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ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΠΑΠΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Σ

τίς 24 Ἀπριλίου
2018, ἡμέρα Τρίτη
βρέθηκα στό πιό
ὀρεινό χωριό τῆς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, στήν Ἀνατολή, πού ἀπέχει δύο ὧρες
ἀπό τήν Λαμία ὁδικῶς. Σκοπός μου ἦταν νά τελέσω τήν
ἐξόδιο Ἀκολουθία τοῦ Ἐφημερίου τοῦ χωριοῦ π. Γεωργίου Τσουγκράνα, ὁ ὁποῖος
ἐκοιμήθη τήν παραμονή τῆς
ἑορτῆς του σέ ἡλικία 58
ἐτῶν. Ἤθελα ἐπίσης μέ τήν
παράστασή μου νά τιμήσω,
τόν ἀφοσιωμένο στό καθῆκον του Παπᾶ τοῦ
χωριοῦ καί νά στηρίξω τήν πρεσβυτέρα του καί
τά τέσσερα παιδιά του. Ὅταν ἔφθασα στό
χωριό ἀντίκρυσα ἕνα θέαμα πολύ συγκινητικό.
Ἑκατοντάδες πιστοί ἀπό τήν γύρω περιοχή,
τήν Λαμία καί Ἀνατολίτες τῶν Ἀθηνῶν εἶχαν
συρρεύσει γιά νά ἀπευθύνουν τό ὕστατο χαῖρε
στόν ἀγαπημένο τους Ἱερέα. Ἡ ἱερά Ἀκολουθία
τελέσθηκε ἐν μέσῳ μεγάλης συγκινήσεως καί
θρήνων. «Ἔκλαιον πάντες καί ἐκόπτοντο
αὐτόν». Τά λόγια μου ἦταν λόγια παρηγορίας
καί πίστεως. Τούς ἐπήνεσα ὅλους γιά τήν τιμή
πού ἐπεδείκνυαν στόν Ἱερέα τους.
Ἕνας ὁμιλητής, ὁ τ. Δήμαρχος Καλλιθέας
Ἀθηνῶν κ. Γ. Κυριόπουλος μέ συγκίνηση ἐπεσήμανε τήν ἀξία τοῦ παπᾶ Γιώργη: «Ἤσουν
Παπᾶς καί Πρόεδρος, Λειτουργός καί ἐργάτης,

ἡ ζωή καί ἡ φωνή τοῦ Χωριοῦ. Μᾶς ἔκανες νά
σέ βλέπουμε ὄχι μόνο ἱερουργό τῶν Θείων Μυστηρίων, ἀλλά καί φίλο καί ἀδελφό καί συνεργάτη καί πρωτοπόρο σέ ὅλα τά καλά ἔργα».
Ὅταν αὐτά τά λόγια ἀκούγονταν, θρῆνος ξεσποῦσε ἐντός καί ἐκτός τοῦ Ναοῦ. Τί τιμή γιά
τόν ἱερέα καί τήν οἰκογένειά του αὐτά τά δάκρυα τῆς ἀγάπης τοῦ λαοῦ!
Ἔφυγε ἕνας καλός ἀκρίτας Ἱερέας, πού ἐξυπηρετοῦσε τρία χωριά, τήν Ἀνατολή, τήν
Δάφνη καί τά Ἀργύρια. Ὁ λαός τόν ἐτίμησε καί
τόν ἐθρήνησε. Νά πόσο ἀξίζουν αὐτοί οἱ ἁπλοϊκοί καί γνήσιοι παπάδες τῆς ὑπαίθρου. Δυστυχῶς μέ τόν θάνατό του ὀρφάνεψαν τρία
χωριά στά ὕψη τῶν ὀρέων τῆς Δυτικῆς Φθιώτιδος. Αἰωνία του ἡ μνήμη!
† ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος
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500 Φθιῶτες στὴ Μητρόπολη Κίτρους καὶ Κατερίνης

Γ

ιὰ μία ἀκόμη χρονιὰ μὲ τὴ χάρη τοῦ
Θεοῦ καὶ τὶς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή μας, μὲ τὴν
εὐκαιρία τῆς λήξεως τῶν κύκλων μελέτης
τῆς Ἁγίας Γραφῆς, πραγματοποίησε τὴν
Τρίτη 17 Ἀπριλίου μονοήμερη προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ σὲ Μοναστήρια τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης καὶ
Πλαταμῶνος.
Ἀπὸ νωρὶς τὸ πρωὶ 10 λεωφορεῖα μὲ
περίπου 500 προσκυνητὲς καὶ 40 ἱερεῖς
ἀπὸ ὁλόκληρη τὴν Φθιώτιδα ξεκίνησαν γιὰ
τὸν προορισμό τους. Τῆς πομπῆς προηγήθηκε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος.
Μὲ μία ἐνδιάμεση στάση οἱ προσκυνητὲς ἔφτασαν
στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Ἀθανασίου Κολινδροῦ ὅπου
ἀνέμενε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους κ.
Γεώργιος καὶ ἡ ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μὲ ἐπικεφαλῆς τὴν ὁσιωτάτη Καθηγουμένη Εἰρήνη, οἱ ὁποῖοι
ἐπεφύλαξαν θερμὴ ὑποδοχή. Στὴ συνέχεια στὸ Καθολικό τῆς Μονῆς τελέσθηκε ἐπίσημη Δοξολογία κατὰ τὸ

Μοναστηριακὸ τυπικὸ στὸ τέλος τῆς ὁποίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους προσεφώνησε καὶ
καλωσόρισε τὸν Ποιμενάρχη μας καὶ τοὺς προσκυνητές.
Ὁ Ποιμενάρχης μὲ τὴ σειρὰ του ἐξέφρασε τὶς εὐχαριστίες πρὸς τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κίτρους
κ. Γεώργιο καὶ τὴν ἀδελφότητα γιὰ τὴν ἐγκάρδια ὑποδοχὴ καὶ φιλοξενία, ποὺ ἐπεφύλαξαν σὲ ὅλους τούς
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προσκυνητές.
Δεύτερος σταθμὸς ἦταν ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Γεωργίου Κορινοῦ. Ἐκεῖ οἱ προσκυνητὲς ἔγιναν δέκτες τῆς
ἀγάπης καὶ τῆς φιλοξενίας τῆς μικρῆς ἀδελφότητος.
Ἀκολούθως οἱ δύο Ἀρχιερεῖς μετέβησαν στὸ Ἐπισκοπεῖο τῆς Κατερίνης, ὅπου ἐπισκέφθηκαν τὸν ἀσθενοῦντα Μητροπολίτη πρώην Κίτρους καὶ Κατερίνης κ.
Ἀγαθόνικο.

Τὸ μεσημέρι οἱ προσκυνητές, δέχθηκαν τὴν ἀβραμιαία φιλοξενία τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Γεωργίου σὲ κέντρο συνεστιάσεως τῆς Κατερίνης. Κατὰ τὴν διάρκεια
τοῦ γεύματος συνόδευε ἡ Βυζαντινὴ καὶ Παραδοσιακὴ
ὀρχήστρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους μὲ παραδοσιακὰ καὶ τοπικὰ τραγούδια.
Τελευταῖος προορισμὸς ἦταν Ἱερὰ Πατριαρχικὴ καὶ
Σταυροπηγιακὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ. Ἐκεῖ οἱ προσκυνητὲς δέχθηκαν τὴν φιλοξενία τοῦ
Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου π. Μαξίμου καὶ τῆς
ἀδελφότητος, προσκύνησαν τὰ χαριτόβρυτα Λείψανα
τοῦ Ἁγίου Διονυσίου καὶ ἄλλα Ἱερὰ Λείψανα καὶ ἐθαύμασαν τὰ ἐκθέματα τοῦ Κειμηλιαρχείου.
Ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα οἱ προσκυνητὲς ἐπέστρεψαν στὴ
Φθιώτιδα. Γενικὴ ἦταν ἡ ἱκανοποίηση ὅλων γιὰ τὶς ἱερὲς
ἐμπειρίες, ποὺ ἐβίωσαν μὲ τὴν ἐπίσκεψη στὰ Ἱερὰ Προσκυνήματα τῆς Πιερίας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀδελφικὴ ἐπικοινωνία ποὺ εἶχαν μὲ τὸν Σεβασμιώτατο, τοὺς ἱερεῖς
καὶ μεταξύ τους, ἡ ὁποία ἐκτὸς τῶν ἄλλων συνετέλεσε
στὴ σύσφιξη τῆς ἑνότητος τῶν μελῶν καὶ στὴν καλλιέργεια μίας καλῆς κατὰ Θεὸν ἐπικοινωνίας.
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Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος
ζητεῖ μὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν
ἔκτακτη σύγκλιση τῆς Ἱεραρχίας γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ
Μὲ ἐπιστολή του στὸν Πρόεδρο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμο, ὁ Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Νικόλαος ζητεῖ τὴν σύγκληση ἐκτάκτου Ἱεραρχίας,
ἐντός τοῦ μηνὸς Μαΐου, προκειμένου νὰ ἀποφασισθεῖ ἀπὸ τὸ Ἱερὸ Σῶμα
τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν ἡ ἀκολουθητέα στάση τῆς Ἐκκλησίας
διὰ τὸ ἀκανθῶδες θέμα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.
Ἡ τοποθέτηση τῆς Ἱεραρχίας κρίνεται ἀπαραίτητη μετὰ τὴν ἀπόφαση
τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, μὲ τὴν ὁποία ἀκυρώνονται οἱ ἀποφάσεις τῶν Ὑπουργῶν Παιδείας κ. Ν. Φίλη καὶ κ. Κ. Γαβρόγλου.
Ὁ Σεβασμιώτατος σημειώνει, ὅτι ὁ μήνας Ὀκτώβριος τῆς τακτικῆς Ἱεραρχίας εἶναι πολὺ μακρυὰ καὶ εἶναι δυνατὸν μὴ ὑπάρχοντος ἐγκαίρου
ἐνδιαφέροντος καὶ ἀντιδράσεως ἀπὸ πλευρᾶς Ἐκκλησίας, νὰ διευκολυνθεῖ
τὸ Ὑπουργεῖο στὴ συνέχιση τῆς ἰδίας τακτικῆς, ὡς πρὸς τὴν ὕλη καὶ τὰ
προγράμματα τῶν Θρησκευτικῶν, τὰ ὁποῖα ἀκύρωσε τὸ Συμβούλιο τῆς
Ἐπικρατείας καὶ τὰ ὁποῖα δημιουργοῦν ἀναταράξεις στοὺς γονεῖς καὶ
ἀποπροσανατολισμὸ ἀπὸ τὰ ὑπὸ τοῦ Συντάγματος ὁριζόμενα διὰ τὴν
Χριστιανικὴ Ἀγωγὴ τῆς Νεότητας.

ΔΩΡΕΕΣ
ΥΠΕΡ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ
Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας . 150,00
Τό Ἡγουμ/λιο τῆς Ἱ. Μ.
Ἁγ. Γεωργίου Μαλεσσίνης . . . 100,00
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ.
Θεόκλητος Μπρούζης . . . . . . . 100,00
Ἡ κα Ἀργυρώ Τζαμάρα-Χανή 100,00
ΑΝΩΝΥΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00
ΑΝΩΝΥΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00
ΑΝΩΝΥΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00

Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ.
Θεόκλητος Μπρούζης . . . . . . . 100,00
Ὁ κ. Ἄγγελος Καλλίτσης . . . . . . 50,00
Ὁ κ. Κων/νος Μπαλάφας . . . . . . 50,00
ΑΝΩΝΥΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . 200,00
ΑΝΩΝΥΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . 100,00
ΑΝΩΝΥΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00
ΥΠΕΡ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
ΝΕΡΑΪΔΟΣ ΣΤΥΛΙΔΟΣ
Ἡ κα Φωτεινή Μπακογιώργου. . 50,00
Ἡ κα Ἀθηνά Λεοντοπούλου . . . . 10,00
ΑΝΩΝΥΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . 100,00
ΑΝΩΝΥΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00
ΑΝΩΝΥΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00

ΥΠΕΡ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο
τῆς Ἱ. Μ. Ἀγάθωνος . . . . . . . 1.000,00
ΜΑΚΕ ΙΤ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ . . . . . 1.000,00
Ἡ κα Ἐλένη Κυπριωτέλη . . . . . . 200,00
Ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ.
Θεόκλητος Μπρούζης . . . . . . . 100,00

ΥΠΕΡ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Ὁ κ. Εὐστράτιος Ἀφεντούλης . 300,00
Ὁ κ. Ἄγγελος Καλλίτσης . . . . . 150,00
Ἡ κα Σοφία Ἀγγελάκη . . . . . . . 100,00

ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ
Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος . . . . . . . . . . . . . . . . 700,00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο
τῆς Ἱ. Μ. Ἀγάθωνος . . . . . . . 1.000,00
Τό Ἡγουμ/λιο τῆς Ἱ. Μ.
Ἁγ. Γεωργίου Μαλεσσίνης . . . 200,00
Ὁ κ. Γεώργιος Ἀνδροῦτσος . . . 200,00
Ἡ κα Ἀθηνά Φιλίππου . . . . . . . 100,00

ΥΠΕΡ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΟΥΑΝΖΑ
Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας
κ. Νικόλαος . . . . . . . . . . . . . . . 300,00
Τό Ἡγουμενοσυμβούλιο
τῆς Ἱ. Μ. Ἀγάθωνος . . . . . . . 2.000,00
Ἡ κα Ἀρτεμισία Σάλτα . . . . . . . 350,00
Τό Ἐκκλ. Συμβ. τοῦ Ἱ.Ν.
Ἁγ. Κων/νου Μαλεσσίνης . . . . 200,00

Ἡ κα Ἀσπασία Ἀλεξοπούλου . . . 30,00
Ἡ κα Συμέλα Πατσινακίδου . . . . 30,00
ΥΠΕΡ ΦΘΙΩΤΙΚΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΉΣ ΦΩΝΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . 100,00
Ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβ.
Χαράλαμπος Κουτρούμπας . . . 50,00
Ὁ κ. Θεόκλητος Τσίρκας . . . . . . 20,00
ΥΠΕΡ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
Ἡγουμενοσυμβούλιο
τῆς Ἱ. Μ. Ἀγάθωνος . . . . . . . 1.000,00
ΑΝΩΝΥΜΟΣ. . . . . . . . . . . . . . . 200,00
ΥΠΕΡ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΉΣ ΔΡΑΣΕΩΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . 200,00
ΥΠΕΡ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΤΥΛΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . 813,56
Ἡ κα Δέσποινα Καραγιάννη . . . 10,00
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΕΤΡΗ:
Ὁ κ. Ἀνδρέας Κάτσης. . . . . . . . 200,00
Τό Ἐκκλ/κό Συμβ. τοῦ Ἱ.Ν.
Ἁγ. Παύλου Ψαρῶν . . . . . . . . . 150,00
Ἡ κα Ἑλένη Μαρκοπούλου . . . 100,00
Ἡ κα Μαρία Μουχρίτσα . . . . . 100,00
Ἡ κα Ἄννα Πετρῆ-Μωραΐτου . 100,00
Ἡ κα Ἀγγελική Κρέσπη . . . . . . . 50,00
Ὁ κ. Χρῆστος Σιάνος . . . . . . . . . 50,00
Ἡ κα Στέλλα Σιάνου . . . . . . . . . . 50,00
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ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ἐλέῳ Θεοῦ Μητροπολίτης
τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Φθιώτιδος
Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο, τά Μοναστικά τάγματα,
τούς ἐντίμους Ἄρχοντας
καί τόν εὐσεβῆ λαό
τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καί τέκνα τῆς Ἐκκκλησίας.
«Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί προσκυνήσωμεν
τήν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν Ἀνάστασιν».
Τό γεγονός, πού σημάδεψε τήν παγκόσμια ἱστορία
καί ὑπῆρξε μοναδικό στή ζωή τοῦ
κόσμου, εἶναι ἡ Ἀνάσταση τοῦ
Θεανθρώπου Χριστοῦ, πού σήμερα ἑορτάζουμε καί γηθοσύνως
πανηγυρίζουμε.
Ἐκεῖνος, πού ἐλογίσθη ὡς ἄνομος καί κακοῦργος, Ἐκεῖνος, πού
κακοποιήθηκε καί χλευάσθηκε ὡς
Βασιλεύς καί περιπαικτικά ἐκράτησε ἀντί Βασιλικοῦ σκήπτρου
τόν κάλαμο καί ἐνεδύθη ἀντί μανδύου τήν χλαίναν, Ἐκεῖνος, πού
ἐραπίσθηκε καί ἐνεπτύσθηκε καί
φραγγελώθηκε, ὡς ἔσχατος τῶν
ἀνθρώπων, Ἐκεῖνος πού σήκωσε
στούς θεϊκούς ὤμους Του ὁλόκληρο τό βάρος τῆς ἁμαρτίας
ὅλων τῶν ἀνθρώπων, σήμερα ἐνίκησε τήν φθορά καί τόν θάνατο
καί διεπέρασε τόν ἄνθρωπο ἀπό
τόν θάνατο στήν ζωή, μέ τήν Ἀνάστασή του.
Μετά τό σκοτάδι ἦλθε τό Φῶς.
Μετά τήν καταδίκη, ἦλθε ἡ νίκη. Μετά τήν λύπη, ἦλθε
ἡ χαρά. Μετά τόν θάνατο, ἦλθε ἡ ζωή.
«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός,
οὐρανός τε καί γῆ
καί τά καταχθόνια».
«Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν,
Ἅδου τήν καθαίρεσιν,
ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν καί
σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τόν αἴτιον».
Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός μέ τήν Ἀνάστασή
Του ἔφερε νέα ζωή στή γῆ. Τό πλήρωμα τῆς ἀγάπης
Του ἐκκενώθηκε ἀπό τόν Γολγοθᾶ καί πλημμύρισε τή
γῆ. Ἀπεστάλη ἀπό τόν Θεό Πατέρα στόν κόσμο καί
ἐνεδύθη τήν ἀνθρώπινη φύση, γιά νά τήν ἐνδύσει μέ
τήν εὐπρέπεια τῆς ἀφθαρσίας καί τήν ἀποκαταστήσει
στό πρωτόκτιστο κάλλος.
Κανένας στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος δέν ἔχει
ἐπιδείξει τόση ἀγάπη, ὥστε νά θυσιάσει τήν ζωή του
ὑπέρ τῶν φίλων του. Μόνο ὁ Θεάνθρωπος δέχθηκε καί
ἔγινε κατάρα, ὅπως διακηρύττει ὁ Θεῖος Παῦλος γράφων πρός τούς Γαλάτας: «Χριστὸς ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ

τῆς κατάρας τοῦ νόμου γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα»
(Γαλ. 3, 13).
Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων στό Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα
ἀκούσαμε τόν Ἀπόστολο Παῦλο νά μᾶς παροτρύνει
νά χαίρουμε: «Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε. Πάλιν ἐρῶ
χαίρετε...» (Φιλιππ. 4, 4). Αὐτή ἡ παρότρυνση δικαιολογεῖται γιά τά λυπηρά, πού ἔρχονται στή διάρκεια
τῆς ἑβδομάδος τῶν Ἁγίων Παθῶν, τά ὁποῖα, ὅπως
εἶναι φυσικό καί ἀνθρώπινο, μᾶς ἐγέμισαν θλίψη καί
πόνο. Τά πάθη ὅμως καί τά δεινά στό πρόσωπο τοῦ
ἀναμαρτήτου Χριστοῦ ἦταν οἱ διεργασίες γιά τήν ἀναγέννηση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, οἱ πόνοι, τρόπον
τινά, γιά τόν οὐράνιο τοκετό τῆς σωτηρίας μας.
Μέ τήν Ἀνάστασή Του ὁ Χριστός «συνανέστησε παγγενῆ τόν Ἀδάμ», δηλαδή τόν Ἀδάμ
μέ ὅλους τούς ἀπογόνους του.
Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου εἶναι
ἕνας νέος τόκος μέ τόν ὁποῖο ἀνέωξε σέ ἐμᾶς «Παραδείσου τάς
πύλας». Μετά τήν ἐκ τοῦ τάφου
ἔγερση, ἑορτάζουμε τή νέκρωση
τοῦ θανάτου καί τοῦ Ἅδου τήν
καθαίρεση, «ἄλλης βιοτῆς τῆς
αἰωνίου ἀπαρχήν». Ἡ Ἐκκλησία
μας πανηγυρικά διακηρύττει: «Σήμερα πᾶσα κτίσις ἀγάλλεται καί
χαίρει, ὅτι Χριστός Ἀνέστη καί
Ἄδης ἐσκυλεύθη».
Ἕνα ἐρώτημα γιά μερικούς
ἀνθρώπους εἶναι: Γιατί ἡ Ἀνάσταση δέν ἀλλάζει τή ζωή μας;
Γιατί ἡ χαρά τῆς Ἀναστάσεως δέν
ἐγγίζει τή ψυχή μας; Τήν ἀπάντηση δίδει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος
στόν Κατηχητικό του Λόγο, πού
διαβάζουμε στό τέλος τῆς Ἀναστάσιμης Θείας Λειτουργίας: «εἴ
τις εὐσεβής καί φιλόθεος ἀπολαυέτω τῆς καλῆς ταύτης καί λαμπρᾶς πανηγύρεως...». Οἱ εὐσεβεῖς καί φίλοι
τοῦ Θεοῦ, ἐκεῖνοι πού εἶναι ἑνωμένοι μυστηριακά ἐν
τῇ Ἐκκλησίᾳ μετά τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, ἐκεῖνοι
βιώνουν τήν χαρά, τό φῶς καί τήν πραγματικότητα τῆς
Ἀναστάσεως.
Ἡ χαρά δέν μεταδίδεται μέ τά πυροτεχνήματα καί
τίς φωτοχυσίες. Αὐτά εἶναι καί πρέπει νά εἶναι
ἔκφραση τῆς χαρᾶς πού ἀναπηδᾶ ἀπό τήν ψυχή τοῦ
Χριστιανοῦ.
Ὅποιος ἑνώθηκε μέ τόν Ἐσταυρωμένο καί Ἀναστάντα Κύριο ἤδη ἔχει διαπεράσει στήν καινούργια ζωή
τῆς χαρᾶς. Μπορεῖ νά εἶναι ἐλάχιστος κατά κόσμον,
ἔχει ὅμως πλήρωμα εὐτυχίας. Χαίρει μέσα ἀπό τά
δεσμά τῆς φυλακῆς καί ἀπό τήν φυλακή τῆς ἀποξενώσεως.
Ὁ πόνος καί οἱ δοκιμασίες δέν τοῦ μαραίνουν τήν
ἐλπίδα. Ὅσο κι ἄν περιφρονεῖται καί καταδιώκεται,
δοξάζει τόν εὐεργέτη του Θεό γιά τήν δοκιμασία. Ὁ
Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής Ἰωάννης μᾶς διαβεβαιοῖ:
«τήν χαράν ὑμῶν οὐδείς αἴρει ἀφ᾿ ὑμῶν» (Ἰω. 16, 22).
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Αὐτή ἡ χαρά ἐκπηγάζει ἀπό τό Θεανθρώπινο Σῶμα
τοῦ Χριστοῦ, τοῦ ὁποίου εἴμαστε μέλη. Κανένα ἀνθρώπινο ἐμπόδιο δέν μπορεῖ νά τήν πάρει. Γιατί σέ τελευταία ἀνάλυση, ὅπου Χριστός, ἐκεῖ χαρά καί ζωή.
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.
Χαρεῖτε τήν σωτήριο ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως.
«Ἀναστάσεως ἡμέρα
καί λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει».
«Αὕτη ἡ ἡμέρα ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος,

Σελίδα 5

ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ».
Γιά νά ἀλλάξει ἡ ζωή μας,
γιά νά ἀλλάξει ἡ κοινωνία μας,
ἄς λάβωμε τό Φῶς ἀπό τήν πηγή τοῦ Φωτός.
«Πάσχα τῆς ἀφθαρσίας τοῦ κόσμου σωτήριον»
Μετά θερμῶν Πασχαλίων εὐχῶν
καί ἀγάπης πατρικῆς.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† O ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μὲ λαμπρότητα τὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Μετοχίου τῆς Μονῆς Ἀντινίτσης
πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μετεωρίτου

Μὲ λαμπρότητα τελέσθηκαν τὴν Κυριακή τοῦ Παραλύτου 29 Ἀπριλίου, τὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
τοῦ Μετοχίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Ἀντινίτσης,
ὁ ὁποῖος τιμᾶται ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου
τοῦ Κτίτορος τῆς Μονῆς τοῦ Μεγάλου Μετεώρου,
τοῦ ἐξ Ὑπάτης καταγομένου.
Ἀφ’ ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου ἔγινε ἀπὸ τὸν Καθηγούμενο τῆς Μονῆς Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἀμβρόσιο
Ἀναστασίου ἡ κατάθεση τῶν τιμίων λειψάνων καὶ ἐν
συνεχείᾳ τελέσθηκε ὁ Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς τῶν Ἐγκαινίων. Τὴν Κυριακὴ τὸ πρωί, στὸν
ὄρθρο χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος, ὅπου καὶ ἀνέγνωσε τὶς εὐχὲς τῶν
Ἐγκαινίων. Ἀνὰ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα ὁ Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας Πανοσιολ.
Ἀρχιμ. π. Ἄνθιμος Νεραντζῆς, ἐξηγοῦσε στοὺς πιστοὺς τὰ τελούμενα καὶ τὸν θεολογικὸ συμβολισμό
τους. Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ Καθαγιασμοῦ τῆς
Ἁγίας Τραπέζης καὶ τοῦ Ναοῦ τελέσθηκε ἡ πρώτη
Ἀναστάσιμη Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία.
Πρὸ τῆς ἀπολύσεως ὁ Καθηγούμενος τῆς Μονῆς π.
Ἀμβρόσιος προσεφώνησε τὸν Σεβασμιώτατο καὶ δι’
ὀλίγον ἀναφέρθηκε στὸ ἱστορικὸ γεγονὸς τῶν
Ἐγκαινίων καθὼς
καὶ στὸ χρονικὸ
ἀνεγέρσεως
τοῦ
Ἱεροῦ
Μετοχίου
ἀπὸ τὸν μακαριστὸ
Καθηγούμενο τῆς
Μονῆς π. Ἀγαθόνικο Ἀναγνωστόπουλο.
Στὴν ἀντιφώνησή
του ὁ Ποιμενάρχης

μας ἀφοῦ εὐχαρίστησε τὸν ἅγιο Καθηγούμενο, ἀναφερόμενος στὴν μοναδικὴ αὐτὴ τελετὴ χάριτος καὶ
ἁγιασμοῦ χαρακτηριστικὰ ἀνέφερε: «Ἀγαπητέ μου
ἅγιε Ἡγούμενε π. Ἀμβρόσιε, ἅγιε Ἡγούμενε τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος π. Γερμανέ, ἀγαπητοὶ πατέρες καὶ ἀδελφοί, διαλέξαμε αὐτὴ τὴν Κυριακὴ
μέσα στὴν χαρμόσυνη Ἀναστάσιμη περίοδο γιὰ νὰ
ἐγκαινιάσουμε αὐτὸ τὸν Ἱερὸ Ναό, ὁλοκληρώνοντας
ἕνα ἔργο, διὰ τὸ ὁποῖο ἐκοπίασε καὶ τὸ ὁποῖο ἔκτισε
ὁ ρέκτης μακαριστὸς π. Ἀγαθόνικος χωρὶς ὅμως νὰ
προλάβει νὰ τὸ ὁλοκληρώσει καὶ εἶμαι βέβαιος ὅτι
ἡ ψυχὴ του σήμερα θὰ χαίρει καὶ θὰ συμπανηγυρίζει
μαζί μας ἀπὸ τοὺς οὐρανούς. Καὶ μαζὶ μ’ αὐτὸν καὶ
οἱ ψυχὲς ὅλων τῶν πατέρων, οἱ ὁποῖοι μὲ τοὺς κόπους, τὸν ἱδρώτα καὶ τὰ δάκρυά τους ἁγίασαν
αὐτὸν ἐδῶ τὸν τόπο. Εὔχομαι πρῶτα ἀπ’ ὅλα στοὺς
πατέρες τῆς ἀδελφότητος, στὰ δικά μας παιδιά, ποὺ
ἐπάνδρωσαν τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀντινίτσης νὰ ἔχουν
ἀγάπη, ἑνότητα καὶ νὰ ἀντλοῦν δύναμη ἀπὸ τὴν Παναγία καὶ σὲ ὅλους σας εὔχομαι παντοτινὴ καὶ ἀδιάλειπτη τὴν εὐλογία τῆς Παναγίας διὰ πρεσβειῶν τοῦ
ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μετεωρίτου».
Τέλος σὲ ὅλους διενεμήθη ἡ Εὐλογία τῶν Ἐγκαινίων καὶ πλούσιο
κέρασμα, ἐκ μέρους τῆς ἀδελφότητος
στὸν
προαύλιο
κατάφυτο χῶρο τοῦ
Ἱεροῦ Μετοχίου,
καθὼς καὶ ἑορταστικὴ
τράπεζα
στὴν τραπεζαρία
τῆς Μονῆς.
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Λαοθάλασσα στὴ Λαμία, στὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου
«Βησσαρίων ὁ Ἀγαθωνίτης, ὁ Ἐλεήμων Πνευματικός»
ατάμεστο ἀπὸ φιλάγιους πιστούς τῆς
Φθιώτιδος ἦταν τὴν Κυριακὴ 4 Μαρτίου τὸ ἀπόγευμα, τὸ Ἀμφιθέατρο τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας στὴ σεμνὴ ἐκδήλωση, ποὺ πραγματοποιήθηκε γιὰ τὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου: «Βησσαρίων ὁ
Ἀγαθωνίτης, ὁ Ἐλεήμων Πνευματικός», κυκνείου ἄσματος τοῦ μακαριστοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος π.
Δαμασκηνοῦ Ζαχαράκη.
Τὴν ἐκδήλωση παρουσίασε ὁ ἰδιαίτερος
Γραμματεὺς τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, Αἰδεσιμ. Πρεσβ. π.
Ἀθανάσιος Κυρίτσης καὶ ἀρχικὰ πολυμελὴς
βυζαντινὴ χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς
Μουσικὴς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, μὲ
χοράρχη τὸν Διευθυντὴ αὐτῆς κ. Ἀνδρέα Ἰωακείμ, παρουσίασε ἐπίκαιρους Βυζαντινοὺς ὕμνους τῆς Ἁγίας καὶ
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἐνῶ στὸ τέλος ἔψαλε καὶ τὸ
ἀπολυτίκιο τοῦ ἁγίου Γέροντος Βησσαρίωνος, ποίημα
τοῦ ἀειμνήστου π. Δαμασκηνοῦ.
Στὴ συνέχεια ἔλαβαν χώρα οἱ τρεῖς προγραμματισμένες εἰσηγήσεις: τοῦ νῦν Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Πανοσιολ. Ἀρχιμ π. Γερμανοῦ Γιαντσίδη, τοῦ Ἐλλογιμωτάτου Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου, κ. Ταξιάρχη
Κοκορέ, Οἰκονομολόγου καὶ τοῦ Ἐλλογιμωτάτου Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Γεώργιου Σπανοῦ, ὁ ὁποῖος καὶ
ἐπιμελήθηκε τὴν ἔκδοση τοῦ βιβλίου.
Ὁ ἅγιος Καθηγούμενος στὴν εἰσήγησή του μὲ συγκίνηση ἀναφέρθηκε στὰ ὅσο ἔζησε κοντὰ στὸν συγγραφέα, συμμετέχοντας στὴν πορεία ἀγάπης καὶ εὐθύνης
τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Δαμασκηνοῦ στὴ συγγραφὴ
τοῦ βιβλίου. Χαρακτηριστικὰ ἀνέφερε:
«Ἡ ἀγάπη τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος, τοῦ πατρὸς Δαμασκηνοῦ, γιὰ τὸν Γέροντα Βησσαρίωνα, τὸν ἐλεήμονα πνευματικό, ἦταν ἀπεριόριστη.
Ἔζησε κοντὰ του 25 καὶ πλέον χρόνια, μοναδικὲς
ἐμπειρίες. Πίστευσε στὴν ἁγιότητά του. Διακήρυξε

Κ

πρὸς κάθε κατεύθυνση τὶς ἀρετές του. Ἔδειξε μὲ κάθε
τρόπο τὴν εὐγνωμοσύνη του καὶ ὁ Γέροντας Βησσαρίων
τὸν ἀξίωσε νὰ πρωτοστατεῖ σὲ ὅσα ἔργα ὁδήγησαν στὴ
φανέρωση τοῦ ἀφθάρτου σκηνώματός του. Ἔτσι, μέσα
του, ἡμέρα μὲ τὴν ἡμέρα, γιγαντωνόταν ἡ ἐπιθυμία του
νὰ ἀνταποκριθεῖ στὸ χρέος: νὰ συγγράψει ἐκεῖνο τὸ πόνημα μὲ τὸ ὁποῖο θὰ παρουσίαζε τὸ πνευματικὸ ἀνάστημα τοῦ Γέροντος Βησσαρίωνος.
Ὅ,τι ἔγραφε ἦταν τεκμηριωμένο καὶ πραγματικό. Δὲν
ἤθελε νὰ γράφει ὑπερβολὲς καὶ πράγματα πού, ἀπὸ
ἀγαθὴ προαίρεση κάποιοι ἄνθρωποι, τοῦ ἔλεγαν, γιὰ
τὸν Γέροντα Βησσαρίωνα, ἀλλὰ δὲν μποροῦσαν νὰ σταθοῦν καλὰ στὰ αὐτιὰ τῶν χριστιανῶν καὶ ὑπῆρχε ἡ περίπτωση ἀμφισβήτησης καὶ ἐνδοιασμοῦ.
Ὁ π. Δαμασκηνὸς ἔφυγε γιὰ τὴν ἄλλη ζωὴ ἀφήνοντας
σὲ ἐμᾶς μία μεγάλη κληρονομιά: Τὸ σκήνωμα τοῦ ἁγίου
καὶ τὸ πεπληρωμένο βιβλίο γιὰ τὴν ἁγία ζωὴ τοῦ Γέροντα Βησσαρίωνα ὡς παρακαταθήκη, ἀνεκτίμητους
θησαυροὺς γιὰ τὸ μοναστήρι μας, τὴν Μητρόπολή μας
καὶ γιὰ ὅλη τὴν χριστιανοσύνη».
Τὴν δεύτερη κατὰ σειρὰ εἰσήγηση παρουσίασε ὁ κ.
Κοκορές. Ἡ τρίτη εἰσήγηση πραγματοποιήθηκε ἀπὸ
τὸν κ. Γεώργιο Σπανό, ἐπιμελητὴ τῆς ἐκδόσεως.
Τὴν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ὁ ὁποῖος
φανερὰ συγκινημένος ἀνέφερε:
«Ἀγαπητοί μου Ἱερεῖς, ἐντιμότατοι ἄρχοντες τῆς πολιτείας καὶ τοῦ στρατοῦ, ἀδελφοί μου, ἐπιτρέψατέ μου νὰ ἐκφράσω τὴν
μεγάλη μου συγκίνηση καὶ νὰ εὐχαριστήσω
τὴν Παναγία ποὺ μᾶς χάρισε ἀπόψε ἐδῶ
εἰς τὸ Ἀμφιθέατρον τῆς Μητροπόλεώς μας,
τὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου τοῦ μακαριστοῦ Ἡγουμένου π. Δαμασκηνοῦ Ζαχαράκη.
Αἰσθάνομαι συγκίνηση καὶ δὲν μπορῶ νὰ
ἐξηγήσω, γιατί ὁ Θεὸς καὶ ἡ Παναγία ἐπέτρεψαν νὰ συμβεῖ αὐτὸ τὸ οἰκουμενικὸ γεγονὸς κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Ἀρχιερατείας
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μου. Σᾶς ὁμολογῶ ὅτι πολὺ μὲ ἐνουθέτησε, πολὺ μὲ
ἐδίδαξε ἡ ὅλη αὐτὴ περιπέτεια καὶ ἡ πολεμική, τὴν
ὁποία μαζὶ μὲ μακαριστὸ π. Δαμασκηνὸ ἀντιμετωπίσαμε ἀπὸ ὑβριστάς καὶ βλασφήμους δημοσιογράφους
καὶ ἄλλους καὶ εὐχαριστῶ τὸν Θεὸ ὅτι ἐξήγαγεν ἡμᾶς
εἰς ἀναψυχήν. Ἀναψυχὴ εἶναι αὐτὸ τὸ λείψανο τοῦ π.
Βησσαρίωνος, τὸ ἀναλλοίωτο, τὸ δοξαζόμενο, εὐωδιάζον καὶ ἀναμένον τὴν σφραγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διὰ τὴν ἁγιοκατάταξή του.
Τὸ πιὸ ἄρτιο, ἀντικειμενικὸ καὶ ἀληθινὸ βιβλίο γιὰ τὴ
ζωή, τὴ δράση καὶ τὰ θαύματα τοῦ ἁγίου Γέροντος
Βησσαρίωνος τοῦ Ἀγαθωνίτου εἶναι τὸ ἀνὰ χεῖρας, πού
συνέγραψε ὁ καταλληλότερος ἄνθρωπος, ὁ Ἀρχιμανδρίτης Δαμασκηνὸς Ζαχαράκης, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ἀγάθωνος, ὁ ὁποῖος συνέζησε καὶ συναναστράφηκε μαζί του ἐπὶ πολλὰ χρόνια στὴν ὡς ἄνω Ἱερὰ
Μονή, εἶδε, ἄκουσε καὶ κατέγραψε στὴ μνήμη του τὰ
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θαυμαστὰ περιστατικά, πού συνδέονται μὲ τὸ πρόσωπο
τοῦ ταπεινοῦ Ἱερομονάχου.
Ἐγράφησαν κατὰ καιροὺς πολλὰ καὶ ἀπὸ πολλοὺς
γιὰ τὸν ἅγιο Γέροντα. Αὐτά, ποὺ γράφει στὸν παρόντα
τόμο ὁ π. Δαμασκηνὸς εἶναι αὐθεντικά, γνήσια καὶ πηγαῖα. Περιγράφει τὴ ζωὴ τοῦ π. Βησσαρίωνος ἀπὸ ὅλες
τὶς πλευρές της, τὶς καθημερινές, τὶς λειτουργικές, τὶς
ἐξομολογητικές, τὶς ποιμαντικές, τὶς περιπετειώδεις.
Ἀπὸ τὴν περιγραφὴ αὐτὴ ἀβίαστα ἐξάγεται τὸ συμπέρασμα, ὅτι ὁ Γέροντας εἶχε σὲ ὅλες τὶς ἐκφάνσεις τῆς
ζωῆς του χριστομίμητη συμπεριφορὰ καὶ ἁγιοπνευματικὸ ἦθος».
Ἀμέσως μετὰ σὲ ὅλους ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
Ἀγάθωνος ἐδόθη εὐλογία ἕνα εἰκονάκι τοῦ ἁγίου Γέροντος καθὼς καὶ κέρασμα στὴν τραπεζαρία τοῦ Πνευματικοῦ - Διοικητικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως.

Οἱ δύο Χορωδίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
ἄνοιξαν τὴν αὐλαία τοῦ Θείου Δράματος

Μὲ αἰσθήματα δέους καὶ συγκινήσεως πλημμύρησαν τὴν Τετάρτη 28 Μαρτίου τὸ ἀπόγευμα, οἱ καρδιὲς τῶν ἑκατοντάδων πιστῶν ποὺ εἶχαν κατακλύσει
τὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας γιὰ νὰ παρακολουθήσουν τὴν καθιερωμένη
Προπασχάλια Ἐκδήλωση τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας μὲ τίτλο: «Προσκυνοῦμεν σου τὰ
Πάθη Χριστέ», τὴν ὁποία πλαισίωσαν: ἡ πολυμελὴς
Χορωδία τῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας «Γερμανὸς ὁ Μελωδὸς» ἀπὸ τήν Λαμία καὶ τὰ παραρτήματα
Καμένων Βούρλων καὶ Μαλεσίνας , ὑπὸ τὴν ἐμπνευ-

σμένη καθοδήγηση τοῦ Διευθυντοῦ αὐτῆς κ. Ἀνδρέου
Ἰωακεὶμ καὶ ἡ παιδικὴ χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἡ ὁποία τελοῦσε ὑπὸ τὴν ἄρτια διεύθυνση τοῦ
Ὑπευθύνου αὐτῆς Ἱερολογιωτάτου Ἀρχιδιακόνου π.
Εὐσταθίου Κατόπη. Τὴν ἐκδήλωση παρουσίασε ὁ κ.
Φώτιος Πανάγος, Πολιτικὸς Μηχανικὸς καὶ μαθητὴς
τῆς Σχολῆς, ὁ ὁποῖος καὶ προλόγιζε τοὺς θαυμασίους
ὕμνους.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος
μὲ ἐμφανῆ τὴν συγκίνηση ἔκλεισε τὴν ἐκδήλωση συγχαίροντας τὸν κ. Ἰωακείμ, τὸν π. Εὐστάθιο καὶ τὰ
παιδιὰ γιὰ τὸ θαυμάσιο ἀποτέλεσμα.
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Μέ λαμπρότητα ἡ Ἑορτὴ τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων
Μὲ ἰδιαίτερη Ἐκκλησιαστικὴ λαμπρότητα ἡ Ἱερὰ
Μητρόπολίς μας ἑόρτασε
τὸ Σάββατο 17 καὶ τὴν
Κυριακὴ 18 Μαρτίου τὴν
Σύναξη
πάντων
τῶν
Φθιωτῶν Ἁγίων.
Ἐπίκεντρο τοῦ ἑορτασμοῦ ὁ μεγαλοπρεπὴς καὶ
καταστόλιστος Ἱερὸς Μητροπολιτικὸς Ναὸς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
Λαμίας, στὸν ὁποῖο ἀπὸ
τὴν Παρασκευὴ 16 Μαρτίου εὑρίσκοντο τὰ Ἱερὰ
καὶ χαριτόβρυτα λείψανα
τῶν Ἁγίων πρὸς προσκύνηση καὶ ἁγιασμὸ τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι κατέκλειαν καθημερινὰ τὸ Ναὸ
γιὰ νὰ λάβουν τὴν εὐλογία
τῶν Ἁγίων τῆς Φθιώτιδος.
Προσκεκλημένοι τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
μας κ. Νικολάου, ὥστε νὰ λαμπρύνουν μὲ τὴν παρουσία
τους ἔτι περισσότερο τὸν φετινὸ ἑορτασμὸ ἦταν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες: Πειραιῶς καὶ Φαλήρου κ.
Σεραφεὶμ καὶ Κίτρους, Κατερίνης καὶ Πλαταμῶνος κ.
Γεώργιος.
Ἀφ’ ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου τελέσθηκε ὁ Μέγας Πανηγυρικὸς Πολυαρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κίτρους,
Κατερίνης καὶ Πλαταμῶνος κ Γεωργίου, μέ τὴ συμμετοχὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ
Φαλήρου κ. Σεραφεὶμ καὶ τοῦ Ποιμενάρχου μας κ. Νικολάου.
Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, ὅπως εἶχε προγραμματίσει, πραγματοποίησε τὴν βράβευση 40 μαθητῶν τῆς Γ΄
Λυκείου ἀπ’ ὅλη τὴν Φθιώτιδα, οἱ ὁποῖοι κατὰ τὴν συμμετοχή τους στὶς Πανελλαδικὲς ἐξετάσεις τοῦ παρελθόντος σχολικοῦ ἔτους, ἀρίστευσαν καὶ ἐπέτυχαν τὴν
εἰσαγωγή τους στὴν Τριτοβάθμια ἐκπαίδευση τῆς
χώρας.
Ὁ Ποιμενάρχης μας ἐπέδωσε στοὺς νέους φοιτητὲς

ὡς εὐλογία χρηματικὰ βραβεῖα ὕψους 10.000,00 €
καθὼς καὶ ἀπὸ μία Καινὴ Διαθήκη τῶν ἐκδόσεων τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
Πρὸ τῆς βραβεύσεως ὁ Σεβασμιώτατος προσεφώνησε
τοῦ ἁγίους Ἀρχιερεῖς καὶ ἀφοῦ τοὺς καλωσόρισε στὴν
Παναγιοφρούρητο, Ἁγιοτόκο καὶ Ἠρωοτόκο Ρούμελη,
τοὺς εὐχαρίστησε ἐγκαρδίως ἐκ μέρους τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Ἀρχόντων καὶ τοῦ εὐλογημένου λαοῦ τῆς Μητροπόλεώς μας γιὰ τὴν εὐγενικὴ ἀποδοχὴ τῆς
προσκλήσεώς του. Παρεκάλεσε δὲ τὸν χοροστατοῦντα
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κίτρους κ. Γεώργιο, ὁ
ὁποῖος τυγχάνει Πρόεδρος τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης νὰ ἀπευθύνει τὴν θεολογική του διδαχὴ πρὸς τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα.
Ὁ ἅγιος Κίτρους στὸν λόγο του εὐχαρίστησε τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας γιὰ τὴν τιμητικὴ πρόσκληση καὶ ἀκολούθως ἐξεφώνησε ἐμπνευσμένη καὶ
ἐπίκαιρη ὁμιλία τονίζοντας τὰ μηνύματα, ποὺ ἐκπνέουν
ἀπὸ τὴν ἑορτὴ τῶν Φθιωτῶν ἁγίων.
Ἀκολούθως πραγματοποιήθηκε ἡ βράβευση τῶν παιδιῶν σὲ κλίμα χαρᾶς καὶ ἐνθουσιασμοῦ.
Ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς Κυριακὴ Δ΄ Νηστειῶν (Ὁσίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος) στὸν Ὄρθρο χοροστάτησε ὁ Σεβα-
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σμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Φαλήρου κ. Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος κατόπιν προεξῆρχε τῆς λαμπρῆς Πολυαρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου
Βασιλείου, συμμετεχόντων τῶν ὡς ἄνω ἁγίων Ἀρχιερέων.
Τὸν Θεῖο Λόγο
ἐκήρυξε μὲ θεολογικὴ δεινότητα
ὁ
προεξάρχων
Μητροπολίτης κ.
Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος ἀναφερόμενος
στὴν
Ἑορτὴ τῶν ἁγίων τῆς Φθιώτιδος ἐτόνισε:
«Οἱ
Ἅγιοι
τῆς Φθιώτιδος,
Σεβασ μιώτατε
ἅγιε Φθιώτιδος,
Σεβασ μιώτατε
ἅγιε Κίτρους, ἀγαπητοὶ πατέρες καὶ ἀδελφοί, οἱ ὁποῖοι εἶδαν τὸ Φῶς
τῆς ζωῆς, εἰργάσαντο δικαιοσύνην καὶ ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν ὁρμώμενοι ἐξ αὐτῆς τῆς ὡραίας Φθιώτιδος γῆς
ἑξαγγέλλοντες Φῶς Χριστοῦ ποὺ φαίνει πᾶσιν καὶ τῶν
ὁποίων τὰ πάντιμα λείψανα προβάλλονται ἐν μέσῳ
ἡμῶν ὡς κρουνοὶ χάριτος, εὐλογίας καὶ ὀντολογικῆς μεταφυσικῆς ἀναγωγῆς, προσφέρουν σὲ κάθε ἄνθρωπο
καλῆς θελήσεως σωτήρια διδάγματα καὶ πνευματικὰ
ὁρόσημα, διδάσκοντας τὴν πνευματικὴ παλιγγενεσία,
τὴν ἐπανεύρεση τοῦ ἀπολεσθέντος παραδείσου, τὴν ἀληθινὴ ὀντολογία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου».
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Πρὸ τῆς ἀπολύσεως ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος εὐχαρίστησε γιὰ ἀκόμη μία φορὰ ἐκ
μέσης καρδίας τοὺς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς γιὰ τὴν
τιμητικὴ παρουσία τους στὴν Ἑορτὴ.
Στὴν Πολυαρχιερατικὴ Θεία
Λειτουργία παρέστησαν
μεταξὺ τῶν ἑκατοντάδων
πιστῶν: ὁ Βουλευτὴς Φθιώτιδος κ. Χρῆστος
Σταϊκούρας, ὁ
Ἀντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδος
κ. Εὐθύμιος Καραΐσκος, ὁ Δήμαρχος Λαμιέων
κ.
Νικόλαος
Σταυρογιάννης,
ὁ Διοικητὴς τοῦ
ΚΕΥΠ Ταξίαρχος Βασίλειος Μπέλλος συνοδευόμενος
ἀπὸ Ἀξιωματικούς τοῦ Στρατοῦ, ὁ Περιφερειακὸς Ἀστυνομικὸς Διευθυντὴς Στερεᾶς Ἑλλάδος Ὑποστράτηγος
Μιλτιάδης Πουρσανίδης, ὁ Ἀστυνομικὸς Ὑποδιευθυντὴς
Φθιώτιδος Δημήτριος Φούρλας καὶ ἡ τ. Βουλευτὴς Φθιώτιδος κα Ἑλένη Μακρῆ.
Τέλος, οἱ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς μὲ τὶς συνοδεῖες τους ἐπεσκέφθησαν τὴν Ἱστορικὴ Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Ἀντινίτσης, ὅπου ἔτυχαν τῆς θερμῆς ὑποδοχῆς καὶ φιλοξενίας
τοῦ Καθηγουμένου αὐτῆς Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἀμβροσίου Ἀναστασίου καὶ τῶν πατέρων τῆς ἀδελφότητος.
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Μὲ Ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια ἑορτάσθηκε
ἡ 25η Μαρτίου στὴν καρδιὰ τῆς Ρούμελης
Μὲ Ἐκκλησιαστικὴ λαμπρότητα καὶ Ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια ἑορτάσθηκε τὸ διήμερο 24 καὶ 25 Μαρτίου, ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ ἡ Παλιγγενεσία τῆς
Πατρίδος μας, στὴν καρδιὰ τῆς ἐνδόξου, λεβεντογέννας
καὶ Ἡρωοτόκου Ρούμελης, στὸν τόπο τοῦ μαρτυρίου τοῦ
Ἀθανασίου Διάκου, τὴν Λαμία.
Ἐπίκεντρο τοῦ λαμπροῦ ἑορτασμοῦ ὁ πανηγυρίζων
Ἱερὸς Καθεδρικὸς Ναὸς Εὐαγγελιστρίας, στὸν ὁποῖο συνέρρευσαν κατὰ τὸ διήμερο πλῆθος πιστῶν, οἱ ὁποῖοι μὲ
εὐλαβικὴ στάση, προσῆλθαν γιὰ νὰ τιμήσουν τὴν Παναγία.
Τὸ Ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου 24 Μαρτίου τελέσθηκε ὁ
Μέγας Πανηγυρικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, συμμετεχόντων ἁπάντων τῶν Κληρικῶν τῆς πόλεως
Λαμίας.
Μετὰ τὴν εὐλόγηση τῶν ἄρτων, ὁ Ποιμενάρχης μας
ὡμίλησε γιὰ τὸ γεγονὸς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί στή συνέχεια ἐτόνισε: «Σήμερα, μέσα σ’ αὐτὴ τὴν γιορτινὴ ἀτμόσφαιρα θέλω νὰ δώσω τρία ὀφίκια σὲ τρία πνευματικά

μου παιδιά, τὰ ὁποῖα εἶναι συνεργάτες μου καὶ ὑπηρετοῦν
στὴν Κεντρικὴ Διοίκηση τῆς Μητροπόλεως. Εἶναι ἔγγαμοι,
λαμπροὶ κληρικοί, Πτυχιοῦχοι Θεολογίας καὶ αὐτοὶ μαζὶ
μὲ τὸν Μητροπολίτη, τὸν Γενικὸ Ἀρχιερατικὸ καὶ τοὺς λαϊκοὺς ὑπαλλήλους ἀντιμετωπίζουν καθημερινὰ τὰ κύματα
τῶν δυσκολιῶν τῆς Κεντρικῆς Διοικήσεως. Ὁ π. Ἀθανάσιος
Κυρίτσης, Ἰδιαίτερος Γραμματεύς μου, ὁ π. Ἀθανάσιος
Σκαρμοῦτσος, Ὑπεύθυνος τοῦ Γραφείου Γάμων καὶ Διαζυγίων καὶ ὁ π. Δημήτριος Ἀτματζίδης, Ὑπεύθυνος τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ καὶ τῆς Ἱστοσελίδος τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως.
Ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς, Κυριακὴ 25 Μαρτίου, στὸν
Ὄρθρο χοροστάτησε ὁ Ποιμενάρχης μας καὶ κατόπιν προεξῆρχε τῆς λαμπρῆς Θείας Λειτουργίας.
Ἀκολούθως τελέσθηκε ἡ Ἐπίσημη Δοξολογία, παρουσίᾳ
ἁπάσης τῆς Πολιτικῆς καὶ Στρατιωτικῆς Ἡγεσίας τοῦ
τόπου. Τὴν Κυβέρνηση ἐκπροσώπησε ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς Διαφθορᾶς τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καὶ Ἀνθρωπίνων
Δικαιωμάτων, κ. Κωνσταντίνος Χρήστου, ἐνῶ τὴν Βουλὴ
τῶν Ἑλλήνων ἐκπροσώπησε ὁ Βουλευτὴς Φθιώτιδος κ.
Ἀπόστολος Καραναστάσης.
Τὸν πανηγυρικό τῆς Ἡμέρας ἐξεφώνησε ἡ Διευθύντρια
(M.Ed) κ. Ἀναστασία Εὐαγγελοπούλου - Τσελῆ. Ἀκολού-

θησε ἡ Λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας Εὐαγγελιστρίας, προπορευομένων, τῆς Δημοτικῆς Φιλαρμονικῆς,
στρατιωτικοῦ ἀγήματος, τῶν ἱεροπαίδων, καὶ ἀκολουθούντων τῶν Κληρικῶν, τῶν Ἐπισήμων καὶ τῶν πιστῶν χριστιανῶν, ἡ ὁποία κατευθύνθηκε στὸν τόπο μαρτυρίου τοῦ
Ἀθανασίου Διάκου, στὸν ὁδὸ Καλύβα Μπακογιάννη, στὸν
ὁποῖο ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε τρισάγιο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς του. Στὴν συνέχεια στὴν ὁμώνυμη πλατεία
τῆς πόλεως, πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων στὸν
Ἀνδριάντα τοῦ Ἥρωος ἀπὸ τοὺς ἐπισήμους.
Τέλος στὶς 12:00 τὸ μεσημέρι πραγματοποιήθηκε ἡ μαθητικὴ καὶ στρατιωτικὴ παρέλαση, στὴν ὁποία τὰ παιδιά
μας μὲ Ἑλληνικὴ λεβεντιά, ἀπέδωσαν τὸν ἀπαιτούμενο σεβασμὸ στοὺς Ἥρωες τῆς Πατρίδος μας, οἱ ὁποῖοι ἔχυσαν
τὸ αἷμα τους «γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν Ἁγία καὶ τῆς
Πατρίδος τὴν Ἐλευθερία».
Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 25 Μαρτίου τελέσθηκε σὲ
κλίμα κατάνυξης ὁ μεθέορτος Ἑσπερινός χοροστατοῦντος
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, παρουσίᾳ τῶν Κληρικῶν τῆς πόλεως καὶ πλήθους πιστῶν,
ἐνῶ προσκεκλημένος ὁμιλητής τοῦ Ποιμενάρχου μας ἦταν
ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Γερμανὸς Γιαντσίδης, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Ἀγάθωνος.
Πρὸ τῆς ἀπολύσεως ὁ Σεβασμιώτατος συνεχάρη τὸν
ἅγιο Καθηγούμενο γιὰ τὴν εὔληπτη, γλαφυρή, παρακλητικὴ καὶ πατερικὴ ὁμιλία του καὶ ὁλοκληρώνοντας ἀνέφερε: «Ἐφόσον ὑπάρχει πιστὸς λαὸς ποὺ παρακαλεῖ τὴν
Παναγία Ἐκείνη δὲν θὰ μᾶς ἀφήσει νὰ ἐμπλακοῦμε σὲ περιπέτειες. Ἐκείνη ὡς Στρατηγὸς Ὑπέρμαχος γιὰ τὸ Γένος
μας καὶ ὡς λιμάνι εὔδιον γιὰ τὸν καθένα μας θὰ ἐπεμβαίνει καὶ θὰ μᾶς λυτρώνει ἀπὸ κάθε κακό».
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Στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ ὁ Μεγάλος Εὐεργέτης
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας ἀείμνηστος Ἀργύρης Πετρῆς
Μέσα στὴν Λαμπροφόρο ἀτμόσφαιρα τῆς Διακαινησίμου Ἑβδομάδος, ὁ
Κλῆρος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος καὶ ὁ
λαὸς τῆς Στυλίδος μὲ
αἰσθήματα χαρμολύπης τὴν
Τετάρτη 11 Ἀπριλίου τὸ
πρωί , προέπεμψαν εἰς τὴν
αἰωνιότητα, τὸν ταπεινὸ
καὶ φιλάνθρωπο, ἀείμνηστο
Ἀργύρη Πετρῆ, Μεγάλο
Εὐεργέτη τῆς Μητροπόλεως.
Ὑπὸ τοὺς ἤχους τῶν
Ἀναστασίμων ὕμνων καὶ κρατώντας ἀναμμένες λευκὲς λαμπάδες, περὶ τοὺς ἑξῆντα Ἱερεῖς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου, παρουσίᾳ
ἐπισήμων καὶ πολλῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν, ἐψάλη στὸν
Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Στυλίδος ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία του.
Πρὸ τῆς ἀπολύσεως ὁ
Ποιμενάρχης
μας
μὲ
ἐμφανῆ τὴν συγκίνηση ἐξεφώνησε Ἐπικήδειο λόγο,
σκιαγραφώντας δι’ ὀλίγον
τὴν σπάνια προσωπικότητα
καὶ τὰ πρὸς μίμηση χαρίσματα τοῦ μακαριστοῦ, σημειώνοντας μεταξύ ἄλλων:
«Ὁ Ἀργύρης Πετρῆς
εἶναι γέννημα καὶ θρέμμα
τῆς πόλεως αὐτῆς, τὴν
ὁποία ἀγάπησε καὶ εἰς τὴν
ὁποία ἐργάσθηκε ἀφανῶς
καὶ Ἱεραποστολικά. Οἱ γονεῖς του, ἐνέσπειραν εἰς
τὴν συνείδησή του τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ πρὸς τὸν
ἄνθρωπο.
Ἀγαποῦσε πολὺ τὸν τόπο του γι’ αὐτὸ καὶ ὁραματίσθηκε τὸ μεγάλο αὐτὸ ἔργο, τὸ ὁποῖο εἶναι κόσμημα γιὰ
τὴν πόλη τῆς Στυλίδος καὶ
καθρεπτίζει τὰ αἰσθήματα
καὶ ἐκείνου καὶ τῶν
οἰκείων του καὶ τοῦ λαοῦ
καὶ τοῦ κλήρου τῆς περιοχῆς μας, τῆς Ἱστορικῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
Ἦταν καλὸς χριστιανὸς
καὶ τακτικὰ μετελάμβανε
τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.
Πάντα στὸ χέρι του κρατοῦσε τὴν Ἁγία Γραφή, τὴν
ὁποία καὶ μελετοῦσε ἢ βιβλία ἐποικοδομητικά, τὰ

ὁποῖα τοῦ ἔφερνα καὶ μὲ
εὐχαριστοῦσε πολύ. Εἶχε
μάθει νὰ καταρτίζεται.
Τὸν συμβουλευόμουν ὡς
υἱὸς πρὸς πατέρα. Εἶχε καθαρὴ σκέψη. Τὴν εἶχε καθαρίσει μὲ τὴν πνευματικὴ
ζωή. Μποροῦσε νὰ διακρίνει τὸ σωστὸ καὶ τὸ συμφέρον πνευματικὰ σὲ ὅλα τὰ
θέματα. Ἦταν ἄνθρωπος
ἐργατικός. Ἦταν νοικοκύρης. Εἶχε νοικοκυρέψει τὴν
ψυχὴ τοῦυ πρῶτα, ὕστερα
τὸ περιβάλλον του καὶ τὴν
ζωή του καὶ αὐτὸ τὸ νοικοκυριὸ μὲ παρακαλοῦσε νὰ ἐπιβάλλουμε καὶ εἰς τὸ Γηροκομεῖο, τὸ ὁποῖο μὲ τὶς ὑποδείξεις του, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ προσωπικοῦ καὶ τῶν
τροφίμων, πράγματι ἀκολούθησε ἕνα πρόγραμμα τέλειον.
Κρατῶ μὲς στὴ ψυχή μου τὴν μεγάλη εὐεργεσία του.
Ὁ Ἀργύρης Πετρῆς ἦταν
μία φωτεινὴ προσωπικότητα τοῦ Δήμου Στυλίδος
καὶ τὸ καλὸν πρέπει νὰ
ἐπαινεῖται καὶ νὰ προβάλλεται».
Ἀκολούθως ὁ Πρόεδρος
τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου
τοῦ Δήμου Στυλίδος κ.
Παναγιώτης Πάλλας, ἀνέγνωσε τὸ Ψήφισμα τοῦ Δημάρχου Στυλίδος καὶ τῶν
μελῶν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ἐπὶ τῇ ἐκδημίᾳ τοῦ
μακαριστοῦ, ἐνῶ ὁ Ἰδιαίτερος Γραμματεὺς τοῦ Ποιμενάρχου μας, ἀνέγνωσε τὸ
Ψήφισμα τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος «
Ἀργύρη Πετρῆ – Στέγη Γερόντων», τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἐπίσης ἐπικήδειο λόγο ἐξεφώνησε καὶ ὁ πρ. Δήμαρχος Στυλίδος κ. Ἀθανάσιος Μπλούνας.
Στή συνέχεια πραγματοποιήθηκε ἡ ταφὴ τοῦ
σκηνώματος τοῦ μακαριστοῦ Ἀργύρη Πετρῆ, στὸν
περίβολο τοῦ Γηροκομείου
ποὺ τόσο πολὺ ἀγαποῦσε,
ἔμπροσθεν τοῦ οἰκοπέδου,
ὅπου συντόμως θὰ ἀνεγερθεῖ ὁ Ναὸς πρὸς τιμὴν τῆς
Ἁγίας Ἐρμιόνης.
Τέλος στὴν τραπεζαρία
τοῦ Ἱδρύματος προσεφέρθη
καφὲς καὶ κέρασμα πρὸς
ὅλους τούς παρισταμένους
εἰς μνήμην του.
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Ἀπό τό Ποιμαντικό Πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος τήν
Παρασκευή 2/3 χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τῆς Β΄
Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν στόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Σοφίας Λαμίας.
• Τήν Κυριακή Β΄ τῶν Νηστειῶν χοροστάτησε στὸν Ἱερὸ
Ναὸ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Σταυροῦ καί ἐτέλεσε τό τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο τοῦ ἀειμνήστου Δημητρίου
Γαλάνη, πεθεροῦ τοῦ Βουλευτοῦ Φθιώτιδος κ. Ἀποστόλου
Καραναστάση • Τήν Παρασκευή 9/3 χοροστάτησε στήν
Γ΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν στόν Ἱ.Ν. Ἁγ. Γεωργίου Λια-

νοκλαδίου. • Τήν Κυριακή Γ΄ τῶν Νηστειῶν ἱερούργησε
στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου Λαμίας• Τήν Παρασκευή
τοῦ Ἀκαθίστου χοροστάτησε στόν Ἱ.Ν. τοῦ Εὐαγγελιστοῦ
Λουκᾶ πολιούχου Λαμίας. • Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων τό
πρωί ἱερούργησε καί τό ἀπόγευμα χοροστάτησε στήν
Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου, στόν Ἱ. Μ. Ναό Λαμίας. • Τήν
Μ. Δευτέρα τό ἀπόγευμα χοροστάτησε στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου
Γεωργίου Λαμίας. • Τήν Μ. Τρίτη τό ἀπόγευμα χοροστάτησε στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Δημητρίου Λαμίας. • Τήν Μ. Τε-

τάρτη τό ἀπόγευμα ἐτέλεσε τό Μυστήριο τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου στόν Ἱ.Μ. Ναό Λαμίας. • Τήν Μ. Πέμπτη τό πρωί
ἱερούργησε στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Καλυβίων. • Στίς
ἀκολουθίες τῶν Ἁγίων Παθῶν, τῆς Ἀποκαθηλώσεως τοῦ
Ἐπιταφίου, τῆς Ἀναστάσεως καί τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀγάπης χοροστάτησε στόν Ἱ.Μ. Ναό Λαμίας. • Τό Μ. Σάββατο τό πρωί ἱερούργησε στόν Ἱ. Ν. Παναγίας Δεσποίνης
Λαμίας.
Ἐξόδιος ἀκολουθία π. Κωνσταντίνου Κουσούκη
Στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἀνθοχωρίου Ἀμφικλείας μετέβη τὸ πρωὶ τῆς Πέμπτης 1 Μαρτίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καί ἐτέλεσε τὴν
Ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ Ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας π. Κωνσταντίνου Κουσούκη, ὁ ὁποῖος ἐξεδήμησε
αἰφνιδίως πρὸς Κύριον τὸ πρωὶ τῆς Τρίτης 27 Φεβρουαρίου. Ὁ Σεβασμιώτατος στό λόγο του ἐπήνεσε τὸ ἔργο τοῦ
π. Κωνσταντίνου, ὁ ὁποῖος ἐπὶ πολλὰ ἔτη σήκωνε τὸν
σταυρὸ τῆς χηρείας του, ἔχοντας συντροφιὰ τὸν Κύριο,
τὴν Παναγία καὶ τοὺς Ἁγίους. Λειτουργοῦσε μὲ ζῆλο
ἀνελλιπῶς καὶ μέσα ἀπὸ τὴν ἁπλότητά του ἐδίδασκε τὴν
ἀληθινὴ πίστη στὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἁγία μας Ἐκκλησία,
δίδοντας συνάμα καὶ τὴν μαρτυρία τῆς ταυτότητος τοῦ
Ἑλληνορθοδόξου Ἱερέως.
Σεβασμιώτατος: «Σᾶς εὐχαριστῶ ἐξ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν πτωχῶν ἀδελφῶν μας».
Τὰ Ἐνοριακὰ Κέντρα Ἀγάπης τῆς πόλεως Λαμίας ἐπισκέφθηκε τὸ πρωὶ τῆς Τρίτης 13 Μαρτίου, τὸ πρωὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καὶ
ἐνημερώθηκε γιὰ τὴν λειτουργία τους καὶ τὸν ἀριθμὸ προσφορᾶς φαγητοῦ σὲ ἐμπεριστάτους ἀδελφούς μας καὶ σὲ
πτωχὲς οἰκογένειες. Ὁ Σεβασμιώτατος συνεχάρη τοὺς
ὑπευθύνους Ἱερεῖς καὶ εὐχαρίστησε τὶς ἐθελόντριες κυρίες
μὲ τὰ ἑξῆς λόγια: «Σᾶς εὐχαριστῶ ἐξ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ καὶ ὅλων τῶν πτωχῶν ἀδελφῶν μας». Σημειωτέον,
ὅτι στὴν πόλη τῆς Λαμίας ἀπὸ τὰ Κέντρα Ἀγάπης σὲ καθημερινὴ βάση προσφέρονται 500 μερίδες φαγητοῦ, τὸ
ὁποῖο ἑτοιμάζει ἕνας ἀριθμὸς 80 περίπου ἐθελοντριῶν σὲ
κυλιόμενο πρόγραμμα.
Ἐκπαιδευτικὴ ἐπίσκεψη τῶν μαθητῶν τοῦ 23ου Δημοτικοῦ Σχολείου Λαμίας στὸ Πνευματικὸ - Διοικητικὸ
Κέντρο
Ἐκπαιδευτικὴ ἐπίσκεψη στὴν καρδιὰ τῆς Μητροπόλεως,
τὸ Πνευματικὸ - Διοικητικὸ Κέντρο πραγματοποίησαν τὸ
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Ὁ Νέος Διοικητὴς Πυροσβεστκῶν Ὑπηρεσιῶν Στερεᾶς
Ἑλλάδος στὸν Σεβασμιώτατο
Ἐπίσκεψη ἀπὸ τὸ νέο Διοικητὴ τῶν Πυροσβεστικῶν Ὑπηρεσιῶν Στερεᾶς Ἑλλάδος Ἀρχιπύραρχο Νικόλαο Σπαὴ

πρωὶ τῆς Πέμπτης 15 Μαρτίου οἱ δάσκαλοι καὶ οἱ περὶ
τοὺς 100 μαθητὲς τοῦ 23ου Δημοτικοῦ Σχολείου Λαμίας,
τὸ ὁποῖο ἑδρεύει στὴ Μεγάλη Βρύση. Τὰ παιδιὰ ὑποδέχθηκε στὸ προαύλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Ἐφραὶμ
μὲ πατρικὴ ἀγάπη καὶ ἁπλότητα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος καὶ ἀφοῦ τὰ καλωσόρισε
τοὺς ὡμίλησε γιὰ τὶς ἐγκαταστάσεις τοῦ Πνευματικοῦ Διοικητικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καθὼς καὶ
γιὰ ὅλες τὶς ἐργασίες ποὺ διεξάγονται σ' αὐτό.
Νέος Ἡγούμενος στὴν Ἱστορικὴ Ἱερὰ Μονὴ Ἀντινίτσης

Μὲ ἀπόφαση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.
Νικολάου διορίσθηκε νέος Ἡγούμενος στὴν Ἱστορικὴ Ἱερὰ
Μονὴ Παναγίας Ἀντινίτσης, ὁ ἀπὸ διετίας Ὑπεύθυνος
αὐτῆς, Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀμβρόσιος
Ἀναστασίου, ὁ ὁποῖος τυγχάνει Ὑπεύθυνος τοῦ Γραφείου
Νεότητος καὶ τοῦ Κατηχητικοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Ὁ Ποιμενάρχης μας ἐπίσης διόρισε ὡς μέλη
τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου τοὺς πατέρες τῆς Μονῆς: α)
Ἱεροδιάκονο Παρθένιο Κουκούλη, β) Μοναχὸ Φώτιο Καπαρτζάνη.
Μία ἐντυπωσιακὴ προσφορά...
Σὲ ἀκόμα μία ἐντυπωσιακὴ χειρονομία προέβη ὁ Δήμαρχος Στυλίδος κ. Ἀπόστολος Γκλέτσος. Ὁ κ. Γκλέτσος, πρὸ
καιροῦ, σὲ δηλώσεις του στὰ μέσα ἐνημερώσεως ἀνακοίνωσε, ὅτι τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὴν συμμετοχή του ὡς Πρωταγωνιστῆ στὴ τηλεόραση, θὰ τὰ διαθέσει σὲ φιλανθρωπίες.
Στὸ πλαίσιο αὐτὸ τῶν δράσεών του, τὸ πρωὶ τῆς Τρίτης
27 Μαρτίου, δώρησε τὸ ποσὸ τῶν 1.000,00 εὐρὼ στὴν
Ἱερὰ Μητρόπολή μας, ὥστε τὰ χρήματα νὰ διατεθοῦν στὸ
πνευματικὸ καὶ κοινωνικὸ ἔργο τῆς Μητροπόλεως.

δέχτηκε τὸ πρωὶ τῆς Παρασκευῆς 23 Μαρτίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος στὸ γραφεῖο
του.
Ἡ Ἱερὰ μνήμη τοῦ Ἰδρυτοῦ τῆς Φθιωτικῆς Ἐκκλησίας
Ἁγίου Ἀποστόλου Ἡρωδίωνος
Ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἡρωδίωνος
πρώτου Ἐπισκόπου Ὑπάτης καὶ Ἱδρυτοῦ τῆς τοπικῆς μας
Ἐκκλησίας ἑορτάσθηκε τὴν Τετάρτη 28 Μαρτίου, μὲ κατάνυξη καὶ ἱεροπρέπεια στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας.
Τὴν Προηγιασμένη θεία Λειτουργία ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Νικόλαος, συμπαραστατούμενος
ἀπὸ Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, ἐνῶ συμμετεῖχαν, συμπροσευχόμενοι οἱ Ἐφημέριοι Λαμίας καὶ Περιχώρων, Στυλίδος
καὶ Πελασγίας, ἀρκετοὶ πιστοὶ καθὼς καὶ ἅπαντα τὰ
μέλη τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς «Ὁ
ἅγιος Ἡρωδίων», τὰ ὁποῖα εἰς τὸ τέλος τῆς Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας προσέφεραν ἀρτοκλασία.
Ἀκολούθως στὸ φιλόξενο καὶ ἄνετο Πνευματικὸ Κέντρο
τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ ἐδόθη κέρασμα σὲ ὅλους τούς
Ἱερεῖς καὶ τοὺς ἑορταστές.
Μετὰ τὴν μικρὰ δεξίωση πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη μηναία Ἱερατικὴ Σύναξη τῶν Ἐφημερίων Λαμίας καὶ
περιχώρων, Στυλίδος καὶ Πελασγίας ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας.
Ὁ Σεβασμιώτατος μὲ μαθητὲς στὸ Γηροκομεῖο Σπερχειάδος
Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Μακρακώμης μετέβη τὸ
πρωὶ τῆς Πέμπτης 29 Μαρτίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας καὶ συνήντησε τοὺς Ἱερεῖς τῶν Ἀρχιερατικῶν
Περιφερειῶν Μακρακώμης -Τυμφρηστοῦ καὶ Σπερχειάδος
- Γαρδικίου ὅπου πραγματοποιοῦσαν τὴν καθιερωμένη
μηνιαία σύναξή τους ἐν ὄψει τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα.
Ἀκολούθως ἐπισκέφθηκε τὸ Γηροκομεῖο «Μέριμνα Γήρατος Ἀθανάσιος & Μαίρη Ἀκρίδα» Σπερχειάδος, ὅπου
ὑπεδέχθη μὲ πατρικὴ ἀγάπη 25 μαθητὲς τῆς πρώτης τάξεως τοῦ Γυμνασίου Σπερχειάδος, οἱ ὁποῖοι πραγματοποίησαν ἐπίσκεψη στὸ Ἵδρυμα προκειμένου νὰ δώσουν
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Ὁ Προστάτης τῶν Φυλακισμένων π. Γερβάσιος Ραπτόπουλος στὸν Σεβασμιώτατο

χαρὰ καὶ εὐχὲς στοὺς γέροντες ἐν ὄψει τοῦ Πάσχα.
Ἡ Τελετὴ Ὁρκωμοσίας τῶν 443 Νεοσυλλέκτων
Ὁπλιτῶν τῆς 2018 Β΄ ΕΣΣΟ
Στὴν τελετὴ Ὁρκωμοσίας τῶν 443 Νεοσυλλέκτων ὁπλιτῶν
2018 Β΄ ΕΣΣΟ, οἱ ὁποῖοι προέρχονται ἀπ’ ὅλα τὰ σώματα καὶ ὅπλα τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ καὶ προορίζονται γιὰ τὶς Ἑλληνικὲς Δυνάμεις Κύπρου (ΕΛΔΥΚ),
παρέστη τὸ πρωὶ τῆς Παρασκευῆς 30 Μαρτίου στὸ Κέντρο Ἐκπαιδεύσεως Ὑλικοῦ Πολέμου ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος μετά ἀπὸ πρόσκληση τοῦ
Διοικητοῦ τοῦ Κέντρου Ταξιάρχου Βασιλείου Μπέλλου.
Ὁ Πρόεδρος καὶ τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου
τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου Φθιώτιδος στὸν Σεβασμιώτατο

Μέσα στὴν χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος δέχτηκε τὴν Τρίτη του
Πάσχα 10 Ἀπριλίου ἐπίσκεψη ἀπὸ τὸν Πανοσιολ. Ἀρχιμ.
π. Γερβάσιο Ραπτόπουλο, παγκοσμίως γνωστὸ ὡς Προστάτη τῶν Φυλακισμένων. Ὁ π. Γερβάσιος εὐχήθηκε Ἀναστάσιμα στὸν Σεβασμιώτατο καὶ ὑπέβαλε τὰ σέβη του
εὐχαριστώντας τον γιὰ τὴν ἐγκάρδια καὶ θερμὴ ὑποδοχή.
Κατὰ τὴν μακρὰ πνευματικὴ συζήτηση ποὺ ἀκολούθησε,
ὁ π. Γερβάσιος ἐνημέρωσε τὸν Σεβασμιώτατο, ὅτι στὸ
πλαίσιο τῆς διακονίας του πρὸς τοὺς φυλακισμένους σὲ
ὅλο τὸν κόσμο, ἀμέσως μετὰ θὰ ἐπισκεφθεῖ τὸ Σωφρονιστικὸ Κατάστημα τῶν ἀνδρικῶν φυλακῶν Δομοκοῦ συνοδευόμενος ἀπὸ δύο πούλμαν ἀπὸ τὴν Μακεδονία πρὸς
ἐνίσχυση τῶν κρατουμένων.
Ἐξόδιος Ἀκολουθία π. Γεωργίου Τσίκνα

Ἐπίσκεψη ἀπὸ τὸν νέο Πρόεδρο κ. Ἀθανάσιο Κυρίτση καὶ
τὰ μέλη τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου Φθιώτιδος δέχτηκε τὸ πρωὶ τῆς Μεγάλης Τρίτης 3 Ἀπριλίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος στὸ γραφεῖο
του.
Ἐπίδοση αδειών Γάμου.
Τὴν καθιερωμένη τελετὴ ἐπιδόσεως ἀδειῶν γάμου πρὸς
τιμὴν τῶν μελλονύμφων ζευγαριῶν πραγματοποίησε τὸ
πρωὶ τῆς Μεγάλης Τρίτης 3 Ἀπριλίου, σὲ μία σεμνὴ τελετὴ τὸ Κέντρο Γάμου καὶ Οἰκογένειας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
Οἱ ἄδειες γάμου συγκεντρώθηκαν κατὰ τὴν περίοδο τῆς
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καὶ τὰ ζευγάρια εἶχαν τὴν
εὐκαιρία νὰ τὶς λάβουν ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Νικόλαο, ὁ ὁποῖος τοὺς ἀπηύθηνε τὶς πατρικές του συμβουλὲς γιὰ ἕνα ἐπιτυχημένο γάμο .

Στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸ χωριὸ Μαντασιὰ
τῆς Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Δομοκοῦ καὶ Ξυνιάδος, μετέβη τὸ πρωὶ τῆς Δευτέρας 16 Ἀπριλίου ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, ὅπου προεξῆρχε τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τοῦ ἀειμνήστου Συνταξιούχου Ἐφημερίου του χωριοῦ π. Γεωργίου Τσίκνα.
"ΔΙΑΚΕΙΑ 2018" Ἡμέρα τιμῆς καὶ μνήμης στὸν Ἀετὸ
τῆς Ρούμελης Ἀθανάσιο Διάκο
Λαμπρὴ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία τελέσθηκε τὴν Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων 22 Ἀπριλίου, στὴν καρδιὰ τῆς Λεβεντογέννας Ρούμελης, στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ
Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, στὸ πλαίσιο τῶν
ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων "ΔΙΑΚΕΙΑ 2018", τὶς ὁποῖες
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συνδιοργάνωσαν: ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Φθιώτιδος, ἡ Περιφέρεια Στερεᾶς Ἑλλάδος καὶ ὁ Δῆμος Λαμιέων, πρὸς
τιμὴν τοῦ ἀετοῦ τῆς Ρούμελης, Ἐθνομάρτυρος καὶ Ἥρωος
Ἀθανασίου Διάκου, 197 χρόνια ἀπὸ τὸ φρικτὸ μαρτύριό
του, ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος.
Τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, στὸ τέλος τῆς
ὁποίας ἐψάλη καὶ ἐπιμνημόσυνος δέησις ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ Ἀθανασίου Διάκου καὶ τῶν σὺν
αὐτῷ Ἡρώων ἀγωνιστῶν τοῦ 1821.
Πρὸ τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργία μὲ προτροπὴ
τοῦ Σεβασμιωτάτου, σύσσωμο τὸ Ἐκκλησίασμα ἔψαλε δυνατὰ τὸ «αἰωνία ἡ μνήμη» καὶ τὸν Ἐθνικό μας Ὕμνο.
Πανηγυρικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς στὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στοὺς πρόποδες τοῦ Κάστρου
Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 22 Ἀπριλίου, παραμονὴ τῆς
Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος χοροστάτησε καὶ ὡμίλησε στὸν Πανηγυρικὸ
Ἑσπερινὸ ποὺ τελέσθηκε στὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τοῦ
Ἁγίου Γεωργίου τῆς Ἐνορίας τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, τὸ
ὁποῖο βρίσκεται στοὺς πρόποδες τοῦ Κάστρου Λαμίας
στὴ συνοικία τῆς παλαιᾶς πόλεως.
Πανηγύρισε ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Μύλων
Πελασγίας

Στὴν Πανηγυρίζουσα Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Γεωργίου
Μύλων Πελασγίας μετέβη τὸ πρωὶ τῆς Δευτέρας 23 Ἀπριλίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος
ὅπου ἱερούργησε καὶ ὡμίλησε στὴν Ἀναστάσιμη Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία.
Πρὸ τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβασμιώτατος εὐλόγησε τὰ ἑορτάσιμα κόλλυβα πρὸς τιμὴν τοῦ
ἁγίου καὶ ἀκολούθως προεξῆρχε τῆς ἱερᾶς λιτανείας τῆς
Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ ἁγίου, ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα πέριξ τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς. Στὴν συνέχεια στὸν προαύλιο χῶρο τῆς
Μονῆς τελέσθηκε ἀρτοκλασία κατὰ τὴν διάρκεια τῆς
ὁποίας ὁ Σεβασμιώτατος ὡμίλησε στοὺς πιστοὺς γιὰ τὸν
ἰδιαίτερα λαοφιλῆ Μεγαλομάρτυρα ἅγιο Γεώργιο τὸν
Θαυματουργό, τὴν δύναμή του καὶ τὰ θαύματα ποὺ ἐπιτελεῖ. Στὸ τέλος τοῦ ἑορτασμοῦ προσφέρθηκε ἐκ μέρους

τῆς ἀδελφότητος πλούσιο κέρασμα σὲ ὅλους στὸ Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς.
Εὐχὲς Σεβασμιωτάτου στὸν Ἑορτάζοντα Μητροπολίτη
Καρπενησίου κ. Γεώργιο

Στὴν πόλη τοῦ Καρπενησίου μετέβη τὸ ἀπόγευμα τῆς
Δευτέρας 23 Ἀπριλίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
μας κ. Νικόλαος, προκειμένου νὰ εὐχηθεῖ εἰς τὸν ἑορτάζοντα ὅμορο Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. Γεώργιο, ὁ
ὁποῖος τὴν ἡμέρα τοῦ ἁγίου Γεωργίου ἄγει τὰ ὀνομαστήριά του.
Τὸ «ὕστατο χαῖρε» στὸν μακαριστὸ π. Γεώργιο
Τσουγκράνα
Σὲ ἰδιαίτερα συγκινησιακὸ κλίμα ἐψάλη τὸ πρωὶ τῆς Τρίτης 24 Ἀπριλίου, ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ ἀειμνήστου
Ἱερέως τῆς Μητροπόλεως μας π. Γεωργίου Τσουγκράνα.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος, μετέβη
στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὸ ὀρεινὸ χωριὸ
Ἀνατολὴ Σπερχειάδος, τὸ ὁποῖο εὑρίσκεται σὲ ὑψόμετρο
1200μ. στὶς πλαγιὲς τῶν Βαρδουσίων καὶ ἐτέλεσε τὴν Ἐξόδιο Ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ Ἱερέως, παρουσίᾳ
ἀρκετῶν Ἱερέων ἀπὸ τὴν Ἀρχιερατικὴ Περιφέρεια, τοῦ Δημάρχου Μακρακώμης – Σπερχειάδος κ. Εὐθυμίου Παπαευθυμίου, Δημοτικῶν Συμβούλων καὶ μεγάλου πλήθους
πιστῶν, οἱ ὁποῖοι μὲ δάκρυα στὰ μάτια προσῆλθαν στὸ
Ναὸ γιὰ νὰ ποῦν τὸ «ὕστατο χαῖρε» στὸν π. Γεώργιο.
Ὁ Ποιμενάρχης μας στὴν Ἐξόδιο Ἀκολουθία τοῦ
Ἐπαμεινώνδα Καλοδήμου
Στὴν πόλη τῆς Στυλίδος μετέβη τὸ πρωὶ τῆς Τετάρτης 25
Ἀπριλίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος προκειμένου νὰ τελέσει τὴν Ἐξόδιο Ἀκολουθία τοῦ
ἀειμνήστου Ἐπαμεινώνδα Καλοδήμου, παπποῦ τοῦ Ἱερολογιωτάτου Ἀρχιδιακόνου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας
π. Εὐσταθίου Κατόπη.
Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία καὶ Μηνιαία Σύναξη
Ἐφημερίων Λαμίας καὶ Περιχώρων στὸ Ναὸ τοῦ Πολιούχου
Ἀναστάσιμη θεία Λειτουργία χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου τελέσθηκε τὸ
πρωὶ τῆς Πέμπτης 26 Ἀπριλίου στὸν καλλιμάρμαρο Ἱερὸ
Ναὸ τοῦ Πολιούχου Λαμίας Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ. Στὴν Θεία Λειτουργία συμμετεῖχαν συ-
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μπροσευχόμενοι ἅπαντες οἱ Ἐφημέριοι Λαμίας καὶ Περιχώρων, Στυλίδος καὶ Πελασγίας. Ἀκολούθησε πλούσιο
κέρασμα ἐκ μέρους τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ
Ναοῦ στὸν προαύλιο χῶρο του καὶ ἀμέσως μετὰ πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη μηναία Ἱερατικὴ Σύναξη
τῶν Ἐφημερίων ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
μας.

πολη Φθιώτιδος τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου καί
μεγάλη οἰκοδομικὴ πτέρυγα ἐξαιρετικῆς ἀρχιτεκτονικῆς,
τὰ ὁποῖα ἀνήγειρε ὁ ἴδιος μὲ ἔξοδά του, σὲ οἰκόπεδο ἰδιοκτησίας του στὴν γενέτειρά του, τὸ χωριὸ Περίβλεπτό της
Δυτικῆς Φθιώτιδος.
Ὁ κ. Γιαννόπουλος παρεκάλεσε τὸν Σεβασμιώτατο νὰ λειτουργήσει τὴν δωρεὰ του αὐτὴ ὡς Μοναστῆρι, ἀφοῦ
εὑρεθεῖ ἡ κατάλληλη ἀδελφότητα.
Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε ἐγκαρδίως τὸν κ.
Ὑπουργὸ γιὰ τὴν δωρεὰ του αὐτή, τὴν ὁποία ἐχαρακτήρισε ὡς μεγάλη πράξη εὐλαβείας καί ἀγάπης πρὸς τὸν
μοναχισμὸ καὶ τὸν τόπο μας καὶ τοῦ ὑπεσχέθη ὅτι ὅταν
ὁλοκληρωθοῦν οἱ κανονικὲς καὶ νόμιμες διαδικασίες θὰ τελέσει καὶ τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ.
«Ἀφιέρωμα στὴν γυναίκα τοῦ τόπου μας».

Ὁ Καθηγητὴς Ἰατρικῆς καὶ τ. Ὑπουργὸς κ. Ἀθανάσιος
Γιαννόπουλος ἀνήγειρε Μοναστήρι καὶ τὸ προσφέρει
τὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας.

Ὁ Καθηγητὴς Ἰατρικῆς, Χειροῦργος καὶ τ. Ὑπουργὸς κ.
Ἀθανάσιος Γιαννόπουλος ἐπεσκέφθη τὸ πρωὶ τῆς Πέμπτης 26 Ἀπριλίου τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας
κ. Νικόλαο στὸ Γραφεῖο του εἰς τὸ Πνευματικὸ – Διοικητικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ τοῦ ἀνακοίνωσε
τὴν πρόθεσή του, νὰ παραχωρήσει εἰς τὴν Ἱερὰ Μητρό-

Μέσα στὴν χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως πραγματοποιήθηκε μὲ
ἐπιτυχία ἡ μουσικοχορευτικὴ Ἐκδήλωση μὲ τίτλο «Ἀφιέρωμα στὴν γυναίκα τοῦ τόπου μας», τὴν ὁποία διοργάνωσε ἡ Ἐνορία τῆς Ἁγίας Βαρβάρας Λαμίας, τὸ
ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς τοῦ Παραλύτου 29 Ἀπριλίου,
στὸ Ἀμφιθέατρο τοῦ Πνευματικοῦ - Διοικητικοῦ Κέντρου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως παρουσίᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου.
Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐκδηλώσεως τὸ Ἐκκλησιαστικὸ
Συμβούλιο τοῦ Ναοῦ ἐκ μέρους ὁλοκλήρου τῆς Ἐνορίας
εἰς ἔνδειξιν τιμῆς σεβασμοῦ καὶ εὐγνωμοσύνης στὸ πρόσωπο τῆς μητέρας τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἀξιοτίμου κ. Μαρίας Πρωτοπαπᾶ, τῆς ἀπένειμε τιμητικὴ πλακέτα ὡς
πρότυπο ρωμιᾶς γυναίκας καὶ μάνας καθὼς καὶ μία
ὄμορφη ἀνθοδέσμη, μία εὐγενικὴ κίνηση, ἡ ὁποία συγκίνησε ἅπαντας τούς παρευρεθέντες.

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
Ἀπεδήμησε τὴν Μεγάλη Πέμπτη 5 Ἀπριλίου,
ὁ Μεγάλος Εὐεργέτης τῆς Μητροπόλεως μας

1 - 31 Ἰουλίου 2018

Ἰωάννης Ζάχος, Πρόεδρος τῆς Ἐταιρίας

Δηλώσεις συμμετοχῆς μέχρι 25 Ἰουνίου

Ἀφοὶ Ζάχου Ο.Ε. Κυλινδρόμυλοι Μακρακώμης.
Νεκρολογία θὰ δημοσιευθεῖ στὸ ἑπόμενο φύλλο.

Πληροφορίες καί δηλώσεις στούς Ἐνοριακούς Ναούς
καί στά Γραφεῖα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.

