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Αριθμός δελτίου:
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Ημερομηνία έκδοσης:
Πέμπτη, 18 Νοέμβριος, 2021
Πέμπτη 18 Νοεμβρίου σήμερα και η εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του τη μνήμη των Αγίων
μαρτύρων Πλάτωνος και Ρωμανού διακόνου. τη μνήμη των Αγίων μαρτύρων Αλφαίου, Ζακχαίου
διακόνου, του εν Ισπανία, Ρωμανού του εκ Παλαιστίνης και του συν αυτώ μάρτυρος νηπίου.Επίσης
σήμερα η εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του νεομάρτυρος Αναστασίου, του εκ Παραμυθίας
Ηπείρου και του Οσίου Βασιλείου.
Ας δούμε τους τίτλους του σημερινού μας δελτίου.
(*) «Με θέμα την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας» ομίλησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
χθες το απόγευμα στην Ενοριακή Κατηχητική Σύναξη, στο Αμφιθέατρο του Δήμου Δομοκού.
(*) Το ετήσιο μνημόσυνό του αειμνήστου Διευθυντή Β/μιας Εκπαιδεύσεως Φθιώτιδος Κωνσταντίνου
Αργυρόπουλου θα τελέσει ο Ποιμενάρχης μας το Σάββατο το πρωί στο Πρότυπο Εκκλησιαστικό
Σχολείο Λαμίας. Ακολούθως στις 10 θα μετάσχει στο αφιέρωμα που θα πραγματοποιηθεί στην
αίθουσα τελετών του Μουσικού Σχολείου Λαμίας.
(*) Μέγας αρχιερατικός εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας θα
τελεσθεί το Σάββατο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου
Λιβαδειάς.
(*) Αρχιερατική Θεία Λειτουργία θα τελεσθεί την Κυριακή 21 Νοεμβρίου στον Μητροπολιτικό Ιερό
Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας επί τη εορτή των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου και τη
ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων.
ΠΕΡΝΑΜΕ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΆ ΜΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

(*)Στην πόλη του Δομοκού μετέβη χθες το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Συμεών, προκειμένου να πραγματοποιήσει ομιλία στην Ενοριακή Κατηχητική Σύναξη, η οποία
πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Ενοριακών Κατηχητικών Συνάξεων κάθε Δευτέρα και κάθε
Τετάρτη σε 86 Ενορίες της Ιεράς Μητροπόλεως μας και στις οποίες ο Σεβασμιώτατος όπως
εδήλωσε προτίθεται κατά το δυνατόν να επισκεφθεί καθ΄όλη την διάρκεια του έτους διαδοχικά και
να πραγματοποιήσει επίκαιρες ομιλίες.
Στο Αμφιθέατρο του Δήμου Δομοκού ο κ. Συμεών, συνοδευόμενος από τον Διευθυντή του Γραφείου
Συντονισμού Θείου Κηρύγματος της Ιεράς Μητροπόλεως και Ιεροκήρυκα Αρχιμ. π. Ηρωδίων Ρίζο,
παρουσία των Ιερέων της πόλεως, του Δημάρχου κ. Χαράλαμπου Λιόλιου, του Προέδρου του Δ.Δ.
Δομοκού κ. Δημητρίου Τσόγκα, του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Λελιντζή και του π. Δημάρχου
Δομοκού κ. Δημητρίου Τσόγκα, πραγματοποίησε ομιλία με θέμα την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας
μας.
Ο Σεβασμιώτατος εξέφρασε την χαρά του που βρέθηκε κοντά στους κατοίκους του Δομοκού, τους
ευλόγησε πατρικά και τους ευχήθηκε καλό υπόλοιπο της Τεσσαρακοστής.
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(*)Λειτουργικό και Ποιμαντικό πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ.
Συμεών έως 21 Νοεμβρίου 2021

Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021
Επιθεώρηση εργασιών στα υπό εκτέλεση έργα της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδας σε διαφορα
σημεία της Π.Ε. Φθιώτιδας
Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021
08:45 π.μ. Ετήσιο Αρχιερατικό Μνημόσυνο του μακαριστού Διευθυντή Β/θμιας Εκπαιδεύσεως
Φθιώτιδος Κωνσταντίνου Αργυρόπουλου στον Ιερό Ναό του Αγίου Στυλιανού και Αγίας Αικατερίνης
στο Πρότυπο Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας.
10:00 π.μ. Εκδήλωση αφιέρωμα στη μνήμη του αειμνήστου Διευθυντή Β/μιας Εκπαιδεύσεως
Φθιώτιδος Κωνσταντίνου Αργυρόπουλου στην αίθουσα τελετών του Μουσικού Σχολείου Λαμίας από
την Διεύθυνση Β/μιας Εκπαιδεύσεως Φθιώτιδος σε συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Λαμίας υπό
την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
18:00 μ.μ. Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου μας κ. Συμεών στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Λειβαδιάς,
κατόπιν προσκλήσεως του οικείου Ποιμενάρχου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβών και
Λεβαδείας κ. Γεωργίου.
Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021
07:00 π.μ. Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού
της Θεοτόκου Λαμίας.
(ραδιοφωνική – διαδικτυακή μετάδοση)
10:00 π.μ. Επίσημη Δοξολογία Εορτής των Ενόπλων Δυνάμεων.
10:30 π.μ. Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στον Αδριάντα του Εύζωνα Πολεμιστή στην
Πλατεία Πάρκου.
19:00 μ.μ. Μουσικοφιλολογική εκδήλωση για τα είκοσι χρόνια από την εκδημία του Άρχοντος
Μουσικοδιδασκάλου του Οικουμενικού Θρόνου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ στο Αμφιθέατρο «Μίκης
Θεοδωράκης» στο Δημαρχείο Χολαργού στην Αθήνα.
(*)Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών υλοποιεί στις Ιερές
Μητροπόλεις ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία απευθύνεται σε εθελοντές, στελέχη και
συνεργάτες, κληρικούς και λαϊκούς της Εκκλησίας, αλλά και άλλων φορέων που παρέχουν ανάλογες
υπηρεσίες, με στόχο την ενίσχυση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων για την υποστήριξη του
έργου που προσφέρεται στις κοινωνικοπρονοϊακές και λοιπές εκκλησιαστικές δομές και Ενορίες. Οι
συμμετέχοντες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης λαμβάνουν Βεβαίωση
Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης. Επιπλέον προσφέρουν την δυνατότητα συμμετοχής σε λειτουργούς,
οι οποίοι μέσα από άλλους κρατικούς θεσμούς αντιμετωπίζουν κρίσιμα ζητήματα της σύγχρονης και
ραγδαία εξελισσόμενης κοινωνίας.
Η Ιερά Μητρόπολις Φθιώτιδος έχει συνάψει σύμφωνο συνεργασίας με το ΙΠΕ και υλοποιεί σειρά
Προγραμμάτων στο αμφιθέατρό της με αξιόλογους ομιλητές. Στο πρόγραμμα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΡΟΝΟΙΑΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΝΘΟΥΣ σήμερα στους
συμμετέχοντες μίλησε ο κ Παναγιώτης Σκαλτσης καθηγητής Λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής
του Α.Π.Θ. με θέμα «η χρήση της νεκρώσιμης ακολουθίας και των ιερών μνημοσύνων για την
ψυχολογική υποστήριξη των πενθούντων. Το μάθημα θα επαναληφθεί και το απόγευμα στη Λοκρίδα
και συγκεκριμένα στο πνευματικό κέντρο των Αγίων Θεοδώρων. Στο πρόγραμμα
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΡΟΝΟΙΑΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ το επόμενο μάθημα θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου όπου ο κ Ευάγγελος
Πεπές επίκουρος καθηγητήςχριστιανικήςπαιδαγωγικήςθεολογικής σχολής Α.Π.Θ. με θέμα «η
στήριξη της οικογενειακής ισορροπίας απέναντι στα προβλήματα της εφηβικής ηλικίας».
(*) Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερά Αγρυπνία θα τελεσθεί αύριο στις 9:00
το βράδυ στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας Λαμίας με ομιλητή τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο
της Ι Μ π Νεόφυτο Ραφαηλίδη και στον ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου Στυλίδος με ομιλητή τον
Αρχμ.π. Ιγνάτιο Σάπιο,Ηγούμενο της ι.Μ Αγίου Γεωργίου Στυλίδος.
(*) Τη μεγάλη θεομητορική εορτή των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου θα εορτάσει η Εκκλησία
μας την Κυριακή 21 Νοεμβρίου. Στη πόλη της Λαμίας πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Εισοδίων Θεοτόκου
Αρχοντικής της ενορίας του Αγίου Νικολάου, που είναι ο αρχαιότερος Ναός της Λαμίας. Σύμφωνα
με το πρόγραμμα εορτασμού στις 5:00 το απόγευμα θα τελεσθεί πανηγυρικός εσπερινός με
αρτοκλασία και το πρωί Ορθρος και Θεία Λειτουργία. Επίσης πανηγυρίζει και ο Ιερός Ναός Εισοδίων
της Θεοτόκου Σταυρού όπου στις 6:00 το απόγευμα, θα τελεσθεί πανηγυρικός εσπερινός μετα
λιτής και αρτοκλασία. Την Κυριακή το πρωί Ορθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία με
αρτοκλασία. Ο παλαιός ενοριακός Ναός του Σταυρού κτίστηκε κατά την περίοδο 1927-1930. Η
πρώτη Θεία Λειτουργία τελέσθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 1930. Στη συνέχεια όμως λόγω
ακαταλληλότητος κτίστηκε κοντά στον παλαιό, νέος ιερός ναός. Η έναρξη των εργασιών
ανεγέρσεως έγινε το 1995 και εγκαινιάσθηκε στις 26 Απριλίου του 2009. Στις 21 του μηνός
πανηγυρίζουν ακόμα ο ενοριακός Ιερός Ναός στο Μώλο, στην Αμφίκλεια καθώς και τα παρεκκλήσια
στη Σκάλα, στο Κυπαρίσσι Αταλάντης και στην Ελάτεια. Στην Αμφίκλεια ο πανηγυρικός εσπερινός
με αρτοκλασία θα αρχίσει στις 6:00 το απόγευμα. Το πρωί της εορτής θα τελεσθεί πανηγυρική Θεία
Λειτουργία. Στο πλαίσιο του εορτασμού στις 11:00 ο αγροτικός Συνεταιρισμός της πόλης θα
παραθέσει δεξίωση στα γραφεία του.
Αυτές τις ημέρες στον Ιερό Ναό Εισοδίων Θεοτόκου Αμφικλείας φιλοξενείται η ιερά εικόνα της
Παναγίας της Γαυριώτισσας από την ιερά μονή Δαδίου και θα παραμείνει προς προσκύνηση και
αγιασμό των πιστών έως την Κυριακή 26 Νοεμβρίου. Εν συνεχεία θα φιλοξενηθεί για μια εβδομάδα
στον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου.
Στο πλαίσιο τον εορτασμών έχει προγραμματιστεί διαδικτυακή εκδήλωση την Κυριακή στις 6:00 το
απόγευμα του Λαογραφικού Συλλόγου Αμφίκλειας "Η Δαδιώτικη Εστία" με θέμα: "Η Παναγία η
Μεσοσπορίτισσα και τα λατρευτικά Πολυσπόρια (Πανσπερμία)" με ομιλήτρια την κ Αικατερίνη
Πολυμέρου-Καμηλάκη, ενώ με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση θα
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23Νοεμβρίου Επετειακή Εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος
με θέμα: "Σημαντικές προσωπικότητες προ και κατά τη διάρκεια της Επαναστάσεως" σε
συνδιοργάνωση με τον Δήμο Αμφίκλειας Ελάτειας..
Πριν κλείσουμε την αναφορά μας στην θεομητορική εορτή να αναφέρουμε ότι η εορτή των Εισοδίων
της Θεοτόκου, ονομάζεται και εορτή της Μεσοσπορίτισας και θεωρείται εορτή των αγροτών. Για το
λόγο αυτό τα μέλη του συλλόγου γυναικών της ενορίας Αγίου Γεωργίου Λιανοκλαδίου όπως κάθε
χρόνο έτσι και φέτος, την ημέρα της εορτής θα βράσουν διαφόρους σπόρους τα οποία θα
ευλογηθούν μετά τη Θεία Λειτουργία και θα διανεμηθούν στο εκκλησίασμα. Στο τέλος της Θείας
Λειτουργίας θα τελεσθεί αρτοκλασία,προσφορά του Γενικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού
Λιανοκλαδίου και θα προσφέρει κέρασμα στο εκκλησίασμα.
(*) Εν όψει της Μεγάλης Εορτής των Χριστουγέννων τελούν Ιερό Σαρανταλείτουργο οι κάτωθι
Ενορίες: Η Ενορία του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου κατά τις ώρες 6:30
έως 8:30 , η Ενορία της Αγίας Σοφίας Λαμίας 6 έως 8 το πρωί στο Ιερό παρεκκλήσιο του Αγίου
Ηρωδίωνος στο Ενοριακό Πνευματικό Κέντρο του Ναού. Η ενορία Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέας
Ευρυτανίας έπτά παρά τέταρτο μέχρι 8:30.Επίσης σαρανταλείτουργο τελείται στον ιερό Ναό του
Αγίου Γεωργίου Ομβριακής. Στην Ιερά Μονή Δαμάστας 5:30 το πρωί με 9:00.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
(*) Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον Πανελλήνιο Εορτασμό της Εθνικής Αντίστασης
στο Γοργοπόταμο, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Λαμιέων, το
Σωματείο «Φίλοι Μουσείου Εθνικής Αντίστασης και Σύγχρονης Ιστορίας Ρούμελης» και τα Γενικά
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Αρχεία Κράτους -Τμήμα ΓΑΚ Φθιώτιδας, μας προσκαλούν στη μουσική εκδήλωση με θέμα: «Από την
Αλαμάνα στο Γοργοπόταμο – Από την Επανάσταση του 1821 στην Αντίσταση», την Τρίτη 23
Νοεμβρίου 2021 και ώρα 21.00, στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας.
Η εκδήλωση φέρει την υπογραφή του σπουδαίου Έλληνα συνθέτη Χρήστου Λεοντή και θα
παρουσιαστούν τα έργα «Καταχνιά» και «Καντάτα Ελευθερίας». Η «Καντάτα Ελευθερίας» είναι ένα
σύγχρονο λαϊκό μουσικό έργο και είναι γραμμένο σε μελοποιημένα ποιήματα από τον Χρήστο
Λεοντή, καθώς και κείμενα των Ρήγα, Σολωμού, Μακρυγιάννη. Γράφτηκε το 1970, ηχογραφήθηκε με
τη φωνή του ίδιου του συνθέτη, με την Άννα Συνοδινού να διαβάζει και κυκλοφόρησε με δυσκολία σε
μικρό δίσκο βινυλίου. Αργότερα ο «Θούριος του Ρήγα» κυκλοφόρησε με τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη.
Εκτός από την «Καντάτα Ελευθερίας», το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και τραγούδια από
την «Καταχνιά», που αναφέρονται στην άλλη σημαντική περίοδο αγώνων του Ελληνισμού στον
2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, από την κατοχή μέχρι την απελευθέρωση.
Τα τραγούδια ερμηνεύουν οι Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης και Ιωάννα
Φόρτη.
Στο μουσικό σύνολο συμμετέχει η Δημοτική Χορωδία Κηφισιάς.
Την εκδήλωση προλογίζει η ιστορικός Βασιλική Λάζου.
Είσοδος ελεύθερη με επίδειξη εμβολιασμού ή νόσησης.
(*)Η 5η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού από τον Ο.Η.Ε. από το 1985
και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς.
Ενσαρκώνει την ευγενή, αυτόβουλη και αποτελεσματική συνεισφορά και έκφραση αλτρουισμού μας
με επίκεντρο τον συνάνθρωπο μας , σε όλο το φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας.
Ο Δήμος Λαμιέων, έχοντας αναδείξει με καθημερινές πράξεις και έργα την ουσιαστική έννοια του
εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής σε κρίσιμες υγειονομικές και
οικονομικές συνθήκες, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού, διοργανώνει με το Γραφείο
Εθελοντισμού του Δήμου Λαμιέων και την KeyBooks – Βιβλία για Ανοιχτά Μυαλά, ομιλία με τον
συγγραφέα των best sellers «Το Δώρο» και «Κάπταιν , Γράμματα στον Μπαμπά Μου» Στέφανο
Ξενάκη, με θέμα «Μπορείς να έχεις τη ζωή που θέλεις», τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου στις 20:00 μμ,
στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας.
O συγγραφέας και life coach Στέφανος Ξενάκης, επικεντρώνεται στις μικρές ή μεγάλες αλλαγές που
επιδιώκουμε στη ζωή και την καθημερινότητα μας, σε ένα σύγχρονο και απαιτητικό περιβάλλον
όπου ο εθελοντισμός και οι κοινωνικές δράσεις, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι στο ανεξάντλητο
πεδίο της προσφοράς με κεντρικό σύνθημα «Για αυτό είμαστε εδώ για να βοηθάμε ο ένας τον
άλλο»…
Η είσοδος στο χώρο της ομιλίας θα γίνεται μόνο με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης
κατά του COVID – 19.
Αυτές ήταν για σήμερα οι ειδήσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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ΑΚΙΝΗΤΟΥ
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Σύνδεσμοι
[1] http://imfth.gr/radiofwnika_deltia/radiofonika-deltia-1444

Copyright © 2013 Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος, Τ.Κ. 35100, Τηλ. 22310 50552-3, imfth@otenet.gr.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 5 of 5

