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Αγαπεηά κνπ παηδηά, 

Με αθνξκή ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη ηνλ θαζηεξσκέλν 

Αγηαζκό, πξνθεηκέλνπ λα έρεηε ηελ επινγία ηνπ Θενύ ζε απηό ην μεθίλεκα, 

επηζπκώ θη εγώ πξνζσπηθά λα ζαο επρεζώ, ζαλ εθεκέξηνο ηεο ελνξίαο  ζαο. 

Δπζηπρώο  θαη θέηνο, ε λέα ζρνιηθή ρξνληά, μεθηλάεη κέζα ζε κηα πεξίνδν  

έληνλνπ πξνβιεκαηηζκνύ θαη αβεβαηόηεηαο. Όινη καο, εκείο νη κεγαιύηεξνη 

αιιά θαη εζείο νη λεόηεξνη, παξαθνινπζνύκε ηηο παγθόζκηεο εμειίμεηο πνπ 

επεξεάδνπλ αλαπόθεπθηα θαη ηελ παηξίδα καο θαη άιινηε αλεζπρνύκε γηα ην 

ηη κέιιεη γελέζζαη, άιινηε πξνβιεκαηηδόκαζηε γηα ην πώο ζα κπνξέζνπκε λα 

βγνύκε από απηή ηελ θαηάζηαζε πνπ ηόζν καο ηαιαηπσξεί. 

 



ήκεξα όκσο είλαη κηα κέξα πνπ θάηη θαηλνύξγην μεθηλά. Μηα λέα ζρνιηθή 

ρξνληά. Καη όηαλ θάηη θαηλνύξγην μεθηλά απνηειεί αθνξκή γηα θαηλνύξγηα 

όλεηξα, λένπο ζηόρνπο θαη θαηλνύξγηνπο νξακαηηζκνύο. Κάζε λέα αξρή γελλά 

θαη κηα λέα ειπίδα όηη θάηη θαιύηεξν κπνξεί λα ζπκβεί. 

Σα πξάγκαηα όκσο ζηε δσή, όζν θη αλ ζα ην ζέιακε δελ ζπκβαίλνπλ κε 

καγηθό ηξόπν. Απηό ζεκαίλεη όηη γηα λα ππάξμεη νπνηαδήπνηε βειηίσζε ζε 

νπνηνλδήπνηε ηνκέα, θνηλσληθό, ζρνιηθό, πξνζσπηθό, απαηηείηαη ε δηθή καο 

θαηαιπηηθή ζπκβνιή. ε έλα θόζκν παξακπζέλην, ζα αξθνύζε ε παξνπζία 

κηαο θαιήο λεξάηδαο ή ελόο καγηθνύ θίιηξνπ γηα λα αιιάμεη ηα πάληα. ηνλ 

πξαγκαηηθό όκσο θόζκν ρξεηάδεηαη θάηη πνιύ πεξηζζόηεξν θαη ζεκαληηθόηεξν 

από απιή θαληαζία. Υξεηάδεηαη πίζηε. 

Πνηα είλαη όκσο εθείλε ε πίζηε πνπ κπνξεί λα καο δώζεη θαη ειπίδα αιιά 

θαη πξννπηηθή; Ιδηαίηεξα ζηα ηειεπηαία ρξόληα πνπ πξνεγήζεθαλ νη άλζξσπνη 

πίζηεςαλ θαη’ αξρήλ ζηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηό θαη ηελ δύλακή ηνπο, κα ηειηθά 

ν ίδηνο ηνπο ν εαπηόο ηνπο πξόδσζε, αθνύ όηη ζπκβαίλεη ζήκεξα είλαη 

απνηέιεζκα κηαο θαθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ ιεηηνπξγεί κε βάζε ην πξνζσπηθό 

ζπκθέξνλ, αγλνώληαο ην ζπκθέξνλ ηνπ ζπλόινπ. Πίζηεςαλ νη άλζξσπνη θαη 

ζηε δύλακε ησλ όπισλ κα θη απηά κέρξη θαη ζήκεξα κόλν πόλν θαη ζάλαην 

ζθόξπηζαλ ζε όιν ηνλ θόζκν. Έπεηηα ήξζε ε ζεηξά ηεο ηερλνινγίαο. Ο 

άλζξσπνο εθηνμεύηεθε ζηνλ νπξαλό θαη αθόκα παξαπέξα ζην δηάζηεκα. 

Έθηηαμε απίζηεπηεο κεραλέο, ππνινγηζηέο, δηαδίθηπν, ηξηζδηάζηαηε εηθόλα, 

πίζηεςε όηη θαηέθηεζε ηελ επηπρία. Έλνησζε παληνδύλακνο. Μα όπσο ιέεη θαη 

θάπνηνο ζύγρξνλνο θηιόζνθνο όιε ε ηερλνινγηθή δύλακε ηνπ αλζξώπνπ 

εμαξηάηαη από έλαλ δηαθόπηε. Όπσο ηνλ γεληθό δηαθόπηε, ζηνλ πίλαθα ηνπ 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. Καη αθνύ νύηε ε πίζηε ζηελ ηερλνινγία έδησμε ηελ 

θαηάζιηςε από ηελ δσή ησλ αλζξώπσλ ηόηε πίζηεςαλ νη άλζξσπνη ζην ρξήκα. 

Γηα πνιιά ρξόληα πηζηεύακε όηη επελδύνληαο, αγνξάδνληαο θαη 

θαηαλαιώλνληαο κπνξνύζακε λα δνύκε επηπρείο. Όηαλ αξξσζηήζακε, είδακε 

όηη ν «πηόο» είλαη πνιύ πην δπλαηόο από όζν ππνινγίδακε. Καη ην απνηέιεζκα 

ην δνύκε ζήκεξα ζε όιε ηνπ ηελ ηξαγηθόηεηα. 



 

Είπακε όκσο όηη ζήκεξα είλαη κηα κέξα πνπ θάηη θαηλνύξγην μεθηλά. 

Λνηπόλ παηδηά κνπ ζε απηό ην λέν ειπηδνθόξν μεθίλεκα ζα ήζεια λα ζαο 

θαιέζσ λα βάιεηε ζηε δσή ζαο ηελ κία θαη πξαγκαηηθή Πίζηε. Απηή πνπ 

κεηαθξάδεηαη ζε απόιπηε εκπηζηνζύλε ζηνλ αηώλην Σξηαδηθό Θεό θαη εηδηθά 

ζην πξόζσπν ηνπ Κπξίνπ καο Ιεζνύ Υξηζηνύ. Απηή ηελ πίζηε πνπ ζηεθόηαλ 

ζπλερώο δίπια ζην γέλνο καο. Απηή ηελ πίζηε πνπ είλαη ε κόλε πξαγκαηηθή 

ειπίδα καο. ηεξηδόκελνη ζ’ απηή ηελ πίζηε, ζηελ Υάξε ηνπ Θενύ ζαο θαιώ 

θαη ζαο παξαθαιώ ζε απηό ην λέν μεθίλεκα, ζε απηή ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά λα 

γξάςεηε κηα θαηλνύξγηα ζειίδα ζην βηβιίν ηεο ηζηνξίαο, πνπ κέζα από ηνλ 

ρώξν ηνπ ζρνιείνπ θαη κε ηελ ζπλεξγαζία όισλ, καζεηώλ, εθπαηδεπηηθώλ θαη 

γνλέσλ, ζα απνηειέζεη ην μεθίλεκα γηα κηα λέα ιακπξή πξαγκαηηθόηεηα. 

Μέρξη ηώξα επηιέγακε ηελ ρσξίο Υξηζηό δσή θαη ζήκεξα δνύκε ηα ηξαγηθά 

απνηειέζκαηά ηεο. Εζείο νη λένη κε ηελ θαζνδήγεζε θαη ησλ θαζεγεηώλ ζαο 

δείμηε ζηνλ θόζκν ηελ θαηά Υξηζηόλ δσή, γηα λα απνιαύζνπκε κηα κέξα θαη 

ηελ θαηά Υξηζηόλ πξνθνπή. 

Εύρνκαη ζε όινπο ε λέα ζρνιηθή ρξνληά λα είλαη παξαγσγηθή, πινύζηα ζε 

γλώζεηο αιιά θαη ζε όκνξθεο εκπεηξίεο θαη θπξίσο γεκάηε από ηελ Υάξε θαη 

ηελ παξνπζία ηνπ Θενύ.  

Με παηξηθέο επρέο 
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Πξσηνπξεζβύηεξνο 


