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Μήνυμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεωργίου
προς τους Εκπαιδευτικούς και τους Μαθητές της καθ’ ημάς Μητροπόλεως
για την εορτή των Τριών Ιεραρχών
Αγαπητοί μου Εκπαιδευτικοί και
αγαπητά μου παιδιά,
Ο φετινός εορτασμός των Τριών Ιεραρχών συμπίπτει με ασυνήθιστες συνθήκες για την
πατρίδα μας. Μακριά ο ένας από τον άλλο και με επικοινωνία εξ αποστάσεως καλούμαστε
όλοι να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που έχουν προκύψει από την πανδημία. Κι έρχεται η
εορτή των Προστατών των ελληνικών γραμμάτων να μας υπενθυμίσει τη σημασία των
λόγων και των έργων των μεγάλων αυτών διδασκάλων, του Μεγάλου Βασιλείου, του
Γρηγορίου του Θεολόγου και του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, οι οποίοι αντιμετώπισαν
διαφορετικές από τις σημερινές αλλά πολύ δύσκολες συνθήκες στην εποχή τους.
Η δράση τους δεν περιορίζεται στο θρησκευτικό πεδίο, αλλά και στο κοινωνικό. Και οι
Τρείς Ιεράρχες διακρίθηκαν για τις σπουδές τους. Στάθηκαν θαρραλέοι μπροστά στο δίκαιο
και πρωτοπόροι σε κάθε ανθρωπιστική δραστηριότητα. Η ζωή τους ήταν αφιερωμένη στο
Θεό και στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου.
Τους τιμούμε σήμερα γιατί με τα έργα τους και τη συμπεριφορά τους εδραίωσαν και
ανύψωσαν τη χριστιανική πίστη και μίλησαν για την αξία του ανθρωπίνου προσώπου.
Τις ίδιες αξίες μεταλαμπάδευσαν και οι Διδάσκαλοι του Γένους μας, όπως ο Άγιος Κοσμάς
ο Αιτωλός και πολλοί άλλοι, στους σκλαβωμένους ρωμιούς προετοιμάζοντας την
Επανάσταση ενάντια στον οθωμανικό ζυγό. Φέτος που συμπληρώνονται 200 χρόνια από την
Επανάσταση του 1821 ας θυμηθούμε τον αγώνα των προγόνων μας κι ας αναλογιστούμε τη
θυσία και την προσφορά τους σε εμάς.
Ας τιμήσουμε τους Τρείς Ιεράρχες καθώς και τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του
1821 έχοντας ως οδηγό τη στάση ζωής και το έργο των Τριών Ιεραρχών αλλά και την
αγωνιστικότητα και τον ηρωισμό των αγωνιστών του 1821, οι οποίοι θυσιάστηκαν για του
Χριστού την πίστη την αγία και της πατρίδος την ελευθερία.
Αυτή την παρακαταθήκη που μας παρέδωσαν ας κρατήσουμε ανόθευτη και αυτή να
εμπνέει τη ζωή και τα έργα μας.
Με πολλή αγάπη και εγκάρδιες ευχές για υγεία, πρόοδο και πνευματική προκοπή.

