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Πρός: 

1. Περιφερειακή Διευθύντρια 
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης 
Στερεᾶς Ἑλλάδος  

2. Διευθυντές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης 
Περιφερειακῆς Ἑνότητος Φθιώτιδος 

3. Διευθυντές καί Προϊσταμένους Σχολικῶν Μονάδων Π.Ε. & Δ.Ε 
Περιφερειακῆς Ἑνότητος Φθιώτιδος  
(διά τῶν Διευθύνσεων Π.Ε.& Δ.Ε.) 

 

 

         Μέ τήν εὐκαιρία τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς παρακαλῶ νά δεχθείτε γιά μία 
ἀκόμη φορά τίς ὁλοκάρδιες εὐχές μου αλλά καί τά εἰλικρινῆ μου συγχαρητήρια γιά 
τό ὑποδειγματικό ἔργο, τό ὁποῖο ἐπιτελεῖτε στήν διακονία πού σᾶς ἔχει ἀνατεθεῖ από 
τήν Πολιτεία μας στόν εὐαίσθητο χῶρο τῆς ἐκπαίδευσης. 

Σέ ἐποχές δύσκολες, μέσα στήν ὑγειονομική κρίση ἀλλά καί στίς ἄλλες 
παρεπόμενες κρίσεις -οἰκονομικές, κοινωνικές, θεσμικές- κρατήσατε τήν 
ἐκπαιδευτική κοινότητα σέ ἄριστο ἐπίπεδο καί φυσικά αὐτό ὑπῆρξε καρπός 
συντονισμένης ἐργασίας καί συλλογικῆς δουλειᾶς. 

Γνωρίζετε ὅτι καί ἐγώ προσωπικά, ἀλλά καί ἡ Μητρόπολή μας εἴμαστε κοντά 
σας. Θέλουμε ὅμως νά ἔρθουμε ἀκόμη πιό κοντά μέ σκοπό ὄχι φυσικά νά 
κατευθύνουμε ἤ νά καθοδηγήσουμε τό ἔργο σας, ἀλλά μέ μοναδικό σκοπό νά 
σταθοῦμε συνοδοιπόροι καί βοηθοί σας. 

Γι’ αὐτό θά ἤθελα νά θέσω ὑπόψη σας ὅτι οἱ ἐγκαταστάσεις τοῦ Πνευματικοῦ 
καί Διοικητικοῦ Κέντρου τῆς Μητροπόλεώς μας εἶναι διαθέσιμες στήν ἐκπαιδευτική 
κοινότητα, τόσο γιά νά πραγματοποιεῖ διαφόρων εἰδῶν ἐκδηλώσεις στό μεγάλο 
ἀμφιθέατρο τῶν 375 θέσεων, ὅσο καί γιά νά χρησιμοποιεῖ τήν βιβλιοθήκη, το 
ἀναγνωστήριο, τίς αἴθουσες σεμιναρίων, τούς ἀθλητικούς χώρους, ἀκόμη καί τόν 
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ραδιοφωνικό μας σταθμό, τον ὁποῖο θέτουμε στή διάθεση μαθητῶν καί καθηγητῶν, 
γιά ἐκπομπές λόγου καί παιδείας. 

Ἐπίσης, εἴμαστε στή διάθεσή σας ὥστε τά παιδιά νά ἐπισκεφθοῦν τό 
Πνευματικό καί Διοικητικό Κέντρο τῆς Μητροπόλεώς μας καί νά γνωρίσουν πώς 
ἐργάζεται κοινωνικά ἡ ἐκκλησία προκειμένου νά μυηθοῦν στό μεγάλο σχολεῖο τοῦ 
ἐθελοντισμοῦ καί τῆς κοινωνικῆς προσφοράς, τῆς φιλανθρωπίας καί τῆς ἀγάπης. 

Πέρα ὅμως ἀπό αὐτό θά ἤθελα νά σᾶς προτείνω, ὡς ἕναν ἀπό τους πιθανούς 
προορισμούς μιᾶς ἡμερήσιας ἐκδρομῆς ἐντός Νομοῦ, τό Κατασκηνωτικό Κέντρο τῆς 
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος «Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη» στό Καινούριο Λοκρίδος, τό 
ὁποῖο πληροῖ ὅλες τίς προϋποθέσεις προκειμένου νά περάσουν μέ ἀσφάλεια τήν 
μέρα τους τά παιδιά καί οἱ δάσκαλοι ἤ οἱ καθηγητές τους, νά παίξουν, νά ἀθληθοῦν, 
νά ἐπικοινωνήσουν, νά διασκεδάσουν καί νά ψυχαγωγηθοῦν, μέσα σέ μιά 
περιφραγμένη ἔκταση 27 στρεμμάτων, δίπλα στή θάλασσα, σ’ ἕνα ὡραῖο φυσικό 
περιβάλλον, σ’ ὅλες τίς ἐποχές τοῦ χρόνου. 

Γιά τόν προγραμματισμό ὅλων τῶν ἀνωτέρω ἁρμόδιος συνεργάτης μου εἶναι ὁ 
κ. Ἀνδρέας Ιωακείμ, Ὑπεύθυνος Τομέα Ἀνάπτυξης Εἰδικῶν Προγραμμάτων 
Ἐκπαίδευσης. (Τηλέφωνο ἐπικοινωνίας: 2231050168, 6936616126, email: 
a.ioakeim@gmail.com). 

Ἀφοῦ σᾶς εὐχαριστήσω «πάλιν καί πολλάκις» γιά τήν μεταξύ μας ζωντανή 
ἐπικοινωνία καί συνεργασία εὔχομαι καλή δύναμη στό περισπούδαστο καί πολύτιμο 
ἔργο πού ἐπιτελεῖτε. 

 

Μετά πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης 
 

Ὁ Μητροπολίτης 

 

† ὁ Φθιώτιδος Συμεών 


