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Επίσημος εορτασμός  

της ημέρας  

των Τριών Ιεραρχών  

και της Ελληνικής Παιδείας  
Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2022 

Προσφώνηση από τον Πρύτανη Καθηγητή Μ.-Α. Δημόπουλο 

 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Σας καλωσορίζουμε στην τελετή του επίσημου 

εορτασμού της Ημέρας των Τριών Ιεραρχών, της Ημέρας της 

Ελληνικής Παιδείας.  

Σήμερα συγκεντρωθήκαμε εδώ, με τον προσήκοντα 

σεβασμό, στην ιστορική Μεγάλη Αίθουσα του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με έναν ιδιαίτερο 

συμβολισμό: 

Τιμούμε τους Τρεις Ιεράρχες! Τιμούμε την Παιδεία!  
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Γι’ αυτό και οι σημερινές εκδηλώσεις μνήμης και τιμής 

ξεκινούν με το καθιερωμένο αρχιερατικό μνημόσυνο για τους 

Ιδρυτές, Δωρητές, Ευεργέτες, Καθηγητές, Φοιτητές και το 

Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Αθηνών στον 

Πανεπιστημιακό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου. 

Μεγάλη και εξόχως σημαντική η σημερινή ημέρα, η 

εορτή των τριών Ιεραρχών και της Παιδείας! 

Είναι, λοιπόν, η εορτή της Παιδείας, γιατί είναι μια εορτή 

σύνθεσης και σύζευξης, όπως μας τις δίδαξαν οι μεγάλοι Τρεις 

Ιεράρχες, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο 

Ιωάννης ο Χρυσόστομος. 

Το Πανεπιστήμιό μας καθιέρωσε αυτόν τον εορτασμό ως 

γιορτή της Παιδείας και μεγάλη πανεπιστημιακή εορτή από το 

1842, τιμώντας έτσι τους προστάτες της Παιδείας, τους Αγίους 

Τρεις Ιεράρχες, και τιμώντας έτσι, βεβαίως, γενικότερα την Παιδεία, 

σε όλες τις βαθμίδες της, και αποδίδοντάς της ύψιστη σημασία.  

Στο Πανεπιστήμιό μας τρεις είναι οι μεγάλες εορτές: οι 

δύο Εθνικές Επέτειοι και η εορτή των τριών Ιεραρχών, η 

εορτή της Παιδείας! 

Τρεις «πνευματικοί φάροι», λοιπόν, οι οποίοι, έχοντας 

μελετήσει τα σπουδαία κείμενα της ελληνικής φιλοσοφίας και της 

ρητορικής και έχοντας μαθητεύσει κοντά σε λαμπρά ονόματα 

Ελλήνων διδασκάλων, υποστήριξαν τη σύνθεση και τη σύζευξη 

της αρχαίας ελληνικής γραμματείας με τα χριστιανικά 
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διδάγματα της ορθόδοξης πίστης, τη σύζευξη Ορθού Λόγου 

και Ορθοδοξίας μέσα από το έργο τους.  

Δίδαξαν στις νέες γενιές τη χριστιανική πίστη, βασισμένη και 

στις ωφέλιμες διδαχές των αρχαίων ελληνικών γραμμάτων.  

Παράλληλα, όμως, μέσα από τα έργα τους επεσήμαναν τη 

σημασία της ολοκληρωμένης και καθολικής Παιδείας για τον 

σύγχρονο Άνθρωπο.  

Σύνθεση και σύζευξη, λοιπόν, και όχι διαχωρισμοί και 

αποκλεισμοί. Δίδαγμα και μήνυμα απολύτως διαχρονικό και 

παντα επίκαιρο. 

Γι’ αυτό και η σημερινή εορτή των Τριών Ιεραρχών είναι και 

εορτή της Παιδείας! 

Οι Τρεις Ιεράρχες στηρίχθηκαν, βεβαίως, σε μεγάλο βαθμό, 

και στη βαθιά μελέτη τους για την αρχαία ελληνική φιλοσοφία.  

• • • 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών τιμά 

σήμερα τη μνήμη των Τριών Μεγάλων Ιεραρχών και Πατέρων της 

Ορθοδοξίας, τιμά έμπρακτα την Ελληνική Παιδεία και 

δεσμεύεται να τιμήσει την αποστολή του στο ακέραιο και να 

συνεχίσει το έργο του. 

Σήμερα, λοιπόν, το πρώτο Δημόσιο Πανεπιστήμιο της χώρας, 

ως κατεξοχήν κορυφαίος θεσμός Δημόσιας Παιδείας, συνεχίζει 

αδιάλειπτα το παιδευτικό έργο του, παράλληλα όμως και την 
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προσφορά του στην Κοινωνία για μια καθολική Παιδεία ως 

υπέρτατο αγαθό, προσβάσιμο σε όλους, χωρίς διακρίσεις και 

διαχωρισμούς, όπως ακριβώς μας δίδαξαν οι Παμμέγιστοι 

Τρεις Ιεράρχες. 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Εύχομαι σε όλους ολόψυχα χρόνια πολλά, με υγεία και 

δύναμη για την ευόδωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού 

έργου μας. 

Ακολουθεί η πανηγυρική ομιλία του διακεκριμένου 

καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής κ. 

Δημητρίου Μόσχου, με τίτλο "Τρεις Ιεράρχες και πολιτική 

ουτοπία". 

Χρόνια Πολλά σε όλες και όλους! 

 


