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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
---------------------------------------------------------------------- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ  & Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΚΛ. ΠΕ01 (ΘΕΟΛΟΓΩΝ) ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ   
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ  ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
&  ΦΩΚΙΔΑΣ,  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  &  ΤΡΙΚΑΛΩΝ   
----------------------------------------------------------------- 
Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 85 
Τ.Κ. - Πόλη: 351 00 - ΛΑΜΙΑ 
Πληροφορίες:  Δημήτριος  Ε. Φύκας 
Τηλ: 22310 - 51644  
Fax:  22310 - 28816 
Email:  dfykas@sch.gr 
                 

Εόρτιες  ευχές 
 

 
 

Προς : 
Τις/τους κ.κ. Διευθύντριες/τές, τις/τους 
κ.κ. Καθηγήτριες/τές κλάδου ΠΕ01  -  
Θεολόγων όλων των σχολείων, Δημοσίων 
και Ιδιωτικών, Ημερησίων και 
Εσπερινών  Γυμνασίων - Γενικών 
Λυκείων και ΕΠΑΛ των  Περιοχών 
Μετάθεσης Ευρυτανίας, Φθιώτιδας & 
Φωκίδας, Καρδίτσας & Τρικάλων. 
(Δια των Διευθύνσεων Δ.Ε. των 
αναφερομένων Περιοχών Μετάθεσης). 
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 «Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν ὑπερούσιον τίκτει, καὶ ἡ γῆ τὸ 
Σπήλαιον, τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει. Ἄγγελοι μετὰ Ποιμένων 
δοξολογοῦσι. Μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι. δι’ ἡμᾶς γὰρ 
ἐγεννήθη, Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός». (Κοντάκιον της εορτής των 
Χριστουγέννων). 
 
                                                     Αγαπητοί μου Συνάδελφοι και συνεργάτες, 
 
 Έφθασε για μια άλλη ακόμη φορά «η Μητρόπολη των εορτών», η 
Σάρκωση του Θεού - Λόγου, το μοναδικό και ανεπανάληπτο γεγονός, που 
δίχασε την ανθρώπινη ιστορία και αποτέλεσε την πλήρωση της 
πανανθρώπινης προσδοκίας για λυτρωμό. Η Θεία Ενανθρώπηση είναι το 
μεγάλο μυστήριο της ιστορίας. Το μυστήριο που τερματίζει την μεταξύ 
του μεταφυσικού και ιστορικού υπάρχουσα διάσταση, συνοψίζει και 
ανακεφαλαιώνει την πνευματική ζωή των ανθρώπων και αφυπνίζει τον 
ιστορικό χρόνο, δίνοντας σ’ αυτόν μεταφυσικές προεκτάσεις. Με τη Θεία 
Ενανθρώπηση έχουμε κατάφαση του ανθρωπίνου προσώπου και της 
ιστορίας του κόσμου. Ο ερχομός του Θεού στον κόσμο έχει τεράστιες 
ανθρωπολογικές διαστάσεις, αφού ως κενωτική κίνηση της θείας αγάπης 
σημαίνει πρόσληψη της ανθρώπινης φύσεως, με δυνατότητα 
αφθαρτοποιήσεως και καινοποιήσεώς της. Ο Θεός σαρκούται για να 
θεοποιήσει τον άνθρωπο. Ενανθρωπίζεται για να προσφέρει στον 
άνθρωπο τη μέγιστη δυνατότητα αναπτύξεώς του, τη θέωση. Το θαύμα 
της ενσάρκου του Χριστού οικονομίας είναι ο άξονας της παγκόσμιας 
ιστορίας. Γι’ αυτό ο καθένας μας οφείλει να προσεγγίσει το μεγάλο αυτό 
γεγονός βιωματικά. Να προσέλθει στο νοητό σπήλαιο της Βηθλεέμ με τον 
πόθο και τη νοσταλγία των Μάγων, την ταπείνωση και την απλότητα των 
ποιμένων για να βρει τον Μεγάλο Απόντα της ζωής του, που θα του δώσει 
πληρότητα και ποιότητα ζωής, σωστό κοσμοθεωριακό προσανατολισμό 
και πραγματική λύτρωση από την ανεστιότητα του παρόντος, τον πόνο 
και το θάνατο. 
 

Καλά Χριστούγεννα. 
Χρόνια Πολλά και Ευλογημένα. 

Το Νέο Έτος Ειρηνικό, Ευτυχισμένο και Δημιουργικό. 
Με την αγάπη μου και την εκτίμηση μου στο πρόσωπο σας και στο 

έργο σας.  
 

Ο Σχολικός  Σύμβουλος των Θεολόγων 
 
 

Δρ. Δημήτριος  Ε.  Φύκας. 




