
 

Τρεις Ιεράρχες 

«Άνδρας σοφούς, και επιστήμονας, και συνετούς», τιμά η Εκκλησία μας στην εόρτια 

σύναξη της 30ής Ιανουαρίου. Βασίλειος «ο ένδοξος νούς», Γρηγόριος ο Θεολόγος «η θεία 

φωνή», και Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «ο παγκόσμιος λαμπτήρ».  

Τρείς ζωντανές και κορυφαίες παρουσίες στον πνευματικό χώρο του Ελληνισμού και 

της οικουμενικής Ορθοδοξίας. Μορφές με σπάνια επιστημονική συγκρότηση και προσωπικό 

παράδειγμα ζωής. Αμετάθετα σύμβολα της ελληνικής παιδείας, όπως καθιερώθηκαν εδώ 

και χρόνια στα εκπαιδευτικά μας πράγματα. Ανυποχώρητοι μαχητές της διάδοσης και της 

ανάπτυξης της χριστιανικής διδασκαλίας, των γραμμάτων, της δικαιοσύνης και της 

αλήθειας, όπως η ίδια η ιστορία τους καταξίωσε. 

Η εορτή των Τριών Ιεραρχών, επίκαιρη όσο ποτέ σήμερα θα μας υπενθυμίζει ότι 

πρέπει να αγωνιζόμαστε για μια παιδεία την οποία έχει ανάγκη αυτός ο τόπος, 

διαπλάθοντας χαρακτήρες μέσω και της μόρφωσης.  

Σαράντα έξι χρόνια μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας το θέμα της παιδείας 

παραμένει ζητούμενο. 

Ακόμη δεν έχει κατασταλάξει η Ελληνική πολιτεία τι είδους παιδεία και τι είδους 

εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να προσφέρεται στους μαθητές. Κάθε υπουργός παιδείας 

φέρνει μεταρρυθμίσεις για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες αλλά σε 

καμία μεταρρύθμιση δεν δίνεται ο απαραίτητος χρόνος για να δοκιμαστεί με αποτέλεσμα 

τα πισωγυρίσματα. 

Σημείο αιχμής κάθε αλλαγής είναι το ποιες πρέπει να είναι οι γνώσεις και οι 

εμπειρίες, ποια πρότυπα και ποιες αξίες θέλουμε να μεταδώσουμε στα παιδιά μας για να 

ασκήσουν αύριο ένα επάγγελμα ή ένα λειτούργημα; 
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Να συμβάλλουν όχι μόνο στην ανάπτυξη της χώρας, αλλά και στην εξαφάνιση της 

φτώχειας, της καταπίεσης, του ρατσισμού, της διάκρισης των φύλων, της θεμελίωσης του 

πνεύματος, της γνώσης και των δεξιοτήτων, ώστε οι επόμενες γενιές να είναι ικανές να 

αντιμετωπίσουν το παγκόσμιο χωριό. 

Και οι τρείς αυτοί σοφοί μας έδειξαν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για την 

πνευματική καθοδήγηση των νέων και γι’ αυτό αγαπήθηκαν και εκτιμήθηκαν από τους 

νέους της εποχής τους, όσο λίγοι πνευματικοί δάσκαλοι. 

Η πνευματική ακτινοβολία των τριών Ιεραρχών, το έργο τους και η διδασκαλία τους 

«διατηρήθηκαν αναλλοίωτα» στον χρόνο και σήμερα, στην εποχή της κρίσης και της 

πανδημίας, εξακολουθούν να εμπνέουν τους εκπαιδευτικούς, να δίνουν τον καλύτερο 

εαυτό τους για να μεταλαμπαδεύσουν την πολύτιμη γνώση τους, στους μαθητές τους. 

 

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 


