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ΤΕΥΧΟΣ 13 ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Χαίρει ἔχουσα, ἡ Θεσσαλία, σὲ ἀκοίμητον φρουρόν, προστάτην, 
καὶ τῆς Λαρίσης ἡ πόλις ἀδάμαντα, ἡ Ἐκκλησία τὴν εὔηχον σάλπιγγα, 

τὸ τοῦ Υἱοῦ ὁμοούσιον κηρύξασαν, Πάτερ Ἅγιε Ἱεράρχα Ἀχίλλιε, 
Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι εἰρήνην ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

ΕΥΗΧΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ

Τα Κατηχητικά μας αρχίζουν!
Η εντολή του Χριστού στους Μαθητές Του κατά

την Ανάληψή Του ήταν: «πορευθέντες μαθητεύσατε
πάντα τα έθνη…διδάσκοντες αυτούς τηρείν πάντα
όσα ενετειλάμην υμίν.» Από τότε ξεκινά το έργο της
ιεραποστολής, της κατήχησης των λαών, που είναι κα-
τεξοχήν έργο της Αγίας μας Εκκλησίας μαζί με το λει-
τουργικό και το ποιμαντικό. Σπουδαίο έργο η
εξωτερική ιεραποστολή. Όμως, στις μέρες μας είναι
επιτακτική η ανάγκη του επανευαγγελισμού των ήδη
βαπτισμένων Χ.Ο. στην πατρίδα μας.

1)Οι άνθρωποι κλίνουν περισσότερο στην ικα-
νοποίηση των υλικών-επαγγελματικών αναγκών πα-
ραθεωρώντας τις πνευματικές και ψυχικές. Όλοι
κυνηγούν το κέρδος, την εξασφάλιση, την επιτυχία,
την κοινωνική καταξίωση. Και δυστυχώς, με κάθε θε-
μιτό και αθέμιτο μέσο. Η φιλαυτία του σύγχρονου αν-
θρώπου τον οδηγεί να μην αγαπά ούτε τον Θεό, ούτε
και τον πλησίον του. Το φιλότιμο, μια καθαρά ελλη-
νική αρετή, έχει ξεθωριάσει. Καθετί ηθικό, δίκαιο,
τίμιο και καλό πολεμείται, περνάει στα αζήτητα. Ταυ-
τόχρονα προβάλλεται το ανήθικο, το άδικο και το
κακό. Δηλαδή, συμβαίνει αυτό για το οποίο προειδο-
ποιεί το Πνεύμα του Θεού διά του προφήτη Ησαϊα
«Αλλοίμονο σε όσους ονομάζουν το καλό κακό και το
κακό καλό, το γλυκύ πικρό και το πικρό γλυκό, το
άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο». Όλοι κυνηγούν
την καλοπέραση, τον υλικό ευδαιμονισμό, τις απολαύ-
σεις του σώματος: «φάε, πίνε, ευφραίνου». Εδώ εμείς
έχουμε να αντιπαλέψουμε τις διάφορες εξωσχολικές
δραστηριότητες των παιδιών, που γίνονται πολλές
φορές την ώρα του Κατηχητικού: αθλητικές ομάδες,
ωδεία, γυμναστήρια, χορευτικά, μπαλέτα, ξένες γλώσ-
σες κ.ά. Οι γονείς προτιμούν τα παιδιά τους ν΄απο-
κτήσουν τέτοιες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους
καταστήσουν «μεγάλους και τρανούς» στην κοινωνία,
με υψηλές θέσεις και μεγάλους μισθούς, αλλά χωρίς
πνευματικά ερείσματα, δίχως αρετή, χωρίς Χριστό.

2)Στη χώρα μας, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια,
γίνεται φανερά και απροκάλυπτα μια προσπάθεια
αποχριστιανισμού της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής:
Επιβάλλονται μέσω νομοθεσίας νέα ήθη. Η οικογέ-
νεια και ο θεσμός του γάμου πολεμούνται. Η πολυτε-
κνία θεωρείται πολυτέλεια και γι΄αυτό φορολογείται.
Η παραδοσιακή μορφή οικογένειας (μπαμπάς-μαμά-
παιδιά) δέχεται πλήγματα με το σύμφωνο συμβίωσης
ομόφυλων ανθρώπων, οι οποίοι μπορούν και να υιο-
θετούν (τεκνοθετούν) παιδιά, τα οποία μάλιστα δε θα
διακρίνονται ως προς το φύλο σε αγόρια και κορίτσια.
Τώρα θα έχουμε μονογονεϊκές οικογένειες ή οικογέ-
νειες με γονέα Α και γονέα Β, αφού θα είναι του ίδιου
φύλου. Η δυνατότητα αλλαγής φύλου πάλι, δημιουρ-
γεί σύγχυση στην ψυχοσωματική ανάπτυξη των εφή-
βων. Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί η
θρησκευτική ουδετερότητα του κράτους, που οδηγεί
και στην εκπαίδευση τη διδασκαλία του μαθήματος
των θρησκευτικών όχι ως ομολογιακού, ώστε οι μα-
θητές να μαθαίνουν την ορθόδοξη χριστιανική πίστη,
αλλά ως διαθρησκειακού, για να συγκρίνουν τις διά-
φορες θρησκείες. Ο Χριστός δεν προβάλλεται ως
Θεός, Σωτήρας και Λυτρωτής, αλλά ως ένας ακόμη
σοφός διδάσκαλος, δίπλα στον Μωάμεθ, τον Κομφού-
κιο κ.ά.

3)Και στην Ελλάδα έχουμε βομβαρδισμό ερεθι-
σμάτων από τα Μ.Μ.Ε. που προβάλλουν λάθος πρό-
τυπα ζωής. Ιδιαίτερα δε ανησυχητικός είναι ο εθισμός
των νέων, μέσω των «έξυπνων» τηλεφώνων (smart-
phones), από τα ηλεκτρονικά μέσα δικτύωσης: face-
book, instagramme, viber κ.ά. Από όλα αυτά γίνεται
δυστυχώς άκριτη αποδοχή των πληροφοριών του δια-
δικτύου που πλανεύουν τους νέους και τους εγκλω-
βίζουν στα δίχτυα των αιρέσεων, ανατολικών ομάδων
και φιλοσοφιών, των ψευτοκουλτούρων. (π.χ. μια νέα
κοπέλα επικοινωνεί με μια τέτοια ομάδα υγιεινής δια-
τροφής που θεωρεί ως μέσο κάθαρσης  το να τρώει
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Από την ημέρα της 6ης Αυγούστου εορτή της Με-
ταμορφώσεως του Χριστού έως και την ημέρα της
14ης Σεπτεμβρίου που εορτάζεται η παγκόσμια
ύψωση του Τιμίου Σταυρού, μεσολαβεί ένα διάστημα

40 ημερών. Και η επιλογή  δεν είναι καθόλου τυχαία
αφού στο Ευαγγέλιο αναφέρεται με σαφήνεια ότι η
Μεταμόρφωση έγινε λίγο πριν το Πάθος του Χριστού.
Έτσι μετά από μια εισαγωγική τεσσαρακοστή, έχει

κανείς μόνο ωμά-αμαγείρευτα φαγητά).
4)Μέσα σε αυτή τη σύγχρονη ¨Βαβέλ¨ έρχεται

να προστεθεί και ένα ακόμη φαινόμενο, που απομα-
κρύνει τα παιδιά από το Κατηχητικό: είναι το λεγό-
μενο bullying που δέχονται από τα υπόλοιπα. Αυτός
ο εκφοβισμός, η ειρωνεία, η απομόνωση και στοχο-
ποίηση έρχονται να αποδείξουν την πνευματική γύ-
μνια της κοινωνίας μας. Ότι οι γονείς πολλές φορές
δεν ενσπείρουν στα παιδιά τους από τη μικρή κιόλας
ηλικία, την αγάπη για τον Θεό και την Εκκλησία. Ότι
δεν μεγαλώνουν τα βλαστάρια τους με πρότυπο τον
Χριστό και τους Αγίους. Ότι δεν αναπτύσσονται τα
παιδιά με αρχές και ήθος, ώστε να σέβονται και
ν΄αγαπούν τους ανθρώπους, ακόμα κι όσους δε συμ-
φωνούν μαζί τους. Ότι οι γονείς καλλιεργούν τον εγωι-
σμό και το θέλημα των παιδιών και όχι την ταπείνωση
και την αγάπη.

Αυτό λίγο πολύ είναι το κλίμα μέσα στο οποίο η
Εκκλησία καλείται να κατηχήσει τα παιδιά της, όσους
θέλουν εκούσια να στρατευθούν κοντά στον Κ.Η.Ι.Χ.

Σπουδαίο, λοιπόν, το έργο της Κατήχησης στη
διάδοση του λόγου του Θεού. Η Κατήχηση είναι απα-
ραίτητη για να γνωρίσουμε τον Θεό, να καλλιεργή-
σουμε την αρετή και να διαμορφώσουμε την
ορθόδοξη πνευματικότητα. Ο Κύριος σε πολλά σημεία
της διδασκαλίας Του σημειώνει την αναγκαιότητα του
Θείου λόγου στην πορεία του πιστού προς τη Βασι-
λεία των ουρανών: «Μακάριοι οι ακούοντες τον λόγο
του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν» και «αυτοί είναι η
μητέρα και οι αδερφοί μου, όσοι ακούν τον λόγο του
Θεού και τον εφαρμόζουν στη ζωή τους». Ο λόγος του
Θεού είναι σπόρος που πέφτει στις ανθρώπινες
ψυχές, αλλά δυστυχώς δεν καρποφορεί σε όλες.
Μόνο ένας στους τέσσερις ανθρώπους ανταποκρίνον-
ται στην σπορά αυτή, έχοντας προετοιμάσει το έδα-
φος της ψυχής του, ώστε να αναπτυχθεί και να
καρπίσει ο λόγος του Κυρίου, ο οποίος δεν είναι ένας
φθηνός, ανθρώπινος λόγος, αλλά θεία αποκάλυψη,
ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Γι΄αυτό και είναι σω-
τήριος και παραμένει αιώνιος και αδιάψευστος.
Γι΄αυτό και θαυματουργεί: προκαλεί εσωτερική αλ-
λοίωση στις καρδιές των ακροατών. Ο λόγος του Θεού
δεν είναι όπως των φιλοσόφων, των ρητόρων και των

κοσμικών ομιλητών. Έχει χάρη και έλξη, προκαλεί θείο
ρίγος. Είναι το ¨μάννα¨ που χορταίνει, το ¨ζων ύδωρ¨
που ξεδιψάει. Ο λόγος του Θεού φωτίζει τον νου, θερ-
μαίνει την καρδιά, ισχυροποιεί τη θέληση. Αλλοιώνει
τις ψυχές και μεταβάλλει τους ανθρώπους από λύ-
κους σε αρνιά, από κάρβουνα σε διαμάντια. Ο λόγος
του Θεού αφυπνίζει. Κρατά σε εγρήγορση και κάνει
μάχιμους τους πιστούς. Προειδοποιεί για τους κινδύ-
νους και προετοιμάζει τους χριστιανούς στον αγώνα
κατά των παθών και των αιρέσεων.

Κατήχηση, λοιπόν, είναι η μετάδοση αυτού του
λόγου και είναι άκρως σημαντική για την πνευματική
μας ζωή. Είναι προσφορά του λόγου του Θεού και της
πράξης της Εκκλησίας στον κόσμο. Και είναι μακάριοι
όλοι εκείνοι που διακονούν αυτό το ιερό έργο βοη-
θώντας ανθρώπους να γνωρίσουν τον Χριστό και να
βαδίσουν την οδό της αλήθειας και της σωτηρίας. Ας
ακούσουμε τον προφήτη Δαβίδ που μας λέει στον
118ο ψαλμό: «Ως γλυκέα τω λάρυγγί μου τα λόγια
σου, υπέρ μέλι τω στόματί μου». Άνθρωπος που αρέ-
σκεται να διαβάζει το Ευαγγέλιο, που θεωρεί πνευ-
ματική απόλαυση να τρέχει στο κήρυγμα ή στο
Κατηχητικό, αυτός δεν μπορεί παρά να βαδίσει το
δρόμο της αρετής. Όταν πάλι κάποιος δεν ανοίγει το
Ευαγγέλιο, ούτε θέλει ν΄ακούσει τον λόγο του Θεού,
αυτός δεν αγαπάει τον Θεό. Αφού όποιος αγαπάει τον
Θεό, αγαπά και τα λόγια Του!

Τα Κατηχητικά ξεκινούν και φέτος στην ενορία
μας τον Οκτώβριο! Οι συναντήσεις θα γίνονται κάθε
Κυριακή αμέσως μετά τη Θ.Λειτουργία, στο υπόγειο
Πνευματικό Κέντρο του Ναού. Περιμένουμε όλα τα
παιδιά από την προσχολική ηλικία έως και το Λύκειο
με τη ευχή όλοι μας να αγαπάμε τον Θεό, ν΄ακούμε
τους λόγους Του, να τους μεταδίδουμε στους άλλους
και βιώνοντάς τους να βαδίζουμε προς την Βασιλεία
Του. Είθε να καρποφορεί το έργο της Κατήχησης και
να θάλλουν τα Κατηχητικά μας, ώστε όλο και περισ-
σότερα παιδιά να έρχονται στους κόλπους της Εκκλη-
σίας, για να προετοιμάζονται και να θωρακίζονται
στον αγώνα κατά των παθών, στη μάχη να κερδίσουν
την όντως Ζωή!

παπα-Φα

Μπροστά στον Τίμιο του Κυρίου Σταυρό      
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οριστεί η γιορτή  του τιμίου Σταυρού. 
Στην Εκκλησία διαβάζεται η Ευαγγελική περικοπή

που αναφέρεται στον θάνατο του Χριστού πάνω στον
σταυρό ενώ  έχει θεσμοθετηθεί  αυστηρή νηστεία,
όπως την Μεγάλη Παρασκευή.

Ο σταυρός ήταν το χειρότερο μέσο εφαρμογής θα-
νατικής ποινής για τους καταδίκους! Ο μελλοθάνατος
βασανιζόταν αργά  υποφέροντας μια σειρά από μαρ-
τύρια. Εν τέλει ξεψυχούσε λόγω υπερβολικής αιμορ-
ραγίας και  ασφυξίας  όταν μετά από αρκετές ώρες το
σώμα του κρεμόταν κυριολεκτικά νεκρό. Με τον θά-
νατο του Χριστού ο σταυρός από όργανο βασανισμού
γίνεται όργανο σωτηρίας.

Καύχημα των καυχημάτων είναι ο Σταυρός, σημει-
ώνει ο   Όσιος Εφραίμ ο Σύρος. Και αυτό γιατί ποτί-

στηκε με το αίμα του Χριστού και έγινε δύναμη και
πανοπλία πνευματική για όλους στη ζωή μας. Και
είναι τιμή και δόξα! Γι αυτό όσοι πιστεύουμε στον  αρ-
χηγό της ζωής και του θανάτου Χριστό  σχηματίζουμε
το σημείο του Σταυρού  κάθε στιγμή της καθημερινο-
τητάς μας.

Μπροστά στον Τίμιο του Κυρίου Σταυρό.... πόνοι
ικεσίες καημοί αλλά και ευχαριστίες  από  εκατομμύ-
ρια ψυχές στο διάβα των αιώνων. Σε αυτές τις προ-
σευχές ας προστεθεί και η δική μας.... για να μας
ξεκουράσει από προβλήματα και δυσκολίες και να
μας θυμίσει  πως συμπορευόμενοι με τον Αναστη-
μένο Θεό, είμαστε πάντα  νικητές και μέτοχοι της  αι-
ωνίου δωρεάς του.

Αντώνης

Η παιδεία και η γνώση
Κάθε Σεπτέμβριο μαζί με την έναρξη του Εκκλησια-

στικού έτους, αρχίζει και η σχολική και η ακαδημαϊκή
χρονιά. Ο κάθε μαθητής με πολλή χαρά θα γυρίσει
στην σχολική αυλή και την ημέρα του αγιασμού θα
συναντήσει τους παλιούς συμμαθητές του. Τα «πρω-
τάκια» με αγωνία και ταυτόχρονα ενθουσιασμό θα
περάσουν το κατώφλι του νέου σχολείου, νηπιαγω-
γείου, δημοτικού, γυμνασίου ή λυκείου, προχωρών-
τας στο επόμενο επίπεδο της μαθητικής ζωής. Οι
φοιτητές συνεχίζουν την προσπάθειά τους και τη με-
λέτη τους σε πιο εξειδικευμένο γνωστικό στάδιο.
Ποιος είναι όμως ο στόχος της παιδείας; Ποια είναι η
αξία της γνώσης που όλοι θεωρούμε σημαντικό
αγαθό;

Σύμφωνα με τον όρο παιδεία είναι «ο κύκλος των
γνώσεων και των δεξιοτήτων, που πρέπει να δίνονται
και να καλλιεργούνται με τη διδασκαλία και συνεπώς
να αποτελούν το αντικείμενο της παιδείας». Η λέξη
«παιδεία» είναι παράγωγο του αρχαίου ρήματος
«παιδεύω» που σημαίνει διδάσκω, εκπαιδεύω και
αναφέρεται στη νοητική και ψυχική καλλιέργεια ενός
παιδιού, η οποία επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της εκ-
παίδευσης (στις διάφορες βαθμίδες της). Εκτός από
την παροχή γνώσεων η εκπαίδευση αποσκοπεί επίσης
στη μόρφωση του ανθρώπου καθώς και στη διά-
πλασή του, δηλαδή στη διαμόρφωση της προσωπικό-
τητάς και στην ανάπτυξη του ήθους του. Οι έννοιες
αυτές αποδίδονται επίσης με τον όρο αγωγή.

Όπως αναδεικνύεται μέσα από τα παρακάτω γνω-
μικά, η αξία της παιδείας είναι πολύ μεγάλη. Ο αρ-

χαίος φιλόσοφος Σωκράτης (ει-
κόνα 1) (469-399 π.Χ). είχε πει «Η
παιδεία, καθάπερ ευδαίμων
χώρα, πάντα τ’ αγαθά φέρει» (η
μόρφωση, όπως ακριβώς μια εύ-
φορη γη, φέρνει όλα τα καλά). Ο
Πυθαγόρας (580-490 π.Χ.) αρ-
χαίος Έλληνας φιλόσοφος επί-
σης, είναι διατυπώσει «Αρχή πολιτείας απάσης νέων
τροφά» (δηλ. Θεμέλιο κάθε πολιτείας είναι η ανα-
τροφή των νέων). Ο κυνικός φιλόσοφος Διογένης
(410-323 π.Χ.) θεωρεί ότι «η παιδεία για τους νέους
είναι σωφροσύνη, για τους φτωχούς πλούτος και για
τους πλούσιους στολίδι». Ο
Μέγας Βασίλειος (εικόνα 2) (330-
379 μ.Χ.) (Πατέρας της Εκκλησίας
μας, ένας από τους Τρεις Ιεράρ-
χες) ανάγει την Παιδεία ως το
μόνο αναφαίρετο κεκτημένο για
όλους τους ανθρώπους. Σύμ-
φωνα με τον ίδιο η αγωγή δια-
βαθμίζεται κατά τον ηλικιακό δείκτη των τριών
επτάδων, του νηπίου (έως 7 ετών), του παιδιού (έως
14 ετών) και του εφήβου (έως 21 ετών). Είναι φανερό
ότι ο πρώτος παιδαγωγός είναι ο γονέας, ο οποίος
έχει την ευθύνη να στολίσει την αγνή νηπιακή ψυχή
με ό,τι πιο όμορφο και πιο ωφέλιμο, καθώς η ψυχή
του παιδιού τότε είναι εύπλαστη και μαλακή σαν το
κερί και επιδέχεται μορφοποίηση. Με τον τρόπο αυτό
το παιδί θα γίνει άνθρωπος με αγάπη στο Θεό, τον δη-

1

2
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Ζούμε σε μια εποχή ραγδαίων εξελίξεων σε όλους
τους τομείς. Η παγκοσμιοποίηση προκαλεί φοβερή
ισοπέδωση και στην ελληνική πραγματικότητα. Αυτό
το πνεύμα δεν αφήνει ανέγγιχτο ούτε το θεσμό του
γάμου και της οικογένειας, σε τέτοιο σημείο που να
κλονίζεται αισθητά η παραδοσιακή ελληνορθόδοξη
ταυτότητά τους. Όλοι δεχόμαστε ότι στις μέρες μας ο
γάμος και η οικογένεια περνάνε κρίση και υποβαθμί-
ζονται και μάλιστα με τη σφραγίδα του νόμου: Σύμ-
φωνο συμβίωσης και τεκνοθεσία από ομόφυλα
ζευγάρια, αλλαγή φύλου, μονογονεϊκές οικογένειες
εκ πεποιθήσεως, φορολογικά τεκμήρια που αποτρέ-
πουν την πολυτεκνία  κλπ. Τα διαζύγια από τη μια αυ-
ξάνονται αλματωδώς (1 στους 2 ή 3 γάμους
διαλύονται) και από την άλλη όλο και πιο δύσκολα
αποφασίζουν οι νέοι άνθρωποι να έρθουν «εις γάμου
κοινωνίαν». Ως ποιμένουσα Εκκλησία έχουμε πολύ
πόνο και αγωνία για τα προβλήματα αυτά, αλλά και
ποιμαντική ευθύνη  πως θα τα λύσουμε και με ποιον
τρόπο θα βοηθήσουμε τους νέους μας να κάνουν
έναν επιτυχημένο γάμο και μια ευλογημένη οικογέ-
νεια.

Σε αυτό το πλαίσιο από την περσινή χρονιά λει-
τουργούμε Σχολή Γονέων στον Άγιο Αχίλλιο, με τον γε-
νικό τίτλο «ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ  ΣΥΖΥΓΟΥΣ  ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΓΟΝΕΙΣ». Μία φορά κάθε μήνα (Κυριακή ή Σάββατο),
από τον Οκτώβριο ως και τον Μάϊο, στο Πνευματικό
Κέντρο του Ναού μας, στις 7.30 μ.μ. ένας ομιλητής
αναλύει κάποιο θέμα και ακολουθεί διάλογος με τους
παρευρισκομένους. Το πρόγραμμα ομιλιών της χρο-
νιάς 2019-2020 έχει ως εξής:

Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019: Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου, κ.Ιερώνυμος, ο
οποίος θα τελέσει και τον Αγιασμό.

Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019: κ.Όλγα Αλεξίου-
Ζιώγα, εκπαιδευτικός, «Ο ρόλος της μάνας στην ανα-
τροφή και συμπεριφορά των παιδιών»

Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019: Αρχιμ. Νικάνωρ Πα-
πανικολάου, ηγούμενος Ι.Μ.Σπαρμού, «Η αντιμετώ-
πιση του πένθους μέσα στην οικογένεια».

Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020: κ.Βασιλική Κοσμά-
νου, εκπαιδευτικός, «Οι Τρεις Ιεράρχες και η οικογέ-
νεια»

Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2010: π.Θεμιστοκλής
Χριστοδούλου, «Ο ρόλος των παππούδων και των για-
γιάδων μέσα στην οικογένεια:αξία ή μύθος;».

Σάββατο 14 Μαρτίου 2020: κ.Νίκος Ράπτης «Η συ-
νεργασία σχολείου και οικογένειας  στη διαμόρφωση
του χαρακτήρα του παιδιού».

Σάββατο 4 Απριλίου 2020: π.Ραφαήλ Ευαγγέλου,
«Ορθόδοξη αγωγή» (ή ΟΚΑΝΑ: «Ο ρόλος της οικογέ-
νειας στις εξαρτήσεις»)

Κυριακή 17 Μαϊου 2020: πρεσβυτέρα Μαρία Κα-
ρυπίδη, «Συζυγία μέσα στον γάμο:Σταυρός  χωρίς
ανάσταση;»

Σχολή Γονέων στον Άγιο Αχίλλιο

μιουργό του, αγάπη στον συνάνθρωπο, με κριτική
σκέψη και καλλιέργεια ιδιοτήτων, όπως η διάκριση, η
κοινωνικότητα, η δημιουργικότητα, η συνεργασία,
κλπ. 

Αυτούς τους χαλεπούς καιρούς που ζούμε, όπου η
παιδεία δέχεται πυρά και εκ των έσω πόλεμο, για να
αλλάξει τον προσανατολισμό της σε πιο σκληρές τα-
κτικές με κύριο στόχο την κατάρτιση μακριά από την
ψυχική καλλιέργεια και την άνθιση του εσωτερικού
κόσμου, ας ευχηθούμε με τη χάρη του Θεού να ανοί-
ξουν και φέτος οι σχολικές τάξεις, τα κατηχητικά μας
και κάθε πνευματικό αγαθό να στολίζει τη νεότητα της
Ελλάδας μας και να φωτίζει όλο τον κόσμο!! Κι όπως
έλεγε και ο άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης (ει-
κόνα 3) (1906-1991) τα παιδιά χρειάζονται λίγα λόγια

και πολλή προσευχή! Από γονείς
και από δασκάλους, των οποίων
το παράδειγμα μιλά περισσότερο
από τα λόγια τους… Καλή σχο-
λική χρονιά, με εμπνευσμένους
και υπομονετικούς γονείς και δα-
σκάλους! 

Βασιλική

Ιστοσελίδες
https://el.wikipedia.org/wiki/Παιδεία
https://www.gnomikologikon.gr/
http://www.romiosini.org.gr/6D165035.el.aspx
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