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Ημερομηνία έκδοσης:
Τετάρτη, 17 Φεβρουάριος, 2021
Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου σήμερα και η Εκκλησία μας εορτάζει την μνήμη του αγίου ενδόξου
μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Τήρωνος.Τη μνήμη των αγίων νεομαρτύρων Θεοδώρου του
Βυζαντίου, του εν Μυτιλήνη ο οποίος μαρτύρησε το έτος 1795 και Μιχαήλ του Μαυροειδούς, του εν
Ανδριανουπόλει ο οποίος μαρτύρησε το έτος 1544..Την ανάμνηση της ευρέσεως των ιερών
λειψάνων του Μεγαλομάρτυρος Μηνά του καλλικελάδου.Τη μνήμη των οσίων Θεοστηρίκτου,
Ευξιφίου επισκόπου Σολέας Αλαμανίας Κύπρου, του θαυματουργού.Τη μνήμη της οσίας Μαριάμνης
της αποστόλου, αδελφής Φιλίππου αποστόλου και του Αγίου Ερμογένους Πατριάρχου Μόσχας.Επίσης
σήμερα η εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη των ευσεβών βασιλέων Μαρκιανού και Πουλχερίας της
παρθένου.
Ας δούμε τους τίτλους του σημερινού μας δελτίου

(*) Συγχαρητήρια επιστολή απέστειλε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας στον νέο Μητροπολίτη
Κρήνης κ Κύριλλο προκειμένου να του ευχηθεί για τη νέα του εκκλησιαστική και ιστορική διακονία
μέσα στο χώρο της Εκκλησίας.
(*) Ολοκληρώθηκε η δεκάτομη μικρή βιβλιοθήκη με τα πρακτικά των 10 Διεθνών Επιστημονικών
Συνεδρίων που διοργάνωσε από το 2012 η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος ως μία
πνευματική και ιστορική προσφορά στο Έθνος. Τίθεται στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.
(*)Ραδιοφωνικό Αφιέρωμα στην επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση πραγματοποιεί
από χθες και μέχρι την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός κάθε απόγευμα
από τις 5 μεχρι τις 10 το βράδυ.
ΠΕΡΝΑΜΕ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΆ ΜΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
(*) Συνεδρίασε χθες Τρίτη η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, υπό την
προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας η Ιερά
Σύνοδος μεταξύ άλλων εξέλεξε τον Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ἀβύδου κ. Κύριλλο, Καθηγητή τοῦ
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Μητροπολίτη Κρήνης καί διωρίσθη ὡς Πατριαρχικός Ἔξαρχος ἐπί κεφαλῆς
τῆς νεοσυστάτου Ἐξαρχίας Μελίτης (Μάλτας). να σας θυμίσουμε ότι ο Σεβασμιώτατος κ Κύριλλος
κατάγεται από την πόλη της Λαμίας. Ο Ποιμενάρχης μας κ Συμεών με πολύ χαρά πληροφορήθηκε το
γεγονός και του απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Ιεράς
μας Μητροπόλεως.
(*) Εξεδήμησε εις Κύριον ο συνταξιούχος κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως μακαριστός Δημήτριος
Καλτσάς. Η εξόδιος ακολουθία του θα τελεσθεί στις 3 το μεσημέρι στον κοιμητηριακό ναό της
ενορίας των Αλεπισπίτων. Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας στην εξόδιο ακολουθία θα
εκπροσωπήσει ο ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμ. πατήρ Σεραφείμ Ζαφείρης.
Copyright © 2013 Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος, Τ.Κ. 35100, Τηλ. 22310 50552-3, imfth@otenet.gr.

Page 1 of 5

ραδιοφωνικά δελτία
Δημοσίευση από Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος
(http://imfth.gr)
(*)Η Εκκλησία της Ελλάδος ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η εκτύπωση των δύο Τόμων των δύο
τελευταίων Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων με θέμα την Ελληνική Επανάσταση του 1821.
Συμπληρώνεται, έτσι, η δεκάτομη μικρή βιβλιοθήκη με τα πρακτικά των 10 Διεθνών Επιστημονικών
Συνεδρίων που διοργάνωσε ήδη από το έτος 2012 η Ιερά Σύνοδος διά της Ειδικής Συνοδικής
Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος, ως μία πνευματική και ιστορική προσφορά στο Έθνος. Σ’
αυτήν περιλαμβάνονται εκατοντάδες πρωτότυπες εισηγήσεις Ακαδημαϊκών, Πανεπιστημιακών και
φιλίστορων ερευνητών διεθνούς κύρους, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.
Στον διαδικτυακό ιστοχώρο www.ekklisia1821.gr [2] καθώς και στους αντίστοιχους λογαριασμούς
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, YouTube και Twitter) που η Εκκλησία της
Ελλάδος ειδικώς δημιούργησε για το σύνολο των επετειακών δράσεων, αναρτήθηκε και σχετικό
ενημερωτικό φιλμ (https://www.youtube.com/watch?v=PdNX-CGF8vc [3]) για τον καθένα και την
καθεμιά που ενδιαφέρονται να προμηθευτούν τα εν λόγω βιβλία.
Ο δεκαετής αυτός επιστημονικός διάλογος είχε κατ’ έτος την εξής θεματολογία: «Ιστοριογραφία
και πηγές για την ερμηνεία του 1821». (2012), «Η ζωή των υποδούλων Ελλήνων επί Τουρκοκρατίας.
Καταπίεση - Κοινοτισμός - Παιδεία» (2013), «Ορθόδοξη Εκκλησία και διαφύλαξη της εθνικής ταυτότητος - Νεομάρτυρες, Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός - Επαναστατικά Κινήματα» (2014), «Ελληνικός και
Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός» (2015), «Ο διεθνής περίγυρος και ο φιλελληνισμός κατά την Ελληνική
Επανάσταση» (2016), «Πολεμικές συγκρούσεις και τόποι καθαγιασμού του απελευθερωτικού Αγώνος
κατά την Επανάσταση του 1821» (2017), «Οι φιλελεύθεροι θεσμοί του Αγώνος της Ελληνικής
Επαναστάσεως» (2018), «Οι μεγάλες Προσωπικότητες της Ελληνικής Επαναστάσεως - Ομοψυχία και
διχόνοια κατά την Επανάσταση». (2019), «Τα οικονομικά του Αγώνος - Η επίτευξη και η αναγνώριση
της Ελληνικής Ανεξαρτησίας» (16– 17.10.2020), «Η επίδραση της Ελληνικής Επαναστάσεως στη λογοτεχνία και στην Τέχνη» (27– 28.11.2020).
Εκ της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
(*) Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος για το 1821, στις οποίες
συμμετέχει και η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος, από χθες Τρίτη το απόγευμα και μέχρι την Κυριακή 21
Φεβρουαρίου το απόγευμα, ο Ραδιοφωνικός Σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος μεταδίδει
ένα αφιέρωμα τιμής και μνήμης στους ήρωες και στα γεγονότα, που σημάδεψαν την ιστορία της
πατρίδος μας, το οποίο είναι μία σπουδαίας ποιότητας παραγωγή του Ραδιοφωνικού Σταθμού της
Εκκλησίας της Ελλάδος.
Το αφιέρωμα αυτό είναι το δεύτερο, το οποίο πραγματοποιεί ο Ραδιοφωνικός Σταθμός της
Εκκλησίας της Ελλάδος, στο πλαίσιο εορτασμού της επετείου των 200 ετών από την Ελληνική
Επανάσταση.
Κάθε απόγευμα από τις 17:00 μ.μ έως και τις 10:00 μ.μ, ο Ραδιοφωνικός μας Σταθμός
φιλοξενεί στην συχνότητα των 89,4 FM και στους διαδικτυακούς συνδέσμους www.imfth.gr [4],
www.e-radio.gr [5] και www.live24.gr [6]. αυτό το αφιέρωμα, στο οποίο καταξιωμένοι
δημοσιογράφοι και συνεργάτες του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος συνομιλούν
με καθηγητές Πανεπιστημίων και ανθρώπους του πνεύματος και της διανόησης και αναλύουν
ιστορικά γεγονότα και μάχες από τα 400 χρόνια σκλαβιάς των Ελλήνων, καλύπτοντας ένα χρονικό
πλαίσιο «από την Άλωση της Πόλης ως την Επανάσταση του 1821», το οποίο είναι και ο τίτλος του
Ραδιοφωνικού αφιερώματος.
Το αφιέρωμα μεταδίδεται κάθε απόγευμα από χθες έως και την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου,
εκτός από το Σάββατο, λόγω της ζωντανής μεταδόσεως του Αναστάσιμου Αρχιερατικού Εσπερινού
από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας και της ομιλίας του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Συμεών με θέμα: «Αύριο είναι Κυριακή».
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών ευχαριστεί τον Διευθυντή του Ραδιοφωνικού
Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος Δρ. κ. Αλέξανδρο Κατσιάρα για την παραχώρηση της αδείας
αναμεταδόσεως αυτού του μοναδικού και εκλεκτού ιστορικού αφιερώματος, αλλά και των
υπολοίπων που θα ακολουθήσουν.
(*)Ο χιονιάς «ΜΗΔΕΙΑ» μπορεί να δημιούργησε προβλήματα στην κίνηση και ομαλή διαβίωση σε
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πολλές περιοχές της πατρίδας μας, χάρισε όμως πανέμορφα τοπία και υπέροχες χιονισμένες εικόνες
σε όλη την χώρα.
Παρακαλέσαμε όλες τις μοναστικές μας αδελφότητες να μας στείλουν μερικά τέτοια στιγμιότυπα
και, όσες είχαν την δυνατότητα, μας απέστειλαν το φωτογραφικό υλικό που σας το χαρίζουμε προς
τέρψιν ψυχών και οφθαλμών!!!
ΥΓ. Οι φωτογραφίες δημοσιευονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως και προέρχονται
διαδοχικά από τις Ιερές Μονές: Παναγίας Δαμάστας, Παναγίας Αγάθωνος, Παναγίας
Αντινίτσης, Αγίου Βλασίου Στυλίδος, Αγίου Γεωργίου Μύλων Πελασγίας, Αγίου Αθανασίου
Ομβριακής, Αγίων Αναργύρων Αταλάντης, Αγίου Γεωργίου Μαλεσίνας, Μεταμορφώσεως του
Σωτήρος Λιβανατών και Παναγίας Γαβριώτισσας Δαδίου.
(*) Η Ιερά Μητρόπολις Φθιώτιδος σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Φθιώτιδας και με τη στήριξη της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και των Δήμων Λαμιέων,
Λοκρών, Μακρακώμης, Στυλίδος, Δομοκού, Καμένων Βούρλων και Αμφίκλειας – Ελάτειας,
διοργανώνουν εκπαιδευτικό – πολιτιστικό πρόγραμμα με θέμα: «Το θαύμα του 1821 και το όραμα
του 2021 μέσα από τα μάτια ενός παιδιού του τότε και του σήμερα».
Το εκπαιδευτικό – πολιτιστικό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές/τριες των σχολείων του νομού
Φθιώτιδας κάθε βαθμίδας και τύπου (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια κάθε τύπου).
Οι αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό αποστέλλονται ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά μέχρι την
Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13:00 στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, όπου ανήκει η κάθε
σχολική μονάδα.
Οι μαθητικές δημιουργίες θα παρουσιαστούν και θα βραβευτούν σε ειδική εκδήλωση, η οποία θα
πραγματοποιηθεί στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος στο Καινούριο Λοκρίδος,
τη Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 7 μ. μ., με την παρουσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.
Τα βραβεία περιλαμβάνουν: Χρηματικά έπαθλα, φορητές ηλεκτρονικές συσκευές, δωρεάν φοίτηση
στο Ωδείο της Ι.Μ. Φθιώτιδος.
Σε όλους τους μαθητές και τους επιβλέποντες εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα
θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής και αναμνηστικά δώρα.
Στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος www.imfth.gr [7] είναι αναρτημένες όλες οι
πληροφορίες που αφορούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και εκεί θα ανακοινώνεται οποιαδήποτε
σχετική με αυτό ενημέρωση.
(*) Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της
Ελλάδος ενημερώνει ότι συνεχίζεται έως την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 η διεξαγωγή του Γ’
Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού για το σχολικό έτος 2020-2021, με θέμα: «Προσωπικότητες
της μετεπαναστατικής περιόδου του 1821».
Ο Γ’ Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός δημιουργίας ταινίας μικρού μήκους (διάρκειας έως έξι
λεπτών) από μαθητές και μαθήτριες των τάξεων της Β’ και της Γ’ Γυμνασίου, διοργανώνεται από
την Ιερά Σύνοδο διά της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος και το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων διά της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων.
Οι προσωπικότητες που προβάλλονται στη μετεπαναστατική περίοδο του 1821 είναι ο π.
Κωνσταντίνος Οικονόμου ο εξ Οικονόμων, η Ευανθία Καΐρη, ο Ιωάννης Καποδίστριας και ο
Κωνσταντίνος Κανάρης.
Οι όροι συμμετοχής αναγράφονται στον διαδικτυακό ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας:
https://www.minedu.gov.gr/gymnasio-m-2/mathites-gymnasiou/46784-23-10-20... [8] και οι
διακριθέντες μαθητές του διαγωνισμού θα λάβουν διάκριση επαίνου. Εφόσον οι υγειονομικές
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συνθήκες το επιτρέψουν, οι διακριθέντες, ως έπαθλο, θα συμμετάσχουν κατά τον μήνα Μάιο 2021
σε εκπαιδευτική εκδρομή στο Πήλιο ή, εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα λάβουν όλοι ως έπαθλο
έναν φορητό υπολογιστή (tablet).
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καθηγητές και μαθητές μπορούν να
απευθύνονται στο Υπουργείο Παιδείας, στη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων (τηλ: 2103442840,
mail: 1821@minedu.gov.gr [9]) ή στον Γραμματέα της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής
Ταυτότητος Αρχιμ. Βαρθολομαίο Αντωνίου- Τριανταφυλλίδη (τηλ: 2107272268/255, 6983772240)
καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος:
politistikitautotita@yahoo.gr [10].
Εκ της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
(*)Είδηση που μας έρχεται από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λαμιέων
ΘΕΜΑ : Δωρέαν μεταφορά δημοτών που ανήκουν σε ευάλωτες ή ευπαθείς ομάδες στο εμβολιαστικό
κέντρο Καμένων Βούρλων
Ο Δήμος Λαμιέων λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα και τη σημαντικότητα της ολοκλήρωσης
της διαδικασίας του μαζικού εμβολιασμού για την αντιμετώπιση της πανδημίας και με γνώμονα τη
συνδρομή στους συνδημότες μας που θα δυσκολευτούν να προσεγγίσουν το εμβολιαστικό κέντρο
Καμένων Βούρλων, δρομολογεί τη δωρεάν μεταφορά τους στο εν λόγω κέντρο.
Συγκεκριμένα, όχημα του Δήμου, το οποίο θα ξεκινά καθημερινά από το Δημαρχείο (Φλέμιγκ και
Ερυθρού Σταυρού) και ώρα 8.30 πμ. Θα μεταφέρει στο εμβολιαστικό κέντρο Καμένων Βούρλων
όσους συνδημότες μας έχουν κλείσει ραντεβού να εμβολιαστούν και δεν έχουν την δυνατότητα να
μετακινηθούν με δικά τους μέσα.
Η διαδικασία είναι απλή:
Ο πολίτης θα ενημερώνει την γραμμή εξυπηρέτησης του δημότη 15188 τουλάχιστον 2 ημέρες πριν
το προκαθορισμένο ραντεβού για τον εμβολιασμό, καθημερινά 8.00π.μ.-15 μ.μ και η Κοινωνική
Υπηρεσία θα επικοινωνεί με τον δημότη.
Η μεταφορά των πολιτών θα γίνει με την τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων που ορίζουν οι
αρμόδιες αρχές για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού και χωρίς συνοδό.

Αυτές ήταν για σήμερα οι ειδήσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ»
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ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ»
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