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Γεγνλόο ὄλησο ὁξηαθῆο ζπνπδαηόηεηνο ἐπεθιώζαην ἡ πξόλνηα ηῆο Σξηζππνζηάηνπ Θεόηεηνο δηά ηήλ ἁγηώλπκνλ Κξήηελ, ηήλ παξά Κπξίνπ πξνεθιερζεῖζαλ ἁγηαζζῆλαη ηηκησηάηνηο
πνζί ηνῦ Οὐξαλνβάκνλνο Παύινπ θαί ηνῦ ζπλεθδήκνπ αὐηῷ θαί πξώηνπ ηῶλ πηζθόπσλ
αὐηῆο Ἀπνζηόινπ Σίηνπ, ηήλ ζενεηδῶο ἐπηζθηαζκέλελ κέ πεξηθείκελνλ λέθνο καξηύξσλ θαί
ὁζίσλ. Ἡ ἀλεμηρλίαζηνο Θεία Βνπιή, ἐλ ηῇ κεγαζύκῳ αὐηῆο ζπγθαηαβάζεη, ἐραξίζαην εἰο
ηήλ πεξίθιπηνλ ἡκῶλ Μεγαιόλεζνλ ηό ὑςειόλ πξνλόκηνλ ἵλα ὑπνδερζῇ θηιαδέιθσο ἐλ
ηνῖο θόιπνηο αὐηῆο κέγα θαί ἱζηνξηθόλ ἐθθιεζηαζηηθόλ γεγνλόο, ἰζνζηάζηνλ ηῶλ Ἁγίσλ θαί
Οἰθνπκεληθῶλ πλόδσλ, ηῶλ ζείσλ δνγκάησλ ηῆο θθιεζίαο ἡκῶλ ηήλ ἀθξίβεηαλ ζενπξεπεζηάησο ἑξκελεπζάλησλ.
 ιόγνο, δηά ηήλ ἀπό ρξόλνπ πνιινῦ λνκνθαλνληθῶο θαί ζενινγηθῶο πξνπαξαζθεπαζζεῖζαλ, ηῇ ηνῦ Παλαγίνπ Πλεύκαηνο ἐπηλεύζεη, Ἁγίαλ θαί Μεγάιελ ύλνδνλ ηῆο ξζνδόμνπ
ἡκῶλ θθιεζίαο, ηό θνξπθαῖνλ γεγνλόο εἰο Παλνξζόδνμνλ ἐπίπεδνλ, ἀπό ηῆο ἐπνρῆο ηῶλ
Οἰθνπκεληθῶλ πλόδσλ.
Ἡ εἰξεκέλε Παλνξζόδνμνο ύλαμηο δηά ηῆο εὐινγεηῆο παξνπζίαο «ἐπί ηό αὐηό» ηνζνύησλ
ζεπηῶλ Ἱεξαξρῶλ θαί Πξνθαζεκέλσλ θαί ηνῦ ὑςεινῦ θύξνπο ηῶλ ζεκειησδῶλ αὐηῆο
Ἀπνθάζεσλ, ζέιεη ἀπνηειέζεη ἱζηνξηθόλ ζηαζκόλ δηά ηόλ ἔλδνμνλ θαί ζενθξνύξεηνλ ηόπνλ, ἔλζα αὕηε ζπγθαιεῖηαη, πξόμελνλ δέ ἁγηαζκνῦ, εὐινγίαο θαί ἐληζρύζεσο ἐλ ηῇ πίζηεη
ηνῦ ἐληαῦζα θηινγελνῦο θαί θηινρξίζηνπ πιεξώκαηνο αὐηνῦ.
ύκπαζα ἠ Ἀπνζηνιηθή θθιεζία Κξήηεο, ὁ εὐγελήο θαί θηιόζενο ιαόο, αἱ ἐθπαηδεπηηθαί
θαί καζεηηθαί Κνηλόηεηεο ἐλ ἱεξᾷ κεηαξζηώζεη θαί πλεπκαηηθῷ ζπλαγεξκῷ ἀλακέλνπζηλ
ηήλ ζύγθιεζηλ ηῆο ἱζηνξηθῆο πλόδνπ εἰο ηήλ ἀθζνλνπαξόρσο παξά ηνῦ Γνηῆξνο παληόο
ἀγαζνῦ ἐιεεζεῖζαλ γῆλ ηῶλ Κξεηῶλ.
θ ηῆο παγθξεηίνπ ηαύηεο εἰο ἐθθιεζηαζηηθόλ ἐπίπεδνλ, θαί νὐρί κόλνλ, ζπζηξαηεύζεσο
δέλ ζά ἠδύλαην λά κείλῃ ἀκέηνρνο θαί ἡ θαζ’ ἡκᾶο παιαίθαηνο Παηξηαξρηθή
θθιεζηαζηηθή ρνιή, ἀλακηκλεζθνκέλε ἐλ ηαπηῷ ηήλ ἐπίθαηξνλ ζεκαζίαλ ηῆο ξήζεσο
ηνῦ καθαξηζηνῦ δηδαζθάινπ αὐηῆο θαί κεγαισλύκνπ ἐλ Ἀξρηεξεῦζη, Μεηξνπνιίηνπ Κηζζάκνπ θαί ειίλνπ Δἰξελαίνπ, ὅηη θαί αὖζηο δηά ηνῦ ηνηνύηνπ κείδνλνο γεγνλόηνο «ὁ Υξηζηόο ζεκάδεπζε ηήλ Κξήηε».
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πί ηνύηῳ ηῷ εὐζήκῳ γεγνλόηη θαί ὡο ἡ κόλε ἀλά ηήλ Μεγαιόλεζνλ Μέζε
θθιεζηαζηηθή ρνιή, ἀλαθνηλώλνκελ ὅηη, ἐλ ηῇ ἰδηαηηεξόηεηη ηνῦ θπαηδεπηεξίνπ, ἡ
ἡκεηέξα θπαηδεπηηθή Κνηλόηεο θαί δή νἱ ηῆο Θενινγίαο Καζεγεηαί, ζπλσδά θαί ηῇ ὑπ’
ἀξηζ. 429/7-3-2016 γθπθιίῳ ηνῦ θαηά Κξήηελ ρνιηθνῦ πκβνύινπ ηῆο Δἰδηθόηεηνο,
ἐπσκίζζεκελ, ἁκηιιώκελνη κεηά δήινπ, ηήλ πξσηνβνπιίαλ θαί εὐζύλελ ηῆο θαηαιιήινπ
θαί ἐκπεξηζηαησκέλεο ἐλεκεξώζεσο ηῆο ἱεξνζπνπδαζηηθῆο Κνηλόηεηνο δηά καζεζηαθῶλ
δξάζεσλ, κεηά δηδαθηηθῶλ ζεκάησλ, ἐπί ηῇ ζπγθιήζεη ηῆο Ἁγίαο θαί Μεγάιεο πλόδνπ.
Δλδεηθηηθῶο κλεκνλεύνκελ, ἐλ πξνθεηκέλῳ, ζηνρεπκέλαο δηεξεπλεηηθάο θαί βησκαηηθάο
δξαζηεξηόηεηαο, ζθνπνύζαο εἰο ηήλ ἀλάδεημηλ ηῆο ζπνπδαηόηεηνο ηῆο ἐπί ζύξαηο πλόδνπ
δηά ηε ηήλ Κξήηελ θαί ηό δπηηθόλ δηακέξηζκα ἡκῶλ, ἔλζα αὕηε πξνώξηζηαη ζπλειζεῖλ, εἰο
ηήλ παξνπζίαζηλ ηῆο ζεκαηνινγίαο ηῶλ ἐξγαζηῶλ θαί ηῶλ ἐπί κέξνπο ζηαζκῶλ ηῆο
λνκνθαλνληθῆο πξνεηνηκαζίαο αὐηῆο, κέ πξνεθηάζεηο ἐπί ηνῦ ζπλνδηθνῦ πνιηηεύκαηνο ηῆο
θθιεζίαο θαί ηῶλ Οἰθνπκεληθῶλ πλόδσλ, θαζώο θαί ηῆο ἱζηνξηθῆο ζπκκεηνρῆο ηῆο
θθιεζίαο ηῆο Κξήηεο εἰο αὐηάο.
Μέ δσεξόλ θαί ἀδηάιεηπηνλ ηό ἐλδηαθέξνλ, ἔλαληη ὅζσλ ἐπί ηῷ εὐζήκῳ ηνύηῳ γεγνλόηη
πξνγξακκαηίδνληαη θαί ἐμπθαίλνληαη, ἡ θαζ’ ἡκᾶο Παηξηαξρηθή θθιεζηαζηηθή ρνιή δηαηξαλώλεη, θαη’ ἀξρήλ, ηήλ ἄθξαλ ἱθαλνπνίεζηλ θαί ηήλ ἀλέθθξαζηνλ ραξάλ ηεο δηά ηήλ
ἐπηινγήλ ηνῦ ηόπνπ ηῆο δηνξγαλώζεσο ἑλόο γεγνλόηνο ηνηαύηεο ἐκβειείαο, ἔρνληνο
πξνγξακκαηηζζῇ εἰο ηό ὅκνξνλ δηακέξηζκα ηῆο εὐάλδξνπ παξρίαο ηῆο Κηζζάκνπ, ἐλ ηαῖο
ἐγθαηαζηάζεζη ηῆο ξζνδόμνπ Ἀθαδεκίαο Κξήηεο.
Ὡο θθιεζηαζηηθόλ θπαηδεπηήξηνλ, δνμνινγνῦκελ ηήλ ἐλ Σξηάδη πξνζθπλεηήλ Θεόηεηα
δηά ηήλ πξνζγελνκέλελ εἰο ηόλ ἡκέηεξνλ ηόπνλ ηνηαύηελ ὑπεξβάιινπζαλ ηηκήλ, ἡ δέ ηνπηθή
ἐγγύηεο κέ ηόλ ρῶξνλ ηῶλ ἐξγαζηῶλ ηῆο πλόδνπ, ἀιιά θαί κέ ηνύο Ἱ. Νανύο, ἔλζα ηειεζζήζνληαη, θαηά ηό πξόγξακκα, Παηξηαξρηθαί Θ. Λεηηνπξγίαη, παξέρεη ηήλ δπλαηόηεηα ἡκῖλ
θαζηζηάλαη εὐθαίξσο θνηλσλνύο ηῶλ δηεξγαζηῶλ, ηῶλ ἐμειίμεσλ, ηῶλ ἀλαθνηλσζέλησλ θαί
ηῆο ὅιεο ηειεηνπξγηθῆο ιακπξόηεηνο ηῶλ πξνγξακκαηηζζεηζῶλ, ἐλ ηῷ πιαηζίῳ ηῆο πλόδνπ, πληεξνπξγηῶλ.
Σά ζενινγηθά θαί ἐθθιεζηνινγηθά, πξόο ἔηη, κελύκαηα ηῶλ ἐπί κέξνπο πλνδηθῶλ
Ἀπνθάζεσλ πεπνίζακελ ὅηη ζά ἀπνηειέζσζηλ δηά ηήλ θαζ’ ἡκᾶο γεξαξάλ θθιεζηαζηηθήλ
ρνιήλ ηήλ ἀπαξρήλ γνλίκνπ πξνβιεκαηηζκνῦ θαί δεκηνπξγηθῆο αὐηνζπλεηδεζίαο,
ἀθεηεξίαλ δέ ἐπαλαπξνζδηνξηζκνῦ ηῆο ηαπηόηεηνο θαί ηῆο θηινζνθίαο αὐηῆο, ἅηηλα θαί ζά
ἐγγπῶληαη ἐπί ζηεξξῶλ βάζεσλ ἕλα δεκηνπξγηθόλ παξόλ θαί, θαη’ ἐπέθηαζηλ, ἕλα εὐνίσλνλ
κέιινλ.
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Ὡο ἐθ ηῆο ἰδηαηηεξόηεηνο ηνῦ ἡκεηέξνπ ρνιείνπ, ὅπεξ, ηύρῃ ἀγαζῇ, εὐδνθίκσο
δξαζηεξηνπνηεῖηαη ἐλ ηνῖο γεσγξαθηθῆο ὁξίνηο ηνῦ Ννκνῦ ηῶλ Υαλίσλ, ἔλζα ἐπίθεηηαη θαί ἡ
ζύγθιεζηο ηῆο εἰξεκέλεο Παλνξζνδόμνπ πλόδνπ, δηαδεινῦκελ, ὁκνθώλῳ γλώκῃ, ηήλ
ὁιόζπκνλ ἀπόθαζηλ ἡκῶλ ὅηη ἅπαληεο, δηδάζθνληέο ηε θαί δηδαζθόκελνη, πξνζθέξνκελ ἐλ
ηαπεηλώζεη ηήλ δηαθνλίαλ ἡκῶλ εἰο νἱνλδήπνηε ηνκέα ἤ πεξίζηαζηλ ζέιεη αὕηε ἀπνβῇ ηειεζθόξνο. Μία ηνηαύηε, ἐλδερνκέλσο, πεξηπόζεηνο δπλαηόηεο ζά πξνζέδηδελ ὑςίζηελ ἠζηθήλ
ἱθαλνπνίεζηλ εἰο ηήλ ζρνιηθήλ Κνηλόηεηα, ράξηλ θαί αὐηῆο ηαύηεο ηῆο ἱζηνξηθῆο κλήκεο,
ὅηη ἀθόκε θαί θαη’ ἐιάρηζηνλ θαηέζηεκελ ἀξσγνί ἀθαλεῖο εἰο ἕλα ηνηνύηνπ κεγέζνπο θαί
ηνζαύηεο βαξύηεηνο ἐθθιεζηαζηηθόλ γεγνλόο, εἰο Παλνξζόδνμνλ ἐπίπεδνλ.
θ ηῆο ἱζηνξηθῆο ἱ. Μνλῆο ηνῦ Ἁγίνπ Ἀπνζηόινπ θαί Δὐαγγειηζηνῦ Μαηζαίνπ, ηῆο ἕδξαο
ηῆο ἡκεηέξαο θθιεζηαζηηθῆο ρνιῆο, ραηξεηίδνκελ ἀξξήηνηο αἰζζήκαζη ἀγαιιηάζεσο,
ἱεξᾶο κεηαξζηώζεσο θαί πλεπκαηηθῆο ἀλαηάζεσο ην κέγηζηνλ θαί ἐμάθνπζηνλ, ἐλ ηῇ παξειεύζεη αἰώλσλ πνιιῶλ, ἐλ ηῇ Ἁγίᾳ ἡκῶλ θθιεζίᾳ Παλνξζόδνμνλ γεγνλόο, ηήλ κέιινπζαλ
ζπγθιεζῆλαη Ἁγίαλ θαί Ἱεξάλ ύλνδνλ.
λ πξνζεπρεηηθῇ δεήζεη δηαπύξσο ἐπεπρόκεζα, ὅπσο «ὁ ἐλ εἴδεη ππξίλσλ γισζζῶλ
νὐξαλόζελ θαηαπέκςαο ηό Παλάγηόλ Σνπ Πλεῦκα ἐπί ηνύο Ἁγίνπο Αὐηνῦ Μαζεηάο θαί
Ἀπνζηόινπο» θαηεπζύλῃ θαί ὀξζνηνκῇ ηνύο δηαιόγνπο θαί ἀπνθάζεηο ηῆο πλόδνπ, ἐλ
πλεύκαηη ὀξζνθξνζύλεο, ζπλέζεσο θαί θαηαιιαγῆο, πξόο δόμαλ ηνῦ ἐλ Σξηάδη Θενῦ θαί
ἔπαηλνλ ηῆο θθιεζίαο Σνπ.
λ Ἁγίῳ Μαηζαίῳ, ἔηεη ϙβηο΄, Μαΐνπ ζ΄
λ ηνῖο Γξαθείνηο ηῆο Παηξηαξρηθῆο θθιεζηαζηηθῆο ρνιῆο Κξήηεο

