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Ομιλία για την εορτή των Τριών Ιεραρχών 
 

 
Η σημερινή επέτειος απότισης τιμής των Τριών Πατέρων της Εκκλησίας 

αποδεικνύει τη γόνιμη σύζευξη του χριστιανισμού με την παιδευτική 

παράδοση της κλασικής Ελλάδας. Ουσιαστικά εκφράζεται έτσι η συνύπαρξη 

των δύο πολιτισμικών ρευμάτων που σκιαγραφούν το ύφος του νέου 

ελληνικού πολιτισμού από την εποχή του πρώιμου μεσαίωνα ως τις μέρες 

μας. Οι Τρεις Ιεράρχες, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός και ο 

Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μετουσίωσαν αυτή την πραγματικότητα της 

συμφιλίωσης του χριστιανισμού, ως τη νέα πνευματική και μυστικιστική 

δοξασία, με την παιδεία και το λόγο των εθνικών, όπως αποκαλούσαν τους 

φέροντας την αρχαία ελληνική μόρφωση. 

 

Απέδειξαν ότι η νέα θρησκεία θα ρίζωνε στη Βυζαντινή αυτοκρατορία, εφόσον 

χρησιμοποιούσε ως όχημα τα εκφραστικά μέσα και τη συλλογιστική μέθοδο 

της ορθής λογικής, που ο Ελληνικός Διαφωτισμός του 5ου αιώνα π.χ. 

κυοφόρησε. Αυτές τις τεχνικές απελευθέρωσης του ανθρώπινου πνεύματος 

από τις προκαταλήψεις και τα στεγανά θα χρησιμοποιούσαν οι εν λόγω 

Πατέρες της Εκκλησίας, για να δομήσουν ένα στέρεο δόγμα με βάση και 

αφετηρία το Λόγο ως λογική και πνεύμα, και τον ‘Ανθρωπο. Έτσι ο 

χριστιανισμός χαρακτηρίστηκε ως η κατεξοχήν ανθρωπιστική θρησκεία. 

 

Το 1100 επί του αυτοκράτορα του Βυζαντίου Αλέξιου Κομνηνού καθιερώθηκε 

η κοινή εορτή των Τριών Ιεραρχών αιτιολογώντας τον κοινό προσανατολισμό 

του θρησκευτικού, παιδευτικού και κοινωνικού τους έργου. Και οι τρεις 

σπούδασαν την ελληνική κλασική παιδεία και καταξιώθηκαν ως παιδαγωγοί 

και επιστήμονες της ανθρωπιστικής αγωγής. Προσέγγισαν τους νέους με 

σύνεση και με το κύρος που απορρέει από τη μεγαθυμία τους να μοιραστούν 

τη γνώση που κατείχαν και όχι να την προβάλουν ως μέσο επίδειξης. 

 

Ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος σπούδασαν στην Καισαρεία της Καππαδοκίας. 

Και οι δυο ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους στην Αθήνα, όπου ο Γρηγόριος 
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διέπρεψε ως δάσκαλος. Ο Χρυσόστομος, αν και ορφανός από πατέρα, 

σπούδασε στις σχολές της Αντιόχειας. 

Τόσο η ζωή όσο και το έργο τους στάθηκαν υποδειγματικά, καθώς 

εναρμονίστηκαν απόλυτα με το ήθος και την ειλικρίνεια των ιδεών τους. 

Ανέπτυξαν φιλάνθρωπη δράση εφαρμόζοντας το πρότυπο του καθολικού 

ανθρώπου, του ουμανιστή της θεωρίας, αλλά και της πράξης. 

 

Το ιδεολογικό περιεχόμενο των παιδαγωγικών αρχών που πρεσβεύουν είναι 

επίκαιρο διαχρονικό όχι μόνο για το μαθητή και το δάσκαλο ή το γονέα, που 

εκ προοιμίου αναλαμβάνουν την αγωγή του νέου, αλλά και για τη δια βίου 

παιδεία του ανθρώπου. 

 

Αρετή για τον Μέγα Βασίλειο είναι η εκπαίδευση της κάθαρσης του πνεύματος 

του ανθρώπου, που θα τον καταστήσει επιδεκτικό της γνώσης. Οι 

συναναστροφές του νέου καθορίζουν την ποικιλία και την ποιότητα των 

ερεθισμάτων, που θα τον κάνουν δεξιοτέχνη στην άσκηση του νου, ώστε ο 

ίδιος να διακρίνει κριτικά την αλήθεια από την πλάνη των ψευδαισθήσεων και 

του εντυπωσιακού που κατακλύζει ιδιαίτερα τη σύγχρονη κοινωνία της 

πληροφόρησης. 

 

Ο άνθρωπος πορεύεται προς την αυτογνωσία, όταν προτάσσει το «εμείς» του 

«εγώ» και τάσσεται στην υπηρεσία του συνανθρώπου του. Δεκαπέντε αιώνες 

αργότερα ο στρατηγός Μακρυγιάννης θα εστιάσει στις ίδιες αξίες την 

προϋπόθεση για την ανακούφιση του ελληνικού κράτους από τις εσωτερικές 

έριδες και το νεποτισμό, που το μάστιζαν, γράφοντας στα απομνημονεύματα 

του: «είμαστε εις το εμείς και όχι εις το εγώ». 

 

Η πτωχούπολη του Μεγάλου Βασιλείου, «Η Βασιλειάδα», εκφράζει την 

υλοποίηση των ανθρωπιστικών του αντιλήψεων. 

Ο Γρηγόριος Ναζιανζηνός εντοπίζει στην αγάπη την πανάκεια, το φάρμακο 

δια πάσα κοσμική νόσο. Ο επαναστατικός ποιητικός του λόγος συνοψίζεται 

στο απαύγασμα ότι η παιδεία προστατεύει το ήθος του ανθρώπου από την 

αμάθεια, που προσπαθούν να του επιβάλουν, για να του δεσμεύσουν την 

πνευματική του ελευθερία. 
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Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναδείχτηκε στο βαθμό του Πατριάρχη και 

«εξαργύρωσε» τη συνέπεια του κηρύγματος του με το θάνατο του στην εξορία 

από κακουχίες, καθώς δε δίστασε να επικρίνει την αυτοκράτειρα Ευδοξία για 

την τριφηλή ζωή της. Εστιάζει την ευθύνη για τη διάπλαση της 

προσωπικότητας των παιδιών στους γονείς, οι οποίοι πρέπει να παιδεύουν 

την ψυχή των παιδιών τους στο αγαθό. Η αρετή κατακτάται μέσω του εθισμού 

στο αγαθό, εφόσον στην ψυχή του ανθρώπου κατοικοεδρεύουν δύο 

αντιπαλλόμενες ροπές το καλό και το κακό, το έλλογο και το άλογο. Κατά τον 

Ιωάννη, τέλος, ο οποίος ονομάστηκε Δημοσθένης του Χριστιανισμού για τη 

ρητορική του δεινότητα, σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι ο συνεχής 

αγώνας για την πνευματική ανέλιξη και ψυχική τελείωσή του. 

 

Σαφώς, το κακό που εντοπίζουν οι Ιεράρχες μετασχηματίζεται και 

μετονομάζεται βάσει των συνθηκών που επιχρίουν κάθε εποχή. Έτσι, στη 

σύγχρονη πρόκληση της υπερπληροφόρησης, του αυτοματισμού και της 

κατανάλωσης προϊόντων και ιδεών η αντιπρότασή τους αφορά στη 

διεισδυτικότητα του πνεύματος, στη διάκριση της πραγματικότητας από την 

προφανή αλήθεια, του ουσιώδους από το επουσιώδες, του «φαίνεσθαι» από 

το «είναι». Ήδη, ο σύγχρονος άνθρωπος βιώνει έναν άκρατο ανταγωνισμό 

καταναλωτισμού και επιδειξιομανίας. Νοιώθει τη γύμνια της ψυχής του, το 

εσωτερικό του κενό και επιχειρεί να το υποκαταστήσει με επιδερμικές σχέσεις 

συμφέροντος επιτείνοντας την αποξένωσή του από τον άλλο που αποτελεί ο 

ίδιος του ο εαυτός. Το κοινωνικό καλό δεν ταυτίζεται με το ατομικό. 

Βαυκαλίζεται ότι η κοινωνία είναι αντίπαλος και προσπαθεί να την απομυζήσει 

και να την αφαιμάξει αγνοώντας ότι οι διαβολές του αντιστρέφονται. 

Αλλοτριώνεται. Μεταθέτει την αναζήτηση της αλήθειας, που είναι γνώση, ή 

εμπιστεύεται την υπόδειξή της, ανώδυνα, σε όσους μεσσιανικά και 

δημαγωγικά αναλαμβάνουν τη σταυροφορία της αποκάλυψής της. Το ρόλο 

αυτό διαδραματίζουν πια τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με τη δεσποτεία που 

ασκούν στην κρίση μας. 

 

Ιδίως σήμερα που ο τεχνικός πολιτισμός εξελίσσεται ραγδαία, ενώ τα 

ανθρώπινα δικαιώματα ακόμα βάλλονται και αμφισβητούνται, επιτάσσεται να 
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εναρμονίσουμε τις αντιθέσεις που εντείνουν τη διάσταση ανάμεσα στους 

δηλωμένους και αδήλωτους ισχυρούς και τους αδυνάτους του κόσμου.  

Συνεπώς,, κάτω από αυτό το πρίσμα ο ρόλος του σχολείου και των φορέων 

του γίνεται πιο απαιτητικός και σύνθετος, υπερβαίνοντας τις ανάγκες της 

απλής κοινωνικοποίησης. Καλείται να είναι βαθιά ανθρωπιστικός, αφού 

οφείλει να ενσταλάξει στο παιδί αξίες διαχρονικές- την αγάπη της γνώσης, την 

υπευθυνότητα, την ενσυνείδητη και άδολη δημιουργία, την αξιοκρατία, τη 

χαρά της επιβράβευσης του κοπιαστικού αγώνα, την άμιλλα την ανάγκη της 

αυτογνωσίας, με λόγο σύγχρονο και επικαιρικό. 

 

Στόχος μας είναι να ενταχθούν οι νέοι και αυριανοί πολίτες εφοδιασμένοι με 

αντιστάσεις ποιότητας στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας που 

συνεχώς μεταλλάσσεται. Να ακονίσουν τις άμυνές τους για να διατηρήσουν 

την αυτονομία της προσωπικής τους ταυτότητας, έτοιμοι, όμως, και να 

επηρεαστούν γόνιμα από το καινούργιο χωρίς το δαίμονα της ξενοφοβίας. 

Απώτερη δικαίωσή μας είναι να δομήσουν τα παιδιά ολοκληρωμένες 

προσωπικότητες που δε διχάζονται από ψευτοδιλήμματα και καιροσκοτακές 

προκλήσεις, αλλά υπηρετούν τα οράματά τους με συνέπεια, ευθύνη και 

αλήθεια συγκροτώντας κοινωνίες ανθρώπινου πολιτισμού και όχι 

μηχανιστικών προτύπων. 

Ευέλπιδες του σήμερα και του αύριο, γιατί, όπως ευαγγελίστηκαν και οι Τρεις 

Πατριάρχες που σήμερα τιμούμε, ο δρόμος για την αλήθεια- και η αλήθεια 

είναι η γνώση του κόσμου- φιλτράρεται μέσα από το καθαρτήριο της ψυχής 

μας. 

 

Παπαντώνη Ζαχαρή,Φιλόλογος  

Γυμνάσιο - Τάξεις Λυκείου Δημητσάνας 
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