
ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 

Σήκεξα 30 Ιαλνπαξίνπ ενξηάδνπκε ηε κλήκε ησλ Τξηώλ Ιεξαξρώλ, όπσο 

θαζηεξώζεθε από ην 1100 κ.Φ.. Η ενξηή ηνπο, από ην 1842, ιέγεηαη θαη ενξηή 

ησλ Γξακκάησλ, κηαο θαη νη Τξεηο Ιεξάξρεο ήηαλ Μεγάινη Γάζθαινη αιιά θαη 

Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο. Η ενξηή ηνπο είλαη ενξηή ηεο παηδείαο θαη ησλ 

γξακκάησλ, ενξηή ησλ δαζθάισλ θαη ησλ καζεηώλ. 

Δνξηάδνπκε ηξεηο δαζθάινπο ηεο νηθνπκέλεο, νη νπνίνη κε ηελ αγάπε ηνπο 

γηα ηνπο αλζξώπνπο, κε ηελ ζνθία θαη ηηο δηδαρὲο ηνπο θώηηζαλ ηνλ θόζκν 

όιν. 

Ωο δάζθαινη ηεο νηθνπκέλεο αγάπεζαλ ηηο επηζηήκεο θαη ηελ 

απνθεθαιπκκέλε ζνθία ηνπ Θενύ ζηνπο αλζξώπνπο. Σπνύδαζαλ θηινζνθία, 

ξεηνξηθή, καζεκαηηθά, αζηξνλνκία, κνπζηθὴ όρη απὸ ππνρξέσζε, αιιά κε 

επηκέιεηα θαη ελδηαθέξνλ. 

Οη Τξεηο Ιεξάξρεο κειέηεζαλ ηνπο αξραίνπο θιαζηθνύο ζπγγξαθείο θαη 

θηινζόθνπο, θαη θαηόξζσζαλ λα  ζπκθηιηώζνπλ ην Αξραίν Διιεληθό Πλεύκα 

κε ηελ Φξηζηηαληθή Πίζηε. Απέξξηςαλ ηα εηδσινιαηξηθά ζηνηρεία θαη 

θξάηεζαλ ηηο αξρέο ηεο δηαιεθηηθήο ζθέςεο ηεο ειιεληθήο παηδείαο, 

αθνινπζώληαο ηε ζπκβνπιή ηνπ Απνζηόινπ Παύινπ «λα δνθηκάδνπκε ηα 

πάληα αιιά λα θξαηάκε ην θαιό». 

Έζηεζαλ έηζη γέθπξεο αλάκεζα ζην θιαζηθό θαη ην ζύγρξνλν, αλάκεζα ζηε 

γλώζε θαη ηελ αξεηή, αλάκεζα ζηελ αλαδήηεζε ηεο επηζηεκνληθήο αιήζεηαο 

θαη ηελ πξαγκαηηθή αιήζεηα ηεο αγάπεο, αλάκεζα ζηε ζεσξία θαη ζηελ πξάμε, 

ηνλ Διιεληζκό θαη ην Φξηζηηαληζκό. Καη ιέεη Διιεληζκό γηαηί ηόηε νη Έιιελεο 

ήηαλ αθόκε εηδσινιάηξεο, δελ είραλ αθόκε θαηερεζεί ζηελ λέα ζξεζθεία. 

Γηθαηνινγεκέλα ινηπόλ ε επνρή ηνπο νλνκάζηεθε: «Φξπζόο Αηώλαο ηεο 

Δθθιεζίαο». 

Τν έξγν ησλ Τξηώλ Ιεξαξρώλ είλαη πνιύ κεγάιν. Όινη νη θησρνί, νη 

άξξσζηνη, ηα νξθαλά θαη νη ειηθησκέλνη έβξηζθαλ θαηαθύγην θνληά ηνπο. Η 

κεγάιε ηνπο θαξδηά θαη ε ρξηζηηαληθή ςπρή ηνπο γίλνληαλ ζηέγε γηα όζνπο 

είραλ αλάγθε. 

Ήηαλ ηόζε ε θαινζύλε θαη ε θηιαλζξσπία ηνπο, πνπ δελ ππνιόγηζαλ ηα 

πινύηε θαη ηα ρξήκαηά ηνπο. Τίπνηα δελ θξάηεζαλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο. Όια ηα 

ππάξρνληά ηνπο ηα δηέζεζαλ γηα λα δώζνπλ ραξά ζηνπο ζπλάλζξσπνύο ηνπο. 



Πνιιέο θνξέο νη Ιεξάξρεο κε ηα ίδηα ηνπο ηα ρέξηα, έδελαλ ηηο πιεγέο ησλ 

αξξώζησλ. Τίπνηε δελ ηνπο θόβηδε. Αθόκε θαη ηνπο ιεπξνύο πεξηπνηνύληαλ. 

Οη Τξεηο Ιεξάξρεο ήηαλ θαη ηεξαπόζηνινη. Γίδαζθαλ ηε Φξηζηηαληθή 

ζξεζθεία θαη ην Λόγν ηνπ Θενύ κε πάζνο, γεγνλόο πνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηε 

κεγάιε ηνπο κόξθσζε, ηνπο έθεξε αληηκέησπνπο θαη ερζξνύο κε βαζηιηάδεο 

θαη άξρνληεο. 

Ο Αγιος Βασίλειος ο Μέγας 

Γελλήζεθε ζηε Νενθαηζάξεηα ηνπ Πόληνπ γύξσ ζην 330 κ.Φ, αιιά 

κεγάισζε ζηελ Καηζάξεηα ηεο Καππαδνθίαο. Γνλείο ηνπ ήηαλ ε ελάξεηε 

Δκκέιεηα πνπ ήηαλ θόξε κάξηπξα. Από ηελ επινγεκέλε απηή νηθνγέλεηα 

αλαδείρηεθαλ άγηνη ηεο Δθθιεζίαο καο, ε γηαγηά, ε κεηέξα θαη ηα ηέζζεξα 

παηδηά. 

Οη πινύζηνη γνλείο ηνπ θξόληηζαλ λα πάξεη κεγάιε κόξθσζε. Σπνύδαζε 

ζηελ Καηζάξεηα θαη θαηόπηλ ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, ζηελ Αιεμάλδξεηα θαη 

ζηελ Αζήλα όπνπ ζπλδέζεθε κε ηνλ αδειθηθό ηνπ θίιν Γξεγόξην, ην 

Ναδηαλδελό, ηνλ ζενιόγν. 

Ο  Βαζίιεηνο ύζηεξα από ηηο ιακπξέο ζπνπδέο ηνπ γύξηζε ζηελ Καηζάξεηα. 

Δθεί άζθεζε ην επάγγεικα ηνπ ξήηνξα θαη αθνύ βαθηίζηεθε ζε κεγάιε 

ειηθία, όπσο ζπλεζηδόηαλ ηόηε θαη απνθάζηζε λα γίλεη κνλαρόο. 

Γηα λα γλσξίζεη κεγάινπο αζθεηέο ηεο επνρήο ηνπ επηζθέπηεθε ηελ Αίγππην 

ηελ Παιαηζηίλε αιιά θαη άιιεο ρώξεο. Γνεηεπκέλνο, κνίξαζε ηα ππάξρνληά 

ηνπ ζηνπο θησρνύο θαη κόλαζε ζ’έλα εξεκηθό κέξνο ηνπ Πόληνπ. 

Όηαλ είδε όηη νη αηξεηηθνί θαηαηάξαδαλ ηελ Δθθιεζία δέθηεθε ην κεγάιν 

αμίσκα ηεο ηεξνζύλεο. Έγηλε δηάθνλνο, ηεξέαο θαη αξγόηεξα επίζθνπνο 

Καηζάξεηαο απ’ όπνπ θαηαπνιέκεζε  ζζελαξά ηνλ αξεηαληζκό. 

Ιζηνξηθή έκεηλε ε απάληεζε πνπ έδσζε ζην θηιαξεηαλό απεζηαικέλν ηνπ 

απηνθξάηνξα, ύπαξρν Μόδεζην, όηαλ ηνλ απείιεζε απζηεξά κε δήκεπζε ηεο 

πεξηνπζίαο, εμνξία, βαζαληζηήξηα θαη ζάλαην: «Τίπνηε από απηά δε θνβάκαη» 

απάληεζε ν Βαζίιεηνο, «γηαηί πεξηνπζία δελ έρσ παξά κόλν ηα θησρά κνπ 

ξνύρα θαη ιίγα βηβιία. Δμνξία δε θνβάκαη, γηαηί όινη ζ’ απηή ηε δσή είκαζηε 

ζαλ ηα πνπιηά ρσξίο κόληκε ζηέγε. Βάζαλα δε ινγαξηάδσ, γηαηί ην αζζεληθό 

κνπ ζώκα γξήγνξα ζα πεζάλεη. Κη ν ζάλαηνο ζα κε θέξεη θνληά ζην Θεό, γηα 

ηνλ νπνίν δσ θαη εξγάδνκαη». 



Ο Μέγαο Βαζίιεηνο θαζεκεξηλά δίδαζθε ηνπο αλζξώπνπο εμεγώληαο ην 

Δπαγγέιην. Σπκβνύιεπε ηε λενιαία λα δηαβάδεη ηελ ειιεληθή ηζηνξία, 

κπζνινγία, πνίεζε θαη θηινζνθία. Έγξαςε πνιιά βηβιία, επηζηνιέο, 

θεξύγκαηα, νκηιίεο, πξνζεπρέο θαη ηε Θεία Λεηηνπξγία πνπ θέξεη ην όλνκά 

ηνπ. 

Οιόθιεξε πόιε, ηελ πεξίθεκε Βαζηιεηάδα, απνηεινύλ ηα θηιαλζξσπηθά 

ηνπ ηδξύκαηα: λνζνθνκεία, νξθαλνηξνθεία, μελώλεο, εξγαζηήξηα, ζρνιεία θ.α. 

γηα ηα νπνία δηέζεζε όια ηνπ ηα ππάξρνληα. 

Πέζαλε ην 379, ζε ειηθία 49 ρξνλώλ. Η Δθθιεζία καο ηνλ νλόκαζε «Μέγα 

δηδάζθαιν» θαη ηνλ ηηκάεη σο άγην ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ. 

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρσσόστομος 

Ολνκάζηεθε Φξπζόζηνκνο γηα ηηο ξεηνξηθέο ηνπ ηθαλόηεηεο. Γελλήζεθε ην 

345 ζηελ Αληηόρεηα ηεο Σπξίαο. Γνλείο ηνπ ήηαλ ν αλώηεξνο αμησκαηηθόο 

Σεθνύλδνο θαη ε επζεβήο Αλζνύζα. Πνιύ λσξίο έκεηλε νξθαλόο από ηνλ 

παηέξα ηνπ θαη ην βάξνο ηεο αλαηξνθήο θαη κόξθσζήο ηνπ έπεζε ζηελ 

ελάξεηε Αλζνύζα. 

Ύζηεξα από ηε γεληθή εθπαίδεπζε, ν Ισάλλεο, ζπνύδαζε ξεηνξηθή ζηε 

ζρνιή ηνπ πεξίθεκνπ δαζθάινπ ηεο επνρήο εθείλεο, ηνπ εζληθνύ Ληβάληνπ. 

Μεηά ηηο ιακπξέο θηινζνθηθέο θαη λνκηθέο ζπνπδέο ηνπ, ν Ισάλλεο άζθεζε 

ζηελ Αληηόρεηα ην επάγγεικα ηνπ δηθεγόξνπ. Γξήγνξα όκσο ηνλ ηξάβεμαλ νη 

ζενινγηθέο ζπνπδέο θαη όηαλ βαπηίζηεθε, άξρηζε λα δεη αζθεηηθή δσή. 

Ύζηεξα από κεξηθά ρξόληα αζθεηηθήο δσήο, ν Ισάλλεο δέρηεθε ηε ράξε ηεο 

ηεξνζύλεο θαη ππεξέηεζε ηελ Δθθιεζία. Με ηα ιακπξά ηνπ θεξύγκαηα 

θαη θπξίσο κε ην έμνρν παξάδεηγκά ηνπ καγλήηηδε ηηο ςπρέο ησλ πηζηώλ. Δίρε 

θαηνξζώζεη λα ηξέθεη θαζεκεξηλά πάλσ από 3.000 θησρνύο. 

Η θήκε θαη ην θαιό όλνκά ηνπ έγηλαλ γλσζηά ζε όιε ηε Βπδαληηλή 

Απηνθξαηνξία θαη ν βαζηιηάο Αξθάδηνο ηνλ πήξε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. 

Δθεί ηνλ εμέιεμαλ Αξρηεπίζθνπν. 

Σηα θινγεξά ηνπ θεξύγκαηα θαινύζε ζε εζηθή εμπγίαλζε ηεο θνηλσλίαο θαη 

αζθνύζε απζηεξή θξηηηθή ζηνλ θιήξν θαη ζηνπο θπβεξλώληεο πξνθαιώληαο 

ηηο αληηδξάζεηο ηεο απηνθξάηεηξαο Δπδνμίαο θαη ησλ εθθιεζηαζηηθώλ θύθισλ. 

Δθζξνλίζηεθε θαη θαηαδηθάζηεθε ζε εμνξία. Αιιά ν ιαόο πέηπρε ηελ 

καηαίσζή ηεο. 



Σύληνκα όκσο αθνινύζεζε άιιε κόληκε θαη καξηπξηθή ζηελ Αξκελία θαη 

αξγόηεξα ζηνλ Πόλην. 

Σην δξόκν θη ελώ βξηζθόηαλ ζηα Κόκαλα ηνπ Πόληνπ, πέζαλε από ηηο 

θαθνπρίεο θαη ηηο ζηεξήζεηο ζηηο 14 Σεπηεκβξίνπ ηνπ 407. 

Παξά ηαύηα όκσο, αλαγλσξίζηεθαλ νη πνιύηηκεο ππεξεζίεο ηνπ θαη 

απνθαηαζηάζεθε ε κλήκε ηνπ. 

Ύζηεξα από 30 ρξόληα ην ιείςαλό ηνπ κεηαθέξζεθε ζηελ 

Κσλζηαληηλνύπνιε θαη ηνπνζεηήζεθε ζην λαό ησλ Αγίσλ  Απνζηόισλ. 

Ο Ισάλλεο ν Φξπζόζηνκνο δηαθξίζεθε γηα ηε ξεηνξηθή ηνπ ηέρλε. Τα ιόγηα, 

ε δηδαζθαιία θαη ην θήξπγκά ηνπ ζπγθηλνύζαλ όινπο ηνπο αλζξώπνπο. Γη απηό 

ηνλ νλόκαζαλ «Φξπζόζηνκν», δειαδή ζηόκα ρξπζό. 

Αλάκεζα ζηα πνιιά ηνπ ζπγγξάκκαηα, ηδηαίηεξε ζέζε θαηέρεη ε Θεία 

Λεηηνπξγία πνπ θέξεη η’ όλνκά ηνπ. 

Η Δθθιεζία καο ηηκάεη ηελ κλήκε ηνπ ζηηο 13 Ννεκβξίνπ, ζηηο 27 

Ιαλνπαξίνπ (Αλαθνκηδή) θαη ζηηο 30 Ιαλνπαξίνπ καδί κε ηνπο άιινπο δύν 

Ιεξάξρεο. 

Ο  Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος 

Ο Άγηνο Γξεγόξηνο γελλήζεθε ην 329 κ.Φ. ζηελ Αξηαλδό, θνληά ζηε 

Ναδηαλδό ηεο Καππαδνθίαο γη απηό θαη νλνκάζηεθε Ναδηαλδελόο. Όπσο θαη ν 

Άγηνο Βαζίιεηνο θαηαγόηαλ από παιηά θαη πινύζηα νηθνγέλεηα ηνπ ηόπνπ ηνπ. 

Οη επζεβείο γνλείο ηνπ, ε Νόλλα θαη ν επίζθνπνο Γξεγόξηνο ηνπ έδσζαλ 

ρξηζηηαληθή αλαηξνθή. 

Τα πξώηα γξάκκαηα ηα έκαζε ζηε Ναδηαλδό θαη θαηόπηλ ζηελ Καηζάξεηα 

ηεο Καππαδνθίαο. Δθεί γλσξίζηεθε κε ην Βαζίιεην, πνπ είραλ ζρεδόλ ηελ ίδηα 

ειηθία θαη ζπλδέζεθαλ κε αδειθηθή θηιία θαη εθηίκεζε πνπ έκεηλε δσληαλή 

θαη δπλαηή ζε όιε ηνπο ηε δσή. 

Ο Γξεγόξηνο ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηελ Καηζάξεηα ηεο Παιαηζηίλεο θαη 

ζηελ Αιεμάλδξεηα. Σπνύδαζε θαη ζηελ Αζήλα καδί κε ην θίιν ηνπ Βαζίιεην. 

Μεηά ηηο ηόζν ιακπξέο ζπνπδέο ηνπ γύξηζε ζηελ Ναδηαλδό. Τόηε, θαζώο 

θαίλεηαη, δέρηεθε ην άγην Βάπηηζκα. Καηόπηλ κόλαζε, όπσο είδακε, γηα έλα 

δηάζηεκα ζηνλ Πόλην καδί κε ην Βαζίιεην. 



Αξγόηεξα ν Γξεγόξηνο ήξζε θνληά ζην γέξνληα παηέξα ηνπ θαη ηνλ 

βνεζνύζε ζηα πνηκαληηθά ηνπ έξγα. Με απαίηεζε όκσο ησλ Φξηζηηαλώλ θαη 

ρσξίο λα ην ζέιεη ν ίδηνο, θαζώο ζεσξνύζε πνιύ κεγάιν ην αμίσκα ηεο 

ηεξνζύλεο, ρεηξνηνλήζεθε πξεζβύηεξνο. 

Ύζηεξα από κεξηθά ρξόληα, κπξνζηά ζηελ επηκνλή ηνπ θίινπ ηνπ θαη 

αξρηεπηζθόπνπ Καηζαξείαο Βαζηιείνπ, δέρηεθε θαη ρεηξνηνλήζεθε από ηνλ 

ίδην, επίζθνπνο ηεο θσκόπνιεο ησλ Σαζίκσλ. 

Δθείλν πνπ αλέδεημε ην Γξεγόξην κεγάιν δάζθαιν θαη πνηκέλα ηεο 

εθθιεζίαο ήηαλ ε ππεξάζπηζε ηεο Οξζνδνμίαο, πνπ πέξλαγε δύζθνιεο κέξεο, 

από ηνλ θίλδπλν ησλ Αξεηαλώλ. 

Σηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, κόλν έλαο κηθξόο λαόο είρε απνκείλεη ζηνπο 

νξζνδόμνπο, πνπ ηνλ νλόκαδαλ ζπκβνιηθά Αγία Αλαζηαζία, ειπίδνληαο πσο 

εθεί ζα αλαζηεζεί μαλά ε Οξζνδνμία. 

Σ’ απηόλ ην λαό ν Γξεγόξηνο εθθώλεζε ηνπο πεξίθεκνπο πέληε ιόγνπο γηα 

ηε ζεόηεηα ηνπ «Υηνύ θαη Λόγνπ» ηνπ Θενύ, κε ζαπκαζηά απνηειέζκαηα. 

Γη απηή ηε ζνθία θαη επιάβεηα ζηα ζεία, δίθαηα ε εθθιεζία καο ηνλ νλόκαζε 

«Θενιόγν», πξώηνλ απηόλ ύζηεξα από ηνλ Άγην Ισάλλε ηνλ Δπαγγειηζηή. 

Σε ιίγν ζηέθηεθε απηνθξάηνξαο ν Μέγαο Θενδόζηνο θαζηεξώλνληαο κε 

δηάηαγκα ηελ Οξζνδνμία. 

Τόηε αλαδείρηεθε ν Γξεγόξηνο Αξρηεπίζθνπνο Κσλζηαληηλνππόιεσο θαη 

Πξόεδξνο ηεο Β’ Οηθνπκεληθήο Σπλόδνπ. Από απηή ηε ζέζε, ην 381, καδί κε 

άιινπο παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο ζηεξέσζαλ ηελ Πίζηε θαη ηελ Οξζνδνμία, 

ζπκπιεξώλνληαο ην Σύκβνιν ηεο Πίζηεσο πνπ άξρηζε ε Α’ Οηθνπκεληθή 

Σύλνδνο. 

Γηα λα εμαζθαιίζεη όκσο ηελ εηξήλε ηεο Δθθιεζίαο, κε κηα εξσηθή πξάμε, 

παξαηηήζεθε από ηνλ αξρηεπηζθνπηθό ζξόλν θαη επέζηξεςε ζηνλ ηόπν 

ηνπ,  όπνπ πέξαζε ηελ ππόινηπε δσή ηνπ κε πξνζεπρή, δηάβαζκα θαη 

ζπγγξαθή βηβιίσλ. Πέζαλε ην 390 κ.Φ. 

Ο Γξεγόξηνο δηαθξίζεθε γηα ηνλ αγλό ηνπ ραξαθηήξα θαη ηηο πνιιέο αξεηέο 

θαζώο θαη γηα ην ηεξάζηην ζπγγξαθηθό ηνπ έξγν, πνπ πεξηιακβάλεη ιόγνπο, 

επηζηνιέο θαη πνηήκαηα. Η Δθθιεζία καο ηνλ θαηέηαμε αλάκεζα ζηνπο αγίνπο 

ηεο θαη ηνλ ηηκά μερσξηζηά ζηηο 25 Ιαλνπαξίνπ θαζώο θαη ζηηο 30 ηνπ ίδηνπ 

κήλα, γηνξηή ησλ Τξηώλ Ιεξαξρώλ. 



 Γίθαηα, ινηπόλ, νλνκάζηεθαλ Γάζθαινη ηῆο νηθνπκέλεο, Μεγάινη Παηέξεο 

ηεο Δθθιεζίαο θαη Πξνζηάηεο ησλ Γξακκάησλ θαη ησλ Σρνιείσλ. 

Δπίζεο δάζθαινη ηεο νηθνπκέλεο νλνκάζηεθαλ  γηαηί κίιεζαλ ζηα πξόζσπα 

γηα ηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο, απηὲο ησλ γνληώλ πξνο ηα παηδηά, ησλ θίισλ 

κεηαμύ ηνπο, ησλ ζπλεξγαηώλ θαη ζπλαδέιθσλ. Με θάζε ηξόπν πξνζπάζεζαλ 

λα εμεγήζνπλ ζηνπο αλζξώπνπο, πὼο απηό πνπ έρεη ζεκαζία ζηε δσή, δελ 

είλαη ε αηνκηθή θαηαμίσζε θαη νη εγσηζηηθὲο επηδηώμεηο, αιιά ην κνίξαζκα κε 

ηνπο ζπλαλζξώπνπο, ν θνηλὸο δξόκνο κε ηνπο άιινπο, ε ζπκπόληα θαη ην 

πλεύκα ηεο ζπζίαο γηα ηνλ θάζε άλζξσπν. 

Γάζθαινη ηεο νηθνπκέλεο αλαγλσξίζηεθαλ γηαηί κίιεζαλ ζηνπο αλζξώπνπο 

γηα ηελ αγάπε θαη ηνλ έξσηα, γηα ην πόζν ζεκαληηθὸ θαη ηεξὸ πξάγκα είλαη 

έλαο άλδξαο λα απνθαζίζεη λα κνηξαζηεί ηελ δσή ηνπ κε κηα γπλαίθα, γηα ην 

πόζν όκνξθν θαη επινγεκέλν είλαη κία γπλαίθα λα ζπκπνξεύεηαη κ’ έλαλ 

άλδξα ζην δύζθνιν δξόκν ηεο δσήο, γηα ην πσο ν Θεὸο δσξίδεη ζε δπὸ 

πξόζσπα πνπ αγαπηνύληαη ηελ πιήξε έλσζε κέζα ζην γάκν. 

Γάζθαινη ηεο νηθνπκέλεο ζηάζεθαλ γηαηί κίιεζαλ ζηνπο πνιίηεο γηα ηελ 

δηθαηνζύλε, ηνλ ζεβαζκὸ ζηνπο λόκνπο θαη ηελ επηαμία κέζα ζηηο αλζξώπηλεο 

θνηλσλίεο. Μίιεζαλ γηα ηηο επζύλεο ησλ αξρόλησλ έλαληη ηνπ ιανύ, αιιά θαη 

γηα ηνλ ζεβαζκὸ πνπ νθείιεη ν ιαὸο ζηνπο δίθαηνπο άξρνληεο ηνπ. Μίιεζαλ 

γηα ηα δεηλά ηνπ πινύηνπ, επέπιεμαλ απζηεξὰ όζνπο έθαλαλ πεξηνπζίεο εηο 

βάξνο ησλ θησρώλ, ζηειίηεπαλ ηνλ δαλεηζκὸ κε ηόθν θαη θάζε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηόηεηα πνπ αδηθνύζε ηνπο αδπλάηνπο. Μίιεζαλ γηα ηα δεηλά ηνπ 

πνιέκνπ, γηα ηνλ ζεβαζκὸ ζηε θύζε θαη ην πεξηβάιινλ. 

 Γάζθαινη ηεο νηθνπκέλεο είλαη αιεζηλά γηαηί κηινύλ ζε όινπο καο, ηνπο 

ζεκεξηλνὺο αλζξώπνπο, αιιά θαη ζηνπο πξηλ θαη ζ’ απηνὺο πνπ ζ’ 

αθνινπζήζνπλ κεηὰ απὸ εκάο, γηα ηνλ Φξηζηό, ηνλ αγαπεκέλν ηνλ γνληὸ θαη 

αδειθό, ηνλ θίιν θαη ζπλεξγάηε, ηνλ βαζηιέα θαη ηαπηόρξνλα ηνλ δνύιν γηα 

ηελ δηθή καο αγάπε, ηνλ ζύληξνθν θαη ζπλνδνηπόξν καο, απηὸλ πνπ λνηάδεηαη 

γηα ηνπο αλζξώπνπο, ώζηε δέρζεθε λα γίλεη έλαο απὸ εκάο, λα πάζεη γηα εκάο 

θαη λα αλαζηεζεί γηα ράξε καο. 

Δύρνκαη νη άγηνη καο ν Μέγαο Βαζίιεηνο, ν Γξεγόξηνο ν Θενιόγνο θαη ν 

ηεξὸο Φξπζόζηνκνο, νη δηδάζθαινη ηεο νηθνπκέλεο, λα θσηίδνπλ ηηο δσέο καο 

θαη λα θσηίδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θάλνπλ ηα  παηδηά καο λα κνξθσζνύλ θαη 

λα ζηεξίδνπλ θαη λα εκπλένπλ ηνπο δαζθάινπο καο ζην δύζθνιό ηνπο έξγν θαη 

λα νδεγνύλ ην γέλνο καο ζηηο ζηελνὺο αηξαπνύο πνπ βαδίδεη. Να εκπλέεη ηνπο 

δαζθάινπο καο λα καζαίλνπλ πξαγκαηηθά γξάκκαηα ζηα παηδηά καο, γηαηί 



δπζηπρώο ππάξρνπλ πνιινί πνπ κόλν δάζθαινη δελ είλαη. Δμππεξεηνύλ άιια 

ζπκθέξνληα θαη κόλν εππαηξίδεο θαη δάζθαινη δελ είλαη θαη δελ επηηεινύλ 

ιεηηνύξγεκα. Ακήλ. 

 


