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Τοὺς τρεῖς μεγίστους φωστῆρας τῆς τρισηλίου Θεότητος, τοὺς τὴν οἰκουμένην 

ἀκτῖσι δογμάτων θείων πυρσεύσαντας∙ τοὺς μελιρρύτους ποταμοὺς τῆς σοφίας, 

τούς τὴν κτίσιν πᾶσαν θεογνωσίας νάμασι καταρδεύσαντας∙ Βασίλειον τὸν 

μέγαν, καὶ τὸν Θεολόγον Γρηγόριον, σὺν τῷ κλεινῷ Ἰωάννῃ, τῷ τὴν γλώτταν 

χρυσορρήμονι∙ πάντες οἱ τῶν λόγων αὐτῶν ἐρασταί, συνελθόντες ὕμνοις 

τιμήσωμεν∙ αὐτοὶ γὰρ τῇ Τριάδι, ὑπὲρ ὑμῶν ἀεὶ πρεσβεύουσιν. 
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Οἱ Τρείς Ἱεράρχες 
ηνξηάδνληαο θάζε ρξόλν, ηέηνηεο κέξεο, ηνλ Ησάλλε ην 
Χξπζόζηνκν, ην Κέγα Βαζίιεην θαη ην Γξεγόξην ην Θενιόγν 

δηαηξέρνπκε ηνλ θίλδπλν λα πάξεη θη απηή ε κλήκε ην δξόκν θάζε 
«επεηείνπ». Λα μεθηίζεη ζηε ζθέςε καο, λα ράζεη ην δπλακηζκό ηεο, λα 
πάςεη λα καο εκπλέεη. Απνθηνύλ, όκσο, λόεκα νη γηνξηέο ηεο Δθθιεζίαο 
όηαλ κεηαγγίδνπλ λόεκα ζηε δσή καο: όηαλ θσηίδνπλ ηελ 
θαζεκεξηλόηεηά καο, ηηο ζρέζεηο θαη ηηο αγσλίεο καο. 

Εσληαλεύνπκε, ινηπόλ, νη νξζόδνμνη ρξηζηηαλνί ηε κλήκε ησλ ηξηώλ 
Κεγάισλ Παηέξσλ ζπκκεηέρνληαο ζηε Θεία Ιεηηνπξγία. Σ΄ απηή ηελ 
απαξάκηιιε πνηεηηθή ζύλζεζε θαη δξακαηνπξγία ηνπ Ησάλλνπ ηνπ 
Χξπζνζηόκνπ, ζε γιώζζα ειιεληθή θαη κέινο ζεζπέζην, θέληξν δσήο 
ηεο Δθθιεζίαο, κπζηήξην κπζηεξίσλ ζε ηόπν θαη ρξόλν παγθόζκην. 

Βαζηά επαλαζηαηηθόο ν ιόγνο θαη πξνθιεηηθή ε δσή ησλ Τξηώλ 
Ηεξαξρώλ γηα ηα κέηξα θαη ηηο αμίεο ηνπ πνιηηηζκνύ ησλ εκεξώλ καο. 
Αλακεηξήζεθαλ κε ηα κηθξά θαη ηα κεγάια ηνπ αλζξώπνπ, έδεζαλ 
έληνλα ηα αλζξώπηλα. Έδεζαλ έληνλα θαη ην Θεό. Έθζαζαλ ηελ 
αιήζεηα ηεο δσήο ζηα άθξα θαη απέδεημαλ πσο «ν ρξηζηηαληζκόο είλαη ε 
αιήζεηα πνπ ππνθέξεη». 

Γεθαέμη αηώλεο πέξαζαλ από ηελ επνρή ηνπο θαη παξακέλνπλ 
επίθαηξνη αθνύ επίθαηξα είλαη πάληα «ηα πάζε θαη νη θαεκνί ηνπ 
θόζκνπ»... 

«Ωο πόηε ζα είλαη παληνδύλακν ην ρξήκα, ε αγρόλε ησλ ςπρώλ, ην 
αγθίζηξη ηνπ ζαλάηνπ, ην δόισκα ηεο ακαξηίαο; Ωο πόηε ζα θπβεξλά ν 
πινύηνο, ε αηηία ησλ πνιέκσλ γηα ηνλ νπνίν θαηαζθεπάδνληαη όπια θαη 
αθνλίδνληαη μίθε;» αλαξσηηέηαη ν Κέγαο Βαζίιεηνο θαη ε θσλή ηνπ 
αθνύζηεθε μαλά πξηλ από ιίγεο κέξεο ηελ ώξα πνπ ν ακεξηθαλόο 
πξόεδξνο καο ππελζύκηδε, ελώπηνλ ηεο λέαο ηνπ θπβέξλεζεο, όηη «ε 
εθζηξαηεία ηνπ θαινύ ελαληίνλ ηνπ θαθνύ δελ έρεη ηειεηώζεη» αθνύ 
«ππάξρνπλ θαη άιινη ιανί πνπ πεξηκέλνπλ λα ειεπζεξσζνύλ». Ζ 
αιαδνλεία ηεο ππεξδύλακεο αλνίγεη λέα κέησπα πνιεκηθά, λέεο πιεγέο 
ζην θνξκί ηεο αλζξσπόηεηαο... 

Αθνύσ θαη ζήκεξα ην Χξπζόζηνκν λα θαηαδηθάδεη κε δξηκύηεηα ηελ 
θνηλσληθή αδηθία ηώξα πνπ ε παγθόζκηα «λέα νηθνλνκία» δηεπξύλεη ην 
ράζκα ηεο αληζόηεηαο : «... ν Θεόο από ηελ αξρή δελ έθαλε ηνλ έλαλ 
πινύζην θαη ηνλ άιιν θησρό, αιιά έδσζε ζε όινπο ηελ ίδηα γε. Από 
πνύ, ινηπόλ, - εξσηά - εζύ κελ έρεηο ηόζα θαη ν άιινο νύηε κηα ρνύθηα 
γεο ;» 

Γηαβάδσ ην Γξεγόξην ην Θενιόγν θαη ηνλ ζαπκάδσ θαζώο θάλεη 
ζενινγία κηιώληαο γηα ηελ αηνκηθή ηδηνθηεζία : «... θηώρεηα θαη 
πινύηνο -καο ιέεη- εηζβάιινπλ ζηελ αλζξσπόηεηα όπσο νη αξξώζηηεο 
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ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό. Ο λόκνο ηνπ ρξηζηηαλνύ είλαη ε ηζόηεηα 
ηνπ Γεκηνπξγνύ Θενύ, δελ είλαη ν λόκνο ηνπ ηζρπξνύ». «Γίλε ζην 
γείηνλά ζνπ πην πνιύηηκνο κε ηελ αγάπε, γίλε ζην δπζηπρηζκέλν Θεόο 
κε ην λα κηκείζαη ηελ αγάπε ηνπ Θενύ. Τνλ Χξηζηό λα επηζθεθζνύκε, 
ηνλ Χξηζηό λα ππεξεηήζνπκε, ηνλ Χξηζηό λα ζξέςνπκε, ηνλ Χξηζηό λα 
ληύζνπκε, ηνλ Χξηζηό λα πεξηκαδέςνπκε, ηνλ Χξηζηό λα ηηκήζνπκε...» 
Πξνηξέπεη ν Γξεγόξηνο ν Θενιόγνο θαη δαθηπινδεηθηεί ζε κέλα θαη ζε 
ζέλα, όινπο απηνύο, ηνπο ζσκαηηθά θαη ςπρηθά άζηεγνπο. Κπνξεί λα 
είλαη νη Θνύξδνη πξόζθπγεο ζην ιηκάλη ηεο Πάηξαο, κπνξεί λα είλαη νη 
νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο πνπ εθιηπαξνύλ πεξηθεξόκελνη γηα έλα 
κεξνθάκαην, κπνξεί λα είλαη νη ηαπεηλσκέλεο γπλαίθεο πνπ εθδίδνληαη 
ρσξίο ηε ζέιεζή ηνπο, ζηνπο νίθνπο ηεο ζπιινγηθήο καο ελνρήο, κπνξεί 
λα είλαη, ηέινο, θαη ηα παηδηά όισλ απηώλ πνπ θαηέιαβαλ κηα ζέζε ζηα 
ζξαλία ησλ ζρνιεηώλ όπνπ δηδάζθνπκε, άξαγε θαη ζηηο θαξδηέο καο; 

«Δζείο δελ ρνξηαίλεηε λα ηξώηε θαη λα δαγθώλεηε ηνπο θησρνύο θαη 
εγώ δελ ζα ζηακαηώ λα ζαο ειέγρσ!» Κε ηελ ίδηα αθξηβώο παξξεζία ν 
Χξπζόζηνκνο ζα κπνξνύζε θαη ζήκεξα λα ππεξαζπίδεηαη από ηνλ 
άκβσλα ηε κλήκε ησλ δεθαηεζζάξσλ λεθξώλ εξγαηώλ νη νπνίνη 
αλαζθάιηζηνη θαη εμαζιησκέλνη θαηαδηθάζηεθαλ ζε ζάλαην θξηθηό ζηα 
εξγνηάμηα ηεο βηνπάιεο θαη ηεο θαηάθσξεο εθκεηάιιεπζεο. Θπζία ζην 
βσκό ηεο «ηζρπξήο Διιάδαο» θαη ηεο «Κεγάιεο Ηδέαο» ησλ 
Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ ηεο Αζήλαο. Οη αγώλεο «ζηέθζεθαλ κε απόιπηε 
επηηπρία» θαη νη αδηθνρακέλνη εξγάηεο ζηνίρεησζαλ σο κνλόζηεια ζηηο 
εζσηεξηθέο ζειίδεο θάπνησλ εθεκεξίδσλ, δίρσο ηελ ππεξάζπηζε 
θάπνηνπ Χξπζνζηόκνπ... Τνπ Ηεξάξρε, ν νπνίνο πνύιεζε αθόκε θαη ηα 
αληηθείκελα ηνπ επηζθνπείνπ ηνπ θαη θαηάξγεζε ηα επίζεκα γεύκαηα γηα 
λα ππνζηεξίμεη ηε θησρνινγηά ηεο Αληηόρεηαο θαη ηεο 
Θσλζηαληηλνύπνιεο. 

Τίκηνη θαζώο ήηαλ κε ηε ζπλείδεζή ηνπο θαη ζπλεπείο ζην 
εθθιεζηαζηηθό ηνπο ρξένο νη Τξεηο Ηεξάξρεο ζα εμνξγίδνληαλ ζήκεξα 
πεξηζζόηεξν κε ηελ ππνθξηζία καο: όηαλ ε θνηλσλία ππνθξίλεηαη 
θνξώληαο ην «θηιάλζξσπν» πξνζσπείν ηεο θαη νη παλίζρπξεο 
πνιπεζληθέο δηαθεκίδνπλ ηελ «θνηλσληθή ηνπο πξνζθνξά» ε πξόθιεζε 
δελ κπνξεί λα κέλεη αλαπάληεηε. Ζ ειεεκνζύλε δελ κπνξεί λα γίλεηαη 
ην άιινζη ηεο θνηλσληθήο αδηθίαο. «Διεεκνζύλε από αδηθίεο δελ γίλεηαη» 
θαηαγγέιιεη ν Κέγαο Βαζίιεηνο, αθνύ «δελ κπνξεί λα γίλεη ν Θεόο 
ζπλέλνρνο ιεζηώλ θαη αξπαθηώλ». Δπηθπιαθηηθνί όπσο θαη ηόηε ζε 
ηέηνηνπ είδνπο «δσξεέο» νη Τξεηο Ηεξάξρεο, ακθηβάιισ αλ ζα 
ζπκκεηείραλ ζήκεξα ζε «πιεηζηεξηαζκνύο αλζξσπηάο» θαη ζε 
«θηιαλζξσπηθέο βξαδηέο». Γηαηί, γη΄ απηνύο, αιεζηλή αγάπε είλαη πξηλ 
απ΄ όια ε θαηάξγεζε ηεο ζρέζεο εθκεηαιιεπηή θαη εθκεηαιιεπόκελνπ. 
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Θαη κηινύλ κε ζάξξνο θαη ηόικε γηα όια απηά νη Τξεηο Ηεξάξρεο επεηδή 
νη ίδηνη είραλ εμαληιήζεη κε ηελ αζθεηηθή δσή ηνπο ηα δηθά ηνπο όξηα 
ζπζίαο θαη πξνζθνξάο. 

Αλαξσηηέκαη, ηαπεηλά, πνηνο θνβάηαη ζήκεξα κηα ηέηνηα δσληαλή 
Δθθιεζία; Πνηνο αλεζπρεί ζην άθνπζκα ησλ ιόγσλ ελόο λένπ 
Χξπζνζηόκνπ; Πνηα απηνθξάηεηξα Δπδνμία θαη πνηνο Δπηξόπηνο ηξέκνπλ 
αθόκε ην ζαξξαιέν έιεγρν ηνπ αζπκβίβαζηνπ κε ηελ αδηθία θαη ηελ 
θνηλσληθή δηαθζνξά ηεξάξρε; Πνηνη ζέινπλ κηα Δθθιεζία ζην πεξηζώξην 
ηεο θνηλσληθήο καο δσήο; Φνξέα κνπζεηαθήο ζπληήξεζεο θαη εζληθό καο 
ηειεηάξρε; Πνηνη ζέινπλ κηα Δθθιεζία εθθνζκηθεπκέλε, 
εθζπγρξνληζκέλε δήζελ, ζπλεηαίξν ζηε δηαπινθή ησλ ζπζηεκάησλ 
εμνπζίαο; Γλσξίδνπλ όινη απηνί, άξαγε όηη ε δύλακε ηεο Δθθιεζίαο δελ 
είλαη ε πεξηνπζία ηεο, αιιά ν ίδηνο ν Χξηζηόο πνπ παξαηείλεηαη κέζα 
ζηνπο αηώλεο δηακέζνπ ησλ Αγίσλ Τνπ θαη νη νπνίνη απνηεινύλ κέηξν 
θαη θξηηήξην ηεο δσήο ησλ ρξηζηηαλώλ θάζε επνρήο; 

Τέηνηνη ππήξμαλ νη ηεξάξρεο πνπ ζήκεξα ηηκνύκε: θσηεηλέο 
πξνζσπηθόηεηεο ζπκθηιησκέλεο κε ην Θεό, ηνλ άλζξσπν θαη ηε θύζε. 

Σπλδύαζαλ γλήζηα θαη δπλακηθά : 
Τε ζεσξία κε ηελ πξάμε, ηε ζνθία ησλ αλζξώπσλ κε ηε γλώζε ηνπ 

Θενύ, ηε θηιαλζξσπία κε ηελ θνηλσληθή δηθαηνζύλε, ηελ παξακπζία ηνπ 
αδύλαηνπ κε ηνλ έιεγρν ηνπ ηζρπξνύ, ηε ιηηή δσή κε ην μόδεκα ηεο 
αγάπεο. 

Έιακςαλ σο αζθεηέο θαη ζνθνί ζενιόγνη, αλαδείρηεθαλ σο 
θηιόζνθνη, απνδείρηεθαλ ζπνπδαίνη απνινγεηέο θαη αθνύξαζηνη 
θνηλσληθνί εξγάηεο, Παηέξεο!                                                                               

   Από ην 8ν Ιύθεην Παηξώλ 
 

Ἄς παρακαλέσουμε, λοιπόν, ὅλοι μαζί τούς Τρεῖς Μεγάλους 

Πατέρες καί Οἰκουμενικούς Διδασκάλους τοῦ γένους μας, 

πού σήμερα ἑορτάζουν, νά σκεπάζουν μέ τίς Θεόδεκτες 

προσευχές καί πρεσβεῖες τους τίς μαθήτριες καί τούς 

μαθητές τῶν σχολείων τῆς πατρίδας μας, ἀλλά καί 

ὁλόκληρο τό γένος τῶν Ὀρθόδοξων Χριστιανῶν, καί νά μᾶς 

ἀξιώνουν, νά τούς τιμᾶμε μέ καθαρή καρδιά – ὄχι μόνο ἐμεῖς, 

ἀλλά καί τά παιδιά μας, καί τά παιδιά τῶν παιδιῶν μας– 

κάθε χρόνο τέτοια ἡμέρα «εἰς αἰώνας αἰώνων». 
 


