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Πρüò

Τοýò Ýχπαιδευτιχοýò λειτουργοýò, τοýò γονεΤò, τοýò μαθητÝò

καß τü πλÞρωμα τÞò χαθ' ÞμÜò ºερÜò Μητροπüλεωò

¶γαπητοß μου,
¼ ºαγουÜQιοζ, ü μÞναò τþν ΜεγÜλων ΠατÝρων τÞò ¸χχλησßαòιιαταστÝφεται

μÝ τÞν ¸ορτÞ τþν Τριþν ΜεγÜλων ΦοστÞρων τÞò Τρισηλßου Θεüτητοò, Βασιλεßου

τοý ΜεγÜλου, Γρηγορßου τοý Θεολüγου χαß ºωÜγγου τοý Χρυσοστüμου.

¹ ÝπιπλÝον αýτÞ ¸ορτÞ τουò εßναι Σýναξη τÞò ¸πχλησßαò γιÜ νÜ τιμηθοýν

«Üνδρεò σοφοß χαß ÝπιστÞμονεò χαß συγετοß»», ü Βασßλειοò ü «Ýνθεοò νοýò>>, ü

Γρηγüριοò «Þ θεßα φωγÞ>> χαß ü Χρυσüστομοò ü «παγκüσμιοò λαμπτÞραò». ΣτÜ

πρüσωπÜ τουò τιμοýγται δλοι οß ΠατÝρεò, οß γÝοι αýτοß ΠροφÞτεò χαß ¶πüστολοι,

ποý εßγαι τηò ¸χχλησßαò Þ βÜση, τοý Εýαγγελßου Þ τελεßωση, οß στýλοι τÞò

ΟßχουμÝνηò.

Οß ΤρεΤò αýτοß ΔιδÜσχαλοι εßναι οß χοgυφαßεò παρουσßεò στÞν ΟßχουμενιχÞ

¼ρθοδοξ(α, τÜ ÜμετÜθετα σýμβολα τÞò ¸λληνορθüδοξηò Παιδεßαò, δπωò Ýχουν

χαθιερωθεß στü ΓÝνοò μαò. Εßναι οß Üγυποχþρητοι μαχητÝò τÞò ÜλÞθειαò χαß τÞò

διχαιοσýνηò. Οθ üραματιστÝò Ýνüò παινοýριου χüσμου, μßαò χοινωνßαò μÝ ÜρχÝò, μÝ

Üξιοχρατßα, ψÝ Ýπαθλα ÜρετÞò. Γι' αýτÜ Üγωνßστηχαν, Üχüμη χαß Ýξορßστηχαν.

¸ορτÞ, λοιπüν, τÞò Παιδεßαò τοý ΓÝνουò μαò, ποý χÜποτε Ýορταξüταν πανη-

γυριπÜ χαß ÝπÜξια. Στοýò χαιροýò μαò, ποý δλα διÝρχονται πρßση, παρατηροýμε

δτι αýτÞ Þ ¸ορτÞ συνεχþò ýποβαθμßξεται, δÝν συγχινεß δλουò τοýò Ýχπαιδευτι-

χοýò, τοýò νÝουò, τÞγ χοιγωγßα χαß φοβοýμαι δτι τιÜποτε θÜ χαταργηθεß.

ΣÞμερα, ποý τιαß Þ Παιδεßα χÜνει τÞν αýτοχριτιχÞ τηò χαß ÜνασυγτÜσσεται,

Üναξητþνταò τüν Ýχσυγχρονισμü χαß τÞν ποιοτιπÞ τηò ÜναβÜθμιση, φρονþ δτι

ÝπιβÜλλεται Þ ÜναβÜπτισÞ τηò στü πνεýμα, στü Þθοò, στοýò Üγþνεò τþν ¶γßων
Τριþν ºεραρχþν. Αýτü θÜ τÞν βοηθÞσει νÜ ýπερβεß τÞν πρßση τηò, ÜλλÜ θÜ
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βοηθÞσει χαß τÞν Πατρßδα μαò, γιατß μÝ τÞν Παιδεßα ξεπερνιοýνται οß πρßσειò.

ΜÜταιοò ü χüποò ποý γßνεται μüνο γιÜ τÜ οßχονομιχÜ μεγÝθη. Χωρßò Παιδεßα εßγαι
χαταδιχασμÝνο Ýγα "Εθνοò. ¹ Παιδεßα Üνýιρωσε τÞ φυλÞ μαò παß Ýχανε τÞν

¸λλÜδα οßχουμενιχÞ.

Παqατηροýμε, μÝ Üγωνßα, δτι δλα τÜ σýμβολα ξεθωριÜξουν χαß ýποτιμοýνται.

Αýτü συνιστÜ τÞν μεγÜλη δοχιμασßα τοý ΓÝνουò μαò. "Η üποιαδÞποτε, δμωò,

ýποτßμηση τþν πνευματιχþν συμβüλωγ χαß τþν διαχQιστιαγιχþν προτýπων τÞò

Παιδεßαò, θÝτει σÝ χρßση χαß Üμφιβολßα τοýò πQοσαγατολισμοýò, τοýò στüχουò χαß
τ(ò προοπτιχÝò τηò. ΝÜ ÝρωτÞσουμε τοýò νÝουò γιÜ γÜ διαπιστþσουμε τÞγ

Üποτυχßα τοý Ýχπαιδευτιχοý συστÞματοò σÞμερα. Αýτοß, μÝ τÞν εßλιχρßνεια ποý

τοýò διαχρßνει, θÜ μÜò ποýγ τÞν ÜλÞθεια.

Καß σÞμερα, αýτοß ποý πληρþνουγ ÜχριβÜ τÞν χρßση εßναι οß γÝοι. ΧιλιÜδεò
νÝα παιδιÜ ξενιτεýογται γιÜ νÜ βροýν Ýργασßα. ΠαιδιÜ μÝ λαμπρÝò σπουδÝò, ποý

τÜ σποýδασε Þ Πατρßδα χαß δμωò αýτÞ δÝγ ÜπολαμβÜνει τÞν προσφοQÜ τουò.

¶λλοι χαßρονται σ' αýτü τü παιδομÜξωμα. Τß χρßμα! Πüσοò πüνοò ýπÜρχει στßò

οßχογÝνειÝò τουò! Εßναι δÝ Üθλημα γιÜ τοýò μαθητÝò Þ φοßτησÞ τουò στÜ Σχολεßα,
üταγ γνωρξουν δτι ü Üγþναò τουò εßναι χωρßò πQοοπτι?{Þ Ýργασßαò, χωQßò Ýλπßδα.

ΠροσωπικÜ, πυστεýω δτι Þ δοχιμασßα τÞò Πατρßδαò μαò θÜ παρÝλθει σýντομα.

¸λπξουμε δλοι δτι οß νÝοι, μÝ τÞν τüλμη χαß τÞν ÜρετÞ τουò, θÜ βÜλλουγ τüγ πÞχη

τÞò ¸λλÜδοò ι|.ιηλÜ τιαß θÜ νιχÞσουν. Καß θÜ δþσουμε στÞν Εýρþπη, στÞν οßχου-

μÝνη, δπωò χαß στü παρελθüν, μαθÞματα ÜξιοπρÝπειαò, Þρωισμοý. ¹ φυλÞ μαò
εßναι πQοοQισμÝνη νÜ ξÞσει χαß θÜ ξÞσει. Καß Üλλοτε δοχιμÜσαμε πολλÝò χρßσειò
παß γßναμε στüχοò τþν ßσχυρþν τÞò γÞò χαß βρεθÞχαμε πρü τÞò χαταστQοφÞò.

ΜÝ τÞ βοÞθεια τÞò Παιδεßαò, στÜ τετqαιüσια χρüνια τÞò δουλεßαò, χωρßò τÞν

χρατιχÞ ýπüσταση, διατηρÞσαμε Üσβεστη τÞ φλüγα τÞò φιλογÝνειαò, ποý μÜò
Ýφερε τÞγ παλιγγενεσßα τηò Ýλευθερßαò. '¼,τι χατορθþσαμε, διαχρονιιιÜ, τü

πÞραμε μÝ τÞò χαρδιÜò τü πýρωμα, μÝ τü αßμα, μÝ Üνωτερüτητα χαß ÜγιδιοτÝλεια.
ΣÞμερα δμωò αýτü ποý πυριαρχεß εßναι Þ εßδωλολατρßα τοý χρÞματοò. ¶λλÜ τÜ

λεφτÜ Ýχφυλξουν τοýò Üνθρþπουò, οß παροχÝò χωQßò ÜρχÝò.

¶γαπητοß μου,
οß ΤρεΤò ºερÜρχεò Ýπισημαßνουν τÞν εýθýνη μαò στÞν ÜνατροφÞ τþν νÝων, τßò

ÜρχÝò ποý πρÝπει νÜ διÝπουγ τÞν ÜγωγÞ, τßò ÜποφÜσειò ποý πρÝπει νÜ λαμβÜνο-

γται Üπü τοýò ¹γÝτεò, τοýò φοqεθò τÞò Ýχπαßδευσηò, τÞò χοινωνßαò, Üπ'αýτοýò ποý

χαθορξουν τßò χατευθýγσειò χαß τοýò στüχουò τÞò Παιδεßαò.
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¹ μüνη Παιδεßα ποý Ýχει πQοοπτιχÞ εθναι Þ φωτιστιχÞ χαß ÜγιαστιχÞ θεαν-

θρþπινη Παιδεßα, ποý ÜφορÜ τüγ δλο Üνθρωπο, þò ψυχοσωματιχÞ ýπαρξη. Εßναι

Þ Παιδεßα ποý δÝγ Üλλοτριþγει χαß δÝν παραδßδει τοýò νÝουò στÞ μανßα τÞò

στεßραò γνþσηò χαß τÞò πληθωριχÞò πληροφορßαò. ¶γτßθετα Þ Παιδεßα ποý δια-

σπÜ τÞν ýπαρξιαχÞ Ýνüτητα τοý Üνθρþπου εθναι üντωò <<παιδεßα>>, δηλαδÞ συμφο-

ρÜ χαß αýτÞ συμβÜλλει στÞν Üλλοπρüσαλλη ξωÞ μÝ τßò ποιχßλεò ÝχτροπÝò τηò.

Βßοò χαß λüγοò, νοýò χαß χαρδιÜ, πρÝπει νÜ ÜλληλοπεQιχωQοýγται. Καß αýτü

τü Ýχουμε ÜνÜγχη, ßδιαßτερα στοýò χαιροýò μαò, ποý βιþνουμε τÞν ÜποφορÜ τÞò

Ýχπτωσηò χαß τÜ δελεÜσματα τÞò Üλλοτρßωσηò, τüν τρüμο τοý πνευματιχοý χενοý,

ποý üλο τüν μεγαλþνουγ οß Ýμποροι τþγ ßδεþγ.

ΜοναδιχÞ λοιπüν Üντßσταση σ' αýτÞν τÞν πρßση, τÞν Ýμπορßα, εßναι Þ μαθη-
τεßα στÞν παρÜδοση, στü Þθοò, στü φρüνημα στοýò Üγþνεò τþν ¶γßων Τριþν

ºεραρχþν. ºδοý ü þραßοò στßβοò γιÜ δλουò μαò, χυρßωò γιÜ τοýò νÝουò.

Παραχαλοýμε τοýò νÝουò νÜ μÞν πανιχοβÜλλονται, νÜ μÞν Üπελπξονται. ΝÜ

Ýχουν στÞ ξωÞ τοýò ÜρχÝτυπα τοý Ýλληνοò λüγου χαß τÞò Ýν Χριστφ πολιτεßαò

τουò, τοýò Τρεßò ºερÜρχεò. Αýτü τü «συναμφüτεQον τÞò χατÜ Θεüγ χαß κατÜ

κüσμον σοφßαò», Üγαδειχγýει τü πρüσωπο χÜθε Üνθρþπου χαß τοý χαρξει Ýντογα

ξþπυρα ÜρετÞò.

¸χφρÜξουμε τÞν πατqιχÞ μαò ÜγÜπη χαß τßò ÝγχÜρδιεò εýχÝò μαò στοýò μαθη-
τÝò δλων τþν βαθμßδων τÞò Παιδεßαò τοý τüπου μαò. ΝÜ Ýχουν πολλÝò ÜντοχÝò

στüγ Üγþνα τÞò νιüτηòχαß τÞò παιδεßαò τουò.

¼φεßλουμε νÜ τοýò ξητÞσουμε συγγνþμη γιÜ τÞν ¸λλÜδα ποý τοýò παραδß-

δουμε. Τοýò παραχαλοýμε νÜ προετοιμÜξονται, δσο μποροýν χαλýτερα, γιÜ νÜ

ÜναλÜβουν, δταν Ýλθει Þ þQα, μÝ τÞ βοÞθεια τοý Θεοý, τßò εýθýνεò τουò Ýναντι τÞò

ßστορßαò χαß τοý μÝλλοντοò τÞò ÜγαπημÝνηò μαò Πατρßδαò.

ΜετÜ πατριχþν εýχþν
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