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Πρόσ 

τοφσ νζουσ Φοιτθτζσ καί Φοιτιτριεσ 

τῆσ Μθτροπόλεϊσ μασ 

 

Ἀγαπθτά μου παιδιά, 

 Θζλω νά ςφίξω κερμά τό χζρι ςτόν κακζνα καί τιν κακεμιά ςασ μζ 

ἀφορμι τιν ἐπιτυχία ςασ ςτίσ ἀνϊτατεσ ςχολζσ τῆσ χϊρασ μασ, ἔπειτα ἀπό 

τιν κοπιαςτικι καί ἐπίπονθ προςπάκειά ςασ. Νά ςᾶσ εὐχθκῶ ἀπό τιν καρδιά 

μου, ὁ Θεόσ νά εὐλογεῖ τιν ηωι ςασ καί ἡ Παναγία μασ νά ςᾶσ ςκεπάηει μζ 

τιν χάρθ Τθσ, ςτοφσ καινοφριουσ δρόμουσ ποφ ἀνοίγονται πλζον ςτιν ηωι 

ςασ. 

 Ἡ ἐπιτυχία ςασ δζν ςυνίςταται μόνο ςτιν εἰςαγωγι ςασ ςζ κάποια 

Πανεπιςτθμιακι Σχολι, ἀλλά καί ςζ ἀρκετζσ ἄλλεσ ἐμπειρίεσ ποφ 

ἀποκτιςατε. Πρϊτθ, ἡ ἐπιβεβαίωςθ ὅτι αὐτόσ ποφ ἀγωνίηεται καί ἐπιμζνει, 

νικᾶ. Ἡ δεφτερθ, ὅταν κάποιοσ ἀγωνίηεται γιά κάτι καί τό ἀγαπᾶ, δζν 

ὑπολογίηει τοφσ κόπουσ καί ςτό τζλοσ ἐπιτυγχάνει. πιδοκικατε ςτιν μελζτθ 

μζ δφναμθ ψυχῆσ καί ἀφοςίωςθ καί τϊρα ἀπολαμβάνετε τοφσ καρποφσ τῶν 

κόπων ςασ. 

 Μζ τιν ἐπιτυχία ςασ, μιά ςελίδα τῆσ ηωῆσ ςασ κλείνει καί μιά καινοφρια 

ἀρχίηει, τῆσ ὁποίασ τό κφριο χαρακτθριςτικό εἶναι ἡ ἐπίςθμθ πλζον ἔξοδόσ 

ςασ ἀπό τιν πατρικι ςασ οἰκογζνεια, ἡ αὐτονομία ςασ ἀπό τό πατρικό ςπίτι, ἡ 

μεγαλφτερθ ἐλευκερία τῶν κινιςεϊν ςασ. Ὅλα αὐτά ὅμωσ ςθμαίνουν ὅτι 

ἦλκε ἡ ὥρα τῆσ δικῆσ ςασ ἀπόλυτθσ πλζον εὐκφνθσ γιά τιν ηωι ςασ καί τιν 

πορεία ςασ. Πετφχατε, ἀλλά πρζπει καί νά τελειϊςετε. Οἱ πατρικζσ ςασ 

οἰκογζνειεσ καί ἐςεῖσ μαηί τουσ ηεῖτε ςζ μιά ἐποχι δεινῆσ κρίςθσ ςτιν πατρίδα 

μασ, ποφ ἴςωσ δζν τοφσ ἐπιτρζπουν νά ςᾶσ ςτθρίξουν ὅπωσ κά ἤκελαν.  



 Φαντάηομαι ὅτι τό καταλαβαίνετε καί ἐςεῖσ ὅτι, ςτόχοσ ςασ δζν μπορεῑ 

νά εἶναι μόνο ἕνα πτυχίο, ἀλλά ἡ διαμόρφωςθ μιᾶσ προςωπικότθτασ, ποφ κά 

ςᾶσ ἐπιτρζψει νά ςτακεῖτε ὄρκιοι ςτι ηωἠ καί νά τιν κερδίςετε. Στό κομμάτι 

αὐτό εἶναι ἡ τελευταία ςασ εὐκαιρία. Μετά πρζπει νά μπεῖτε ςτόν ἀγῶνα καί 

ὁ κακζνασ ςτι ηωι δίνει ὅ, τι ἔχει καί ὅ, τι εἶναι. 

 Δζν κζλω νά μετριάςω τι χαρά ςασ γιά τιν ἐπιτυχία ςασ, κζτοντάσ ςασ 

προβλθματιςμοφσ. Τό κάνω ὅμωσ γιά νά εἶναι ἡ χαρά ςασ μόνιμθ καί γιά νά 

ἔχει ἡ ηωι ςασ ςυνζχεια. Θά χαρῶ ἰδιαίτερα ἐάν περάςετε ἀπό τιν 

Μθτρόπολθ γιά νά ςᾶσ ςυγχαρῶ καί ἀπό κοντά. Θά εἶμαι πάντα ςτιν διάκεςι 

ςασ γιά ὅποιο πρόβλθμα ἤ δυςκολία ςυναντιςετε ςτό καινοφριο ςασ 

ξεκίνθμα καί κά χαίρομαι κάκε φορά ποφ μποροῦμε νά ςυηθτᾶμε καί νά 

ςυμπροβλθματιηόμαςτε. 

 Καί πάλι κερμά ςυγχαρθτιρια καί ὁ Χριςτόσ μασ νά εὐλογεῖ τι ηωι Σασ. 

Μζ ὅλθ μου τιν ἀγάπθ 

Ὁ πίςκοπόσ Σασ 

 


