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Δημήτρης Βλάτος 

 

Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες
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ε κηα θνξπθαία γηνξηή ηεο Οξζνδνμίαο, όπσο ε ζεκεξηλή γηνξηή 

ησλ Σξηώλ Ιεξαξρώλ, ζα πεξηκέλαηε θάπνηνλ ζενιόγν λα ζαο αλαπηύμεη 

κε εκβξίζεηα έλα ζέκα ζρεηηθό κε ην έξγν ησλ θνξπθαίσλ απηώλ 

πξνζσπηθνηήησλ ηεο ειιελνξζόδνμεο παηδείαο. Δληειώο όκσο 

αλνξζόδνμα έρεηε απέλαληί ζαο έλαλ νκηιεηή κε βαζηά ζπλείδεζε ηεο 

ζενινγηθήο ηνπ αλεπάξθεηαο. Καη θπζηθά ε αλεπάξθεηα απηή δελ είλαη 

δπλαηόλ  λα θαιπθζεί  κε ηερλάζκαηα θαη κάιηζηα ελώπηνλ ζενιόγσλ θαη 

θιεξηθώλ. Ούηε άιισζηε ζα είρα πνηέ πξόζεζε λα δηεθδηθήζσ δάθλεο 

θαη κάιηζηα ζενινγηθέο, πνπ πξέπεη λα είλαη θαη νη πην πηθξέο. θέθηεθα 

ινηπόλ λα ρξεζηκνπνηήζσ απηήλ ηελ ίδηα ηελ αδπλακία κνπ, γηα λα 

κηιήζσ ελώπηόλ ζαο. Γελ ζα ζαο κηιήζσ ινηπόλ σο ζενιόγνο, νύηε σο 

ζπζηεκαηηθόο θηιόζνθνο,  αιιά σο ειεύζεξνο ζηνραζηήο.  Με αθνξκή  

ηελ αίζζεζε πνπ κνπ πξνθάιεζε ε πξνζσπηθόηεηα θαη ην έξγν ησλ 

Σξηώλ Ιεξαξρώλ, ζα αλαπηύμσ έλαλ πξνζσπηθό πξνβιεκαηηζκό ζρεηηθά 

κε ηελ παηδεία.  

 Από παηδί ζπκάκαη όηη νη Σξεηο Ιεξάξρεο ραξαθηεξίδνληαλ σο 

«Φάξνη ηεο Οξζνδνμίαο». Μνπ άξεζε απηόο ν ραξαθηεξηζκόο. ρη γηαηί 

θαηαιάβαηλα από δνγκαηηθή άπνςε ηη ζεκαίλεη Οξζνδνμία, αιιά γηαηί 

κνπ άξεζαλ νη θάξνη. Ιδηαίηεξα νη θάξνη πνπ αλαβνζβήλνπλ. Καη 

κάιηζηα νη δηαιείπνληεο. Δθείλνη, δειαδή πνπ παξνπζηάδνπλ πεξηνδηθό 

ζηαζεξό θσο δηάξθεηαο κεγαιύηεξεο ή ίζεο ηνπ ζθόηνπο. Απηή ε 

ελαιιαγή θσηόο θαη ζθόηνπο κε γνήηεπε. Γελ ήμεξα γηαηί.  
                                                 
1
 Σν θείκελν απνηειεί εηζήγεζή κνπ  ζε εθδήισζε ηεο Ιεξάο Μεηξνπόιεσο Ξάλζεο θαη Πεξηζεσξίνπ 

γηα ηνλ ενξηαζκό ησλ Σξηώλ Ιεξαξρώλ. Δθηελή απνζπάζκαηα δεκνζηεύηεθαλ ζην πεξηνδηθό ηεο Ιεξάο 

Μεηξνπόιεσο Ξάλζεο θαη Πεξηζεσξίνπ, «Γηαθνλία», (ηεύρνο ΝΓ΄).  
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 O Μέγαο Βαζίιεηνο, ν Ισάλλεο ν Χξπζόζηνκνο θαη ν Γξεγόξηνο ν 

Θενιόγνο κνπ ήηαλ ζπκπαζείο ζηα καζεηηθά κνπ ρξόληα όρη κόλν σο 

Φάξνη,  αιιά θαη σο γελλαηόδσξνη Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο. Κάζε ρξόλν  

ζηηο 30 Ιαλνπαξίνπ  πξόζθεξαλ ζε καο ηνπο καζεηέο ηε ραξά ηεο αξγίαο. 

Από ην 1842 πνπ θαζηεξώζεθε γηα ηε λεόηεξε Διιάδα ε εκέξα ηεο 

κλήκεο ηνπο σο γηνξηή ησλ γξακκάησλ θαη ηεο ειιελνρξηζηηαληθήο 

παηδείαο πόζνη καζεηέο δελ πεξίκελαλ θάζε Γελάξε ην δώξν ησλ Σξηώλ 

Ιεξαξρώλ; ινη καο ππήξμακε καζεηέο θαη μέξνπκε ηελ αμία απηώλ ησλ 

δώξσλ.  

 Πξνεγείηαη ε ζπκπάζεηα, έπεηαη ε θαηαλόεζε. Μάιινλ ε 

ζπκπάζεηα είλαη απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα  ηελ θαηαλόεζε. Απηόο ν 

πλεπκαηηθόο λόκνο ιεηηνύξγεζε θαη ζηελ πεξίπησζε απηή. Οη Σξεηο 

Ιεξάξρεο σο Φάξνη θαη Γσξεηέο  δελ κνπ  είλαη μέλνη αιιά νηθείνη. Καη ε 

νηθεηόηεηα απηή είλαη απαξαίηεηε γηα λα γεθπξώζνπκε  ην ράζκα πνπ 

ρσξίδεη ηελ επνρή καο από ηνλ 4
ν
 κεηαρξηζηηαληθό αηώλα. Ολνκάδσ ηε 

γεθύξσζε ηνπ ράζκαηνο ηόζν καθξηλώλ κεηαμύ ηνπο επνρώλ  

«θαηαλόεζε». Οη ίδηνη άιισζηε νη Σξεηο Ιεξάξρεο ππήξμαλ κε ην έξγν 

ηνπο θαη ηε δσή ηνπο «γεθπξνπνηνί». Σν κεγαιύηεξν επίηεπγκά ηνπο: ε 

γεθύξσζε Διιεληζκνύ θαη Χξηζηηαληζκνύ, αλζξώπηλεο θηινζνθίαο θαη 

ππεξθπζηθήο απνθάιπςεο. Γελ πξόθεηηαη γηα ζπκβηβαζκό. Η γέθπξα πνπ 

νηθνδόκεζαλ δελ είλαη κηα κεραληθή ζύλδεζε εηεξόθιεησλ ζηνηρείσλ, 

αιιά έλαο θαηλνύξγηνο δξόκνο πάλσ από ην ράζκα. Αθόκε θαη αλ δελ 

είλαη γηα όινπο βαηόο απηόο ν δξόκνο, σζηόζν  γηα πνιινύο από απηνύο  

πνπ ηνλ πεξπάηεζαλ ζησπειά θαη ηαπεηλά απνδείρηεθε δξόκνο δσήο.  

 Με αθνξκή ηε κλήκε ηνπο,  ζπιινγίδνκαη ηνπο Σξεηο Ιεξάξρεο 

πξηλ γίλνπλ νη Σξεηο Μεγάινη Ιεξάξρεο, νη ηξεηο θνξπθαίνη άγηνη ηεο 

Δθθιεζίαο.  Σνπο ζπιινγίδνκαη ζηα ρξόληα ηεο ληόηεο ηνπο, ζηα ρξόληα 

ησλ θηινζνθηθώλ θαη ξεηνξηθώλ ζπνπδώλ ηνπο, ζηα ρξόληα ηνπ αγώλα 

θαη ηεο αγσλίαο.  Πξηλ ηνπο ηηκήζεη ε Δθθιεζία κε ηα πξνζσλύκηα ν 
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Μέγαο, ν Θενιόγνο θαη ν Χξπζόζηνκνο ηνπο ζπιινγίδνκαη κε ηα 

νλόκαηά ηνπο : ν Βαζίιεηνο, ν Γξεγόξηνο θαη ν Ισάλλεο. Δίπακε ε 

νηθεηόηεηα σο πξνϋπόζεζε θαηαλόεζεο, «γεθύξσζεο»… 

 Αξρίδσ ινηπόλ ηελ θαηαζθεπή ηεο δηθήο κνπ γέθπξαο από κηα 

παξαηήξεζε ηνπ Γηώξγνπ εθέξε. Γξάθεη ζην Ηκεξνιόγηό ηνπ  [Μέξεο 

Δ΄, 31-1 Γελάξε 1947]: «Με δηαζθεδάδεη αθάληαζηα ν Ναδηαλδελόο πνπ 

δηαβάδσ ηώξα
. 
 πήξα ηνπο ηόκνπο ηνπ Μigne …. Ση κπξίν. Πξνζπαζώ λα 

ηνπο θαληαζηώ απηνύο ηνπο ηξεηο: ηνλ Γξεγόξην, ηνλ Βαζίιεην, ηνλ 

Ινπιηαλό θνηηεηέο ζηελ Αζήλα. Σξνκεξέο ηδηνζπγθξαζίεο, αληίκαρεο  θαη 

όκσο ζην ίδην θαιάζη εθείλσλ ησλ θαηξώλ.» 

 «ην ίδην θαιάζη εθείλσλ ησλ θαηξώλ…». Ση θαηξνί θαη απηνί ηόηε; 

Ο 4
ν
 αηώλαο κ. Χ  δελ ήηαλ νπσζδήπνηε αηώλαο  γαιήλεο. Σαξαγκέλνη 

θαηξνί, θαηξνί πνιέκνπ. Έλαο θαηλνύξγηνο θόζκνο γελληέηαη, ηεο 

νξζόδνμεο ρξηζηηαλνζύλεο,  όρη από ηε κηα κέξα ζηελ άιιε θαη όρη ρσξίο 

σδίλεο. Η λέα πίζηε καζηίδεηαη από αηξέζεηο, δελ έρεη απνθξπζηαιισζεί 

δνγκαηηθά, όια βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε κάγκαηνο. Ρεπζηά θαη 

ππξαθησκέλα. Καη ν παγαληζηηθόο θόζκνο είλαη αθόκε εθεί, έζησ σο έλα 

ζλήζθνλ ζώκα.  Μπνξεί λα κελ έρεη ην ζθξίγνο θαη ηε ζέξκε ηεο λέαο 

πίζηεο ν παιαηόο απηόο θόζκνο, όκσο δηαζέηεη ηε ιάκςε θαη ηε γνεηεία 

ηεο ειιεληθήο παηδείαο, ηνπ ειιεληθνύ πλεύκαηνο.  Ο ειιεληθόο ιόγνο –

πνηεηηθόο, ξεηνξηθόο θαη θηινζνθηθόο-  είλαη δσληαλόο σο σξαία κνξθή,  

ελώ ην ζώκα πνπ θάπνηε ηνλ βάζηαδε πλέεη ηα ινίζζηα. Δμάληιεζε σο 

ζώκα ηνλ ηζηνξηθό ηνπ ρξόλν. Η παγαληζηηθή ζξεζθεία, ζλήζθνπζα 

πιένλ,  πξνζπαζεί λα θξαηεζεί ζηε δσή από ηελ σξαία κνξθή ηεο 

ειιεληθήο παηδείαο.  

 Διιελνιάηξεο ρξηζηηαλνί ρξεζηκνπνηνύζαλ αλεπηθύιαθηα ηελ 

ειιεληθή θηινζνθία θαη εμειιελίδνληαο ηνλ ρξηζηηαληζκό έθηαλαλ έηζη 

κέρξη ηελ αίξεζε (Γλσζηηθνί, Αξεηαληζηέο, Απνιιηλαξηζηέο). Από ηελ 

άιιε κεξηά νη  Διιελνκάρνη ρξηζηηαλνί απέξξηπηαλ ζην ζύλνιό ηεο ηελ 
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ειιεληθή παηδεία, ύςσλαλ ηείρε γηα λα απνθόςνπλ ηελ αλζξώπηλε 

θηινζνθία από ηε ζεία ζνθία, ηνλ αλζξώπηλν ιόγν από ηνλ εμ 

απνθαιύςεσο Λόγν. Οη ηειεπηαίνη απηνί θαηαδηθάδνπλ ηελ ειιεληθή 

παηδεία δηεξσηώκελνη : «Τί κοινόν μεηαξύ Ἀθηνῶν και 

Ἱεποζολύμων, μεηαξύ Πνύκαρ καί Γολγοθά;».  Καη 

θνληά ζ’ απηνύο νη λνζηαιγνί ηεο αλαβίσζεο ηεο αξραίαο ζξεζθείαο θαη 

ηνπ ζλήζθνληνο παγαληζηηθνύ θόζκνπ  δηεθδηθνύλ γηα ινγαξηαζκό ηνπο 

ηελ απνθιεηζηηθή δηαρείξηζε ηεο ειιεληθήο παηδείαο. Ο θαιύηεξνο 

αλάκεζά ηνπο ν ξνκαληηθόο Ινπιηαλόο, ν ζπκθνηηεηήο ηνπ Βαζηιείνπ θαη 

ηνπ Γξεγνξίνπ ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ησλ Αζελώλ,  δηαπνηηζκέλνο  από 

ηελ θιαζηθή παηδεία θαη ηελ ειιεληθή θηινζνθία, ζεσξνύζε αγεθύξσην 

ην ράζκα Διιεληζκνύ θαη Χξηζηηαληζκνύ θαη δηαθήξπηηε: «ε καο [ηνπο 

εζληθνύο] αλήθνπλ ε επγισηηία θαη νη ηέρλεο ηεο Διιάδνο θαη ε ιαηξεία 

ησλ ζεώλ ηεο, ε δηθή ζαο θιεξνλνκηά [ησλ ρξηζηηαλώλ] είλαη ε ακάζεηα 

θαη  ε αγξνηθία θαη ηίπνηε πεξηζζόηεξν. Απηή είλαη ε δηθή ζαο ζνθία…». 

[Ἡμῖν ἀνήκοςζιν ἡ εὐγλωηηία καί αἱ ηέσναι ηῆρ 

Ἑλλάδορ καί ἡ ηαῶν θεῶν αὐηῆρ λαηπεία, ὑμέηεπορ 

δε κλῆπορ ἐζηί ἡ ἀμάθεια καί ἡ ἀγποικία καί οὐδέν 

πλέον. Αὔηη ἐζηίν ἡ ζοθία ὑμῶν.]. 

 «Τπομεπέρ ιδιοζςγκπαζίερ, ανηίμασερ, και όμωρ 

ζην ίδην θαιάζη εθείλσλ ησλ θαηξώλ».  Πξόθεηηαη γηα θαηξνύο πνπ 

πεξίζζεπε ν θαλαηηζκόο από όιεο ηηο κεξηέο, γηαηί πεξίζζεπε θαη ην 

πάζνο, γηαηί πεξίζζεπε θαη ε αγσλία.  

 ’ απηνύο ηνπο ηαξαγκέλνπο θαηξνύο ινηπόλ αλδξώλνληαη ν 

Βαζίιεηνο, ν Γξεγόξηνο θαη ν Ισάλλεο. Αγαπνύλ ηα ειιεληθά γξάκκαηα, 

ηα ζπνπδάδνπλ ζε θεκηζκέλα θέληξα ειιεληθήο παηδείαο θαη ηα κειεηνύλ 

κε πάζνο. Γελ ηα απνξξίπηνπλ πξηλ ηα γλσξίζνπλ. Γελ ηπθιώλνληαη 

όκσο θαη απ’ απηά, ώζηε λα μεζηξαηίζνπλ. Γελ ηνπο ηξνκάδεη ην ράζκα 

αλάκεζα ζηελ ειιεληθή παηδεία θαη ηε ρξηζηηαληθή απνθάιπςε,  γηαηί 
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παηνύλ ζηαζεξά  θαη ζηηο δύν όρζεο. ηε κηα  κε ην λνπ θαη ζηελ άιιε κε 

ηελ θαξδηά. Δίλαη θηηαγκέλνη γεθπξνπνηνί. Ξέξνπλ λα ρηίδνπλ γέθπξεο, 

γηαηί μέξνπλ λα δηαθξίλνπλ ην δσληαλό από ην ζλεζηκαίν. 

 Ο Γξεγόξηνο ν Ναδηαλδελόο, ζηέθεηαη πάλσ από ην ράζκα ησλ δύν 

θόζκσλ, θαη ζρεδηάδεη κε ζηαζεξό ρέξη ηε γέθπξά ηνπ κε ηα εμήο ιόγηα 

από ηνλ επηηάθην πξνο ην ζπκθνηηεηή θαη θίιν ηνπ Βαζίιεην: «Έρσ ηε 

γλώκε πσο έρεη γίλεη παξαδεθηό από όινπο ηνπο ινγηθνύο αλζξώπνπο όηη 

ε παηδεία θαηέρεη ηελ πξώηε ζέζε αλάκεζα ζηα αλζξώπηλα αγαζά θαη όρη 

κόλν ε Χξηζηηαληθή παηδεία … αιιά θαη ε θιαζζηθή, ηελ νπνία πνιινί 

Χξηζηηαλνί «θαθώο εἰδόηεο» απνξξίπηνπλ ιέγνληαο πσο είλαη επηθίλδπλε 

θαη βιαβεξή θαη πσο απνκαθξύλεη από ην Θεό. Καη θαηαιήγεη «Γελ 

πξέπεη λα θαηαδηθάδνπκε ηελ θιαζηθή παηδεία επεηδή αξέζεη απηό ζε 

κεξηθνύο, αιιά νθείινπκε λα ζεσξνύκε αλόεηνπο θαη αγξάκκαηνπο 

όζνπο ζθέπηνληαη κε ηνλ ηξόπν απηό». 

 ηελ ίδηα γξακκή κε ηνλ Γξεγόξην ηνλ Θενιόγν θηλνύληαη θαη ν 

Μέγαο Βαζίιεηνο θαη ν Ισάλλεο ν Χξπζόζηνκνο. Η γεθύξσζε ηνπ 

ράζκαηνο αλάκεζα ζηνλ Διιεληθό ιόγν θαη ηε Χξηζηηαληθή πίζηε 

ζπλίζηαηαη ζηελ αθνκνίσζε ηεο ειιεληθήο παηδείαο θαη ζηελ εθιεθηηθή 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ σθέιηκσλ ζηνηρείσλ ηεο πξνθεηκέλνπ λα εξκελεπηεί 

θαη λα δηαηππσζεί ζσζηά ην ρξηζηηαληθό κήλπκα. Πξόθεηηαη γηα κηα 

θαηλνύξγηα ζύλζεζε, όρη κηα κεραληθή θαηαζθεπή, αιιά γηα έλα δσληαλό 

νξγαληζκό πνπ έλσζε ηα πξηλ δηεζηώηα θαη δεκηνύξγεζε έλα λέν 

παξάδεηγκα βίνπ, ζύκθσλα κε ην πξόηππν ηνπ «ζνθνύ θαη αγίνπ» ζε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ παιαηόηεξνπ θιαζηθνύ ειιεληθνύ ηνπ «θαινύ θαη 

αγαζνύ».  

 Ο Βαζίιεηνο, ν Γξεγόξηνο θαη ν Ισάλλεο δελ ππήξμαλ θηιόζνθνη – 

ζηνραζηέο κε ηε ζεκεξηλή έλλνηα ηνπ όξνπ, αιιά πξαγκαηηθνί ζενιόγνη. 

Αγάπεζαλ ηνλ ειιεληθό  ιόγν, έδεημαλ όκσο θαη ηα όξηα ηνπ. Η ζενινγία 

ηνπο δελ ηαπηίδεηαη κε ηε κεηαθπζηθή Οη θηιόζνθνη θηινζνθνύλ κε ην 
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ζηνραζκό θαη έρνληαο σο θέληξν ηε ινγηθή. Με απηή κπνξεί λα κηιήζεη 

θάπνηνο γηα ην ζεό σο ηελ πιαησληθή ηδέα ηνπ αγαζνύ ή σο ην πξώην 

θηλνύλ αθίλεηνλ ηνπ Αξηζηνηέιε.  Γηα ηνλ πξνζσπηθό όκσο ζεό ηεο 

Οξζνδνμίαο νη Παηέξεο έδεημαλ κε ην ιόγν θαη ηνλ αζθεηηθό βίν ηνπο 

έλαλ δηαθνξεηηθό  δξόκν.  Δίλαη ν δξόκνο ηεο ζησπήο θαη ηνπ 

εζπραζκνύ.  

 πιινγίδνκαη ην Βαζίιεην, ην Γξεγόξην θαη ηνλ Ισάλλε, 

πξνθεηκέλνπ λα ληώζσ κέζα από ηε δσή ηνπο θαη έξγν ηνπο ηη ζήκαηλε 

παηδεία γη’ απηνύο. Πξώηα λα ληώζσ, έπεηηα λα θαηαλνήζσ, γηα λα 

κπνξέζσ ζην ηέινο λα ην εθθξάζσ. Καηαλόεζε δηα ηεο αηζζήζεσο 

ινηπόλ …  

 Άξηζηνη γλώζηεο ηεο ζύξαζελ παηδείαο, κε πεξγακελέο ζπνπδώλ 

ζηα πην θεκηζκέλα πλεπκαηηθά θέληξα ηεο επνρήο, ηζρπξέο 

πξνζσπηθόηεηεο κε μερσξηζηέο ηθαλόηεηεο,  είραλ εμαζθαιηζκέλε ηελ 

πξννπηηθή  λα ζηαδηνδξνκήζνπλ σο  ηζρπξνί άλδξεο ηεο εμνπζίαο , ηνπ 

πινύηνπ θαη ησλ γξακκάησλ. Αξλήζεθαλ θαη ηα ηξία. Ο Μέγαο 

Βαζίιεηνο σο Ιεξάξρεο ήηαλ ν πην θησρόο – πινύζηνο ηεο επνρήο ηνπ. 

Μόλε πεξηνπζία ηνπ ηα παιηόξνπρά ηνπ θαη κεξηθά βηβιία. Καη όκσο ζηε 

Βαζηιεηάδα ηνπ πξόζθεξε θξνληίδα ζε ρηιηάδεο θησρνύο, αξξώζηνπο θαη 

μέλνπο. ε Δζληθνύο, Χξηζηηαλνύο θαη Ινπδαίνπο, ρσξίο δηαθξίζεηο, αιιά 

κε ιεπηόηαηε «δηάθξηζε».  

Ο Γξεγόξηνο ν Ναδηαλδελόο  εγθαηέιεηςε ηηο θηινζνθηθέο ζρνιέο 

ηεο Αζήλαο, όπνπ δηαθξίζεθε,  θαη αδηαθνξώληαο γηα κηα ιακπξή 

παλεπηζηεκηαθή θαξηέξα, όπσο ζα ιέγακε ζήκεξα, πξώηα αζθήηεςε θαη 

έπεηηα αθνζηώζεθε ζην πνηκαληηθό ηνπ έξγν, αλαθνπθίδνληαο έηζη ηνλ 

αλζξώπηλν πόλν θαη   ειέγρνληαο ακείιηθηα ηνλ πινύην θαη ηελ αδηθία, 

όπνπ ηα ζπλαληνύζε.  Πξνηξέπεη ηνπο ζπγρξόλνπο ηνπ: «Γίλε ζην γείηνλά 

ζνπ πην πνιύηηκνο κε ηελ αγάπε, γίλε ζην δπζηπρηζκέλν Θεόο κε ην λα 

κηκείζαη ηελ αγάπε ηνπ Θενύ 
. 
ηνλ Χξηζηό λα επηζθεθηνύκε, ηνλ Χξηζηό 
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λα ππεξεηήζνπκε, ηνλ Χξηζηό λα ζξέςνπκε, ηνλ Χξηζηό λα ληύζνπκε, 

ηνλ Χξηζηό λα πεξηκαδέςνπκε, ηνλ Χξηζηό λα ηηκήζνπκε». Πόζν ςειά 

έβιεπε ζηα αιήζεηα, γηα λα αλαγλσξίζεη ην Χξηζηό ηόζν ρακειά κέζα 

ζηνλ αλζξώπηλν πόλν;  

πσο θαη νη άιινη Παηέξεο έηζη θαη ν Ισάλλεο ν Χξπζόζηνκνο 

ζενινγεί κε ιόγν θαη έξγν. Με άξηζηεο ζπνπδέο ζηε ξεηνξηθή θαη ηε 

θηινζνθία απνζύξεηαη πξώηα ζηελ έξεκν γηα έμη ρξόληα, πξνο κεγάιε 

ιύπε ηνπ δαζθάινπ ηνπ, ηνπ εζληθνύ ζνθηζηή Ληβάληνπ, πνπ  πξνόξηδε 

ηνλ Ισάλλε γηα δηάδνρό ηνπ ζηε ζρνιή ηνπ,  «αλ», όπσο έιεγε,  «δελ ηνπ 

ηνλ έθιεβαλ νη Χξηζηηαλνί» [εἰ μή οἱ Χπιζηιανοί ἐζύλοςν 

αὐηόν….]. Αθηεξώζεθε ζηε ζπλέρεηα ζην πνηκαληηθό ηνπ έξγν, 

ζπγθξνύζηεθε κε ηνπο δπλαηνύο γηα λα αλαθνπθίζεη ηνπο αδύλαηνπο θαη 

λα πεζάλεη ηέινο  ζην δξόκν ηεο εμνξίαο. Γελ ζα κπνξνύζε λα γίλεη θαη 

αιιηώο, αθνύ ηνικνύζε λα ειέγρεη αθόκε θαη ηελ απηνθξάηεηξα Δπδνμία 

κε ιόγηα όπσο: «Σελ εμνπζία ηελ έρεηο,  γηα λα απνλέκεηο παληνύ 

δηθαηνζύλε. ζν ηζρπξή θη αλ είζαη, είζαη θαπλόο θαη όλεηξν. Γη’ απηό 

δώζε ηέινο ζηε δπζηπρία. Ούηε ηα ρξήκαηα, νύηε ε δόμα ηεο εμνπζίαο ζα 

θαηέβνπλ καδί ζνπ ζηνλ ηάθν».  

Γε ραξίδνληαη ζε θαλέλαλ είηε πινύζηνο είλαη απηόο πνπ θξύβεηαη 

πίζσ από ηνλ πινύην ηνπ, είηε θησρόο πνπ θξύβεηαη πίζσ από ηε 

θηώρεηα ηνπ. Γελ ζέινπλ απιώο λα ρνξηάζνπλ ηνπο πεηλαζκέλνπο ζέινπλ 

λα ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ πλεπκαηηθή δσή. Ο Ισάλλεο ν Χξπζόζηνκνο δελ 

δείρλεη θαζόινπ θαηαλόεζε  ζην ηεξό ζήκεξα δηθαίσκα ηνπ θαηαλαισηή 

λα απνιαύζεη ηε ραξά ηεο θαηαλάισζεο ησλ πξνζθεξόκελσλ πιηθώλ 

αγαζώλ: «Ο  Χξηζηόο ηα γνπλ άπεηξα πιήζε εζηηάζαο επί ηεο εξήκνπ, 

νπθ επί θιίλελ θαη ύπλνλ απηνίο έπεκςελ, αιι’ επί ζείσλ αθξόαζηλ 

εθάιεζελ ιόγσλ. Οπ γαξ δηέξξεμελ απηώλ ηαο γαζηέξαο, νπδέ εηο κέζελ 

εμέβαιελ, αιιά πιεξώζαο απηώλ ηελ ρξείαλ, πξνο ηελ πλεπκαηηθήλ  ήγε 

ηξνθήλ». Ο ζθνπόο, δειαδή ηνπ  Χξηζηνύ, δελ ήηαλ λα ηαΐζεη ηνπο 
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πεληαθηζρίιηνπο θαη λα ηνπο ζηείιεη θαηόπηλ γηα ύπλν, δηόηη  δελ ηνπο 

έπξεμε ζην θαΐ θαη δελ ηνπο έπλημε ζην πηνηό, αιιά αθνύ θάιπςε ηε 

βαζηθή ηνπο αλάγθε, ηνπο νδήγεζε έπεηηα ζηελ πλεπκαηηθή ηξνθή, 

δειαδή ζηελ αθξόαζε ηνπ ζείνπ ιόγνπ.  

 Οπσζδήπνηε  παηδεία γηα ηνπο Σξεηο Ιεξάξρεο δελ ζήκαηλε εύθνιε 

δσή. Ούηε ήηαλ ηίηινη ζπνπδώλ πνπ ζα ηνπο εμαζθάιηδαλ ηνλ επίγεην 

παξάδεηζν ηνπ πινύηνπ, ηεο εμνπζίαο θαη ηεο δόμαο. Η παηδεία γηα ηνπο 

Σξεηο Ιεξάξρεο δελ εμαληιείηαη ζηελ  πεξίηερλε θξαζηηθή δηαηύπσζε  ηνπ 

νξζόδνμνπ δόγκαηνο θαη ζε θαηερεηηθνύο ιόγνπο.  Αλ θαη δελ 

πζηεξνύζαλ βέβαηα ζ’ απηό, έδεημαλ κε ηε δσή θαη ην έξγν ηνπο σο 

Ιεξάξρεο  όηη παηδεία ζεκαίλεη έκπξαθηε, εθαξκνζκέλε ζενινγία.  

Δπαγξύπλεζε, κέξηκλα, αγσλία, ζησπή, απηό είλαη ην έδαθνο όπνπ 

ξηδώλεη ην δέληξν ηεο παηδείαο, γηα λα δώζεη θάπνηε ηνπο θαξπνύο ηνπ 

σο ιόγν θαη  πξάμε . Γίδαμαλ ηη ζεκαίλεη παηδεία κέζσ ηεο θαλεξήο ηνπο 

δσήο. Η ζσξηά ηνπο, ε ζηάζε ηνπο, ε ελδπκαζία ηνπο, ε ηξνθή ηνπο, ην 

ήζνο ηνπο, όρη κόλν ν ιόγνο ηνπο θαη ε γξαθή ηνπο, δίλνπλ ηνλ πην 

νινθιεξσκέλν νξηζκό ηεο πξαγκαηηθήο παηδείαο.  Λύπεζαλ πνιινύο ζηα 

ρξόληα ηνπο, ειέγρνληαο απζηεξά ηνλ πινύην, ηελ αδηθία θαη ηε 

δηαθζνξά. Λππήζεθαλ θαη νη ίδηνη πνιύ. ηηο κέξεο καο  πνπ ε παηδεία σο 

αληηθείκελν θξαηηθήο ή ηδησηηθήο κέξηκλαο έρεη ηαπηηζηεί κε ηελ 

ςεπηνκόξθσζε ηεο εθπαίδεπζεο ή ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε κε ηελ 

πνιπκάζεηα θαη ηνλ πνιηηηζκό ηεο «σξαίαο κνξθήο» θαη ηε  

ζπλαθόινπζε νηθνλνκηθή επηηπρία,   έξρνληαη νη Σξεηο Ιεξάξρεο θαη 

αλαζύξνπλ από ηε ιήζε ηελ αιεζηλή ζεκαζία ηεο ιέμεο «παηδεία».  Η   

παηδεία σο αιεζηλή κόξθσζε είλαη ε γέθπξα πάλσ ζηελ νπνία 

ζπληειείηαη ε κεηακόξθσζε ηνπ αλζξώπνπ σο πξνζώπνπ. Απηόο είλαη ν 

νξηζκόο ηεο παηδείαο ζύκθσλα κε ην παξάδεηγκα ησλ Σξηώλ Ιεξαξρώλ, 

ησλ θαηεμνρήλ γεθπξνπνηώλ. Γηόηη ην δεηνύκελν γηα ηνλ άλζξσπν ήηαλ 
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θαη είλαη ε κεηακόξθσζή ηνπ. Καη ε κεηακόξθσζή ηνπ ζπληειείηαη ζην 

θσο θαη  πάλσ ζηε γέθπξα.  

 Μίιεζα γηα ηελ παηδεία σο γέθπξα πάλσ ζηελ νπνία ζπληειείηαη ε 

κεηακόξθσζε ηνπ αλζξώπνπ. Η γέθπξα σο αλζξώπηλε  θαηαζθεπή 

απνηειεί  ηόπν πνπ δίλεη λόεκα ζην ρώξν. Χσξίο ηε γέθπξα ην πνηάκη, νη 

όρζεο, ε γύξσ ρισξίδα θαη παλίδα είλαη απιά θαη κόλνλ ρώξνο 

αδηαθνξνπνίεηνο ρσξίο έλα ζηαζεξό ζεκείν αλαθνξάο, ρσξίο θέληξν. Με 

ηελ θαηαζθεπή ηεο γέθπξαο ν ρώξνο απνθηά θέληξν, απνθηά ζεκείν 

αλαθνξάο, απνθηά λόεκα γηα ηνλ άλζξσπν. Γίλεηαη ηόπνο αλζξώπηλνο. Η 

γέθπξα σο  ηόπνο δίλεη λόεκα ζην ρώξν. Η γέθπξα είλαη ν ηδηάδσλ  ηόπνο 

πνπ θείηαη κεηαμύ νπξαλνύ θαη γεο, αλ θαη ζηεξίδεηαη ζηε γε, σζηόζν 

είλαη ηαπηόρξνλα κεηέσξε. Η παηδεία ινηπόλ σο γέθπξα, ζύκθσλα κε ην 

παξάδεηγκα ησλ Σξηώλ Ιεξαξρώλ,  γίλεηαη ν θαηεμνρήλ ηόπνο 

ζπλάληεζεο ηεο γεο θαη  ηνπ νπξαλνύ, ησλ ζλεηώλ αλζξώπσλ  θαη ηνπ 

ζενύ.  

 Μίιεζα γηα ηελ παηδεία σο δέληξν. Σελ ίδηα εηθόλα ρξεζηκνπνηεί 

θαη ν Martin Heidegger πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςεη ην δέληξν ηεο 

θηινζνθίαο θαη  λα ζηξέςεη ην βιέκκα καο από ην δέληξν ζην έδαθνο. Σν 

έδαθνο ην νπνίν έρεη πεξηέιζεη ζε ιήζε. Καη ην ηξαγηθό  γηα κηαο ζήκεξα, 

επηζεκαίλεη ν θηιόζνθνο,  είλαη όηη θαη ε ίδηα ε ιήζε έρεη πεξηέιζεη ζε 

ιήζε.   Καη Heidegger δαλείδεηαη ηε γλσζηή εηθόλα ηνπ δέληξνπ ησλ 

επηζηεκώλ από ηνλ Descartes. Αληηγξάθσ ινηπόλ  ηα παξαθάησ από ηελ 

Δηζαγσγή ηνπ 1949 ζην έξγν ηνπ Heidegger  «Τι είναι Μεηαθυζική;» :  

«Ο Descartes  γξάθεη πξνο ηνλ Picot, πνπ κεηέθξαδε ηηο Αξρέο ηεο 

Φηινζνθίαο ζηε γαιιηθή: Οιόθιεξε ε θηινζνθία κνηάδεη επνκέλσο κε 

δέληξν, ηνπ νπνίνπ νη ξίδεο είλαη ε κεηαθπζηθή, ν θνξκόο ε θπζηθή, θαη 

ηα θιαδηά πνπ βγαίλνπλ από απηόλ ηνλ θνξκό είλαη όιεο νη ππόινηπεο 

επηζηήκεο… 
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Μέλνληαο ζε απηήλ ηελ εηθόλα, εξσηνύκε: ε πνην έδαθνο βξίζθνπλ 

έξεηζκα νη ξίδεο ηνπ δέληξνπ ηεο θηινζνθίαο; Από πνην ζεκέιην 

ιακβάλνπλ ηνπο ζξεπηηθνύο ρπκνύο θαη ηηο δπλάκεηο νη ξίδεο, θαη κέζσ 

απηώλ νιόθιεξν ην δέληξν; Πνύ εζπράδεη θαη πνύ θηλείηαη ε νπζία ηεο 

κεηαθπζηθήο; Ση είλαη ε κεηαθπζηθή, ηδσκέλε κέζα από ην ζεκέιηό ηεο; 

Ση είλαη ελ γέλεη ε κεηαθπζηθή ζην ζεκέιηό ηεο;» 

 

 Καη εγώ ινηπόλ  ζήκεξα εκέξα γηνξηήο γηα ηελ παηδεία, 

δηεξσηώκαη θαη απεπζύλσ θαη ζε ζαο ην εξώηεκα :  «ε πνην έδαθνο 

βξίζθνπλ έξεηζκα νη ξίδεο ηνπ δέληξνπ ηεο παηδείαο ; Από πνην ζεκέιην 

ιακβάλνπλ ηνπο ζξεπηηθνύο ρπκνύο θαη ηηο δπλάκεηο νη ξίδεο, θαη κέζσ 

απηώλ νιόθιεξν ην δέληξν; Πνύ εζπράδεη θαη πνύ θηλείηαη ε νπζία ηεο 

παηδείαο ; Ση είλαη ε παηδεία, ηδσκέλε κέζα από ην ζεκέιηό ηεο; Ση είλαη 

ελ γέλεη ε παηδεία ζην ζεκέιηό ηεο;» 

 Γελ έρσ έηνηκε κηα ινγηθή θαη ηεθκεξησκέλε επηζηεκνληθά 

απάληεζε θαζνιηθήο απνδνρήο. Ίζσο θαη λα κελ ππάξρεη ηέηνηνπ είδνπο 

απάληεζε, ζήκεξα κάιηζηα.  Θέισ όκσο λα ζαο κεηαθέξσ κηα πξώηε 

αίζζεζε πνπ δνθίκαζα, όηαλ ζηνράζηεθα απηό ην εξώηεκα, κε αθνξκή 

ηε κλήκε ησλ Σξηώλ Ιεξαξρώλ σο ησλ Φάξσλ ηεο Οξζνδνμίαο. Πάιη ν 

δξόκνο πνπ παίξλσ γηα ηελ θαηαλόεζε πεξλά κέζα από ηελ αίζζεζε. 

πγρσξέζηε κνπ απηή ηελ εκκνλή. 

 Αλ ε θηινζνθία έρεη ρξένο λα καο ηνπνζεηεί πάληα κπξνζηά ζην 

αλνίθεην θαη ην μέλν, ε πνίεζε  κε ηηο κεηαθνξηθέο ηεο αλαινγίεο καο 

κεηαθέξεη ζην ηόπν  ηεο νηθεηόηεηαο. Αο ρξεζηκνπνηήζνπκε ινηπόλ ηε 

κεηαθνξηθή γιώζζα ηεο πνίεζεο  γηα λα ληώζνπκε ηε θηινζνθία,  πνπ 

ζεκαίλεη λα ζηνραζηνύκε ζε βάζνο αιιά κε ηξόπν νηθείν. πιινγίδνκαη 

ινηπόλ όηη ην έδαθνο όπνπ ξηδώλεη ην δέληξν ηεο παηδείαο σο νπζίαο δελ 

κπνξεί λα είλαη άιιν από ηελ αιήζεηα. Καη αλ ν όξνο Οξζνδνμία 

πεξηγξάθεη ζενινγηθά  ηελ εκπεηξία ηεο αιήζεηαο, ηόηε θαη ε πνηεηηθή 
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θξάζε «Φάξνο ηεο Οξζνδνμίαο» ηαπηίδεηαη λνεκαηηθά κε ηε θξάζε 

«Φάξνο  ηεο αιήζεηαο», δειαδή «Φσο ηεο αιήζεηαο». Ση ζεκαίλεη όκσο 

θσο ηεο αιήζεηαο; Το θως που ανήκει ζηην αλήθεια; Το θως δηλαδή που 

είναι κηήμα ηης αλήθειας;  Ή κήπσο ε θξάζε «Φάξνο ηεο αιήζεηαο» 

κπνξεί λα ζεκαίλεη ηο θως που θωηίζει ηην αλήθεια, έηζη ώζηε λα ηελ 

απνθαιύπηεη κπξνζηά ζηα κάηηα καο σο α-ιήζεηα, σο απηό δειαδή πνπ 

αλαζύξεηαη από ηε ιήζε θαη καο απν-θαιύπηεηαη.  Αθνινπζώληαο ηε 

δεύηεξε εξκελεία, ηόηε ζην εξώηεκα «ε πνην έδαθνο βξίζθνπλ έξεηζκα 

νη ξίδεο ηνπ δέληξνπ ηεο παηδείαο», ζα απαληνύζα: ζε εθείλν ην έδαθνο 

πνπ θσηίδεηαη πεξηνδηθά από ην θσο ηνπ δηαιείπνληνο θάξνπ ηεο 

αιήζεηαο. Απηόο ν δηαιείπσλ θάξνο,  αλαβνζβήλεη πεξηνδηθά θαη άιινηε 

σο παξνπζία  θσηίδεη,  άιινηε  πάιη σο απνπζία θσηόο βπζίδεη ζην 

ζθνηάδη θαη ζηελ αγσλία ην ζεκέιην ηεο  παηδείαο, πνπ δελ είλαη άιιν 

από ην ζεκέιην ηεο  ίδηαο καο ηεο ύπαξμεο.  Γηαηί ε  αιήζεηα σο ην 

ζεκέιην ηεο ύπαξμήο καο είλαη ην δηθό καο ζπίηη. Ο θάξνο ηεο  αιήζεηαο, 

όηαλ θσηίδεη  απνθαιύπηεη ην άξξεην ζεκέιην θαη, όηαλ πάιη ζβήλεη, ην 

θαιύπηεη κε ην ζθνηάδη. Ωζηόζν, δελ ην αθήλεη λα πεξηπέζεη πνηέ ζηε 

ιήζε. Απηή είλαη άιισζηε θαη ε απνζηνιή ηνπ θάξνπ. Έρσ ηελ αίζζεζε 

όηη ν Μέγαο Βαζίιεηνο, ν Γξεγόξηνο ν Θενιόγνο θαη ν Ισάλλεο ν 

Χξπζόζηνκνο κε ηε δσή θαη ην έξγν ηνπο καο έδεημαλ, σο Φάξνο ηεο 

Οξζνδνμίαο,  σο Φάξνο ηεο αιήζεηαο, ηε ιεηηνπξγία ηνπ θσηόο ζηε δσή 

καο. Καη ην θσο δελ ην εμεγείο, ην βιέπεηο….. 

 

 

 

 

 

 

    Γεκήηξεο Βιάρνο, Ξάλζε 18/01/2009 
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