Archdiocese of Thyateira and Great Britain
Λήξη Σχολικού Έτους 2016-17

Αγαπητοί μας εν Κυρίω,

Με την ευκαιρία της λήξης της σχολικής χρονιάς 2016-2017, γράφω λίγα λόγια για να συγχαρώ τους
Εκπαιδευτικούς, τους Μαθητές, τις Μαθήτριες, τους Γονείς, τους φίλους και υποστηρικτές της Παιδείας για τις
προσπάθειες που κατέβαλαν και εφέτος για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία των Ημερησίων και
Απογευματινών Σχολείων της Ομογένειας του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας.
Όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, ζούμε σε δύσκολους καιρούς. Τρομοκρατικά χτυπήματα και άλλες δοκιμασίες
πλήττουν την Χώρα που μας φιλοξενεί, το ένα μετά το άλλο, αφήνοντας πίσω διαλυμένες οικογένειες, ορφανά
παιδιά και πολύ πόνο. Γι’ αυτό έχουμε χρέος να αναζωπυρώσουμε την πίστη μας στον Τριαδικό Θεό και στις
αιώνιες και αξεπέραστες αξίες του Χριστιανισμού. Τέτοιες αξίες είναι η Αγάπη, η Ελευθερία, η Δημοκρατία, η
Ειρήνη, η συμφιλίωση, η φιλία, η συνεργασία, η αγάπη προς την οικογένεια και ο σεβασμός και η έμπρακτη
ευαισθησία μας προς τους αδυνάτους, τους ηλικιωμένους και τους ακλήρους τούτης της ζωής.
Νομίζω πως στα σχολεία, στις Κοινότητες και στις οικογένειές μας πρέπει να τονίσουμε την σπουδαιότητα της
αρετής, της φιλίας, της εμπιστοσύνης, της αλληλεγγύης, του σεβασμού και της έμπρακτης αγάπης προς τους
πλησίον μας, τους φίλους και τους εχθρούς μας. Με την ενάρετη ζωή και το καλό δικό μας παράδειγμα,
στηρίζουμε και καθοδηγούμε τις νεότερες γενιές και ολόκληρη την κοινωνία μας, να μάθει να αγαπά, να εκτιμά
και να σέβεται τα δώρα που μας παρέχει η Κοινωνία και η καλή Παιδεία από την Πολιτεία.
Σας συγχαίρω όλους και όλες για τις προσπάθειες που καταβάλλετε για την Παιδεία και τα θεάρεστα
επιτεύγματα που σημειώσανε τα σχολεία μας κατά την διαρρεύσασα σχολική χρονιά 2016-2017, και στο μέλλον
εύχομαι ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες. Προσεύχομαι για την πρόοδον των Σχολείων και την αναβάθμιση και
επανατοποθέτηση της Παιδείας μέσα στα ιερά πλαίσια της Χριστιανικής Ορθόδοξης Παράδοσής μας. Γι’ αυτό
και υπενθυμίζω την μεγάλην παιδαγωγική αξία της προσευχής και του τακτικού εκκλησιασμού και της
συμμετοχής της οικογένειας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Προσεύχομαι για σας και τα Σχολεία μας και
ευχόμενος σε όλους σας καλό καλοκαίρι, χαρούμενες και ειρηνικές διακοπές και διατελώ μετά θερμών ευχών
και της εν Κυρίω αγάπης και τιμής.

Λονδίνο, Ιούλιος 2017
Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων &
Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος
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