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ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
1
 

Προσεγγίζοντάς τους ως σύμβολα ελληνορθόδοξης παιδείας 

 

 

Ναι, σήμερα είναι η γιορτή των Τριών Ιεραρχών. Συνεορτάζουν τρεις άγιοι και 

μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο θεολόγος  

και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Είναι  όμως και γιορτή της Παιδείας. Ο διφυής 

χαρακτήρας της γιορτής προκαλεί από μόνος του το εξής ερώτημα. Γιατί ένας 

κατεξοχήν εορτασμός του πνεύματος, της γνώσης και της καλλιέργειας ταυτίζεται 

στην Ελλάδα με μια θρησκευτική γιορτή; Είναι σύμπτωση; Είναι ιδεολόγημα;  

Όχι, ο συνεορτασμός αυτός δεν είναι τυχαίος, ούτε προϊόν ιδεολογήματος, αλλά είναι 

σύμβολο της πνευματικής και πολιτισμικής πραγματικότητας που ακούει στο όνομα 

Ελληνορθοδοξία. Πρόκειται για την ιστορική συνείδηση που διαμορφώθηκε μέσω  

της δυναμικής συσχέτισης του αρχαιοελληνικού πνεύματος και της χριστιανικής 

πίστεως.  

Οι τρεις μέγιστοι φωστήρες της τρισηλίου θεότητος, όπως το απολυτίκιο της ημέρας 

αποκαλεί τον Βασίλειο τον Μέγα, τον Γρηγόριο τον θεολόγο και τον Ιωάννη τον 

Χρυσόστομο, είχαν ως ύψιστη αποστολή να μεταλαμπαδεύσουν στην Οικουμένη την 

ορθή πίστη και ζωή, αλλά η ιστορία τους ανακήρυξε προστάτες της παιδείας και των 

Ελληνικών γραμμάτων. 

Τον συνεορτασμό των Τριών Ιεραρχών θέσπισε το 1054 ο  λόγιος επίσκοπος 

Ευχαΐτων Ιωάννης Μαυρόπους, μετά από οραματική παρότρυνση των αγίων, για να 

τεθεί τέρμα σε μια άγονη συζήτηση, που είχε ξεσπάσει ανάμεσα στους λογίους της 

εποχής, για το ποιος από τους τρεις είναι ο σημαντικότερος.  

Ο θαυμασμός για το έργο των τριών μεγάλων οικουμενικών δασκάλων χώρισε τους 

λόγιους σε τρεις παρατάξεις τους Βασιλείτες, Γρηγορίτες και Ιωαννίτες, που έριζαν 

για το «τις αν είη μείζων;» και η έριδά τους είχε κατέβει στο λαό.  

Δεν έριζαν για το ποιος είναι αγιότερος, αλλά για το ποιος από τους τρεις ξεχώριζε 

στον τομέα των γραμμάτων.  

Βέβαια, η ιστορία του «Βυζαντίου» επιβεβαιώνει ότι, σε κάθε φάση πολιτισμικής 

άνθησης και αναγέννησης  των γραμμάτων, οι μορφές των Τριών Ιεραρχών και το 

συγγραφικό τους έργο βρίσκονται στο επίκεντρο των λογίων. 

Όχι μόνο στην εποχή του Ιωάννη Μαυρόποδα (τον 11
ο
 αι), αλλά και  στην εποχή του 

Μ. Φωτίου (9
ο
 αι), στην εποχή του Ευστάθιου Θεσσαλονίκης (12

ο
 αι) και στην εποχή 

των Παλαιολόγων (14
ο
-15

ο 
αι). 
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Όμως, η άγονη αυτή συζήτηση σχετίζεται και συμπίπτει χρονικά με την αναβίωση 

κατά τον ΙΑ΄ αιώνα των σπουδών της Πλατωνικής και Αριστοτελικής φιλοσοφίας και 

ο βαθύτερος λόγος για τον οποίο ξέσπασε οφείλεται στην προσπάθεια, που έγινε να 

υποταγεί η πίστη στη φιλοσοφία.  

Και είναι προφανές ότι το ερώτημα για το «τις αν είη μείζων;» υπέκρυπτε την αγωνία 

για την ενότητα και το μέλλον της πνευματικής και πολιτισμικής σχέσης των δυο 

μεγεθών: της ελληνικής σκέψης και της ορθόδοξης πίστης.  

Στα νεότερα χρόνια, η γιορτή των Τριών Ιεραρχών θεσπίσθηκε και ως γιορτή των 

Ελληνικών Γραμμάτων το 1842  από την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Όχι 

μόνο για να μην λησμονηθεί ότι στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας επείχε θέση εθνικής 

εορτής, δια της οποίας το γένος επιβεβαίωνε την ταυτότητά του και καλλιεργούσε τη 

συνείδηση ότι αποτελεί την αδιάσπαστη ιστορική συνέχεια του Αρχαίου και 

Ρωμαϊκού Ελληνισμού, αλλά και για να σημάνει ότι ο Ελληνικός λαός ζούσε την 

Ελληνικότητά του με τη μορφή της Ορθοδοξίας. Η Ορθοδοξία ήταν η Ελληνικότητά 

του. 

Ο συνεορτασμός τους, λοιπόν, έχει να κάνει με το τι προσέφεραν οι Τρεις Ιεράρχες 

στον Ελληνισμό και στην Ορθοδοξία. 

Και οι τρεις υπήρξαν λαοφιλείς και θεοπρόβλητοι Ιεράρχες, πανεπιστήμονες στη 

μόρφωση, ευαίσθητοι  κοινωνικά, με  έντονη φιλανθρωπική δράση και ιεραποστολική 

προσφορά. Υπεράσπισαν με πάθος την αλήθεια από την πλάνη των αιρέσεων, 

στηλίτευσαν τις εκτροπές του κλήρου και έμειναν ασυμβίβαστοι με το πολιτικό και 

εκκλησιαστικό κατεστημένο. 

Φύση ασκητική, ο αρχιεπίσκοπος Καισαρείας Βασίλειος, με χαρακτήρα  αυστηρό  και 

βούληση ισχυρή, αλλά όχι δυνατό σώμα, έφυγε μόλις 50 ετών. Παρέμεινε πάντα στη 

μνήμη της Εκκλησίας ως   «Μέγας» . Μέγας πνευματικός ποιμένας που κύριο  μέλημά 

του είχε την ειρήνευση της Εκκλησίας. Έδωσε  όλα τα χρήματά του για να βοηθήσει 

τους πεινασμένους και έχτισε την περίφημη Βασιλειάδα, ένα συγκρότημα με 

πτωχοκομείο, ορφανοτροφείο, γηροκομείο, νοσοκομείο και ξενοδοχείο. 

Ο  Γρηγόριος, φύση ποιητική, ήταν εραστής της σοφίας. «Τίποτα δεν προτιμώ  

περισσότερο, έλεγε, από τις σπουδές μου». Ορθοτομώντας το λόγο της αλήθειας, 

κήρυξε την τριαδική θεότητα και τιμάται ως Θεολόγος.   

Προσπάθησε  να αποφύγει τη χειροτονία, γιατί θεωρούσε ανάξιο τον εαυτό του να 

εκπληρώσει τέτοια καθήκοντα. Πιέσθηκε να γίνει Πατριάρχης Κων/λης, αλλά 

παραιτήθηκε από το θρόνο για να μην τεθεί υπό αμφιβολία η αγάπη του για την 

Εκκλησία και την ενότητά της.  

Δυναμικός χαρακτήρας ο Ιωάννης, βαθιά  διαποτισμένος με την ελληνιστική 

κληρονομιά, αττικιστής στη γλώσσα και το ύφος, είναι το χρυσό στόμα, ο ρήτορας 
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της Εκκλησίας. Δάσκαλος με έντονο ενδιαφέρον για τα καθημερινά προβλήματα  του 

λαού. Τόνισε την αναγκαιότητα της ασκητικής απαρνήσεως στον κόσμο.   Ζήτησε την 

αναμόρφωση του ήθους, όχι μόνο των λαϊκών, αλλά και των κληρικών. Επιδίωξε την 

κάθαρση της Εκκλησίας από τους ανάξιους κληρικούς και δεν δίστασε να ελέγξει την 

αυτοκράτειρα Ευδοξία για τη ζωή της, η οποία τον εξόρισε στα βάθη της Αρμενίας. 

Πέθανε εξόριστος στα Κόμανα της Αρμενίας μέσα σε  αφάνταστες κακουχίες με 

πνεύμα απτόητο και αδούλωτο.  

Οι τρεις Ιεράρχες έζησαν τον Δ΄ αιώνα, σε μια εποχή κρίσιμη για την ορθοδοξία, 

κρίσιμη και για την πορεία της σχέσεως της Ελληνικής ορθολογικής σκέψης και  της 

Χριστιανικής πίστεως. Οι αιρέσεις, που απείλησαν την ενότητα της εκκλησίας δεν 

είναι παρά ο πυρετός, ένα σύμπτωμα μιας πολιτισμικής διαδικασίας, της πρόσληψης 

και μετάπλασης του αρχαιοελληνικού πνεύματος από την  αποκαλυπτική χριστιανική 

αλήθεια.  

Αξίζει να επισημανθεί ότι  η συνάντηση των δυο κόσμων, της  Ελληνικής Σκέψης και 

της Χριστιανικής πίστης,  έφερε εξ αρχής στο προσκήνιο τις  αντιθέσεις τους, αλλά 

στην πορεία των τριών πρώτων αιώνων δεν προβάλλονται μόνο οι διαφορές τους, 

εγκαινιάζεται και μια διαλεκτική σχέση σε μια κοινή βάση, το οικουμενικό πνεύμα.   

Το πνεύμα του Ισοκράτη «και μάλλον Έλληνας καλείσθαι τους της παιδείας της 

ημετέρας, ή τους της κοινής φύσεως μετέχοντας» συνάπτεται αρμονικά με το πνεύμα 

του φιλόσοφου και μάρτυρα Ιουστίνου (165μχ) «οτι οἱ μετά λόγου βιώσαντες 

Χριστιανοί εἰσι, κἄν ἄθεοι ἐνομίσθησαν, οἷον ἐν Ἕλλησι μεν Σωκράτης καί 

Ἡράκλειτος καὶ οἱ ὅμοιοι αὐτοῖς, ἐν βαρβάροις δὲ ᾿Αβραὰμ καὶ ᾿Ηλίας καὶ ἄλλοι 

πολλοί».    

Στα πλαίσια του διαλόγου η Ελληνική Σκέψη ρωτούσε την Εκκλησία: ποια είναι η 

αλήθεια που πρεσβεύεις για να την εκφράσω με το δικό μου λόγο; ενώ η Εκκλησία 

ρωτούσε την Ελληνική Σκέψη: ποια είναι τα ερωτήματά σου για να τα απαντήσω με 

τη δική μου πίστη; 

Αίφνης, όμως  η βαίνουσα προς εξομάλυνση αντίθεση χριστιανισμού – ελληνισμού 

επανήλθε στο προσκήνιο. Αυτό οφείλεται στον αυτοκράτορα Ιουλιανό, που ήθελε τη 

χριστιανική πίστη και τον ελληνικό λόγο ως οντότητες αντιθετικές ανόμοιες και 

εχθρικές, ως οντότητες που αδυνατούν να συνυπάρξουν.  

Ακολουθώντας  ο Ιουλιανός μια πολιτική παλινόρθωσης της «εθνικής θρησκείας» των 

Ελλήνων και διωγμού της Εκκλησίας,  συνέβαλε στην επί αιώνες επιβίωση αυτής της 

αντίθεσης.  Και η απόφασή του να απαγορεύσει στους χριστιανούς τη γνώση της 

κλασικής παιδείας, αποκλείοντάς τους έτσι από την Ελληνική γραμματεία και σοφία, 

είχε ως συνέπεια να αυξηθεί  σε ένα μεγάλο ποσοστό των χριστιανών η εχθρότητα 

προς κάθε τι ελληνικό. 
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Οι τρεις Ιεράρχες είχαν ακράδαντη πεποίθηση ότι το Πνεύμα το ελληνικό, που έμαθε 

να συναντάται με το άλλο, να διαλέγεται με το ξένο, να αφομοιώνει το διαφορετικό 

και να προσδιορίζει την ελληνικότητα με κριτήριο τη μετοχή στην κοινή παιδεία, θα 

μπολιάζονταν αρμονικά με τη θρησκεία της αγάπης, με τη θρησκεία της θυσίας και 

της καταλλαγής, της ισότητας και της ειρήνης. 

Γι αυτό, ξεπερνώντας τις προκαταλήψεις του χριστιανικού τους περιβάλλοντος, 

τόλμησαν να σπουδάσουν, ο μεν Βασίλειος και Γρηγόριος, φιλοσοφία και ρητορική, 

και όχι μόνο, στις «εθνικές»  σχολές της Αθήνας, έχοντας μάλιστα ως συμφοιτητή 

τους τον μετέπειτα αυτοκράτορα Ιουλιανό, ο δε Χρυσόστομος στη σχολή της 

Αντιόχειας κοντά στον ξακουστό εθνικό ρήτορα και δάσκαλο Λιβάνιο.  

Εργάζονται να συνδέσουν την Εκκλησία με την Παιδεία, την πίστη με τα γράμματα. 

Υπερασπίζονται, έναντι του Ιουλιανού, το δικαίωμα των χριστιανών στα αγαθά της 

Ελληνικής Παιδείας και καταπολεμούν την εντός της Εκκλησίας αρνητική και 

εχθρική τάση προς κάθε τι ελληνικό. 

Δεν δίστασαν να στραφούν εναντίον εκείνων των χριστιανών, που υποτιμούσαν την 

Ελληνική παιδεία κατηγορώντας τους ότι δεν ξέρουν τι τους γίνεται.   

Γι αυτό, ο  Βασίλειος, συμβουλεύοντας ως ποιμένας τους νέους των χριστιανών, 

υπογράμμισε με σημασία «ότι πάσα η ποίησις του Ομήρου αρετής εστίν έπαινος». 

Ωστόσο δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι η σχέση των χριστιανών με τα κείμενα  της 

κλασικής γραμματείας πρέπει να είναι επιλεκτική. Έλεγε χαρακτηριστικά. « Όπως δεν 

τρώμε βλαβερές κι επικίνδυνες τροφές, έτσι δεν πρέπει να διαβάζουμε ακατάλληλα 

βιβλία, που καταστρέφουν την ψυχή». Και «όπως όταν κόβουμε τα τριαντάφυλλα 

αποφεύγουμε τα αγκάθια, έτσι και στη μελέτη των Ελλήνων συγγραφέων για να 

ωφελούμαστε πρέπει να φυλαγόμαστε από τα βλαβερά». Και ο Γρηγόριος  ο 

Θεολόγος προτρέπει:  «Να μιμείσαι το έργο της σοφής μέλισσας, που με πολλή  

σοφία τρυγάει από κάθε άνθος μόνον ό,τι είναι χρήσιμο» .        

Για τους τρεις Ιεράρχες η πίστη στο Χριστό και στα διδάγματα της Εκκλησίας δεν 

αντιστρατεύονται την παράδοση στις Επιστήμες, στις Τέχνες και στα γράμματα, που 

δημιούργησε ο ελληνικός στοχασμός. Ο Γρηγόριος, μάλιστα με τα περίφημα «Έπη» 

του μετέφερε τη δογματική θεολογία σε ποιήματα ομηρικού ύφους. 

Και αυτό το έκανε για να διδάσκονται οι χριστιανοί αρχαία ελληνική ποίηση και 

τραγωδία, σε περίπτωση που επιτύγχαναν τα μέτρα του Ιουλιανού. 

Μέσα από τις σπουδές τους οι Τρεις Ιεράρχες διέγνωσαν ότι το αρχαιοελληνικό 

πνεύμα, που άγγιξε την τελειότητα στην Τέχνη και τη Φιλοσοφία, που έβαλε τα 

θεμέλια στην Επιστήμη, τη Δημοκρατία και την Δικαιοσύνη, δεν έπαψε να είναι  

πνεύμα θρησκευτικό και να στρέφεται προς το θεό. 
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Διαπίστωσαν ότι το ενδιαφέρον για τα οντολογικά και υπαρξιακά προβλήματα των 

ανθρώπων είναι ένα ευδιάκριτο χαρακτηριστικό του ελληνικού πνεύματος. Όμως την 

πληρότητα των απαντήσεων σε αυτά μπορούσε να προσφέρει, όχι η παλαιά εθνική 

θρησκεία, αλλά η ορθόδοξη θεολογία, που είχε μεγαλύτερο βάθος.  

Γι αυτό σπεύδουν να διαφωτίσουν ότι το μυστήριο του θεού δεν κατανοείται με τη  

λογική ανάλυση. Καμιά ανάλυση δεν θα κάμει το μυστήριο του θεού να μην είναι 

μυστήριο, μπροστά στο οποίο, λέγει ο Μ. Βασίλειος, είναι καλύτερα να σωπαίνει 

κανείς και να παραδίνεται σε εσωτερική περισυλλογή.  

Σπεύδουν ακόμη να μεταπλάσουν μια αξονική αρχή της ηθικής φιλοσοφίας, στην 

οποία  το Ελληνικό πνεύμα δεν έπαψε να πιστεύει, την αρχή ότι η βούληση 

μεταστρέφεται με τη δύναμη του λόγου, με τη δύναμη της γνώσης. 

Οι Πατέρες της Εκκλησίας δεν αμφιβάλλουν, ότι η γνώση φωτίζει την διάνοια του 

ανθρώπου, αλλά υποστηρίζουν, ότι η γνώση δεν επαρκεί για την μεταστροφή της 

βούλησης. Δεν είναι αρκετό να γίνει κάποιος από αμαθής σοφός για να σωθεί. Γιατί η 

γνώση, όσο μπορεί να βοηθήσει την αγαθή βούληση για να πράξει το καλό, άλλο τόσο 

μπορεί να συνεργήσει στη διάπραξη του κακού. 

Γι αυτό τονίζουν ότι για να χρησιμοποιεί ο άνθρωπος σωστά την λογική και την 

βούλησή του, απαιτείται κάθαρση της καρδιάς. Κατά το ψαλμικό «καρδίαν καθαράν 

κτίσον εν εμοί ο θεός…». Αυτό σημαίνει αγώνα για εσωτερική ελευθερία, σημαίνει 

αγώνα για έλεγχο των λογισμών και μεταμόρφωση των παθών.  Ο δρόμος για την  

καθαρή καρδιά, την πυρπολημένη από αγάπη καρδιά, περνά μέσα από την συντριβή 

και την μετάνοια. 

Με  τέτοια καρδιά, με πυρπολημένη από αγάπη καρδιά διοχέτευσαν, οι Τρεις Ιεράρχες 

και Οικουμενικοί δάσκαλοι, μέσα στην ιστορία μια πνευματικότητα  που εκδηλώνεται 

ως κριτική ενάντια στην εκμετάλλευση και αδικία και ως όραμα για την οικονομική 

και κοινωνική προαγωγή των καταπιεσμένων και στερημένων  ανθρώπων.  

Για παράδειγμα, ο Βασίλειος θα διακηρύξει ότι η έλλειψη ισοκατανομής του πλούτου 

ισοδυναμεί με έγκλημα, ενώ ο Χρυσόστομος αποφαίνεται, πως δεν είναι δυνατόν να 

πλουτίσει κανείς χωρίς να αδικεί. Φαντάζει δε σαν συνταγματική πρόταση η θέση του 

Γρηγορίου, «ότι κανένας δεν είναι εκ φύσεως δούλος» και υψώνει φωνή διαμαρτυρίας 

για το νομικό καθεστώς, που δεν προωθεί την ισονομία των δυο φύλων. «Δε δέχομαι, 

λέει, αυτή τη νομοθεσία κι ούτε επαινώ τη συνήθεια». 

Προβάλλουν με τη ζωή τους το πνεύμα που συνδυάζει το αγαθό της δικαιοσύνης και 

της ελευθερίας με το αγαθό της αδελφοσύνης. Αυτό ακριβώς το πνεύμα   είναι, 

σήμερα, εντελώς απαραίτητο για να επιτευχθεί η συμβίωση των λαών.  
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Γιατί, ζώντας σε ένα κόσμο, που θεωρεί σχεδόν φυσιολογική την εξυπηρέτηση των 

ισχυρών και οικονομικών συμφερόντων, που αδιαφορεί για την αύξηση της φτώχειας, 

τη διεύρυνση του χάσματος πλουσίων και φτωχών, τη διόγκωση της ανεργίας ή που 

αδιαφορεί για την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος εγείρεται απαιτητικό το 

αίτημα για ριζική αλλαγή της κοινωνικής συνείδησης του ανθρώπου.  

Αλλά, αν αλλαγμένος πολιτισμός προϋποθέτει αλλαγμένη συνείδηση, τότε αλλαγμένη 

συνείδηση, σημαίνει  αληθινή και αυθεντική παιδεία.  

Είναι η  παιδεία, που βλέπει τον άνθρωπο ως ξεχωριστή και ανεπανάληπτη οντότητα, 

που στοχεύει στη μόρφωση ολόκληρης της προσωπικότητας. Είναι η  παιδεία, που δεν 

εξαντλεί το ενδιαφέρον της μόνο στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων, αλλά προνοεί για το ήθος, την αισθητική και μυστικιστική διάσταση της 

ανθρώπινης ύπαρξης. Είναι η παιδεία, που βοηθά το μαθητή να κατανοεί και να 

χειρίζεται τον αντικειμενικό κόσμο, αλλά πρωτίστως τον παρωθεί να ασχοληθεί 

σοβαρά και επίμονα με τον εσωτερικό του εαυτό, για να πάψει να «βουβαίνεται προς 

τα μέσα και να θαυμάζει προς τα έξω».  

Βέβαια, η έννοια της παιδείας περιορίζεται από πολλούς στην μέριμνα για 

συσσώρευση γνώσεων και πληροφοριών. Αλλά, για τους Τρεις Ιεράρχες η γνώση δεν 

είναι μάθηση, που αποβλέπει μόνο στην εξασφάλιση κάποιου επαγγέλματος ή 

κάποιας κοινωνικής θέσης. Είναι πρώτιστα πράξη υπαρξιακής καταξίωσης του 

ανθρώπου και αποβλέπει στην ακεραιότητα και ολοκλήρωσή του. 

Για τον Χρυσόστομο, ουσία της παιδείας είναι η αγωγή και δεν νοείται αγωγή χωρίς 

πνευματικά μαθήματα και επιμέλεια της ψυχής. Και αγωγή της ψυχής κατά Χριστόν 

δεν σημαίνει υποτίμηση των γνώσεων και των γραμμάτων, αλλά διαφορετική 

ιεράρχηση των αναγκών του ανθρώπου. Πρώτα το πνεύμα και μετά το σώμα. Πρώτα 

η αγωγή και μετά η γνώση. 

Αν η διακονία της αυθεντικής παιδείας είναι η αποστολή μας, οι Τρεις Ιεράρχες και 

Οικουμενικοί δάσκαλοι, τους οποίους επικαλούμαστε, μας δείχνουν ότι αυτό που 

οδηγεί στην παιδεία δεν είναι απλά η διδασκαλία, δηλ απλά τα λόγια, είναι η πολιτεία 

του δασκάλου. Είναι η ζωή και οι πράξεις του, είναι το παράδειγμά του, μας λέγει ο 

Γρηγόριος ο Θεολόγος. 

Χρειάζεται να διδάξουμε ότι η ανθρωπιά του ανθρώπου κρίνεται από την αλήθεια του. 

Και είναι αληθινός ο άνθρωπος, όταν ανοίγει την αγκαλιά του στον άλλο, όταν 

προσανατολίζεται ειλικρινά σε δεσμούς αγάπης και ελευθερίας, χωρίς να  υποκινείται 

από το ατομικό του όφελος.  

Χρειάζεται να διδάξουμε ότι η ανταγωνιστικότητα δεν είναι ο ιδανικότερος ρυθμιστής 

των ανθρώπινων σχέσεων, αλλά ότι αυτές ρυθμίζονται καλύτερα μέσα στην 

προοπτική της αλληλεγγύης και της συμβίωσης με τους άλλους. 
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Σ ένα κόσμο κρίσεως αξιών και κατάπτωσης ηθών, διαφθοράς και υποκρισίας ο 

χώρος της παιδείας οφείλει να στέκει αυθεντικός. Δάσκαλοι και μαθητές είναι κλητοί 

να διακονούν την αλήθεια και γνησιότητα. Δάσκαλοι και μαθητές είναι κλητοί να 

αναλώνονται, σαν τα κεριά της εκκλησιάς, για να δώσουν φως. Φως αλήθειας, φως 

ελπίδας, φως αγάπης. Είναι ιερός ο χώρος του σχολείου. Είναι ιερό το έργο μας, και 

ακριβώς αυτήν την ιερότητα επισημαίνει και ταυτόχρονα καλλιεργεί η καθημερινή 

πριν την έναρξη των μαθημάτων προσευχή. 

Αν σήμερα συνήλθαμε για να τιμήσουμε το Βασίλειο το Μέγα, τον Γρηγόριο το 

Θεολόγο και τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, το κάνουμε γιατί οι Τρεις Ιεράρχες 

ενσάρκωσαν και οριοθέτησαν μια παιδεία με προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην 

κοινωνική του συγκρότηση, μια παιδεία της καθαρής καρδιάς, μια παιδεία ελευθερίας. 

Γι αυτό, η  γιορτή των Τριών Ιεραρχών θα μας υπενθυμίζει πάντα ότι  το αίτημα για 

ένα πολιτισμό που θα ενδιαφέρεται για την αλήθεια του ανθρώπου, την ποιότητα της 

ζωής και την ανάπτυξη της κοινωνίας συμβαδίζει με το αίτημα του εξανθρωπισμού 

του  ανθρώπου.   

Και μείς, τιμώντας τους Τρεις Ιεράρχες, ως προστάτες της Ελληνικής παιδείας, 

υψώνουμε, ως όραμα και υπόσχεση, ένα πολιτισμό με ανθρώπινο πρόσωπο και μια 

παιδεία, που σμιλεύει ψυχές με προσανατολισμό ανοιχτότητας, εγκαρδιότητας, 

αισιοδοξίας και οικουμενικότητας.  

 

 

Τρίκαλα 30-01-2017 

 

Τέλιος θωμάς  

θεολόγος 1
ου

  ΓΕΛ  Τρικάλων. 
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