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Ἀγαπητοί µας ἐκπαιδευτικοί, 
 Μέ ἀφορµή τήν ἑβδοµάδα τήν ἀφιερωµένη στίς ἱερα-
τικές κλήσεις, ἐπικοινωνοῦµε καί πάλι µαζί σας, γιά 
νά σᾶς ἐκφράσουµε τήν ἀγάπη καί τό ἐνδιαφέρον τῆς Ἐκ-
κλησίας ἀλλά καί τῶν Ἐπισκόπων της πρός ἐσᾶς, τούς 
Καθηγητές τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχολείων καί Ἀνωτάτων 
Σχολῶν, τούς πολύτιµους συνεργάτες τῆς Ἐκκλησίας στό 
δύσκολο ἔργο τῆς διαπαιδαγώγησης καί κατάρτισης τῶν 
νέων πού ἐµφοροῦνται ἀπό τήν ἀγάπη τῆς διακονίας τοῦ 
ἱεροῦ Θυσιαστηρίου. 
 Κατά τήν ἑβδοµάδα αὐτή, πού κορυφώνεται µέ τήν 
Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, ἡ Ἁγία µας Ἐκκλησία 
προβάλλει τόν Τίµιο Σταυρό στά µέσα ἀκριβῶς τῆς Μεγά-
λης Τεσσαρακοστῆς, ὅπως ὁ Μωυσῆς ὕψωσε στήν ἔρηµο τόν 
χάλκινο ὄφι ἐν µέσῳ τοῦ καταυλισµοῦ τῶν Ἑβραίων, τόν 
Σταυρό τοῦ Κυρίου πού εἶναι «Θεοῦ δύναµις καί Θεοῦ 
σοφία» κατά τόν Ἀπόστολο Παύλο1. Μέ τό ἴδιο σκεπτικό 
προβάλλονται ἐτούτη τήν ἑβδοµάδα ἀπό τήν Ἐκκλησία µας 
καί οἱ ἱερατικές κλήσεις, διότι ὁ ἱερέας στέκει ὄντως 
στό µέσον τῆς κοινωνίας καί µάλιστα ὀφείλει νά βρί-
σκεται ὑψωµένος, ἐπάνω ἀπό τήν κακία καί τήν ἁµαρτία 
τοῦ κόσµου, ὁρόσηµο καί παράδειγµα καί πρότυπο τῆς ἐν 
Χριστῷ σταυρικῆς ζωῆς, ἀλλά καί ἀπόδειξη τῆς χαρᾶς 
τῆς Ἀναστάσεως. 
 Ἡ ἱερατική κλήση ἀποτελεῖ πρόσκληση καί ἐπιλογή 
καί δῶρο τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο: «οὐχ ἑαυτῷ τις λαµβά-
νει τὴν τιµήν, ἀλλὰ καλούµενος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, καθάπερ 
καὶ ὁ Ἀαρών»2, κατά τό λόγιον τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. 
Καί τοῦτο διότι δέν εἶναι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι προορισµέ-
νοι ἀπό τόν Θεό, ἀλλά οὔτε διατεθειµένοι νά κάµουν ἄ-
πειρες θυσίες στήν προσωπική τους ζωή προκειµένου νά 
ἀφιερωθοῦν στό ἔργο τοῦ Θεοῦ. Θά λέγαµε ὅτι τό ἴδιο 
ἰσχύει καί γιά σᾶς, πού καλεῖσθε ὄχι ἁπλῶς νά ἐκπαι-
δεύσετε νέους ἀνθρώπους στό ἐπιστηµονικό πεδίο, ἀλλά, 
κυρίως, νά καλλιεργήσετε το πνεῦµα τοῦ γνησίου Ὀρθο-
δόξου βιώµατος στίς καρδιές τῶν παιδιῶν τῆς Πατρίδας 
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µας πού διαθέτουν τήν ἱερατική κλήση καί ἔχουν ἤδη ἐ-
πιλέξει νά τήν ἀκολουθήσουν, καί γιά τόν λόγο τοῦτο 
ἀποφάσισαν νά φοιτήσουν στήν Ἐκκλησιαστική Ἐκπαίδευ-
ση. Ὄντως, ἡ διακονία σας εἶναι συχνά δύσκολη καί ἀ-
παιτεῖ πρόσθετο ψυχικό σθένος καί προσπάθεια, ἔχοντας 
κατά νοῦ ὅτι µέ τό ἔργο σας καί µέ τό παράδειγµά σας 
συµβάλλετε καταλυτικά στήν διαµόρφωση τοῦ ἤθους καί 
τῆς ποιότητας τοῦ κλήρου πού αὔριο θά διακονεῖ τήν ἁ-
γία µας Ἐκκλησία, στήν ἐπιστηµονική του κατάρτιση καί 
στήν πνευµατική του ὡριµότητα. 
 Ἀσφαλῶς ὁ Κληρικός µεταµορφοῦται πρωτίστως ἀπό 
τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Ὁ ἱερέας, κατά τόν ἅγιο 
Γρηγόριο Νύσσης, «ἐνῶ µέχρι χτές ἦταν ἕνας ἁπλός ἄν-
θρωπος ἀνάµεσα στούς πολλούς, µέ τήν χάρη τοῦ Ἁγίου 
Πνεύµατος γίνεται καθοδηγητής τοῦ λαοῦ, πρόεδρος, δι-
δάσκαλος τῆς εὐσεβείας, µυσταγωγός τῶν ἀρρήτων Μυστη-
ρίων. Καί τά ἐπιτελεῖ ὅλα αὐτά χωρίς νά ἔχει ἀλλάξει 
στό σῶµα ἤ στήν µορφή του, ἀλλ' ἐνῶ παραµένει ἐξωτε-
ρικά ἴδιος µέ πρίν, ἡ ἀόρατη ψυχή του ἔχει µεταµορφω-
θεῖ πρός τό καλύτερο, µέ τήν ἐπενέργεια τῆς ἀόρατης 
δυνάµεως καί χάριτος τοῦ Θεοῦ»3. Παράλληλα ὅµως µέ 
τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, γιά νά µπορέσει νά φέ-
ρει εἰς πέρας τό ἔργο πού ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ τοῦ ἐµ-
πιστεύεται, ἰδιαιτέρως δέ στήν ἐποχή µας πού τά αὐτο-
νόητα καταρρίπτονται καί τά πάντα ἀµφισβητοῦνται, εἶ-
ναι ἀνάγκη ὁ κληρικός νά εἶναι ἐφοδιασµένος µέ πνευ-
µατικά ὅπλα: µέ τόν θώρακα τῆς δικαιοσύνης, µέ τήν 
ζώνη τῆς ἀληθείας, µέ τά ὑποδήµατα τοῦ Εὐαγγελίου τῆς 
εἰρήνης, µέ τήν µάχαιρα τοῦ πνεύµατος, καί προπάντων 
µέ µεγαλοψυχία καί πίστη πρός τόν Θεό4. 
 Ὅλα αὐτά τά πνευµατικά ἐφόδια, τά τόσο πολύτιµα 
γιά τήν µελλοντική τους διακονία, καλεῖσθε σεῖς, µαζί 
µέ τούς πνευµατικούς τους πατέρες καί τούς ποιµένες 
τῆς Ἐκκλησίας, νά τά καλλιεργήσετε καί νά τά αὐξήσετε 
στίς καρδιές τῶν παιδιῶν µας πού ἔχουν γίνει ἀποδέ-
κτες τῆς ἱερατικῆς κλήσεως. Ὁ ρόλος σας πρός τήν κα-
τεύθυνση αὐτή εἶναι καίριος καί καθοριστικός. Ἡ συµ-
βολή σας µέγιστη. Καί τό ἐνδιαφέρον σας, ὁ ἀγώνας σας 
καί ἡ ἀγωνία σας ἀποδεικνύονται καθηµερινά. 
 Γιά ὅλους αὐτούς τούς λόγους θέλουµε νά σᾶς ἐκ-
φράσουµε τίς εὐχαριστίες καί τήν εὐγνωµοσύνη τῆς Ἐκ-
κλησίας καί τῶν Ἐπισκόπων της. Σᾶς εὐλογοῦµε καί προ-
σευχόµεθα στόν δωρεοδότη Κύριο νά σᾶς ἐνισχύει στό 
θεάρεστο ἔργο σας ἀλλά καί στήν προσωπική σας ζωή. 
Σᾶς συγχαίρουµε καί σᾶς εὐγνωµονοῦµε, πού µέ τόν δικό 
σας τρόπο συµβάλλετε καθοριστικά στήν κατάρτιση τῶν 
µελλόντων νά διακονήσουν τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί 

                 
3  Λόγος εἰς τήν ἡµέραν τῶν Φώτων. 
4 Πρβλ. Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόµου, Ὁµιλία εἰς τήν ἀποδηµίαν τοῦ 
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στήν προετοιµασία τους γιά τήν ἐκπλήρωση τῆς κλήσεως 
τοῦ Θεοῦ.  
 Σᾶς διαβεβαιοῦµε ὅτι ἡ σκέψη µας διαρκῶς βρίσκε-
ται κοντά σας καί ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος, ἐκτιµῶντας τό ἔργο πού ἐπιτελεῖτε καί 
τίς φιλότιµες προσπάθειες πού καταβάλλετε, ὥστε νά 
καρποφορήσουν καί νά καλλιεργηθοῦν οἱ ἱερατικές κλή-
σεις καί νά τελεσφορήσει ἡ λειτουργία τῶν Ἐκκλησια-
στικῶν µας Σχολείων καί Σχολῶν, θά συνεχίσει νά µερι-
µνᾶ καί νά συντρέχει σέ ὁποιοδήποτε κάλεσµά σας πρός 
ἐπίλυση τῶν ποικίλων δυσκολιῶν εἴτε προβληµάτων πού 
ἀνακύπτουν στό ἐκπαιδευτικό σας ἔργο καί τήν ἐν γένει 
διακονία σας. 
 Εὐχαριστοῦµε, τέλος, καί εὐγνωµονοῦµε τόν πανά-
γαθο Θεό, πού ἀκόµα καί σέ δύσκολους καιρούς φροντί-
ζει νά ἐµπνέει στίς καρδιές ἀνθρώπων, ὅπως τίς δικές 
σας, τήν ἀγάπη Του, τό πνεῦµα τῆς διακονίας τῆς Ἐκ-
κλησίας Του καί τήν αὐταπάρνηση πού ἀπαιτεῖ τό ἔργο 
σας ὡς ἐκπαιδευτικῶν καί δή καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς 
Ἐκπαιδεύσεως. 

 
Μέ πατρικές εὐχές καί ἐν Χριστῷ ἀγάπη 

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 


