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Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ 

ΕΟΡΤΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 

 

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, επ’ ευκαιρία του 

εορτασμού της μνήμης των Προστατών των Ελληνικών Γραμμάτων 

και της Παιδείας, Τριών Ιεραρχών (Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, 

Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και Αγίου Ιωάννου του 

Χρυσοστόμου), απευθύνει και εφέτος Εόρτιο Μήνυμα προς τους 

μαθητές και τις μαθήτριες των Σχολείων της Πατρίδος μας, το οποίο 

με φροντίδα των κατά τόπους Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών, θα 

κοινοποιηθεί προς αυτούς με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο. 

 Το περιεχόμενο του μηνύματος είναι το εξής: 

«Αγαπητοί μας μαθητές και αγαπητές μας μαθήτριες, 

 Η σημερινή κοινή εορτή των τριών μεγάλων φωστήρων της 

Εκκλησίας μας και της Οικουμένης, των Τριών Ιεραρχών, που οι 

πατέρες μας καθιέρωσαν αμέσως μετά τον ηρωικό αγώνα για την 

ανεξαρτησία και την ίδρυση του Ελληνικού κράτους ως εορτή της 

Ελληνικής Παιδείας και των Γραμμάτων, και τους Τρεις Ιεράρχες ως 

προστάτες του, εορτάζεται φέτος υπό διαφορετικές συνθήκες. Τις 

συνθήκες αυτές διαμορφώνει η πανδημία, η οποία άλλαξε τη σχολική 

καθημερινότητά σας και σας στέρησε για μεγάλο διάστημα τη φυσική 

παρουσία στους χώρους της Παιδείας. Τις διαμορφώνει όμως και η 

σημαντική επέτειος την οποία εορτάζει φέτος η πατρίδα μας, η 

επέτειος των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως. 

Οι Τρεις Ιεράρχες δεν υπήρξαν μόνο οι ίδιοι σοφοί και 

πανεπιστήμονες, αλλά αγωνίσθηκαν και για να κάνουν την Ελληνική 

και τη Χριστιανική Παιδεία κτήμα όλων των νέων. Δεν υπήρξαν μόνον 



οι ίδιοι κοινωνικά ευαίσθητοι και ενεργοί, αλλά δίδαξαν και διδάσκουν 

την αξία της αγάπης, της αλληλεγγύης, της ανιδιοτελούς προσφοράς 

στον συνάνθρωπο με τους λόγους και το παράδειγμα της ζωής τους. 

Δίδαξαν και διδάσκουν, όχι μόνο στους συγχρόνους τους, αλλά και σε 

όλους τους ανθρώπους και κυρίως στα παιδιά και τους νέους όλων 

των εποχών. 

  Η ζωή και η διδασκαλία τους στηρίχθηκε στον καθαρό λόγο του 

Ευαγγελίου, στον οποίον ενετρύφησαν και τον οποίον έκαναν πράξη, 

χωρίς να παραβλέπουν ό,τι καλό υπήρχε και στα έργα των σοφών της 

αρχαιότητος. Συστήνουν μάλιστα τη μελέτη και την αξιοποίηση και 

των δύο για την παιδεία και τη μόρφωση των νέων. Έτσι αναδείχθηκαν 

όχι μόνο δημιουργικοί παιδαγωγοί, αλλά και εμπνευσμένοι διδάσκαλοι 

και γνήσιοι φορείς της αληθείας που ελευθερώνει τον άνθρωπο από 

κάθε είδους δεσμά. Έτσι φώτισαν και φωτίζουν μέχρι τις μέρες μας 

όσους επιθυμούν να μορφώσουν και τον νου και την ψυχή τους, όσους 

επιθυμούν να κατακτήσουν τη γνώση και συγχρόνως να 

καλλιεργήσουν μέσα τους την αρετή. 

  Τιμώντας σήμερα τους τρεις μεγάλους Ιεράρχες και φωστήρες, 

τους προστάτες αγίους της Ελληνικής και Χριστιανικής παιδείας, τον 

Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο και τον Ιωάννη τον 

Χρυσόστομο, οι οποίοι με το φως που σκόρπισαν με τη ζωή και τα έργα 

τους φώτισαν την ανθρωπότητα σε μία δύσκολη και μεταβατική 

εποχή, δεν μπορούμε παρά να στρέψουμε το βλέμμα μας και στους 

διδασκάλους του Γένους μας, οι οποίοι στα δύσκολα χρόνια της 

σκλαβιάς, εμπνεόμενοι από το παράδειγμα των Τριών Ιεραρχών, 

μεταλαμπάδευσαν τις αρχές και τις αξίες της Ελληνικής και της 

Χριστιανικής Παιδείας στους μαθητές τους, φώτισαν με αυτές τις 

ψυχές τους και τις προετοίμασαν για τον μεγάλο ξεσηκωμό του 

Γένους μας το 1821. 

  Αγαπητά μας παιδιά, 

  Σε μία εποχή στην οποία τα πάντα εξελίσσονται με ταχύτατους 

ρυθμούς, ας μην ξεχνούμε τα μηνύματα των Τριών Ιεραρχών και ας 

μην ξεχνούμε να συνδυάζουμε τη γνώση με την αρετή, την πρόοδο 

στην επιστήμη και την τεχνολογία με την αγάπη και τη φροντίδα για 

τον συνάνθρωπο, με την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση σε κάθε 

άνθρωπο που έχει ανάγκη η χρειάζεται βοήθεια. Γιατί η αληθινή 

γνώση είναι αυτή που μεταλαμπαδεύει το φως του Χριστού, αυτή που 

συμπορεύεται με την αρετή. 



  Είναι αυτή που χρειάζεται σήμερα και η Πατρίδα μας και ο 

κόσμος. 

  Έχοντας λοιπόν τη βεβαιότητα ότι αυτή την αληθινή γνώση 

ποθείτε και ονειρεύεστε και εσείς να κατακτήσετε στη ζωή σας, 

ευχόμεθα και προσευχόμεθα να σας εμπνέει πάντοτε το παράδειγμα 

των Τριών μεγίστων φωστήρων και προστατών της παιδείας μας και η 

Χάρη τους να σας συνοδεύει στη ζωή σας και τον αγώνα σας. 

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές 

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ 

ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ» 

 

 

Εκ της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος 


