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ραδιοφωνικά δελτία [1]
Υποβλήθηκε από _admin στις Παρ, 28/05/2021 - 12:30.

Αριθμός δελτίου:
2127

Ημερομηνία έκδοσης:
Παρασκευή, 28 Μάιος, 2021
Παρασκευή 27 Μαϊου σήμερα και η εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος
Ευτυχούς επισκόπου Μελιτινής. Τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ζαχαρίου, του Προυσαέως ο
οποίος μαρτύρησε το έτος 1802.Τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ελικωνίδος της εν Κορίνθω,
Ευτυχίου, Διοσκορίδου,Κρήσκη και Παύλου.
Επίσης σήμερα η εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη των Οσίων Ανδρέου του δια Χριστόν σαλού,
Νικήτα επισκόπου Χαλκηδόνος, του Ομολογητού και Ιγνατίου επισκόπου, του Ρώσου.
Ας δούμε τους τίτλους του σημερινού μας δελτίου
(*) Τις δημόσιες υπηρεσίες, διάφορα καταστήματα και γενικά την αγορά στο ιστορικό κέντρο της
πόλεως Λαμίας, περιέρχεται σήμερα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας στο πλαίσιο της
πραγματοποίησης του Εράνου της Αγάπης που πραγματοποιεί η τοπική μας Εκκλησία. Την Δευτέρα
για τον ίδιο σκοπό θα επισκεφθεί τους θεσμικούς Άρχοντες της Φθιώτιδος αλλά και διάφορους
άλλους παράγοντες του Νομού.
(*) Την ανάμνηση ενός θαύματος θα πανηγυρίσει το Σάββατο η ενορία του Αγίου Δημητρίου
Ανάβρας (Γούρα) Ν. Μαγνησίας και σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεσθεί Μέγας Πανηγυρικός
Αρχιερατικός Εσπερινός.
(*) Η 19η Επετειακή Εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως με θέμα: «Από την Άλωση στην
Επανάσταση» θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 11:00 πμ στον αύλειο χώρο του Ι.Ν. Αγίου
Παντελεήμονος Καμένων Βούρλων. Θα προηγηθεί αρχιερατική Θεία λειτουργία. Η εκδήλωση θα
μεταδοθεί τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά την Κυριακή στις 11:00 το πρωί.
(*) Στον ιστορικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παλαιοβράχας Σπερχειάδος θα ιερουργήσει
την Κυριακή της Σαμαρείτιδος 30 Μαϊου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας. Ακολούθως στην
Σπερχειάδα στις 11:45 θα τελέσει επιμνημόσυνη δέηση στο Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο «Καλύβα
Στεφανή».
(*) Έως αύριο Σάββατο θα πραγματοποιείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Λαμίας η έκθεση με τίτλο:
«ΦΘΙΩΤΙΣ 1821, ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ της συλλογής Ευαγγέλου Φ. Στεφανή».Πρόκειται για μία
συλλογή από πρωτότυπα και αυθεντικά έργα, τα οποία αναφέρονται όλα στην περιοχή της
Φθιώτιδας.

ΠΕΡΝΑΜΕ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΆ ΜΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

(*) Λειτουργικό και Ποιμαντικό Πρόγραμμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών
μέχρι τις 31 Μαΐου 2021. Σήμερα ο Ποιμενάρχης μας και συγκεκριμένα περιέρχεται δημόσιες
υπηρεσίες, διάφορα καταστήματα και γενικά την αγορά στο ιστορικό κέντρο της πόλεως Λαμίας,
συνοδευόμενος από ομάδα εθελοντών και εθελοντριών του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς
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Μητροπόλεως, στο πλαίσιο της πραγματοποίησης του Εράνου της Αγάπης.
19:00 μμ Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ανάβρας
(Γούρα) Ν. Μαγνησίας για την επέτειο του θαύματος, το οποίο επιτέλεσε ο Άγιος Σεραφείμ στο
χωριό το έτος 1816, σώζοντας τους κατοίκους από την θανατηφόρο επιδημία της πανώλης.
Σάββατο 29 Μαΐου 2021
07:00 μμ Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Καμένων
Βούρλων.
(ραδιοφωνική – διαδικτυακή μετάδοση)
10:00 - 11:00 πμ Ο Σεβασμιώτατος θα περιέλθει την αγορά της Λουτροπόλεως των Καμένων
Βούρλων συνοδευόμενος από ομάδα εθελοντών και εθελοντριών του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου
της Ιεράς Μητροπόλεως, στο πλαίσιο της πραγματοποίησης του Εράνου της Αγάπης.
11:00 πμ Ο Σεβασμιώτατος θα ομιλήσει στην 19η Επετειακή Εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως με
θέμα: «Από την Άλωση στην Επανάσταση» στον αύλειο χώρο του Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος Καμένων
Βούρλων.
18:30 μμ Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των πεσόντων και αγνοουμένων πολεμιστών της ΕΛΔΥΚ
στην Κύπρο το 1974 με την ευκαιρία της επετείου της Αλώσεως της Πόλεως το 1453.
19:00 μμ Αναστάσιμος Αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου Λαμίας και εν συνεχεία θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη ομιλία του με θέμα «Αύριο
είναι Κυριακή».
(ραδιοφωνική – διαδικτυακή μετάδοση)
Κυριακή 30 Μαΐου 2021

07:00 πμ Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον ιστορικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Παλαιοβράχας Σπερχειάδος.
(τηλεοπτική - ραδιοφωνική – διαδικτυακή μετάδοση)
10:45 πμ Ο Σεβασμιώτατος θα περιέλθει την κεντρική πλατεία της Μακρακώμης συνοδευόμενος
από ομάδα εθελοντών και εθελοντριών του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως,
στο πλαίσιο της πραγματοποίησης του Εράνου της Αγάπης.
Ακολούθως θα μεταβεί στην Σπερχειάδα όπου θα πραγματοποιηθούν στις 11:45 οι εκδηλώσεις
εορτασμού τιμής για την έναρξη του οργανωμένου ένοπλου αγώνα κατά των κατακτητών το Μάιο
του 1942 από την «ΚΑΛΥΒΑ ΣΤΕΦΑΝΗ» στη Σπερχειάδα στο Ιστορικό Διατηρητέο Μνημείο «Καλύβα
Στεφανή»
18:00 - 21:00 μμ θα τελεί Ιερά Μυστήρια κατόπιν προσκλήσεων μελών της τοπικής μας Εκκλησίας.
Δευτέρα 31 Μαΐου 2021
07:30 πμ – 21:30 μμ Ο Σεβασμιώτατος θα επισκεφθεί τους θεσμικούς Άρχοντες της Φθιώτιδος αλλά
και διάφορους άλλους παράγοντες του Νομού, συνοδευόμενος από ομάδα εθελοντών και
εθελοντριών του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως, στο πλαίσιο της
πραγματοποίησης του Εράνου της Αγάπης και για να διατεθούν τα εναπομείναντα κουπόνια.
(*) Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητος μας ενημερώνει με Δελτίο Τύπου
ότι.συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα οι Συνοδικές και Περιφερειακές εκδηλώσεις της Εκκλησίας
της Ελλάδος για να τιμηθεί η επέτειος των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επνστάσεως
του 1821. Στις εκδηλώσεις τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προφυλάξεως από τον κορωνοϊό.
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Συγκεκριμένα, το Σάββατο 29 Μαϊου, η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, με αφορμή τον εορτασμό της
συμπλήρωσης διακοσίων ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, συνεχίζοντας την
υλοποίηση των προγραμματισμένων επετειακών εκδηλώσεων, παρουσιάζει στις 18.00 την
προγραμματισμένη Επιστημονική Ημερίδα, με θέμα: «Η προσφορά του Ορθόδοξου Μοναχισμού στην
παιδεία και στον πολιτισμό του Γένους, με ιδιαίτερη έμφαση στην Μεσσηνία».
Για το συγκεκριμένο θέμα θα ομιλήσουν δύο ειδικοί επιστήμονες:
α) ο κ. Νικόλαος Τόμπρος, Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας στην Στρατιωτική Σχολή
Ευελπίδων, με θέμα: «Η συμβολή των Μονών της Ελλάδος και ιδιαιτέρως της Μεσσηνίας στην
Επανάσταση του 1821» και
β) ο κ. Ιωάννης Μπουγάς, Θεολόγος, Δρ Νεωτέρας Ελληνικής Ιστορίας και Φιλοσοφίας, με θέμα: «Η
προσφορά των Μονών της Μεσσηνίας στην παιδεία των Ελλήνων κατά την Επανάσταση του 1821
και μετά από αυτήν».
Λόγω των περιοριστικών μέτρων, η Ημερίδα θα μεταδοθεί διαδικτυακώς, από το κανάλι της Ιεράς
Μητροπόλεως στο YouTube, με τίτλο: «Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας – Εορτασμός 200 ετών».
Επίσης, η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, συμβάλλοντας στη διατήρηση της μνήμης του
κοσμοϊστορικού γεγονότος της Άλωσης της Κωνσταντινουπόλεως, διοργανώνει την διαδικτυακή
συναυλία «Μας πήρανε την Πόλη μας», η οποία θα προβληθεί την ημέρα μνήμης της Αλώσεως, στις
29 του μηνός Μαΐου.
Ξεκινώντας με αναφορά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου στη Μεγάλη
Εκκλησία, η βιντεοσκοπημένη συναυλία, με αφηγήσεις κειμένων, ύμνους και θρήνους από σολίστες,
την χορωδία και την ορχήστρα της Σχολής Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς
Μητροπόλεως Μεσσηνίας, ζωντανεύει τις μνήμες του Γένους, υμνεί την ομορφιά της Πόλης,
ανασύρει τους θρύλους και τις χαμένες παραδόσεις για το χτίσιμο της Αγια-Σοφιάς, ψάλλει τα
νικητήρια στην Υπεραγία Θεοτόκο και ταξιδεύει το νου πίσω στα τρομερά γεγονότα της Άλωσης.
Η αναμετάδοση θα είναι δυνατή από τις 11:00 το πρωί της 29ης Μαΐου 2021, μέσω του
διαδικτυακού καναλιού της Ιεράς Μητροπόλεως στο YouTube, με τίτλο: «Ιερά Μητρόπολη
Μεσσηνίας – Εορτασμός 200 Ετών» και συγκεκριμένα στον διαδικτυακό σύνδεσμο
https://www.youtube.com/channel/UC1EBZ9K3rzuOnfrC_ysg0WA [2].
Την ίδια ημέρα, η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος θα τελέσει Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό
Ναό Αγίου Παντελεήμονος Καμμένων Βούρλων, μετά το πέρας της οποίας στο προαύλιο χώρο του
Ναού θα πραγματοποιηθεί επετειακή εκδήλωση με θέμα: «Από την Άλωση στην Επανάσταση». Στη
Θεία Λειτουργία θα προεξάρχει ο Σεβ. Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών. Για την συγκεκριμένη
εκδήλωση εξέδωσε ανακοίνωση η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος και μας ενημερώνει ότι η εκδήλωση
θα μαγνητοσκοπηθεί και θα προβληθεί την Κυριακή 30 Μαΐου 2021 στις 11:00 π.μ. από το επίσημο
κανάλι της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος στο Youtube, από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Ιεράς
Μητροπόλεως (89,4 Fm) και από τον Τηλεοπτικό Σταθμό «Star Κεντρικής Ελλάδος», καθώς και από
τον διαδικτυακό ιστότοπο www.ekklisia1821.gr [3] και τους αντίστοιχους λογαριασμούς στο
Facebook, στο Instagram, στο YouTube και στο Twitter, που η Εκκλησία της Ελλάδος ειδικώς
δημιούργησε για το σύνολο των επετειακών της δράσεων.
Η Ιερά Μητρόπολη Μαντινείας και Κυνουρίας θα τιμήσει την επέτειο των 200 ετών από την ιστορική
Συνέλευση των Πληρεξουσίων της Πελοποννήσου στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου των Καλτεζών.
Στις 18:00 του Σαββάτου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Αλέξανδρος
θα χοροστατήσει στον υπαίθριο Εσπερινό και θα τελέσει Επιμνημόσυνο Δέηση για την ανάπαυση της
ψυχής των μελών της Συνελεύσεως. Θα προηγηθεί η υποδοχή του επαναστατικού Λαβάρου της
Αγίας Λαύρας στον χώρο της Ιεράς Μονής Καλτεζών.
Την Κυριακή 30 Μαϊου, η Ιερά Μητρόπολη Μαντινείας και Κυνουρίας θα συνεχίσει τις επετειακές
εκδηλώσεις στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Καλτεζών όπου πραγματοποιήθηκε η Συνέλευση των
Πελοποννησίων τον Μάϊο του 1821. Στην Πολυαρχιερατική υπαίθρια Θεία Λειτουργία θα
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προεξάρχει ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Στη συνέχεια
ο Καθηγητής κ. Αθανάσιος Χρήστου θα ομιλήσει για τη σημασία της Συνελεύσεως των Καλτεζών.
Θα προσφερθεί γεύμα σε όλους τους προσκυνητές της Μονής.
Η Ιερα Μητρόπολη Παραμυθίας, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργας σε συνεργασία με την
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας θα τιμήσει τους αγώνες των Σουλιωτών και τους πεσόντες στο
ιστορικό Κούγκι. Τις εκδηλώσεις θα τιμήσει με την παρουσία της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.
Αικατερίνη Σακελλαροπούλου. Στις 11:30, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παραμυθίας κ. Τίτος θα
τελέσει τη Δοξολογία στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον ιστορικό χώρο του
Σουλίου χωρίς την παρουσία προσκυνητών. Στη συνέχεια, ο Σεβασμιώτατος θα τελέσει την
Επιμνημόσυνο Δέηση στο Ηρώο των Σουλιωτών μπροστά από το Βουλευτήριο. Θα ακολουθήσει η
κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο από την Εξοχωτάτη Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκέπτεστε τον διαδικτυακό ιστότοπο
www.ekklisia1821.gr [3], που η Εκκλησία της Ελλάδος ειδικώς δημιούργησε για το σύνολο των
επετειακών δράσεων του έτους αυτού, καθώς και τους αντίστοιχους λογαριασμούς στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube (@ekklisia1821).
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
(*) Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων εορτασμού 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση,
πραγματοποιείται η έκθεση με τίτλο: «ΦΘΙΩΤΙΣ 1821, ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ της συλλογής
Ευαγγέλου Φ. Στεφανή».
Η εν λόγω έκθεση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος και φιλοξενείται στη
Δημοτική Πινακοθήκη Λαμίας «Αλέκος Κοντόπουλος» (Αινιάνων 6, Λαμία).
Πρόκειται για μία συλλογή από πρωτότυπα και αυθεντικά έργα, τα οποία αναφέρονται όλα στην
περιοχή της Φθιώτιδας, με επίκεντρο τον τόπο και τους ανθρώπους και έχουν ως κοινό σημείο
αναφοράς τη συγκεκριμένη χρονολογική περίοδο, όπως αποτυπώθηκε απ’ τους καλλιτέχνες της
εποχής.
Ξυλογραφίες σε όρθιο και πλάγιο ξύλο, λιθογραφίες, χαλκογραφίες και χαρακτικά με διάφορες
τεχνικές συναπαρτίζουν μία συλλογή η οποία επιχειρεί με το δικό της τρόπο να συνθέσει τις
ιστορικές ψηφίδες της Φθιώτιδας του 1821.
Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν σπάνιοι χάρτες της συγκεκριμένης αλλά και ευρύτερης περιοχής με
κορυφαίους τους χάρτες του Πετρώφ για τη Φθιώτιδα και τη Λοκρίδα, αλλά και χάρτες της
πολιτικής γεωγραφίας (όπως ονομάζεται η περίοδος κατά την οποία μέσα από την επίσημη
χαρτογραφία επιχειρήθηκε η προώθηση συγκεκριμένων θέσεων για τα σύνορα ή για τη θρησκευτική
επιρροή στη διαμόρφωση των συνόρων).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το κειμήλιο που παρουσιάζει τη λεκάνη του Σπερχειού και την περιοχή
της Δαμάστας σε ένα χειροποίητο τοπογραφικό του 1870 με αναφορές στα Ταμπούρια του Διάκου,
στην «κρυφίαν οδόν Εφιάλτου» και σε άλλα ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία της τοπικής γεωγραφίας,
όπως και το βιβλίο με τα χειροποίητα ξυλόγλυπτα εξώφυλλα με 34 χαλκογραφίες και ξυλογραφίες
της επαναστατικής περιόδου. Η φυσική παρουσία κοινού και η πρόσβαση στην Έκθεση
πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.
Η Έκθεση είναι επισκέψιμη για το κοινό μέχρι και το Σάββατο (29/5): Πρωινά Δευτέρα έως Σάββατο
10.00 -14.00, απογεύματα: Τρίτη και Πέμπτη 18.00-20.30
Αυτές ήταν για σήμερα οι ειδήσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
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Σύνδεσμοι
[1] http://imfth.gr/radiofwnika_deltia/radiofonika-deltia-1389
[2] https://www.youtube.com/channel/UC1EBZ9K3rzuOnfrC_ysg0WA
[3] http://www.ekklisia1821.gr
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