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Τό Σάββατο, 11 Ἰουνίου 2022, οἱ ἀπόφοιτοι καί τελειόφοιτοι τῆς Πατριαρχικῆς
Σχολῆς Σιών ἐπισκέφθηκαν τό Γραφεῖο τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων
ἐπί τή λήξει τῶν μαθημάτων τῆς Σχολῆς.
Ἐπί τῇ ἐπισκέψει, ὁ τελειόφοιτος ρασοφόρος δόκιμος Συμεών Λιανουδάκης ἐκ
μέρους τῶν τελειοφοίτων προσεφώνησε τόν Μακαριώτατο διά τῆς κάτωθι
προσφωνήσεως αὐτοῦ:
Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,
Σεβαστέ Σχολάρχη,
Μέ τήν λήξη τοῦ σχολικοῦ ἔτους καί τοῦ μαθητικοῦ μας κύκλου, μέ βαθειά
συγκίνηση θά θέλαμε νά ἐκφράσουμε ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μας τίς εὐχαριστίες
μας γιά ὅ,τι μᾶς ἔχετε προσφέρει.
Ἀπό τήν ἄφιξή μας στήν Ἁγία Γῆ, τό Πατριαρχεῖο καί ἡ Ἀδελφότητα μᾶς
ὑποδέχτηκαν μέ πατρική στοργή καί ἀγάπη. Μᾶς διαμόρφωσαν τόν χαρακτήρα, μᾶς
ἐμπλούτισαν μέ πνευματικά ἀγαθά καί πολλές ἀξέχαστες ἐμπειρίες πού θά μᾶς
συνοδεύουν γιά ὅλη μας τή ζωή.
Πρῶτα ἀπ’ ὅλα θέλουμε νά εὐχαριστήσουμε Ἐσᾶς, Μακαριώτατε γιά τό ἐνδιαφέρον
πού δείξατε καθώς καί γιά τήν ἀγάπη πού ἐκφράσατε ἀπέναντί μας μέ πολλούς
τρόπους. Ἐπιπλέον, νά εὐχαριστήσουμε τόν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο
Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρο, Πρόεδρο τῆς σχολικῆς Ἐφορείας, πού φρόντισε νά μήν
μᾶς λείψει ποτέ τίποτα. Ἔπειτα, θέλουμε νά εὐχαριστήσουμε τόν Σχολάρχη,
πατέρα Ματθαῖο, γιά τόν χρόνο πού ἀφιέρωσε, τόν κόπο πού κατέβαλε καί τίς
θυσίες πού ἔκανε γιά νά εἶναι πάντα δίπλα μας καί νά μᾶς στηρίζει. Μαζί μέ
αὐτόν, τούς ἁρμόδιους πού συνέβαλαν στό ἔργο τοῦ οἰκοτροφείου καί τοῦ
σχολείου γιά τήν διαπαιδαγώγησή μας. Βέβαια, θά θέλαμε νά εὐχαριστήσουμε τούς
καθηγητές, πού καί αὐτοί μέ τό ρόλο τους, μᾶς βοήθησαν νά διευρύνουμε τίς
γνώσεις καί τούς ὁρίζοντές μας.
Τέλος, θά θέλαμε νά Σᾶς εὐχαριστήσουμε γιά ἀκόμα μιά φορά, γιά τήν δυνατότητα
πού μᾶς δώσατε νά ζήσουμε στούς Ἁγίους Τόπους, ὅπου δίδαξε καί ἔζησε ὁ Κύριός
μας Ἰησοῦς Χριστός. Ἐπίσης, γιά μᾶς ἦταν πολύ σημαντικές οἱ ἐπισκέψεις στά
Ἱερά Προσκυνήματα τῆς Ἁγίας Γῆς καί στήν Κωνσταντινούπολη.
Προσκυνοῦμε τήν Ἁγία Δεξιά Σας».
Ὁ Μακαριώτατος εὐλόγησε αὐτούς, εὐχήθηκε καλή ἐπιτυχία στά ἀποτελέσματα τῶν
ἐξετάσεών τους καί καλή ἐπάνοδο μετά τίς θερινές διακοπές στά Ἱεροσόλυμα, μέ
τήν εὐλογία τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ καί τοῦ Παναγίου Τάφου, καί καλή πρόοδο σέ
ὅποια δραστηριότητα ἐπιλέξουν στό μέλλον.
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