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Η ενξηή ησλ Αγίσλ Σξηψλ Ιεξαξρψλ θαηά ηελ 30ή ηνπ κελφο απηνχ, καο δίδεη ηελ 

επθαηξία λα εληξπθήζσκε ζην έξγν θαη ηελ δηδαζθαιία ησλ Αγίσλ απηψλ Παηέξσλ ηεο 

Δθθιεζίαο καο θαη λα ζπιιέμσκε ηνπο πνιχηηκνπο θαξπνχο ηεο ζνθίαο ηνπο, ζρεηηθψο κε ην 

αγαζφ ηεο Παηδείαο θαη ηεο γλψζεσο, σο πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα θαη 

αλχςσζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηδηαηηέξσο ησλ λέσλ. Πξνζηάηεο ηεο Παηδείαο θαη ησλ 

Γξακκάησλ,  νη άγηεο κνξθέο ησλ Σξηψλ κεγίζησλ θσζηήξσλ ηεο Σξηζειίνπ  Θεφηεηνο, ησλ 

Οηθνπκεληθψλ Γηδαζθάισλ θαη Ιεξαξρψλ ηεο Αγίαο Δθθιεζίαο καο, Βαζηιείνπ ηνπ Μεγάινπ, 

Γξεγνξίνπ ηνχ Θενιφγνπ θαη Ισάλλνπ ηνχ Χξπζνζηφκνπ, ησλ νπνίσλ  ν θνηλφο ενξηαζκφο 

ηεο κλήκεο ηνπο άγεηαη θαηά ηελ 30ήλ ηνπ κελφο ηνχηνπ. 

Ο κήλαο Ιαλνπάξηνο, ηνλ νπνίνλ κε ηελ ράξε ηνπ Αγίνπ Θενχ κφιηο δηαλχζακε, είλαη ν 

θαηεμνρήλ κήλαο ν αθηεξσκέλνο ζηνπο Αγίνπο Σξείο Ιεξάξρεο, δηφηη θαη᾿ απηφλ ηηκψληαη νη 

Άγηνη απηνί θνηλψο θαηά ηελ 30ήλ εκέξα ηνπ, αιιά θαη θερσξηζκέλσο. Σελ 1ελ Ιαλνπαξίνπ 

ηηκάηαη ν Μέγαο Βαζίιεηνο, ηελ 25ελ ν Άγηνο Γξεγφξηνο ν Θενιφγνο θαη ηελ 27ελ ενξηάδνκε 

ηελ αλαθνκηδήλ ηνπ ηεξνχ ιεηςάλνπ ηνπ Αγίνπ Ισάλλνπ ηνπ Χξπζνζηφκνπ.  Η δε θαζηέξσζε 

ηεο θνηλήο ενξηήο ηνπο σο εκέξαο ενξηήο ησλ Γξακκάησλ έγηλε πνιινχο αηψλεο πξηλ, πεξί 

ηα  κέζα ηνπ 11νπ αηψλνο, απφ ηνλ Ισάλλε Μαπξφπνδα Μεηξνπνιίηε Δπραΐησλ. Η αθνξκή 

 εδφζε  ζηνλ Μεηξνπνιίηε Ισάλλε   απφ ηελ  ζπδήηεζε πεξί ησλ πλαμαξίσλ ησλ ηξηψλ 

ηηκσκέλσλ Αγίσλ. Η δηαθσλία  γηα ην πνηνο απφ ηνπο ηξεηο  απηνχο κεγάινπο Παηέξεο ηεο 



Δθθιεζίαο ήηαλ ν ζνθψηεξνο είρε δηαηξέζεη  ηνπο πηζηνχο ζε Ισαλλίηεο, Βαζηιείηεο θαη 

Γξεγνξίηεο.  Με ηελ θαζηέξσζε θνηλήο Δνξηήο πξνο ηηκήλ ησλ ηξηψλ Αγίσλ Γηδαζθάισλ,  ν 

Μεηξνπνιίηεο Ισάλλεο – θαη ζηελ ζπλέρεηα ε Αγία καο Δθθιεζία ελ ησ ζπλφισ Σεο – 

απέξξηςε ηελ κνλνκεξή πξνζέγγηζε ηεο  αιήζεηαο αλαθνξηθψο κε ηελ δηδαζθαιία ησλ Αγίσλ 

απηψλ ζε θεθαιαηψδε ζέκαηα ηεο πίζηεσο θαη ηεο πλεπκαηηθήο δσήο. Η δε θαζηέξσζε ηεο 

θνηλήο ενξηήο ηνπο επηζήκσο σο ενξηήο ησλ Γξακκάησλ θαη ηεο Παηδείαο έγηλε απφ ην 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαηά ην έηνο 1842 θαη ζηελ ζπλέρεηα ζπλ ησ ρξνλσ, ε ενξηή 

θαζηεξψζεθε θαη απφ ηα άιια Παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο. Όκσο, κλεία πεξί ηεο ππάξμεσο ηεο 

ενξηήο ησλ Σξηψλ Ιεξαξρψλ γηα ηνλ απηφ ιφγν, έρνκε αθφκα ελσξἰηεξνλ, θαηά ηνπο ρξφλνπο 

ηεο ηνπξθηθήο δνπιείαο.  

Η ενξηή ινηπφλ απηή ηεο Παηδείαο θαη ησλ Γξακκάησλ, αλαθνξηθψο κε ηνπο Αγίνπο 

απηνχο Παηέξεο ηεο Οξζνδφμνπ Δθθιεζίαο καο, καο δίδεη ηελ επθαηξία λα εληξπθήζσκε ζην 

πξαγκαηηθφ λφεκά ηεο θαη ζηνλ ζθνπφ ηεο, ν νπνίνο δελ είλαη άιινο απφ ηελ θαηεμνρήλ 

πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα θαη νινθιήξσζε ηνπ αλζξψπνπ, ζε φλησο άλζξσπν θαη φλησο 

πξφζσπν. 

Σελ αμία ηεο Παηδείαο έρνπλ αλαιχζεη  δεφλησο νη αξραίνη Έιιελεο Φηιφζνθνη θαη 

Γηδάζθαινη, ηνπο νπνίνπο εκειέηεζαλ θαη αλέπηπμαλ νη Άγηνη Σξεηο Ιεξάξρεο. Σν έξγνλ ηνπ 

Παηδαγσγνχ είλαη εξγψδεο θαη θνπηψδεο,  νη  θαξπνί ηνπ φκσο γιπθείο, αγαζνί θαη 

δεκηνπξγηθνί, πξάγκα ην νπνίνλ ελαξγψο θαζίζηαηαη εκθαλέο θαη ζηελ αλαθνξά ηνπ 

Πιάησλνο ζην έξγν ηνπ Πολιτεία, φπνπ κέζα απφ ηνλ κχζν ηνπ ζπειαίνπ ηνλίδεηαη ν αγψλαο 

ηνπ αλζξψπνπ λα εμέιζεη απφ ηα δεζκά ηνπ ζθφηνπο πξνο ην θσο ηεο γλψζεσο θαη ηνπ 

αγαζνχ. Η νδφο πξνο ην θσο είλαη ε πνξεία απφ ηελ απαηδεπζία πξνο ηελ Παηδεία θαηά ηνλ 

θηιφζνθν. Αιιά θαη κέζσ ηνπ κχζνπ απηνχ  αληηιακβαλφκεζα ηηο δπζρέξεηεο ηνπ 

παηδαγσγηθνχ έξγνπ, ηηο νπνίεο αληηκεησπίδεη ν παηδαγσγφο. Καη άιινη θηιφζνθνη θαη 

δηδάζθαινη ηεο αξραηφηεηνο εμπκλνχλ ην έξγν ηεο Παηδείαο, φπσο ν Πινχηαξρνο, ν νπνίνο ην 

ραξαθηεξίδεη σο αζάλαην θαη ζετθφ αγαζφ: «παηδεία δέ ηῶλ ἐλ ἡκῖλ κφλνλ ἐζηίλ ἀζάλαηνλ θαί 

ζεῖνλ», ην νπνίνλ ζπληείλεη ζηελ αξεηή θαη ζηελ επδαηκνλία. Ο Αξηζηνηέιεο επίζεο 

επηζεκαίλεη φηη ε θχζε ζπκβάιεη ζηελ δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξνο ησλ αλζξψπσλ, αιιά 

δελ αξθεί κφλνλ απηφ, δηφηη ρσξίο ηελ ζπκβνιή ηεο παηδείαο θαη ε πην πξνηθηζκέλε θχζε 

θαηαζηξέθεηαη. Η παηδεία θαηά ηνλ ηαγεηξίηε θηιφζνθν αλαδεηθλχεη ηα ραξίζκαηα ηνπ 

αλζξψπνπ: «γίλεζζαη δ᾿ ἀγαζνχο νἴνληαη νἵ κελ θχζεη νἵ δ᾿ ἔζεη νἵ δε δηδαρῇ». Καη θαηά ηνλ 

δηδάζθαιν ησλ θηινζφθσλ , ηνλ κέγηζην σθξάηε, ε δηδαζθαιία δελ είλαη κία απιή 

ζπζζψξεπζε γλψζεσλ κφλνλ ή έθζεζε θάπνηαο ζεσξίαο, αιιά κεηάδνζε αξεηήο, ελφο ηξφπνπ 

δσήο δειαδή, ν νπνίνο απνηειεί ηελ νπζία ηεο αλζξψπηλεο ππάξμεσο. Σελ ίδηα ζθέςε 

επαλαιακβάλεη θαη ν Πιάησλ, ιέγνληαο φηη ε δηδαζθαιία ηεο αξεηήο δηαθξίλεηαη 

νπνηνπδήπνηε άιινπ έξγνπ θαη απνβαίλεη αλάηαζε ηεο ςπρήο πξνο ηελ ηειείσζε, ζπληζηά 

δεινλφηη ηνλ κέγηζην ζθνπφ ηεο αλζξψπηλεο ππάξμεσο.   

Τί είναι όμως η παιδεία καηά ηοσς Τρεις Ιεράρτες; 

Παηδεία είλαη ε δηαδηθαζία αλαπηχμεσο ηνπ αλζξψπνπ ζε πξφζσπν, ζε νινθιεξσκέλε 

πξνζσπηθφηεηα. Δίλαη ε ζθφπηκε θαη ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα γηα πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα θαη 



ηειείσζε θαη θνηλσληθή έληαμε ηνπ αλζξψπνπ. Γελ είλαη ζπζζψξεπζε εγθπθινπαηδηθψλ 

γλψζεσλ. Γελ είλαη πνιπκάζεηα θαηά ηνλ ηεξφ Χξπζφζηνκν. Γελ είλαη γπκλαζηηθή ηεο 

δηαλνίαο, αιιά ηνπ ζπλφινπ ησλ ςπρηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ δπλάκεσλ ηνπ αλζξψπνπ. Καηά 

ηνλ Μ. Βαζίιεην κάιηζηα είλαη ην κφλν αγαζφ, ην νπνίνλ παξακέλεη αλαθαίξεην θαη κεηά ηνλ 

ζάλαην ηνπ αλζξψπνπ: «Παηδεία κφλε ηῶλ θηεκάησλ ἀλαθαίξεηνλ θαί δῶληη θαί 

ηειεπηήζαληη παξακέλνπζα». Σελ αμία ηεο Παηδείαο σο αγσγήο εμαίξνπλ νη ηηκψκελνη 

κεγάινη Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο καο. Ο ηεξφο Χξπζφζηνκνο ιέγεη ραξαθηεξηζηηθψο:  

«θηξέθεηε  αὐηὰ  (ηά ηέθλα)  ἐλ  παηδείᾳ  θαὶ  λνπζεζίᾳ Κπξίνπ».  Καη παξαθάησ:  «Μὴ  

ῥήηνξα αὐηὸλ  ζπνχδαδε  πνηῆζαη,  ἀιιὰ  θηινζνθεῖλ παίδεπε».[   Καη ζε άιιν έξγν ηνπ ν 

ηεξφο Παηήξ ζεκεηψλεη: «Μηζζὸο  ραξίησλ, ἡ παηδεία  ηνῖο ρξσκέλνηο.  Ἡ ἠζηθὴ παίδεπζηο,  

κηζζὸο ἀξεηῶλ·  ηνῦην γὰξ ηῶλ  ραξίησλ.  Ὁ  ηνίλπλ  θαηνξζῶληὰο  ἀξεηὰο  ἤζεη  

πεπαηδεπκέλῳ αὐηὴλ ἕμεη ηέινο ηὴλ παίδεπζηλ».   Απηή ε αλαγσγή ηεο Παηδείαο σο πξαθηηθήο 

πλεπκαηηθήο θαιιηέξγεηαο ηεο ςπρήο ηνπ λένπ θαη εζηθήο αλπςψζεψο ηνπ, είλαη ν θχξηνο 

ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Σξηψλ Αγίσλ Παηέξσλ. Ο Άγηνο Γξεγφξηνο ν Θενιφγνο ηελ 

ραξαθηεξίδεη σο: «ηέρλε ηηο εἶλαη ηερλῶλ, θαὶ ἐπηζηήκε ἐπηζηεκῶλ, ἄλζξσπνλ ἄγεηλ, ηὸ 

 πνιπηξνπψηαηνλ  δῶνλ  θαὶ  πνηθηιψηαηνλ».   

Οη Σξεηο Ιεξάξρεο επηκέλνπλ ζηελ ζεκαζία ηεο Παηδείαο σο αγσγήο, αγσγήο ε νπνία 

είλαη επηκέιεηα ηεο ςπρήο θαη ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ηελ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα θαη ηελ 

θαηά Θεφλ γλψζε: «Ὅηη ηῶλ νἰθείσλ ἀκεινῦκελ παίδσλ, θαί ηῶλ κέλ θηεκάησλ αὐηῶλ 

ἐπηκεινχκεζα, ηῆο δέ ςπρῆο αὐηῶλ θαηαθξνλνῦκελ, ἐζράηεο ἀλνίαο πξᾶγκα», επηζεκαίλεη ν 

ηεξφο Χξπζφζηνκνο. Απηή ε αγσγή ηεο ςπρήο ησλ λέσλ νπδφισο ζεκαίλεη θαηαθξφλεζε ηεο 

γλψζεσο, αληηζέησο ζεκαίλεη δηαθνξεηηθή ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ ησλ λέσλ: πξψηνλ ην 

πλεχκα θαη κεηά ην ζψκα, πξψηνλ ε αγσγή θαη κεηά ε γλψζε. Καη᾿ απηφλ ηνλ ηξφπν 

νδεγείηαη ν άλζξσπνο ζε κία πλεπκαηηθή αλάηαζε θαη εγξήγνξζε θαη κπνξεί λα δηαθξίλεη ην 

θαίξην απφ ην αζήκαλην, ην κφληκν απφ ην πξφζθαηξν.  Βεβαίσο, πξνθεηκέλνπ λα αξζνχλ 

ηπρφλ παξεμεγήζεηο απφ απηήλ ηελ επηκνλή ηνπ ηεξνχ Παηξφο, φζνλ αθνξά ζηελ αμία ηεο 

αγσγήο θαη ζεσξεζεί φηη θαηαθξνλεί ηελ γλψζε, ν ίδηνο ζεκεηψλεη: «Καί κή κέ ηηο λνκηδέησ 

λνκνζεηεῖλ ἀκαζεῖο ηνχο παῖδαο γίλεζζαη……Οὐ θσιχσλ παηδεχεηλ ηαῦηα ιέγσ, ἀιιά 

θσιχσλ ἐθείλνηο κφλνηο πξνζέρεηλ».  

Οη Σξεηο Ιεξάξρεο ππήξμαλ νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηεο, νη νπνίνη δελ δηαθξίζεθαλ 

κφλν ζε έλαλ ηνκέα αιιά ζε πνιινχο. Όινη ηνπο εραξαθηεξίδνλην γηα ηε ζενινγηθή αιιά θαη 

ηελ ζχξαζελ κφξθσζή ηνπο, ηε ξηδνζπαζηηθή θνηλσληθή ηνπο παξνπζία, ηελ δηεχξπλζε ηνπ 

πλεχκαηνο θαη ηελ θξηηηθή ζηάζε ηνπο απέλαληη ζε θάζε κνξθήο εμνπζία. Έδεζαλ θαη 

έδξαζαλ ζε κία ηζηνξηθή θακπή ηεο ηζηνξίαο ηνπ Χξηζηηαληζκνχ, θαηά ηνλ 4ν αηψλα,  επνρή 

ε νπνία εζεκαδεχζεθε απφ δχν θνζκντζηνξηθά γεγνλφηα γηα ηελ ζξεζθεία θαη ηνλ πνιηηηζκφ. 

Σελ αλαγλψξηζε θαη δηάδνζε ηνπ Χξηζηηαληζκνχ σο επίζεκεο πιένλ ζξεζθείαο ηεο 

Αλαηνιηθήο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο θαη ηελ κεγαιεηψδε ζπλάληεζε ησλ δχν αληηζέησλ 

ηδενινγηθψο θφζκσλ, Διιεληζκνχ θαη Χξηζηηαληζκνχ. Απηή ε ζπλάληεζε, κε ηελ βνήζεηα 

ησλ κεγάισλ απηψλ Παηέξσλ, άιιαμε ξηδηθψο ηνλ ηξφπν ζεσξήζεσο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ 

θφζκνπ.  Η ζχδεπμε απηή Διιεληζκνχ θαη Χξηζηηαληζκνχ, κε ηα παλζνκνινγνχκελα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα, ηα νπνία έρεη  γηα ηελ παγθφζκηα ηζηνξία θαη ζθέςε, είλαη έξγνλ ησλ Αγίσλ 

Παηέξσλ θαη Γηδαζθάισλ ηνπ 4νπ θαη 5νπ αηψλνο. Η αμία ηεο ειιεληθήο παηδείαο πεξλάεη 
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κέζα απφ ην έξγν ησλ Σξηψλ Ιεξαξρψλ ζηελ νξζφδνμε ρξηζηηαληθή δηδαζθαιία. 

Γηαθεξχηηνπλ φηη νη επηζηήκεο, νη ηέρλεο θαη ηα γξάκκαηα φπσο ηα εδεκηνχξγεζελ ν 

ειιεληθφο ζηνραζκφο, δελ αληηζηξαηεχνληαη ηελ νξζφδνμε πίζηε. Η αξραηνειιεληθή 

θηινζνθηθή ζθέςε γίλεηαη ην εξγαιείν, ην φρεκα θαη ε αξσγφο ηνπ ζενινγηθνχ 

πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηελ δηαηχπσζε ησλ ζεκειησδψλ δνγκάησλ ηεο νξζνδφμνπ πίζηεσο. Η 

ζεηηθή απηή ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλαγλψξηζε θαη θαιιηέξγεηα ηνπ αξραηνειιεληθνχ 

πλεχκαηνο ήηαλ απφξξνηα θπξίσο ηεο βαζείαο  ζενινγηθήο θαηαξηίζεψο ηνπο, αιιά θαη ηεο 

εμαηξεηηθήο ζπνπδήο ηνπο ζηελ ειιεληθή παηδεία θαη ζηα ειιεληθά γξάκκαηα. Ο Μέγαο 

Βαζίιεηνο θαη ν ηεξφο Χξπζφζηνκνο εκαζήηεπζαλ θνληά ηνλ κεγάιν Έιιελα ξήηνξα θαη 

δηδάζθαιν Ληβάλην (314-392),  ν Μέγαο Βαζίιεηνο θαη ν Άγηνο Γξεγφξηνο ν Ναδηαλδελφο 

εθνίηεζαλ ζηελ νλνκαζηή Φηινζνθηθή ρνιή ησλ Αζελψλ (ζηελ νπνία έγηλαλ θαη νη 

πξσηεξγάηεο ζηελ ίδξπζε ηνπ πξψηνπ ζηελ ηζηνξία θνηηεηηθνχ ζπιιφγνπ). Ο ηεξφο 

Χξπζφζηνκνο εθνίηεζε ζηελ Θενινγηθή ρνιή ηεο Αληηφρεηαο. Με ηέηνηεο άξηζηεο ζπνπδέο 

δηεθξίζεζαλ απφ ηνπο ζπγρξφλνπο ηνπο, ηφζν γηα ηελ Χξηζηηαληθή ηνπο παηδεία, φζν θαη γηα 

ηελ ζχξαζελ. Όκσο, ε δηεπξπκέλε απηή κφξθσζή ηνπο δελ εζηάζε εκπφδην γηα ηελ 

πλεπκαηηθή ηνπο νινθιήξσζε θαη ηελ πεξαηηέξσ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα, ηελ νπνία 

επέηπραλ κε ηελ αλαρψξεζε θαη ηελ κνλαρηθή άζθεζε, ψζηε λα αθνζησζνχλ νινθιεξσηηθψο 

ζηνλ Θεφλ θαη λα ζπνπδάζνπλ ηελ ρξηζηηαληθή θηινζνθία ηεο εξήκνπ θαη ηεο πξνζεπρήο. 

Έηζη, αμηνπνίεζαλ κε ηνλ νξζφ θαη αιεζή ηξφπν ηελ ειιεληθή ζθέςε θαη ηνλ ειιεληθφ 

ιφγν, πξνθεηκέλνπ λα εκβαζχλνπλ ζηνλ ζενινγηθφ πξνβιεκαηηζκφ  θαη λα ππεξεηήζνπλ ην 

Δπαγγέιην. Αλαδεηθλχνπλ δειαδή κε ην έξγν ηνπο ηελ ειιεληθή παηδεία σο ζεξαπαηλίδα ηεο 

ρξηζηηαληθήο αγσγήο. Γξάθεη ζρεηηθψο ν Άγηνο Γξεγφξηνο:  «Σήλ µάζεζηλ ηῶλ παξ’ Ἕιιεζη 

ιφγσλ ὑπεξεηεῖζζαη ηφζσλ,  ὥο ἐζηη πξέπνλ ηῇ ηῶλ ἀιεζηλῶλ δνγκάησλ παξξεζίᾳ ηῇ 

παλζφθῳ ηε ηῶλ Γξαθῶλ ζεσξίᾳ». Αιιά θαη ν Μέγαο Βαζίιεηνο, ζηελ πεξίθεκε νκηιία ηνπ 

πξνο ηνπο Νένπο «ὅπσο ἄλ ἐμ ἑιιεληθῶλ ὠθεινῖλην ιφγσλ», αλαθέξεη: «θαί πνηεηαῖο θαί 

ινγνπνηνῖο θαί ῥήηνξζη θαί πᾶζηλ ἀλζξψπνηο ὁκηιεηένλ, ὅζελ ἄλ κέιιῃ πξφο ηήλ ηῆο ςπρῆο 

ἐπηκέιεηαλ ὠθέιεηά ηηο ἔζεζζαη».  

Παηδεία, αγσγή θαη κφξθσζε φκσο, είλαη θαηά ηνπο Αγίνπο Σξεηο Ιεξάξρεο, ηα εξγαιεία 

εθείλα ηεο πλεπκαηηθήο νινθιεξψζεσο ηνπ λένπ αλζξψπνπ, ηα νπνία ζεξαπεχνληαη κέζσ ηεο 

ειιεληθήο γιψζζεο θαη γηα ηνλ ιφγνλ απηφ ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε 

ηεο ειιεληθήο ππήξμε κεγίζηε. Η ειιεληθή γιψζζα, κε ην πινχζην ιεμηιφγηφ ηεο θαη ηα 

αμεπέξαζηα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο, απεηέιεζε ην άξηζην εθείλν εξγαιείν ζηελ 

ππεξεζία ηεο δηαδφζεσο ηνπ Δπαγγειίνπ δηαρξνληθψο. Η ειιεληζηηθή θνηλή ησλ Δπαγγειίσλ 

ήιζε ζε επαθή κε ηελ ιφγηα γιψζζα ησλ κεγάισλ Παηέξσλ ηεο Δθθιεζίαο θαη 

ερξεζηκνπνηήζε ζηελ δηαηχπσζε ησλ δνγκάησλ θαη ζηελ ελ γέλεη αληηαηξεηηθή γξακκαηεία. 

Οη θηινζνθηθνί φξνη, νη νπνίνη κε ζαπκαζηή αθξίβεηα δηαηππψλνληαη θαη εξκελεχνληαη κέζσ 

ηεο ειιεληθήο γιψζζεο, απεηέιεζαλ ην άξηζην εξγαιείν θαη γηα ηελ δηαηχπσζε ησλ 

δνγκάησλ θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Δθθιεζίαο. Η πνηεηηθή δηάζηαζε ηεο ειιεληθήο γιψζζεο 

ήηαλ εθείλε, ε νπνία ερξεζίκεπζε ζηελ δεκηνπξγία ηεο πινχζηαο πκλνινγηθήο παξαγσγήο 

ησλ πξψησλ ρξηζηηαληθψλ αηψλσλ θαη ζηελ ζπλέρεηα θαηά ηελ βπδαληηλή πεξίνδν. Η αιιαγή 

απηή ζηελ γιψζζα, απφ ηελ απιή κνξθή ηεο ζηελ πην ιφγηα, ήηαλ απνηέιεζκα ηεο πςειήο 

επηζηεκνζχλεο ησλ κεγάισλ Παηέξσλ ηεο Δθθιεζίαο, αιιά θαη ησλ αλαγθψλ ηεο Δθθιεζίαο 



γηα ηελ δηαηχπσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο, ελ κέζσ κάιηζηα ησλ αηξεηηθψλ θηλδχλσλ, αιιά θαη 

γηα ηελ δηάδνζε ηνπ ιφγνπ ηνπ Δπαγγειίνπ ζε πεξηνρέο, φπσο ν ειιαδηθφο ρψξνο (θαη πέξαλ 

απηνχ βεβαίσο – θαη ηνχην απνηειεί ηελ νηθνπκεληθή δηάζηαζε ηεο ειιεληθήο ζην δηαρξνληθφ 

ηεο εχξνο), κε πινχζηα γισζζηθή θαη ινγνηερληθή παξαγσγή. χκθσλα κε ηνλ έγθξηην 

Καζεγεηή Γισζζνινγίαο Γεψξγην Μπακπηληψηε, αλ νη κεγάινη απηνί Παηέξεο ηεο 

Δθθιεζίαο επέιεγαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηνλ ιφγν ηνπο θαη ζηα ζπγγξάκκαηά ηνπο ηελ 

απιή Κνηλή Αιεμαλδξηλή γιψζζα ησλ Δπαγγειίσλ, ε εμέιημε ηεο ειιεληθήο ζα ήηαλ 

δηαθνξεηηθή, δηφηη κε ην λα επηιέμνπλ ηελ αξραία ειιεληθή, αλέδεημαλ ην κεγαιείν ηεο θαη 

θαζηέξσζαλ έλα «γισζζηθφ ήζνο», ην νπνίν εμαζθάιηζε κία πνηφηεηα ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο, αλεγλσξηζκέλεο δηεζλψο.  

Γηθαίσο ινηπφλ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο νη πξνζηάηεο ηεο Παηδείαο θαη ησλ Γξακκάησλ. 

Η πξνζθνξά ηνπο είλαη αλεθηίκεηε, δηφηη φρη απιψο εδίδαμαλ, αιιά θαη εθήξκνζαλ ηηο 

παηδαγσγηθέο απηέο ζθέςεηο ηνπο θαη πξνηξνπέο ζην πνίκληφ ηνπο θαη θπξίσο ζηνπο λένπο.  

Καηά ηνλ Μέγα Βαζίιεην ε ζσζηή αγσγή δίλεηαη ζην λέν θαη κε ηε κειέηε ηεο ζχξαζελ 

(θνζκηθήο)  Παηδείαο. Γηα ηνπο  Χξηζηηαλνχο ηεο επνρήο ηνπο, ην Δπαγγέιην ήηαλ εθείλν ην 

νπνίν έδηδε ηηο θαηεπζπληήξηεο αξρέο γηα ην πψο πξέπεη λα δηαπαηδαγσγείηαη ν λένο 

ρξηζηηαλφο. Η αξραία γξακκαηεία ήηαλ θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηα ηεξά Γξάκκαηα θαη ε αμία 

ηεο παξακειεκέλε, σο   έμσζελ (θνζκηθή) Παηδεία. Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη πξσηνηππεί 

ιέγνληαο «Ἀιι᾽ ὅηη κὲλ νὐθ ἄρξεζηνλ ςπραῖο ηὰ καζήκαηα ηὰ ἔμσζελ δὴ ηαῦηα ἱθαλῶο 

εἴξεηαη· ὅπσο γε κὴλ αὐηῶλ κεζεθηένλ ὑκῖλ ἑμῆο ἂλ εἴε ιέγεηλ». Οη λένη πξέπεη λα είλαη 

ηθαλνί λα δηαθξίλνπλ ζηελ αξραία γξακκαηεία απηά ηα νπνία ζα ηνπο σθειήζνπλ ςπρηθψο 

θαη πλεπκαηηθψο θαη ζα δηδαρζνχλ ηελ αξεηή. Γελ ζα επηιέμνπλ απηά ηα νπνία ζα ηνπο 

κνιχλνπλ, δειαδή εθείλα ηα νπνία νδεγνχλ  ζηελ ηέξςε δήζελ ηεο ςπρήο, αιιά κε εηθνληθφ 

θαη παξαπιαλεηηθφ ηξφπν. Μάιηζηα θάκλεη ρξήζε κηαο εηθφλνο, ιέγνληαο φηη  ρξένο ησλ 

λέσλ είλαη λα ιεηηνπξγνχλ φπσο νη κέιηζζεο, νη νπνίεο δελ πεγαίλνπλ ζε φια ηα άλζε, αιιά 

δηαιέγνπλ εθείλα ηα νπνία είλαη ηθαλά λα δψζνπλ σξαίν θαη γιπθχ κέιη.  

Η Παηδεία ζηε ρψξα καο, δηήιζε θαη δηέξρεηαη πιείζηεο φζεο δνθηκαζίεο θαη 

πεηξακαηηζκνχο, θαη κάιηζηα πεηξακαηηζκνχο σο κε ψθειε, νη νπνίνη δνθηκάδνπλ θαη 

πξνβιεκαηίδνπλ, κε αξλεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ καζεηηψζα  λενιαία καο. Γηθαίσο 

αλαξσηψκεζα γηαηί νη ζχγρξνλνη Έιιελεο ειεζκφλεζαλ ηελ ζνθία ησλ πξνγφλσλ ηνπο θαη 

ηηο αμηνινγψηαηεο ππνζήθεο ησλ Διιήλσλ Χξηζηηαλψλ Παηέξσλ, πάλσ ζε απηήλ ηελ θαίξηαο 

ζεκαζίαο εθπαηδεπηηθή θαη πλεπκαηηθή δηαδηθαζία ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ αλζξψπνπ, νη νπνίεο 

κάιηζηα, έπεηηα απφ ζεηξάλ αηψλσλ παξακέλνπλ αλαιινίσηεο θαη αλαγλσξίδνληαη δηεζλψο 

απφ ζχλνιν ηνλ πλεπκαηηθφ θφζκν. Η Παηδεία καο, φπσο ηελ δηεκφξθσζαλ θαη ηελ εδίδαμαλ 

νη αξραίνη καο ζνθνί θαη δηδάζθαινη θαη νη κεγάινη Παηέξεο θαη Γηδάζθαινη ηεο πίζηεψο 

καο, δελ επηδέρεηαη πξνζζαθαηξέζεηο, παξά κφλνλ εθαξκνγή ησλ ζεκειησδψλ ηεο αξρψλ, 

φπσο ηηο παξειάβακε απφ εθείλνπο. Παξαπέκπνκε φινπο απηνχο ηνπο ζπγρξφλνπο 

πεηξακαηηζηάο, ζηνλ δηάινγν ηνπ  Πιάησλνο «Πξσηαγφξαο», φπνπ ν κεγάινο θηιφζνθνο θαη 

δηδάζθαινο  απνδνθηκάδεη κε αηξάληαρηα επηρεηξήκαηα ηηο βιαβεξέο πξαθηηθέο θαη ηνπο 

πεηξακαηηζκνχο εηο βάξνο ηεο Παηδείαο.  



Αο επρεζνχκε νη άγηνη κεγάινη Παηέξεο θαη Ιεξάξρεο ηεο Δθθιεζίαο καο, νη πξνζηάηεο 

ηεο Παηδείαο θαη ησλ Γξακκάησλ, λα θσηίδνπλ φινπο καο θαη λα πξεζβεχνπλ ζηνλ Ύςηζηνλ 

Θεφλ, γηα ηελ πλεπκαηηθή καο πξνθνπή θαη ζσηεξία, ε νπνία είλαη ην δεηνχκελνλ πάλησλ. 


