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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 60η 

«ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ» 

 

Πρός τούς μαθητές καί μαθήτριες  

τῶν Δημοσίων Ἐκπαιδευτηρίων  

τῆς Μητροπολιτικῆς περιφερείας μας. 

 

 Ἀγαπητά μου πνευματικά παιδιά, 

ἄλλη μιά σχολική χρονιά ξεκινᾶ σήμερα. Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή 

ἐπιθυμῶ ὡς Μητροπολίτης καί πνευματικός σας πατέρας, νά σᾶς 

ἀπευθύνω ἐγκάρδιο πατρικό χαιρετισμό γιά μιά εὐλογημένη, καρποφόρα 

καί δημιουργική σχολική χρονιά. 

Γιά ἐσᾶς, ἡ ἡμέρα αὐτή ἀποτελεῖ ἡμέρα νέων ἀποφάσεων καί 

ἀγώνων στόν στίβο τῆς ἐκπαίδευσης. Ἀντίθετα, γιά ἐμᾶς τούς 

μεγαλυτέρους ἡ ἡμέρα αὐτή μᾶς γεμίζει μέ πολλές ἀναμνήσεις, μιά πού 

καί ἐμεῖς κάποτε περάσαμε ἀπό αὐτά τά θρανία καί νιώσαμε αὐτά πού 

αἰσθάνεστε ἐσεῖς σήμερα. 

Γιά παράδείγμα, ἐγώ προσωπικά πολλά ἔχω νά θυμηθῶ ἀπό τήν 

πρώτη ἡμέρα μου στό σχολεῖο τοῦ χωριοῦ μου, πάνω στήν Πίνδο, στό 

Κυπαρίσσι τῶν Γρεβενῶν. Κυρίως ὅμως θυμᾶμαι τήν πρώτη ἡμέρα μου 

στό σχολεῖο τόν επτέμβριο τοῦ 1940, λίγες ἡμέρες πρίν ἀπό τόν 

ἑλληνοϊταλικό πόλεμο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, ὅπως καί τήν πρώτη 

σχολική ἡμέρα τόν επτέμβριο τοῦ 1941, κατά τήν μαύρη σκλαβιά τῆς 

γερμανοϊταλικῆς κατοχῆς.  

Δύσκολες καί σκληρές οἱ ἡμέρες ἐκεῖνες πού ζήσαμε ἀλλά καί 

ἔνδοξες. Ἐγώ, ὡς μικρός μαθητής τοῦ Δημοτικοῦ, μαζί μέ τούς 

συμμαθητές μου, ζήσαμε ἀπό κοντά ὅλα τά τραγικά ἀλλά καί ὑπέροχα 

γεγονότα τοῦ ἔπους τοῦ ΄40 καί τῆς ἀντίστασης ἐναντίον τῶν Γερμανῶν. 

Θυμᾶμαι μέ συγκίνηση ὅτι κάθε φορά πού ὁ ἔνδοξος Ἑλληνικός τρατός 

εἰσέρχονταν νικηφόρος σέ μιά πόλη τῆς Βορείου Ἡπείρου πανηγυρίζαμε 

μέ ἀλαλαγμούς μέσα στήν τάξη καί τρέχαμε νά χτυπήσουμε τήν καμπάνα 
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τοῦ ἁγίου Γεωργίου, γιά νά διαδοθεῖ τό νέο σέ ὅλο τό χωριό. Ὅπως ἐπίσης 

θυμᾶμαι καί τόν καλό μας δάσκαλο κατά τήν περίοδο τῆς κατοχῆς, νά μᾶς 

ἐμψυχώνει νά μήν ἀπελπιζόμαστε ἀλλά νά ἀγωνιζόμαστε, γιατί κοντά 

ἦταν ἡ ἡμέρα τῆς λευτεριᾶς.  

Ἡ μικρή μας τάξη εἶχε μεταβληθεῖ σέ ἐργαστήριο ζωντανῆς 

ἱστορίας, μέ πρωταγωνιστές ἐμᾶς καί τούς πατεράδες μας, πού 

πολεμοῦσαν γιά τήν ἀνεξαρτησία καί τήν ἀκεραιότητα τῆς μικρῆς μας 

πατρίδας στό μέτωπο. 

Αὐτές, λοιπόν, οἱ ἀναμνήσεις ξεπήδησαν μέσα μου, σήμερα τήν 

πρώτη ἡμέρα τῆς δικῆς σας σχολικῆς χρονιᾶς. Καί νομίζω ὅτι δέν εἶναι 

χωρίς αἰτία. 

Φρονῶ, ἀγαπητά μου παιδιά, πώς καί οἱ ἡμέρες πού ζοῦμε εἶναι 

κρίσιμες καί σημαντικές γιά τήν πατρίδα μας. Ὁμοιάζουν πολύ μέ τίς 

δύσκολες ἀλλά καί ἔνδοξες ἡμέρες τοῦ 1940-1941. Καί πάλι ἡ μικρή μας 

πατρίδα καλεῖται νά ἀντιμετωπίσει τό φασισμό, στήν οἰκονομική του 

σήμερα μορφή καί νά παλέψει γιά νά διατηρήσει τήν ἐθνική της 

ἀξιοπρέπεια καί ἀκεραιότητα. Καί σέ αὐτόν τόν ἀγώνα κεντρικό ρόλο 

ἔχετε καί ἐσεῖς, οἱ μαθητές καί μαθήτριες, ὅπως καί οἱ καλοί δάσκαλοι καί 

καθηγητές σας.  

Ἀντισταθεῖτε, λοιπόν, παιδιά σέ αὐτήν τήν λαίλαπα πού ἦλθε μέ 

ὅπλα τήν ἐργατικότητα, τήν τιμιότητα καί τή δημιουργικότητά σας.  

Ἀντισταθεῖτε, ἀριστεύοντας στίς σπουδές καί στό ἦθος. 

Ἀντισταθεῖτε, ἀποκρούοντας τή ρεμούλα, τό βίσμα, τήν μίζα, τήν 

ἀνήθικη ἐξέλιξη. 

Ἀντισταθεῖτε, ἀπορρίπτοντας τούς τρόπους ζωῆς πού ἔφεραν τήν 

πατρίδα μας σ’ αὐτό τό χάλι. 

Ἀντισταθεῖτε, τέλος, στηριζόμενοι στίς πατροπαράδοτες ἀξίες τῆς 

πίστης στόν Χριστό καί τῆς ἀγάπης στήν πατρίδα, ἀξίες πού τόσο πολύ 

χλευάσθηκαν ἀπό τούς δῆθεν πολιτισμένους στίς προηγούμενες 

δεκαετίες. 

Καί μαζί μ’ ἐσᾶς, ἄς ἀντισταθοῦν καί οἱ καλοί δασκαλοι καί 

καθηγητές σας, διδάσκοντάς σας τόν πολιτισμό μας, ἐμπνέοντάς σας τίς 

ἀξίες καί τά ἰδανικά τοῦ Γένους μας, ἐμψυχώνοντάς σας μέ τό ὅραμα μιᾶς 

ἄλλης Ἑλλάδας, τῆς ἔνδοξης πού δημιούργησαν οἱ πρόγονοί μας καί ὄχι 

αὐτῆς πού ζοῦμε, μιᾶς Ἑλλάδας τῆς ὁποίας δημιουργοί θά εἶστε ἐσεῖς ἡ 

νέα γενεά. 
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Ἀγαπητές μαθήτριες καί ἀγαπητοί μαθητές, χρυσές ἐλπίδες τῆς 

πατρίδας μας,  

γράψτε ἱστορία! Σό μέλλον αὐτοῦ τοῦ τόπου εἶναι στά δικά σας 

χέρια. Παλέψτε μέσα στίς σχολικές σας αἴθουσες γιά νά δώσετε πνοή σ’ 

αὐτόν τόν τόπο. Εἶμαι βέβαιος ὅτι μέσα στίς δικές σας ἁγνές καρδιές 

ὑπάρχουν τά ζώπυρα τῆς ἐθνικῆς ἀνάτασης. Σή δύναμη καί τήν ὁρμή πού 

σᾶς χαρίζει ἡ νιότη σας μετατρέψτε την σέ ἔργα δημιουργίας.  

Ἀγωνιστεῖτε γιά νά δημιουργήσετε μιά Ἑλλάδα φωτεινή, χαρούμενη, 

πολιτισμένη, δημιουργική. 

Ἀγωνιστεῖτε γιά νά ἀποκαταστήσετε τό ἐθνικό μας κῦρος καί τήν 

ἐθνική μας ἀξιοπρέπεια.  

Ἀγωνιστεῖτε γιά νά μπορεῖτε νά φωνάξετε καί ἐσεῖς μαζί μέ τούς 

νέους τῆς ἀρχαίας πάρτης ὅτι ἐμεῖς θά γίνουμε πολύ καλλίτεροι ἀπό 

ἐσᾶς.    

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ καί νά σᾶς φωτίζει. Καλή καί εὐλογημένη ἡ 

νέα σχολική χρονιά.  

 

Μέ πατρικές εὐχές 

Ο ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΗ 

† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας 

ΘΕΟΚΛΗΣΟ 

 


