική ἐγκατάσταση ἐκ τοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ καθώς καί ἄλλα ἠλεκρονικά ἀντικείμενα ἀπό
αὐτοκίνητο, πού ἦταν παρκαρισμένο στούς χώρους τῶν κα-
τασκηνώσεων. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικό-
λαος ἐξέφρασε τήν θλίψη καί τήν ἀγανάκτησή του γιά τίς
ἀνίερες καί ἀσεβεῖς αὐτές πράξεις καί παρεκάλεσε γιά μιά
ἀκόμη φορά τούς Ἱερεῖς, τούς Ἐκκλησιαστικούς Ἐπιτρόπους
καί τούς κατοίκους τῶν πόλεων καί τῶν χωρίων νά λάβουν
ὅλα τά μέτρα γιά τήν διαφύλαξη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κειμη-
λίων καί τήν περιφρούρηση τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τῶν Ἐξωκ-
κλησίων ἀπό τούς ἐπιτήδειους διαρρῆκτες, οἱ ὁποῖοι λυμαί-
νονται τήν περιοχή.  

Σχολή Κατηχήσεως
Ἀπό τίς 12 Ἀπριλίου μέχρι τίς 17 Μαΐου λειτούργησε στό
Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Ν.
Ἄμπλιανης Λαμίας, ἡ 14η περίοδος τῆς Σχολῆς Κατηχήσεως
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἡ ὁποία ἀποσκοπεῖ στή κατήχη-
ση στή χριστιανική πίστη καί στή πνευματική προετοιμασία
τῶν ἀλλόθρησκων συνανθρώπων μας πού ἐπιθυμοῦν νά δε-
κτοῦν τό Ἅγιο Βάπτισμα καί νά εἰσέλθουν στήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία μας. Ἤδη ἀπό τό 2001 πού ἔχει συσταθεῖ μέ ἀπό-
φαση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ. Νικολάου καί
λειτουργεῖ ἡ Σχολή, ἔχουν παρακολουθήσει τά μαθήματά
της καί βαπτισθεῖ περίπου 250 άδελφοί μας.

Περιοδεία Σεβασμιωτάτου σέ ἀπομακρυσμένα χωριά.

Ποιμαντική Περιοδεία στά ἀπομακρυσμένα, ὀρεινά χωριά τῆς
Δυτικῆς Φθιώτιδος, Δίκαστρο, Περίβλεπτο, Πιτσιωτά καί Πα-
λαιόκαστρο  πραγματοποίησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της μας κ. Νικόλαος τό Σάββατο 10 Ἀπριλίου. Πρῶτος σταθ-
μός τῆς περιοδείας του τό χωριό Δίκαστρο, ὅπου ἐπισκέφθη-
κε τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου. Στή συνέχεια μετέβη στό
χωριό Περίβλεπτο, ὅπου ἐπισκέφθηκε Μοναστήρι τό ὁποῖο
ἀνεγείρει ἰδίαις δαπάναις ὁ Βουλευτής Φθιώτιδος καί πρ.
Ὑπουργός κ. Ἀθανάσιος Γιαννόπουλος εἰς τιμήν καί μνήμη
τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀκολούθως ἐπισκέ-
φθηκε τό χωριό Πιτσιωτά, ὅπου μίλησε στούς λιγοστούς κα-
τοίκους πού συγκεντρώθηκαν στό ναό τοῦ χωριοῦ. Τελευ-
ταῖα στάση τῆς περιοδείας τοῦ Σεβασμιωτάτου τό χωριό Πα-
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29ο ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Μέ ἡλικιωμένους στό Γηροκομεῖο Σπερχειἀδος.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό Γηροκομεῖο Λαμίας.

Ἀπό τήν περιοδεία τοῦ Σεβασμιωτάτου στό Περίβλεπτο Φθιώτιδος.

Ἁπό τήν ἐπίσημη Δοξολογία τῆς 25ης Μαρτίου.

Κατάθεση στεφάνων στό μνημεῖο τοῦ Ἀθανασίου Διάκου. 

Θυρανοίξια Ἱερᾶς Μονῆς
Ἁγίου Γεωργίου Σφάκας

Τά Θυρανοίξια τοῦ Καθολικοῦ τῆς παλαιᾶς Ἱερᾶς
Μονῆς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Σφάκας, τό ὁποῖο συντηρήθη-
κε καί ἀναστηλώθηκε μέ ἐνέργειες τοῦ Δήμου Ἐλάτειας,
ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος,
τήν Δευτέρα 19 Ἀπριλίου τό ἀπόγευμα.

Πρόκειται γιά Βυζαντινό κτῖσμα πρό τῆς δυναστείας
τῶν Παλαιολόγων, ρυθμοῦ Βασιλικῆς μέ δύο σταυροει-
δοῦς σχήματος σκεπές. Στή νότια πλευρά ὑπάρχει μιά με-
γάλη στοά, ἡ ὁποία χρονολογεῖται στόν 12ο ἤ 13ο αἰῶνα.
Ὁ σημερινός Ναός εἶναι ἡ ἀντικατάσταση ἑνός παλαιοτέ-
ρου ἀγνώστου καί ἀπροσδιορίστου χρονολογίας Ναοῦ.
Οἱ τοιχογραφίες εἶναι ἐφθαρμένες καί σώζεται μία ἐπιγρα-
φή τοῦ ἔτους 1562, ἡ ὁποία ὁμιλεῖ περί τοῦ χρόνου ἀνα-
καινίσεως τοῦ Ναοῦ. Ἐκ τῶν εὑρεθέντων λειψάνων συμ-
περαίνεται, ὅτι ὁ Ναός ἦταν Καθολικό Μονῆς, πού ἤκμασε
κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους.

Μετά τήν τελετή τῶν Θυρανοιξίων, ὁ Σεβασμιώτατος
εὐχαρίστησε τόν Δῆμο Ἐλάτειας καί ὅλους τούς κατά και-
ρούς διατελέσαντες Δημάρχους, γιά τό ἐνδιαφέρον τους
γιά τά Μοναστήρια τῆς περιοχῆς καί εὐχήθηκε νά βρε-
θοῦν μοναχοί νά τα στελεχώσουν, ἐνῶ προσέφερε συμ-
βολικό δῶρο στό Δήμαρχο Ἐλάτειας κ. Δημήτριο Παπαγε-
ωργίου. Τέλος χαιρετισμό ἀπηύθυναν ὁ Δήμαρχος κ. Δη-
μήτριος Παπαγεωργίου, ὁ ὁποῖος προσέφερε στόν Σεβα-
σμιώτατο ἀναμνηστικό δῶρο, καί ὁ ἐφημέριος Σφάκας π.
Ἄγγελος Τσαπρούνης. 

Ὁ Δῆμος Ἐλάτειας μέ τό πέρας τῆς τελετῆς προσέφερε
κέρασμα σέ ὅλους τούς παρισταμένους καί πρός τούς ἐπι-
σήμους παρέθεσε πασχάλιο Δεῖπνο.

Στήν τελετή παρέστησαν οἱ Δήμαρχοι Ἐλάτειας κ. Δη-
μήτριος Παπαγεωργίου, Ἀταλάντης κ. Γεώργιος Σκαμπερ-
δόπουλος, Ἀμφίκλειας κ. Τσιτσιπῆς, Ἁγίου Κωνσταντίνου
κ. Εὐάγγελος Ψαθᾶς καί Μώλου κ. Τετριμίδας, ἐκπρόσω-
ποι τῆς Ἀστυνομίας, τῆς Πυροσβεστικῆς καί τοῦ Ἀντλιο-
στασίου Μοδίου, ὁ Στρατηγός κ. Τσαρούχας, ὁ ἱστοριοδί-
φης κ. Δημάκης, ὅλοι οἱ Ἱερεῖς τῆς περιφερείας καί πλῆθος
κόσμου ἀπό τήν Ἐλάτεια, τήν Σφάκα καί τίς γύρω περιο-
χές.

Ἐκδήλωση γιά τούς  Ἱερόπαιδες
Ἡ Μητρόπολή μας στό πλαίσιο τῶν ἐκδηλώσεών της γιά

τίς Ἱερατικές Κλίσεις ἀλλά καί τῆς ἀνύστακτης καί ἄοκνης
φροντίδας της γιά τά παιδιά πραγματοποίησε εἰδική ἐκδήλωση
ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νι-
κολάου γιά τά παιδιά πού διακονοῦν στό Ἱερό Βῆμα καί στά

Ἀναλόγια. Ἠ ἐκδήλωση, στήν ὁποία συμμετεῖχαν περίπου 250
παιδιά, πραγματοποιήθηκε τό Σάββατο 6 Μαρτίου στό Πνευ-
ματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Νέας
Ἄμπλιανης Λαμίας καί περιελάμβανε ἐκκλησιαστικούς ὕμνους
καί παραδοσιακά τραγούδια μέ συνοδεία μουσικῶν ὀργάνων,
πού ἀπέδωσε ἡ χορωδία τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου Λα-
μίας, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ κ. Ἀνδρέα Ἰωακείμ.  Ἐπίσης ποι-
ήματα σχετικά μέ τόν Ἱερέα καί τήν Ἱερωσύνη ἀπήγγειλαν παι-
διά πού διακονοῦν στό Ἱερό Βῆμα. Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος
ἀφοῦ εὐχαρίστησε καί συνεχάρη τήν πολυμελῆ χορωδία καί
τά παιδιά πού ἀπήγγειλαν τά ποιήματα, ἀπευθυνόμενος σέ
ὅλα τά παιδιά πού ἦρθαν ἀπό διάφορες ἐνορίες τῆς Μητροπο-
λιτικῆς Περιφερείας, τόνισε τήν ἰδιαίτερη συμβολή τους στήν
τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας καί τίς Ἱερές Ἀκολουθίες. Ἀνα-

φέρθηκε σέ ἐμπειρίες μικρῶν παιδιῶν κατά τήν Θεία Λειτουρ-
γία καί τά προέτρεψε νά μείνουν πιστά στήν πίστη καί παράδο-
ση τῆς Ἐκκλησίας μας. Τέλος, τούς εὐχήθηκε νά ἔχουν ὑγεία

καί πρόοδο, νά συνεχίσουν μέ τόν ἴδιο ζῆλο νά διακονοῦν τήν
Ἐκκλησία καί τούς Ἱερεῖς καί διένειμε σέ ὅλους μικρή εὐλογία.
Ἀκολούθησε ἀναμνηστική φωτογραφία στά προπύλαια τοῦ
Ναοῦ καί μικρή δεξίωση, πού προσέφερε τό Ἐκκλησιαστικό
Συμβούλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Ἡ ἱκανοποίηση καί ἡ χαρά τῶν
παιδιῶν ἀπό τήν ἐκδήλωση καί τήν ἐπικοινωνία τους μέ τόν
Σεβασμιώτατο καί μεταξύ τους ἦταν ζωγραφισμένη στά χα-
ρούμενα πρόσωπά τους καί ἐξέφρασαν τήν ἐπιθυμία τους νά
ἔχουν συχνά τέτοιες ὄμορφες εὐκαιρίες. 

e

Σύναξη ὑποψηφίων Κληρικῶν
Σύναξη ὑποψηφίων κληρικῶν πραγματοποίησε ἡ Ἱερά

Μητρόπολή μας τήν Πέμπτη τῆς Διακαινησίμου 8 Ἀπριλίου.
Ἡ Σύναξη ἔγινε στό Ἐπισκοπεῖο καί στούς 16 ὑποψηφίους

πού προσῆλθαν ὁμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπευθυνόμενος στά παιδιά, ἀφοῦ τούς
μετέφερε τόν ἀναστάσιμο χαιρετισμό, τά εὐχαρίστησε πού
ἀνταποκρίθηκαν στήν πρόσκλησή του καί προσῆλθαν, γιά νά
ἐπικοινωνήσουν αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες καί νά ἐνισχυθοῦν
πνευματικά.

Ἀκολούθως τούς ὡμίλησε γιά τήν Ἱερωσύνη καί τήν ὑψη-

λή ἀποστολή τοῦ Ἱερέως. Ἀναφέρθηκε σέ ἅγιες ἱερατικές μορ-
φές καί προέτρεψε τά παιδιά νά ἀγωνίζονται πνευματικά, νά
μελετοῦν πνευματικά βιβλία καί νά προετοιμάζονται γιά τήν
Ἱερωσύνη. Τούς συνέστησε νά εἶναι προσεκτικοί στή ζωή τους,
νά ἔχουν πνευματικό, γιά νά παίρνουν σωστή καθοδήγηση
καί νά ἀγαποῦν τήν Θεία Λατρεία. Στή συνέχεια τά παιδιά ὑπέ-
βαλαν ἐρωτήματα, ἐξέφρασαν ἐλεύθερα τίς ἀπόψεις τους καί
ἔγινε ἕνας ἐποικοδομητικός διάλογος. Τό μεσημέρι ὁ Σεβα-
σμιώτατος παρέθεσε γεῦμα σέ ὅλους τούς ὑποψηφίους καί
τούς διένειμε ἀπό ἕνα πνευματικό βιβλίο ὡς εὐλογία. Κατά τή
διάρκεια τοῦ γεύματος ὅλα τά παιδιά ἔψαλαν ἀναστασίμους
ὕμνους καί τραγούδησαν παραδοσιακά τραγούδια.

Οἱ συμμετέχοντες στή Σύναξη ὑποψήφιοι κληρικοί ἦταν
παιδιά ἀπόφοιτοι τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ι.Ε.Κ., ἀπόφοιτοι καί
φοιτητές Θεολογικῶν Σχολῶν, φοιτητές τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλη-
σιαστικῆς Ἀκαδημίας καθώς καί μαθητές τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
Λυκείου.

Καλλιεργώντας τίς Ἱερατικές Κλίσεις



λαιόκαστρο, ὅπου ἐπικοινώνησε μέ τούς ἐλάχιστους κατοί-
κους  καί συνάντησε τόν συνταξιοῦχο κληρικό π. Παῦλο
Καρτέρη. 

Ἐκδημία Ἱερέως.
Ἐκοιμήθη τήν Τετάρτη 14 Ἀπριλίου σέ
ἡλικία 74 ἐτῶν ὁ ἐν ἐνεργεία κληρικός
τῆς Μητροπόλεώς μας π. Δημήτριος
Ἀλεξανδρῆς. Ὁ π. Δημήτριος καταγό-
ταν ἀπό τό χωριό Βαρδαλή καί χειρο-
τονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος
τό 1994 ἀπό τόν ἀείμνηστο Μητροπο-
λίτη Φθιώτιδος κυρό Δαμασκηνό.
Ὑπηρέτησε ὡς ἐφημέριος στίς ἐνορίες

Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀγραπηδιᾶς και Ἁγίου Νικολάου Με-
λιταίας τῆς Ἐπαρχίας Δομοκοῦ. Ἡ κηδεία τοῦ ἐκλειπόντος τε-
λέσθηκε τήν Τετάρτη 14 Ἀπριλίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γε-
ωργίου Βαρδαλῆ.

Ἐκδηλώσεις ΔΙΑΚΕΙΑ.
Μέ ἐπίσημη, πανηγυρική, ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί
ἐπιμνημόσυνη δέηση στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγε-
λισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, τήν Κυριακή 25 Ἀπριλίου,

ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐπετειακές ἐκδηλώσεις ΔΙΑΚΕΙΑ 2010, τίς
ὁποῖες συνδιοργάνωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, με τή Νο-
μαρχιακή Αὐτοδιοίκηση Φθιώτιδος καί τούς Δήμους Λαμίας,
Ὑπάτης καί Γοργοποτάμου πρός τιμήν τοῦ μεγάλου ἥρωα τῆς
ἐθνικῆς παλιγγενεσίας τοῦ 1821 καί μάρτυρα τῆς πίστεως
Ἀθανασίου Διάκου. Στήν Θεία Λειτουργία ἱερούργησε καί
ὡμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ὁ
ὁποῖος καί προεξῆρχε τῆς ἐπιμνημόσυνης δεήσεως ὑπέρ τῆς
ψυχῆς τοῦ μαρτυρικῶς τελειωθέντος ἥρωα. Ἀκολούθησε
ἐπιμνημόσυνη δέηση στό τόπο τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἀθανασί-
ου Διάκου και κατάθεση στεφάνων στόν ἀνδριάντα του στή
πόλη τῆς Λαμίας. Στόν ἑορτασμό μετεῖχαν οἱ ἐπίσημοι τῆς
πολιτικῆς και στρατιωτικῆς ἡγεσίας τοῦ νομοῦ.

Χοροστασίες Σεβασμιωτάτου
Τήν βάπτιση τοῦ ἐγγονοῦ τοῦ τ. Ἀρεοπαγίτου καί συνεργάτη
τῆς Μητροπόλεώς μας κ. Γεωργίου Φώσκολου τέλεσε τήν
Κυριακή 25 Ἀπριλίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Νικόλαος στό Ἱερό Παρεκκλήσιο Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου
(Ἀρχοντική) Λαμίας. Τήν Δευτέρα 26 Ἀπριλίου ὁ Σεβασμιώ-
τατος τέλεσε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Ν. Ἄμπλιανης
Λαμίας τήν ἐξόδιο ἀκολουθία τῆς Βασιλικῆς Ρίζου, μητέρας
τῶν ἰδιοκτητῶν τοῦ τυπογραφικοῦ συγκροτήματος καί τῆς
ἐφημερίδας «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ». 
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ους Τόπους καί τά Πανάγια Προσκυνήματα, τά ὁποῖα μέ πολύ
κόπο καί ἀγῶνες διατηροῦν Ἑλληνορθόδοξοι κληρικοί καί μο-
ναχοί, τόνισε τό σωτηριῶδες ἀπολυτρωτικό ἔργο τοῦ Χριστοῦ
καί εὐχήθηκε στόν Σεβασμιώτατο καί σέ ὅλους τούς προσκυ-
νητές νά ἔχουν πλουσία τήν χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Πανα-
γίου καί Ζωοδόχου Τάφου καί ὅλων τῶν Παναγίων Προσκυνη-
μάτων.

Τέλος, ὁ Μακα-
ριώτατος προσέφερε
στόν Σεβασμιώτατο
φιλντισένιο σταυρό
καί ἐγκόλπιο, στούς
Ἱερεῖς φιλντισένιο
Σταυρό καί σέ ὅλους
τούς προσκυνητές
διένειμε εἰκόνες.

Κατά τήν 6ήμερο
παραμονή τους στά
Ἱεροσόλυμα οἱ προ-
σκυνητές ἐπισκέφθη-
καν, τόν Πανίερο
Ναό τῆς Ἀναστάσε-
ως, προσκύνησαν τήν
πλάκα τῆς Ἀποκαθη-
λώσεως, ἀνέβηκαν
στόν φρικτό Γολγοθᾶ καί προσκύνησαν τόν Πανάγιο καί Ζωο-
δόχο Τάφο τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος 2000 χρόνια τώρα παραμέ-
νει κενός καί ἀποτελεῖ τό κέντρο τῆς πίστεως τῶν Χρι-
στιανῶν.

Ἐπισκέφθηκαν ἀκόμη καί προσκύνησαν τόν τάφο τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου στήν Λύδα, τόν οἴκο τῶν Ἁγίων Ἰωακείμ καί
Ἄννης, διέσχισαν τήν ὁδό τοῦ Μαρτυρίου, πῆγαν στό Πραιτώ-
ριο, τήν φυλακή τοῦ Χριστοῦ, τήν Γεθσημανῆ, ὅπου εὐρίσκε-
ται ὁ τάφος τῆς Παναγίας, τή Ναζαρέτ, ὅπου ἔγινε ὁ Εὐαγγε-
λισμός, τήν Κανά τῆς Γαλιλαίας, ὅπου μετέτρεψε ὁ Κύριος τό
νερό σέ κρασί, τό Θαβώριον Ὄρος, ὅπου ἔγινε ἡ Μεταμόρφω-
ση τοῦ Χριστοῦ, τόν Ἰορδάνη ποταμό, ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος
ἐτέλεσε ἁγιασμό καί οἱ πιστοί εἰσῆλθαν στά νερά τοῦ Ἰορδά-
νου εἰς ἀνάμνησιν τῆς βαπτίσε ως τοῦ Κυρίου, τήν Βηθλεέμ
ὅπου γεννήθηκε ὁ Κύριος, τήν Ἁγία Σιών, τό Ὑπερῶο ὅπου

ἔγινε ὁ Μυστικός Δεῖπνος, τό Σαραντάριον  Ὄρος, καί τίς
Ἱερές Μονές Ἁγίου Θεοδοσίου, Ἁγίου Σάββα, Τιμίου Σταυροῦ,
Ἁγίου Συμεών, Προφήτου Ἐλισαίου στήν Ἱεριχώ, Μάρθας καί
Μαρίας στή Βηθανία, Ἁγίου Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου κ.ἄ..

Σέ ὅλα τά Πανάγια Προσκυνήματα καί τίς Ἱερές Μονές
ἔγιναν δεήσεις καί ἱκεσίες ἀπό τόν Ποιμενάρχη μας καί ὅλοι

οἱ προσκυνητές ἔγι-
ναν δέκτες τῆς ἀγά-
πης καί φιλοξενίας
τῆς ἁγιοταφικῆς
ἀδελφότητος.

Ἀπ ο κ ο ρ ύ φ ω μ α
τῆς ἐκδρομῆς ἦταν ἡ
συμμετοχή στή Θεία
Λειτουργία στόν Πα-
νίερο Ναό τῆς Ἀνα-
στάσεως, ὅπου οἱ
προσκυνητές συμμε-
τεῖχαν ψυχῇ τε καί
σώματι στήν τέλεση
τῆς ἀναιμάκτου θυ-
σίας καί κοινώνησαν
τῶν Ἀχράντων Μυ-
στηρίων.

Οἱ προσκυνητές
μέ ἔκδηλη τήν συγκίνηση, χαρά καί ἱκανοποίηση ἀπό ὅσα
εἶδαν καί ἄκουσαν αὐτές τίς ἡμέρες, ἐπέστρεψαν στά σπίτια
τους τό ἀπόγευμα τῆς 3ης Μαΐου, φορτωμένοι μέ τίς ἐμπει-
ρίες πού ἀποκόμισαν κατά τήν ὁλιγοήμερη παραμονή τους
στά Ἱεροσόλυμα καί ἀναγεννημένοι πνευματικά.

Εὐχήθηκαν δέ πάντοτε ἡ Μητρόπολή μας νά δίδει τέτοιες
πνευματικές εὐκαιρίες πού βοηθοῦν τούς ἀνθρώπους νά γνω-
ρίσουν τόν πνευματικό πλοῦτο τῆς Ἐκκλησίας μας καί νά
ἀναβαπτίζονται στά πνευματικά νάματα τῆς πίστεως. Ἡ προ-
σκυνηματική αὐτή ἐπίσκεψη συγχρόνως προβλημάτισε τούς
πιστούς, διότι διεπίστωσαν τήν μεγάλη ἔλλειψη κληρικῶν.
Αὐτό, ἄλλωστε, ἦταν καί τό αἴτημα τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέ-
ρων, νά στηρίξει δηλαδή ἡ Ἑλλάδα τήν προσπάθεια αὐτή γιά
νά βρεθοῦν νέοι συνεχιστές τοῦ ἔργου τῆς ἀγιοταφικῆς ἀδελ-
φότητος.
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A
ὐτό πού ζεῖ ὁ κόσμος τήν περίοδο αὐτή,
δέν τό ἔζησε ποτέ κατά τό παρελθόν.
Αὐτό πού συμβαίνει στήν πατρίδα μας,

εἶναι πρωτόγνωρο καί συνταρακτικό. Μαζί μέ
τήν πνευματική, κοινωνική καί οἰκονομική κρίση
συμβαδίζει καί ἡ πάσης φύσεως ἀνατροπή. Ἀπό
μέρα σέ μέρα δέν γνωρί-
ζουμε τί θά προκύψει. Οἱ
ἀλλαγές εἶναι καταιγιστι-
κές. Ἑκεῖνοι πού κατευ-
θύνουν τίς τύχες τῶν
λαῶν ἔχουν βάλει στό
ὄχημά τους τήν μέγιστη
ταχύτητα. Ὁ κόσμος δέν
εἶναι θεατής, ἀλλά ἐπι-
βάτης τοῦ νέου συστήμα-
τος πού μέ ἰλιγγιώδη τα-
χύτητα πορεύεται σ΄ ἕναν
ἄλλο κόσμο. Ἀλήθεια
εἶναι, ὅτι τά ἔχουμε χαμέ-
να. Ἔχουμε σαστίσει ἀπό
αὐτά πού ὑφιστάμεθα.
Ἀλλαγές παντοῦ, στή
φορολογία, στό ἀσφαλι-
στικό σύστημα, στήν
οἰκονομία, στή νομοθεσία, στό ἐργασιακό δίκαιο,
στή παιδεία, στίς σχέσεις τῶν κρατῶν… Ἀλλα-
γές πού φέρνουν ἀνατροπές. Οἱ ἀνατροπές φέρ-
νουν ἀναταράξεις καί ἐκρήξεις, γιατί δέν ἀπο-
σκοποῦν στόν ἄνθρωπο ὡς ψυχοσωματική
ὕπαρξη, ἀλλά ὡς οἰκονομική μονάδα. Θα ὑποφέ-
ρουμε πολύ ἀπό αὐτή τή θεώρηση τοῦ ζητήμα-
τος. Αὐτή ἡ ἀντιμετώπιση, πού παραγνωρίζει

καί ὑποτιμᾶ τίς πνευματικές καί ψυχικές ἀνάγ-
κες τοῦ ἀνθρώπου, θά μᾶς ὁδηγήσει σέ ἀδιέξοδο
μέ καταστροφικές γιά τόν ἄνθρωπο καί τήν κοι-
νωνία ἐξελίξεις. 

Ὁ Ἑλληνικός λαός δέ θέλει ἀνατροπή τῆς
παραδόσεώς του, τῆς πνευματικῆς του κληρονο-

μιᾶς καί τῶν ἠθῶν τῆς
κοινωνίας του. Θέλει
ἀνατροπή τῆς διαφθορᾶς
καί τῶν ὀργανωμένων
ὑπούλων σχεδίων κατά
τῆς ὑποστάσεώς του καί
τῆς Ἐκκλησίας του.

Ἐάν μερικοί θεωροῦν
πρόοδο καί ἐκσυγχρονι-
σμό τήν καθαίρεση τῶν
Ἱερῶν Συμβόλων, τήν
κατάργηση τῶν θρη-
σκευτικῶν εἰς τά Σχο-
λεῖα, τήν σταδιακή ἀπο-
μάκρυνση τοῦ λαοῦ ἀπό
τίς ἀξίες τῆς πίστεως
καί τῆς πατρίδος, τήν
διάλυση τῆς οἰκογένειας,
τόν ἀποπροσανατολισμό

τοῦ λαοῦ ἀπό τίς ἀρχές τοῦ Ἑλληνορθοδόξου
πολιτισμοῦ, πλανῶνται πλάνην οἰκτράν.
Ἄνθρακες θά εἶναι ὁ θησαυρός τους. Γιατί ὑπάρ-
χει καί θά ὑπάρχει ἡ Ἐκκλησία, πού μέ τή δύναμη
τοῦ ἤθους της καί τῆς ζωῆς τῶν μελῶν της, θα
ἀνατρέψει τά σχέδιά τους.

+ Ο ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΡΧΟΝΤΑ Ι ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ

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

Ξεχωριστή θέση στίς ψυχές τῶν Χριστιανῶν ἔχουν οἱ Ἅγι-
οι Τόποι ὅπου γεννήθηκε, ἐκήρυξε, ἐθαυματούργησε, σταυρώ-
θηκε, ἀναστήθηκε, καί ἀναλήφθηκε στούς οὐρανούς ὁ Κύριος
ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Γι´ αὐτό τό ὄνειρο κάθε χριστιανοῦ
εἶναι ἡ ἐπίσκεψη στά Πανάγια Προσκυνήματα.

Θέλοντας λοιπόν ἡ τοπική μας Ἐκκλησία νά βοηθήσει τούς
πιστούς, πού ἐπιθυμοῦν νά πραγματοποιήσουν τό ὄνειρο τῆς
ζωῆς τους διοργάνωσε καί πραγματοποίησε, ἀπό 28 Ἀπριλίου
ἕως 3 Μαΐου, 6ήμερη προσκυνηματική ἐκδρομή στά Ἱεροσό-
λυμα. Τούς 120 προσκυνητές, πού συμμετεῖχαν στήν ἐκδρομή
συνόδευσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος.

Τούς προσκυνητές δέχθηκε στήν αἴθουσα τοῦ θρόνου τοῦ

Πατριαρχείου ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης τῶν Ἱεροσολύμων κ.
Θεόφιλος. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Μακα-
ριώτατο γιά τήν συνάντηση, ἐκ μέρους τοῦ κλήρου καί τοῦ
λαοῦ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἐξέφρασε τήν ἀγάπη, τόν
σεβασμό καί τήν ἐκτίμησή του πρός τό πρόσωπό του, τόν συ-
νεχάρη γιά τό ἔργο τό ὁποῖο ἐν μέσῳ πολλῶν κινδύνων ἐπιτε-
λεῖ καί τοῦ εὐχήθηκε νά ἔχει μακρᾶ Πατριαρχεία, οἱ δέ
ἀγῶνες πού καθημερινά δίδει νά εἶναι πάντοτε νικηφόροι. Ὡς
ἔνδειξη ἀγάπης καί σεβασμοῦ προσέφερε στόν Μακαριώτατο
ἀναμνηστικά δῶρα.

Ὁ Πατριάρχης εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν
προσφώνηση, τίς εὐχές καί τά δῶρα, ἀναφέρθηκε στούς Ἁγί-

ΙΕΡΗ ΑΠΟΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ κατοίκους τοῦ χωριοῦ Πιτσιωτά.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ ὁμάδα προσκυνητῶν στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Σάββα. Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Σάββα. Ἀπό τό προσκύνημα στήν ὀρεινή Ἰουδαία. Ὁ Πατριάρχης μέ τόν Σεβασμιώτατο καί τούς ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν συνταξιοῦχο κληρικό π. Παῦλο Καρτέρη 
κατά τήν ἐπίσκεψή του στό χωριό Παλιαιόκαστρο.

Ἀπό τήν ἐπιμνημόσυνη δέηση γιά τόν Ἀθανάσιο Διάκο.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ τήν οἰκογένεια τοῦ κ. Γεωργίου Φώσκολου.

Ὁ Σεβασμιώτατος καί οἱ ἐκδρομεῖς στόν Ἰορδάνη ποταμό.


