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Αριθμός δελτίου:
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Ημερομηνία έκδοσης:
Τετάρτη, 01 Δεκέμβριος, 2021
Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου σήμερα και η εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του αγίου Φιλαρέτου του
Ελεήμονος, προστάτου του γενικού φιλοπτώχου ταμείου της Ι Μ μας. τη μνήμη του αγίου ενδόξου
Προφήτου Ναούμ ενός από τους δώδεκα μικρούς λεγόμενους προφήτες ο οποίος έζησε τον 7ο αιώνα
προ Χριστού.Τη μνήμη του αγίου μάρτυρος Ανανίου του Πέρσου και των αγίων πατέρων ημών και
αρχιεπισκόπων Εφέσου Ονησίμου και Σολόχωνος. Επίσης η εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του
οσίου Αντωνίου πρίγκηπος, του νέου, του εν Κίω και των αγίων Ανανίου και Θεοκλήτου επισκόπου
Λακεδαιμονίας.
ΠΕΡΝΑΜΕ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΆ ΜΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
(*)Πανηγυρικά εορτάσθηκε σήμερα 1η Δεκεμβρίου η σεβάσμιος μνήμη του αγίου Φιλαρέτου του
ελεήμονος του και προστάτου των φιλοπτώχων ταμείων της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας τελέσθηκε αρχιερατική Θεία Λειτουργία
ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας με τη συμμετοχή των μελών του Γενικού
Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς μας Μητροπόλεως των Εφημερίων Προέδρων των Ενοριακών
Φιλοπτώχων ταμείων και των μελών αυτών καθώς και των εθελοντριών κυριών των ενοριακών
κέντρων αγάπης της Ιεράς Μητροπόλεως. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε αγιασμός επί
τη πρώτη του μηνός.
(*) Την Έκθεση φωτογραφίας «ANTITHESIS», η οποία φιλοξενείται αυτές τις ημέρες στο Μουσείο
σύγχρονης Ιστορίας στη Λαμία, επισκέφθηκε χθες το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.
Συμεών.
Τον Σεβασμιώτατο στην πρωτότυπη αυτή Έκθεση ξενάγησε ο ίδιος ο Δήμαρχος Λαμιέων κ.
Ευθύμιος Καραΐσκος, τον οποίο ο Σεβασμιώτατος και ευχαρίστησε και όπως εδήλωσε, επισκέφθηκε
χθες την Έκθεση, διότι δεν ήταν δυνατό να παραστεί στα επίσημα εγκαίνια, τα οποία
πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 13 Νοεμβρίου καθότι ευρισκόταν στην γενέτειρά του Καστοριά για
την Ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη.
Πρόκειται για 50 έργα του γνωστού παγκοσμίου φήμης digital artist, Uğur Gallenkuş, τα οποία
και εκτίθενται πρώτη φορά στην Ελλάδα και τα οποία παρουσιάζουν δύο κόσμους ταυτόσημους,
αλλά παράλληλα τόσο εκ διαμέτρου αντίθετους. Κάθε φωτογραφία απηχεί και μια συγκλονιστική
ιστορία.
Ο Σεβασμιώτατος συνεχάρη τους συντελεστές της Εκθέσεως τον κ. Δήμαρχο Λαμιέων και το
TEDxLamia για την πραγματοποίηση της Έκθεσης, η οποία όπως ετόνισε: «δίνει στον κάθε
επισκέπτη μέσα από τις αντιθετικές τους εικόνες, το μήνυμα της ειρήνης και της ισότητας στον
κόσμο, ένα μήνυμα τόσο επιτακτικό και αναγκαίο στην εποχή μας».
(*) Λειτουργικό και Ποιμαντικό Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ.
Συμεών από 29 Νοεμβρίου – 5 Δεκεμβρίου 2021
Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021
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18:00 μ.μ. Συμμετοχή στο Β/θμιο Συνοδικό Δικαστήριο στο Συνοδικό Μέγαρο στην Αθήνα.
Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021
09:00 π.μ. Ποιμαντικές κατ’ οίκον επισκέψεις σε εμπεριστάτους αδελφούς στην περιοχή Λοκρίδος
18:00 μ.μ. Χαιρετισμός στο 21ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο, κατόπιν προσκλήσεως του
Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, στην Αράχωβα.
Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021
09:00 - 11:30 π.μ. Ποιμαντικές και κοινωνικές δράσεις αφιερωμένες στην Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων
με Αναπηρία. Μεταξύ αυτών ο Σεβασμιώτατος θα επισκεφθεί 10.45π.μ το Ενιαίο Ειδικό
Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Λαμίας στο Λιανοκλάδι και στις 12.30μ.μ το Ειδικό Δημoτικό
Σχολείο Αταλάντης όπου θα επικοινωνήσει με τους μαθητές και τους καθηγητές καθώς και μεμέλη
των συλλόγων γονέων
18:00 μ.μ. Πανηγυρικός Πολυααρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεωργίου, συγχοροστατούντων των
Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου και του Ποιμενάρχου μας,
Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Λαμίας.
(ραδιοφωνική – διαδικτυακή μετάδοση)
Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021
07:00 π.μ. Όρθρος και Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο, υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου, συλλειτουργούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κίτρους,
Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεωργίου και του Ποιμενάρχου μας Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Φθιώτιδος κ. Συμεών στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Λαμίας.
(τηλεοπτική – ραδιοφωνική – διαδικτυακή μετάδοση)
11:00 π.μ. Έναρξη εργασιών του Πανελληνίου Συνεδρίου Κατηχητών της Ειδικής Συνοδικής
Επιτροπής Χριστιανικής Αγωγής και Νεότητος της Εκκλησίας της Ελλάδος με θέμα: «Πως θα
μεταδώσουμε στους νέους μας το πνεύμα και το όραμα του 1821» στο Αμφιθέατρο του Πνευματικού
και Διοικητικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως στη Λαμία.
(τηλεοπτική – ραδιοφωνική – διαδικτυακή μετάδοση)
15:30 μ.μ. Επίσκεψη των Συνέδρων στο Κενοτάφιο του Αθανασίου Διάκου στη Λαμία και αφήγηση
του μαρτυρίου του.
18:00 μ.μ. Αναστάσιμος Αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου Λαμίας.
Ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Συμεών στη σειρά ομιλιών υπό τον τίτλο «Αύριο
είναι Κυριακή».
(ραδιοφωνική – διαδικτυακή μετάδοση).
Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021
07:00 π.μ. Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιστορικό Ιερό παλαιό Μητροπολιτικό Ναό
Αγίου Νικολάου Λαμίας.
Αρχιερατικό Μνημόσυνο των μακαριστών Μητροπολιτών Φθιώτιδος Νικολάου, Δαμασκηνού και
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Αμβροσίου.
(τηλεοπτική – ραδιοφωνική – διαδικτυακή μετάδοση)
11:00 θα μεταβεί στα γραφεία του πανελληνίου Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών sos kids Λάμψη
προκειμένου μετά από πρόσκληση του προέδρου να βραβευσει τους συμμετέχοντες στη
λαμπαδηδρομία που διοργανώνει ο σύλλογος με αφορμή την 1η επετειακή εθελοντική αιμοδοσία. Τα
γραφεία του συλλόγου είναι στην οδό Καποδιστρίου 16
11:30 π.μ. Αρχιερατικό Τρισάγιο επί του τάφου του μακαριστού Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρού
Δαμασκηνού στο Δημοτικό Κοιμητήριο Παναγίας Ξηριώτισσας Λαμίας.
12:00 μ.μ. Η 54η επετειακή εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος της Ενορίας Αγίας
Βαρβάρας Λαμίας με θέμα: «Ιωάννης Καποδίστριας» στο Αμφιθέατρο του Πνευματικού και
Διοικητικού Κέντρου της Ι.Μ. στη Λαμία.
13:30 μ.μ. Αρχιερατικό Τρισάγιο επί του τάφου του μακαριστού Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρού
Νικολάου στην Ιερά Μονή Παναγίας Δαμάστας.
18:00 μ.μ. Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σπερχειάδος.
Εγκατάσταση νέου Προϊσταμένου του Ιερού Ναού.
(ραδιοφωνική – διαδικτυακή μετάδοση)
(*) Η νέα Ιστοσελίδα του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ο ΜΕΛΩΔΟΣ» στο πλαίσιο της αύξησης
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του και ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις και την
συνεχή πρόοδο της τεχνολογίας ισχυροποίησε την ταυτότητά του μέσα από έναν σύγχρονο
διαδικτυακό τόπο.
Το ολοκαίνουργιο www.odeioimfth.gr [2] είναι γεγονός! Με όμορφο σχεδιασμό και χρήσιμες
πληροφορίες για άμεση, πλήρη και γρήγορη πληροφόρηση!
Πλοηγηθείτε στο νέο διαδικτυακό τόπο του Ωδείου μας. Μάθετε για τις υπηρεσίες μας και τα οφέλη
που θα έχετε από τη φοίτησή σας. Βρείτε τα τελευταία νέα του Ωδείου και ενημερωθείτε για κάθε
σημαντική ανακοίνωση.
Γνωρίστε τις δυνατότητες φοίτησης μέσα από τον Οδηγό Σπουδών μας, ταξιδέψτε σε όλα τα
μουσικά τμήματα του Ωδείου, δείτε τους καθηγητές μας, επισκεφθείτε τα παραρτήματά μας και μ’
ένα απλό «κλίκ» επικοινωνήστε μαζί μας εύκολα και γρήγορα.
Σας περιμένουμε!
Σημείωση: H δημιουργία της ιστοσελίδας έγινε από το Τμήμα Ψηφιακών Εφαρμογών της Ι. Μ.
Φθιώτιδος με υπεύθυνο τον κ. Βασίλη Μαντζαβίνο και με τη βοήθεια του γραφίστα Ραφαήλ Τσιρίγκα.
(*) Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη του Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου θα τελεσθεί αύριο
Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου στον ιερό ναό της Παναγίας Δεσποίνης Λαμίας στις 9 το βράδυ και στον
ιερό ναό του Αγίου Νικολάου του Νέου Ανθήλης στις 8 το βράδυ.
(*) Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη της Αγίας Βαρβάρας θα τελεσθεί την Παρασκευή στην ιερά μονή
Γενεσίου της Θεοτόκου Αντινίτσης. Οι ιερές ακολουθίες θα αρχίσουν στις 9 το βράδυ και θα
ολοκληρωθούν στις 12.45. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση και
αγιασμό των πιστών τεμάχιο του ιερού λειψάνου της Αγίας Βαρβάρας που φυλάσσεται στην μονή.
(*) 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
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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.
(*) Ενοριακές εσπερινές ομιλίες πραγματοποιούνται στις ενορίες της Ιεράς Μητροπόλεως κάθε
Δευτέρα και Τετάρτη. Οι ομιλητές αντλούν τα θέματά τους από το βιβλίο του Μητροπολίτου
Πισιδίας Σωτηρίου Τράμπα «Ορθόδοξη Πίστη και Ζωή». Προ των ομιλιών τελείται η ακολουθία του
Μικρού Παρακλητικού κανόνος προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου.Οι ομιλίες αυτές αποτελούν μια
ακόμη ποιμαντική-κατηχητική δράση της Εκκλησίας με σκοπό τη συνεχή και εμπεριστατωμένη
κατάρτιση των πιστών πάνω σε βασικά θέματα της Ορθοδόξου Πίστεως.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
(*) Το ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ - Παράρτημα Φθιώτιδας,
μας προσκαλεί και φέτος για 24η χρονιά στη Χριστουγεννιάτικη Φιλανθρωπική Αγορά «Μπαζάρ», το
Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021 από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, στον πεζόδρομο Ροζάκη
Αγγελή. Ο Ποιμενάρχης μας κ Συμεών θα επισκεφθεί την έκθεση το Σάββατο στις 8 το βράδυ μετά
την ομιλία του με θέμα «αύριο είναι Κυριακή» στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό. Στην ανακοίνωση
αναφέρονται τα εξής………….Η παρουσία σας είναι πολύτιμη στο έργο μας, την οικονομική στήριξη
παιδιών σε εκπαίδευση και προβλήματα υγείας, καθώς και οικογενειών που έχουν ανάγκη άμεσης
βοήθειας. Χαρίστε λίγη από την αγάπη σας για να ολοκληρωθεί με επιτυχία η πολύμηνη προσπάθειά
μα
Ευχαριστούμε από καρδιάς,
(*)Ο Δήμος Λαμιέων, ο Εξωραϊστικός - Εκπολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Λαμίας και το Μουσικό
Σχολείο Λαμίας, συνδιοργανώνουν για τον εορτασμό της συμπλήρωσης 200 χρόνων από την
κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης εκδήλωση με θέμα: «Η γυναίκα του ’21 στο δημοτικό
τραγούδι».
Βασική ομιλήτρια θα είναι η κ. Ξανθή Κουτσογιάννη, ποιήτρια - πολιτισμολόγος και Πρόεδρος του
Συλλόγου Γυναικών Λαμίας, ενώ δημοτικά τραγούδια θα παρουσιάσει η Μικρή Παραδοσιακή
Ορχήστρα - Χορωδία του Μουσικού Σχολείου Λαμίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί
την Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 19:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου
Λαμιέων (Λεωνίδου 9-11). Τον Σεβ θα εκπροσωπήσει ο πανοσ. Αρχιμ.π. Βαρθολομαίος
Κάσσης
Η είσοδος στο χώρο θα γίνεται μόνο με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης κατά
του COVID – 19. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.
Αυτές ήταν για σήμερα οι ειδήσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ
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[1] http://imfth.gr/radiofwnika_deltia/radiofonika-deltia-1449
[2] http://www.odeioimfth.gr/
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