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Αριθμός δελτίου:
2188

Ημερομηνία έκδοσης:
Τρίτη, 23 Νοέμβριος, 2021
Τρίτη 23 Νοεμβρίου σήμερα και η εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Οσίου πατρός ημών
Αμφιλοχίου επισκόπου Ικονίου. Τη μνήμη των οσίων πατέρων ημών, Γρηγορίου επισκόπου
Ακραγαντίνων, ¨Ελενος επισκόπου Ταρσού, Ισχυρίωνος επισκόπου και Σισσινίου ομολογητού.Τη
μνήμη των Αγίων Μητροφάνους Ιεράρχου, Αλεξάνδρου Δουκός, των Ρώσων και της Αγίας μάρτυρος
Μερόπης.
Επίσης η εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Διονυσίου Πατριάρχου Κων/πόλεως, του σοφού,
του εν τη Ιερά Μονή Εικοσιφοινίσσης.

Ας δούμε τους τίτλους του σημερινού μας δελτίου.
(*) «Σταθερή θέση της Εκκλησίας μας είναι ότι η επιλογή του εμβολιασμού δεν αποτελεί ζήτημα
ορθής πίστεως ή ομολογίας, αλλά αντικείμενο της ιατρικής επιστήμης και πράξη ατομικής και
κοινωνικής ευθύνης». Τονίζει στο ανακοινωθέν της η Ιερά Σύνοδος της Εκλησίας της Ελλάδος.
(*) Στην πόλη της Αμφίκλειας θα μεταβεί σήμερα ο Ποιμενάρχης μας προκειμένου στις 18:00 μ.μ.
να τελέσει Αρχιερατική Παράκληση στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Αμφίκλειας. Αμέσως μετά
θα πραγματοποιηθεί η 53η επετειακή εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως.
(*) Τη μνήμη της Αγίας Αικατερίνης θα τιμήσουν την Πέμπτη ενορίες και μοναστήρια της
Φθιώτιδος. Αρχιερατικός εσπερινός θα τελεσθεί αύριο στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης Αχινούκαι
αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό της Αγίας στη Στυλίδα.
(*) Το πρότυπο Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας θα εορτάσει όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος την
Παρασκευή 26 Νοεμβρίου την μνήμη του προστάτου του Αγίου Στυλιανού.
(*) «Μας συνδέει όλους η αγάπη του Χριστού και αυτή η αγάπη και επικοινωνία συνδέει κοινωνίες
ολόκληρες. Όταν κανείς είναι κοντά στον Χριστό η καρδιά του μεγαλώνει». Τόνισε στο κήρυγμά του
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας στην Ιερά Αγρυπνία που τελέσθηκε την Κυρικαή το βράδυ στην
ιερά Μονή του Αγίου Βλασίου.
ΠΕΡΝΑΜΕ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΆ ΜΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

(*)Λειτουργικό και Ποιμαντικό πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ.
Συμεών από 22 – 28 Νοεμβρίου 2021

Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021
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18:00 μ.μ. Ιερά Αρχιερατική Παράκληση στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Αμφίκλειας.
19:00 μ.μ. Η 53η επετειακή εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος σε συνεργασία με τον
Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας με θέμα: «Σημαντικές προσωπικότητες, προ και κατά την διάρκεια της
Επαναστάσεως» στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Αμφίκλειας.
21:00 μ.μ. Μουσική εκδήλωση με θέμα: «Από την Αλαμάνα στο Γοργοπόταμο – Από την Επανάσταση
του 1821 στην Αντίσταση» από την 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 στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας.
Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021
17:00 μ.μ. Αγιασμός της Ένωσης Ποντίων Φθιώτιδος στην Χειμωνίδειο Στέγη στη Λαμία.
18:00 μ.μ. Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης Αχινού.
(ραδιοφωνική – διαδικτυακή μετάδοση)
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021
07:00 π.μ. Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης Στυλίδος.
(ραδιοφωνική – διαδικτυακή μετάδοση)
12:00 μ.μ. Εγκαίνια του Αιολικού Πάρκου Λιβάδι στη Μαλεσίνα.
17:00 μ.μ. Μεθέορτος Αρχιερατικός Εσπερινός και Ιερά Παράκληση της Αγίας Αικατερίνης στον Ιερό
Ναό Αγίας Αικατερίνης στο Κατασκηνωτικό Κέντρο της Ι.Μ. Φθιώτιδος «Η ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ» στο
Καινούργιο Λοκρίδος
(ραδιοφωνική – διαδικτυακή μετάδοση)
20:30 μ.μ. Εορτή Παιδιάτρων Ν. Φθιώτιδος.
Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021
07:00 π.μ. Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Στυλιανού
του Πρότυπου Εκκλησιαστικού Σχολείου Λαμίας (για τους μαθητές και τις μαθήτριες της
Σχολής).
(ραδιοφωνική – διαδικτυακή μετάδοση)
(*) Ανάμεσα στις επισκέψεις φορέων και συλλόγων της πόλεως Λαμίας που δέχθηκε χθες στο
γραφείο του στο Πνευματικό και Διοικητικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως στη Λαμία, ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών ήταν και η Πρόεδρος κ. Μαίρη Δούμα και τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικού Συλλόγου «ΣΥΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ, προκειμένου να τον
ενημερώσουν για τις δράσεις του Συλλόγου, να λάβουν την ευχή του, αλλά και την πολύτιμη
συμβουλή του.
Επίσης τον Σεβασμιώτατο επισκέφθηκε η Πρόεδρος κ. Σοφία Αντωνοπούλου και το νεοεκλεγέν
Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φροντιστών Φθιώτιδος.
Τόσο η Πρόεδρος όσο και τα μέλη του Συμβουλίου ευχαρίστησαν και συνεχάρησαν τον
Σεβασμιώτατο, διότι μετά από πρωτοβουλία του και πρόσκλησή του, τα φροντιστήρια
δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως της πόλεως Λαμίας, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη
ανέπτυξαν δράσεις κοινωνικής προσφοράς και στήριξης ευάλωτων οικογενειών.
Τέλος, τον Σεβασμιώτατο επισκέφθηκε ο Πρόεδρος του Μυκηναϊκού Ιδρύματος κ. Χριστοφίλης
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Μαγγίδης, συνοδευόμενος από τον τ. Βουλευτή Φθιώτιδος και π. Δήμαρχο Λαμιέων κ. Νικόλαο
Σταυρογιάννη, προκειμένου να αναπτυχθεί συνεργασία του Ιδρύματος και με την Ιερά Μητρόπολη
Φθιώτιδος.Φωτογραφίες από τις συναντήσεις αυτές δημοσιευονται στην ιστοσελίδα της Ι.Μ
(*) ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
Συνήλθε τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021, μέσω τηλεδιασκέψεως, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 165ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.
Κατά την Συνεδρία η Διαρκής Ιερά Σύνοδος εξέτασε τα δεδομένα που διαμορφώνονται με τα
νέα μέτρα που ισχύουν στους χώρους λατρείας κατά την τέλεση θρησκευτικών ακολουθιών.
Μετά την Εισήγηση του Μακαριωτάτου Προέδρου και την τοποθέτηση όλων των Σεβασμιωτάτων
Ιεραρχών αποφάσισε ομοφώνως τα κάτωθι:
Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος συμπαρίσταται ολόθυμα στην μεγάλη προσπάθεια της Ελληνικής
Κυβερνήσεως για την μη περαιτέρω εξάπλωση της πανδημίας. Υπενθυμίζει δε ότι η Εκκλησία από
την πρώτη στιγμή στάθηκε αρωγός της Πολιτείας στην προσπάθεια αυτή με λόγο συναινετικό και
λόγο ευθύνης.
Ομοίως συμμερίζεται την μεγάλη προσπάθεια από μέρους των ιατρών και των νοσηλευτών μας για
την αντιμετώπιση της πανδημίας και συμπαρίσταται τόσο πρακτικά, όσο και ηθικά προτρέποντας
όλους να εμβολιαστούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της ιατρικής κοινότητας, ελεύθερα και αβίαστα.
Σταθερή θέση της Εκκλησίας μας είναι ότι η επιλογή του εμβολιασμού δεν αποτελεί ζήτημα ορθής
πίστεως ή ομολογίας, αλλά αντικείμενο της ιατρικής επιστήμης και πράξη ατομικής και κοινωνικής
ευθύνης. Κάθε δε αντίθετη άποψη, ακόμα και Κληρικών, δεν εκπροσωπεί την Εκκλησία της Ελλάδος,
η οποία διοικείται και εκφράζεται επισήμως μόνο από την Ιερά Σύνοδο.
Αναφορικά προς την Κοινή Υπουργική Απόφαση 72486/19.11.2021 (Β’ 5401), σύμφωνα με την
οποία οι πιστοί, όταν εισέρχονται στους Ιερούς Ναούς για να μετάσχουν σε Ιερές Ακολουθίες και να
λατρεύσουν τον Αληθινό Θεό, οφείλουν να έχουν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά, θεωρεί ότι η
συμμόρφωση των πιστών προς την Κ.Υ.Α. δεν είναι δυνατόν να ελεγθεί από το εργατικό (νεωκόροι)
ή εθελοντικό προσωπικό των Ιερών Ναών, καθώς αυτό δεν έχει ούτε δυνατότητες, ούτε
αρμοδιότητες φύλαξης, ούτε δημόσιες (π.χ. αστυνομικές) εξουσίες.
Παραμένει σταθερή στο υπ’ αριθμ. 4766/2205/4.11.2021 Εγκύκλιο Σημείωμά Της, με το
οποίο απευθύνει και πάλι έκκληση στον ιερό Κλήρο και τον ευσεβή Λαό να τηρούν
επακριβώς άπαντα τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού και προτρέπει
πατρικώς για την πραγματοποίηση του υποδεδειγμένου από την ιατρική κοινότητα εμβολιασμού, ως
ουσιαστικού μέτρου προστασίας κατά της πανδημίας, ιδίως κατά την τρέχουσα συγκυρία για όσους
είναι μεγαλύτεροι των 65 ετών, καθώς και την διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων από όσους δεν
έχουν εμβολιασθεί.
Απευθύνεται στην αίσθηση ευθύνης και το φιλότιμο του ιερού Κλήρου και του πιστού Λαού και
προτρέπει:
1) να παραμένουν άρρηκτα ενωμένοι υπό την σκέπη της Μητέρας Εκκλησίας με υπακοή στην Ιερά
Σύνοδο και στους Σεβασμιωτάτους Ποιμενάρχες, αποφεύγοντας κάθε είδους διάσπαση και διχόνοια,
την οποία επιδιώκουν «προφάσει ευσεβείας» πρόσωπα τα οποία απεργάζονται σκοπούς ξένους προς
την φύση της Εκκλησίας.
2) να ακολουθούν απαρεγκλίτως τις οδηγίες των ειδικών για την αντιμετώπιση της διασποράς του
κορωνοϊού, φορώντας απαραιτήτως την μάσκα προστασίας καθ’ όλη την διάρκεια της παραμονής
τους στον Ιερό Ναό και τηρώντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις.
3) να αναπέμπουν δεήσεις και παρακλήσεις προς τον πανοικτίρμονα Θεό να αποστρέψει, να
διασκεδάσει και να απομακρύνει την νόσο του κορωνοϊού, διότι για εμάς τους Χριστιανούς ισχύει ο
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αληθής και αδιάψευστος λόγος του ιερού Ψαλμωδού Δαβίδ (Ψαλμ. 126,1):, «ἐὰν μὴ Κύριος
φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων» (εάν ο ίδιος ο Κύριος δεν φυλάξει μια πόλη,
μάταια αγρυπνεί ο φρουρός της).
Εκ της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στην ιστοσελίδα της Ιεράς
Μητροπόλεως δημοσιευονται
σύνδεσμοι όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε ΕΠΙΚΕΙΡΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΟΥ
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ Κ. ΣΥΜΕΩΝ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ SKAI FM 100, 3 [2]
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΤ [3]

(*) Με Ιερά Αγρυπνία εορτάσθηκε η μνήμη του Οσίου Ιακώβου του νέου του εν Ευβοία την Κυριακη
το βράδυ στην Ιερά Μονή Αγίου Βλασίου Στυλίδος.
Την Ιερά Αγρυπνία τέλεσε ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου και
Καθηγούμενος της Μονής του Αγίου Βλασίου Στυλίδος, αδελφός της Μητροπόλεως μας, Πανοσιολ.
Αρχιμ. π. Άγγελος Ανθόπουλος, πλαισιούμενος από τον αδελφό της Μονής, Ιεροκήρυκα της
Μητροπόλεως Αρχιμ. π. Ηρωδίωνα Ρίζο.
Ο Σεβασμιώτατος κ. Συμεών παρέστη συμπροσευχόμενος στην Ιερά Αγρυπνία και ευλόγησε
τους άρτους, ενώ με βαθιά συγκίνηση ο Άγιος Καθηγούμενος π. Άγγελος τον καλωσόρισε
σημειώνοντας:
«Σας καλωσορίζω για ακόμη μία φορά Σεβασμιώτατε Πατέρα και Ποιμενάρχα μας στην Μονή
μας, ως Δεσπότη μου, πατέρα μου και ένα μεγάλο κομμάτι της καρδιάς μου, καθώς οι δεσμοί μας
έχουν προοπτική την Βασιλεία του Θεού».
Ο Σεβασμιώτατος κ. Συμεών, αφού ευχαρίστησε τον π. Άγγελο για τα καρδιακά λόγια αγάπης
και σεβασμού προς το πρόσωπό του στο κήρυγμα του ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Ο Χριστός είναι η αιτία της μεταξύ μας αγάπης, σχέσεως και φιλίας. Μας συνδέει όλους η
αγάπη του Χριστού και αυτή η αγάπη και επικοινωνία συνδέει κοινωνίες ολόκληρες. Όταν κανείς
είναι κοντά στον Χριστό η καρδιά του μεγαλώνει. Δεν πρέπει να μας φοβίζει το άνοιγμα στην ζωή
μας, ίσα ίσα το κλείσιμο στον εαυτό μας πρέπει να μας φοβίζει. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας ήταν οι
άνθρωποι οι οποίοι κατεξοχήν άνοιγαν την καρδιά τους και το είναι τους. Ένα τέτοιο Άγιο
εορτάζουμε σήμερα, που έδινε την καρδιά του στους ανθρώπους.»
Επίσης ο Σεβασμιώτατος ανέφερε ότι βρίσκεται και σε εξέλιξη η ανοικοδόμηση Ιερού Ναού
προς τιμήν του Οσίου Ιακώβου του νέου στις Λιβανάτες Λοκρίδος, ένα έργο, το οποίο όπως ετόνισε
θα το στηρίξει και αυτό ο ευλογημένος λαός της Φθιώτιδος.

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 – 115 21, Ἀθῆναι
Τηλ. 210-72.72.268, Fax 210-72.72.210, e-mail: politistikitautotita@yahoo.gr [4]
Ειδικη Συνοδικη Επιτροπη
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ
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Αθήνα, 22α Νοεμβρίου 2021
ΔΕΛΤΙΟ

ΤΥΠΟΥ

Συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα οι Συνοδικές και Περιφερειακές Εκδηλώσεις της
Εκκλησίας της Ελλάδος για τη συμπλήρωση 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής
Επαναστάσεως του 1821. Κατ’ αυτές τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προφυλάξεως από τον
κορωνοϊό.
Συγκεκριμένα, την Τρίτη 23 Νοεμβρίου και ώρα 19:00, η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος
διοργανώνει επετειακή εκδήλωση στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Αμφικλείας σε συνεργασία
με τον Δήμο Αμφικλείας-Ελάτειας. Το θέμα είναι: ”Σημαντικές προσωπικότητες προ και κατά
τη διάρκεια της Επαναστάσεως”.
Το Σάββατο 27 Νοεμβρίου και ώρα 19:00, η Ιερά Μητρόπολη Κεφαλληνίας διοργανώνει
Επιστημονική Εσπερίδα στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου. Θα ομιλήσουν: Για τον Ρήγα Βελεστινλή
ο κ. Κωνσταντίνος Πέτσιος, Καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για
τον Ιωάννη Μακρυγιάννη ο κ. Δημήτριος Μόσχος, Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, και
για τον Ιωάννη Καποδίστρια ο κ. Δημήτριος Μεταλληνός, Δρ Ιστορίας και Διδάσκων στο Ιόνιο
Πανεπιστήμιο. Θα προλογίσει ο Σεβ Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ. Δημήτριος.
Την Κυριακή 28 Νοεμβρίου και ώρα 18:00, η Ιερά Μητρόπολη Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας
διοργανώνει επετειακή εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Πέλλας, στα Γιαννιτσά. Θα
απευθύνει χαιρετισμό ο Σεβ. Μητροπολίτης Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου κ.
Δημήτριος ως εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου. Χαιρετισμό θα απευθύνει και ο Σεβ. Μητροπολίτης
Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ. Θα ακολουθήσει σχετική ομιλία του π. Ελευθερίου
Χαραλαμπίδη, Δρος Θεολογίας με θέμα: ”Η Αγία Νεομάρτυς Χρυσή και η προσφορά των
Νεομαρτύρων στην Ελευθερία του Γένους”. Ύμνους θα αποδώσει η Χορωδία της Σχολής
Βυζαντινής Μουσικής της Μητροπόλεως και παραδοσιακά τραγούδια θα παρουσιάσει η Χορωδία
”ΕΝ-ΕΙΤΕ” του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Γιαννιτσών. Στο τέλος θα προβληθεί ταινία για τον βίο
και το μαρτύριο της Αγίας Χρυσής, παραγωγή της Ενορίας Κοιμήσεως της Θεοτόκου Νεοχωρίου
Αλμωπίας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος για το
1821 μπορείτε να επισκέπτεστε τον διαδικτυακό ιστότοπο www.ekklisia1821.gr [5], που ειδικώς
δημιουργήθηκε για το σύνολο των επετειακών δράσεων του έτους αυτού, καθώς και τους
αντίστοιχους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook [6], Twitter [7], Instagram
[8], Youtube [9] (@ekklisia1821).
Εκ της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΕΩΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος, εγκαινιάζοντας τις εκπαιδευτικές δράσεις του
Δικτύου Εκκλησιαστικών και Θεολογικών Βιβλιοθηκών, διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο για τη
διατήρηση και την προληπτική συντήρηση των εκκλησιαστικών βιβλιοθηκών ως προς τα βιβλία και
το αρχειακό υλικό.
Εισηγητές του σεμιναρίου είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Προληπτικής Συντήρησης Οργανικών
Έργων Τέχνης του Ιονίου Πανεπιστημίου κ. Χρήστος Καρύδης και ο Δρ. Νικόλας Σαρρής,
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συντηρητής χαρτιού και βιβλίων από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021, ώρες 10.00-14.30 και το
Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021, ώρες 10.00-13.00.
Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν, μπορούν να απευθυνθούν στον τηλεφωνικό αριθμό
2108037643 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: library@intero.gr [10]
(*) Επανερχόμαστε αγαπητοί ακροατές στον διπλό εορτασμό του πρότυπου εκκλησιαστικού
σχολείου Λαμίας. Το Εκκλησιαστικό Σχολείο θα πανηγυρίσει τη μνήμη της Αγίας Αικατερίνης λόγω
ενός θαύματος που είχε γίνει πριν αρκετά χρόνια στο χώρο του σχολείου. Επίσης την Παρασκευή η
Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου πατρός ημών Στυλιανού του Παφλαγώνος στον οποίο
είναι αφιερωμένο το παρεκκλήσιο της Σχολής και θα τελεσθεί αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στο
τέλος θα τελεσθεί ιερό μνημόσυνο υπερ των κτητόρων, εφόρων, διδασκάλων, μαθητών και
υπαλλήλων της σχολής.
Τη μνήμη της Αγίας Αικατερίνης στην Ιερά Μητρόπολή μας πανηγυρίζουν και οι Ενοριακοί Ιεροί
Ναοί της Αγίας Αικατερίνης στη Στυλίδα, στον Αχινό, στο Γουλέμι και στα Δύο Βουνά. Τα ιερά
Παρεκκλήσια της Αγίας Αικατερίνης της Ιεράς Μονής Αντινίτσης και της ενορίας της Πελασγίας
και το ομώνυμο εκκλησάκι στην Αρκίτσα το οποίο βρίσκεται δίπλα στα ερείπια μιας
παλαιοχριστιανικής Βασιλικής. Στο Καινούριο Λοκρίδος πανηγυρίζει το εκκλησάκι της Αγίας
Αικατερίνης που βρίσκεται στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως και την Πέμπτη στις 5:00
το απόγευμα θα τελεσθεί μέγαςαρχιερατικός εσπερινόςκαι Ιερά Παράκληση. Ιερές ακολουθίες προς
τιμήν της Αγίας Αικατερίνης θα τελεσθούν και στο Ευρωσιναϊτικό Κέντρο, του Ιδρύματος Όρους
Σινά (ΙΟΣ) της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά, στην Τραγάνα Λοκρίδος.
(*) 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.
(*) 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
(*) 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.
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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.
(*) Ο Δήμος Λαμιέων Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στην εκδήλωση που διοργανώνουμε με
αφορμή την 5η Δεκεμβρίου « Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού» .
Πρόκειται για την ομιλία του συγγραφέα Στέφανου Ξενάκη, με θέμα «Μπορείς να έχεις τη ζωή
που θέλεις», η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου στις 20:00 στο Δημοτικό
Θέατρο Λαμίας. Τον ΣεβασμιώτατοΜητροπολίτη μας στην εκδήλωση θα εκπροσωπήσει ο
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Γ.Φ.Τ., Οικονόμος π. Δημήτριος Νασόπουλος.
Αυτές ήταν για σήμερα οι ειδήσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ»
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ»

Πηγή URL (modified on 23/11/2021 - 12:58):https://imfth.gr/node/7144
Σύνδεσμοι
[1] https://imfth.gr/radiofwnika_deltia/radiofonika-deltia-1446 [2] https://www.mixcloud.com/mitropla
m/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CF%8
3%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%BF
%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%BFn-skai-fm-1003/ [3] https://www.mixcloud.com/mitroplam/%CF%
83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CF%83%CE%
B5%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85
-%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CF%80%
CF%85-%CF%86%CE%B8%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CE%BA-%
CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B5%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%C
F%8E%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE
%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%81%CF%84/ [4] mailto:politistikitautotita@yahoo.gr
[5] http://www.ekklisia1821.gr [6] https://www.facebook.com/ekklisia1821 [7]
https://twitter.com/ekklisia1821 [8] https://www.instagram.com/ekklisia1821/ [9]
https://www.youtube.com/channel/UCweNUaACLXVGRhmHjzRf98g/about [10]
mailto:library@intero.gr
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