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Η διατρονική ζσμβολή ηων ηριών Ιεραρτών 

Κπξίεο θαη θύξηνη, 

όπσο θάζε ρξόλν, έηζη θαη θέηνο ηηκνύκε ηνπο ηξεηο Ηεξάξρεο, ηνλ Μέγα Βαζίιεην, 

ηνλ Γξεγόξην ηνλ Θενιόγν θαη ηνλ Ησάλλε ηνλ Χξπζόζηνκν. Οη Άγηνη απηνί ηεο 

Δθθιεζίαο καο είλαη πξνζηάηεο ησλ Γξακκάησλ θαη ηεο Παηδείαο. Τηκνύληαη σο 

δηδάζθαινη θαη παηδαγσγνί, γηαηί επάμηα θέξνπλ απηό ηνλ ηίηιν. Έρνληαο σο 

παξάδεηγκα ηνλ Μέγα Παηδαγσγό θαη δηδάζθαιν, ηνλ Κύξην εκώλ Ηεζνύ Χξηζηό, 

αθηέξσζαλ ηελ δσή ηνπο ζηνλ ζπλάλζξσπν, αθνύ πξνεγνπκέλσο ζπνύδαζαλ θαη 

κειέηεζαλ ζηηο θαιύηεξεο ζρνιέο ηεο επνρήο ηνπο. Σπλδύαζαλ ηελ αξραία Διιεληθή 

Γξακκαηεία κε ηελ ρξηζηηαληθή πίζηε.  Δκπλεύζηεθαλ από ηελ δσή, ην έξγν θαη ηελ 

πνηόηεηα ηνπ Θεαλζξώπνπ, θαηαλόεζαλ ην πην βαζύ λόεκα ηεο αμίαο ηεο δσήο, 

δηαπνηίζηεθε ε ύπαξμή ηνπο από ην αλέζπεξν θσο πνπ δηαιύεη ηα ζθόηε ηεο πιάλεο 

θαη απνθαιύπηεη ηελ αιήζεηα, ηελ κόλε ηθαλή λα θσηίζεη ηελ δηάλνηα, λα εμαγηάζεη 

ηελ ςπρή, λα ειεπζεξώζεη ηελ ζέιεζε, λα παξεγνξήζεη ηελ θαξδηά, λα νδεγήζεη ηνλ 

άλζξσπν ζηνλ δξόκν ηεο γλώζεο, ηεο δσήο, ηεο επηηπρίαο θαη ηεο ραξάο. 

Τνπο θαηέπιεμε ε δηδαζθαιία, ε πεηζηηθόηεηα, ε ειθπζηηθόηεηα ηνπ ύθνπο, ην ύςνο 

ησλ λνεκάησλ, ε γιπθύηεηα ηεο νκηιίαο ηνπ Χξηζηνύ δηόηη απηόο είλαη ε απηαιήζεηα, 

ε αζηείξεπηε πεγή ηεο ζνθίαο θαη γλώζεο, ν κόλνο πνπ έρεη ηελ απόιπηε εμνπζία λα 

απνθαίλεηαη απζεληηθά γηα ηα κεγάια δεηήκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ ηνλ άλζξσπν, ν 

κόλνο πνπ κπνξεί θαη δηθαηνύηαη λα θαηεπζύλεη πξνο ηελ αιεζηλή κόξθσζε ηνλ 

άλζξσπν. 

Δθάξκνζαλ έκπξαθηα ην Δπαγγέιην ηνπ Χξηζηνύ, αθηεξώλνληαο όιε ηελ δσή ηνπο 

ζηελ ππεξεζία ησλ ζπλαλζξώπσλ ηνπο. Γηόηη ην ίδην έθαλε ν Κύξηόο καο, ν νπνίνο 

γλώξηδε όιν ην βάζνο ηεο ςπρήο, ηελ πνηόηεηα θαη ηελ αμία ηνπ αλζξώπνπ σο ηέθλν, 

εηθόλα θαη νκνίσκα ηνπ Θενύ, σο αδειθό δηθό ηνπ, σο πνιίηε ηεο επηγείνπ θαη 

νπξαλίνπ βαζηιείαο, σο ζπλόκηινλ θαη νκόζθελνλ ησλ αγγέισλ, πξννξηζκέλν λα 

γίλεη κέηνρνο ζείαο δόμαο θαη λα ιάκςεη όπσο ν ήιηνο ζηελ βαζηιεία ηνπ Παηξόο Τνπ 

θαη γη` απηό αθξηβώο ηνλ ιόγν ζπζηάζηεθε ν Ίδηνο ώζηε λα εμπςσζεί ε αλζξώπηλε 

θύζε θαη λα ζεσζεί. 

Από ην πνιύπιεπξν έξγν ησλ Τξηώλ Ηεξαξρώλ ζα επηθεληξσζνύκε ζηε ζεκεξηλή  

εθδήισζε ζηελ παηδαγσγηθή ηνπο πξνζθνξά, μεδηπιώλνληαο κεξηθέο πηπρέο ηνπ 

παηδαγσγηθνύ ηνπο έξγνπ πνπ ηνπο θαζηζηά δηαρξνληθνύο παηδαγσγνύο θαη 

δαζθάινπο. 

Οη παηδαγσγηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίρζεθαλ νη Τξεηο Ηεξάξρεο αθνξνύλ ηε 

ζπκβνιή ηεο νηθνγέλεηαο ζηε δηαπαηδαγώγεζε ησλ ηέθλσλ, ηα πξνζόληα, ηα 

γλσξίζκαηα θαη ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ δαζθάινπ. Απηέο απνηππώλνληαη ζηα 

πεξηζζόηεξα έξγα ηνπο, αιιά ηδηαίηεξα ζηηο γλσζηέο δηαηξηβέο α) ηνπ Μεγάινπ 

Βαζηιείνπ : Πξνο ηνπο λένπο όπσο αλ εμ ειιεληθώλ σθεινίλην ιόγσλ θαη β) ηνπ 

Ησάλλε ηνπ Χξπζνζηόκνπ : Πεξί θελνδνμίαο θαη όπσο δεη ηνπο γνλέαο αλαηξέθεηλ ηα 

ηέθλα. 

Από απηά ηα παηδαγσγηθά έξγα ζα ζηαρπνινγήζνπκε νξηζκέλα ζηνηρεία, πνπ ηζρύνπλ 

θαη ζηε δηθή καο επνρή ζαλ αξρέο ζεκειηώδεηο γηα ηελ αγσγή ησλ λέσλ καο. 

 

1. Η αναηροθή ηων παιδιών ( οικογένεια) 

Σηελ επνρή ηνπο ε αδηαθνξία γηα ηελ πλεπκαηηθή ζπγθξόηεζε ησλ λέσλ, γηα ηελ 

εζηθή ηνπο νινθιήξσζε, ήηαλ ην πξώην γλώξηζκα ηεο ζηάζεο ησλ γνλέσλ. Οη 

γνλείο θξόληηδαλ λα εμαζθαιίζνπλ όιεο ηηο πιηθέο αλέζεηο γηα ηα παηδηά ηνπο, 

πινύηε, ελδπκαζία, ππεξέηεο, νηθόπεδα, λα βξνύλ ηα θαηάιιεια ζρνιεία θαη 

δαζθάινπο αδηαθνξώληαο γηα ηα έμνδα, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ απηά ηελ 

θαξηέξα ηνπο θαη ζέζε ζηελ θνζκηθή δσή. Τν κόλν γηα ην νπνίν δελ θξόληηδαλ 
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ήηαλ ε ςπρηθή θαιιηέξγεηα, ην λα γίλεη ν λένο ελάξεηνο θαη επζεβήο. Αληηζέησο 

ηηο αξεηέο ηηο ζεσξνύζαλ ειαηηώκαηα θαη αδπλακίεο. Ζ εζηθή αζπδνζία ηεο 

επνρήο ηνπ Ησάλλε ηνπ Χξπζόζηνκνπ θαη νη θνηλσληθέο ηαξαρέο νθείινληαλ θαηά 

ηνλ Άγην Παηέξα ζηελ εζθαικέλε θξνληίδα γηα ηα παηδηά, ζηελ παξακέιεζε ηεο 

ςπρηθήο ηνπο θαιιηέξγεηαο. 

Σηηο εύπιαζηεο έηζη δεθηηθέο ςπρέο ησλ λέσλ νη ίδηνη νη γνλείο εηζάγνπλ δύν 

κεγάια θαθά, δύν ηπξαλληθνύο έξσηεο, ηνλ έξσηα ηνπ πινύηνπ θαη ηνλ έξσηα ηεο 

θνζκηθήο δόμαο, ηεο θνηλσληθήο αλόδνπ. Γηαζηξέθνληαη έηζη νη λένη θαη γίλνληαη 

πιόθξνλεο θαη καηαηόδνμνη. 

«Τνύην εζηί, ν ηελ νηθνπκέλελ αλαηξέπεη πάζαλ, όηη ησλ νηθείσλ ακεινύκελ 

παίδσλ, θαη ησλ κελ θηεκάησλ απηώλ επηκεινύκεζα ηεο δε ςπρήο απηώλ 

θαηαθξνλνύκελ». 

Γελ δηζηάδεη γη` απηό λα νλνκάζεη εγθιεκαηηθή απηή ηελ αδηαθνξία ησλ γνλέσλ 

γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αξεηήο θαη ηεο ςπρήο ησλ παηδηώλ. 

            

2. Το παράδειγμα ηοσ δαζκάλοσ ζηην εθαρμογή ηης διδαζκαλίας  
Καηά ηνλ Μ. Βαζίιεην ν δάζθαινο νθείιεη λα είλαη  λόκνο έκςπρνο θαη θαλώλ 

αξεηήο. Σύκθσλα κε ηνλ Γξεγόξην ηνλ Θενιόγν ν δάζθαινο δηδάζθεη θαη 

θαζνδεγεί πεξηζζόηεξν κε ηα έξγα παξά κε ηα ιόγηα θαη ζπλερίδνληαο ηνλίδεη: ή 

λα κελ δηδάζθεηο ή λα δηδάζθεηο κε ην παξάδεηγκά ζνπ, δηαθνξεηηθά ό,ηη ρηίδεηο 

κε δεμί ζνπ ην ρέξη ην γθξεκίδεηο κε ην αξηζηεξό. Τν λα δηδάζθεη θάπνηνο κόλν κε 

ηα ιόγηα είλαη ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ππνθξηηή θαη όρη ηνπ δαζθάινπ. Ο Ησάλλεο ν 

Χξπζόζηνκνο ζεσξεί όηη ε δσή θαη ε πξάμε ηνπ δαζθάινπ είλαη πνπ νδεγεί ηελ 

Παηδεία θαη όρη ε απιή δηδαζθαιία, δερόκελνο όηη ηνλ παηδεύνληα νπ ησλ 

ξεκάησλ κόλνλ, αιιά θαη δηα πξαγκάησλ παηδεύεηλ ρξε. 

 

3. Το έγκαιρο ηης αγωγής  
Οη ςπρέο ησλ παηδηώλ, ιέεη ν Χξπζόζηνκνο, είλαη καιαθέο θαη ηξπθεξέο όπσο ην 

θεξί. Δπάλσ ηνπο κπνξνύλ λα εληππσζνύλ από ηελ αξρή ηα θαιά δηδάγκαηα θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα γίλνπλ ζθιεξέο ζαλ ζθξαγίδα. Τν καιαθό πξάγκα παίξλεη 

νπνηνδήπνηε ζρήκα, γηαηί δελ έρεη απνθηήζεη αθόκε ζηαζεξή δηθή ηνπ κνξθή. 

Μνηάδνπλ αθόκε νη ςπρέο ησλ παηδηώλ κε πίλαθεο δσγξαθηθήο ή κε αγάικαηα. 

Χξεηάδεηαη πνιιή πξνζνρή εθ κέξνπο ησλ δσγξάθσλ θαη πνιιή επηκέιεηα γηα λα 

θηινηερλήζνπλ έλαλ σξαίν πίλαθα. Οη γιύπηεο πάιη κε πνιιή ππνκνλή αθαηξνύλ 

ηα πεξηηηά θαη πξνζζέηνπλ ό,ηη πξέπεη, γηα λα παξνπζηάζνπλ ην έξγν πνπ 

επηζπκνύλ. Οη γνλείο ινηπόλ θαηαζθεπάδνπλ έκςπρεο εηθόλεο ηνπ Θενύ. 

Σηε ζπλέρεηα παξνκνηάδεη ηελ ςπρή ηνπ παηδηνύ ζαλ κία πόιε θαηλνύξηα θαη ηνλ 

γνλέα ζαλ ην βαζηιηά απηήο ηεο πόιεο, πνπ απνζηνιή ηνπ είλαη λα ζέζεη λόκνπο 

θαη λα νξγαλώζεη απηή ηελ πνιηηεία, ώζηε λα κελ θαηαζηξαθεί από ηελ δξάζε 

ησλ θαθνπνηώλ θαη αλαξρηθώλ ζηνηρείσλ. Πνηθίιεο ηάζεηο θαη θιίζεηο θαη 

δπλάκεηο, αγαζέο θαη θαθέο, αγσλίδνληαη λ` απνθηήζνπλ εξείζκαηα θαη λα 

εκπεδώζνπλ ηελ θπξηαξρία ηνπο κέζα ζηελ ςπρή ηνπ παηδηνύ. Σηελ θαηλνύξηα 

απηή πόιε νη γνλείο είλαη εθείλνη πνπ ζα βάινπλ ηνπο λόκνπο. Καη είλαη εύθνιν 

ην έξγν απηό ζηελ παηδηθή ειηθία, δηόηη άπεηξα θαη εππεηζή όπσο είλαη ηα παηδηά 

ζπκκνξθώλνληαη εύθνια. 

 

4. Η επιλογή ηοσ μορθωηικού σλικού και η ασζηηρόηηηα 
Γηα λα επηηύρεη ε νξγάλσζε ηεο ςπρήο ηνπ παηδηνύ, πξέπεη ηδηαηηέξσο λα  

ειέγρεηαη ηη κπαίλεη κέζα ζε απηήλ, ηη κνξθσηηθό πιηθό πξνζθέξεηαη. Ζ επηινγή 

ηνπ κνξθσηηθνύ πιηθνύ έρεη απνθαζηζηηθή ζεκαζία. Δπνπηηθώο ηνλ έιεγρν απηόλ 
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ηνλ παξνπζηάδεη ν Χξπζόζηνκνο σο εμήο: Τεο ςπρηθήο πνιηηείαο ηνπ παηδηνύ 

ηείρνο είλαη ην ζώκα, πύιεο δε νη πέληε αηζζήζεηο. Από ηηο αηζζήζεηο εηζέξρνληαη 

όιεο νη εληππώζεηο θαη νη εξεζηζκνί από ηνλ εμσηεξηθό θόζκν. Αλ αλεμέιεγθηα 

αθήζνπκε ηηο πύιεο απηέο λα πεξλνύλ όιεο νη εληππώζεηο, ε πόιε νπσζδήπνηε ζα 

αισζεί θαη ζα θαηαζηξαθεί, δηόηη ε δύλακε αληίδξαζεο ηνπ παηδηνύ δελ είλαη 

κεγάιε. 

Ζ απζηεξόηεηα είλαη νπζηώδεο παξάγσλ επηηπρίαο ηνπ παηδαγσγηθνύ έξγνπ. 

Απζηεξόηεηα όκσο κεηξεκέλε θαη ζπλεπήο. Ζ κόληκε απζηεξόηεηα δελ 

επηηξέπεηαη δηόηη όπσο ιέεη εθ θύζεσο ν άλζξσπνο ρξεηάδεηαη ραιαξόηεηα θαη 

άλεζε. Ηδηαίηεξα επηκέλεη ζην ηη πξέπεη λα βιέπεη θαη λα αθνύεη ην παηδί. πσο ηα 

θπηά, ιέεη, έρνπλ αλάγθε από πεξηζζόηεξε θξνληίδα, όηαλ είλαη ηξπθεξά θαη 

απαιά, έηζη θαη ηα παηδηά. Πξέπεη λα πξνζέρνπκε ηηο ζπλαλαζηξνθέο  ηνπο, γηα λα 

ειέγρνπκε ηη ιέγεηαη εθεί θαη ηη καζαίλεη ην παηδί. 

 

5. Η αμθίδρομη αγάπη-διαπροζωπικές ζτέζεις 
Ζ ακθίδξνκε αγάπε κεηαμύ δηδαζθόλησλ θαη καζεηώλ ζπλεπάγεηαη ηελ αλάπηπμε 

πγηώλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή 

δηδαζθαιία. Ο Ησάλλεο ν Χξπζόζηνκνο ηνλίδεη ραξαθηεξηζηηθά: Οπδέλ γαξ νύησ 

πξνο δηδαζθαιίαλ επαγσγόλ σο ην θηιείλ θαη θηιείζζαη, ζέηνληαο ηηο βάζεηο κηαο 

πξνζσπνθεληξηθήο αληηκεηώπηζεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ζεκειηώλνληαο ηελ 

παηδαγσγηθή ηνπ πξνζώπνπ, πνπ εδξάδεηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ δηαπξνζσπηθώλ 

ζρέζεσλ. 

 

6. Εστάριζηη παιδαγωγική αημόζθαιρα 

Ζ επράξηζηε παηδαγσγηθή αηκόζθαηξα επηηπγράλεηαη θαηά ηνλ Ησάλλε ηνλ 

Χξπζόζηνκν κε ηελ απνθπγή ςόγνπ, ηε ζπλερή ελζάξξπλζε θαη ηνλ έπαηλν θαη 

δηεπθνιύλεη ηε κάζεζε. Καηά ζπλέπεηα, ν ιόγνο ηνπ δαζθάινπ πξέπεη λα είλαη 

ιόγνο πνπ δηδάζθεη παξά ειέγρεη, πνπ βάδεη ζε ηάμε παξά πνπ δηαπνκπεύεη. 

Πξσηνπνξηαθή γηα ηελ επνρή ηνπ είλαη θαη ε ηδέα ηνπ Ησάλλε ηνπ Χξπζνζηόκνπ 

γηα ηελ εκπινθή παηδαγσγνύ θαη παηδαγσγνύκελνπ ζηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, 

ζεσξώληαο όηη ην ήκηζπ ηεο δηδαζθαιίαο ζπληειείηαη από ηελ απηελέξγεηα ησλ 

καζεηώλ. Καη ν Μ. Βαζίιεηνο ππνζηεξίδεη ην ζεηηθό θιίκα ζηελ απόδνζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνλίδνληαο όηη ην βίαην κάζεκα δελ παξακέλεη, ελώ απηά πνπ 

εηζδύνπλ ζηηο ςπρέο ησλ καζεηώλ κε επραξίζηεζε θαη ράξε κέλνπλ κόληκα. 

 

7. Επιμόρθωζη ηων εκπαιδεσηικών 
Ο Γξεγόξηνο ν Θενιόγνο ζπληζηά ζηνπο παηδαγσγνύο λα επηδεηνύλ ηε κάζεζε 

θαη ηε ζνθία ιέγνληαο: Σνθηζζήλαη θαη νύησ ζνθίζαη, γελέζζαη θσο θαη θσηίζαη, 

εγγίζαη Θεώ θαη πξνζαγαγείλ άιινπο, αγηαζζήλαη θαη αγηάζαη, ζεσξώληαο όηη ν 

δάζθαινο πξέπεη λα κνξθώλεηαη θαζεκεξηλά θαη ύζηεξα λα κνξθώλεη ηνπο 

άιινπο. 

 

Επίλογος 

Γεληθά είλαη παξαηεξεκέλν όηη ζε επνρέο, θαηά ηηο νπνίεο παξαζεσξείηαη ε αμία 

«άλζξσπνο» θαη αγλνείηαη ε εζσηεξηθή πλεπκαηηθή ηνπ θύζε θαη εθιακβάλεηαη 

απηόο σο κία έθθξαζε ηεο ύιεο, σο δώζα κεραλή, ηόηε ην έξγν ηεο αγσγήο 

ππνβαζκίδεηαη θαη εθπίπηεη ζε κία άγνλε επί ην πιείζηνλ πξνζπάζεηα ηόλσζεο 

δεμηνηήησλ πξνο απόδνζε κόλνλ έξγνπ. Δμαίξεηαη θαζ` ππεξβνιήλ ε 

ζπνπδαηόηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο θαη πξαθηηθήο αγσγήο, ε θαιιηέξγεηα ηνπ 

ιεγόκελνπ πξαθηηθνύ πλεύκαηνο, ε ζεκαζία ησλ ζεηηθώλ επηζηεκώλ, 
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απνγπκλσκέλσλ από θάζε θνζκνζεσξηαθή θαη κεηαθπζηθή ηάζε θαη έλλνηα θαη 

γεληθόηεξα ππεξηνλίδεηαη ε αμία ηνπ ζώκαηνο κόλνλ θαη όζσλ εμππεξεηνύλ απηό, 

ζαλ λα είλαη ν άλζξσπνο ζώκα θαη ηίπνηε πεξηζζόηεξν. Απηή ηελ παηδεία, ηελ 

ηερλνινγηθή θαη πξαθηηθή ηελ ρσξίο ςπρή θαη ηδαληθά, ηελ νλνκάδεη ν Πιάησλαο 

«βάλαπζνλ» θαη «αλειεύζεξνλ», «θαη νπθ αμίαλ ην παξάπαλ παηδείαλ θαιείζζαη». 

Μηα ηέηνηα κνλνκεξήο θαη ζηελή αληίιεςε γηα ηελ αλζξώπηλε πξνζσπηθόηεηα, 

πνπ ηίζεηαη σο ζεκέιην ηεο αγσγήο, πξνδηθάδεη απνηπρία ηνπ κνξθσηηθνύ έξγνπ, 

είλαη θαξπόο παξαθκήο θαη αηηία παξαθκήο. Απνζηεξεί δε ηνλ άλζξσπν από ηελ 

εζσηεξηθή θαιιηέξγεηα, ηνλ απνγπκλώλεη από ηελ επγέλεηα ηεο ςπρήο θαη ηνλ 

πινύην ησλ αξεηώλ, ηνπ αθήλεη αληθαλνπνίεηεο ηηο σξαίεο θαη απεξηόξηζηεο ζε 

έθηαζε θαη βάζνο εθέζεηο ηνπ, ηνπ κεραλνπνηεί ηελ δσή ζηελ ξνπηίλα ηεο 

βηνπάιεο, ηνλ νδεγεί ζε κηα θαηάζηαζε θπληζκνύ θαη απνθαξδίσζεο θαη, παξά 

ηελ αθζνλία ίζσο ησλ αγαζώλ ηνπ ηερληθνύ πνιηηηζκνύ, ηνλ θάλεη δπζηπρή. Έζλε 

θαη θνηλσλίεο πνπ είραλ κηα ηέηνηα αληίιεςε γηα ηνλ άλζξσπν, δελ εμεπγέληζαλ, 

αιιά εθβαξβάξηζαλ ηνπο πνιίηεο ηνπο, ηνπο έζεζαλ αληηκέησπνπο αιιήισλ, 

ελέπλεπζαλ ην κεηαμύ ηνπο κίζνο θαη ηελ θαρππνςία, απεξγάζζεθαλ αλαξρία θαη 

δνπιεία, νδεγήζεθαλ ζε νιέζξηεο ζπξξάμεηο. 

Ο 20
νο

 αη. κε ηηο αληηαλζξσπηζηηθέο ξνπέο ηνπ, κε ηνπο δύν παγθόζκηνπο 

πνιέκνπο, καξηπξεί ηξαλόηαηα όηη ε ππνηίκεζε ηεο αμίαο «άλζξσπνο», ή 

θαιύηεξα ε πεξηθξόλεζε πξνο ηνλ άλζξσπν, έρεη σο ζπλέπεηα ηελ πεξηθξόλεζε 

πξνο ηελ ιεγόκελε αλζξσπηζηηθή παηδεία πνπ ζηεξίδεηαη ζηα επγελή ηδαληθά ηνπ 

Χξηζηηαληζκνύ. 

Ο Κύξηνο είπε: «Τη σθειείηαη άλζξσπνο εάλ ηνλ θόζκνλ όινλ θεξδίζε, ηελ δε 

ςπρήλ απηνύ δεκησζεί; Ή ηη δώζεη άλζξσπνο αληάιιαγκα ηεο ςπρήο απηνύ;» 

Σηελ ζεκεξηλή επνρή δνύκε κηα παηδεία πνπ δελ καο πξνζθέξεη νύηε πνιιέο 

γλώζεηο, νύηε πνιιά ρξήκαηα, κα νύηε πνιιά βηώκαηα. Ενύκε ζηελ επνρή ηεο 

επθνιίαο πνπ ζέιεη θαιόλ όπνηνλ πξνζπαζεί ιηγόηεξν θαη θαηαθέξλεη 

πεξηζζόηεξα. Σε έλαλ θόζκν πνπ αληί γηα ηελ αγάπε πξνβάιιεη ην ζπκθέξνλ, πνπ 

αληί γηα ηελ πξνζεπρή ζην Θεό πξνβάιιεη ηε ιαηξεία ησλ ζύγρξνλσλ  εηδώισλ, 

πνπ αληί γηα ηελ ηαπείλσζε πξνβάιιεη σο πξόηππν δσήο ηνλ εγσηζκό θαη ηνλ 

αηνκηζκό, πνπ δελ επηηξέπεη ηειηθά έλαλ πην νπζηαζηηθό δξόκν ηνπ αγώλα θαη ηεο 

αληίζηαζεο. Παξά ηελ κεγάιε ρξνληθή θαη πνιηηηζηηθή απόζηαζε πνπ καο 

ρσξίδεη, ε δνκή ηεο ζθέςεο ησλ Τξηώλ Ηεξαξρώλ είλαη απζεληηθά ζύγρξνλε. 

Οδνδείθηεο έηνηκνη γηα δηάινγν, αιιεινθαηαλόεζε θαη αιιεινπεξηρώξεζε.  

Αο αμηνπνηήζνπκε ηελ αλαιινίσηε παξαθαηαζήθε πνπ καο παξέδσζαλ, ώζηε λα 

βξνύκε ιύζεηο ζην ηεξάζηην θαη πάληνηε θιέγνλ ζέκα ηεο παηδείαο, απνθεύγνληαο 

ηνπο επηθίλδπλνπο θαη επηπόιαηνπο απηνζρεδηαζκνύο.  

 

 

 


