
                                 Στην εορτή των Τριών Ιεραρχών 
 
 
Θα ήθελα να σας διηγηθώ μια ιστορία ,όχι ψεύτικη αλλά  αληθινή .Στα 
χρόνια του αυτοκράτορα του Βυζαντίου Αλέξιου Κομνηνού  ξέσπασε μία 
διαμάχη , η οποία απείλησε την ενότητα της Χριστιανικής εκκλησίας. Οι 
πολλαπλές γνώσεις, οι αρετές , το ήθος , τα χαρίσματα και η ζωντανή 
πίστη των τριών ιεραρχών- δηλαδή του Αγ. Βασιλείου, του Αγ. 
Γρηγορίου του Θεολόγου και του Αγ. Ιωάννη του Χρυσοστόμου- 
οδήγησαν τα πλήθη να χωριστούν σε τρεις ομάδες ,τους Βασιλείτες, 
τους Γρηγορίτες και τους Ιωαννίτες . Κάθε ομάδα ισχυριζόταν ότι ο άγιος 
που υποστήριζε ήταν ο σημαντικότερος! Οι ίδιοι οι άγιοι έδωσαν τέλος 
σε αυτόν τον παραλογισμό: εμφανίστηκαν στον χαρισματικό επίσκοπο 
Ιωάννη Μαυρόποδα λέγοντάς του ότι δεν υπήρχε μεταξύ τους αντιδικία 
και πως θα έπρεπε να ενεργήσει έτσι , ώστε να σταματήσει η διαμάχη. 
Για το λόγο αυτό ο επίσκοπος Ιωάννης συνένωσε τη μνήμη και των 
τριών σε μια κοινή εορτή στις 30 Ιανουαρίου. Έτσι έληξε η φιλονικία. 
Από το 1838 καθιερώνεται η γιορτή των Τριών Ιεραρχών ως γιορτή των 
Γραμμάτων και της Παιδείας. Έτσι τιμούμε την πίστη τους και την αγάπη 
τους στο Θεό και τους ανθρώπους! 
Θα μου πείτε: « Ωραία όλα αυτά , αλλά ταιριάζουν στο παρελθόν!» 
Εξάλλου είναι στις μέρες μας τόσο έντονο το κλίμα της απόρριψης κάθε 
παλιού με το πρόσχημα του αναχρονιστικού!!! Έχουν οι Τρεις Ιεράρχες 
σχέση με το σήμερα ; Έχουν σχέση με την καθημερινότητά μας ; 
Έχουν σχέση με τα προβλήματά μας ; Είναι σύγχρονοι ; 
Θα τολμούσα με βεβαιότητα να πω  ότι είναι πιο σύγχρονοι και από 
εμάς τους ίδιους! Γιατί; Επειδή υπήρξαν γνήσιοι και αυθεντικοί 
άνθρωποι! Και ποιος είναι ο αυθεντικός άνθρωπος; Αυτός που αγαπά 
και υπηρετεί όχι μόνο τη γνώση, αλλά ολόκληρη τη ζωή, σε όλες 
της τις διαστάσεις και το νόημά της. Και το κάνει όχι  για το 
προσωπικό του συμφέρον, αλλά για όλους τους ανθρώπους, για 
να ωφελήσει όλους! 
30 Ιανουαρίου 2017: σε μια εποχή όπου οι ιδεολογίες και τα ήθη του 
παρελθόντος έχουν καταρρεύσει , σήμερα που η κρίση – κοινωνική, 
οικονομική, ηθική-χτυπά την πόρτα του σπιτιού μας και «θρονιάζεται» 
δίπλα μας επιτακτικά , στις μέρες μας που κυριαρχούν συνθήματα για 
χαλαρή ζωή, για εύκολο πλουτισμό – ακόμη και μέσα από «ριάλιτι» της 
τηλεόρασης , σε τι μπορούν να βοηθήσουν οι Τρεις Ιεράρχες; Ας 
αφήσουμε τον άγιο Γρηγόριο να μιλήσει: 
 « Τι θα σκεφτούμε για τους φτωχούς; Θα τους ρίξουμε μια ματιά 
και θα φύγουμε; Θα τους εγκαταλείψουμε σα νεκρούς, σα 
βρώμικους και σα να είναι ζώα; Μην περνάς δίπλα του σα να μην 
τον είδες, μην τον αποστραφείς. Είναι κομμάτι του σώματός σου. Κι 
αν δεν έχεις τίποτα να δώσεις, χύσε ένα δάκρυ συμπόνιας!» Ας 
πάρουν μαθήματα πρόνοιας οι απανταχού κυβερνήσεις! Πώς εξαλείφεις 



τη φτώχεια; Όταν στην κάθε σου στιγμή καλοπέρασης σκέφτεσαι κι 
αυτόν που δεν καλοπερνά. Όταν βλέποντας το διπλανό μας, 
βλέπουμε το Θεό. 
2017:Σε μια εποχή, όπως η δική μας, που δεσπόζει η  υπερβολική 
φροντίδα για ικανοποίηση του εγωισμού  και για αυτοπροβολή, σήμερα 
που «πατάμε επί πτωμάτων για να αναρριχηθούμε σε αξιώματα» και 
παράλληλα σκάβουμε « τον λάκκο των άλλων» για να μην μας πάρουν 
τη θέση, σε τι μπορούν να βοηθήσουν οι Τρεις Ιεράρχες; Να τι μας 
προτρέπει ο άγιος Βασίλειος: «…όπως η σκουριά κατατρώει το 
σίδερο, έτσι και η ζήλεια κατατρώει την ψυχή…Μην αφήνεις τον 
εαυτό σου  να εξετάζει του άλλου τις υποθέσεις και τα ελαττώματα, 
αλλά πρόσεχε τον εαυτό σου!» Ας πάρουμε μαθήματα αξιοκρατίας και 
αγάπης! Ταπείνωσης και διάκρισης! Αλήθειας και λύτρωσης από τα 
δεσμά της φιλαυτίας μας! 
Ιανουάριος του 2017, 21ος αιώνας: σε μια εποχή που η γνώση αλλάζει  
και η τεχνολογία εισβάλλει στην εκπαιδευτική διαδικασία, σήμερα που ο 
ευγενικός συναγωνισμός στο σχολείο έχει μετατραπεί σε σκληρό 
ανταγωνισμό και βαθμοθηρία, στις μέρες μας όπου οι δάσκαλοι 
προβάλλουν συχνά ως αυθεντίες ή δίνουν αποσπασματικά τη γνώση, τι 
μπορούν να μας πουν οι Τρεις Ιεράρχες; Να τι πρεσβεύει ο άγιος 
Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Γνώρισμα του αληθινού δασκάλου είναι 
να ωφελεί τους μαθητές του και με τις προσευχές του» .Ας πάρουμε 
μαθήματα διδασκαλίας! Πόσοι από τους εκπαιδευτικούς , πόσοι από 
τους γονείς γονατίζουμε και προσευχόμαστε για τις δυσκολίες των 
παιδιών μας ή των μαθητών μας; 
Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος ο Θεολόγος, Ιωάννης Χρυσόστομος: 
τρεις προσωπικότητες με πλούσια κοσμική σοφία- γνώστες της 
ρητορικής, της φιλοσοφίας, της ιατρικής , της αστρονομίας , των 
μαθηματικών. Με δόξα κοσμική που στεφάνωσε το Βασίλειο και τον 
Ιωάννη , καθώς καταχειροκροτούνταν στα δικαστήρια όταν αγόρευαν ως 
ρήτορες , αλλά και το Γρηγόριο στο πανεπιστήμιο της Αθήνας , όταν 
δίδασκε ως καθηγητής .Και οι τρεις όμως αναζήτησαν τη ζωή στην 
έρημο και μέσα από την ιερωσύνη και το μοναχισμό συνδύασαν τη 
σοφία του Θεού με τη σοφία που προσφέρουν οι ανθρώπινες γνώσεις 
Στοχάστηκαν, ανέλυσαν , αγωνίστηκαν για μια καθολική αλλαγή των 
ανθρωπίνων πραγμάτων με προοπτική το ευαγγελικό ιδανικό! 
Σας προτρέπω, τιμώντας τη μνήμη τους, ας αρνηθούμε τις επιταγές 
του παγκόσμιου συστήματος  που θέλει  να αποξενώσει τη μάθηση 
από την πίστη. Μόνο μέσα από την πίστη αντιλαμβανόμαστε τη 
ζωή σε όλες της τις διαστάσεις! Οι Τρεις Ιεράρχες με την πίστη αυτή 
έδωσαν πλήρες νόημα στη ζωή τους και υπηρέτησαν τους 
ανθρώπους μέσα από συσσίτια, ορφανοτροφεία, γηροκομεία, 
σχολεία, νοσοκομεία. 
Ας είναι στη χωρίς ελπίδα εποχή μας οι άγιοι Τρεις Ιεράρχες τα 
φωτεινά πρότυπα που αντέχουν και θα αντέχουν στη φθορά του 



χρόνου. Ας είναι εκείνοι που θα εμπνέουν κάθε αγωνιστική και 
εκπαιδευτική μας προσπάθεια! 
( Μπαλαδήμα Αθανασία, φιλόλογος 1ου Γυμνασίου Περιστερίου) 


