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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Μήνυµα Αντιδηµάρχου Παιδείας, Εθελοντισµού και Κοινωνικής Μέριµνας ∆ήµου Εορδαίας 
Ρούλας Σεβαστού για την εορτή των Τριών Ιεραρχών. 
 
Σήµερα στρέφουµε τη σκέψη και τη µνήµη µας στους τρεις πεφωτισµένους δασκάλους της 

ελληνικής σκέψης, γιορτή των Τριών Ιεραρχών και όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας, γιορτή της 

Παιδείας, των Γραµµάτων, της Αρωγής. 

Βασίλειος ο Μέγας, Γρηγόριος ο Θεολόγος, Ιωάννης ο Χρυσόστοµος. Κατά το λόγο τους, τα 

βασικά στοιχεία της αληθινής παιδείας είναι η αγάπη, η ελευθερία, ο σεβασµός του ανθρώπινου 

προσώπου. Τονίζουν επίσης πως πρωτεύοντα ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία παίζει η 

προσωπικότητα του δασκάλου και η σχέση του µε τους µαθητές η οποία πρέπει να πατά στα 

θεµέλια της ελευθερίας και της δηµιουργίας. 

Κατά τους τρεις, η παιδεία για να είναι πετυχηµένη πρέπει να µιλάει στην ψυχή, να δηµιουργεί 

ανθρώπους µε κριτική σκέψη, µε ήθος και προβληµατισµό. 

Ζώντας πρωτόγνωρες καταστάσεις και σε µία εποχή που η πανδηµία αφήνει ανεξίτηλα τα 

σηµάδια της σε κάθε επίπεδο, οι νέοι αναζητούν το δρόµο τους σε µία πολύπλοκη και συνεχώς 

µεταβαλλόµενη πραγµατικότητα. Μέσα σε αυτή την πραγµατικότητα οι βασικές αρχές ζωής και 

δράσης των Τριών Ιεραρχών, µπορούν να αποτελέσουν υγιή πρότυπα προς µίµηση και να 

δώσουν λύσεις. Αρκεί να µελετήσουµε την προσφορά τους. 

Εύχοµαι στους εκπαιδευτικούς µας δύναµη στο τεράστιο και κοπιώδες έργο τους. Αποτελείτε τους 

στυλοβάτες της εκπαιδευτικής µας κοινότητας καθώς στα χέρια σας εµπιστευόµαστε το µέλλον και 

την ελπίδα του τόπου µας, τα παιδιά µας. 
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Στους µαθητές εύχοµαι να βαδίσετε το δρόµο της γνώσης µε ευπρέπεια και ήθος και µέσα από 

την πραγµατική ανακάλυψη του εαυτού σας να πραγµατοποιήσετε τα όνειρα και τους στόχους 

σας που θα σας κάνουν ευτυχισµένους, πετυχηµένους µα πάνω απ' όλα... ελεύθερες 

προσωπικότητες. 

 

Χρόνια πολλά! 

                                                                                                                                                             


