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Ημερομηνία έκδοσης:
Παρασκευή, 25 Φεβρουάριος, 2022
Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου σήμερα και η εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Οσίου Ταρασίου
αρχιεπισκόπου Κπόλεως. Σήμερα εορτάζουμε και τη μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Ρηγίνου
επισκόπου Σκοπέλου του Λεβαδέως. Των αγίων μαρτύρων Αλεξάνδρου του εν Δριζιπάροις,Αντωνίου
και Θεοδώρου, του δια Χριστόν σαλού.Επίσης σήμερα η εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του οσίου
Μαρκέλλου, επισκόπου Αιπείας Κύπρου.
Ας δούμε τους τίτλους του σημερινού μας δελτίου.
(*)Ποιμαντική επίσκεψη στην προσφυγική περιοχή της Νέας Μαγνησίας Λαμίας, πραγματοποίησε
χθες το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών. Μετάξύ άλλων επισκέφθηκε το
5ο Δημοτικό Σχολείο και τον υπό ανέγερση περικαλλή Ναό των Αγίων Ισαποστόλων Κωνσταντίνου &
Ελένης.
(*) Και το Πρότυπο Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας επισκέφθηκε χθες Τσικνοπέμπτη ο Ποιμενάρχης
μας κ Συμεών. Προσέφερε πολλά δώρα στους μαθητές και παρέθεσε πλούσιο γεύμα, στα παιδιά,
στους εκπαιδευτικούς του Σχολείου, καθώς και στους θεολόγους εκπαιδευτικούς της Φθιώτιδος.
(*) Αρχιερατική Θεία λειτουργία θα τελεσθεί αύριο στον Ιερό Κοιμητηριακό Ναό της Παναγίας
Ξηριώτισσας λόγω του Σαββάτου των ψυχών.
(*) Στον λαμπρό εορτασμό για τα ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών και
Μετεώρων κ. Θεοκλήτου θα μετάσχει ο Ποιμενάρχης μας κ Συμεών την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου.
(*) Την Κουρά της δευτερης μοναχής της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλιού Παλαιοχωρίου Δυτικής
Φθιώτιδος θα τελέσει ο Ποιμενάρχης μας την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου στις 17:00 μ.μ.
(*) Αρχιερατική Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Αγίου Νικολάου του Πλανά θα τελεσθεί την
Τετάρτη 2 Μαρτίου στον ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας Λαμίας.
(*) Ιερά Αρχιερατική Αγρυπνία θα τελεσθεί την Τετάρτη 2 Μαρτίου στην Ιερά Μονή Αγάθωνος με
την ευκαιρία της συμπληρώσεως δεκαέξι ετών από την ανακομιδή του αφθάρτου σκηνώματος του
Γέροντος Βησσαρίωνος του Αγαθωνίτου.
ΠΕΡΝΑΜΕ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΆ ΜΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

(*)Ποιμαντική επίσκεψη στην προσφυγική περιοχή της Νέας Μαγνησίας Λαμίας, η οποία φέτος
μάλιστα θα είναι ιδιαίτερα στην επικαιρότητα και στο ενδιαφέρον και της Ιεράς Μητροπόλεως και
της τοπικής κοινωνίας γενικότερα, καθότι συμπληρώνονται 100 χρόνια από την Μικρασιατική
Καταστροφή, πραγματοποίησε χθες το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών,
συνοδευόμενος από τον Διευθυντή του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ο ΜΕΛΩΔΟΣ»
Δρ. κ. Ανδρέα Ιωακείμ.
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Ο Σεβασμιώτατος επισκέφθηκε τόσο τον υπό ανέγερση περικαλλή Ναό των Αγίων
Ισαποστόλων Κωνσταντίνου & Ελένης, ο οποίος είναι αφιερωμένος και στον Άγιο Ιερομάρτυρα
Χρυσόστομο Μητροπολίτη Σμύρνης, όσο και καταστήματα της περιοχής, αλλά και άλλους χώρους
και είχε την ευκαιρία μιας ωφέλιμης επικοινωνίας με τους κατοίκους.
Ο κ. Συμεών επισκέφθηκε το 5ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας, όπου έγινε δεκτός με πολύ ενθουσιασμό
και σεβασμό από τον Διευθυντή κ. Γεώργιο Μπαχλαβά, τους δασκάλους και τους μαθητές και τις
μαθήτριες, οι οποίοι και κατέθεσαν τις ευχαριστίες τους στον Σεβασμιώτατο χαρακτηρίζοντας την
επίσκεψη του ευλογημένη και ιστορική, καθότι πρώτη φορά οι οικείος Μητροπολίτης επισκέπτεται
το σχολείο.
Ο Σεβασμιώτατος ευλόγησε τις Βασιλόπιτες όλων των τμημάτων και στις πατρικές του ευχές
προς όλους και ιδιαίτερα προς τα παιδιά χαρακτηριστικά σημείωσε:
«Είστε σε ένα σχολείο που βρίσκεται σε μία περιοχή, όπου φέτος για μένα έχει ιδιαίτερη
προτεραιότητα. Η Νέα Μαγνησία, διότι είναι μία περιοχή, η οποία μας συνδέει με τόπους πολύ
σημαντικούς του Ελληνισμού και καθώς φέτος θυμόμαστε μία δύσκολη ημερομηνία για τον
Ελληνισμό, 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή. Μνήμη, παιδιά μου, είναι να θυμόμαστε
και τα καλά, για να τα κάνουμε ακόμη καλύτερα στο μέλλον, αλλά και τα άσχημα, για να μην τα
ξανακάνουμε. Η ζωή μας είναι γεμάτη και από καλές, αλλά και από κακές εμπειρίες και δεν πρέπει οι
κακές εμπειρίες να μας φοβίζουν, αλλά να γίνονται αιτία, για να γινόμαστε ακόμη καλύτεροι και
σοφότεροι και να γίνεται και η ζωή μας καλύτερη και ο κόσμος μας καλύτερος.
Ενώ, παιδιά μου, είστε μικροί μαθητές και μαθήτριες, συγχρόνως όμως μπορείτε να γίνετε
δάσκαλοι και να διδάξετε και εμάς τους μεγάλους. Το συμπέρασμα είναι, ότι ο ένας μπορεί να
βοηθάει τον άλλο και έτσι ο κόσμος μας να γίνει καλύτερος».
(*) Υλοποιώντας την δέσμευσή του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών να
επιβραβεύει υλικά και οικονομικά τους αριστούχους κάθε τετραμήνου όλων των τμημάτων
Γυμνασίου και Λυκείου του Προτύπου Εκκλησιαστικού Σχολείου Λαμίας, επισκέφθηκε χθες
Τσικνοπέμπτη την Σχολή, κατόπιν προσκλήσεως των ίδιων των παιδιών, ευλόγησε την Βασιλόπιτα
της Σχολής, πέρασε πολλές ώρες με τα παιδιά και το διδακτικό προσωπικό, απένειμε τις
προπληρωμένες πιστωτικές κάρτες στους αριστούχους, τις οποίες έχει υποσχεθεί, προσέφερε πολλά
ακόμη δώρα και εκπλήξεις στους μαθητές και συγχρόνως αναφέρθηκε στα προσεχή σχέδια
δράσεων του Σχολείου, όπως την συστηματική συνεργασία με την Αθλητική Ακαδημία του κ.
Σοφογιάννη, τον Σκακιστικό Σύλλογο Λαμίας και την δημιουργία ομίλου Σκάκι, καθώς και άλλες
δράσεις της Σχολικής Εφορείας και του Σχολείου γενικότερα.
Ο Σεβασμιώτατος κ. Συμεών με την ευκαιρία της Τσικνοπέμπτης παρέθεσε πλούσιο γεύμα,
τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων προστασίας, στα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς του
Σχολείου, καθώς και σε θεολόγους εκπαιδευτικούς της Περιφερειακής Ενότητος Φθιώτιδος.
Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του μεταξύ των άλλων τόνισε τα εξής:
«Στηρίζουμε όλοι μας το Πρότυπο Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας, τους μαθητές και τις
μαθήτριες του, προσφέροντας όλα αυτά τα εφόδια αλλά και τα κίνητρα, για να αναπτύξουν την
προσωπικότητας τους μέσα σε ένα μοναδικό υγιές περιβάλλον. Η πρόοδος του Σχολείου είναι
πρόοδος για όλη την κοινωνία.
Δεν θα πάψω να στηρίζω με κάθε τρόπο το Σχολείο μας αυτό και να προσκαλώ την κοινωνία μας να
το αγκαλιάσει ενεργά».
Την σημερινή ημέρα στο Πρότυπο Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας τίμησαν με την παρουσία
τους: ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμ. του Οικουμενικού Θρόνου π. Εφραίμ
Τριανταφυλλόπουλος, ο Καθηγούμενος της τροφού Ιεράς Μονής Αγάθωνος Αρχιμ. π. Γερμανός
Γιαντσίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδος κ. Αθανάσιος Καρακάντζας, ο εντεταλμένος
Αντιδήμαρχος του Δήμου Λαμιέων για θέματα Παιδείας, κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος, ως
εκπρόσωπος του Δημάρχου Λαμιέων, η Διευθύντρια Εκπαιδεύσεως Στερεάς Ελλάδος κ. Ελένη
Μπενιάτα, η Διευθύντρια Β/θμιας Εκπαιδεύσεως Φθιώτιδος κ. Δήμητρα Τσιάκα, ο Συντονιστής του
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(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Στερεάς Ελλάδος κ. Χρίστος Μαρκαντώνης,ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου
Θεολόγων του (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Στερεάς Ελλάδος κ. Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος, η Προϊσταμένη
Εκπαιδευτικών Θεμάτων Β/μιας Εκπαίδευσης κ. Αικατερίνη Καλογήρου, ο Διευθυντής του Ωδείου
«ΓΕΡΜΑΝΟΣ ο ΜΕΛΩΔΟΣ» και Υπεύθυνος εκπαιδευτικών θεμάτων της Ιεράς Μητροπόλεως Δρ. κ.
Ανδρέας Ιωακείμ, καθώς και τα νεοδιορισθέντα μέλη της Σχολικής Εφορείας του Προτύπου
Εκκλησιαστικού Σχολείου Λαμίας.
(*)Ποιμαντικό και Λειτουργικό Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ.
Συμεών από 21 – 27 Φεβρουαρίου 2022
Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022
10:00 π.μ. Συνεδρίαση της Διοικούσης Επιτροπής του Βρεφονηπιακού Σταθμού και Ιδιωτικού
Νηπιαγωγείου του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Αττικής του Ιδρύματος Προστασίας Μητρικών
έργων Σταμάτη & Ελένης Βαφειαδάκη.
Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022
07:00 π.μ. Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Κοιμητηριακό Ναό Παναγίας
Ξηριώτισσας.
(ραδιοφωνική – διαδικτυακή μετάδοση)
10:00 π.μ. Γενικό Αρχιερατικό Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών πάντων των κεκοιμημένων,
που αναπαύονται στο Δημοτικό Κοιμητήριο Λαμίας.
11:00 π.μ. Ειδικό Μνημόσυνο υπέρ των κεκοιμημένων Αξιωματικών και Οπλιτών των Ενόπλων
Δυνάμεων.
11:30 π.μ. Επίσκεψη στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Λαμίας.
12:00 μ.μ. Ευλογία Βασιλόπιτας του Συνδέσμου Βιομηχάνων Λαμίας.
18.00 μ.μ. Αναστάσιμος Αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό «Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου» Λαμίας.
Ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών με θέμα: «Αύριο είναι Κυριακή».
(ραδιοφωνική – διαδικτυακή μετάδοση)
20:00 μ.μ. Εκδήλωση του Δήμου Λαμιέων, του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών (Παράρτημα
Φθιώτιδος) και του Δημοτικού Ωδείου Λαμίας στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας με θέμα: «250 χρόνια
Μπετόβεν».
Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022
07:00 π.μ. Όρθρος και Αρχιερατικό Συλλείτουργο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος
Καλαμπάκας για τα ονομαστήρια του οικείου Ποιμενάρχου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σταγών
και Μετεώρων κ. Θεοκλήτου.
17:00 μ.μ. Κουρά Μοναχής στη νεοσύστατη Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού Παλαιοχωρίου Δυτικής
Φθιώτιδος.
(ραδιοφωνική – διαδικτυακή μετάδοση).
19:30 μ.μ. Ποιμαντική επίσκεψη στο Καστρί Δυτικής Φθιώτιδος.
Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως
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(*)Δεκαέξι χρόνια συμπληρώνονται στις 3 Μαρτίου από την ανακομιδή του αφθάρτου σκηνώματος
του Γέροντος Βησσαρίωνος του Αγαθωνίτου (2006-2019) και στην Ιερά Μονή Αγάθωνος θα τελεσθεί
την Τετάρτη αρχιερατική ιερά Αγρυπνία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ
Συμεών. Κατά τη διάρκεια των ακολουθιών ο Σεβασμιώτατος θα τελέσει την κουρά ενός δόκιμου
μοναχού και την εις διάκονον χειροτονία του. Παρά την σφοδρή πολεμική των αντιλεγόντων, ο
Θεός εξακολουθεί να κρατεί άφθαρτο και ευωδιάζον το άγιο σώμα του ταπεινού και ελεήμονος
Ιερομονάχου Βησσαρίωνος ως την πιο μεγάλη μαρτυρία της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος.Όσο
περνούν τα χρόνια περισσότερο ριζώνει στην συνείδηση της Εκκλησίας η αγιότητα του Γέροντος
Βησσαρίωνος του Αγαθωνίτου.Είναι ένας εκ των τελευταίων Αγίων Πορφυρίου, Παϊσίου, Ιακώβου,
Φιλοθέου, Αμφιλοχίου και ο μοναδικός με αφθαρσία του σώματός του. Να σας θυμήσουμε ότι το
2019 κατετέθη πλήρης φάκελος στο Οικουμενιικό μας Πατριαρχείο, περί της αγιοκατατάξεως του
Ιερομονάχου Γέροντος Βησσαρίωνος του Αγαθωνίτου του Ελεήμονος Πνευματικού.
Ο φάκελος περιέχει λεπτομερή, πολυσέλιδη Εισήγηση για την οσιακή ζωή, το μεγάλο
φιλανθρωπικό και πνευματικό έργο του Γέροντος , αλλά και για τα γεγονότα, τα οποία
επηκολούθησαν της εμφανίσεως του αφθάρτου και ευωδιάζωντος Ιερού λειψάνου του, το οποίο η
Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εχαρακτήρισε ως: «Σημείον του Ουρανού».
Ἡ Ιερά Μονή προσκαλεῖ ὅσους τιμοῦν καί εὐλαβοῦνται τή μνήμη τοῦ ἁγιασμένου Γέροντος νά
προσέλθουν την Τετάρτη στο μοναστήρι καί νά συμμετάσχουν στις ακολουθίες. Ο ιερός Κλήρος και
ο λαός της Φθιώτιδος και πολλοί Χριστιανοί από διάφορα μέρη της Ελλάδος και του εξωτερικού,
που είχαν γνωρίσει τον Γέροντα και είχαν ευεργετηθεί πνευματικά από αυτόν τον πιστεύουν και τον
τιμούν ως άγιο της Εκκλησίας μας. Να σας θυμίσουμε ότι κυκλοφόρησε από την Ιερά Μονή
Αγάθωνος το βιβλίο του μακαριστού Αρχιμανδρίτου πατρός Δαμασκηνού Ζαχαράκη με τίτλο
«Βησσαρίων ο Αγαθωνίτης, ο Ελεήμων Πνευματικός». Ἐγράφησαν κατά καιρούς πολλά καί ἀπό
πολλούς γιά τόν Γέροντα Βησσαρίωνα. Αὐτά πού γράφει, ὅμως, στό βιβλίο αὐτό ὁ πατήρ
Δαμασκηνός εἶναι αὐθεντικά. Ἡ συγγραφή του παρουσιάζει τή ζωή τοῦ πατρός Βησσαρίωνος σέ
ὅλες της τίς πτυχές: τίς καθημερινές τίς λειτουργικές, τίς ἐξομολογητικές, τίς ποιμαντικές, τίς
γεμᾶτες περιπέτεια καί πόνο. Ἡ ἁπλή καί ζωντανή γλῶσσα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ φέρνει στό
προσκήνιο ὅλες τίς ἐκφάνσεις τῆς χριστομίμητης συμπεριφορᾶς καί τοῦ ἁγιοπνευματικοῦ ἤθους
ἑνός συγχρόνου Γέροντος πού ἀξιώθηκε νά βιώσει τήν οὐσία τῆς ἁγιότητος. Μπορεῖτε νά
προμηθευτεῖτε το βιβλίο ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ἀγάθωνος καθώς καί ἀπό τό Βιβλιοπωλεῖο Ἔνθεον τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος στην πλατεία Πάρκου.
(*) Τη μνήμη του Αγίου Νικολάου του Πλανά θα πανηγυρίσει την Τετάρτη 2 Μαρτίου η ενορία της
Αγίας Βαρβάρας Λαμίας λόγω του Ιερού παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου που υπάρχει στο
ενοριακό πνευματικό κέντρο. Σύμφωνα με το πρόγραμμα εορτασμού την Τρίτη στις 5:00 το
απόγευμα, στο ιερό παρεκκλήσιο θα τελεσθεί πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία και Θείο
κήρυγμα. Την Τετάρτη το πρωί ο Όρθρος και η πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία
ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ Συμεών θα τελεσθούν στον ιερό Ναό της
Αγίας Βαρβάρας.. Να σημειώσουμε ότι το Iερό Παρεκκλήσιο κατασκευάστηκε το 2000. Ο άγιος
Νικόλαος ο Πλανάς γεννήθηκε στη Νάξο το 1851 και κοιμήθηκε στην Αθήνα το 1932. Το Ιερό του,
σκήνωμα βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Κυνηγού, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στην
Αθήνα. Στη στήλη μας ενημερωτικά και ενδιαφέροντα καθημερινά από σήμερα θα κάνουμε
αφιέρωμα στον Αγιο Νικόλαο Πλανά.
Αυτές ήταν για σήμερα οι ειδήσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος

Πηγή URL (modified on 25/02/2022 - 12:50): https://imfth.gr/node/7378
Σύνδεσμοι
[1] https://imfth.gr/radiofwnika_deltia/radiofonika-deltia-1460
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