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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Στην τελετή παράδοσης των υπόγειων στοών της βορινής πτέρυγας στην Ιερά 
Μονή Οσίου Λουκά Βοιωτίας παραβρέθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 

Βοιωτίας, Φανή Παπαθωµά. 

Στην Ιερά Μονή του Οσίου Λουκά, παραβρέθηκε την  Πέµπτη, 13 Οκτωβρίου 
2016, η Αντιπεριφερειάρχης, Φανή Παπαθωµά στα εγκαίνεια  του έργου για την 
αποκατάσταση  και µετατροπή των υπόγειων στοών της βορινής πτέρυγας  σε 
επισκέψιµο χώρο. 

 Ένα σηµαντικό  έργο, υλοποιήθηκε  από την πρώην 23η Εφορεία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων και  µε τη  χρηµατοδότηση του ΕΣΠΑ µέσα από την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας που εγκαινιάστηκε από τον Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη Θηβών και 
Λεβαδείας κ.κ. Γεώργιο, παρουσία των Μητροπολιτών Φωκίδος, Χαλκίδος και 
Κηφισίας, επίσηµων προσκεκληµένων  και προσκυνητών και όλων των συντελεστών 
του έργου από τις Εφορίες Αρχαιοτήτων Βοιωτίας και Εύβοιας . 

 
 «Είναι χαρά µου που βρίσκοµαι εδώ σ΄αυτό το χώρο του µοναστηριού που 

χαρακτηρίζεται ως η «Αγιά Σοφιά της Ρούµελης». 
   Πραγµατικά λοιπόν σήµερα είναι µία πολύ όµορφη µέρα γιατί µέσα στα δύσκολα 

που βιώνουµε όλοι µας , µέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες που καθηµερινά 
αντιµετωπίζουµε,  µας δίνεται η ευκαιρία να βρισκόµαστε εδώ, που θα τολµούσα να 
πω και συγχωρείστε µε, κατοικεί ο Θεός .  

Και κατοικεί ο Θεός γιατί εδώ παντρεύεται η ιστορία µε την θρησκεία . 
Kι έχω την αίσθηση ότι και το πιο µικρό πετραδάκι έχει αγιότητα µέσα του , υπό 

την ευρύτερη έννοια , αγαπητοί πατέρες και όλο αυτό µας κάνει εµάς τους 
ανθρώπους, τις δικές µας υπάρξεις , τις ψυχές µας και το µυαλό µας , να 
αισθανόµαστε πιο ισχυροί και πιο δυνατοί για να αντιµετωπίσουµε την καθηµερινότητά 
µας.  

   Το µόνο που θα µπορούσα να πω είναι ότι ναι είναι έτσι όπως τα είπε ο 
Σεβασµιότατος , είναι ένα έργο το οποίο υλοποιήθηκε µε καταπληκτικό τρόπο από της 
Εφορεία Αρχαιοτήτων , είναι ένα έργο το οποίο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ από τη 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, από τη ∆ιαχειριστική µας , είναι ένα έργο που µας τιµά 
όλους . 

   Από εδώ λοιπόν από την «Αγιά Σοφιά της Ρούµελης , έτσι όπως  ευχήθηκα και 
για το Μουσείο της Θήβας, δεν έχω παρά να ευχηθώ: 

     «Ας είναι καλοτάξιδο αυτό το ιστορικό – θρησκευτικό – τουριστικό µνηµείο, στις 
θάλασσες του πολιτισµού» τόνισε στο χαιρετισµό της και σε κλίµα συγκίνησης η 
Αντιπεριφερειάρχης, Φανή Παπαθωµά.  
 


