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Αθήνα, 29η Ιανουαρίου 2021 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ 

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος προαναγγέλλει 

ότι το Σάββατο 30 Ιανουαρίου, στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό 

Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας θα τελεσθεί Αρχιερατική Θεία 

Λειτουργία υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. 

Συμεών, παρουσία αντιπροσωπείας της εκπαιδευτικής και 

μαθητικής κοινότητας. Ακολούθως, στις 11:00, θα πραγματοποιηθεί 

η διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση για τους Τρεις Ιεράρχες, με 

τις εξής Εισηγήσεις: «Η Εκπαίδευση στα χρόνια της 

Τουρκοκρατίας» και «Ελευθερία και Φιλοπατρία στο έργο των 

Τριών Ιεραρχών». 

Την Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου και ώρα 18:00, θα 

πραγματοποιηθεί διαδικτυακή επετειακή εκδήλωση αφιερωμένη 

στη συμβολή της γυναίκας στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 με 

θέμα: «Επώνυμες και ανώνυμες ηρωίδες της Ελληνικής 

Επαναστάσεως». Ομιλήτρια της εκδηλώσεως θα είναι η φιλόλογος 

κ. Φυρλιά - Νερολή Αθανασία. 

Επίσης, ανακοινώνεται πως η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος σε 

συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαιδεύσεως του Νομού Φθιώτιδας και με τη στήριξη της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Εκπαιδεύσεως Στερεάς Ελλάδας και των Δήμων Λαμιέων, Λοκρών, 

Μακρακώμης, Στυλίδος, Δομοκού, Καμένων Βούρλων και 

Αμφίκλειας– Ελάτειας, διοργανώνουν εκπαιδευτικό– πολιτιστικό 

πρόγραμμα με θέμα: «Το θαύμα του 1821 και το όραμα του 2021 

μέσα από τα μάτια ενός παιδιού του τότε και του σήμερα». 



Το εκπαιδευτικό– πολιτιστικό πρόγραμμα απευθύνεται σε 

μαθητές και μαθήτριες των σχολείων του νομού Φθιώτιδας κάθε 

βαθμίδας και οι αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται ταχυδρομικά ή 

ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 

13:00 στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, όπου ανήκει η κάθε σχολική 

μονάδα. 

Οι μαθητικές δημιουργίες θα παρουσιαστούν και θα 

βραβευθούν σε ειδική εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 

κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος στο Καινούριο 

Λοκρίδος, τη Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 19:00, με την παρουσία 

του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. 

Ιερωνύμου. Τα βραβεία περιλαμβάνουν χρηματικό έπαθλο, φορητό 

υπολογιστή και δωρεάν φοίτηση στο Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως 

Φθιώτιδος. 

Σε όλους τους μαθητές και τους επιβλέποντες εκπαιδευτικούς 

που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα δοθεί βεβαίωση 

συμμετοχής και αναμνηστικά δώρα. 

Στην Ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος 

www.imfth.gr θα είναι αναρτημένες όλες οι πληροφορίες που 

αφορούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα και εκεί θα ανακοινώνεται 

οποιαδήποτε σχετική με αυτό ενημέρωση. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον 

διαδικτυακό ιστότοπο www.ekklisia1821.gr καθώς και τους 

αντίστοιχους λογαριασμούς στο Facebook, στο Instagram, στο 

YouTube και στο Twitter, που η Εκκλησία της Ελλάδος ειδικώς 

δημιούργησε για το σύνολο των επετειακών δράσεων. 

 

Εκ της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος 


