
«Οι Τρεις Ιεράρχες» 

Πιο επίκαιροι από ποτέ 

Από ηα ππώηα σπόνια ηηρ ύπαπξηρ ηος ελεύθεπος Ελληνικού κπάηοςρ η 30η 

Ιανοςαπίος, εοπηή ηυν ηπιών Ιεπαπσών, καθιεπώθηκε υρ η επίζημη εοπηή ηηρ 

Ελληνικήρ παιδείαρ. Τα έπγα και οι διδασέρ ηος Μεγάλος Βαζιλείος, ηος Γπηγοπίος ηος 

Θεολόγος και ηος Ιυάννος ηος Χπςζοζηόμος δικαιολογούν αςηή ηη ζύνδεζη. Η 

Εκκληζία ηοςρ ονομάζει "υωστήρες της τρισηλίοσ θεότητος". Και η ελληνική Παιδεία 

ηιμά ηοςρ εμπνεςζηέρ και πποζηάηερ ηηρ ζύνθεζηρ ηηρ ελληνικήρ ζοθίαρ με ηη θεία 

Αποκάλςτη ηος εςαγγελικού λόγος. Ο παγκόζμιορ Ελληνιζμόρ ζςνανηάηαι με ηην 

οικοςμενικόηηηα ηος Χπιζηιανιζμού. 

Αμίδεη λα ζπκόκαζηε ηελ πξνηξνπή ηνπ Μεγάινπ Βαζηιείνπ πξνο ηνπο λένπο, λα 

κειεηνύλ επηιεθηηθά ηα αξραία Διιεληθά θείκελα θαη λα δηδάζθνληαη πξόηππα αξεηήο από ηα 

νκεξηθά έπε, ηνλ Πεξηθιή, ηνλ κέγα Αιέμαλδξν, θ.α. Να ζπκόκαζηε, επίζεο, ηελ επηζήκαλζε ηνπ 

Γξεγνξίνπ ηνπ Θενιόγνπ, όηη πξώηηζην αγαζό γηα θάζε άλζξσπν είλαη ε παηδεία, όρη κόλν ε 

εθθιεζηαζηηθή, αιιά θαη ε θιαζηθή, ε αλζξσπηζηηθή. Καη λα έρνπκε πάληνηε ζην λνπ καο ηα 

πνιιά θαη πάληνηε επίθαηξα δηδάγκαηα ηνπ Ισάλλνπ ηνπ Χξπζνζηόκνπ, ν νπνίνο ελδηαθέξζεθε 

ηδηαίηεξα γηα ηελ αγσγή ησλ λέσλ θαη ηηο ζρέζεηο γνλέσλ θαη παηδηώλ. Καη νη ηξεηο δηαθξίζεθαλ 

γηα ηε δηνξαηηθόηεηα θαη ηελ απνθαζηζηηθόηεηά ηνπο, γηα ηε ζύλεζε θαη ηελ εξγαηηθόηεηά ηνπο. 

Πξόζθεξαλ πνιύηηκε βνήζεηα πξνο όινπο ηνπο αλζξώπνπο, αλεμαξηήησο εζληθόηεηαο, πίζηεο, 

θνηλσληθήο ηάμεο, θπιεηηθήο ή άιιεο δηάθξηζεο. 

Χίιηα εμαθόζηα πέληε ρξόληα κεηά θαη από ην ζάλαην ηνπ Χξπζνζηόκνπ, ζα θαληάδεηαη 

θαλείο όηη ην έξγν θαη ν ιόγνο ηνπο, όρη κόλν δελ είλαη ζύγρξνλνο αιιά δελ έρεη θαη ηζρύ. 

Σήκεξα, σζηόζν, ίζσο πεξηζζόηεξν από θάζε άιιε επνρή ην έξγν ηνπο, αιιά θπξίσο ν ιόγνο 

ηνπο γηα ηελ παηδεία θαη ηα παηδηά, είλαη θαη πξέπεη λα είλαη, θάξνο ν νπνίνο καο θσηίδεη. 

Οη ηξεηο Ιεξάξρεο ζήκεξα ζα αγσλίδνληαλ γηα κηα παηδεία ηελ νπνία έρεη αλάγθε απηόο ν 

ηόπνο. Τξηάληα νθηώ ρξόληα κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο Γεκνθξαηίαο ην ζέκα ηεο παηδείαο 

παξακέλεη δεηνύκελν. Αθόκε δελ έρεη θαηαζηαιάμεη ε Διιεληθή πνιηηεία ηη είδνπο παηδεία θαη ηη 

είδνπο εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα πξέπεη λα πξνζθέξεηαη ζηνπο καζεηέο. Πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί, 

όκσο, ην εμήο: ε παηδεία απαληά ζην εξώηεκα πνηνλ ηύπν θαη πνηνλ ραξαθηήξα αλζξώπνπ 

ζέινπκε λα δηαπιάζνπκε κέζσ ηεο κόξθσζεο. Αληίζεηα ε εθπαίδεπζε απαληά ζην εξώηεκα πνηεο 

γλώζεηο θαη εκπεηξίεο πξέπεη λα απνθηήζεη ν λένο γηα λα αζθήζεη έλα επάγγεικα – ιεηηνύξγεκα 

κε επηηπρία. Παηδεία θαη εθπαίδεπζε δελ ηαπηίδνληαη, αιιά ε κία ζπκπιεξώλεη ηελ άιιε θαη είλαη 

αλαγθαίν ε θνηλσλία καο λα δώζεη απάληεζε ζην εμήο εξώηεκα: ηειηθά πνηνλ άλζξσπν ζέινπκε 

λα δηαπιάζνπκε, πνηα πξόηππα θαη πνηεο αμίεο ζέινπκε λα κεηαδώζνπκε ζηνπο λένπο καο; 

Οη ηξεηο Ιεξάξρεο ζα αγσλίδνληαλ γηα κηα παηδεία δηθαίσκα ηνπ θάζε λένπ μερσξηζηά. 

Όια ηα παηδηά έρνπλ θαη πξέπεη λα έρνπλ ην δηθαίσκα ζηε κόξθσζε. Τα παηδηά δηθαηνύληαη λα 

απνθηήζνπλ ην αγαζό απηό ην νπνίν ζα αιιάμεη ηε δσή ηνπο. Τν ζρνιείν πξέπεη λα είλαη γηα 

όινπο αλνηθηό θαη πξνζβάζηκν. Δίλαη απηό πνπ ζα ηνπο ραξίζεη ηα εθόδηα γηα λα ηξαβήμνπλ ν 

θαζέλαο ην δξόκν ηνπ, σο επηζηήκνλαο, νηθνγελεηάξρεο θαη θπξίσο σο ελεξγό κέινο ηεο 

θνηλσλίαο. Γηόηη ε θνηλσλία έρεη αλάγθε από κνξθσκέλνπο αλζξώπνπο, πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζα 
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ζηεξίδεηαη θαη νη όπνηεο κεηαξξπζκίζεηο, ζα έπξεπε λα γίλνληαη γύξσ από ην κνξθώζηκν ηνπ θάζε 

αλζξώπνπ θαη όρη λα εμαληινύληαη πάλσ ζε θάπνην ζύζηεκα εηζαγσγήο ζε αλώηαηεο ζρνιέο. Η 

κόξθσζε είλαη θάηη παξαπάλσ θαη από ην πηπρίν. Η κόξθσζε είλαη πνιηηηζκόο. 

Σήκεξα νη ηξεηο Ιεξάξρεο ζα έδηλαλ κάρεο γηα κηα παηδεία πνπ είλαη ππνρξέσζε ηεο 

πνιηηείαο λα ηελ πξνζθέξεη. Μηα πξνζθνξά αδηάθξηηε θαη ηζόλνκε ζε όινπο ηνπο λένπο πνιίηεο 

ηεο, ζε όιεο ηηο γσληέο ηεο επηθξάηεηάο ηεο. Η πνιηηεία έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθέξεη 

επθαηξίεο γηα έλα αλνηθηό ζρνιείν, δεκνθξαηηθό θαη ζύγρξνλν, ην νπνίν ζα πξνεηνηκάδεη 

ελεξγνύο πνιίηεο πνπ ζα δηεθδηθνύλ θαη ζα ακθηζβεηνύλ, αλνίγνληαο έηζη λένπο δξόκνπο, λένπο 

νξίδνληεο. Θα πξέπεη λα πξνεηνηκάδεη δπλακηθνύο πνιίηεο θαη όρη απξηαλνύο αλέξγνπο θαη επαίηεο 

εξγαζίαο. Η πνιηηεία πξέπεη λα ζηεξίδεη ηνπο αλζξώπνπο ηνπο νπνίνπο αύξην ζα έρεη ηελ 

απαίηεζε λα ηε βνεζνύλ θαη λα ηε ζηεξίδνπλ θαη όρη λα ηνπο απνγνεηεύεη. 

Οη ηξεηο Ιεξάξρεο δελ ήηαλ κόλν άξηζηνη παηδαγσγνί. Πάλσ από όια ήηαλ πνηκέλεο, 

επίζθνπνη. Έθαλαλ πξάμε ηελ εληνιή πνπ έδσζε ν Ιεζνύο Χξηζηόο ζηνλ απόζηνιν Πέηξν "Πέτρο 

με αγαπάς; Αν με αγαπάς ποίμανε τα πρόβατά μοσ" ηνπ είρε πεη. Απηό, ν Μέγαο Βαζίιεηνο, ν 

Γξεγόξηνο ν Θενιόγνο θαη ν Ισάλλεο ν Χξπζόζηνκνο, ην έπξαμαλ θαη έγηλαλ ε ζπζία ηνπ θάζε 

αλζξώπνπ πνπ πξνζηέζεθε ζηε ζπζία ηνπ Θενύ. Πξόζθεξαλ ηε δσή ηνπο "εις τύπον και τόπον 

Χριστού", αγσληδόκελνη θαη ζπζηαδόκελνη γηα ηνλ Χξηζηό θαη γηα ην ιαό ηνλ νπνίν πνίκαηλαλ, δηόηη 

ήηαλ επίζθνπνη πνπ άλνηγαλ θαη έδεηρλαλ ην δξόκν θαη ηνλ πεξπαηνύζαλ καδί κε ην πνίκληό ηνπο. 

Ο θόζκνο έρεη αλάγθε από πνηκέλεο ηνπ αλαζηήκαηνο ησλ ηξηώλ Ιεξαξρώλ, πνπ ζα ζπκβαδίζνπλ 

ζηα όλεηξά ηνπο, ζηα άγρε ηνπο, ζηηο ραξέο ηνπο, ζηηο ιύπεο ηνπο. Έρεη αλάγθε από πνηκέλεο 

νδνδείθηεο, νη νπνίνη λα έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηελ αδηθία θαη ηελ εθκεηάιιεπζε, όπσο 

έξρνληαλ νη ηξεηο Ιεξάξρεο, γηα απηό θαη ζηε δσή ηνπο είραλ ακέηξεηεο εμνξίεο. Απηό γηαηί 

ελαληηώλνληαλ ζηελ άδηθε εμνπζία γηα όθεινο ηνπ πνηκλίνπ ηνπο. Η Δθθιεζία ηνπο ηίκεζε γηα 

απηό, αλαγλσξίδνληαο ηελ αγηόηεηά ηνπο, όπσο θαη ηνλ αγώλα ηνπο θαη ηνπο θαηέηαμε αλάκεζα 

ζηνπο αγίνπο ηεο. 

Η Δθθιεζία ζήκεξα καο θαιεί όρη απιώο λα κλεκνλεύζνπκε ηα νλόκαηά ηνπο θαη λα ηνπο 

δνμάζνπκε, αιιά λα ηνπο κηκνύκαζηε σο πξόζσπα, σο ιαόο θαη σο έζλνο αλ ζέινπκε λα 

επηβηώζνπκε πλεπκαηηθά ζηνπο δύζθνινπο θαηξνύο. Αθόκα, όινη καο, γνλείο, εθπαηδεπηηθνί, ηεξείο 

θαη πνιηηεία, έρνληαο σο ππμίδα ηε δσή θαη ην έξγν ησλ ηξηώλ Ιεξαξρώλ, λα εγθύςνπκε κε 

αγάπε πάλσ από ηνπο λένπο, βνεζώληαο ηνπο λα πξαγκαηώζνπλ αθόκα θαη ηα πην κηθξά όλεηξά 

ηνπο. Απηό είλαη ρξένο καο, λα νδεγήζνπκε ηελ Παηδεία καο ζην κέιινλ. Έρνπκε ρξένο λα 

νδεγήζνπκε ηα παηδηά καο ζην κέιινλ. 

 


