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 Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, µαθητές και µαθήτριες, 

Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2017-18, θα ήθελα να 

εκφράσω τις θερµότερες ευχές µου για µια δηµιουργική σχολική 

χρονιά. Εκφράζω τις θερµές ευχές µου σε όλους τους µαθητές και 

µαθήτριες των σχολείων µας, στους εκπαιδευτικούς και στους 

γονείς για µια νέα χρονιά, µε υγεία και κάθε πρόοδο στο έργο του 

καθενός.  

Ο ρόλος του καθενός από εµάς είναι πολύ σηµαντικός, αφού 

σήµερα επικρατούν αντίξοες συνθήκες στον τόπο µας, αλλά και 

στην ανθρωπότητα ολόκληρη. Οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές, 

παρά τις αντιξοότητες που παρατηρούνται σήµερα στην κοινωνία 

µας, καλούνται να κάνουν την υπέρβαση και να συµβάλλουν µε τον 

καλύτερο τρόπο στην υλοποίηση του παιδαγωγικού έργου. Οι 

εκπαιδευτικοί καλούνται να αφοσιωθούν στη µετάδοση των 

γνώσεων και των αξιών της θρησκείας και της Πατρίδας µας, ως οι 

κατ’  εξοχήν εµπνευστές της νέας γενιάς. Οι µαθητές και µαθήτριες 



καλούνται να αποτελέσουν τα κύτταρα µιας αναγεννηµένης και 

υγιούς κοινωνίας. Κάθε µαθητής και µαθήτρια µπορεί να πετύχει 

στους στόχους του για συνεχή πρόοδο και βελτίωση, φτάνει να  

προσπαθήσει και να αγωνιστεί γι’ αυτό. Για τον µαθητή και την 

µαθήτρια που αυτοβελτιώνεται, αυτό αποτελεί το καλύτερο 

αριστείο και βραβείο. Δεν είναι, λοιπόν, τα αριστεία που µετρούν, 

αλλά η συνεχής προσπάθεια και ο αγώνας για βελτίωση.  

            Στον αγώνα αυτό, αγαπητοί µαθητές και µαθήτριες, έχετε 

µαζί σας τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, αλλά και την Εκκλησία. 

Όλοι µαζί θα αγωνιστούµε για την κατάκτηση της γνώσης, αλλά 

και της αρετής, διότι «  πᾶσά ἐπιστήµη χωριζοµένη δικαιοσύνης καὶ 

τῆς ἄλλης ἀρετῆς πανουργία, οὐ σοφία φαίνεται», όπως αναφέρει ο 

Πλάτων. Γι’ αυτό πατρικά σας συµβουλέυω µη λησµονείτε το λόγο 

του Κυρίου µας «χωρίς ἐµοῦ  οὐδέν δύνασθε   ποιεῖν». Όλοι σας είναι 

ανάγκη να κατανοήσετε πόσο πολύτιµο κεφάλαιο στην ανθρώπινη 

ζωή αποτελούν το ήθος και η αρετή,  πέρα από την απόκτηση  

διπλωµάτων και υλικών αγαθών, κοσµικών αξιωµάτων και δόξας.        

            Η αξία του ανθρώπου δεν µετριέται µε το πόσα παίρνει ή έχει, 

αλλά µε το ποιος είναι.  Σήµερα πλεονάζουν οι τυχοδιώκτες και οι 

εκµεταλλευτές, ενώ σπανίζουν οι άνθρωποι της πνευµατικής  

δηµιουργίας και της κοινωνικής προσφοράς. Η αιτία αυτής της 

θλιβερής πραγµατικότητας είναι τό γεγονός ότι οι περισσότεροι 

ξεκινούν τη σταδιοδροµία τους µε γνώµονα το πόσα θα κερδίζουν 

καί όχι το τι θα προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Έτσι, όµως, µια 

κοινωνία δεν µπορεί να ορθοποδήσει και να προοδεύσει. 

Μεταµορφώνεται σέ ζούγκλα θηρίων. Για το λόγο αυτό ας έχετε ως 



κεντρικό  όραµά σας να διορθώσετε τα δικά µας λάθη και να 

οικοδοµήσετε έναν καλύτερο, πιο ανθρώπινο κόσµο. 

         Αφού εκφράσω τη βεβαιότητα, ότι µε την πίστη στη βοήθεια 

του Θεού και τη δική  σας θέληση, µε προσπάθεια και επιµέλεια, µε 

αυτογνωσία και προγραµµατισµό, µε επιµονή και υποµονή θα 

επιτύχετε και σε αυτό το νέο στάδιο της ζωης σας και θα 

αναδειχθείτε νικητές και τροπαιούχοι, ολοκαρδίως εύχοµαι  την 

εκπλήρωση, όλων των πόθων, των προσδοκιών και των 

οραµατισµων σας.   

          Επιθυµώ να εκφράσω τις θερµές ευχές µου στους 

εκπαιδευτικούς, το προσωπικό και στους µαθητές και µαθήτριες των 

σχολείων µας, για µια πλούσια, αποδοτική και ευλογηµένη σχολική 

χρονιά.  Η  Μητρόπολη Ταµασού και εγώ προσωπικά θα είµαι δίπλα 

σε σας και στους εκπαιδευτικούς, για να σας βοηθήσουµε όπως 

µπορούµε. Εύχοµαι σε όλους σας καλή και ευλογηµένη χρονιά και 

πραγµατοποίηση όλων των ευγενών στόχων και επιδιώξεών σας.   

            

 

Με πατρικές ευχές 

Ο Μητροπολίτης Ταµασού και Ορεινής Ησαΐας 
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