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Ημερομηνία έκδοσης:
Δευτέρα, 14 Μάρτιος, 2022
Δευτέρα 14 Μαρτίου σήμερα και η εκκλησία μας εορτάζει την μνήμη του Οσίου Βενεδίκτου
αρχιμανδρίτου Ρώμης. τη μνήμη του αγίου μάρτυρος Αλεξάνδρου του εν Πύδνη και του Οσίου
Ευσχήμονος επισκόπου Λαμψάκου, του ομολογητού.
Ας δούμε τους τίτλους του σημερινού μας δελτίου.
(*) Παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου και με χειροτονία πρεσβυτέρου
εορτάσθηκε χθες μεγαλοπρεπώς η Κυριακή της Ορθοδοξίας στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος.
(*) Εκδήλωση προς τιμήν των ιερέων που διακονούν στην Αρχιερατική Περιφέρεια Λαμίας
διοργάνωσε χθες το μεσημέρι ο Δήμαρχος Λαμιέων εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό όπως είπε την
ευγνωμοσύνη του για το σπουδαίο κοινωνικό έργο που επιτελούν στην κοινωνία.
(*) Το οφφίκιο του Άρχοντος Υμνωδού της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας απένειμε ο
Παναγιώτατος Οικουμενικός μας Πατριάρχης στον κ. Δημήτριο Μαντέ, Πρωτοψάλτη του Ιερού
Μητροπολιτικού Ναού μετά από αίτημα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών.
(*) Με την δέουσα λαμπρότητα η πόλη της Αταλάντης, εόρτασε τους πολιούχους της, Αγίους
Θεοδώρους.Τη φετινή πανήγυρη λάμπρυναν με την παρουσία τους ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Σισανίου και Σιατίστης κ. Αθανάσιος και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευρίπου κ. Χρυσόστομος.
(*)«Οι Άγιοι Θεόδωροι να ευλογούν τους ιδρώτες σας, να αναπαύουν τους κόπους σας και να
χαρίζουν πάμπολλα δώρα του Θεού σε εσάς και στις οικογένειες σας» Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας απευθυνόμενους στις διοικήσεις και τους εργαζομένους
καταστημάτων και εργοστασίων της περιοχής της Αταλάντης τις οποίες επισκέφθηκε την
παραμονή της εορτής.
ΠΕΡΝΑΜΕ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΆ ΜΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
(*) Μεγαλοπρεπώς και με ιδιαίτερη συγκίνηση εορτάσθηκε χθες στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος η
Κυριακή της Ορθοδοξίας.
Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας, ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Φθιώτιδος τέλεσε την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου παρουσία της
πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου και πλήθος πιστών.
Κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος κ. Συμεών τέλεσε και την εις
πρεσβύτερον χειροτονία του Ιεροδιακόνου π. Γεδεών Κακλιά.
Τον κ. Συμεών στην Θεία Λειτουργία και στην χειροτονία πλαισίωσαν, μεταξύ των άλλων, ο
Άγιος Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμ. του Οικουμενικού Θρόνου π. Εφραίμ
Τριανταφυλλόπουλος και ο Άγιος Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγάθωνος Αρχιμ. π. Γερμανός
Γιαντσίδης.
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Οι Ιερές Ακολουθίες μεταδόθηκαν απευθείας από τηλεοράσεως, ραδιοφώνου και διαδικτύου.
Ο Σεβασμιώτατος απευθυνόμενος στον π. Γεδεών με πατρικούς και καρδιακούς λόγους του
τόνισε χαρακτηριστικά:
«Κοντά στον Χριστό και στην αγκαλιά της Εκκλησίας παύουμε να είμαστε ξένοι, βρίσκουμε
ξανά την εντοπιότητά μας. Πάρα πολλοί άνθρωποι βιώνουν την αποξένωση, ακόμα και μέσα στο ίδιο
τους το σπίτι αισθάνονται ξένοι. Δεν έχουν κώδικα επικοινωνίας και δεν μπορούν να βρουν
κατανόηση. Η αποξένωση είναι ο μεγάλος πειρασμός που μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην
απόγνωση και στην απελπισία.
Μέσα σ΄ αυτό το κλίμα που ζει ο κόσμος, εκτός από την εσωτερική αποξένωση, βλέπουμε πολλούς
ανθρώπους να παίρνουν τον δρόμο της ξενιτειάς, να εγκαταλείπουν σπίτια, όνειρα, βιώματα,
περιουσίες και χωρίς κανένα λόγο, που να μπορεί να το δικαιολογεί αυτό. Στην βία δεν υπάρχει
λογική και γι΄ αυτό δεν υπάρχει δικαιολογημένη βία.
Πως εμείς οι χριστιανοί, εμείς οι κληρικοί θα αντιμετωπίσουμε αυτή την ξενιτειά; Είτε είναι
εσωτερική, είτε ακούσια, εξωτερική, καταναγκαστική. Για να μπορέσουμε να την κατανοήσουμε θα
πρέπει μέσα στην καρδιά μας να θυμηθούμε ότι ο πρώτος που έγινε ξένος για την αγάπη την δική
μας είναι ο ίδιος ο Χριστός. Έγινε ξένος για να σωθεί ο άνθρωπος. Από την πρώτη μέρα της
Γεννήσεώς Του. Έγινε ξένος χάριν των ξένων. Έγινε ξένος για να ξενίζονται όλοι οι άνθρωποι και να
φιλοξενούνται από Αυτόν.
Η απάντηση στην αποξένωση, η απάντηση στην ξενιτειά, η απάντηση στην μοναξιά είναι το άνοιγμα
της καρδιάς σου, το άνοιγμα της αγκαλιάς σου. Αν δεν ανοίξεις την καρδιά σου, δεν θα ανοίξει η
αγκαλιά σου. Για να είσαι ποιμένας της Εκκλησίας, θα πρέπει πάντα να θυμάσαι ότι θα πρέπει να
είσαι φιλόξενος. Έχουμε την τύχη να είμαστε στο Γένος Έλληνες και το Ρωμαίικο Γένος, το Γένος
των Ελλήνων έχει μέσα του την φιλοξενία. Σε κανέναν δεν κλείσαμε ποτέ την πόρτα. Φιλόξενοι δεν
είναι οι πλούσιοι, αλλά οι πτωχοί που μπορούν να κατανοήσουν τα προβλήματα και τις ανάγκες των
συνανθρώπων τους.
Ο Θεός της Αγάπης έγινε ξένος, για να αναστήσει και να αναστηλώσει την εικόνα του κάθε
ανθρώπου, για να γίνει από ξένος, οικείος. Αυτό εορτάζουμε σήμερα με την αναστήλωση των Ιερών
Εικόνων. Εορτάζουμε την Ανάσταση του ανθρωπίνου προσώπου. Εορτάζουμε το γεγονός ότι Αγάπη
του Χριστού δεν είναι ιδεολογία αφηρημένη, αλλά σαρκωμένη και γι΄αυτό εικονίζεται, γι’ αυτό και
την προσκυνούμε. Αυτή η αγάπη δημιουργεί τέχνη, πολιτισμό. Η αγάπη προς τους αδελφούς μας δεν
μπορεί να είναι άσαρκη, αλλά οφείλει να φανερώνει και να φανερώνεται μέσα από την ζεστασιά της
αγάπης, μέσα από ψωμί και κρασί, μέσα από φαγητό, ρούχο και σπίτι και μέσα από το καθετί που
έχει ανάγκη ο άνθρωπος, αλλά κυρίως μέσα από την ανάγκη να αισθανθεί ο άνθρωπος ότι βρίσκει
ένα καταφύγιο και ένα λιμάνι μέσα στις φουρτούνες και στις τρικυμίες της ζωής.
Σε καλωσορίζω και σε εισοδεύω στην Αγία Τράπεζα, η οποία είναι το κατεξοχήν λιμάνι, είναι κυρίως
το λιμάνι των κατατρεγμένων, των αναγκεμένων και των ξένων.Από σήμερα σε καλώ σε διαρκή
κίνηση: Να τρέξεις εσύ πρώτος να βρεις τους ανθρώπους. Να δείξεις στην πράξη ότι είσαι ένας με
τους αδελφούς σου. Χωρίς κένωση και ταπείνωση δεν διαλύεται το νέφος της ξενιτείας και η ομίχλη
της μοναξιάς. Είσελθε λοιπόν στην αληθινή κοινωνία, στο τέλος της μοναξιάς. Εδώ τελειώνει η
μοναξιά, εδώ βρίσκεται η αληθινή κοινωνία, η αληθινή αγάπη, η συντροφικότητα. Με την Αγία
Ιερωσύνη θα γεμίσει η καρδιά σου με Χριστό και όσο πιο πολύ γεμίζεις, τόσο πιο πολλά θα έχεις να
δίνεις».
Με καθολική συμμετοχή του πληρώματος των πιστών πραγματοποιήθηκε εντός του Ιερού Ναού η
Λιτάνευσις των Ιερών Εικόνων κατά την τάξη της Εκκλησίας μας.
(*) «Αληθινή πίστη σημαίνει έμπρακτη αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Καταθέτω σήμερα την
ευγνωμοσύνη και τον σεβασμό στα πρόσωπά σας, τόσο σε προσωπικό επίπεδο, όσο και εκ μέρους
όλων των πολιτών του Δήμου Λαμιέων, για το σπουδαίο κοινωνικό έργο που επιτελείτε στην
κοινωνία μας».
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Με αυτά τα λόγια, ο Δήμαρχος Λαμιεών κ. Ευθύμιος Καραΐσκος, προσεφώνησε σήμερα τον
Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Συμεών και όλους τους ιερείς της Αρχιερατικής
Περιφέρειας Λαμίας, κατά την εκδήλωση τιμής, την οποία πραγματοποίησε ο Δήμος Λαμιέων την
Κυριακή της Ορθοδοξίας.
Ο Δήμαρχος Λαμιέων κ. Ευθύμιος Καραΐσκος, ακολουθώντας πατροπαράδοτο ελληνορθόδοξο
έθιμο τιμής και αγάπης στους ακάματους εργάτες του Ευαγγελίου και τους κατεξοχήν διακόνους
της ανάγκης και του πόνου, τους πρεσβευτές της αληθινής αγάπης μέσα στην κοινωνία, τους
ποιμένες και πατέρες των Ενοριών, διοργάνωσε μια λιτή εκδήλωση προς τιμήν των ιερέων που
διακονούν στην Αρχιερατική Περιφέρεια Λαμίας.
Απευθυνόμενος ο κ. Καραΐσκος προς τον Σεβασμιώτατο εξέφρασε την χαρά του, την εγκάρδια
αγάπη του, τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη του προς τον κ. Συμεών, διότι όπως χαρακτηριστικά
τόνισε:
«Από την πρώτη μέρα της Ενθρονίσεως Σας Σεβασμιώτατε, εργάζεστε ασταμάτητα για την
ενότητα μεταξύ του ποιμνίου σας, εργάζεστε για την αγάπη μεταξύ των πολιτών και εμπνέετε
όλους μας προς αυτόν τον δρόμο και αυτή την κατεύθυνση. Ως Δήμος και ως κοινωνία
αποκομίζουμε καθημερινά τους καρπούς αυτής της ενότητος και της αγάπης της τοπικής
Εκκλησίας, η οποία εκφράζεται μέσα από το τεράστιο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο που
επιτελεί η Μητρόπολη μέσω των Ενοριών στον Δήμο Λαμιέων και σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα
Φθιώτιδος υπό την εμπνευσμένη καθοδήγησή σας».
Εν κατακλείδι ο κ. Καραΐσκος σημείωσε:
«Σας διαβεβαιώνω ότι η αγαστή συνεργασία την οποία ξεκινήσαμε από κοινού πριν από δυόμιση
περίπου χρόνια, θα συνεχιστεί και θα διευρυνθεί έτι περισσότερο, γιατί προτεραιότητα μας και
κέντρο της διακονίας μας είναι ο άνθρωπος».
Ο Σεβασμιώτατος κ. Συμεών αντιφωνώντας, αφού επαίνεσε τον κ. Δήμαρχο γι’ αυτήν του την
πρωτοβουλία, ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Σήμερα όντως είναι μία λαμπρά και χαρμόσυνος ημέρα, που δεν εορτάζουμε τον θρίαμβο των
Ορθοδόξων έναντι κάποιων άλλων, αλλά τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας. Τον θρίαμβο της αλήθειας
απέναντί στο ψέμα, τον θρίαμβο της ζωής απέναντι στο θάνατο, τον θρίαμβο του ανθρωπίνου
προσώπου, απέναντι σε κάθε δύναμη που θέλει να διαλύσει το ανθρώπινο πρόσωπο. Η Εορτή αυτή
είναι συνδεδεμένη άμεσα με την ουσία και της Πολιτείας, η οποία διακονεί τον άνθρωπο για να
θριαμβεύει η ενότητα, η πρόοδος, ο ανθρωπισμός και η αγάπη.
Έχουμε μία άριστη και υποδειγματική συνεργασία με τον κ. Δήμαρχο και τον Δήμο Λαμιεών σε
πολλαπλά επίπεδα. «Η Εκκλησία του Δήμου», το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράψαμε μεταξύ
Μητροπόλεως και Δήμου ήδη αποδίδει πολλούς καρπούς, διότι στηρίζονται έμπρακτα καθημερινά
αναγκεμένοι συνάνθρωποί μας και θα συνεργαστούμε σε όποια ανάγκη και νέα πρόκληση προκύψει.
Σας παρακαλώ κ. Δήμαρχε με όλη μου την καρδιά να στηρίζετε και να τιμάτε τους Ιερείς μας, γιατί
αγωνίζονται καθημερινά για την ενότητα της κοινωνίας και έχουν αποδείξει ότι στέκονται ψηλά
στο ύψος των περιστάσεων».
Ο κ. Δήμαρχος και οι συνοδεία του, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Λαμιέων κ. Γεώργιος Κυροδήμος και ο Αναπληρωτής Δημάρχου κ. Αθανάσιος Ντούζγος, είχαν την
ευκαιρία μίας ουσιαστικής και ιδιαίτερα ωφέλιμης επικοινωνίας με τον Σεβασμιώτατο και τους
προσκεκλημένους κληρικούς.
(*)Με λαμπρότητα και συγκίνηση ο Ιερός Κλήρος και το Χριστεπώνυνο Πλήρωμα της Ιεράς
Μητροπόλεως Φθιώτιδος βίωσε το Σάββατο το απόγευμα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας ένα μεγάλο δώρο, προς τον ιεροψαλτικό κόσμο όλης της
Στερεάς Ελλάδος και προς την εν Φθιώτιδι παροικούσα τοπική Εκκλησία, του Αυθέντου και
Δεσπότου του Γένους, της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Αρχιεπισκόπου
Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικού μας Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου.
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Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός μας Πατριάρχης, ανταποκρινόμενος σε ευλαβικό αίτημα του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών, απένειμε το οφφίκιο του Άρχοντος Υμνωδού
της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, αποστέλλοντας και σχετικό Πατριαρχικό Πιττάκιο,
στον Ελλογιμώτατο κ. Δημήτριο Μαντέ, στον επί δεκαετίες Πρωτοψάλτη του Ιερού Μητροπολιτικού
Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας, στον ευλαβέστατο και ακούραστο εργάτη της Θείας
Λατρείας και διάκονο της μουσικής παιδείας του τόπου.
Την χειροθεσία ετέλεσε, σεπτή Πατριαρχική Εντολή, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Φθιώτιδος κ. Συμεών, πλαισιούμενος από τον Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος,
Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου π. Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλο, τον Καθηγούμενο της Ιεράς
Μονής Αγάθωνος, Αρχιμ. π. Γερμανό Γιαντσίδη και πολλών κληρικών, ιεροψαλτών και λαϊκών
συνεργατών της Μητροπόλεως.
Επίσης παραβρέθηκαν: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδος κ. Αθανάσιος Καρακάντζας, οι
Δήμαρχοι Λαμιέων κ. Ευθύμιος Καραΐσκος και Μακρακώμης κ. Γεώργιος Χαντζής, ο Φρούραρχος
Λαμίας – Διοικητής ΚΕΥΠ Ταξίαρχος Μιχαήλ Κρητσωτάκης, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός
Διευθυντής Στερεάς Ελλάδος κ. Γεώργιος Κανέλλος, ο Αστυνομικός Διευθυντής Φθιώτιδος κ.
Δημήτριος Φούρλας, ο Διοικητής Α.Τ. Λαμίας κ. Αθανάσιος Σκαρμούτσος, ο Πρόεδρος της ΒΙ.ΠΕ.
Λαμίας κ. Γεώργιος Γιαννίτσης, ο Συντονιστής ΠΕ.ΚΕ.Σ. Στερεάς Ελλάδος κ. Χρίστος Μαρκαντώνης,
η Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδος κ. Αικατερίνη Καλογήρου,
ο Διευθυντής του Προτύπου Εκκλησιαστικού Σχολείου Λαμίας κ. Ιωάννης Ζαχαράκης, καθώς και
πολλοί πιστοί από την πόλη.
Ο Άρχων Υμνωδός της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας κ. Δημήτριος Μαντές μετά
την απονομή του οφφικίου απηύθηνε τις ευχαριστίες του στον Σεβασμιώτατο ο οποίος με την σειρά
του αντιφωνώντας και την γενομένη χειροθεσία απευθυνόμενος προς τον Σεβασμιώτατο κ. Συμεών
ανέφερε τα εξής:
«Σεβασμιώτατε Πάτερ και Δέσποτα,
Μετά βαθείας συγκινήσεως λαμβάνω εκ των τιμίων χειρών σας την σεπτήν Πατριαρχικήν
τιμήν, ευλογίαν και ευαρέσκειαν του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου.
Τη υμετέρα προτάσει η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία με κατατάσσει εις την χορείαν
οφφικιάλων αυτής.
Το οφφίκιον του Άρχοντος Υμνωδού, το οποίο μου απένειμε ο Παναγιώτατος και μου
προσφέρετε σήμερα τη σεπτή εντολή και αναθέσει Αυτού, αποτελεί δι΄ εμέ ύψιστην ευλογίαν και
αναγνώρισιν της πολυετούς πενιχράς μου μου διακονίας εις τον πάνσεπτον τούτον Ι. Ναόν και των
τοπικών μας Εκκλησιών.
Ευλαβώς εν ευχαριστία πολλή αποδέχομαι τούτο, κατασπαζόμενος νοερώς την δεξιάν της
σεπτής κορυφής, ου μην αλλά και της υμετέρας Σεβασμιότητος της κοσμούσης τον περίβλεπτον
αρχιερατικόν θρόνον της Παλαιφάτου Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
Η αρχιερατεία Υμών, Δέσποτα της καρδιάς μας, με την θείαν τοποθέτησή Σας, στον Φθιωτικό
επισκοπικό θρόνο, εκφράζεται, ενισχύεται και εμπεδώνεται αεικινήτως και αενάως με έργα αγάπης,
δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και συμπαραστάσεως.
Το χριστεπώνυμο πλήρωμά Σας, ευχαριστεί τον Ύψιστον για την χαρισματούχον και
ευλογημένη ποιμαντορία Σας, στον Φθιωτικό επισκοπικό θρόνο, ευχόμενο, ευλογημένην,
ευφρόσυνον, και αγλαόκαρπον πολυετή προσφορά Σας, με υγεία και μακροημέρευσιν.
Εις πολλά έτη Δέσποτα!».
Ο Σεβασμιώτατος κ. Συμεών αντιφωνώντας απευθύνθηκε με σεβασμό και αγάπη στον αγαθό
γέροντα, άξιο τέκνο της Ανατολικής Φθιώτιδος, στον νέο Άρχοντα Υμνωδό της Μεγάλης του
Χριστού Εκκλησίας, κ. Δημήτριο Μαντέ, τονίζοντάς του χαρακτηριστικά: «Σεβαστέ μου Άρχοντα, ο
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Πατριάρχης του Γένους μας στο πρόσωπό σας τιμά όλους τους ευλαβείς και ανιδιοτελείς και
ταπεινούς εργάτες της Εκκλησίας μας. Αποδεικνύει για μία ακόμη φορά ο Οικουμενικός μας
Πατριάρχης ότι είναι ο ίδιος ο πραγματικός άρχοντας, ο άρχοντας πατέρας μας, που ξέρει να τιμά
και τον πιο μικρό, και τον πιο αφανή, και τον πιο άσημο. Είναι πραγματικός άρχοντας ο Πατριάρχης
μας, ο οποίος στέκει αγέρωχος στην αιώνια αποστολή του, βαλλόμενος μεν και πολεμούμενος και
συκοφαντούμενος υπό εμφανών και αφανών εχθρών του Γένους και της Πίστης, αλλά πάντοτε
χριστομιμήτως ευλογών, ευεργετών και πάντας ιώμενος. Αισθανόμαστε τεράστια ευγνωμοσύνη γι’
αυτήν την τεράστια Πατριαρχική ευεργεσία και είμαι βέβαιος ότι ο Πατριάρχης μου μας
επιφυλάσσει και άλλες πολλές ακόμη μεγάλες ευεργεσίες στην μαθουσάλεια, εύχομαι, πατριαρχεία
του. Γι΄ αυτό, άρχοντά μου κ. Μαντέ, σας θερμοπαρακαλώ και ως πνευματικός σας πατέρας με
αγάπη σας το ζητώ: «Μέχρι να κλείσετε τα μάτια σας να πολυχρονίζετε τον Πατριάρχη του Γένους
μας».
Ακολούθως, ο Ελλογιμώτατος γέροντας Άρχων Υμνωδός της Αγίας Μεγάλης του Χριστού
Εκκλησίας κ. Δημήτριος Μαντές, τη συνοδεία και ετέρων ιεροψαλτών, απέδωσε κατανυκτικώς,
ευχετικώς, καρδιακώς και σεμνοπρεπώς το Πολυχρόνιον του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας
Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου.
(*) Με την δέουσα λαμπρότητα η ιστορική καθέδρα της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής
Ταλαντίου, η πρωτεύουσα των Λοκρών, η δεύτερη έδρα πλέον του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Φθιώτιδος κ. Συμεών, η πόλη της Αταλάντης, εόρτασε τους πολιούχους της Αγίους Θεοδώρους.
Νωρίς το πρωί της Παρασκευής τελέστηκε ο Εσπερινός της εορτής με την Θεία Λειτουργία των
Προηγιασμένων Δώρων, ενώ το απόγευμα πραγματοποιήθηκε και η ευλόγησις των άρτων.
Με την προσήκουσα λαμπρότητα και εκκλησιαστική τάξη και εν μέσω πανηγυρικών
κωδωνοκρουσιών, κλήρος και λαός με επικεφαλής τον Δήμαρχο Λοκρών κ. Αθανάσιο Ζεκεντέ
υποδέχθηκε στα προπύλαια του Μητροπολιτικού Ναού της Αταλάντης τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο
Ευρίπου κ. Χρυσόστομο και τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης κ. Αθανάσιο με
τις συνοδείες τους, καθώς και τον οικείο Ποιμενάρχη, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ.
Συμεών.
Ακολούθως εψάλη πανηγυρικά η Ακολουθία των Α’ Χαιρετισμών στην Υπεραγία Θεοτόκο
χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ευρίπου κ. Χρυσοστόμου, ο οποίος κήρυξε και τον
Θείο Λόγο, συγχοροστατούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κ.
Αθανασίου και του οικείου Ποιμενάρχου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών.
Ο Σεβασμιώτατος κ. Συμεών καλωσορίζοντας και προσφωνώντας επίσημα τους
προσκεκλημένους του Αγίους Αρχιερείς τόνισε ότι «η σημερινή πανήγυρις των Αγίων Θεοδώρων
στην δεύτερη έδρα της Μητροπολιτικής μου έπαλξης και Επισκοπικής ευθύνης, εν μέσω μάλιστα
τριών πειρασμών, του επί διετία πειρασμού της πανδημίας, του αδόκητου πειρασμού του πολέμου
και του έκτακτου πειρασμού της κακοκαιρίας, αποτελεί ένα ορόσημο και μια αφετηρία, για να
εορτάζει αυτή η σπουδαία πόλη, αυτή η σπουδαία περιοχή, με τον σπουδαίο κλήρο και τον σπουδαίο
λαό, να εορτάζει και να πανηγυρίζει, όπως αρμόζει, τόσο τους πολιούχους Αγίους της όσο και
κυρίως την εκκλησιαστική της ταυτότητα και ιδιοπροσωπία, τον ιδιαίτερό της πολιτισμό. Ο λαός
της Αταλάντης είναι ταυτισμένος με την εκκλησία του και την παράδοσή του. Με τον λαμπρό αυτό
εορτασμό, για τον οποίο συνεργάστηκαν μαζί κλήρος και λαός, Εκκλησία και Αυτοδιοίκηση, και
ευάριθμοι συμπαραστάτες, συνεργάτες και εθελοντές αποτελεί την ωραιότερη τιμή στους Αγίους
μου Προκατόχους, τους αρχιερατεύσαντες στην πάλαι ποτέ διαλάμψασα Επισκοπή Ταλαντίου, αλλά
και στην Επισκοπή Λοκρίδος και στις άλλες Επισκοπές της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, οι οποίες
ανήκουν στην Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος».
Ο Θεοφιλέστατος Άγιος Ευρίπου κ. Χρυσόστομος στο κήρυγμά του αναφέρθηκε στο
πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου τονίζοντας χαρακτηριστικά:
«Η Παναγία Μητέρα μας όντως είναι Μυστήριο Μέγα. Η Παναγιά μας δεν είναι ένα κατόρθωμα
εξωπραγματικό, όσο και αν φαντάζει ασύλληπτο, αλλά η Παναγία έγινε Παναγία, γιατί
εμπιστεύθηκε, δόθηκε ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού, δεν φοβήθηκε να υπερβεί τον εαυτό της,
δεν φοβήθηκε να υπερβεί την λογική της, δεν φοβήθηκε να υπακούσει ,να ταπεινωθεί, να προσφέρει
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τον εαυτό της για να γίνει όχημα του Θείου Λόγου. Αφέθηκε για να έλθει μέσα της το Μυστήριο της
ευσεβείας και να εκπληρωθεί.
Για όλες αυτές τις δωρεές του Θεού, που αποσκοπούν στην σωτηρία του ανθρώπου, έγινε η
Θεοτόκος γέφυρα μεταξύ Θείου και ανθρωπίνου».
Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο κ. Χρυσόστομος αναφερόμενος στον Άγιο Θεόδωρο και
στην ανάμνηση του δια κολλύβων θαύματος τόνισε με νόημα:
«Μια τέτοια εμπιστοσύνη στο σχέδιο του Θεού έδειξε και ο Άγιος Μεγαλομάρτυς Θεόδωρος ο
Τήρων. Το σιτάρι των κολλύβων έγινε πηγή της ζωής. Είναι το σύμβολο της Αναστάσεως, γιατί τον
θάνατο, τον διαδέχεται η Ανάσταση, το σκοτάδι, το διαδέχεται το φως, την θλίψη, την διαδέχεται η
χαρά του Ακτίστου Φωτός της Αναστάσεως του Χριστού.
Αυτή η Σαρακοστή, την οποία διερχόμαστε έχει χαρακτήρα προετοιμασίας για τον Σταυρό
και την Ανάσταση του Χριστού μας. Κάθε αγώνας που δεν αποβλέπει στην Ανάσταση και στην
αγάπη, είναι μονομερής και όπως όλες οι μονομέρειες, είναι και αυτός καταδικασμένος να μην
αντέξει.
Οι Άγιοι Θεόδωροι που σήμερα εορτάζουμε και είναι οι προστάτες αυτής της πανέμορφης
πόλεως, ταυτίστηκαν απόλυτα με τον τρόπο ύπαρξης του Χριστού μας και γι’ αυτό συσταυρώθηκαν
και πέθαναν μαζί τους, έχοντας όμως την βεβαιότητα της Αναστάσεως».
Κατακλείοντας τον λόγο του ο κ. Χρυσόστομος σημείωσε:
«Οι Άγιοι μας Μεγαλομάρτυρες να είναι οι φωτεινοί οδοδείκτες που θα μας οδηγούν όλους
στον δρόμο της αληθινής πίστεως, της πραγματικής ελπίδος και της ανυπόκριτης αγάπης και θα
μας κάνουν όλους μετόχους του Σταυρού και της Αναστάσεως.
Ευχηθείτε δε, Σεβασμιώτατοι Άγιοι Αρχιερείς και αδελφοί μου αγαπητοί, ο Ειρηνοπάροχος
Παράκλητος να εγκατασταθεί στις ψυχές όλων μας και των Αρχόντων μας, και των αρχομένων,
αλλά και των ισχυρών της γης, ούτως ώστε η ειρήνη που θα βασιλεύσει στις καρδιές μας, αυτή η
ειρήνη να εξαπλωθεί σε όλη την οικουμένη».
Η Ακολουθία των Α΄ Χαιρετισμών μεταδόθηκε απευθείας τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και
διαδικτυακά, ενώ καθ’ όλη την διάρκειά της πλήθος πιστών συνέρρεε στον Ιερό Ναό, τηρώντας τα
προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα, για να καταθέσει την ευλάβεια και τον σεβασμό του στους
πολιούχους Αγίους του.
Στην Ιερά Ακολουθία μεταξύ των πιστών παραβρέθηκαν: ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Φθιώτιδος κ.
Ιωάννης Σαρακιώτης, ο Δήμαρχος Λοκρών κ. Αθανάσιος Ζεκεντές, με σύσσωμο το Δημοτικό
Συμβούλιο, καθώς και εκπρόσωπο άλλων φορέων και συλλόγων του τόπου.
Με λαμπρό Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο κορυφώθηκε το Σάββατο το πρωί ο πάνδημος εορτασμός
των Πολιούχων Αγίων Θεοδώρων Αταλάντης.
Τόσο στον πανηγυρικό Όρθρο όσο και στο Συλλείτουργο ιερούργησε ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ. Αθανάσιος, ο οποίος και κήρυξε τον Θείο Λόγο,
συνιερουργούντων του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ευρίπου κ. Χρυσοστόμου, Βοηθού Επισκόπου της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και του οικείου Ποιμενάρχου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Φθιώτιδος κ. Συμεών.
Οι Ιερές Ακολουθίες μεταδόθηκαν απευθείας από τηλεοράσεως, ραδιοφώνου και διαδικτύου,
ενώ τους Ιερούς ύμνους των Ακολουθιών απέδωσε Βυζαντινός Χορός Ιεροψαλτών και μαθητών του
Παραρτήματος Αταλάντης του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ο
ΜΕΛΩΔΟΣ» υπό τον Διευθυντή του Ωδείου Δρ. κ. Ανδρέα Ιωακείμ.
Στο κήρυγμά του ο Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ. Αθανάσιος με αφορμή το
Αποστολικό Ανάγνωσμα, αλλά και με πολλά αγιογραφικά παραδείγματα, αναφέρθηκε στην καλή
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χρήση της γλώσσας, έτσι όπως αυτή ορίζουν, τόσο ο Απόστολος Παύλος, όσο και μεγάλοι Πατέρες
της Εκκλησία μας:
«Τέκνον Τιμόθεε, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, καὶ ἃ ἤκουσας παρ' ἐμοῦ διὰ
πολλῶν μαρτύρων, ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι».
Συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος τον μαθητή του Τιμόθεο, να χρησιμοποιεί το όργανο της
γλώσσας, ώστε να κηρύττεται Χριστός και μάλιστα Εσταυρωμένος και Αναστάς, προς σωτηρίαν
πάντων των λαών. Του υποδεικνύει πως η διδασκαλία, η ομιλία, έχει χρέος να εκφράζει τα εσώψυχα
και να αποκαλύπτει προς τους άλλους τον θησαυρό της πίστεως που έχουμε στην καρδιά μας. Η
λαλιά, η ομιλία είναι μία ιδιαίτερη ευλογία προς τον άνθρωπο, διότι του δίνει την ευκαιρία, να
εκφραστεί δια της προσευχής προς τον Θεό και με λόγια προς τους ανθρώπους, φανερώνοντας τον
εσωτερικό κόσμο των συναισθημάτων του. Άλλωστε ό,τι έχει καρδιά, έχουν και τα χείλη.
Από την εμπειρία των Αγίων μας βλέπουμε ότι κανένα άλλο μέλος του σώματος μας δεν εκτρέπει
τόσο πολύ τον άνθρωπο στην αμαρτία. Η γλώσσα είτε θα σε πάει στον παράδεισο, είτε θα σε
οδηγήσει στην απώλεια. Χρειάζεται χαλινός στη γλώσσα και στα χείλη. Το όργανο αυτό μας δόθηκε
από τον Θεό για να τον δοξολογούμε και να κάνουμε με τους καλούς λόγους μας πνευματικές
ελεημοσύνες».
Στη συνέχεια ο κ. Αθανάσιος επεσήμανε με νόημα:
«Την περίοδο αυτή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που ασχολούμαστε ιδιαιτέρως με τα
πνευματικά αγωνίσματα και αγωνιζόμαστε φιλότιμα στην καλλιέργεια των αρετών και στο
ξερίζωμα των παθών, ας παρακαλούμε τον Θεό με τις πολλές πρεσβείες των Αγίων Θεοδώρων
Τήρωνος και Στρατηλάτη, να μας χαρίζει εγκράτεια στην γλώσσα, δύναμη να την συγκρατούμε,
σύνεση και φόβο Θεού, προκειμένου ο λόγος μας να είναι μύρο που θα αρωματίζει την κοινωνία μας,
που τόσο το έχει ανάγκη και ζώντας με τον τρόπο αυτό να αξιωθούμε να ακούσουμε τον φοβερό
λόγο του Κυρίου μας: «εἴ τις ἐν λόγῳ οὐ πταίει, οὗτος τέλειος ἀνήρ», « εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ
πιστέ..εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου».
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών,
αφού ευχαρίστησε τους δύο αδελφούς του Αγίους Αρχιερείς για την ευλογητή παρουσία τους στην
εορτή και για τους κόπους στους οποίους υπεβλήθησαν, για να βρεθούν στην Αταλάντη, στην έδρα
του μεγάλου ιεράρχου του Γένους, του Ταλαντίου Νεοφύτου και κατόπιν πρώτου Προκαθημένου της
Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος, αναφέρθηκε με αγάπη στον πιστό λαό της Αταλάντης και στα
άξια τέκνα αυτού, τα οποία «με τον πολιτισμό τους και την συλλογική τους αυτοσυνειδησία
κρατούν τα ιερά και τα όσια του τόπου τους».
Κατακλείοντας τον λόγο του ο Σεβασμιώτατος κ. Συμεών υπογράμμισε:
«Θέλω σήμερα να τιμήσω ένα άξιο τέκνο της Αταλάντης. Θέλω να τιμήσω έναν ευλογημένο
εργάτη της τοπικής εκκλησίας, έναν ακούραστο διάκονο της Θείας Λατρείας, ο οποίος, με θυσίες
και κόπους και ανιδιοτέλεια, επί 40 και πλέον χρόνια υπηρέτησε το ιερό αναλόγιο και διακόνησε τον
λαό του Θεού. Σήμερα, σε τούτη την εύσημο ημέρα, εις εφαρμογήν του σχετικού Κανονισμού της
Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, απονέμω την ημέτερη ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ μετά του Σταυρού
της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος στον Ελλογιμώτατο και Μουσικολογιώτατο Πρωτοψάλτη και
Θεράποντα της μουσικής παιδείας των Λοκρών κ. Νικόλαο Σαμαρτζή».
Ακολούθησε η πάνδημη Ιερά Λιτανεία της Εφεστίου και Θαυματουργού Εικόνος των Αγίων
Θεοδώρων στους δρόμους της πόλεως, με την συνοδεία της Δημοτικής Φιλαρμονικής του Δήμου
Λοκρών και τιμητικών αγημάτων.
Στο τέλος της Ιεράς Λιτανείας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών με
ιδιαίτερη συγκίνηση τόνισε: «Η Αταλάντη σήμερα στέλνει ένα μήνυμα. Κάποιοι νόμιζαν ότι με την
πανδημία και με κάποια μέτρα που ήταν αναγκαία και η Εκκλησία μας τα ακολούθησε εν Συνόδω,
κάποιοι νόμιζαν ότι «ξοφλήσαμε» με την Εκκλησία, ότι τελειώσαμε με αυτή την ιστορία. Η
Αταλάντη λοιπόν σας απαντά: Η Εκκλησία είναι ζωντανή, είναι παρούσα, γιατί Εκκλησία είναι ο
πιστός λαός της, ο οποίος πιστεύει, αγαπά τον Χριστό και ξέρει ότι η αλήθεια, η αγάπη και η
ενότητα είναι μέσα στην Εκκλησία. Τόσο συνθετικός και τόσο ενωτικός δεν είναι κανένας άλλος
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θεσμός εκτός της Εκκλησίας. Όλοι χωράμε στην Εκκλησία, γιατί όλοι είμαστε παιδιά του Χριστού. Η
Αταλάντη βοά και κραυγάζει: Η Ελλάδα μας, η πατρίδα μας και ο κόσμος με ζωντανή Εκκλησία δεν
έχει να φοβηθεί τίποτα».
Η Ιερά Λιτανεία έκλεισε με τον Εθνικό Ύμνο, τον οποίο παιάνισε η Δημοτική Φιλαρμονική και
έψαλλαν με συγκίνηση όλοι οι παρευρισκόμενοι.
Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε πολιτιστικό πρόγραμμα από το χορευτικό ΝΠΔΔ για τον
Αθλητισμό και τον Πολιτισμό στον Δήμο Λοκρών υπό την επιμέλεια και καθοδήγηση της χορογράφου
κ. Γεωργίας Γρηγοριάδου με «Τοπικούς χορούς της Ρούμελης», μετατρέποντας σε ακόμη πιο
γιορτινή την ατμόσφαιρα στην Αταλάντη, όπου και επιβραβεύθηκαν από το παρατεταμένο
χειροκρότημα όλων των παρισταμένων.
Τέλος, στον επίλογο της εορτής ο Δήμαρχος Λοκρών κ. Αθανάσιος Ζεκεντές στην επίσημη
προσφώνησή του προς όλους τους προσκεκλημένους ανέφερε τα εξής:
«Μετά από μια δύσκολη περίοδο λόγω της πανδημίας, προσπαθούμε να επανέλθουμε στην
κανονικότητα και να συνεχίσουμε τις πολιτιστικές, θρησκευτικές, κοινωνικές, αθλητικές ή άλλες
εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Για την κοινωνία μας είναι βασικό να μπορέσουμε να ανακτήσουμε
όσα ξαφνικά απωλέσαμε.
Ο εμβληματικός Ιερός Ναός των Αγίων Θεοδώρων χτίστηκε το 1855, στο κέντρο της πόλης.
Οι πρόγονοι μας δεν επέλεξαν τυχαία τη θέση για να θεμελιώσουν και να υψώσουν το 1855 τον
Πανίερο Καθεδρικό Ναό τους, των μεγαλομαρτύρων και θαυματουργών ομωνύμων Αγίων Θεοδώρων
του Τήρωνος και Στρατηλάτου. Καθοδηγεί και εμπνέει τους διερχόμενους με την εύγλωττη σιωπή
του.
Η Αταλάντη αποτελεί την έδρα του Δήμου Λοκρών και ανέκαθεν αποτελούσε πολιτιστική
πηγή αγκαλιάζοντας τόσο τους κατοίκους της όσο και τους κατοίκους των γύρω Κοινοτήτων με
σκοπό την ενότητα, την καλλιτεχνική εξέλιξη, την ομόνοια και την αλληλεγγύη.
Η συνεργασία Εκκλησίας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αναγκαία. Νιώθω πραγματικά
ευτυχής που διαπιστώνω καθημερινά ότι η συμβολή μας στην προστασία των συνανθρώπων μας,
που έχουν ανάγκη, γίνεται πραγματικότητα μέσα από τις παράλληλες δράσεις που έχουμε αναπτύξει
Δήμος και Εκκλησία.
Όλοι μαζί, με σεβασμό στο διακριτό ρόλο του καθενός και στους φορείς συμπορευόμαστε και
συναποφασίζουμε για το παρόν και το μέλλον της τοπικής κοινωνίας. Στόχος μας είναι η
ενθάρρυνση και η συνέχιση της αγαστής αυτής συνεργασίας μεταξύ της Ιεράς Μητρόπολης και του
Δήμου.
Η αντιμετώπιση της φτώχειας εν μέσω της ενεργειακής κρίσης χρειάζεται τη συνεργασία
Πολιτείας, Αυτοδιοίκησης και Εκκλησίας.
Σεβασμιώτατε κ. Συμεών, μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα και στόχο, που μαζί θέσαμε από την
πρώτη μέρα που επισκεφτήκατε τον Δήμο μας, ένα όραμα που αφήνει στην άκρη το βολικό ΕΓΩ και
πορεύεται προς το απαραίτητο ΕΜΕΙΣ.
Σε μια περίοδο κρίσεων και ανατροπών απαιτείται να επαναφέρουμε σε προτεραιότητα αξίες
και αρχές που εξυψώνουν τον άνθρωπο. Θέλουμε μια κοινωνία καλύτερη με ευκαιρίες και
δυνατότητες που δεν θα υπάρχουν περιορισμοί και αποκλεισμοί. Στην πορεία μας αυτή δε λείπουν τα
εμπόδια και οι δυσκολίες. Έχουμε τη διάθεση, την αισιοδοξία, τις ιδέες, την υπομονή, τη γνώση και
την επιμονή να πάμε καλύτερα και ψηλότερα τον τόπο μας. Στην πορεία αυτή δεν περισσεύει κανείς.
Από την έδρα του Δήμου Λοκρών, την εορτάζουσα Αταλάντη, διεκδικούμε το φως και πρόοδο
για όλους τους κατοίκους του τόπου μας, με τη βοήθεια όλων εσάς και σήμερα με την παρουσία σας
και μέσα από το έργο σας μας βοηθάτε στην προσπάθεια μας!».
Τον κ. Δήμαρχο αντιφώνησε ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών αναφερόμενος στην σπουδαία συνεργασία
μεταξύ του Δήμου Λοκρών και της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος και στους πολλαπλούς καρπούς,
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που αυτή προσφέρει και χαρίζει στον τόπο συμβάλλοντας στην πρόοδό του, ενώ η «Παραδοσιακή
και Βυζαντινή Μικτή Χορωδία» του ΝΠΔΔ για τον Πολιτισμό και Αθλητισμό στο Δήμο Λοκρών, υπό
την διεύθυνση του Δρ. κ. Ανδρέου Ιωακείμ, Διευθυντού του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως
Φθιώτιδος «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ο ΜΕΛΩΔΟΣ» πλαισίωσε καλλιτεχνικά το γεγονός.
Στην Θεία Λειτουργία και στην Ιερά Λιτανεία παραβρέθηκαν: ο Υπουργός Οικονομικών κ.
Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Ιωάννης
Οικονόμου, οι Βουλευτές Φθιώτιδος κ. Θεμιστοκλής Χειμάρας και κ. Ιωάννης Σαρακιώτης, ο
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Φθιώτιδος κ. Αθανάσιος Καρακάντζας, ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ.
Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, ο Δήμαρχος Λοκρών κ. Αθανάσιος Ζεκεντές με σύσσσωμο το
Δημοτικό Συμβούλιο, οι Δήμαρχοι Δομοκού κ. Χαράλαμπος Λιόλιος και Αμφίκλειας - Ελάτειας κ.
Αθανασία Στιβακτή, ως εκπρόσωπος του Δημάρχου Λαμιέων κ. Ευθυμίου Καραΐσκου, η Αντιδήμαρχος
Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων κ. Αμαλία Ποντίκα, η Διευθύντρια Περιφερειακής Εκπαιδεύσεως
Στερεάς Ελλάδος κ. Ελένη Μπενιάτα, ο Αστυνομικός Διευθυντής Φθιώτιδος κ. Δημήτριος Φούρλας,
ο Διοικητής Α.Τ. Λοκρών κ. Φώτιος Τσιριγκούλης, ο Διοικητής ΕΣΔΕ Αταλάντης κ. Θεόδωρος
Γουργούλης, ο Λιμενάρχης Αταλάντης, ο Διοικητής της Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αταλάντης κ.
Βελισάριος Μπεκιάρης, καθώς και εκπρόσωποι άλλων φορέων και συλλόγων του τόπου.
(*)Χώρους εργασίας και βιοπάλης επέλεξε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών
για να κηρύξει την έναρξη της μεγάλης εκκλησιαστικής Πανηγύρεως της Αταλάντης, για τον
εορτασμό των Πολιούχων και Προστατών της πόλεως, Αγίων Θεοδώρων.
Την Παρασκευή το πρωί προσευχήθηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Θεοδώρων
στην Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, και είχε την ευκαιρία να δώσει τις
τελευταίες οδηγίες σε κληρικούς και λαϊκούς συνεργάτες για την επιτυχή διεξαγωγή της εορτής.
Στην συνέχεια ο Σεβασμιώτατος επισκέφθηκε διαδοχικά καταστήματα, χώρους εργασίας,
καθώς και εργοστάσια στην περιοχή της Αταλάντης, όπου είχε μία ουσιαστική επικοινωνία με τους
εκατοντάδες εργαζομένους, τους οποίους και ευλόγησε και ευχήθηκε και για την ατομική και
οικογενειακή τους πρόοδο και ευτυχία.
Ο Σεβασμιώτατος μάλιστα προσέφερε σε όλους και από μία μικρή έντυπη εικόνα των Αγίων
Θεοδώρων, αντίγραφο της Εφεστίου και Θαυματουργού Εικόνος των Αγίων, η οποία φυλάσσεται στο
Ναό.
Ο κ. Συμεών επισκέφθηκε διαδοχικά και ευλόγησε τις διοικήσεις και τους εργαζομένους των
κάτωθι καταστημάτων και εργοστασίων: Super Market «ΓΑΛΑΞΙΑΣ», Εργοστάσιο «ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ
Α.Ε. METAL CONSTRUKTIONS», Εργοστάσιο «Atlas Tapes S.A.», καθώς και στο εργοστάσιο
«ΕΖΑ»(Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης- ΕΖΑ).
Απευθυνόμενος στους εργαζομένους ο κ. Συμεών αναφέρθηκε με αγάπη και κατανόηση στα
ποικίλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τόνωσε το ηθικό τους, ενώ με πολλή αγάπη τους
επισήμανε χαρακτηριστικά: «Οι Άγιοι Θεόδωροι να ευλογούν τους ιδρώτες σας, να αναπαύουν τους
κόπους σας και να χαρίζουν πάμπολλα δώρα του Θεού σε εσάς και στις οικογένειες σας. Η Εκκλησία
μας προσεύχεται και ενδιαφέρεται προσωπικά για τον κάθε ένα από σας. Σας έχω στην αγκαλιά μου
και σας ευλογώ όλους».
Το απόγευμα στις 18:30 μ.μ. στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Θεοδώρων Αταλάντης, θα
τελεσθεί η Ακολουθία των Α΄ Χαιρετισμών, χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ευρίπου
κ. Χρυσοστόμου, ο οποίος θα κηρύξει τον Θείο Λόγο, και συγχοροστατούντων του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κ. Αθανασίου και του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.
Συμεών.
Η Ιερά Ακολουθία θα μεταδοθεί απευθείας, από τηλεοράσεως, μέσω του Τηλεοπτικού Σταθμού
«Star Κεντρικής Ελλάδος», του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος
(89,4 Fm), καθώς και μέσω διαδικτύου.
(*)Λειτουργικό και Ποιμαντικό Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ.
Συμεών από 14 – 20 Μαρτίου 2022
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Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022
08:00 π.μ. – 10:30 π.μ. Ακροάσεις φορέων και πολιτών από τον Σεβασμιώτατο στο Πνευματικό και
Διοικητικό Κέντρο.
(κατόπιν προσυνεννοήσεως με το Ιδιαίτερο Γραφείο του Μητροπολίτου).
11:00 π.μ. μετέβη στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος όπου μετά από πρόσκληση απηύθυνε
Χαιρετισμός στην συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδος.
12:30 μ.μ. Εξόδιος Ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αμουρίου.
15:30 μ.μ. Επιμνημόσυνη δέηση για τον Στέλιο Μπουσδούκο, αρχηγό της ομάδος Μώλου, πριν την
έναρξη του φιλικού ποδοσφαιρικού αγώνα, τον οποίο συνδιοργανώνουν στη μνήμη του ο
Παμμωλιακός με την Εθνική Ενόπλων Δυνάμεων υπό την αιγίδα του Δήμου Καμένων Βούρλων, στο
γήπεδο του Μώλου.
19:00 μ.μ. Εγκαίνια Εκθέσεως Ζωγραφικής της κ. Εύης Θεοφανίδου στην Δημοτική Πινακοθήκη.
Τρίτη 15 Μαρτίου 2022
09:00 π.μ. Συνάντηση εργασίας με την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδος κ.
Ελένη Μπενιάτα στο γραφείο της.
10:30 π.μ. – 13:30 μ.μ. Ακροάσεις φορέων και πολιτών από τον Σεβασμιώτατο στο Πνευματικό και
Διοικητικό Κέντρο.
(κατόπιν προσυνεννοήσεως με το Ιδιαίτερο Γραφείο του Μητροπολίτου.)
18:00 μ.μ. Συνάντηση Κατηχητών και Στελεχών του Γραφείου Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως
στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Λαμίας.
Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022
11:00 π.μ. Επίσκεψη στον Σεβασμιώτατο του Πρέσβη της Παλαιστίνης στην Ελλάδα κ. Yussef Victor
Dorkhom.
18:00 μ.μ. Επετειακή εκδήλωση για τα 20 χρόνια από την ίδρυση και λειτουργία της 7ης ΕΜΑΚ στο
Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαμιέων.
20:30 μ.μ. Ιερά Αρχιερατική Αγρυπνία στην Ιερά Μονή Παναγίας Δαμάστας. Αρχιερατική Θεία
Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων. Μεγαλοσχημία Μοναχής.
(ραδιοφωνική – διαδικτυακή μετάδοση)
Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022
08:30 π.μ. Προηγιασμένη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Οσίας Ξένης της Ιεράς
Μητροπόλεως Νικαίας για τα ονομαστήρια του οικείου Ποιμενάρχου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Νικαίας κ. Αλεξίου.
Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022
08:30 π.μ. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σπερχειάδος.
10:00 π.μ. Επίσκεψη στο Εκκλησιαστικό Γηροκομείο της Σπερχειάδος.
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17:00 μ.μ. Εναπόθεση των Ιερών Λειψάνων των Φθιωτών Αγίων στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας και ακολούθως θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση των Φθιωτών
Αγίων, ιερουργούντος του Αγίου Γενικού Αρχ. Επιτρόπου της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, Αιδεσ.
Πρωτ. π. Νεοφύτου Ραφαηλίδη και ψαλλόντων καλλικελάδων κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως.
(ραδιοφωνική και διαδικτυακή μετάδοση)
18:30 μ.μ. Ακολουθία Β΄ Χαιρετισμών, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολιτου
Φθιώτιδος κ. Συμεών, ο οποίος θα κηρύξει τον Θείο Λόγο.
(τηλεοπτική - ραδιοφωνική - διαδικτυακή μετάδοση)
21:00 μ.μ. Ιερά Αγρυπνία ιερουργούντος του Αγίου Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως
Πανοσ. Αρχιμ. του Οικουμενικού Θρόνου π. Εφραίμ Τριανταφυλλόπουλου, Καθηγουμένου της Ιεράς
Μονής Αγ. Βλασίου Στυλίδος, ο οποίος και θα κηρύξει τον Θείο λόγο.
Θα ψάλλει χορός καλλικελάδων μοναζουσών
(ραδιοφωνική - διαδικτυακή μετάδοση)

Σάββατο 19 Μαρτίου 2022
07:30 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Αγίου Ιεροκήρυκος της Ιεράς
Μητροπόλεως Φθιώτιδος, Πανοσ. Αρχιμ. π. Ανθίμου Νεραντζή, Συνοδικού Γραμματέως, ο οποίος θα
κηρύξει τον Θείο Λόγο, και θα ψάλλει χορός μαθητών του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως
Φθιώτιδος «Γερμανός ο Μελωδός», υπό την διεύθυνση του κ. Ανάργυρου Βλάχου, Καθηγητού του
Ωδείου.
(ραδιοφωνική - διαδικτυακή μετάδοση)
11:00 π.μ. Ιερόν Ευχέλαιον ενώπιον των Ιερών Λειψάνων, υπέρ πάντων των νοσούντων, υπό του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Συμεών.
(ραδιοφωνική - διαδικτυακή μετάδοση)
12:30 μ.μ. Επίσκεψη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Συμεών στο Γενικό Νοσοκομείο
Λαμίας, προς παροχήν ευλογίας εκ του Ιερού Ευχελαίου.
18:00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ύδρας,
Σπετσών, Αιγίνης, Ερμιονίδος και Τροιζηνίας κ. Εφραίμ, όστις και θα κηρύξει τον Θείο Λόγο, και
συγχοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Συμεών.
(τηλεοπτική – ραδιοφωνική - διαδικτυακή μετάδοση)
Κυριακή 20 Μαρτίου 2022
07:00 π.μ. Πανηγυρικός Όρθρος και Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαοδικείας κ. Θεοδωρήτου, Διευθυντού του εν Αθήναις Γραφείου
Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο οποίος και θα κηρύξει τον Θείο Λόγο,
συνιερουργούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ύδρας, Σπετσών, Αιγίνης, Ερμιονίδος και
Τροιζηνίας κ. Εφραίμ και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Συμεών, στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας.
(τηλεοπτική - ραδιοφωνική - διαδικτυακή μετάδοση)
18:00 μ.μ. Γ’ Κατανυκτικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
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Λαοδικείας κ. Θεοδωρήτου, συγχοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Συμεών
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας.
Ομιλία με θέμα: «Θεολογικά και Ανθρωπολογικά μηνύματα του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά»
Ομιλητής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος Καρσιώτης, Ιεροκήρυκας του Ιερού
Καθεδρικού Ναού Αθηνών «ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου», Κληρικός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αθηνών.
(ραδιοφωνική - διαδικτυακή μετάδοση)
(*) Εκ της Ιεράς Μονής Αγίου Βλασίου Στυλίδος ανακοινώνεται το εβδομαδιαίο Λειτουργικό
Πρόγραμμα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής 2022.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
1)Κάθε Κυριακή Θεία Λειτουργία στις 07.30 π.μ. - 10.15 π.μ.
2)Κάθε Δευτέρα απόγευμα Μέγα Απόδειπνο στις 17:00 μ.μ. – 18:15 μ.μ.
3)Κάθε Παρασκευή πρωί ακολουθία των Προηγιασμένων Δώρων στις 07:00 μ.μ. – 09:00 μ.μ.
-Το Απόγευμα της Παρασκευής οι Ακολουθίες των Χαιρετισμών στις 17:00 μ.μ.
4)Κάθε Σάββατο απόγευμα ο Εσπερινός στις 17:00 μ.μ.
5) Την Παρασκευή 1 Απριλίου Ιερά Αγρυπνία στις 21:00 μ.μ. – 12:30 π.μ.

6) Ιερά Εξομολόγηση κάθε Δευτέρα και Σάββατο μετά από τηλεφωνική συνεννόηση
Τηλέφωνο: 69 71 635 069 (π. ΕΦΡΑΙΜ)

(*) Η ενορία της Παναγίας Δεσποίνης Λαμίας μας ενημερώνει ότι κάθε Δευτέρα στις 4.30μμ στο
παρεκκλήσιο του Αγίου Φανουρίου τελείται η ακολουθία της Ιεράς Παρακλήσεως στον Άγιο
φανούριο. Επίσης κάθε Τετάρτη στις 4.30μμ και πάλι στο ιερό παρεκκλήσιο των Αγίων Αναργύρων
στο Κάστρο τελείται Ιερά παράκληση στους Αγίου Αναργύρους.
(*) Η ενορία του Αγίου Γεωργίου Λιβανατών φιλοξενεί προς αγιασμό των πιστών τις ιερές εικόνες
των Αγίων Αναργύρων της ομώνυμης Ιεράς Μονής Αταλάντης, της Αγίας Παρασκευής Γουλεμίου,
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του Προφήτου Ηλιού Μεγαπλατάνου καθώς και της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος της ομώνυμης
Ιεράς Μονής Λιβανατών. Καθημερινά το πρωί και το απόγευμα τελούνται στον Ιερό Ναό Ιερές
Ακολουθίες. Οι Ιερές Εικόνες θα αναχωρήσουν από το Ναό την Κυριακή 20 Μαρτίου μετά την Θεία
Λειτουργία.
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 14/03/2022 - 13:09): http://www.imfth.gr/node/7426
Σύνδεσμοι
[1] http://www.imfth.gr/radiofwnika_deltia/radiofonika-deltia-1461
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