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Δ Ε Λ   Τ Ι   Ο    Τ Υ   Π Ο Υ  
Συνεχίζονται  και  αυτή  την  εβδομάδα  οι  εορταστικές

εκδηλώσεις  των  Ιερών  Μητροπόλεων  της  Εκκλησίας  της
Ελλάδος για την επέτειο των 200 ετών από την έναρξη της
Ελληνικής  Επαναστάσεως  του  1821.  Οι  εκδηλώσεις
πραγματοποιούνται με την τήρηση όλων των προβλεπομένων
υγειονομικών κανόνων για την προφύλαξη από την πανδημία.

Συγκεκριμένα,  σήμερα  Τρίτη  30  Μαρτίου,  η  Ιερά
Μητρόπολη Φθιώτιδος σε συνεργασία με το Εκκλησιαστικό
Γυμνάσιο  –  Λύκειο  Λαμίας  διοργανώνει  Εορταστική
Εκδήλωση, με θέμα: «Η Ιερατική Εκπαίδευση στα χρόνια της
Τουρκοκρατίας»,  η  οποία  εντάσσεται  και  στο  πλαίσιο
εορτασμού της εβδομάδος των Ιερατικών Κλήσεων, παρουσία
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ.  Συμεών.  Η
εκδήλωση  θα  μεταδοθεί  ραδιοφωνικώς,  τηλεοπτικώς  και
διαδικτυακώς στις 18.00 (www.imfth.gr).

Την Τετάρτη 31 Μαρτίου και την Πέμπτη 1 Απριλίου,  ο
Ιερός  Ναός  Αγίου  Δημητρίου  των  Όπλων  της  Ιεράς
Αρχιεπισκοπής  Αθηνών  εορτάζει  το  θαύμα  του  Αγίου
Δημητρίου,  το  οποίο  επιτελέσθηκε  τα  ξημερώματα  της  1ης
Απριλίου του 1821 στον παλαιό Ιερό Ναό.

Συγκεκριμένα,  ο  οπλαρχηγός  Μελέτης  (Χατζή)
Βασιλείου με τη συνοδεία του, φορτωμένος με οπλισμό, τον
οποίο θα μετέφερε στη Χασιά (Φυλή), για τον εξοπλισμό των
Χασιωτών  επαναστατών,  το  βράδυ  της  31ης  Μαρτίου
διανυκτέρευσε  μέσα  στον  Ναό  του  Αγίου  Δημητρίου.  Εκεί
άκουσε μια φωνή, προερχόμενη από την εικόνα του Αγίου, να
τον προστάζει: - «Στα όπλα!». Αναστατωμένος ξύπνησε και,
πιστεύοντας ότι ήταν θαύμα και προειδοποίηση, πρόσταξε τα
παλικάρια  του  να  φορτώσουν  αμέσως  τον  οπλισμό  στα
υποζύγια  και  να  φύγουν,  όπως  και  έγινε,  χωρίς  να  τους
προλάβουν οι Τούρκοι, οι οποίοι είχαν σκοπό να κατάσχουν
τα όπλα. (Από τότε ο Ναός ονομάσθηκε «Άγιος Δημήτριος των
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Όπλων».)  Η παρέμβαση του Αγίου Δημητρίου στον χώρο του
παλαιού  Ιερού  Ναού  υπήρξε  καταλυτική  για  την
απελευθέρωση της πόλεως των Αθηνών.

Για  τον  λόγο  αυτό,  την  Τετάρτη  31η  Μαρτίου  θα
ψαλούν οι Ακολουθίες του Όρθρου της εορτής του θαύματος
του  Αγίου  Δημητρίου  και  των  Ωρών,  ενώ στη  συνέχεια  θα
τελεσθεί η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων, από
5:30 μ.μ έως 8:30 μ.μ. 

Την Πέμπτη 1η Απριλίου και ώρα 11:00 π.μ. θα τελεσθεί
Δοξολογία,  προεξάρχοντος  του  Θεοφιλεστάτου  Επισκόπου
Ρωγών κ. Φιλοθέου, σε ανάμνηση του τελεσθέντος θαύματος
και της ενάρξεως της Επαναστάσεως στην Αττική.

Οι  λατρευτικές  εκδηλώσεις  θα  τελεσθούν  χωρίς  την
παρουσία  πιστών.  Πληροφορίες  για  την  διαδικτυακή
αναμετάδοσή  τους  υπάρχουν  στην  ιστοσελίδα  του  Ιερού
Ναού: www.agdimitriosoplon.infο.

Το Σάββατο 3 Απριλίου,  η  Ιερά  Μητρόπολη Φθιώτιδος
διοργανώνει στις 18.00 διαδικτυακή   ἐκδήλωση μέ θέμα: «Ἡ
Φιλική Ἑταιρεία». (www.imfth.gr)

Για  περισσότερες  πληροφορίες  μπορείτε  να
επισκέπτεστε τον διαδικτυακό ιστότοπο     www  .  ekklisia  1821.  gr  
που  η  Εκκλησία  της  Ελλάδος  ειδικώς  δημιούργησε  για  το
σύνολο των επετειακών δράσεων του έτους αυτού καθώς και
τους  αντίστοιχους  λογαριασμούς  στα  μέσα  κοινωνικής
δικτύωσης:  Facebook, Twitter, Instagram,  Youtube
(@ekklisia1821).

Εκ της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

https://www.youtube.com/channel/UCweNUaACLXVGRhmHjzRf98g/about
https://www.instagram.com/ekklisia1821/
https://twitter.com/ekklisia1821
https://www.facebook.com/ekklisia1821
http://www.ekklisia1821.gr/
http://www.imfth.gr/

