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Προς
τους Μαθητές και τις Μαθήτριες
των Σχολείων όλων των βαθμίδων της Μητροπολιτικής Περιφερείας
Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος
Αγαπημένα μου παιδιά,
Με τη χάρη του Θεού ξεκινά από σήμερα μια ακόμη σχολική χρονιά
και η χαρά μου είναι μεγάλη, αφού ως Πνευματικός σας Πατέρας έχω τη
δυνατότητα να επικοινωνήσω μαζί σας για να σας εκφράσω τις ολόθερμες
και εγκάρδιες ευχές μου για το νέο σας ξεκίνημα.
Δυστυχώς, δεν είναι δυνατόν να είμαι σε όλα τα σχολεία μας. Εκ
περιτροπής προσπαθώ να τα επισκέπτομαι καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου, ακόμη και τα πιο μικρά μας σε αριθμό μαθητών.
Το σχολείο που σήμερα ανοίγει τις πύλες του, σας καλεί σε έναν
αγώνα για την κατάκτηση της γνώσης, της αρετής και τη διαμόρφωση του
εσωτερικού σας κόσμου. Να θυμάστε πως ο αγώνας αυτός είναι που δίνει
νόημα και αξία στη ζωή σας. Σμιλεύει την ψυχή σας και σας εξυψώνει ως
ανθρώπους. Παράλληλα με τον ευγενικό αγώνα που κάνετε χρειάζεται
και θέληση, διότι με τη θέληση καλλιεργείται το πνεύμα και ο άνθρωπος
πλουτίζει σε ευγενή αισθήματα και βελτιώνει την ανθρωπιά του.
Μέσα στην ζοφερή αυτή πραγματικότητα που βιώνουμε γύρω μας μη
χάσετε το χαμόγελο και την αισιοδοξία σας, αλλά στρέψτε την ελπίδα σας
προς τον Θεό και με όχημα την αληθινή παιδεία που κατευθύνει την ψυχή
μας προς υψηλές αξίες και ιδανικά στήστε μια κοινωνία αγάπης,
ανιοδιοτελούς συνεργασίας, όπου όλοι θα βιώνουν την έννοια της
ισότητας, της δικαιοσύνης και της ελευθερίας, αφού εσείς πολυαγαπημένα
μου παιδιά είστε το μέλλον της ζωής και της πατρίδος μας.
Σεις είστε τα μυροβόλα νιάτα, τα γεμάτα φως, που θα θέλαμε
παντού να ακτινοβολείτε σφρίγος, ενθουσιασμό, καθάριο βλέμμα,
ηρωισμό, αληθινή δημιουργία.

Αναζητήστε, λοιπόν, την αλήθεια της ζωής όχι στις υλιστικές
κοσμοθεωρίες, αλλά στο χριστιανικό ανθρωπισμό για να βγούμε
πραγματικά από το σημερινό αδιέξοδο που έχουμε περιέλθει.
Να είστε σίγουροι πως σ’ αυτήν την προσπάθεια δεν είστε μόνοι!
Συνοδοιπόρους έχετε όλους εμάς, την Τοπική σας Εκκλησία που πάντοτε
με πολλή αγάπη και διάκριση σας περιβάλλει, τους καλούς γονείς σας και
τους καταξιωμένους δασκάλους σας. Για άλλη μια φορά σας εύχομαι
Ευλογημένη και καρποφόρα η νέα σχολική χρονιά!
Με πολλή αγάπη
Ο Μητροπολίτης σας

† Ο ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
α) Η παρούσα Εγκύκλιος να αναγνωσθεί ευκρινώς από τον τελεσιουργό
ιερέα κατά την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου σε όλες τις βαθμίδες
της εκπαίδευσης (Δημοτικά – Γυμνάσια-Λύκεια) πρό της απολύσεως του
Αγιασμού.
β) Παρακαλούνται οι ιερείς μας να είναι προσεκτικοί όσον αφορά την
εκφώνηση του τροπαρίου του Αγιασμού: «Σῶσον Κύριε τόν λαόν σου……
νίκας τοῖς εὐσεβέσι κατ’ ἐναντίων δωρούμενος……..».
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