
              Το πρόβλημα της παιδείας στην αντίληψη των τριών Ιεραρχών.  

 

 

      Από τα μέσα του 11
ου

 αιώνα ο Αλέξιος Α΄ o Κομνηνός καθιέρωσε την ειδική 

γιορτή των τριών Ιεραρχών, ως οικουμενικών διδασκάλων. Σύμφωνα με άγραφο νόμο 

κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας η γιορτή τους καθιερώθηκε ως γιορτή των 

ελληνικών γραμμάτων, ενώ το 1834 επισημοποιήθηκε ο εορτασμός τους από το 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, δεδομένου ότι οι άνδρες αυτοί θεωρούσαν «γυμνάσιον μεν της 

ψυχής την ανθρωπίνην σοφίαν, τέλος (δηλαδή σκοπό) την θείαν σοφίαν». 

    Με τον εορτασμό αυτό δηλώθηκε στα πρόσωπά τους ο αρμονικός συνδυασμός 

κλασσικής παιδείας και χριστιανικού στοχασμού, των οποίων οι τρεις Ιεράρχες 

υπήρξαν βαθείς μύστες γι΄ αυτό και αναγνωρίστηκαν ως εκπρόσωποι του ελληνικού 

και του χριστιανικού πνεύματος. 

     Σήμερα πλέον, υπάρχει ο κίνδυνος ο εορτασμός τους να λάβει τη μορφή μιας 

ακόμη τυπικής επετειακής σύναξης. Εμείς πάντως, οφείλουμε  να αποφύγουμε αυτό 

το ολίσθημα, διότι θεωρώ ότι η γιορτή των γραμμάτων, της παιδείας, την ημέρα των 

αγίων τριών Ιεραρχών, είναι πολλαπλώς σημαντική και ουσιώδης. 

  Το πρόβλημα της παιδείας στην αντίληψη των τριών Ιεραρχών είναι το πρόβλημα 

της ζωής και μέσα σε αυτή την προοπτική το δούλεψαν στο νου τους, το βίωσαν, 

αλλά και το πρόσφεραν οι άγιοι Ιεράρχες. Ένοιωσαν να είναι η παιδεία πρόβλημα 

ζωής και θανάτου για τον άνθρωπο. 

  Και εμείς στο μεγάλο αυτό ζήτημα ελάχιστη προσοχή, κοντόφθαλμη ενατένιση, 

γρήγορες αποφάσεις, ίσως μικροπολιτικά συμφέροντα, λιγοστά χρήματα από τον 

κρατικό προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα παρατεταμένες διαμαρτυρίες, 

παρατεταμένες καταλήψεις… σχολεία στενάχωρα, παιδεία με πολλά ερωτηματικά 

στο κατά πόσο επαληθεύει αυτό που επαγγέλλεται. 

 «Ποιήσατε την παίδευσιν όπλον δικαιοσύνης και μη θανάτου» υποστήριζε ο άγιος 

Γρηγόριος ο Θεολόγος τον 4
ο
 αιώνα μ. Χ.  Και θεωρούσαν ως στόχο της παιδείας την 

εξισορρόπηση του ανθρώπου με τον εαυτό του πρώτα, με το φυσικό κόσμο ύστερα, 

με το Θεό οπωσδήποτε. Η σημερινή πραγματικότητα φανερώνει θαλασσοταραχές στο 

είναι μας, ανεμοστρόβιλους στις σχέσεις μας με το φυσικό περιβάλλον, 

αλλεπάλληλες αποσκιρτήσεις τόσο από το Θεό όσο και από το συνάνθρωπο. 

   Και τόσες διδακτικές ώρες, τόσα προγράμματα σπουδών, τόσα συγγράμματα; Τι 

κάνουν όλα αυτά; 



   Παρακολούθησα πριν λίγους μήνες ένα εκπαιδευτικό συνέδριο. Εκατοντάδες 

συνάδελφοι κατέκλεισαν την αίθουσα. Εκεί, συνέλαβα τον εαυτό μου να μονολογεί: 

«Χριστέ μου, είχες μόνο δώδεκα μαθητές και έκαναν τον κόσμο άνω κάτω. Εμείς, 

τόσες χιλιάδες, γιατί δεν μπορούμε να τον ομορφύνουμε;»  

  Και άκουσα μέσα μου μια  φωνή, τη δική μου φωνή:  

 -- Απαισιόδοξε, όμορφος είναι ο κόσμος ! 

 --  Αλήθεια; Διάβασε εφημερίδα, δες ένα δελτίο ειδήσεων… 

 --  Και πάλι σκέφτηκα: «μα υπάρχει γύρω μας η μαγιά, υπάρχει το προζύμι»…. 

  Συμφωνώ, μα το προζύμι δεν είναι ψωμί. Το προζύμι μπορεί να πλάσει ψωμιά, όμως 

θέλει αλεύρι αρκετό και επιπλέον θέλει και δουλειά πολλή. 

  Τι φταίει λοιπόν; 

Πρώτον. Κατά τη γνώμη των τριών Πατέρων δεν δώσαμε και δεν δίνουμε τη σωστή 

παιδεία. Παλιότερα επικράτησε η αρχή σύμφωνα με την οποία την κακή πορεία του 

ανθρώπου και την εγκληματικότητα δεν θα την απέτρεπαν οι σκληρές τιμωρίες και 

καταδίκες, αλλά η καταστολή τους θα έπρεπε να γίνει θέμα παιδείας. Τετράγωνη 

λογική, ευθύβολος συλλογισμός και κυριαρχία του συνθήματος: «κάθε άνοιγμα 

σχολείου ισοδυναμεί με το κλείσιμο μιας φυλακής». Τα σχολεία πολλαπλασιάστηκαν 

αλλά και οι φυλακές πολλαπλασιάστηκαν. Γιατί έγινε αυτό; Νομίζω οτι τόσο ο 

συλλογισμός όσο και το σύνθημα έχουν ένα τεράστιο κενό. Δεν καθορίζουν τι είδους 

παιδεία θα κάνουμε, τι τύπο ανθρώπου θέλουμε να πλάσουμε.  

Εύκολη απάντηση για πολλούς: «Παιδεία ανθρωπιστική, να αγαπά, να σέβεται τον 

άνθρωπο, τα ανθρώπινα δικαιώματα». Εγώ όμως νομίζω ότι το μοντέλο της 

ανθρωπιστικής παιδείας  μπορεί τελικά  να αποβαίνει απελπιστικά ακαθόριστο, όταν  

ο άνθρωπος αδυνατεί να καθορίσει το μοντέλο ανθρώπου που θα αγαπά και θα 

σέβεται. Ποιον άνθρωπο; τον οικονομικό; το σοφό; τον καλό καγαθό; και τέλος 

πάντων με ποια κριτήρια θα τον καθορίσει; 

Κατά τον άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο επιδίωξη της παιδείας πρέπει να είναι: «η 

σωτηρία του ανθρώπου και το κάλλος των θείων πραγμάτων». Αυτό σημαίνει ότι η 

παιδεία πρέπει να είναι προσωποκεντρική. Να ενδιαφέρεται  για το πώς ο άνθρωπος 

θα γίνει πρόσωπο. Δηλαδή να τον οδηγεί στην μετοχή του ελεύθερου και αγαπητικού 

τρόπου ύπαρξης του Τριαδικού αρχέτυπου, πράγμα που θα καθιστά τον άνθρωπο 

τέλειο, ακέραιο, σώο (εξ ου και σωτηρία- θέωση). Θα μου πείτε: «επίκαιρος στόχος 

στην τρελή εποχή μας !» 



  Δεύτερον. Τη δεύτερη πρόταση των τριών Ιεραρχών θα την αντιληφθείτε αμέσως αν 

σας πω, ότι και οι τρεις σπούδασαν Διαλεκτική, γραμματική, φιλοσοφία, ρητορική, 

αστρονομία, αριθμητική, ιατρική. Απομυζούν όλη την αλήθεια της αρχαίας ελληνικής 

σοφίας και τις λιγοπάτητες ωστόσο τεκμηριωμένες γνώσεις της φυσικής και της 

ιατρικής και γίνονται φιλόσοφοι, πανεπιστήμονες και θεολόγοι. 

  Κάτοχοι και έμπειροι της παντοδαπής σοφίας, βαθείς γνώστες της παιδικής και 

εφηβικής ψυχής, κυρίως πρότυπα ζωής και αρετής αναδείχτηκαν πρότυπα 

παιδαγωγών. Στη γνώση και στη μάθηση χρησιμοποιούν τα παραδείγματα, την 

εποπτική διδασκαλία, τη διήγηση, την επαγωγικότητα, τις ερωτήσεις, τον τερπνό 

λόγο διδασκαλίας, τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων, μα κυρίως το 

διάλογο. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει χαρακτηριστικά: «ότι είναι το 

αγκάλιασμα σώμα με σώμα είναι και ο διάλογος για την ψυχή». Όπως δημιουργείται 

σύνδεσμος στο σώμα με τον εναγκαλισμό αδιάσπαστος και συνάφεια, έτσι γίνεται και 

στην ψυχή με τον διάλογο. Ο Μέγας Βασίλειος επεσήμανε: «η διδασκαλία να γίνεται 

με τέρψη, με ευχαρίστηση και αφού ο μαθητής αποκτήσει ασφαλή και βέβαιη γνώση 

των διδαχθέντων, μετά να δέχεται νέο μάθημα». Ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος 

τόνιζε: «οι μαθητές πρέπει να διδάσκονται όσα είναι ικανοί να αφομοιώσουν και όχι 

όσα θέλει ο δάσκαλος». 

  Εμείς σήμερα πιστεύουμε ότι ο μαθητής  «πρέπει» και  «είναι ανάγκη» να διδαχθεί 

ό,τι το αναλυτικό πρόγραμμα επιτάσσει, ό,τι το σχολικό βιβλίο αναφέρει, ό,τι το 

υπουργείο ορίζει…200σελίδες Ιστορίας, 200 ασκήσεις Μαθηματικών, συγκεκριμένα 

κεφάλαια για τις Πανελλαδικές εξετάσεις… και αυτό δεχόμαστε ότι είναι γνώση ή 

πολύ χειρότερα ότι είναι παιδεία. 

  Και η παιδεία να έχει ανάγκη την παραπαιδεία και οι δύο μαζί, παιδεία και 

παραπαιδεία, να προικοδοτούν τα παιδιά με στρες, άγχος, εκνευρισμούς, ψυχολογικά 

προβλήματα. Και πιο κάτω αρκετοί με πτυχία ανώτατων σχολών που δύσκολα πλέον 

θα βρουν δουλειά ως ντελίβερι στα μπόλικα χρόνια της αδιοριστίας τους. 

  Γιορτάζουμε σήμερα τους άγιους Ιεράρχες ως πρότυπα παιδείας, και το ερώτημα 

είναι αδυσώπητο: 

     «Η ασθμαίνουσα και καταταλαιπωρημένη παιδεία μας μπορεί να νοηματοδοτηθεί 

τούτη τη μέρα, βρίσκοντας στους  Ιεράρχες τα αδιάψευστα και  τέλεια πρότυπά της;» 

     Έχουν ανάγκη τα παιδιά μας από πρότυπα ζωής; Μήπως η πληροφόρηση είναι 

τέτοια με την τεχνολογία, ώστε υπάρχει άνετα η ευχέρεια επιλογής αξιών και 

επομένως και τρόπου ζωής; 



      Σε κάθε περίπτωση το θέμα είναι η επιλογή υγιών προτύπων. Το μοντέλο του 

homo oikonomikus  που προτείνεται, είναι οφθαλμοφανές ότι έχει προβλήματα που 

αμαυρώνουν το ανθρώπινο πρόσωπο, διογκώνουν την κοινωνική αδικία,  

καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον, αποδυναμώνουν τον πνευματικό πολιτισμό, 

εκχυδαΐζουν την καθημερινότητά μας.  

 Τι θα έλεγαν άραγε σήμερα οι τρεις Ιεράρχες για τα τεκταινόμενα; Σε μια εποχή 

όπου καθημερινά παραδίδονται μαθήματα υποκρισίας, αμφιβάλλω αν θα λάβαιναν 

μέρος στους μαραθώνιους αγάπης, με την τόση προβολή, στους πλειστηριασμούς 

ανθρωπιάς, ή στις φιλανθρωπικές βραδιές των πολυεθνικών. Σε μια εποχή που 

πλεονάζει η αρπακτικότητα, θα δίδασκαν ότι η κοινωνική ευαισθησία δεν έχει όρια 

χρονικά, εθνικά, θρησκευτικά ή φυλετικά και αγγίζει το όρια της θυσίας. Θα φώναζαν 

ότι η εξάλειψη της διαφθοράς δε διασφαλίζεται μόνο με τη διαμόρφωση ενός υγιούς 

πολιτικού και νομικού πλαισίου και με την εξασφάλιση ισορροπιών σε 

πολιτικοοικονομικό επίπεδο. Προϋποθέτει ανθρώπους με πνευματικότητα και ήθος, 

δηλαδή ακέραιους ανθρώπους, ολοκληρωμένες προσωπικότητες κατά το θεϊκό 

αρχέτυπο. 

Δυστυχώς , τα βαυαροκρατικά πρότυπα παιδείας που υιοθετήθηκαν στο νεοελληνικό 

κράτος, αν και ορίζουν ως σκοπό της παιδείας, την πνευματική και ηθική αγωγή του 

νέου, αυτό δεν αρκεί γιατί δεν είναι μόνο η σύμφωνα με την πατερική παράδοση 

μόρφωση του ανθρώπινου προσώπου που εξοβελίζεται, αλλά συμπιέζεται ακόμα  και 

ο κλασσικός ανθρωπισμός (με την αρχαιοελληνική του έννοια) στις αδυσώπητες 

απαιτήσεις της τεχνοκρατικής νέας εποχής.  

Γνωρίζω ότι αυτές οι σκέψεις  δεν αποτελούν εγκωμιαστικούς, ούτε  λογοτεχνικούς 

μετεωρισμούς για τους «μεγίστους φωστήρες της τρισηλίου θεότητος», αλλά σκέψεις 

και  προτάσεις τους πάνω στο θέμα της παιδείας, που βάζουν «τον δάκτυλον επί των 

τύπων των ήλων». 

  Η  μέρα της εορτής των αγίων τριών Πατέρων μπορεί να είναι σταθμός. Αρκεί οι 

Ιεράρχες να μην τιμώνται σαν αξίες και κορυφές μόνο των γραμμάτων, αλλά και σαν 

πρότυπα μίμησης. Αυτοί υπήρξαν χριστοκήρυκες και χριστοφόροι. Χριστοκήρυκες 

οφείλουμε να είμαστε εμείς οι δάσκαλοι και οι γονείς. Χριστοφόροι οφείλουν να 

γίνουν τα παιδιά, οι νέοι. Αν γίνει αυτό, τότε θα τους έχουμε μιμηθεί.  

 

                                                                                          Πάτρα 30/1/2014  

  



      


