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30 Ἰανουαρίου 2021 

«Εὐθὺς οὖν ἐξ ἀρχῆς ἐπισκοπεῖν ἕκαστον τῶν µαθηµάτων, καὶ συναρµόζειν τῷ τέλει προσῆκε, κατὰ τὴν 
Δωρικὴν παροιµίαν, τὸν λίθον ποτὶ τὰν σπάρτον ἄγοντας»  

(Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας. Πρὸς τοὺς νέους, ὅπως ἂν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο). 

Πρὸς τοὺς Σεβασµιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς 
καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν 
Κοινοτικῶν Συµβουλίων, τοὺς Ἐντιµολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουµενικοῦ 
Πατριαρχείου, τὰ Ἡµερήσια καὶ Ἀπογευµατινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, 
τὴν Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυµο πλήρωµα 
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀµερικῆς. 

 
Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ, 

Ἡ σηµερινὴ ἡµέρα, ἑορτὴ τῆς Συνάξεως τῶν ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, Βασιλείου τοῦ 
Μεγάλου, Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου καὶ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, εἶναι ἀφιερωµένη στὰ 
ἑλληνικὰ γράµµατα. Ἡ ἑορτὴ αὐτὴ καθιερώθηκε ὡς ἀπάντηση στὴ διαµάχη τῶν τότε 
χριστιανῶν γιὰ τὸ ποιός εἶναι ὁ καλύτερος ἀπὸ τοὺς τρεῖς. Καὶ βέβαια ἡ ἀπάντηση ποὺ 
δίδεται ἑορτάζοντας καὶ τοὺς τρεῖς µαζί εἶναι ὅτι καὶ οἱ τρεῖς εἶναι ἄριστοι χωρὶς καµµία 
διάκριση.  

Ἡ λάµψη τῶν «τριῶν µεγίστων φωστήρων τῆς τρισηλίου Θεότητος» δὲν προέρχεται 
µόνο ἐξ αἰτίας τῆς πνευµατικῆς διδασκαλίας καὶ σοφίας τους, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἰδιαίτερη 
ἐκτίµηση ποὺ εἶχαν στὴν ἐκπαίδευση καὶ στὰ ἑλληνικὰ γράµµατα. Ὁ Μέγας Βασίλειος καὶ 
ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος σπούδασαν στὴν Ἀκαδηµία τοῦ Πλάτωνος. Ὁ ἅγιος 
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος θεωρούνταν ὡς ὁ µεγαλύτερος ρήτορας τῆς ἐποχῆς του, ἐνῶ 



 

 

µαθήτευσε δίπλα στὸ µεγάλο µὴ χριστιανὸ φιλόσοφο Λιβάνιο τὸ Σοφιστή. Οἱ Τρεῖς 
Ἱεράρχες δὲ φοβήθηκαν τὴν ἐπιστήµη καὶ τὴ µάθηση. Ἀντίθετα, ἔθεσαν τὰ ἐπιστηµονικὰ 
εὐρήµατα τῆς ἐποχῆς καὶ τὴ γνώση στὴν ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς πίστεως. 

Ὀνοµάζουµε τὸ Βασίλειο «Μέγα», διότι ἀποτελεῖ πρότυπο ἱεράρχου στὴ διδασκαλία 
τῶν δογµάτων, µοναδικὸ στὴν ποιµαντικὴ φροντίδα χωρὶς πρωσοποληψία καὶ 
παράδειγµα ἀκεραιότητος καὶ ταπεινώσεως. Ἀποκαλοῦµε τὸν Ἰωάννη «Χρυσόστοµο», 
διότι τὰ κηρύγµατά του ἦταν µοναδικὰ καὶ ἐµπνευσµένα, πολυτιµότερα ἀπὸ τὸ χρυσὸ καὶ 
τὰ πολύτιµα πετράδια. Δίδουµε τὸ ἐπίθετο «Θεολόγος» στὸ Γρηγόριο, διότι τὰ 
συγγράµµατα καὶ τὰ ποιήµατά του εἶναι γεµάτα µὲ ὑψηλὰ θεολογικὰ νοήµατα, ποὺ 
ἐκφράζουν τὴν ἀλήθεια τῆς ὀρθόδοξης διδασκαλίας γιὰ τὴν Ἁγία Τριάδα. 

Καὶ οἱ τρεῖς αὐτοὶ µεγάλοι διδάσκαλοι στόλισαν τὰ θεολογικά τους ἔργα µὲ 
πολύτιµα πετράδια, βγαλµένα ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία καὶ τὴν Παιδεία. Καὶ οἱ τρεῖς 
χρησιµοποιοῦν τὴ ἴδια δωρικὴ παροιµία «τὸν λίθον ποτὶ τὰν σπάρτον ἄγοντας» δηλαδή 
«ἡ πέτρα τοποθετεῖται ἀκολουθώντας τὸ νῆµα τῆς στάθµης», τὴν ὁποία χρησιµοποιεῖ ὁ 
ἅγιος Γρηγόριος στὴν Ἐπιστολὴ 38 «Πρὸς Θεµίστιον», καὶ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος 
στὸ «Ὑπόµνηµα εἰς τὴν Α´ πρὸς Κορινθίους - Ὁµιλία 35». Ὁ σοφός οἰκοδόµος πρώτα 
ὑπολογίζει καὶ συλλέγει τὰ ὑλικὰ ποὺ χρειάζεται καὶ ἔπειτα ἀρχίζει τὴν οἰκοδοµή. Ἔτσι 
καὶ κατὰ τὸ χτίσιµο τῶν ψυχῶν µας πρέπει ἐπίσης νὰ ὑπολογίσουµε καὶ νὰ 
κατηγοροποιήσουµε τὰ ὑλικὰ ποὺ θὰ χρησιµοποιηθοῦν. Κάποια εἶναι εποικοδοµητικά, 
ἄλλα διασκεδάζουν καὶ εὐφραίνουν τὸν ἀκροατή, ἄλλα εἶναι χρήσιµα γιὰ παραινέσεις καὶ 
συµβάλλουν στὴν πνευµατικὴ καὶ σωµατικὴ ὑγεία. 

Οἱ τρεῖς Ἱεράρχες βρῆκαν θησαυροὺς γνώσεως καὶ σοφίας µελετώντας κείµενα τῶν 
ἀρχαίων ἑλλήνων συγγραφέων καὶ καλοῦν ὅλους µας νὰ τοὺς µιµηθοῦµε παραδίδοντας 
τὴν κληρονοµιά αὐτὴ στὰ παιδιά µας. Ἂς ἑορτάσουµε λοιπὸν σήµερα τὴ µνήµη τους 
ὑποσχόµενοι ὅτι θὰ καλλιεργήσουµε καὶ θὰ διατηρήσουµε τὴ γλώσσα καὶ τὸν πολιτισµό 
µας, αὐτὸν τὸν τεράστιο καὶ ἀνεκτίµητο θησαυρὸ ποὺ ὀνοµάζεται Ἑλληνικὴ Παιδεία. 
Αὐτὸ εἶναι τὸ αἷµα µας! Αὐτὴ εἶναι ἡ κληρονοµιά µας! Ἂς βαδίσουµε στὸ δρόµο ποὺ 
χάραξαν οἱ «Τρεῖς µέγιστοι φωστῆρες τῆς τρισηλίου θεότητος»!  

Μετὰ πατρικῆς ἀγάπης ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 

  
† ὁ Ἀµερικῆς Ἐλπιδοφόρος 


