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Αγαπητά μας παιδιά,

Ίσως ο εορτασμός των Τριών Ιεραρχών να φαίνεται πως αποτελεί ακόμη μια εορτή
ρουτίνας στον ετήσιο κύκλο των σχολικών εορτών. Αυτά όμως που οι τρείς Ιεράρχες
προσέφεραν και προτείνουν στον σύγχρονο κόσμο είναι πιο επίκαιρα από ποτέ.

Είναι αλήθεια πως από την περίοδο που έζησαν, μας χωρίζουν σχεδόν 17 αιώνες.
Ο τρόπος της ζωής τους όμως αποτελεί απάντηση στην σύγχρονη πραγματικότητα και
ιδιαίτερα στο σύγχρονο σχολείο. 

Όπως κι εσείς, έτσι και εκείνοι έθεσαν στους εαυτούς τους υψηλούς στόχους.
Αξιοποιώντας τα χαρίσματα που τους έδωσε ο Θεός επέτυχαν κορυφαίες επιδόσεις,
κατακτώντας την κορυφή, όχι σε μία αλλά σε όλες σχεδόν τις επιστήμες της εποχής τους.
Αναγνωρίστηκαν από φίλους και αντιπάλους, κέρδισαν την εκτίμηση και τον θαυμασμό του
κόσμου, τους προτάθηκαν οι πιο περιζήτητες κοινωνικές θέσεις.

Αν είχαν περιοριστεί σε αυτά, θα ήταν ακόμη κάποιοι από τους χιλιάδες επώνυμους
σοφούς, που μεγαλούργησαν στην εποχή τους, αλλά ξεχάστηκαν με το πέρασμα των
αιώνων. Εμείς όμως συνεχίζουμε να τους θυμόμαστε, όχι μόνον μέσω των συγγραμμάτων
τους, που ακόμη μελετώνται στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, αλλά μέσω
ολόκληρης της ζωής τους. Αυτό που τους κάνει πολύτιμους και για μας είναι η απόφασή τους
να μετατρέψουν τις υψηλές επιδόσεις και την επιτυχία τους σε μέσον προσφοράς προς τους
συνανθρώπους τους και εργαλείο αγάπης προς τους δυστυχισμένους της εποχής τους. 

Γνωρίζετε πως πολλές φορές η επιτυχία έχει και κάποια αρνητικά επακόλουθα.
Ενισχύει τον εγωισμό, σκληραίνει την καρδιά, οδηγεί σε περιφρόνηση για τους κατώτερους
σε επιδόσεις. Δεν ευθύνεται  η επιτυχία γι΄ αυτό. Ευθύνεται η έλλειψη νοήματος ζωής, το
οποίον δεν μπορεί να προσφέρει από μόνη της η μόρφωση. Αυτό αντελήφθησαν από νωρίς
οι Τρεις Ιεράρχες και φρόντισαν να προστατέψουν τον εαυτό τους από την ματαιότητα.
Κατέφυγαν στην πίστη προς τον Θεό της αγάπης και του προσέφεραν ολόκληρο τον εαυτό
τους, όλους τους κόπους τους, όλη την περιουσία τους, ώστε να μετατραπούν σε
πρωταγωνιστές ενός οράματος για μια κοινωνία δικαιότερη, με  αλληλεγγύη και ανοιχτούς
ορίζοντες. 

Στα πρόσωπα των Τριών Ιεραρχών, του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Μεγάλου
Βασιλείου και του Γρηγορίου του Θεολόγου, αποδείχτηκε πως η χριστιανική πίστη είναι σε
θέση να μεταβάλει τα ατομικά επιτεύγματα σε παράγοντα μεταμόρφωσης ολόκληρης της
κοινωνίας, υπενθυμίζοντας πως οι λύσεις έρχονται πάντα μέσα από τις ανθρώπινες σχέσεις
και την συνεργασία για την επίτευξη κοινών οραμάτων. Τέτοιο όραμα προτείνει από τότε
μέχρι σήμερα και μέχρι τέλους της ιστορίας η Εκκλησία του Χριστού, την οποίαν αγάπησαν
και θυσιάστηκαν γι΄ αυτήν. Μέσα σε αυτήν χωρούν όλα τα χαρίσματα, όλοι οι χαρακτήρες,
όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως, που με τη χάρη του Θεού μεταβάλλονται σε θησαυρό για
ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Σήμερα λοιπόν δεν γιορτάζουμε απλώς τρία πρόσωπα. Σήμερα κρατάμε ζωντανό το
όραμα της μεταμόρφωσης της γνώσης σε βάλσαμο αγάπης για τις πληγές της
ανθρωπότητας, που περιμένει από σας να συμβάλετε με τις γνώσεις και τα ιδανικά σας στη
σωτηρία της. Αν το θελήσετε, οι Τρεις Ιεράρχες θα αποτελούν πάντα για σας πρότυπα
ακεραιότητας και ήθους, και στους υψηλούς σας στόχους θα έχετε πάντα την  προστασία και
της ευλογία τους. 

Σας το ευχόμαστε με όλη την καρδιά μας.

Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές
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