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Εις Καστορίαν.

Έρίτιμος κ. Προϊστάμενε,

Σάς αττοστελΛουμε σε φα>τοστατικό αντίγραφο τό Μήνυμα της 
Ίεράς Συνίδου της ΈκκΛησίας της ΈλΛάδος πρός τούς Εκπαιδευτικούς 
επ'ευκαιρία της Εορτής τών Τριών Ιεραρχών και παρακαλούμε γιά τά 
καθ'Ύμάς.

Μετά θερμοτάτων εύχών

AjeyeviNiCH: πκ nMxoYMe/Vxi-K^cnropiA. · τη κ  ιν κ χ  2.AG70-2.233A



ΜΗΝΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 

(30 Ίανουαοίου 2015)

Ποός touc Εκπαιδευτικούς όλων τών βαθιαδων 

Αγαπητοί μας Εκπαιδευτικοί,
Ή εορτή τών Τριών Ιεραρχών, ΒασιΛείου τού Μεγάλου, Γρηγορίου 

του Θεολόγου καί Ίωάννου του Χρυσοστόμου είναι εορτή τής Έλληνορθο- 
δόξου Παιδείας. Είναι ευκαιρία για όλους νά άναλογισθοΰμε τίς ευθύνες 
μας απέναντι στους νέους καί στίς νέες μας. Είναι καλή αφορμή γιά νά 
προβληματισθούμε ποιό πρέπει νά είναι τό περιεχόμενο τής Παιδείας, 
ώστε νά μορφώνουμε Ανθρώπους, νά δια-μορφώνουμε χαρακτήρες, νά 
προσφέρουμε στήν κοινωνία πρόσωπα καί όχι άτομα, συνειδητούς πολί
τες καί όχι εγωπαθείς καί ύλιστές καταναλωτές.

ΟΙ Τρεΐς Μέγιστοι Φωστήρες τής Τρισηλίου Θεότητος άσχολήθηκαν 
συστηματικά μέ τά θέματα τής μορφώσεως καί τής παιδαγωγίας τών 
νέων. Ό Μέγας Βασίλειος στό κείμενό του «Πρός τους Νέους, όπως άν έξ 
Ελληνικών ώφελοϊντο λόγων», προτείνει στους Χριστιανούς νά διδάσκον
ται ό,τι άγαθό ύπάρχει στά αρχαιοελληνικά κείμενα, άλλά νά άποφεύ- 
γουν τίς θρησκευτικές δοξασίες πού περιλαμβάνονται σ' αύτά. Ό ’Επίσκο
πος τής Καισαρείας μέ τό τεράστιο φιλανθρωπικό έργο δείχνει σεβασμό 
πρός τήν κλασική παιδεία, τής όποίας ήταν μέτοχος, άλλά παραλλήλους 
καλεί τούς νέους νά είναι επιλεκτικοί καί νά άπορρίπτουν οτιδήποτε τούς 
άπομακρύνει άπό τήν αρετή.

Ό Άγιος Γρηγόριος ό Θεολόγος στόν Επιτάφιο πρός τόν Μέγα Βασί
λειο, πνευματικό άδελφό του, εκφράζει τήν άγάπη του καί τήν εκτίμησή 
του πρός τήν «θύροτθεν παιδεία», δηλαδή πρός τήν κλασική γραμματεία 
τών προγόνων μας καί τονίζει: «Νομίζω ότι έχει γίνει παραδεκτό άπ' 
όλους τούς συνετούς ανθρώπους ότι ή παιδεία είναι τό πρώτο άπό τά 
αγαθά πού έχουμε. Καί όχι μόνον ή Χριστιανική, πού είναι ή εκλεκτότερη 
καί επιδιώκει τή σωτηρία καί τό κάλλος τών θείων πραγμάτων, τά όποια 
μόνον μέ τόν νοϋ συλλαμβάνονται.... Αλλά καί ή έξωχριστιανική παιδεία. 
... Από αύτά πού μάς προσφέρει ή έξωχριστιανική παιδεία παραδεχθή
καμε ό,τι είναι χρήσιμο στήν έρευνα καί στίς θεωρητικές άναζητήσεις, ενώ 
άποκρούσαμε κάθε τί πού οδηγεί στήν ειδωλολατρία, στήν πλάνη καί στό 
βάθος τής καταστροφής. Μάλιστα, άπό τήν έξωχριστιανική παιδεία 
έχουμε ώφεληθεΐ στήν εύσέβεια καί στή λατρεία τού Θεού, γιατί γνωρί
σαμε καλά τό άνώτερο άπό τό χειρότερο καί έχουμε κάνει δύναμη τής δι
δασκαλίας μας τίς άδυναμίες εκείνης». (1)

Ό Άγιος Ιωάννης ό Χρυσόστομος θεωρείται σήμερα άπό κορυφαί
ους καθηγητές Παιδαγωγικής ελληνικών, εύρωπαϊκών καί άμερικανικών 
πανεπιστημίων ώς σπουδαίος παιδαγωγός καί θεμελιωτής τής σύγχρονης 
παιδαγωγικής. Δίδασκε ότι ό χαρακτήρας τού παιδιού διαπλάθεται κατά 
τήν πολύ τρυφερή ήλικία καί άπό τότε πρέπει νά διδάσκουμε σε κάθε 
πλάσμα νά σέβεται τόν Θεό καί τούς συνανθρώπους του.



Τά διδάγματα τών Τριών Ιεραρχών είναι άπαραίτητα Ιδιαιτέρως σε 
περίοδο οικονομικής καί πνευματικής κρίσης. Σήμερα οί νέοι μας είναι πιό 
εύκολο νά παρασυρθοΰν άπό φανατισμούς καί ολοκληρωτισμούς, άπό 
άπάνθρωπες, άντικοινωνικές καί άντιδημοκρατικές συμπεριφορές. Πολλίΐ 
παιδιά γίνονται Θύμ6χτα τών ναρκωτικών τον σώματος καί τής ψυχής. 
Άλλα χάνουν κάθε ελπίδα, κάθε ενδιαφέρον γιά τή ζωή. Καί άλλα μετα- 
τρέπονται σέ κυνικούς καί έγωπαθεΐς κυνηγούς τής ύλης, χωρίς άρχές, 
χωρίς άξίες, χωρίς πρότυπα.

Άς δώσουμε στούς νέους μας Χριστό καί Ελλάδα. Άς τούς προσφέ
ρουμε τήν ουσιαστική ελληνορθόδοξη παιδεία, ή όποία δέν παραβλέπει 
τήν άνάγκη γιά επαγγελματική καταξίωση ούτε άπορρίπτει τίς θετικές 
επιστήμες. Άς ένισχύσουμε στά σχολεία μας τά Ορθόδοξα Θρησκευτικά, 
τήν Ενιαία Ελληνική Γλώσσα καί εύρύτερα τίς Ανθρωπιστικές Επιστήμες. 
Άς άγωνισθοΰμε νά διαμορφώσουμε Ανθρώπους μέ προσανατολισμό 
πρός τόν Θεάνθρωπο.

Προσευχόμαστε καθημερινά γιά τό έργο σας καί σάς εύχόμεθα 
παρά Θεού καρποφορία, τών προσπαθειών σας.

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

(1) Migne, 'Ελληνική Πατρολογία, τόμος 36, στήλες 508-509, νεοελληνική απόδοση 

άπό τόν καθηγητή Εύάγγελο Θεοδώρου.


