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Αριθμός δελτίου:
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Ημερομηνία έκδοσης:
Τρίτη, 16 Νοέμβριος, 2021
Τρίτη 16 Νοεμβρίου Νοεμβρίου σήμερα και η εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του αγίου ενδόξου
και πανευφήμου Αποστόλου και ευαγγελιστού Ματθαίου, Φιλουμένου νεομάρτυρος και τη μνήμη της
Αγίας μάρτυρος Ιφιγένειας.
Ας δούμε τους τίτλους του σημερινού μας δελτίου.
(*) Στις 16 Νοεμβρίου του 2019 η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος ενθρόνισε τον
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας στον ιστορικό θρόνο της Φθιώτιδος. Σήμερα ο Ποιμενάρχης μας κ
Συμεών συμπληρώνει 2 χρόνια ως Ποιμενάρχης των Φθιωτών.
(*) Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το πρωί η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος και ο Δήμος Λαμιέων με
τον τίτλο «η Εκκλησία του Δήμου». Επίκεντρο του μνημονίου ο άνθρωπος, οι ανάγκες του και οι
προκλήσεις της σημερινής εποχής .
(*) Εκδήλωση αφιέρωμα στη μνήμη του αειμνήστου Διευθυντή Β/μιας Εκπαιδεύσεως Φθιώτιδος
Κωνσταντίνου Αργυρόπουλου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Νοεμβρίου στις 10:00 το πρωί
στην αίθουσα τελετών του Μουσικού Σχολείου Λαμίας. Νωρίτερα ο Ποιμενάρχης μας κ Συμεών θα
τελέσει το ετήσιο μνημόσυνό του στο Πρότυπο Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας.
ΠΕΡΝΑΜΕ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΆ ΜΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

(*) Σαν σήμερα πριν 2 χρόνια η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος ενθρόνισε τον Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη μας κ Συμεών στον ιστορικό θρόνο της Φθιώτιδος και από τότε είναι πνευματικός μας
Πατέρας και Ποιμενάρχης. Με αισθήματα χαράς, ελπίδος και έκδηλου ενθουσιασμού ο Ιερός Κλήρος
και ο ευσεβής λαός της Φθιώτιδος υποδεχτήκαμε το Σάββατο 16 Νοεμβρίου του 2019 το πρωί στη
Λαμία, τον νέο Ποιμενάρχη της Αγιοτόκου, Ηρωοτόκου και Λεβεντογένας Ρούμελης, τον
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ.κ. Συμεών.
Η ενθρόνιση του Μητροπολίτη μας έγινε παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης
Ελλάδος κ. Ιερωνύμου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας.
Παρέστησαν, επίσης, αρκετοί Αρχιερείς, υπουργοί, βουλευτές, η Πρέσβης Καλής Θελήσεως της
Unesco κ. Μαριάννα Βαρδινογιάννη, Πρέσβεις, Πρόεδροι και Διοικητές Οργανισμών, εκπρόσωποι
των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, τοπικών φορέων και συλλόγων, κληρικοί και
λαϊκοί. Τον Σεβασμιότατο και τον Μακαριώτατο ανέμενε στο ξενοδοχείο «Φθία» ο Περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας κ Φάνης Σπανός, ο οποίος μαζί με τους άλλους επισήμους παρεβρέθηκε τόσο
στην επίσημη υποδοχή στο Πάρκο, όσο και στην τελετή ενθρόνισης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό.
Η επίσημη υποδοχή πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Πάρκου, όπου
υποδέχθηκαν τον νέο Ποιμενάρχη τους ο Δήμαρχος κ. Ευθύμιος Καραϊσκος, οι τοπικές αρχές,
κλήρος και φορείς της Λαμίας.
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Στη συνέχεια με πομπή και την συνοδεία στρατιωτικού αγήματος και της φιλαρμονικής
κατευθύνθηκαν στον Μητροπολιτικό Ναό, όπου ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας
της Ελλάδος Επίσκοπος Ωρεών κ. Φιλόθεος ανέγνωσε την εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου και το
Προεδρικό Διάταγμα κι αμέσως μετά τελέσθηκε η ενθρόνιση.
Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, ως Τοποτηρητής της Μητροπόλεως
Φθιώτιδος καλωσόρισε τον νέο Ποιμενάρχη κι αμέσως μετά χαιρετισμό απηύθυνε ο υπ. Οικονομικών
κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης. Στη συνέχεια χαιρετισμό απηύθυναν η
υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος κ.
Φάνης Σπανός, ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Πρωτοπρ. Νεόφυτος Ραφαηλίδης, ως εκπρόσωπος
του Κλήρου.
Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, ο Ποιμενάρχης μας έκανε πράξη όσα υποσχέθηκε επιβατήριο
λόγο του. Έδωσε προτεραιότητα στα νέα παιδιά ιδρύοντας το Ωδείο της Ι.Μ με τα παραστήματα
του στην περιφέρεια, το ΚΔΑΠ Αγιος Εφραίμ.Εδωσε επίσης προτεραιότητα σε έργα αγάπης που
συμβάλλουν στην ανακούφιση και θαλπωρή των πονεμένων συνανθρώπων μας. Ασχολήθηκε ο
Ποιμενάρχης μας με έργα που συνετέλεσαν στην οργάνωση της Ιεράς Μητροπόλεως, στη συνοχή
της κοινωνίας και στην ανάπτυξη του πολιτισμού. Πέρασαν 2 χρόνια κόπων και πολλών ευλογιών
παρά του Μεγάλου Αρχιερέως Χριστού προς τον οποίον πρέπει πάσα δόξα, τιμή, ευχαριστία και
προσκύνησις. Ευχόμαστε στον Ποιμενάρχης μας έτη πολλά και καρποφόρα.
Σήμερα το πρωί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας, ο
Σεβασμιώτατος τέλεσε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία πλαισιούμενος από τους Ιερείς οι οποίοι
χειροτονήθηκαν υπό των σεπτών χειρών του καθώς και εκείνους οι οποίοι προσήλθαν στην Ιερά
Μητρόπολή μας. Η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία μεταδόθηκε απευθείας μέσω τηλεοράσεως,
ραδιοφώνου και διαδικτύου. Στο τέλος του εορτασμού εκ μέρους των κληρικών μίλησε ο Αρχι. π
Ηρωδίων Ρίζος ο οποίος εξέφρασε τις ευχές όλων προς το πρόσωπο του Ποιμενάρχου μας. Στην
συνέχεια αντιφώνησε ο Σεβασμιώτατος τονίζοντας ότι η ημέρα της ενθρονίσεως θα μένει για πάντα
χαραγμένη στην καρδιά του.
(*) Την σημερινή ημέρα της επετείου της ενθρονίσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Φθιώτιδος κ. Συμεών στην Λαμία, την 16η Νοεμβρίου 2021, επέλεξαν, τόσο ο Σεβασμιώτατος κ.
Συμεών όσο και ο Δήμαρχος Λαμιέων κ. Ευθύμιος Καραΐσκος, να υλοποιήσουν μία συμφωνία, που
είχαν δρομολογήσει από την πρώτη ημέρα της αναλήψεως της ποιμαντορίας του κ. Συμεών, με την
κοινή υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, μεταξύ της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος και του Δήμου
Λαμιέων και υπό τον διακριτικό τίτλο «Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
Ένα μνημόνιο το οποίο αποφασίστηκε με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Λαμιέων και έχει ως άξονα και επίκεντρο τον άνθρωπο, τις ανάγκες του και τις προκλήσεις της
σημερινής εποχής.
Η κοινή υπογραφή πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του Θρόνου του Ιστορικού Μητροπολιτικού
Μεγάρου στη Λαμία.
Καρπό αγαστής συνεργασίας και ενότητος μεταξύ των δύο φορέων, Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος
και Δήμου Λαμιέων, χαρακτήρισαν τόσο ο κ. Συμεών όσο και ο κ. Καραΐσκος την υπογραφή του
συγκεκριμένου μνημονίου, καθώς υπογράμμισαν ότι και οι δύο φορείς έχουν ως στόχο και κύριο
μέλημα την διακονία του ανθρώπου, ενώ αποτελεί ένα ακόμη επίτευγμα του πατρικού και
αγαπητικού καλέσματος, το οποίο απηύθυνε ο Σεβασμιώτατος κ. Συμεών στον Ενθρονιστήριο λόγο
του προς τους φορείς και όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους για το κοινό καλό.
Η σύναψη της συγκεκριμένης συνεργασίας έχει ως σκοπό την προώθηση δράσεων κοινού
ενδιαφέροντος και αξιοποίησης τεχνογνωσίας και εμπειρίας, με την συνδρομή όπου αυτή απαιτηθεί
εξειδικευμένων συνεργατών, ενώ οι βασικοί κοινοί άξονες δράσεως ορίζουν τα εξής:
1) Δράσεις ανθρωπιστικές και κοινωνικής αλληλεγγύης
2) Δράσεις πολιτισμού και ανάδειξης της τοπικής εκκλησιαστικής κληρονομιάς
3) Δράσεις ανάδειξης θρησκευτικού τουρισμού και προσκυνηματικών περιηγήσεων
4) Δράσεις εκπαιδευτικές και ιδιαίτερα στον τομέα της επιμορφώσεως και
5) Κάθε άλλη δράση, πού θα προκύπτει από τις ανάγκες της κοινωνίας εντός του πλαισίου των
διακριτά ρυθμισμένων αρμοδιοτήτων των δύο μερών.
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(*)Λειτουργικό και Ποιμαντικό πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ.
Συμεών από 15 – 21 Νοεμβρίου 2021
Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021
09:00 π.μ. Σχολική Εορτή 17ης Νοεμβρίου στο Πρότυπο Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας.
10:30 π.μ. Επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς του Πρότυπου Εκκλησιαστικού Σχολείου Λαμίας.
16:00 μ.μ. Ενοριακή Κατηχητική Σύναξη υπό του Σεβασμιωτάτου κ. Συμεών στο Αμφιθέατρο του
Δήμου Δομοκού στο Δομοκό.
Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021
Εργασίες στο Κατασκηνωτικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος «Η Αγία Αικατερίνη» στο
Καινούργιο Λοκρίδος.
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
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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 το επόμενο
μάθημα θα πραγματοποιηθεί στις 18 Νοεμβρίου όπου ο κ Παναγιώτης Σκαλτσης καθηγητής
Λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. θα μιλήσει με θέμα «η χρήση της νεκρώσιμης
ακολουθίας και των ιερών μνημοσύνων για την ψυχολογική υποστήριξη των πενθούντων. Στο
πρόγραμμα ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΡΟΝΟΙΑΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ το επόμενο μάθημα θα πραγματοποιηθεί στις 16 Νοεμβρίου όπου ο κ Βαϊος
Νταφούλης Δρ. ιατρικής διευθυντής παιδοψυχιατρικής του Γ.Ν.Θ. με θέμα «η ισορροπία της
οικογένειας μετά την αναχώρηση των παιδιών».
(*) 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 και 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.
(*) Ιερά Παράκληση στην Αγία Παρασκευή τελείται κάθε Παρασκευή στον ομώνυμο ενοριακό Ιερό
ναό Πετρωτού. Κάθε Δευτέρα τελείται ιερα παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο και καθημερινά σε
Αγιο της Εκκλησίας μας.

Αυτές ήταν για σήμερα οι ειδήσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Πηγή URL (modified on 16/11/2021 - 12:49): https://imfth.gr/node/7117
Σύνδεσμοι
[1] https://imfth.gr/radiofwnika_deltia/radiofonika-deltia-1442
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