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«Να θεσπίσουμε των Τριών Ιεραρχών ως ημέρα
χωρίς κινητό τηλέφωνο»
Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας

Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας, κ.
Γαβριήλ, προς τους νέους της Μητροπόλεως επί τη εορτή των Τριών Ιεραρχών,
όπου, καθώς αναφέρεται χαρακτηριστικά:
«Οι Τρείς αυτοί Πατέρες έζησαν σε μία περίοδο με πολλούς διωγμούς.
Ποτέ όμως δεν δείλιασαν, ποτέ δεν υπολόγισαν κίνδυνο μπροστά στην
αγάπη τους για την Εκκλησία. Αντιμετώπισαν θύελλες, δίνοντας άνισες
μάχες και ενώ ήταν μόνοι, αδύναμοι, ασθενικοί και εντελώς γυμνοί από
κάθε κοσμική ισχύ, στο τέλος νίκησαν!».
Προς το τέλος του μηνύματός του, ο Σεβασμιώτατος ταπεινά προτείνει:

«Αν θέλουμε να τιμήσουμε τους Τρείς Ιεράρχες, ας ενδιαφερθούμε αρχικά
να τους μιμηθούμε. Αν θέλουμε πραγματικά να Τους τιμήσουμε, δε
χρειάζεται να το κάνουμε μέσα από ακίνδυνες τυπικές εορτές.
…Ας

δράσουμε

λοιπόν

και

ας

ενεργοποιηθούμε

μέσα

από

την

απενεργοποίηση των κινητών μας τηλεφώνων.
Ταπεινά προτείνω να θεσπίσουμε την ημέρα της εορτής των Τριών
Ιεραρχών (30 Ιανουαρίου) ως ημέρα χωρίς κινητό τηλέφωνο».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ:
Αγαπητά μου παιδιά,
Πλησιάζει η μεγάλη εορτή των προστατών παιδείας μας, η εορτή των Αγίων Τριών
Ιεραρχών, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του
Χρυσοστόμου.
Τρεις μεγάλες προσωπικότητες που σφράγισαν με τη ζωή και την διδασκαλία τους
όχι μόνο την εποχή τους, αλλά και όλους τους μετέπειτα χριστιανικούς αιώνες
έως και τις μέρες μας.
Οι Τρείς αυτοί Πατέρες έζησαν σε μία περίοδο με πολλούς διωγμούς. Ποτέ όμως
δεν δείλιασαν, ποτέ δεν υπολόγισαν κίνδυνο μπροστά στην αγάπη τους για την
Εκκλησία. Αντιμετώπισαν θύελλες, δίνοντας άνισες μάχες και ενώ ήταν μόνοι,
αδύναμοι, ασθενικοί και εντελώς γυμνοί από κάθε κοσμική ισχύ, στο τέλος
νίκησαν! Οι κοινωνικές τους θέσεις είναι τόσο σύγχρονες και ριζοσπαστικές που
νομίζει κανείς πως έχουν γραφεί σήμερα, στα χρόνια της κρίσης: «…Οι κοινωνικές
ανισότητες δεν είναι θέλημα Θεού», αναφέρει ο άγιος Γρηγόριος, «ο Θεός
δημιούργησε τον άνθρωπο ελεύθερο… Με την πτώση όμως θρυμματίστηκε η
αρχική ενότητα και ισοτιμία μεταξύ των ανθρώπων… και έτσι οι άνθρωποι
χωρίστηκαν σε πλούσιους και φτωχούς, ελεύθερους και δούλους… Εμείς όμως, σαν
χριστιανοί οφείλουμε να αποβλέπουμε και να τείνουμε στην αρχική ενότητα, στο
νόμο του Θεού και όχι στο νόμο του ισχυρού».

Οι Τρείς Πατέρες πιστεύουν ξεκάθαρα πως η μανία του πλούτου και τα
συμφέροντα των ισχυρών ευθύνονται για την κατάντια των κοινωνιών, για την
πείνα, την εγκατάλειψη, τους πολέμους. «Οι πόλεμοι» γράφει ο ιερός Χρυσόστομος
«γίνονται από τον έρωτα για τα χρήματα», ενώ ο Μ. Βασίλειος διερωτάται «έως
πότε θα κυβερνά ο πλούτος που είναι η αιτία του πολέμου;»
Λόγια μεγάλα, λόγια αληθινά! Λόγια που ίσως πληγώνουν πολλούς όμως η αξία
τους αποδεικνύεται περίτρανα και διαρκώς μέσα στην ιστορία.
Οι Τρείς Ιεράρχες διακρίθηκαν και σε μια άλλη διάσταση της προσωπικότητά τους.
Πάσχισαν και φρόντισαν να αγκαλιάσουν τη φύση. Αγάπησαν τη φύση με όλη την
ύπαρξή τους.
Δέχονται την δημιουργία κόσμου και του ανθρώπου, ως αποτέλεσμα της
ελεύθερης αγαπητικής ενέργειας του Τριαδικού Θεού. Έτσι όταν ο άνθρωπος
κοιτάζει γύρω του, οφείλει να βλέπει παντού την αγαπητική ενέργεια του Θεού,
ακόμα και στα πιο μικρά πράγματα. Άρα δεν μπορεί ο άνθρωπος να κακοποιεί τη
φύση, γιατί τότε είναι σαν να αρνείται αυτή την αγάπη του Θεού.
Σήμερα, η φύση είναι καταδικασμένη από την καταστροφική μανία του ανθρώπινου
εγωισμού. Έχασε το σεβασμό μας. Ο πλανήτης μας βρίσκεται σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης.
Χρειάζεται να γίνουν ριζικές αλλαγές στα μοντέλα που καθημερινά παράγουμε και
καταναλώνουμε αν θέλουμε πραγματικά να ελπίζουμε σε μία αλλαγή.
Αν θέλουμε να τιμήσουμε τους Τρείς Ιεράρχες, ας ενδιαφερθούμε αρχικά να τους
μιμηθούμε. Αν θέλουμε πραγματικά να Τους τιμήσουμε, δε χρειάζεται να το
κάνουμε μέσα από ακίνδυνες τυπικές εορτές.
…Ας δράσουμε λοιπόν και ας ενεργοποιηθούμε μέσα από την απενεργοποίηση των
κινητών μας τηλεφώνων.
Ταπεινά προτείνω να θεσπίσουμε την ημέρα της εορτής των Τριών Ιεραρχών (30
Ιανουαρίου) ως ημέρα χωρίς κινητό τηλέφωνο.
Η διδασκαλία των Τριών Ιεραρχών μας καλεί σε συστράτευση.
Ας αποτελέσει η μνήμη τους ημέρα αγάπης και σεβασμού προς το φυσικό
περιβάλλον…

Ο Μητροπολίτης σας

