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Ημερομηνία έκδοσης:
Τετάρτη, 17 Νοέμβριος, 2021
Τετάρτη 17 Νοεμβρίου σήμερα και η εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του τη μνήμη του εν αγίοις
πατρός ημών Γενναδίου πατριάρχου Κπόλεως.. τη μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Γρηγορίου
επισκόπου Νεοκαισαρείας, του ευσεβούς, σοφού και θαυματουργού.Τη μνήμη του εν αγίοις πατρός
ημών Μαξίμου πατριαρχου Κπόλεως, Γενναδίου του εν Αθω, Ζαχαρίου του σκυτόμου, Ιουστίνου,
Ιωάννου του από περιφανών και Ιωάννου του Δερμοκαίτου.Τη μνήμη των οσίων Λαζάρου ζωγράφου
του ομολογητού, Λογγίνου του ασκητού και Νίκωνος θαυματουργού, του Ρώσου μαθητού του αγίου
Σεργίου.Επίσης σήμερα η εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του αγίου μάρτυρος Σάκτου του Πέρσου.
Ας δούμε τους τίτλους του σημερινού μας δελτίου.
Καρπό αγαστής συνεργασίας και ενότητος μεταξύ των δύο φορέων, Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος
και Δήμου Λαμιέων, χαρακτήρισαν τόσο ο Ποιμενάρχης μας κ. Συμεών όσο και ο κ. Καραΐσκος την
υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, που υπογράμμισαν χθες και οι δύο φορείς έχοντας ως στόχο
και κύριο μέλημα την διακονία του ανθρώπου.
(*) 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.
(*) Στη Λιβαδειά θα βρίσκεται το Σάββατο ο Ποιμενάρχης μας προκειμένου να χοροστατήσει στον
πανηγυρκό εσπερινό που θα τελεσθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου.
(*) Με λαμπρότητα θα εορτασθεί την Κυριακή 21 Νοεμβρίου στη Λαμία η εορτή των Εισοδίων της
Υπεραγίας Θεοτόκου και η ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων.Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας θα
ιερουργήσει στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας.
ΠΕΡΝΑΜΕ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΆ ΜΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

(*)Την 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 από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Συμεών και τον Δήμαρχο
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Λαμιέων κ. Ευθύμιο Καραΐσκο.
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.
Μετά την κοινή υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας ο Σεβασμιώτατος κ. Συμεών και ο Δήμαρχος
Λαμιέων κ. Ευθύμιος Καραΐσκος σε κοινές δηλώσεις τους προς τα τοπικά Μέσα Μαζικής
Επικοινωνίας υπογράμμισαν:
Ο Σεβασμιώτατος κ. Συμεών:
«Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για την Μητρόπολη μας αλλά και για εμένα προσωπικά, διότι αφ’
ενός μεν συμπληρώνονται δύο χρόνια από την ευλογημένη ημέρα που έφτασα στην Φθιώτιδα, που
έφθασα εδώ στον αγαπημένο μου τόπο, στην αγαπημένη μου πατρίδα, προκειμένου να πορευθούμε
όλοι μαζί για την ουράνια πατρίδα, που είναι η Βασιλεία του Θεού.
Ξεκίνησε μία δυνατή σχέση αγάπης, η οποία εξελίσσεται, δυναμώνει και εκχέεται παντού,
διότι ο μόνος δρόμος στον οποίο έχουμε να βαδίσουμε, αν θέλουμε να πλησιάσουμε τον Θεό και να
θέλουμε να γίνουμε πραγματικοί άνθρωποι, είναι ο δρόμος της αγάπης και ο δρόμος της αγάπης
είναι που μας κάνει καλύτερους όλους μας ανεξαιρέτως και ιδιαίτερα σε εποχές δύσκολες, καθώς
αυτή η διετία ήταν μία περίοδος δοκιμασίας λόγω της πανδημίας και άλλων γεγονότων, αλλά και
γιατί οι δοκιμασίες δεν σταματούν ποτέ στη ζωή.
Ο άνθρωπος που με υποδέχτηκε και θεσμικά αλλά και ανθρώπινα ήταν ο πρώτος πολίτης της
πόλεως, ο κ. Δήμαρχος, ο κ. Ευθύμιος Καραΐσκος, που από την πρώτη στιγμή δημιουργήθηκε μεταξύ
μας μία σχέση αγάπης, σεβασμού, αμοιβαιότητας, αναγνωρίσεως της διακριτότητας των ρόλων
της κάθε θεσμικής περιοχής, αλλά πάνω απ’ όλα ένας δρόμος μίας κοινής συνοδοιπορίας. Από την
πρώτη στιγμή χαράξαμε κοινούς δρόμους για το καλό των Λαμιέων, για το καλό του Δήμου, για το
καλό όλων. Συμπορευθήκαμε και είχαμε αποφασίσει αυτούς τους κοινούς δρόμους να τους δώσουμε
και μία θεσμική έκφραση, για να υπάρχει και συνέχεια για να υπάρχει ένα μέλλον, αλλά και μία πιο
συστηματική εργασία.
Το σύμφωνο συνεργασίας που υπογράψαμε σήμερα είναι αυτό ακριβώς. Ένα νέο λάκτισμα πάνω στα
ίχνη που έχουμε βαδίσει μέχρι, σήμερα για να προχωρήσουμε ακόμη καλύτερα μπροστά.
«Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» είναι ακριβώς αυτό το πρόγραμμα, το οποίο με πολλές δράσεις, σε
πολλά πεδία έρχεται να πραγματοποιήσει ένα πράγμα: την κοινή μας αγάπη, αυτό δηλαδή που μας
συνδέει. Κοινή μας αγάπη είναι η Λαμία, κοινή μας αγάπη είναι ο δημότης, ο πιστός, είναι ο κάθε
άνθρωπος ανεξαιρέτως και, προσωπικά όπως είχα τονίσει και στην ενθρόνισή μου, ακόμη και αυτός
που δεν πιστεύει. Και αυτός είναι στην αγάπη μου. Όσοι κατοικούν στον Δήμο Λαμιέων και όσοι
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φυσικά βρίσκονται στην ευλογημένη γη της Φθιώτιδος είναι υπό την αγάπη μου.
Χαίρομαι, που η απόφαση αυτή από την πλευρά του Δήμου έγινε αποδεκτή ομόφωνα από το
Δημοτικό Συμβούλιο και αυτό δείχνει την δυναμική και την ενότητα που έχει η συνεργασία και την
έχουμε όλοι μας ανάγκη, γιατί η συνεργασία δεν καταλύει την διαφορετικότητα, ούτε ακόμα και
την αντίθετη άποψη, η συνεργασία είναι σύνθεση, είναι πολυχρωμία, η συνεργασία είναι ένα όμορφο
μωσαϊκό, το οποίο δεν οδηγεί στην αναρχία, αλλά οδηγεί και κατευθύνει την δημοκρατία σε ακόμη
περισσότερη προσφορά στον άνθρωπο.
Ευχαριστώ τον κ. Δήμαρχο και εύχομαι έτσι να συνεχίσουμε και να αυξάνουμε αυτή την κοινή μας
αγάπη, η οποία μας συνδέει και μας οδηγεί. Και την κοινή μας, την μεταξύ μας αγάπη, αλλά και την
αγάπη μας για τον κάθε πολίτη, τον κάθε συνάνθρωπο μας. Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου
και τον παρακαλώ να μεταφέρει τις ευχαριστίες μου σε όλους τους συνεργάτες του και στους
θεσμικούς αιρετούς εκπροσώπους αλλά και τους πιο «τελευταίους» συντελεστές αυτής της
προσπάθειας».
Ο κ. Καραΐσκος ανέφερε:
«H 16η Νοεμβρίου, είναι μια λαμπρή ημέρα για τη Λαμία και τη Φθιώτιδα, αφού είναι η επέτειος της
ενθρονίσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ.κ. Συμεών.
Αυτή τη μέρα επιλέξαμε να υπογράψουμε σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ της Ιεράς Μητρόπολης
Φθιώτιδας και του Δήμου Λαμιέων και μετά από σχετική, ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού μας
Συμβουλίου, σαν επιστέγασμα της μέχρι τώρα συνεργασίας μας.
Τύχη αγαθή, έφερε στον τόπο μας πριν δύο χρόνια έναν εμπνευσμένο Ιεράρχη, τον Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη μας, για να ανοίξει νέους δρόμους ψυχής, πνεύματος και αγάπης, στον ευσεβή λαό της
Φθιώτιδας και σε όλους μας.
Τύχη αγαθή μας έφερε πολύ κοντά, δύο ανθρώπους, που εκπροσωπούν δύο καταξιωμένους θεσμούς,
αυτόν της Εκκλησίας και αυτόν του Δήμου, σε μια παράλληλη πορεία προσφοράς, στο κοινωνικό
σύνολο, με οδηγό την αγάπη του Ποιμενάρχη μας και σε μια εποχή που η κοινωνική συνοχή
δοκιμάστηκε από τη πρωτοφανή πανδημία.
Τύχη αγαθή, μας έκανε να μοιραζόμαστε κοινούς στόχους και οράματα για το μέλλον αυτού του
τόπου και των κατοίκων αυτής της ιστορικής πόλης.
Αυτούς τους στόχους, τα οράματα και τις ιδέες μας, αποτυπώνουμε στο σημερινό μνημόνιο
συνεργασίας, που του δώσαμε το εμπνευσμένο όνομα «Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», συνδυάζοντας σ’
αυτόν τον τίτλο δύο έννοιες που είναι συνώνυμες των δύο θεσμών, δείχνοντας για άλλη μια φορά τα
ευεργετικά για την τοπική κοινωνία μας αποτελέσματα, όταν Εκκλησία και Αυτοδιοίκηση, βαδίζουν
χέρι-χέρι.
Οι δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, οι δράσεις πολιτισμού, η ανάδειξη της τοπικής εκκλησιαστικής
κληρονομιάς, η ανάδειξη και προώθηση του θρησκευτικού τουρισμού, οι εκπαιδευτικές και
επιμορφωτικές δράσεις, είναι μερικές από τις δεσμεύσεις που σήμερα αναλαμβάνουμε από κοινού με
την Ιερά Μητρόπολη, μέσα από το σύμφωνο συνεργασίας που υπογράψαμε.
Σήμερα εκφράζοντας το Δημοτικό μας Συμβούλιο και τον λαό της Λαμίας δηλώνω ότι η σημερινή
ημέρα, είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για την Λαμία και την Φθιώτιδα και είμαι βέβαιος ότι με την
εμπνευσμένη καθοδήγηση του Ιεράρχη μας θα δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε
η κοινωνία μας και ο τόπος μας με αλληλεγγύη, δικαιοσύνη, πίστη και ομαδική προσπάθεια, να κάνει
άλματα προόδου προς το μέλλον».
Το πρωί προηγήθηκε Αρχιερατική Θεία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
Λαμίας, στην οποία τον κ. Συμεών πλαισίωσαν ιερείς που χειροτονήθηκαν από τον ίδιο ή
μετετέθησαν από άλλες Μητροπόλεις, προκειμένου να διακονήσουν υπό τον κ. Συμεών.
Στην Θεία Λειτουργία παραβρέθηκαν: ο Βουλευτής Φθιώτιδος κ. Γεώργιος Κοτρωνιάς, οι
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Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε. Φθιώτιδος κ. Αθανάσιος Καρακάντζας και Περιβάλλοντος κ. Ηλίας
Κυρμανίδης, ο Δήμαρχος Λαμιέων κ. Ευθύμιος Καραΐσκος, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού
Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανιδάς, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Κυροδήμος, ο
Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας κ. Ανδρέας Κολοκυθάς, η Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών
Θεμάτων Β/μιας Εκπαίδευσης κ. Αικατερίνη Καλογήρου, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός
Διευθυντής Στερεάς Ελλάδος, Υποστράτηγος Γεώργιος Κανέλλος, ο Αστυνομικός Διευθυντής
Φθιώτιδος Δημήτριος Φούρλας, εκπρόσωποι Αξιωματικοί του Φρουράρχου Λαμίας, η Διευθύντρια
του 6ου Γυμνασίου κ. Ανδρονίκη Κουτσονίκα με μαθητές και μαθήτριες, καθώς και ιερείς και πιστοί.
Ο κ. Συμεών στο τέλος της Θείας Λειτουργίας τόνισε χαρακτηριστικά:
«Συμπληρώνονται σήμερα δύο χρόνια από την ευλογημένη μέρα που το έλεος του Θεού με έφερε
στην Φθιώτιδα ως νυμφίο με νύμφη την τοπική Εκκλησία της Φθίας. Αυτή η αγαπητική σχέση, που
ξεκίνησε πριν δύο χρόνια είναι μία σχέση, που εξελίσσεται και δυναμώνει μέσα από δοκιμασίες και
κοινή διακονία. Μία αγάπη που αναζωπυρώνεται καθημερινά. Προτιμώ όμως να μην αναφερθώ στο
τί πράξαμε στα δύο χρόνια, διότι τα γνωρίζει ο Θεός, τα γνωρίζουν οι άνθρωποι, τα γνωρίζετε όλοι
εσείς. Προτιμώ πάντοτε από το παρελθόν να κοιτάω τα λάθη μου, τις αδυναμίες μου, τις ελλείψεις
μου και γι’ αυτές σας ζητώ συγγνώμη και με αυτή την επίγνωση κάθε μέρα που ξημερώνει είναι σαν
να είναι η πρώτη μου μέρα σε αυτόν εδώ τον τόπο». Φωτογραφίες καθώς και οι δηλώσεις του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας και του κ Δημάρχου δημοσιευονται στην ιστοσελίδα της Ι Μ.
Συνέντευξη για το θέμα αυτό παρεχώρησε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο Σεβασμιώτατος. Σήμερα
το πρωί στο Star FM 97.1 και στην εκπομπή '' Ήρθε η ώρα '' μετά από πρόσκληση της
δημοσιογράφου κ Όλγας Λαθύρη και χθες στο κεντρικό δελτίο ειδησεων του lamia FM1 μετά από
πρόσκληση του δημοσιογράφου κ. Απόστολος Έλληνα.
Ας ακούσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Ποιμενάρχου μας.
(*)Λειτουργικό και Ποιμαντικό πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ.
Συμεών έως 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
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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 το επόμενο
μάθημα θα πραγματοποιηθεί αύριο 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 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».
(*) 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.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
Στα πλαίσια του εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας Σακχαρώδη Διαβήτη και την επέτειο των εκατό
χρόνων από την ανακάλυψη της ινσουλίνης, φωταγωγήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 14
Νοεμβρίου το κτήριο της ΔΕΥΑΛ από τον Σύλλογο Διαβητικών Φθιώτιδας, σε συνεργασία με τον
Δήμο Λαμιέων.
Η εκδήλωση ήταν μέρος μιας πανελλαδικής δράσης που υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της
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Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και φωταγώγησε συμβολικά κτήρια, μνημεία και τοπόσημα σε
μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού και ενίσχυσης της ορατότητας της
πάθησης του σακχαρώδη διαβήτη.
Παρουσία Βουλευτών, Αυτοδιοικητικών, εκπροσώπων φορέων και συλλόγων, των μελών του
Συλλόγου Διαβητικών Φθιώτιδας και φίλων διαβητικών “Όλα τα φώτα” στράφηκαν στο κτήριο της
ΔΕΥΑΛ που ντύθηκε στα μπλε, το χρώμα του σακχαρώδη διαβήτη. Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
μας στην εκδήλωση εκπροσώπησε ο π. Δημήτριος Νασόπουλος,Αναπληρωτής Διευθυντής του
Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως.
Ο μήνας Νοέμβριος καθιερώθηκε ως μήνας ευαισθητοποίησης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη. Η
φετινή χρονιά είναι ακόμα πιο ιδιαίτερη μιας και κλείνουμε 100 χρόνια από την ανακάλυψη της
ινσουλίνης. Η 14η Νοεμβρίου είναι η ημέρα γενεθλίων του Sir Frederic Banting, του Καναδού
επιστήμονα και γιατρού που το 1921 ανακάλυψε την ινσουλίνη μαζί με τον συνάδελφό του Charles
Best.
Η 14η Νοεμβρίου είναι η ημέρα που μας υπενθυμίζει ότι η νόσος αυτή μας αφορά όλους και πως η
έγκαιρη διάγνωση σημαίνει πολλά για την πορεία της αλλά και την συνολική μας υγεία.
Η 14η Νοεμβρίου ντύνει την Ελλάδα στα μπλε, το χρώμα του Σακχαρώδη Διαβήτη. Η Ελληνική
Ομοσπονδία, με την υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος φωταγωγεί συμβολικά
κτήρια, μνημεία και τοπόσημα, το βράδυ της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας του Διαβήτη, σε μια
προσπάθεια ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού και ενίσχυσης της ορατότητας της πάθησης
με την οποία ζουν σήμερα πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι στην Ελλάδα και 463 εκατομμύρια
άτομα παγκοσμίως.
Η 14η Νοεμβρίου μπορεί να είναι μια ευκαιρία να αλλάξουν οι άνθρωποι την συμπεριφορά τους σε
σχέση με την παρακολούθηση της υγείας και την διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη. Η πρόληψη
και η έγκαιρη διάγνωση σώζει.
(*) 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
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.
Αυτές ήταν για σήμερα οι ειδήσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Πηγή URL (modified on 17/11/2021 - 12:53): https://imfth.gr/node/7119
Σύνδεσμοι
[1] https://imfth.gr/radiofwnika_deltia/radiofonika-deltia-1443
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