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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΣΕΡΡΩΝ  ΚΑΙ  ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΗΝΥΜΑ
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης κ.κ. Θεολόγου πρός 
τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πού 
διαγωνίζονται στίς Πανελλήνιες Σχολικές Ἐξετάσεις. 

Ἀγαπητά μου παιδιά, Χριστός Ἀνέστη!
Σέ λίγες ἡμέρες ἕνας ὡραῖος ἀγώνας ξεκινᾶ. Εἶναι ὁ ἀγώνας σας γιά 

τήν εἰσαγωγή σας στά Ἀνώτερα καί Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα τῆς 
πατρίδας μας. Οἱ κόποι μιᾶς ὁλόκληρης χρονιᾶς, πικρῆς, δύσκολης, 
πρωτόγνωρης λόγῳ τῆς πανδημίας covid-19, θά ἀγωνισθεῖτε νά βροῦν τήν 
δικαίωσή τους στά τετράδια τῶν ἐξετάσεων. Εὔχομαι νά τό ἐπιτύχετε.  

Αὐτή τήν ὥρα θά ἤθελα ὅμως νά γνωρίζετε ὅτι κοντά σας εἶναι μαζί μέ 
τούς γονεῖς καί τούς δασκάλους σας καί ἡ ἁγία Ἐκκλησία, ἡ φιλόστοργη 
πνευματική μητέρα ὅλων μας. Οἱ ἐξετάσεις αὐτές εἶναι σίγουρα μιά 
πολυεπίπεδη πρόκληση. Σέ αὐτή τήν πρόκληση ὅμως δέν ἀπαντᾶμε μέ 
βιασύνη, προχειρότητα καί ἀπολυτότητα. Ἡ διαχείριση τῆς ἐπιτυχίας ἤ τῆς 
ἀποτυχίας ἀπαιτεῖ σύνεση, μετριοφροσύνη καί σεμνότητα. Ἡ ζωή δέν κρίνεται 
στούς ἐνδιάμεσους σταθμούς, ἀλλά συνολικῶς καί καθολικῶς. Ὅτι σήμερα 
ὀνομάζουμε ἐπιτυχία αὔριο μπορεῖ νά γίνει ἀποτυχία, ὅταν τήν 
προσεγγίσουμε μέ ἐπιπολαιότητα καί ἐγωϊσμό. Ἡ δε σημερινή ἀποτυχία μέσα 
ἀπό τήν πίστη, τήν ἐγρήγορση καί τόν δημιουργικό ἀγώνα μπορεῖ νά 
προετοιμάσει τόν δρόμο γιά τήν αὐριανή ἐπιτυχία. Ὁ Θεός, παιδιά μου, μέσα 
στήν φιλάνθρωπη ἀγάπη Του ἔχει γιά τόν καθένα μας τήν μέριμνά Του. Μήν 
τό ξεχνᾶτε αὐτό!  

Οἱ ἅγιοι Πατέρες, ὡς ἄριστοι παιδαγωγοί καί ἀνατόμοι τῆς ἀνθρώπινης 
ψυχῆς μᾶς διδάσκουν νά ἀντιμετωπίζουμε τίς προκλήσεις τῆς ζωῆς μας μέ 
πίστη στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, μέ προσευχή καί ἀγώνα γιά ἀξιοποίηση τῶν 
χαρισμάτων πού μᾶς χαρίζει ἠ πρόνοιά Του. 

Σᾶς εὔχομαι λοιπόν ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου κάθε ἐπιτυχία στήν 
ὄμορφη αὐτή προσπάθειά σας, στόν ἀγώνα σας γιά ἐπιτυχία καί καταξίωση. 
Καλό διάβασμα, παιδιά μου μέ μεθοδικότητα, ἀφοσίωση στά 
ὁράματά σας καί πίστη στόν Ἅγιο Θεό. Ἡ χαρά καί τό Φῶς τῆς Ἀναστάσεως 
εὔχομαι νά ριζώνῃ στίς καρδιές σας καί νά ἀποτελῇ τό μόνιμο ὁδηγό σας.

   Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ


