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Ἐρίτιμος κα Διευθύντρια, 

 

Ἐπ΄ εὐκαιρίᾳ τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῶν Σριῶν Ἱεραρχῶν, τῶν Ἐφόρων τῆς 

Παιδείας καί τῶν Γραμμάτων, σᾶς ἀποστέλλω τό «Μήνυμα τῆς Ἱερᾶς υνόδου 

πρός τούς Μαθητές γιά τούς Σρεῖς Ἱεράρχες» καί παρακαλῶ ἐν τῷ μέτρῳ τῶν 

δυνατοτήτων σας νά ἀναγνωσθεῖ πρός τούς μαθητές τοῦ χολείου σας. 

Σαυτόχρονα σᾶς ἐπισυνάπτω καί μία Ἀνοικτή Ἐπιστολή μου, πού μέ 

σεβασμό ἀπευθύνεται πρός τούς Ἐκπαιδευτικούς , μέ θέμα τήν ἑορτή τῶν Σριῶν 

Ἱεραρχῶν, καί παρακαλῶ γιά τά καθ΄ ὑμᾶς. 

Εὔχομαι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός νά σᾶς χαρίζει ὑγεία, δύναμη καί 

ἐνίσχυση στήν εὐθυνοφόρο διακονία σας  στόν εὐαίσθητο καί νευραλγικό τομέα 

τῆς Παιδείας. 

 

Μετά θερμοτάτων εὐχῶν 
 

Ο   Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Η  

 
Ο  ΙΑΝΙΟΤ  ΚΑΙ  ΙΑΣΙΣΗ  ΑΘΑΝΑΙΟ  
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ΑΝΟΙΚΣΗ  ΕΟΡΣΙΑ  ΕΠΙΣΟΛΗ 

 

Ἀγαπητοί μου Ἐκπαιδευτικοί, 

 

Ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων Σριῶν Ἱεραρχῶν, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, 

Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, μοῦ δίνουν 

τήν εὐκαιρία νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας καί νά σᾶς εὐχηθῶ μέσα 

ἀπό τήν καρδιά μου γιά τή σημερινή ἡμέρα. 

Ἑορτάζουν ἡ Παιδεία καί τά Ἑλληνικά Γράμματα, ἀφοῦ οἱ Σρεῖς 

Ἱεράρχες εἶναι προστάτες τους. 

Εὐφραίνονται οἱ λειτουργοί τῆς Παιδείας, ὅλοι ἐσεῖς οἱ μάχιμοι 

ἐκπαιδευτικοί ἤ μᾶλλον σωστότερα οἱ μάχιμοι παιδαγωγοί.  

Πανηγυρίζουν οἱ ἀποδέκτες τῶν καρπῶν τῶν κόπων σας, πού 

εἶναι οἱ οἰκογένειες τῶν μαθητῶν σας καί γενικότερα ἡ κοινωνία.  

Χαίρονται καί οἱ μαθητές, διότι κοντά σας ὁλοκληρώνουν τή 

διάπλαση τοῦ χαρακτήρα τους καί τήν τελειοποίηση τῆς προσω-

πικότητάς τους καί, μαζί μέ τά ἐφόδια τῶν γνώσεων πού ἀποκτοῦν, 

καθίστανται ἡ ἐλπίδα τοῦ μέλλοντος γιά τήν πατρίδα μας.  

Σί μᾶς λένε ὅμως οἱ Σρεῖς Ἱεράρχες γιά τήν ἐλπίδα, πού τόσο 

ἔχουμε ἀνάγκη σήμερα, στήν πολυτάραχη ἐποχή μας; 

Ὑπογραμμίζουν πώς ἡ ἐλπίδα μᾶς τρέφει καί διαβαστάζει τίς 

ψυχές μας. Ἡ ἐλπίδα εἶναι τεῖχος ἀρραγές, ἀσφάλεια ἀκαταμάχητη, 

τό φάρμακο στίς στενοχώριες καί τό ἰσχυρότερο ἀπ' ὅλα τά 

τονωτικά. 

Δέν ἀναφέρονται, ὅμως, στήν ἐλπίδα ἀφηρημένα καί 

ἀπροσδιόριστα. Μιλοῦν γιά ἐκείνη τήν ἐλπίδα, πού ἀπευθύνεται 

ἀποκλειστικά στόν Ἅγιο Σριαδικό Θεό. Αὐτή ἡ ἐλπίδα δέν 

καταισχύνει, δέν ντροπιάζει ποτέ, ἐνῶ ὅλες οἱ ἄλλες κοσμικές 

«ἐλπίδες» κάποτε ἀφήνουν τόν ἄνθρωπο ἀστήρικτο καί ἐκτεθειμένο. 

Ἡ ἐλπίδα στόν Θεό, τονίζει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, ἀσφαλίζει 

 



ἀπόλυτα τόν ἄνθρωπο καί τόν κάνει ἀκλόνητο περισσότερο καί ἀπό 

τά ἀκίνητα βουνά. 

Γι' αὐτό καί μᾶς συμβουλεύει: στήν ὁποιανδήποτε δοκιμασία, 

κρατηθεῖτε ἀπό τήν ἐλπίδα «τήν εἰς Θεόν» καί ὁπωσδήποτε τό τέλος 

θά εἶναι εὐχάριστο. Καί ὅταν, ἀκόμη, ὅλα φαίνονται δύσκολα καί 

σκοτεινά «τότε μάλιστα ἔλπιζε», τότε περισσότερο νά ἐλπίζεις, καί 

τότε τό φῶς τῆς ἐλπίδος θά διαλύσει τό σκοτάδι τῆς ἀπελπισίας καί 

θά ἐκμηδενίσει τό χάος πού προκαλεῖται ἀπό τόν φόβο τοῦ κινδύνου.  

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, πόσο παρήγορα εἶναι τά λόγια αὐτά 

τῶν Σριῶν Ἱεραρχῶν γιά τήν ἐλπίδα! Πόσο βάλσαμο παρηγοριᾶς 

γεμίζουν τήν ψυχή μας! Πόσο μᾶς στηρίζουν ὅταν ἀκοῦμε ἀκοές 

πολέμων, ὅταν βιώνουμε τίς σοβαρότατες ἐπιπτώσεις τῆς πανδημίας 

τῆς covid-19, ὅταν ἡ πνευματική κρίση στήν πατρίδα μας βαθαίνει 

ὅλο καί περισσότερο, ὅταν ὅλοι μας βρισκόμαστε κάτω ἀπό τό βάρος 

τῆς ἀνασφάλειας! 

Πίστη στόν Θεό, πού γεννάει τήν ἐλπίδα στόν Θεό· αὐτό 

χρειαζόμαστε. Ὅποιος στηρίζει τήν ἐλπίδα σ' αὐτήν τήν πίστη, στόν 

Ἅγιο Σριαδικό Θεό, ἀναδεικνύεται πάντα νικητής τῆς ζωῆς. Αὐτή ἡ 

ἐλπίδα δέν μᾶς ἐγκαταλείπει ποτέ. Ἀντιθέτως μάλιστα, μᾶς ὁδηγεῖ 

στή λύση τῶν προβλημάτων, στήν ἔκβαση τῶν πειρασμῶν, στό 

λιμάνι τῆς γαλήνης. 

Εὔχομαι μέσα ἀπό τήν καρδιά μου: 

Νά ἔχετε πλούσια τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ,  

νά εἶσθε πάντοτε γεμᾶτοι ἐλπίδα, 

νά εἶναι ἡ καρδιά σας γεμάτη πίστη, ζωή, φῶς, Ἀνάσταση,  

νά μεταδίδετε τή φωτεινή ἐμπειρία τῆς ζωῆς σας καί στούς 

μαθητές σας, 

νά εἶσθε πάντοτε νικητές τῆς ζωῆς. 

Μέ τό πλήρωμα τῆς ἀγάπης μου 

Ὁ Ἐπίσκοπός ας 

 
Ὁ ισανίου καί ιατίστης Ἀθανάσιος  


