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Πρός  τούς  Μαθητές  καί  τίς  Μαθήτριες  ὅλων  τῶν  ἑλληνικῶν  
Σχολείων  
 
Ἀγαπητά  μας  παιδιά ,  
Τιμοῦμε  σήμερα ,  ἑορτή  τῶν  Ἁγίων  Τριῶν  Ἱεραρχῶν ,  τούς  λόγιους  

ἱεράρχες  πού  ἔζησαν  σέ  ἐποχή  πολιτισμικά  κρίσιμη ,  σέ  ἐποχή  μετάβασης  
καί  μετασχηματισμοῦ ,  ἄκρως  ἐνδιαφέρουσα  ἐξ  ἀπόψεως  ἱστορικῶν  
συγκυριῶν  καί  εὐκαιριῶν  συγκροτήσεως ,  τόσο  τῶν  κοινωνικῶν  συνθηκῶν  
τῆς  ζωῆς ,  ὅσο  καί  τῶν  ὑπαρξιακῶν  κατευθύνσεων  καί  τοῦ  νοήματός  της .  

Ὁ  Μέγας  Βασίλειος ,  ὁ  Ἰωάννης  ὁ  Χρυσόστομος  καί  ὁ  Γρηγόριος  
ὁ  Θεολόγος  ἁγιάστηκαν  μέσα  ἀπό  τήν  βιοτή  τους  καί  χαρακτηρίζονται  
«ἰατροί  ἐπιστήμονες  τῶν  νοσημάτων  τῆς  ψυχῆς  καί  τοῦ  σώματος ,  
ὁδηγοί  λαῶν  καί  μεγάλα  προπύργια», διότι  ἔδρασαν  σέ  ὅλους  τούς  
τομεῖς  τοῦ  καθήκοντός  τους  ἄμεσα ,  ἀναδεικνύοντας  κατ '  αὐτόν  τόν  
τρόπον  τή  γνώση  τους ,  τήν  ὑπευθυνότητά  τους ,  τήν  πίστη  τους  καί  τήν  
ἀναγωγή  τῶν  πράξεών  τους  στίς  θεμελιώδεις  ἀξίες  τῆς  ζωῆς .  

Ἄς  γνωρίζουμε  ὅτι  καί  οἱ  Τρεῖς  ἐπιφανεῖς  Ἅγιοι  Ἱεράρχες  τοῦ  4ου  
αἰῶνος  ἔδωσαν  ἀξία  στή  θέση  τους !  

Ἄς  γνωρίζουμε  ὅτι  καί  οἱ  Τρεῖς  ἐπιφανεῖς  λόγιοι  Ἱεράρχες  
ἐπέτυχαν  νά  μετατρέψουν  σέ  τρανά  τά  μικρά .  

Ἄς  μή  λησμονεῖτε  ὅτι  ἡ  περίφημη  Βασιλειάδα  τοῦ  Μεγάλου  
Βασιλείου ,  πόλη  ὁλόκληρη  ἀπό  ξενῶνες ,  νοσοκομεῖα ,  γηροκομεῖο ,  
ὑπῆρξε  αὐθεντικό  ἔργο  του ,  λίγο  ἔξω  ἀπό  τήν  Καισάρεια ,  καί  παραμένει  
στούς  αἰῶνες  περίτρανη  ἀπόδειξη  κοινωνικῆς  ἐργασίας ,  ἡ  ὁποία  
συνεχίζεται  ἔκτοτε  ἀπό  τήν  Ἐκκλησία  μας  μέ  πίστη  καί  θυσιαστική  
ἀγάπη .  

Ἐπίσης ,  ὅτι  ὁ  Ἅγιος  Γρηγόριος ,  μέ  τόν  ὑψηλό  θεωρητικό ,  
θεολογικό  καί  ποιητικό  λόγο  του ,  ἔκανε  «πράξι  θεωρίας  ἐπίβασιν» καί  ὁ  
Ἱερός  Χρυσόστομος ,  ὡς  πρεσβύτερος  στήν  Ἀντιόχεια ,  συντηροῦσε  3.000  
χῆρες  καί  ὀρφανά  καί  ὡς  Πατριάρχης  Κωνσταντινουπόλεως  διέτρεφε  
7.000  ἄτομα  καί  συντηροῦσε  πολλά  ἱδρύματα  καί  φιλανθρωπικές  
ἀποστολές  ἐντός  καί  ἐκτός  Κωνσταντινουπόλεως .  

Ἀγαπητά  μας  παιδιά ,  
Μελετώντας  τή  ζωή  τῶν  Ἁγίων  Τριῶν  Ἱεραρχῶν ,  τιμᾶτε  σήμερα  

τό  θαυμαστό  ἦθος  ἐλευθέρων  ἀνθρώπων  καί  γνησίων  κοινωνικῶν  
μεταρρυθμιστῶν ,  οἱ  ὁποῖοι  ἀγωνίστηκαν  μέ  πίστη  στόν  Χριστό  καί  μέ  
ἀγάπη  στόν  ἄνθρωπο ,  γιά  τόν  ὁποῖο  ὁ  Κύριος  ἀπέθανε  καί  ἀνέστη .  

Ἡ  φωνή  τῶν  Τριῶν  Ἱεραρχῶν  ἀκούγεται  περισσότερο  ἀναγκαία  
καί  ἐνθαρρυντική  σήμερα ,  διότι  ἡ  διαφύλαξη  τῆς  ἀνθρώπινης  
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ἀξιοπρέπειας  καί  ἡ  πνευματική  ἀναγέννηση  τῶν  ἀνθρώπων  ἑδράζεται  
στίς  θεμελιώδεις  ἀνάγκες  τους  καί  προσφέρει  ὡς  τεκμήριο  τήν  ἐγγύηση  
στό  χρόνο ,  τή  διάρκεια  σέ  συνάφεια  μέ  τήν  προσωπική  μας  πράξη ,  τήν  
προσωπική  μας  χειρονομία  μέσα  στή  ζωή .  

Οἱ  Ἅγιοι  Τρεῖς  Ἱεράρχες  γεύθηκαν  καί  ἀφομοίωσαν  ὅλους  τούς  
καρπούς  τοῦ  ἀρχαίου  ἑλληνικοῦ  πολιτισμοῦ  καί  τῆς  φιλοσοφίας ,  
δίνοντας  στήν  ἐξέλιξη  τῆς  ἱστορίας  τοῦ  ἀνθρώπου  καί  τῆς  ἀνθρωπότητας  
τό  κάλλος  τῆς  εὐαγγελικῆς  ἀποκαλύψεως ,  τόν  Λόγο  τοῦ  Θεοῦ ,  μέ  
σεβασμό  στή  γνώση  καί  στόν  ἄνθρωπο ,  μέ  ἐπιστημονικά  καί  κοινωνικά  
ἐπιτεύματα ,  ἐνεργοποιώντας  καί  μεγιστοποιώντας  ὅλες  τίς  δυνάμεις  
τους ,  ζώντας  θυσιαστικά  τό  «ἀγαπᾶτε  ἀλλήλους». Παράλληλα  
ἀξιοποίησαν  τήν  συμμετοχή  τους  στήν  πνευματική  ζωή  τῆς  Ἐκκλησίας ,  
ὥστε  νά  ξεπεράσουν  τόν  ἑαυτό  τους .  Τούς  ἐνέπνευσε  ὁ  Λόγος  τοῦ  
Κυρίου  « . . .ἅγιοι  γίνεσθε ,  ὅτι  ἐγώ  ἅγιός  εἰμι . . .» (Α ’  Πέτρου ,  κεφ .  α ’ ,  16) .  
Ἀγωνίσθηκαν  πνευματικά  καί  καρπώθηκαν  πλουσιότερο  ἐσωτερικό  
κόσμο  μέ  τήν  διαρκῆ  παρουσία  τοῦ  Ἁγίου  Πνεύματος  στή  ζωή  τους .  

Αὐτή ,  ἀγαπητά  μας  παιδιά ,  εἶναι  καί  ἡ  εὐχή  τῆς  Ἐκκλησίας  μας  
γιά  σᾶς  σήμερα  στήν  μεγάλη  Ἑορτή  τῆς  Παιδείας  καί  τῶν  Γραμμάτων :  

Νά  ἀγαπήσετε  τή  μελέτη  καί  τή  γνώση ,  
Τή  γνώση  καί  τήν  πνευματική  καλλιέργεια ,  ἡ  ὁποία  δέν  ἔχει  ὡς  

μοναδικό  σκοπό  τήν  ἀποτελεσματικότητα ,  ἀλλά  προτίστως  τόν  
καλλωπισμό  τῆς  ὕπαρξης .  Αὐτή  ἡ  γνώση  εἶναι  πηγή  ἀλήθειας ,  ποιεῖ  
ἦθος ,  στερεώνει  τίς  αὔθαρτες  ἀξίες  καί  νοηματοδοτεῖ  τήν  ζωή .  

 
Μέ  πατρική  ἀγάπη  καί  θερμές  εὐχές  

Ο  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ  
ΚΑΙ  ΤΑ  ΜΕΛΗ  ΤΗΣ  ΔΙΑΡΚΟΥΣ  ΙΕΡΑΣ  ΣΥΝΟΔΟΥ  


