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ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
Πρός 
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί 
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
 
ΘΕΜΑ: «Περί ἀποστολῆς Μηνυμάτων διά τήν Ἑορτήν τῶν Τριῶν 
Ἱεραρχῶν πρός τούς Ἐκπαιδευτικούς ὅλων τῶν βαθμίδων καί 
πρός τούς μαθητάς καί τάς μαθητρίας ὅλων τῶν Ἑλληνικῶν Σχο-
λείων» 
 
 
 Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς 
Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 13ης μηνός Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., καί 
κατόπιν τοῦ ὑπ' ἀριθμ. πρωτ. 1/4.1.2016 ἐγγράφου τῆς Εἰδικῆς 
Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος, δι' οὗ ὑποβάλ-
λεται πρότασις διά τήν ἀνάγνωσιν κειμένου Αὐτῆς ἀπευθυ-
νομένου: α. πρός τούς Ἐκπαιδευτικούς ὅλων τῶν βαθμίδων 
ἐκπαιδεύσεως καί β. πρός τούς μαθητάς καί τάς μαθητρίας ὅ-
λων τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων, τῶν ὑπαγομένων εἰς τήν Ἐκ-
κλησίαν τῆς Ἑλλάδος, κατά τήν προσεχῆ Ἑορτήν τῶν Τριῶν Ἱε-
ραρχῶν (30.1.2016), γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνο-
δος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως ἐγκρίνῃ 
καί ἐπευλογήσῃ τήν ἀνωτέρω πρότασιν, ἀποστείλῃ δέ διά τοῦ 
παρόντος τά σχετικά κείμενα, ἵνα μερίμνῃ τῶν ἑκασταχοῦ Σε-
βασμιωτάτων Μητροπολιτῶν σταλοῦν καί ἀναγνωσθοῦν τό 
πρῶτον ὑπό τῶν Ἐκπαιδευτικῶν καί τό δεύτερον εἰς τά Σχολεῖα 
κατά τήν ἡμέραν τῆς Ἑορτῆς. 
 



Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς 

 
 
 

† Ὁ Μεθώνης Κλήμης 
Κοινοποίησις: 
Εἰδικήν Συνοδικήν Ἐπιτροπήν 
Πολιτιστικῆς Ταυτότητος 
Παρ’ ἡμῖν 

ΜΗΝΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ 
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 

(30 Ἰανουαρίου 2016) 
 

Πρός τούς Ἐκπαιδευτικούς ὅλων τῶν βαθμίδων 
 
 Ἀγαπητοί μας Ἐκπαιδευτικοί, 
  Ὁ κατ’ ἔτος ἑορτασμός τῶν Ἐφόρων τῆς Παιδείας μας, 
τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, εἶναι ἄριστη εὐκαιρία 
ἐπικοινωνίας τῆς ποιμαίνουσας Ἐκκλησίας μέ Σᾶς, τούς 
διδασκάλους καί ἐκπαιδευτικούς τῆς Πατρίδος μας, οἱ ὁποῖοι 
δαπανᾶτε τόν ἑαυτό Σας στό λειτούργημα τῆς ἠθικῆς, τῆς 
γνωσιακῆς καί τῆς πνευματικῆς διαπλάσεως, καθώς καί τῆς 
συγκροτήσεως τῶν μαθητῶν καί τῶν μαθητριῶν τῶν σχολείων.  

Οἱ Τρεῖς Μέγιστοι Φωστῆρες καί διδάσκαλοι, οἱ Ἅγιοι: 
Μέγας Βασίλειος, Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καί Γρηγόριος ὁ 
Θεολόγος 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». 

Γνωρίζουμε πολύ καλά πώς καί Σεῖς, ὅπως καί ὅλοι μας, 
μαθητεύετε καί μαθητεύουμε διά βίου· παράλληλα εἴστε 
κληροδοτημένοι μέ περισπούδαστη κληρονομιά, τήν ὁποία, 
συχνά μέ θυσιαστικό τρόπο, προσπαθεῖτε νά 
μεταλαμπαδεύσετε στούς μαθητές καί στίς μαθήτριές Σας. 

Ἐπιθυμοῦμε νά γνωρίζετε, ὅτι τιμοῦμε τό ἔργο καί τήν 
ἀποστολή Σας. 



Προσευχόμαστε καθημερινά γιά Σᾶς καί γιά τίς 
οἰκογένειές Σας, ὥστε ὅσο τό δυνατόν ἀπρόσκοπτα νά ζεῖτε τίς 
πλούσιες ἠθικές ἀξίες τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί νά τίς 
μεταδίδετε στά παιδιά μας. 

Ἡ ἱερότητα τῆς ζωῆς, ἡ ἱερότητα τῆς γνώσης, καθώς καί 
οἱ ἀρετές τῆς Ἀγάπης καί τῆς Ελευθερίας, ἀποτελοῦν 
ἀναντικατάστατες ἀξίες τῆς προσφορᾶς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν 
καί ὁδοδείκτες πολύτιμοι στό Ἔργο Σας. 

 
Οἱ Ἅγιοι Λόγιοι Τρεῖς Ἱεράρχες ἔδρασαν τόν 4ο αἰώνα, 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. Ἔπραξαν τό καθῆκον τους μέ σεβασμό 
στόν Θεό, στόν ἄνθρωπο καί στήν προσωπική τους εὐθύνη. 

Ἡ κοινή Ἐκκλησιαστική Ἑορτή τῶν Ἁγίων Τριῶν 
Ἱεραρχῶν καθιερώθηκε τόν 11ο αἰώνα καί ὡς προστάτες τῆς 
παιδείας καί τῶν γραμμάτων, διακρίνονται ὡς πρόσωπα καί 
πρότυπα σπάνιας ἀξίας στήν κοινωνική καί στήν πνευματική 
ζωή τοῦ Ἑλληνισμοῦ. 

Ἀγαπητοί μας Ἐκπαιδευτικοί,  
ὡς Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί 

συναντιλήπτορές Σας, κατανοοῦμε ὅτι ὑπεύθυνοι γιά τήν 
παιδεία εἴμαστε οἱ πάντες καί θέλουμε νά γνωρίζετε καί Σεῖς, 
ὅτι εἴμαστε στό πλευρό Σας γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ 
Ἐκπαιδευτικοῦ Σας ἔργου καί τῆς διαπαιδαγωγήσεως τῶν νέων 
μας. 

Μέσα ἀπό τή γνώση πού ἐλευθερώνει καί χαριτώνει, 
μέσα ἀπό τήν πνευματική καλλιέργεια πού ἀναπτύσσει καί 
κοσμοποιεῖ τά πρόσωπα πού γεύονται τό κάλλος καί τήν ἀξία 
τῆς Ἑλληνορθοδόξου παιδείας μας, δημιουργοῦνται συνθῆκες 
γιά τήν ἐπιλογή ὁλοκληρωμένης ζωῆς, μεστῆς νοημάτων καί 
πράξεων ἀρετῆς.  

Μέ αὐτές τίς ἑόρτιες σκέψεις, ἀπευθύνουμε ὁλόθυμα τήν 
εὔκαρπη εὐλογία τοῦ Θεοῦ, σέ Σᾶς καί στίς οἰκογένειές Σας, 
ὥστε ἡ ἀνάγνωση τῆς ζωῆς καί τῶν ἐμπειριῶν τῶν Ἁγίων 
Τριῶν Ἱεραρχῶν, νά Σᾶς ἐνδυναμώνει στίς δυσκολίες τοῦ 
Ἔργου Σας καί νά ζωογονεῖ τήν μαρτυρία τῆς εὐθύνης Σας. 
  

Μέ πατρική ἀγάπη καί θερμές εὐχές 



Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΗΝΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ 
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 

(30 Ἰανουαρίου 2016) 
 

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 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 

 


