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ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΩΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΛΑΡΟΥ

Ἐπικ. Καθηγητῆ Πανεπιστηµίου Ἁθηνῶν

1. Τὸ ἱστορικὸ τῆς κοινῆς ἑορτῆς. 
Τὰ Συναξάρια µᾶς πληροφοροῦν ὅτι στὰ χρόνια τοῦ Ἁλεξίου τοῦ Κοµνηνοῦ

(1081-1118) ξέσπασε στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας σφοδρὴ ἔριδα µεταξὺ
τῶν λογίων, ἡ ὁποία γρήγορα ξαπλώθηκε στὸν λαό1. Ὑπῆρχαν τρία «στρατό-
πεδα». Ἁπὸ τὴ µιὰ πλευρά, οἱ Βασιλεῖτες πίστευαν ὅτι ὁ Μ. Βασίλειος ἦταν
σπουδαιότερος ἅγιος καὶ ἀπὸ τὸν ἱερὸ Χρυσόστοµο καὶ ἀπὸ τὸν Γρηγόριο τὸν
Θεολόγο, γιατὶ µὲ τοὺς λόγους του ἐρεύνησε τὴ φύση τῶν ὄντων, καὶ ὄντας
αὐστηρὸς καὶ σοβαρὸς κατὰ τὸ ἦθος του οἱ ἀρετές του ἦταν τέτοιες, ὥστε ὄχι
µόνο νὰ µοιάζει ἀλλὰ καὶ νὰ συνοµιλεῖ µὲ τοὺς ἀγγέλους. Οἱ Ἰωαννῖτες ἐξύ-
ψωναν τὸν ἱερὸ Χρυσόστοµο γιὰ τὶς πιὸ συγκαταβατικὲς καὶ εὔληπτες διδα-
σκαλίες του, τὸ µελίρρυτο ὕφος καὶ τὰ ὑψηλὰ νοήµατα τῶν λόγων του. Τέλος,
οἱ Γρηγορῖτες ὑποστήριζαν ὅτι ὑπερτεροῦσε ὁ Γρηγόριος, µὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι ἡ

1. Τὶς πληροφορίες γιὰ τὴν καθιέρωση τῆς ἑορτῆς ἀντλοῦµε ἀπὸ τὰ Συναξάρια καὶ τὰ
Μηναῖα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Βλ. ἀντὶ ἄλλων, Patrologiae cursus completus, Series Graeca
(στὸ ἑξῆς PG), τόµ. 1-161, Paris 1857-1866, ἐδῶ: PG 29,cccxc-cccxciii, Bibliotheca Ha -
giographica Graeca, [Subsidia Hagiographica 8a], ἔκδ. F. Halkin, Société des Bollandistes,
τόµ. I, Bruxelles 1957, σελ. 245-247, Νικοδήµου Ἁγιορείτου, Συναξαριστὴς τῶν δώδεκα
µηνῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ, τόµ. Β΄, Βενετία 1819, σελ. 87, Μ. Γεδεών, Βυζαντινὸν Ἑορτολόγιον.
Μνῆµαι τῶν ἀπὸ τοῦ ∆΄ µέχρι τῶν µέσων τοῦ ΙΕ΄ αἰῶνος ἑορταζοµένων ἁγίων, τόµ. Α΄,
Κωνσταντινούπολις 1896-1898, σελ. 65, Ματθαίου Λαγγῆ, Ὁ Μέγας Συναξαριστὴς τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τόµ. Α΄, Ἁθῆναι 19886, σελ. 729, Σ. Εὐστρατιάδου, Ἁγιολόγιον τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐκδ. τῆς Ἁποστολικῆς ∆ιακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
Ἁθῆναι χ.τ.χ., σελ. 74.
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κοµψὴ καὶ πεποικιλµένη ἔκφρασή του καὶ τὸ φιλοσοφικὸ βάθος τῶν στοχα-
σµῶν του τὸν ἀνέδειξαν ἀνώτερο καὶ αὐτῶν τῶν σοφῶν, τόσο τῆς θύραθεν ἑλ-
ληνικῆς ὅσο καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς γραµµατείας. 

Ὁ Ἰωάννης ὁ Μαυρόπους, µητροπολίτης Εὐχαΐτων2, ποὺ ἐκείνη τὴν ἐπο-
χὴ ζοῦσε στὴ Μονὴ τοῦ Προδρόµου στὴν Πέτρα τῆς Κωνσταντινούπολης,
κατάφερε νὰ κατασιγάσει τὸ πλῆθος καὶ νὰ εἰρηνεύσει τὰ τρία «στρατόπεδα».
Μετὰ ἀπὸ δική του εἰσήγηση, ἡ Ἐκκλησία θεσµοθέτησε κοινὸ ἑορτασµὸ τῶν
Τριῶν Ἱεραρχῶν στὶς 30 Ἰανουαρίου3. Ὁ Ἰωάννης ἔγραψε τὴν Ἁκολουθία τῶν
τριῶν ἁγίων καὶ τὴν κόσµησε µὲ τροπάρια, κανόνες καὶ λόγο ἐγκωµιαστικό4.
Ἡ κοινὴ πανήγυρη στὴν Ἐκκλησία ἔφερε τὴν εἰρήνη. 

Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ἡ µνήµη τοῦ καθένα ἀπὸ τοὺς Tρεῖς Ἱεράρχες
ἐξακολούθησε νὰ τιµᾶται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τὸν µήνα Ἰανουάριο, ἐνῶ ἡ κοι-
νὴ ἑορτὴ θεσπίστηκε στὸ τέλος τοῦ ἴδιου µήνα ὡς ἀνακεφαλαιωτικὴ καὶ ταυ-
τοχρόνως συµπληρωµατική5. Ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία, µόλις τὸ ἀκαδηµαϊκὸ
ἔτος 1843/4, καθιέρωσε ἐπισήµως µέσῳ τῆς Συγκλήτου τοῦ Πανεπιστηµίου
Ἁθηνῶν τὴν ἑορτὴ τῶν Tριῶν Ἰεραρχῶν ὡς ἑορτὴ τῶν ἑλληνικῶν γραµµά-
των. Ὁ Κ. ∆υοβουνιώτης, ἀνατρέχοντας στὸν τύπο τῆς ἐποχῆς καὶ ἐπικα-
λού µενος πατριαρχικὸ καὶ συνοδικὸ σιγίλλιο τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχη
Καλλινίκου τοῦ Ε΄ (1805), ἐπισήµανε ὅτι ἡ καθιέρωση τῆς ἑορτῆς ἀποτελοῦ -
σε συνέχεια παλαιότερης παράδοσης «κατὰ τὴν πρὸ Ἐπαναστάσεως κρα-
τοῦσαν συνήθειαν τῶν ἁπανταχοῦ ἑλληνικῶν σχολείων»6. 
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2. Γιὰ τὸν Ἰωάννη τὸν Μαυρόποδα, βλ. Σωφρονίου Εὐστρατιάδου, «Ἰωάννης ὁ Μαυρό-
πους, µητρ. Εὐχαΐτων», Ἐναίσιµα Χρ. Παπαδοπούλου, Ἁθῆναι 1931, σελ. 405-437, Ν. Τω-
µαδάκη, «Ἰωάννης. Ἐπίσκοπος Εὐχαΐτων ὁ Μαυρόπους ἢ Μαυροπόδης», ΘΗΕ 7 (1965) 4-6.

3. Παρατηροῦµε ὅτι ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνὸς τοποθετεῖ χρονικὰ τὴν καθιέρωση τῆς
κοινῆς ἑορτῆς στὰ χρόνια τοῦ Κωνσταντίνου Θ΄ τοῦ Μονοµάχου (1042-1055) (πρωτ. Γε-
ωργίου Μεταλληνοῦ, Τρεῖς Ἱεράρχαι, στήλ. 842).

4. Γιὰ τὸν κανόνα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν βλ. Κ. Μπόνη, Ἰωάννου, µητρ. Εὐχαΐτων τοῦ
Μαυρόποδος, Ὁ Κανὼν εἰς τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχας καὶ ἡ δογµατικὴ τούτου σηµασία, Ἁθῆναι
1967.

5. PG 29, CCCXCΙ: «... εὗρε τὸν Ἰανουάριον µῆνα, τοὺς τρεῖς ἔχοντα τούτους, κατὰ µὲν
τὴν πρώτην τὸν Μέγαν Βασίλειον, κατὰ δὲ τὴν εἰκοστὴν πέµπτην τὸν θεῖον Γρηγόριον,
κατὰ δὲ τὴν εἰκοστὴν ἑβδόµην τὸν θεῖον Χρυσόστοµον, συνῆψεν πάλιν αὐτοὺς κατὰ τὴν
τριακοστήν, κανόσι καὶ τροπαρίοις καὶ ἐγκωµίοις καταστέψας, ὡς προσῆκεν αὐτοῖς».
Πρβλ. Ματθαίου Λαγγῆ, Ὁ Μέγας Συναξαριστής, τόµ. Α΄, σελ. 731.

6. Κ. ∆υοβουνιώτου, Ἡ διὰ µέσου τῶν αἰώνων ἐπιβίωσις τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Λόγος
εἰς τὴν ἑορτὴν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καὶ τὸ µνηµόσυνον τῶν εὐεργετῶν καὶ καθηγητῶν τοῦ
Πανεπιστηµίου Ἁθηνῶν, ἐκφωνηθεὶς ἐντολῇ τῆς Πανεπ. Συγκλήτου ἐν τῇ Αἰθούσῃ τῶν τε-
λετῶν τοῦ Πανεπιστηµίου, [Ἁνάτυπον ἐκ τοῦ «∆ελτίου τοῦ Πανεπιστηµίου Ἁθηνῶν». Ἁριθ.

18Glaros:������ 1  3/9/09  7:17 PM  ������ 438



2. Ἡ ἔννοια τοῦ συλλογικοῦ προτύπου στὴ λατρευτικὴ ἀγωγή.
Γιὰ τὴν παιδαγωγικὴ ψυχολογία ἡ λατρεία ἀποτελεῖ ἕνα καταρχὴν ἐξω-

τερικὸ ἐρέθισµα, τὸ ὁποῖο µετασχηµατίζεται σὲ ἐσωτερικὸ βίωµα7. Ἡ παιδα-
γωγία τῆς Ἐκκλησίας ἐπιδιώκει νὰ µετατρέψει τὴν ἁπλὴ θέληση τοῦ πιστοῦ
σὲ πραγµατικὸ πόθο, σὲ δίψα γιὰ ἀνάκτηση τῆς ἔσχατης ὁλοκλήρωσής του8.
Ὁ ἑορτασµὸς τῆς µνήµης κάθε ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας φέρνει τὸ πρόσωπό του
στὸ προσκήνιο τοῦ λειτουργικοῦ γίγνεσθαι, γιὰ νὰ τὸ φωτίσει καὶ νὰ τὸ προ-
βάλει ἰδιαίτερα. Μὲ τὴν προβολή του, ἡ Ἐκκλησία καλεῖ τοὺς πιστοὺς νὰ ἀ-
σκηθοῦν στὴ µίµησή του9. Καθένας ἀπὸ τοὺς ἁγίους ἔχει τὴ δική του ἱστορι-
κὴ παρουσία ποὺ προσδιορίζει τὸ παιδαγωγικό του στίγµα. Ἡ Ἐκκλησία ἐνι-
σχύει τὸ ἴδιον τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας µέσα ἀπὸ τὴν ποικιλία τῶν
προτύπων της καὶ µᾶς διδάσκει ἐµπράκτως τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν ἀλληλοπε-
ριχώρηση. Αὐτὸ συµβαίνει, γιατὶ στοχεύει νὰ ὁδηγήσει τὸν ἄνθρωπο ἕνα βῆ-
µα πιὸ πέρα ἀπὸ τὴ µίµηση: στὴν ταύτιση.

Ἡ ταύτιση10 εἶναι κάτι πολὺ βαθὺ στὴν ἀγωγή, ποὺ ὑπερβαίνει τὸ ἐπίπεδο
τῆς συµπεριφορᾶς καὶ τῆς ἐξωτερικῆς νόρµας. Εἶναι κατὰ βάση µιὰ ἀσυνεί -
δητη διάθεση τοῦ ἀτόµου νὰ συνιστᾶ µέρος τοῦ προτύπου11. Ἑποµένως, ὁ ἄν-
θρωπος, ταυτιζόµενος µὲ τοὺς ἁγίους, ταυτίζεται µὲ τὸ δυνατὸ καὶ τὸ ἁπτὸ
τοῦ δικοῦ του προσωπικοῦ ἁγιασµοῦ. Ὁ Ἰουστῖνος Πόποβιτς ἀναφέρει ὅτι «ἡ
παιδεία εἰς τὴν πραγµατικότητα σηµαίνει φωτισµόν, τὸν φωτισµὸν διὰ τοῦ ἁ-
γιασµοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύµατι, τὸ Ὁποῖον εἶναι φορεὺς καὶ δηµιουργὸς τῆς ἁγιό-
τητος καὶ τοῦ φωτὸς καὶ τῆς γνώσεως. Καὶ οἱ ἅγιοι, ἐπειδὴ εἶναι ἁγιασµένοι
καὶ φωτισµένοι διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, διὰ τοῦτο εἶναι καὶ ἀληθινοὶ διδά-
σκαλοι καὶ παιδαγωγοί»12.

Ἡ αὐθεντικότητα τῶν ἁγιολογικῶν προτύπων ἀντλεῖται ἀπὸ τὸ θεανδρικὸ

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ὡς συλλογικὸ πρότυπο ἐκκλησιαστικῆς ἀγωγῆς 439

1, Ἰουλίου-Αὐγούστου 1939], Ἁθήνησι 1939, σελ. 28. Πρβλ. Π. Μπρατσιώτου, Ἡ διὰ µέ-
σου τῶν αἰώνων ἐπιβίωσις τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ἐκδ. Ἁποστολικῆς ∆ιακονίας, Ἁθήνα
1939.

7. Ἁ. Γλάρου, Θεία Παιδαγωγία, σελ. 184. Πρβλ. Ἁ. Νικολαΐδη, Ἡ κοινωνική δυνα-
µική τῶν ἑορτῶν, σελ. 160-173.

8. Πρβλ. Πέτρου ∆αµασκηνοῦ, Περὶ τῆς δευτέρας ἐντολῆς, Φιλοκαλία Γ΄, σελ. 235-20.
9. Βλ. Μ. Βασιλείου, Ὁµιλία ΚΓ΄, Εἰς τὸν ἅγιον Μάµαντα, 2, PG 31,592B. Γιὰ τὴ δυ-

ναµικὴ τῆς µιµήσεως τῶν ἑορτολογικῶν προτύπων βλ. Ἁ. Νικολαΐδη, Ἡ κοινωνική δυνα-
µική τῶν ἑορτῶν, σελ. 152-160.

10. Γιὰ τὴν ταύτιση βλ. ἀντὶ ἄλλων Ἰ. Ἰωαννίδη, Παιδαγωγικὴ Ψυχολογία, σελ. 80-85.
11. Ὅ.π., σελ. 81.
12. Ἰουστίνου Πόποβιτς, Ἄνθρωπος, σελ. 62.
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Ἁρχέτυπο τοῦ Σωτῆρα Χριστοῦ13: «Τὸν ἀληθινὸν ἄνθρωπον καὶ τέλειον καὶ
τρόπων καὶ ζωῆς καὶ τῶν ἄλλων ἕνεκα πάντων πρῶτος καὶ µόνος ἔδειξεν ὁ
Σωτήρ»14. Οἱ ἅγιοι στὴν ἐπίγεια ζωή τους ἀγωνίστηκαν νὰ ἐφαρµόσουν τὴ
θεϊκὴ ἐντολὴ «ἅγιοι ἔσεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰµι»15. Ἡ ἁγιότητά τους ὀφείλεται
στὴ Χριστοµιµησία, στὴν ἐλεύθερη δηλαδὴ ὑποταγὴ τοῦ θελήµατός τους στὸ
θέληµα τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Χριστοµιµησία ὁδηγεῖ στὴν πλήρη γνωµικὴ ταύτιση,
ὅπως τὴν ἐξέφρασε πρῶτος ὁ ἀπόστολος Παύλος: «ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν
ἐµοὶ Χριστός»16. 

Εἶναι ἀναµφισβήτητο γεγονὸς ὅτι στὴ λατρευτικὴ ἀγωγὴ τὰ πρότυπα τῶν
ἁγίων παίζουν καθοριστικὸ ρόλο. Ἡ µεταξύ τους ἰσοτιµία εἶναι βαθιὰ ἑδραιω-
µένη στὴν ὀρθόδοξη Λατρεία17. Ὁ κάθε ἅγιος διατηρεῖ τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ
προσώπου του καὶ λαµβάνει ἰσότιµη καὶ διακριτὴ συνάµα θέση στὴ ζωὴ τῆς
Ἐκκλησίας. 

∆ὲν εἶναι λίγες οἱ περιπτώσεις ποὺ ἡ Ἐκκλησία ἀφιερώνει µία ἡµέρα στὴν
τιµὴ ἑνὸς συνόλου ἁγίων. Γιὰ παράδειγµα, τοὺς ἁγίους τεσσαράκοντα µάρ-
τυρες, λόγῳ τοῦ κοινοῦ µαρτυρίου τους, ἡ Ἐκκλησία τοὺς τιµᾶ ὡς ἅγιο σύνο-
λο, ποὺ ἀποτελεῖ συλλογικὸ πρότυπο πίστης καὶ ἡρωισµοῦ. Πολλὲς φορὲς συν -
εορτάζουν δύο ἅγιοι, ὄχι µόνο γιατὶ µαρτύρησαν τὴν ἴδια ἡµέρα, ἀλλὰ διότι
µαζὶ ἀποτελοῦν ἕνα ἑνιαῖο πρότυπο µέσα ἀπὸ τὸ σχῆµα µιᾶς ἀνθρώπινης σχέ-
σης. Ὡς ἐνδεικτικὰ παραδείγµατα ἀναφέρουµε τὴ σχέση µητέρας καὶ παιδιοῦ
(π.χ. ἡ ἁγία Ἰουλίττα καὶ τὸ βρέφος Κήρυκος)18 ἢ ἀδελφῶν (π.χ. ἡ Πίστη, ἡ
Ἐλπίδα καὶ ἡ Ἁγάπη)19, ἀνδρογύνου (π.χ. οἱ ἅγιοι Ἁκύλας καὶ Πρίσκιλλα)20

κ.ἄ.
Εἶναι εὐνόητο γιατὶ αὐτὰ τὰ πρόσωπα ἀποτελοῦν συλλογικὰ πρότυπα. Τὸ

συµµαρτύριό τους ἦταν ἡ δοξαστικὴ ἀπόληξη τῆς µεταξύ τους σχέσης καὶ
τῆς κοινῆς πορείας πρὸς τὴ θέωση. Ὑπάρχουν καὶ ἄλλα συλλογικὰ πρότυπα
ἁγίων στὴ Λατρεία, ὅπως οἱ πατέρες Οἰκουµενικῶν ἢ τοπικῶν συνόδων, ἢ
ἄλ λες µορφές, ποὺ συνέδεσαν ζωὴ καὶ ἔργο σὲ µέγιστο βαθµό (π.χ. οἱ ἰσαπό-

440 Ἁθανάσιος Γλάρος

13. πρωτ. Γεωργίου Μεταλληνοῦ, Ἑλληνορθόδοξη Παιδεία, σελ. 147-148: «Οἱ Τρεῖς
Ἱεράρχες ἐνσαρκώνουν αὐτό τό θεανθρώπινο παιδευτικό ἰδεῶδες κατά τρόπο τέλειο καί
αὐθεντικό».

14. Νικολάου Καβάσιλα, Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, PG 150,680C.
15. Α΄ Πέτρ. 1,16. 
16. Γαλ. 2,20.
17. Βλ. Ἁ. Γλάρου, Ἡ ταπείνωση στή λειτουργική ζωή, σελ. 61. 
18. Βλ. Σωφρονίου Εὐστρατιάδου, Ἁγιολόγιον, σελ. 250-251.
19. Βλ. ὅ.π., σελ. 394.
20. Βλ. ὅ.π., σελ. 23.
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στολοι Κύριλλος καὶ Μεθόδιος, ὁ Μ. Κωνσταντῖνος καὶ ἡ ἁγία Ἑλένη κ.ἄ.).
Ἕνα εὔλογο ἐρώτηµα ἀφορᾶ στὴν ἀκριβὴ ἔννοια τοῦ συλλογικοῦ προτύ-

που. Μία ἐκτενὴς ἀναφορὰ στὸν πολύχρονο ἐπιστηµονικὸ διάλογο ποὺ ἔχει ἀ-
νοιχτεῖ στὸν χῶρο τῆς παιδαγωγικῆς σὲ σχέση µὲ τὰ πρότυπα καὶ τὴν κοινω-
νικὴ µάθηση21 ἐκφεύγει τοῦ παρόντος. Θὰ περιοριστοῦµε στὰ ἑξῆς γενικῶς ἀ-
ποδεκτά:

Tὸ παιδαγωγικὸ πρότυπο εἶναι συλλογικό, ὅταν τὸ σύνολο τῶν στοιχείων
καὶ µορφῶν ποὺ τὸ ἀπαρτίζουν δὲν συνιστᾶ ἄθροισµα, ἀλλὰ σύνθεση ποὺ βα-
σίζεται σὲ µία ἑνιαία δοµή. ∆ὲν ἀποκλείεται νὰ συµπεριλαµβάνει καὶ ἀρνητι-
κὰ στοιχεῖα ἢ πρότυπα, ποὺ ὅµως ἐνταγµένα µέσα στὴ δοµικὴ λειτουργία τοῦ
συλλογικοῦ προτύπου συνεισφέρουν καὶ αὐτὰ στὴ µετάδοση ἑνὸς παιδαγωγι-
κοῦ µηνύµατος. Κατὰ τὸν A. Bandura, ποὺ ἀνέπτυξε τὴ θεωρία τῆς κοινωνι-
κῆς µάθησης, οἱ ἄνθρωποι µαθαίνουν ὄχι µόνο µιµούµενοι τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ
αὐτορρυθµίζοντας καὶ τὶς δικές τους συµπεριφορές22. Γιὰ παράδειγµα, τὸ
συλλογικὸ πρότυπο ποὺ δηµιουργοῦν οἱ µορφὲς τῶν Ἄβελ καὶ Κάιν, ἢ τῶν ∆α-
βὶδ καὶ Γολιὰθ δὲν µπορεῖ νὰ λειτουργήσει, ἂν αὐτονοµηθοῦν τὰ πρόσωπα ποὺ
τὸ ἀπαρτίζουν. Σὲ αὐτὲς τὶς δυαδικὲς περιπτώσεις συλλογικῶν προτύπων, ὅ-
που ἡ δυάδα δὲν λειτουργεῖ ὡς ὁµάδα ἀλλὰ ὡς δίπολο, δὲν ἀφήνονται περιθώ-
ρια γιὰ µιὰ ἀλήθεια κάπου στὴ µέση. Τὸ παιδαγωγικὸ µήνυµα πρέπει νὰ εἶ-
ναι εὐκρινές, ξεκάθαρο καὶ πειστικὸ γιὰ νὰ τὸ ἀποδεχθεῖ, ἐπιλέξει καὶ ἑδραιώ-
σει στὸν χῶρο τῆς συνειδήσεώς του ὁ παιδαγωγούµενος. Ἡ διαλεκτικὴ δοµὴ
ἑνὸς δυαδικοῦ συλλογικοῦ προτύπου ὁδηγεῖ ἀναπόφευκτα στὴν ἐπικράτηση
τοῦ προτεινόµενου θετικοῦ παραδείγµατος23.

Ἡ δικαίωση τοῦ Ἄβελ καὶ ἡ καταδίκη τοῦ Κάιν ὅπως καὶ ἡ νίκη τοῦ ∆α-
βὶδ ἐπὶ τοῦ Γολιὰθ εἶναι οἱ βασικὲς καὶ θεµελιώδεις δοµὲς τοῦ συλλογικοῦ
προτύπου ποὺ προβάλλουν τὰ σχετικὰ βιβλικὰ χωρία, προκειµένου νὰ λει-
τουργήσουν παιδαγωγικῶς καὶ διδακτικῶς. Ὁ Κάιν καὶ ὁ Γολιὰθ χρησιµεύ-
ουν, θὰ λέγαµε, ὡς τὸ σκοτεινὸ φόντο ποὺ τοποθετεῖ ἡ Ἐκκλησία πίσω ἀπὸ τὰ
φωτεινὰ πρόσωπα τοῦ Ἄβελ καὶ τοῦ ∆αβὶδ γιὰ νὰ τὰ ἐκλαµπρύνει ἀκόµα πε-
ρισσότερο. Ἡ σύνθεση ποὺ ἐπιτυγχάνεται, ὅσο καὶ ἂν προβάλλει τὴν ἀπαξία
τοῦ ἀρνητικοῦ παραδείγµατος, δὲν παύει νὰ διασώζει καὶ σὲ αὐτὸ ἕνα παιδα-
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21. Κατὰ τὸν Bruner, τὰ πρότυπα εἶναι «προσµονὲς» ποὺ συντελοῦν στὴν ἀπόκτηση
οὐ σιαστικότερης γνώσης. Βλ. M. Bigge, Θεωρίες, σελ. 334.

22. Θ. Τριλιανοῦ, Μεθοδολογία, τόµ. Α΄, σελ. 115-117.
23. Τὸ πρότυπο ποὺ ἀπολαµβάνει καθολικῆς ἀποδοχῆς καὶ ἐπιτυχίας προσφέρεται γιὰ

µίµηση καὶ ταύτιση, σὲ σχέση µὲ ἕνα τυχαῖο πρόσωπο µὲ ὑποδεέστερη προσωπικότητα (∆.
Τσαρδάκη, Ο άνθρωπος, σελ. 267-268).
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γωγικὸ θετικὸ στοιχεῖο: τὰ ἀρνητικὰ πρότυπα λειτουργοῦν ὡς συµβολικοὶ ἐνι-
σχυτὲς ἑνὸς συγκεκριµένου παιδαγωγικοῦ µηνύµατος. Τὸ διπολικὸ συλλογι-
κὸ πρότυπο χρησιµοποίησε πολλὲς φορὲς ὁ Χριστὸς στὶς παραβολές Του24, ὅ-
πως στὴν περίπτωση τῶν µωρῶν καὶ συνετῶν παρθένων, τοῦ φτωχοῦ Λαζά-
ρου καὶ τοῦ πλουσίου κ.λπ. Αὐτὰ τὰ συλλογικὰ πρότυπα ἀπευθύνονται στὸν
µεταπτωτικὸ ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος γεννᾶται καὶ δρᾶ σὲ ἕναν κόσµο, ὅπου τὸ πο-
νηρὸ µάχεται τὸ ἀγαθό, καὶ βιώνει τὴν ἀγωνία αὐτῆς τῆς µάχης στὴν καθη-
µερινότητά του. Τὸ θετικὸ παράδειγµα τοῦ διπολικοῦ προτύπου δὲν ἔχει ἀξιο-
λογικὴ αὐθυπαρξία, ἀλλὰ ὑπερβαίνει αὐτὴ τὴν ἀγωνία, προβάλλοντας τὰ
ὀφέλη, τὶς εὐλογίες καὶ τὴ δύναµη ποὺ ἀντλεῖ ὁ καθένας ἀπὸ τὸν Θεό. Λει-
τουργεῖ ὡς σχεσιακὸ πρότυπο, σύµβολο τῆς ὑπαρκτικῆς συνδέσεως τοῦ ἀν -
θρώπου µὲ τὸν Θεό. Ἁντιθέτως, ἡ ἀπαξία τοῦ ἀρνητικοῦ στοιχείου ἑρµηνεύε-
ται ἐπίσης συµβολικῶς ὡς ἕνα εἶδος ὑπαρξιακῆς αὐτονοµήσεως ποὺ ὁδηγεῖ
τελικῶς στὴν ἀνυπαρξία καὶ τὴ λήθη. 

Ἕνα ἄλλο ζήτηµα ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴν ἔρευνα τῶν συλλογικῶν προτύ-
πων εἶναι τὸ πῶς διαφοροποιοῦνται µέσα στὸν χῶρο τῆς λατρευτικῆς παιδα-
γωγίας ἀναλόγως µὲ τὸ ἂν αὐτὰ ἀποτελοῦν διπολικὰ ἢ τριαδικὰ συλλογικὰ
πρότυπα. Ὅταν τὸ συλλογικὸ πρότυπο εἶναι τριάδα, δὲν πρέπει καὶ δὲν εἶναι
δυνατὸν νὰ ὑπάρχουν ἀντίθετοι πόλοι, διότι σὲ µιὰ τέτοια περίπτωση δὲν θὰ
καθίσταται δυνατὴ ἡ µετάδοση ἑνὸς σαφοῦς παιδαγωγικοῦ µηνύµατος. Ἡ
τριάδα, γιὰ νὰ λειτουργήσει ἐποικοδοµητικῶς, πρέπει νὰ εἶναι ἱκανὴ νὰ ἀνα-
χθεῖ στὴν ἀρχετυπικὴ µορφὴ µιᾶς ὁµάδας, µιᾶς δεσµίδας, ἑνὸς συνόλου. Ἡ ἀ-
σφάλεια καὶ ἡ σταθερότητα τοῦ παιδαγωγικοῦ µηνύµατος σὲ αὐτὴ τὴν περί-
πτωση βασίζεται στὸ ὁµοειδὲς καὶ κοινὸν τῶν µελῶν της25. 

3. Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες ὡς συλλογικὸ πρότυπο λατρευτικῆς ἀγωγῆς.
Ὑποστηρίζεται ὅτι ἡ µάθηση λειτουργεῖ ὡς µιὰ ἐξελικτικὴ διαρκὴς συστη-

µατικὴ ἀλλαγὴ στὰ ὄντα, σχετιζόµενη µὲ τὴ συµπεριφορὰ ἢ τὴ διάθεσή τους,
καὶ συνιστᾶ ἀποτέλεσµα τῆς ἐµπειρίας ποὺ ἀποκτοῦν ἀπὸ συγκεκριµένη κα-
τάσταση26. Εἶναι ἐπίσης γενικῶς ἀποδεκτὸ ὅτι ἡ ὀρθόδοξη Λατρεία εἶναι φο-
ρέας αἰσθητικῆς ἀγωγῆς χωρὶς αὐτὴ νὰ ἀνάγεται σὲ αὐτοσκοπό, ἀλλὰ σὲ
µέσο γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ ὅσο τὸ δυνατὸν µεγαλύτερη καὶ συνειδητὴ µετοχὴ
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24. Πρβλ. Ἁ. Γλάρου, Θεία Παιδαγωγία, σελ. 355.
25. Γιὰ τὸ πῶς ἡ ἐκκλησιαστικὴ τέχνη συνδέει µεµονωµένα ἄτοµα σὲ «συλλογικότη-

τες», βλ. Ἁ. Νικολαΐδη, Ἡ κοινωνική δυναµική τῶν ἑορτῶν, σελ. 64.
26. M. Bigge, Θεωρίες µάθησης, σελ. 15.
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τοῦ πιστοῦ στὴ λατρευτικὴ ζωή. Ὁ καθηγητὴς τῆς παιδαγωγικῆς G. Brauer
ὑποστηρίζει ὅτι ἡ χρήση καλλιτεχνικῶν µέσων ἐκδιπλώνει ἕνα ἀποκλειστικὸ
νόηµα (Eingensinn), ἢ µία ἀποκλειστικὴ δυναµικὴ (Eigendynamik) ποὺ ὁδη-
γοῦν τὴν προσοχὴ σὲ ἀπρόβλεπτες δυνατότητες καὶ προωθοῦν ἕνα εἶδος ἀπο-
κλειστικῆς ζωῆς (Eigenleben)27. Ἡ µοναδικότητα τῶν τεχνῶν τῆς χριστιανι-
κῆς Λατρείας ἔχει µία ἀπαράµιλλη ἀνθεκτικότητα στὸν χρόνο, γιατὶ εἶναι
συνδεδεµένη µὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή. 

∆ὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι τὸ συλλογικὸ πρότυπο τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν στὴ λα-
τρευτικὴ ἀγωγὴ χαρακτηρίζεται ἀπὸ ὑψηλὴ αἰσθητικὴ τόσο στὴν ὑµνο-
γραφία ὅσο καὶ στὴν ἁγιογραφία. 

Ἡ λογοτεχνικὴ δύναµη καὶ τὸ κάλλος τῶν ὕµνων τῆς κοινῆς τους ἑορτῆς
εἶναι ἀναµφισβήτητα. Οἱ µορφὲς τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν µέσα στοὺς περισσότε-
ρους ναοὺς βρίσκονται συνήθως στὸ θυσιαστήριο καὶ περιστοιχίζουν τὴν Ἁγία
Τράπεζα. Ὅταν µάλιστα ὁ ἁγιογράφος τοὺς τοποθετεῖ ἐπικλινῶς, σὲ στάση
προσκυνήσεως τῶν Τιµίων ∆ώρων, τὸ αἰσθητικὸ ἀποτέλεσµα ἔχει ἐντονότερο
παιδαγωγικὸ χαρακτήρα. Αὐτὴ ἡ προσκυνηµατικὴ στάση τῶν Τριῶν Ἱεραρ-
χῶν ταιριάζει µὲ τὸ περιεχόµενο τῶν ἑορταστικῶν τροπαρίων τους, ποὺ ἐγ -
κωµιάζουν τὴν ὑποκλινόµενη ἐνώπιον τῆς δόξας τῆς Τριαδικῆς Θεότητας ἁ -
γιότητά τους.  

Στὴν περίπτωση τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἡ Ἐκκλησία µὲ τὸν κοινὸ ἑορτασµό
τους τιµᾶ τρεῖς µεγάλες φωτεινὲς προσωπικότητες ἐνώπιον τῆς ἀϊδίου δέ-
σµης φωτὸς τῆς «Τρισηλίου θεότητος»28. ∆ὲν ὑπάρχει ἀντίποδας ἀλλὰ µιὰ ἰ-
σότιµη συµπαράσταση ἐνώπιον τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ καὶ ἡ
τιµή τους στὴ Θεία Λατρεία εἶναι ἰσόβαθµη29. Ἡ µόνη λειτουργικὴ διαβάθµι-
ση σὲ αὐτὸ τὸ συλλογικὸ πρότυπο εἶναι µεταξὺ ἀνθρώπινης τριάδας καὶ Ἁγί-
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27. G. Brauer, «Προσβάσεις στην Αισθητική αγωγή στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση»,
Ἁφιέρωµα στοὺς Otto Friedrich Bollnow, Kalus Giel καὶ W. Loch, µτφρ. Μ. Μαρκοδηµη-
τράκη, Παιδαγωγικός Λόγος 3/95, σελ. 10.

28. Μηναῖον Ἰανουαρίου, Ἁπολυτίκιον Μεγάλου Ἑσπερινοῦ, σελ. 245: «Τοὺς τρεῖς µε -
γίστους φωστῆρας τῆς τρισηλίου Θεότητος, τοὺς τὴν οἰκουµένην ἀκτῖσι, δογµάτων θείων
πυρσεύσαντας· τοὺς µελιῤῥύτους ποταµοὺς τῆς σοφίας, τοὺς τὴν κτίσιν πᾶσαν θεογνωσίας
νάµασι καταρδεύσαντας· Βασίλειον τὸν µέγαν, καὶ τὸν Θεολόγον Γρηγόριον, σὺν τῷ κλει -
νῷ Ἰωάννῃ, τῷ τὴν γλῶτταν χρυσοῤῥήµονι· πάντες οἱ τῶν λόγων αὐτῶν ἐρασταί, συνελ-
θόντες ὕµνοις τιµήσωµεν· αὐτοὶ γὰρ τῇ Τριάδι, ὑπὲρ ἡµῶν ἀεὶ πρεσβεύουσιν».

29. Μηναῖον Ἰανουαρίου, Τροπάριον τῶν ἁγίων η΄ ᾨδῆς Ὄρθρου, σελ. 253: «Οὓς ὁ Θεὸς
συνήνωσεν, εἰς ὁµότιµον ἕνωσιν, ἐγκωµιαστής, µὴ χωριζέτω ἄνθρωπος· ἀλλ’ ἴσους ἡγού -
µενος, ἐν τοῖς αὐτοῖς χαρίσµασιν, ἴσων καὶ τῶν ὕµνων, µελῳδῶν ἀξιούτω· οἱ Παῖδες εὐλο-
γεῖτε, ἱερεῖς ἀνυµνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας».
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ας Τριάδας. Ἡ δεύτερη εἶναι ἡ αἰτία τῆς ὑπάρξεως τῆς πρώτης, ἡ πηγὴ τῆς
σοφίας της καὶ ὁ σκοπὸς τῆς ἐπίγειας δράσης της30. Ἡ διαβάθµιση αὐτὴ µε-
ταξὺ τῆς τριάδας τῶν Ἱεραρχῶν καὶ τῆς Ἁγίας Τριάδας εἶναι συµβολικὴ καὶ
ὄχι ὀντολογική, γιατὶ ὁ Θεὸς δὲν µπορεῖ νὰ ἀποτελέσει τµῆµα ὁποιασδήποτε
κλίµακας, οὔτε κἂν µέτρο σύγκρισης. Ἡ Ἁγία Τριάδα ἀπολαµβάνει τὴ λα-
τρευτικὴ προσκύνηση, ἡ ἐπίγεια τριάδα τὴν τιµητικὴ πανήγυρη31.

Ἡ συλλογικότητα τοῦ προτύπου τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν εἶναι ἰδιαίτερα ἐνι-
σχυµένη. Τὸ µεταξύ τους κοινὸν εἶναι: α) φυσικό, γιατὶ µετέχουν τῆς κοινῆς
ἀνθρώπινης φύσεως, χωρὶς νὰ παύει ὁ καθένας νὰ ὑπάρχει ὡς διαφορετικὴ
καὶ αὐθύπαρκτη ὀντότητα, β) ἠθικό, γιατὶ χαρακτηρίζονται ἀπὸ ἁγιότητα
βίου, ἔχοντας ὁ καθένας διανύσει µιὰ µοναδικὴ καὶ ἀνεπανάληπτη ἐπίγεια
ζωή, καὶ γ) γνωµικό, γιατὶ ἦταν µέτοχοι τῆς ἴδιας παιδείας, σύµφρονες καὶ
ὁµόγνωµοι στὴν πίστή τους, ἐνῶ ἀπὸ τὸ ἔργο καὶ τὴ δράση τους µπορεῖ νὰ
διακρίνει κανεὶς τὸ ξεχωριστὸ γιὰ τὸν καθένα εὖρος γνώσεων καὶ πεδίο ἐνδια-
φερόντων, καθὼς καὶ τὸ προσωπικό του συγγραφικὸ ὕφος32. 
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30. Μηναῖον Ἰανουαρίου, ε΄ Στιχηρὸν Ἰδιόµελον Λιτῆς Μεγάλου Ἑσπερινοῦ, σελ. 244:
«Τριὰς Ἁγία καὶ προσκυνητή, δόξα τῇ σοφῇ προνοίᾳ σου· ὅτι τρισσοὺς µεγάλους φωστῆρας,
τοῖς ἀνθρώποις ἐξ ἀνθρώπων ἐχαρίσω, τῷ φωτὶ λαµπαδουχοῦντας, τῆς σῆς ἐπιγνώσεως,
καὶ τῇ αἴγλῃ φρυκτωροῦντας, τῶν σωτηρίων σου καὶ σεπτῶν θεληµάτων· δι’ ὧν ἡ οἰκου -
µένη, φῶς γνώσεως πλουτοῦσα, τὴν σὴν δόξαν αὐγάζεται, καὶ πρὸς τὴν βασιλείαν σου τὴν
µακαρίαν σπεύδει, τούτων ἡµᾶς ταῖς θείαις ὑπακούειν πείθουσα διδασκαλίαις· καὶ αὐτὴ
τῶν εὐχῶν τῶν ὑπὲρ ἡµῶν ἐπάκουσον, ὡς Θεὸς πανοικτίρµων, καὶ τὰς ψυχὰς ἡµῶν σῶσον
Φιλάνθρωπε». Γιὰ τὴν ἐπίδραση τοῦ τριαδολογικοῦ δόγµατος στὴ διαµόρφωση τῆς θεολο-
γίας τῆς ἑορτῆς βλ. Ἁ. Νικολαΐδη, Ἡ κοινωνική δυναµική τῶν ἑορτῶν, σελ. 19, ὅπου καὶ
περαιτέρω βιβλιογραφία.

31. Μηναῖον Ἰανουαρίου, α΄ Στιχηρὸν Ἰδιόµελον Λιτῆς Μεγάλου Ἑσπερινοῦ, σελ. 243:
«∆εῦτε τῆς οὐρανίου Τριάδος οἱ λατρευταί, τὴν ἐπίγειον τριάδα, τῶν θείων Ἱεραρχῶν εὐ -
φηµήσωµεν· τὸν Γρηγόριον, τῆς θεολογίας τὸν ἐπώνυµον· τὸν Bασίλειον, τῆς βασιλείας τὸν
φερώνυµον· καὶ Ἰωάννην, τὸν ὄντως χαριτώνυµον· τοὺς σοφίας βυθούς, τοῦ Πνεύµατος τὰ
ρεῖθρα τὰ ὠκεάνεια· τὰς πηγὰς τὰς ἀεὶ βλυζούσας, τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν τὸ ἁλλόµενον· τοὺς δι-
αυγεῖς µαργαρίτας· τοὺς ἐπιγείους φωστῆρας· τῆς Ἐκκλησίας τοὺς οἴακας· τὰ ἀγλαό -
καρπα δένδρα· τοὺς οἰκονόµους τῆς χάριτος· Χριστοῦ µου τὸ στόµα, καὶ τῆς Τριάδος τοὺς
ὑπερµάχους, τοὺς ἐξ αὐτῆς ἀµέσως ἐλλαµποµένους, καὶ πρεσβεύοντας ἀπαύστως, ὑπὲρ
τῶν ψυχῶν ἡµῶν». 

32. Μηναῖον Ἰανουαρίου, ∆οξαστικὸν Ἁποστίχων Μεγάλου Ἑσπερινοῦ, σελ. 245:
«Σαλπίσωµεν ἐν σάλπιγγι ᾀσµάτων· χορεύσωµεν ἑόρτια, καὶ σκιρτήσωµεν ἀγαλλόµενοι,
ἐν τῇ πανδήµῳ πανηγύρει τῶν ∆ιδασκάλων ἡµῶν. Βασιλεῖς καὶ Ἄρχοντες συντρεχέτωσαν,
καὶ τοὺς Ἱεράρχας κροτείτωσαν ἐν ὕµνοις, ὡς δογµάτων βλύσαντας, ποταµοὺς ὑπερ-
µεγέθεις, τρεῖς καλλιῤῥρόους ἀειζώους τοῦ Πνεύµατος· Ποιµένες καὶ ∆ιδάσκαλοι, τοὺς
τῆς σεπτῆς Τριάδος, τρισσοὺς Ἱεροµύστας, συνελθόντες εὐφηµήσωµεν· οἱ φιλόσοφοι τοὺς
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Ἡ σταθερότητα τοῦ παι δα γω γι κοῦ µηνύµατος ποὺ ἐκπέµπει τὸ συλλο-
γικὸ πρότυπο τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἔχει ἐσχατολογικὸ θεµέλιο. Οἱ ἄ τρε πτες
πλέ ον καὶ αἰω νί ου κάλ λους ψυ χὲς τῶν ἁ γί ων προ τύ πων ἀπολαµβάνουν ἐσα εὶ
τὴ µε τα ξύ τους ἀγαπητικὴ συ νύ παρ ξη33. Τὸ γε γο νὸς ὅτι οἱ Τρεῖς Ἱεράρ χες
µετέχουν θριαµβευτικῶς στὴν πρόγευση τῆς αἰώνιας δόξας, ἔχοντας ὑπερβεῖ
τὰ ὅρια τῆς θνητότητας, προσδί δει στὴ συλ λο γι κό τη τα τοῦ προ τύ που τους ἀ -
διά σει στο παιδαγωγικὸ κῦ ρος34. Ὡς «κληρονόµοι τῆς Βασιλείας» γίνονται
«στύλοι» καὶ «στηρίγµατα» τῆς στρατευόµενης Ἐκκλησίας35.

Ἡ Ἐκκλησία δὲν προβάλλει τὰ πρόσωπά τους ὡς αὐθεντίες, ἀλλὰ ὡς αὐ -
θεντικὲς µαρτυρίες τοῦ ἁπτοῦ καὶ τοῦ δυνατοῦ τῆς ἁγιοσύνης. Ἐπειδὴ δὲν ὑ -
πάρχει περατότητα στὴ µεταξύ τους κοινωνία, ὁ λατρευτικὸς συνεορτασµός
τους µπορεῖ νὰ ἀποτελέσει ἕνα σταθερὸ σηµεῖο διαπερατότητας τῆς αἰώνιας
ἀ γάπης τοῦ Θεοῦ πρὸς τὴν κοινωνία τῆς ὁρατῆς Ἐκκλησίας36. 

Τὰ πρό σω πα τῶν Τριῶν Ἱε ραρ χῶν λει τουρ γοῦν ὡς συλ λο γι κὸ πρό τυ πο,
για τὶ µπο ροῦν καὶ κοι νω νοῦν µε τα ξύ τους, εὑρι σκό µε να στὸν ἴ διο ὀ ντο λο γι κὸ
ἱστό, τὸ σῶµα τοῦ Χρι στοῦ, τὴν Ἐκ κλη σί α. Ἡ ἐκ κλη σιο λο γι κὴ βά ση τοῦ
τρια δι κοῦ προ τύ που τῶν Τριῶν Ἱε ραρ χῶν εἶ ναι αὐ τὴ ποὺ δί νει στὴ συλ λο γι κό -
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Σοφούς, οἱ Ἱερεῖς τοὺς Ποιµένας, οἱ ἁµαρτωλοὶ τοὺς Προστάτας, οἱ πένητες τοὺς πλουτι-
στάς, οἱ ἐν θλίψεσι τοὺς παραµυθοῦντας· τοὺς συνοδίτας οἱ ὁδοιπόροι, οἱ ἐν θαλάσσῃ τοὺς
κυβερνήτας· οἱ πάντες τοὺς πανταχοῦ θερµῶς προφθάνοντας, θείους Ἁρχιεράρχας, ἐγκω-
µιάζοντες οὕτως εἴπωµεν· Πανάγιοι ∆ιδάσκαλοι, σπεύσατε ἐξελεῖν τοὺς πιστούς, ἐκ τῶν
τοῦ βίου σκανδάλων, καὶ ῥῦσαι κολάσεων, τῶν αἰωνίων ἡµᾶς». 

33. Μηναῖον Ἰανουαρίου, δ΄ Στιχηρὸν Προσόµιον Μικροῦ Ἑσπερινοῦ, σελ. 241: «Τῆς
Τριάδος ἐκλόγια, ἀκηράτου λειµῶνός τε, ἄνθη τὰ µυρίπνοα καὶ τερπνότατα, τοῦ νοητοῦ ὡς
ὑπάρχοντας, ἀκτῖνας Ἡλίου τε, καὶ φωτίσαντας τὴν γῆν, ταῖς αὐτῶν θείαις λάµψεσιν, εὐ -
φηµήσωµεν, Ἰωάννην τὸν µέγαν σὺν τῷ θείῳ, Θεολόγω Γρηγορίω, καὶ τὸν ὑψίνουν Βα σί -
λειον». 

34. Κάθε ἁγία, «καλή τε καὶ θεοφιλὴς» ψυχὴ ποὺ ἀνήκει πλέον στὴ θριαµβεύουσα Ἐκ -
κλησία «εὐθὺς ἐν συναισθήσει καὶ θεωρίᾳ τοῦ µένοντος αὐτὴν καλοῦ γενοµένη» (Γρηγορί-
ου Θεολόγου, Εἰς Καισάριον, ΚΑ΄, PG 35,781Β) ἐποπτεύει «χορείαν µακαρίων ἀνδρῶν δό-
ξας τε καὶ λαµπρότητας» πληρουµένη «τοῦ ἐκεῖθεν φωτός» (Γρηγορίου Θεολόγου, Εἰς
Καισάριον, ΙΖ΄, PG 35,776Β).

35. Μηναῖον Ἰανουαρίου, ∆οξαστικὸν Προσοµίων Μικροῦ Ἑσπερινοῦ, σελ. 242: «Ἄν -
θρωποι τοῦ Θεοῦ, καὶ πιστοὶ ἱκέται, λειτουργοὶ Κυρίου, ἄνδρες ἐπιθυµιῶν, σκεύη ἐκλογῆς,
στύλοι καὶ στηρίγµατα τῆς Ἐκκλησίας, βασιλείας κληρονόµοι, µὴ παρασιωπᾶτε, τοῦ βοᾶν
ὑπὲρ ἡµῶν πρὸς Κύριον». 

36. Μηναῖον Ἰανουαρίου, Τροπάριον τῶν ἁγίων Ϛ΄ ᾨδῆς Ὄρθρου, σελ. 250: «Ἄπειρον
τῆς γῆς τὸ βάθος, πρὸς τὸ οὐράνιον ὕψος· ἀλλ’ ἀπὸ τῆς γῆς τοὺς Ἁγίους, ἐξῆρεν ἐπέκεινα
τῶν οὐρανῶν, ὁ οὐράνιος ἔρως». 
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τη τα τοῦ προ τύ που τὴ δυ να µι κὴ ποὺ χρειά ζε ται, ὥ στε νὰ ἀ πε γκλω βι στεῖ ἀ πὸ
τὴ δια λε κτι κὴ τῶν ἀ ντι θέ σε ων καὶ νὰ καρπίσει στὸν ἀµπελώνα τοῦ Χρι-
στοῦ37. 

Τὰ κοινά τους σηµεῖα εἶναι πολλά. Καὶ οἱ τρεῖς γεν νή θη καν καὶ γα λου χή -
θη καν ἀ πὸ ἁ γί ες µη τέ ρες, µε τεῖ χαν ὑ ψηλοῦ ἐ πι πέ δου µορ φώσεως, θύ ρα θεν
καὶ χρι στια νι κῆς38, ἀ σκή θη καν στὴν ἔ ρη µο, ἀνέ βη καν σὲ ἐ πι σκο πι κὸ θρό νο,
διώ χθη καν ἀ πὸ πολ λοὺς ἐ χθροὺς τῆς πί στης καὶ ἀ γω νί στη καν ἐ νά ντια στὴ
σή ψη, τὴ δια φθο ρὰ καὶ τὴν αἵρε ση. Καὶ οἱ τρεῖς εἶχαν ἔ ντο νη ποι µα ντι κὴ καὶ
φι λαν θρω πι κὴ δρά ση, ἀ γά πη στὸν λαὸ καὶ πνεῦ µα θυ σί ας καὶ αὐ τα παρ νή -
σεως στὸ ἔρ γο τους. Καὶ οἱ τρεῖς ἦ ταν πο λυ γρα φό τα τοι καὶ πο λυ διά στα τοι
συγ γρα φεῖς, µὲ ἰ διαί τε ρο λο γο τε χνι κὸ χά ρι σµα καὶ ἀ νό θευ τη θε ο λο γι κὴ σκέ -
ψη. Ἡ προ σφο ρά τους στὴ θε ο λο γί α εἶναι τε ρά στια καὶ πο λυε πί πε δη. Ἡ ἀν -
θρωπολογία τους εἶναι σταθερῶς προσηλωµένη στὴν ἀξία τοῦ ἀνθρώπινου
προσώπου39. Τὸ ἑρ µη νευ τι κὸ καὶ δογ µα τι κό τους ἔρ γο ἀ νε κτί µη το, οἱ ποι µα -
ντι κοί τους λό γοι ἀ ξε πέ ρα στοι, ἡ συµβολή  τους στὴ Λα τρεί α καί ρια καὶ δια-
χρο νι κή. Ὁ ἱε ρὸς Χρυ σό στο µος εἶ ναι ὁ µέ γι στος λει τουρ γιο λό γος τῆς Ὀρ θο -
δο ξί ας· αὐτὸς καὶ ὁ Μ. Βα σί λειος συ νέ γρα ψαν Θεῖ ες Λει τουρ γί ες, ἐ νῶ ὁ Γρη -
γό ριος ὁ Θε ό λο γος χα ρα κτη ρί στη κε ὡς πα τέ ρας τῆς ἐ λεύ θε ρης ἐκ κλη σια στι -
κῆς ὑ µνο γρα φί ας40. 

Οἱ ἀ νεπα νά λη πτες καὶ µο να δι κὲς ζω ές τους µοιά ζουν στὰ µά τια τῶν πι-
στῶν νὰ ἵστανται πέ ρα ἀ πὸ τὸ ὅ ριο τοῦ ἐ φι κτοῦ. Θὰ µπο ροῦσε νὰ χα ρα κτη ρι -
στεῖ οὐ το πι κὴ ἡ πρό σκλη ση τῆς Ἐκ κλη σί ας πρὸς τοὺς πι στοὺς νὰ µι µη θοῦν
αὐ τὲς τὶς ζω ές. Τὸ γε γο νὸς ὅ µως ὅτι δὲν ὑ πῆρ ξε ἕ νας, οὔ τε δύο ἀλ λὰ τρεῖς ἄν -
θρω ποι τῆς ἴ διας ἐ πο χῆς ποὺ κα τόρ θω σαν καὶ τό σα πολ λά41, δεί χνει ὅ τι ἡ ἱ -
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37. Μηναῖον Ἰανουαρίου, ∆οξαστικὸν Ἁποστίχων Μικροῦ Ἑσπερινοῦ, σελ. 242: «Εὖ
δοῦλοι ἀγαθοὶ καὶ πιστοί· εὖ ἐργάται τοῦ ἀµπελῶνος Χριστοῦ, οἱ καὶ τὸ βάρος τῆς ἡµέρας
βαστάσαντες, καὶ τὸ δεδοµένον τάλαντον αὐξήσαντες, καὶ τοῖς µεθ’ ὑµᾶς ἐλθοῦσι µὴ
φθονήσαντες· διὸ ἤνοικται πύλη βασιλείας ὑµῖν. Εἰσελθόντες οὖν εἰς τὴν χαρὰν τοῦ ποιή -
σαντος, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡµῶν, Ἅγιοι ∆ιδάσκαλοι».

38. Γιὰ τὴν παιδεία κατὰ τὴν ἐποχή τους βλ. ἀντὶ ἄλλων, Α. Γιαννικόπουλου, Η εκ-
παίδευση κατά τον 4ο αιώνα και κατά την αρχαιότητα, Αθήνα 1983, Γ. Τσαµπῆ, Ἡ παι-
δεία στό Χριστιανικό Βυζάντιο, ἐκδ. Γρηγόρη, Ἁθήνα 1999.

39. Βλ. Α. Φυτράκη, Ἡ ἀξία τῆς ἀνθρωπίνης προσωπικότητος κατὰ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρ-
χας. Λόγος λεχθεὶς κατ’ ἐντολὴν τῆς Συγκλήτου, ἐν τῇ αἰθούσῃ τῶν τελετῶν τοῦ Πανεπι-
στηµίου τῇ 30ῇ Ἰανουαρίου 1957, ἐν Ἁθήναις 1958. 

40. Κ. Μπόνη, Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, σελ. 160.
41. Πρβλ. πρωτ. Γεωργίου Μεταλληνοῦ, «Τὸ πρόβληµα τῆς ἀγωγῆς ὑπὸ τὸ φῶς τῆς δι-

δασκαλίας τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν», Κοινωνία 24(1981), σελ. 71-74.
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στο ρι κή τους συ νύ παρ ξη στὸν ἴ διο περίπου χῶ ρο καὶ χρό νο δὲν ἦ ταν τυ χαί α,
ἀλ  λὰ καρ πὸς τῆς κοι νῆς παι δεί ας ποὺ ἔ λαβαν καὶ τῆς ἐν Χρι στῷ ζω ῆς ποὺ
βί ω σαν.

Τὸ συλ λο γι κὸ πρό τυ πο τῶν Τριῶν Ἱε ραρ χῶν ἀ πο δει κνύ ει ὅ τι ἡ ἑλ λη νο -
χριστια νι κὴ παι δεί α εἶ ναι ἕ να ὄ χη µα πρὸς τὸ ἰ δα νι κὸ καὶ τὸ αἰώ νιο κάλ λος42.
Γιὰ νὰ λει τουρ γή σει µία ὁ µά δα ἢ ἕ να σύ νο λο ὡς συλ λο γι κὸ πρό τυ πο, θὰ πρέ -
πει νὰ ἔ χει καὶ µία κοι νὴ τε λεο λο γι κὴ φο ρά, ἕ ναν κοι νὸ σκο πὸ ὕ παρ ξης. Στὴν
Ἐκ κλη σί α δὲν εἶ ναι ἄλ λος ἀ πὸ τὴ σω τη ρί α τοῦ ἀν θρώ που43. Ἐπιµέρους στό -
χοι, ὅπως τὰ κοι νω νι κὰ ἀ γα θά, ἡ γνώ ση, ἡ ἠ θι κὴ καθαρότητα, ἀ κό µα καὶ ἡ
εὐ τυ χί α δὲν εἶναι αὐ το σκο πός. Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, γνῶ στες τῆς ἑλ λη νι κῆς φι-
λο λο γί ας καὶ φι λο σο φί ας, κρατοῦν θετικὴ στάση ἀπέναντι στὴν ἑλ λη νι κὴ παι-
δεί α καὶ ἐ πι κρί νουν ἐκεί νους ποὺ µὲ πρό φα ση εὐ σε βεί ας τὴν ἀ πορ ρί πτουν συλ-
λή βδην. Κι ἐ νῶ ὁ Γρηγό ριος ὁ Θε ο λό γος ὀ νο µά ζει τὴ χρι στια νι κὴ παι δεί α εὐ -
γε νέστερη τῆς προχρι στια νι κῆς, δὲν πα ρα λεί πει νὰ ἀ πο κα λέ σει τὰ ὁ µη ρι κὰ ἔ -
πη θαυ µά σια καὶ τὴ στω ι κὴ φι λο σο φί α σε µνή44. Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες το πο θε τοῦν
τὴ χρι στια νι κὴ παι δεί α σὲ µιὰ ἀ νώ τε ρη βαθ µί δα ἀπὸ τὴν ἑλ λη νι κή, ὡστό σο
δὲν µπο ροῦν νὰ δια νο η θοῦν µιὰ χρι στια νι κὴ ἀγωγὴ ποὺ νὰ στε ρεῖται τοῦ ἀν -
θοῦ τῆς ἑλ λη νι κῆς παι δεί ας45. Ὁ Μ. Βα σί λειος στὸν ποι µα ντι κό του λό γο
χρη σι µο ποιεῖ πολ λὰ ἠ θι κὰ πα ρα δείγ µα τα ἀπὸ τὴν ἑλ λη νι κὴ ἱ στο ρί α46. Ὁ Γρη-
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42. Ἡ Ἔ. Γαζῆ ὑποστηρίζει ὅτι τὸ «κοινὸν» τοῦ βίου τους ἀφορᾶ σὲ «ένα βίο που δεν έ-
ζησαν οι ίδιοι αλλά που τους κατέστησε ζωντανούς στη φαντασία πολλών µεταγενεστέρων
τους ανθρώπων», ἑστιάζοντας στὴν ἀποκρυστάλλωση τῶν σχέσεων Ἑλληνισµοῦ καὶ Χρι-
στιανισµοῦ στὸ σχῆµα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν κατὰ τὸν 11ο αἰ. Ὁ Ν. Τζιράκης ἐλέγχει τὴ
θέση αὐτὴ µὲ ἱστορικὰ τεκµήρια (ἀποδεικνύει ὅτι ἡ ἀφετηρία τῶν σχέσεων Ἑλληνισµοῦ καὶ
Χριστιανισµοῦ τοποθετεῖται πολὺ πρὶν ἀπὸ τὸν 4ο αἰ.) ἀλλὰ καὶ µὲ θεολογικὰ κριτήρια. Βλ.
Ε. Γαζή, Ο ∆εύτερος Βίος των Τριών Ιεραρχών. Μια γενεαλογία του «ελληνοχριστιανικού
πολιτισµού», εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 2004, σελ. 15 καὶ 193, Ν. Τζιράκη, Μέγας Βασίλειος
καὶ Ἑλληνισµός, κατὰ τὴν πραγµατεία τοῦ Μ. Βασιλείου «Πρὸς τοὺς νέους». Κείµενο -
Ἁπόδοση - Σχόλια, ἐκδ. Πατάκη, Ἁθήνα 2004, σελ. 33 ἑπ. Περισσότερα γιὰ τὴ συνάντη-
ση Ἑλληνισµοῦ καὶ Χριστιανισµοῦ βλ. ἀντὶ ἄλλων Ἰωάννου Ζηζιούλα, Ἑλληνισµός καί
Χριστιανισµός. Ἡ συνάντηση τῶν δύο κόσµων, ἐκδ. Ἁποστολική ∆ιακονία, Ἁθήνα 2003. 

43. Γρηγορίου Νύσσης, Εἰς τὴν προσευχὴν ∆΄, PG 44,1164Α: «Θέληµα δὲ Θεοῦ ἡ σω-
τηρία τῶν ἀνθρώπων ἐστίν».

44. Γρηγορίου Θεολόγου, Κατὰ Ἰουλιανοῦ Α΄, PG 35,568Α, Κατὰ Ἰουλιανοῦ Β΄, PG
35,653C, Λόγος ΚΕ΄, Εἰς Ἡρῶνα τὸν φιλόσοφον, PG 35,1205Α. Πρβλ. ∆. Μπαλάνου, ∆ια-
τί ἡ ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἐθεσπίσθη ὡς ἑορτὴ τῆς παιδείας, σελ. 6.

45. Βλ. γιὰ τὸ θέµα αὐτὸ ἀντὶ ἄλλων, Φ. Κουκουλέ, Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι ὡς παιδαγωγοί.
Ν. Τζιράκη, ὅ.π., σελ. 65 ἑπ. 

46. Μ. Βασιλείου, Πρὸς τοὺς νέους, PG 31, 564-589, ∆. Μπαλάνου, ∆ιατί ἡ ἑορτὴ τῶν
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γό ριος ὁ Θε ο λό γος ἀπε νο χο ποί η σε τὴν ἑλ λη νι κὴ φι λο σο φί α µὲ τὴ φρά ση του:
«Φι λο σό φει µοι πε ρὶ κό σµου ἢ κό σµων, πε ρὶ ὕ λης, περὶ ψυ χῆς… Ἐν τού τοις
γὰρ καὶ τὸ ἐ πι τυγ χά νειν οὐκ ἄ χρη στον, καὶ τὸ δια µαρ τά νειν ἀκίν δυ νον»47. Ἡ
διατύπωση αὐ τὴ τοῦ Γρη γο ρί ου τοῦ Θε ο λό γου συµ φι λιώ νει τὴ φι λο σο φί α µὲ τὴ
θε ο λο γί α, χω ρὶς νὰ στε ρεῖ τί πο τε οὔ τε ἀ πὸ τὴ µιὰ οὔ τε ἀ πὸ τὴν ἄλ λη ἀλ λὰ καὶ
χω ρὶς τὴν πα ρα µι κρὴ ὑπόνοια συ γκρη τι σµοῦ. 

Μὲ ὅ λα τὰ ἀ νω τέ ρω δὲν ὑπο στη ρί ζου µε ὅ τι ἀπουσιάζουν διαφοροποιήσεις
στὴ ζω ὴ καὶ τὸ ἔρ γο τῶν Τριῶν Ἱε ραρ χῶν. Οἱ δια φο ρὲς ὅ µως αὐ τὲς δὲν δια-
σποῦν τὴ συλ λο γι κό τη τα τοῦ προ τύ που τους, ἀλ λὰ τοὐ να ντί ον τὴν ἐ νι σχύ ουν.
Ὁ κα θέ νας µὲ τρό πο ἐκ πλη κτι κὸ συ µπλη ρώ νει τὸν ἄλ λο. Ἐ πι πλέ ον, ἡ δια φο -
ρε τι κό τη τά τους ἀ φή νει πε ρι θώ ρια στὸν ἀγωνιζόµενο πνευµατικῶς πι στὸ νὰ
κινηθεῖ σ’ ἕ ναν πιὸ εὐέ λι κτο καὶ εὐ ρὺ χῶ ρο µιµήσεως, ταυτίσεως καὶ πα ρα -
δειγ µα τι σµοῦ, ἀ φοῦ ὁ κα θέ νας ἔ χει τὰ δι κά του χα ρί σµα τα, φυσικὲς δυνατό-
τητες καὶ ὀντολογικὰ ἐφόδια γιὰ τὴν καλ λιέρ γεια τῶν ἀ ρε τῶν καὶ τὴν ἀ νά -
πτυ ξη τῆς προ σω πι κό τη τάς του.

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες πίστευσαν στὴ θεµελιώδη ἀξία τῆς παιδείας48. Τὴν το-
ποθέτησαν στὴν κορωνίδα τῶν ἀγαθῶν49. Μέσα ἀπὸ τὴν ἀγωγὴ δύναται «ἡ
ἄµορφος ψυχὴ εὔµορφος γενέσθαι»50 ἀποδίδοντας «καρπὸν εἰρηνικὸν τοῖς δι’
αὐτῆς γεγυµνασµένοις ἀποδίδωσιν εἰς σωτηρίαν»51.

Ἁπὸ τὰ παραπάνω εἶναι φανερὸ ὅτι οἱ Τρεῖς Ἱε ράρ χες ἀ πο τε λοῦν ἀ πὸ µό -
νοι τους, ἂν χρη σι µο ποιού σα µε τὴν ἔκ φρα ση τῆς σύγ χρο νης παι δα γω γι κῆς ἐ -
πι στή µης, µιὰ παι δα γω γι κὴ σχο λή. Οἱ ἀ πό ψεις τους σχε τι κῶς µὲ τὴν οἰ κο -
γε νεια κή, σχο λι κὴ καὶ ἐκ κλη σια στι κὴ ἀ γω γὴ βρί σκο νται σὲ ἀ πό λυ τη ἁρ µο -
νί α. Πρώτιστο ὅµως µέληµά τους ἦταν ἡ χριστοκεντρικὴ ἀγωγὴ τῶν νέων52.
Θὰ λέ γα µε ὅτι οἱ Τρεῖς Ἱε ράρ χες ἀ νή κουν στὴ «σχο λὴ τῆς ἀ γά πης». Ὅ λα
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Τριῶν Ἱεραρχῶν ἐθεσπίσθη ὡς ἑορτὴ τῆς παιδείας, σελ. 6.
47. Γρηγορίου Θεολόγου, Θεολογικὸς Α΄, κατὰ Εὐνοµιανῶν, PG 36,25Α.
48. Μ. Βασιλείου, Εἰς τὴν ἀρχὴν τῶν Παροιµιῶν, PG 31,396A: «Ἔστι δὲ ἡ παιδεία

ἀγωγή τις ὠφέλιµος τῇ ψυχῇ».
49. Στὴν ἀξιολόγησή της κατατάσσεται ὡς πρώτιστο ἀγαθό. Βλ. Γρηγορίου Θεολόγου,

Ἐπιτάφιος, ΙΑ΄, PG 36,508Β: «παίδευσιν τῶν παρ¬ ἡµῖν ἀγαθῶν εἶναι τὸ πρῶτον». 
50. Ἰωάννου Χρυσοστόµου, Ὁµιλία ὅτε τῆς Ἐκκλησίας ἔξω εὑρεθεὶς Εὐτρόπιος ἀπε-

σπάσθη, PG 52,413.
51. Μ. Βασιλείου, Εἰς τὴν ἀρχὴν τῶν Παροιµιῶν, PG 31,396A.
52. Ἰωάννου Χρυσοστόµου, Πρὸς Ἐφεσίους ΚΑ΄, PG 62,151: «Πάντα ἡµῖν δεύτερα

ἔστω τῆς προνοίας τῶν παίδων, καὶ τοῦ ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου αὐτὰ ἐκτρέφεσθαι».
Ἡ ἀγωγὴ ὁρίζεται ὡς ἀνθρώπινη σχέση ποὺ τείνει σὲ πιὸ ὁλοκληρωµένες καὶ ἀρτιότερες
µορφὲς ζωῆς (Σ. Γεδεών, Γενική Παιδαγωγική, σελ. 25-26).
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βα σί ζο νται στὴν ἀµοι βαί α ἀ γά πη δα σκά λου-µα θη τῶν53. Ὁ Μ. Βα σί λειος ὁ -
µιλεῖ γιὰ ἐ κεί νη τὴν ἀ γά πη τοῦ δα σκά λου πρὸς τὸ µα θη τή του, ποὺ φτά νει µέ -
χρι τὴν αὐ το θυ σί α καὶ τὸν θά να το54. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος τονίζει ἐµφατικῶς
ὅτι ἡ ὀρθὴ διδασκαλία πρέπει νὰ συνδυάζει τὴν ἀξιοπιστία τῆς ἀλήθειας ποὺ
ἀναπτύσσεται µέσα ἀπὸ τὴν ἀγαπητικὴ σχέση διδασκάλου καὶ µαθητῆ: «Καὶ
γὰρ δύο ταῦτα τοῖς διδάσκουσιν ὑπάρχειν χρή, τό τε ἀξιόπιστους εἶναι, καὶ τὸ
φιλεῖσθαι παρὰ τῶν µαθητευοµένων»55.

Γιὰ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες, ἐ κεῖ ποὺ ὑ πάρ χει κα λο σύ νη καὶ ἀ γά πη ὑ πάρ χει
καὶ διά κρι ση56, τὸ λε γό µε νο µὲ τὴ σύγ χρο νη γλώσ σα τῆς ἀγω γῆς παι δα γω -
γι κὸ τὰκτ57 συνδυαζόµενο µὲ τὴν ἀρχὴ τῆς ἐξατοµικεύσεως58. Ἐκεῖ ὑπάρ χει
πρα ό τη τα καὶ ὑπο µο νὴ ἀπὸ πλευ ρᾶς διδα σκά λου, σε βα σµὸς καὶ διά θε ση γιὰ
τὴ µάθηση ἀ πὸ πλευ ρᾶς µα θη τῶν59. Μὲ βα σι κὸ δο µι κὸ ὑ λι κὸ τὴν ἀ γά πη, ὁ
διδά σκα λος σχε διά ζει τὴν παι δα γω γι κή του τα κτι κὴ ἀ πορ ρί πτο ντας ὁ τι δή πο -
τε ξέ νο καὶ ἀ σύµ βα το µὲ αὐτὴν στοι χεῖ ο, ὅ πως τὸν αὐ ταρ χι σµό, τὴν προ σω -
πο λη ψί α καὶ τὴ µε ρο λη ψί α. Ἁλ λὰ καὶ ὁ µα θη τὴς σέ βε ται, ὑ πα κού ει καὶ ἀ κο -
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53. Τὸ φαινόµενο τῆς ἀγωγῆς καὶ τῆς µάθησης εἶναι σύνθετο καὶ συντελεῖται σὲ κοι-
νωνικὸ περιβάλλον ἀλληλεπίδρασης (D. Fontana, Ψυχολογία, σελ. 179).

54. Μ. Βασιλείου, Ἠθικά, Ο΄, ιη΄, PG 31,832B: «Ὅτι ἴδιον τοῦ ἀγαπῶντος τὸν Κύριον
τό, ἐν πολλῇ φιλοστοργίᾳ, τῇ περὶ τοὺς διδασκοµένους, µετὰ πάσης σπουδῆς ἐπιµελεῖσθαι
αὐτῶν παντὶ τρόπῳ, κἂν µέχρι θανάτου δέῃ προσκαρτεροῦντα τῇ διδασκαλίᾳ ἔν τε τῷ κοινῷ
καὶ κατ’ ἰδίαν». 

55. Ἰωάννου Χρυσοστόµου, Εἰς Ματθαῖον ΟΕ΄, γ΄, PG 58,690.
56. Μ. Βασιλείου, Ὅροι κατὰ πλάτος, ιε΄, PG 31,953Β: «... πατρικῇ µὲν εὐσπλαγχνίᾳ,

λόγῳ δὲ ἐπιστηµονικῷ τὰ ἁµαρτήµατα τῶν νέων ἐπανορθοῦσθαι, οἰκείας ἑκάστῳ πταί-
σµατι τὰς θεραπείας προσάγοντα...». 

57. Ὁ ὅρος προσδιορίζει τὸν δάσκαλο ποὺ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν εὐαισθησία τοῦ συν -
αισθήµατος καὶ τὴ διακριτικότητα, δηλαδὴ σηµαίνει ὅτι διαθέτει λεπτότητα ἐνέργειας σὲ
µιὰ συγκεκριµένη περίπτωση ποὺ ἀνταποκρίνεται στὶς ἀνάγκες καὶ τὴν αὐτονοµία τοῦ µα-
θητῆ. Βλ. ἐνδεικτικὰ J. Muth, «Pädagogische Takt», ΠΨΕΛ 8(1989) 4708.

58. Ἰωάννου Χρυσοστόµου, Εἰς Ματθαῖον ΚΗ΄, 3, PG 57,354: «ὅθεν δῆλον, ὅτι οὐκ ἔ-
στιν οὐδείς, ὃς οὐκ ἀπολαύει τῆς τοῦ Θεοῦ προνοίας. Εἰ δὲ µὴ πά ντες ὁ µοί ως, µηδὲ καθ’ ἕ -
να τρό πον, καὶ τοῦ το προ νοί ας µέ γι στον εἶδός ἐ στι. Πρὸς γὰρ τὸ ἑ κά στῳ λυ σι τε λοῦν καὶ τὸ
τῆς προ νοί ας ἐ πι δεί κνυ  ται».

59. Ὁ δάσκαλος πρέπει νὰ βασίζεται στὴν ἀµοιβαιότητα καὶ τὴ συνεργασία, ἀρετὲς
ποὺ ὠθοῦν τὸ παιδὶ νὰ ἐκβάλει τὴν «τυραννία τοῦ ἐγωκεντρισµοῦ» (J. Piaget, Περί Παιδα-
γωγικής, σελ. 29-30). Ὁ Θ. Τριλιανὸς ὀρθῶς παρατηρεῖ ὅτι «η γενική ατµόσφαιρα, η οποία
επικρατεί σ¬ αυτήν, είναι κυρίως δηµιουργήµατα του εκπαιδευτικού και ασκούν θετικές ή
αρνητικές επιδράσεις, οι οποίες είτε αυξάνουν την έφεση για µάθηση είτε µειώνουν σηµα-
ντικά κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία» (Θ. Τριλιανού, Η Παρώθηση, σελ. 191). 
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λου θεῖ τὸν διδά σκα λό του, για τὶ τὸν ἀ γα πᾶ καὶ ὄ χι για τὶ τὸν φο βᾶ ται60. 
Στὰ ἔρ γα τῶν Τριῶν Ἱε ραρ χῶν ἀ να σύ ρει κα νεὶς ὅ λες ἐκεῖ νες τὶς παι δα -

γω γι κὲς ἀρ χὲς ποὺ ἀ πο τέ λε σαν τὴν ἐπα νά στα ση τῆς ἀ γω γῆς καὶ τῆς µόρ-
φωσης61 στὸ δεύ τε ρο µι σὸ τοῦ 20οῦ αἰώ να62. Ἡ αὐτε νέρ γεια τοῦ µα θη τῆ63, ὁ
γό νι µος διά λο γος64 καὶ ἡ ἐνεργὸς συµµετοχὴ τῶν ἐκπαιδευοµένων65, ἡ ἀµοι-
βαιότητα66, ὁ ἔ παι νος67, ὁ ἔ λεγ χος68, ἡ παι δα γω γι κὴ τι µω ρί α69, ὁ χα ρού µε νος,
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60. Καθοριστικὸ παιδαγωγικὸ γεγονὸς γιὰ µιὰ ἀποτελεσµατικὴ διδασκαλία εἶναι ἡ
σχεσιοδυναµικὴ ποὺ ἀναπτύσσεται µεταξὺ παιδαγωγοῦ καὶ παιδαγωγούµενου. Βλ. ἀντὶ
ἄλλων Α. Κοσµόπουλου, Σχεσιοδυναµική Παιδαγωγική του προσώπου, εκδ. Γρηγόρη, Α-
θήνα 19902.

61. Ὁ ὅρος µόρφωση καὶ ἡ ἐτυµολογία τῆς λέξης δηλώνουν τὸ ἀγαθὸ ποὺ παρέχει ἡ
ἀγω γὴ στὸν ἄνθρωπο (Β. Τατάκη, Παιδαγωγική, σελ. 51).

62. Βλ. ἀντὶ ἄλλων, Ἁ. ∆ανασσῆ-Ἁφεντάκη, Θεµατική τῆς Παιδαγωγικῆς Ἐπιστή-
µης. Παιδαγωγική Ἁνθρωπολογία, Παιδαγωγική Ἠθική, Ἁθήνα 19802, σελ. 152 ἑπ.

63. Βλ. Ἰωάννου Χρυσοστόµου, Πρὸς Β΄ Θεσσαλονικεῖς Γ΄, PG 62,483: «οὐ τῶν διδα-
σκάλων ἐστὶ τὸ πᾶν, ἀλλ’, εἰ µὴ τὸ πλέον, τὸ γοῦν ἥµισυ καὶ τῶν µαθητῶν», Πρὸς Β΄ Θεσ-
σαλονικεῖς Ε΄, PG 62,499: «βούλεται γὰρ µὴ ὑπὸ πάντων ἐνοχλεῖσθαι τὸν διδάσκαλον. ∆ιὰ
τί; Ὅτι µεγάλα ἀγαθὰ οὕτως ἔσται, οὐ µόνον ὅτι κοῦφος ἔσται ὁ πόνος τῷ διδασκάλῳ, ἀλλ’
ὅτι καὶ τῶν µαθητῶν ἕκαστος µεριµνήσας, ταχέως γενέσθαι δύναται διδάσκαλος, ταύτην
ἔχων τὴν φροντίδα». Πρβλ. Τοῦ Ἰδίου, Εἰς Ματθαῖον ∆΄, PG 57,39: «Οὐδὲ γὰρ πάντα ἐπι-
λύειν ὑµῖν ἀναγκαῖον, ἵνα µὴ ἀναπέσητε». Βλ. καὶ Α. Καψάλη, Παιδαγωγική Ψυχολογία,
σελ. 164: «Τό ἐλεύθερο, καί ἀντιαυταρχικό περιβάλλον, πού δυναµώνει τήν αὐτοπεποίθηση
καί φτερώνει τό πνεῦµα, εἶναι ἐκεῖνο πού δηµιουργεῖ ἤ ἐνισχύει τίς συναισθηµατικές αὐτές
προϋποθέσεις τῆς δηµιουργικότητας».

64. Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος ΚΕ΄, Εἰς Ἡρῶνα τὸν φιλόσοφον, PG 35,1224: «Οὐ
δεινὸν ἡττηθῆναι λόγῳ, οὐ γάρ πάντων ὁ λόγος». Ὁ Μ. Βασίλειος ὑποδεικνύει τοὺς κανό-
νες τοῦ διαλόγου (Λόγος ἀσκητικός, PG 31,885-888: «Ὅταν δὲ πρὸς ἀλλήλους ᾖ τις κατὰ
ἀνάγκην γινοµένη διάλεξις, τὸ µέτρον τῆς φωνῆς ἡ χρεία ποιείτω, ὥστε τῷ µὲν ἐγγὺς ὄντι
πραοτέρᾳ τῇ φωνῇ διαλέγεσθαι, τὸν δὲ πόῤῥωθεν ὄντα µείζονι προσκαλεῖσθαι τῇ φωνῇ. Τὸν
δὲ συµβουλεύοντά τινι, ἢ ἐγκελευόµενον περί τινος, µείζονι καὶ καταπληκτικωτέρᾳ φωνῇ
κεχρῆσθαι, ὡς ὑβριστικόν, ἐν συνοδίᾳ µὴ ἔστω»), τὸν τρόπο ποὺ πρέπει νὰ γίνεται (Λόγος
ἀσκητικὸς περὶ ἀποταγῆς, PG 31,644Α-Β), τὶς προϋποθέσεις ἔτσι ὥστε νὰ εἶναι ἀποτελε-
σµατικὸς (Ἐπιστολὴ Β΄, 5, PG 32,229-232), τὴ σκοποθεσία (Ὅροι κατ¬ ἐπιτοµὴν ρπε´, PG
31, 1205) καὶ τέλος τὶς τηρούµενες ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους φιλοσόφους ἀρχὲς τοῦ διαλόγου
(Ἐπιστολὴ ΡΛΕ΄, PG 32,572-573).

65. Ἰωάννου Χρυσοστόµου, Εἰς τὸν Ἰάκωβον, PG 64,1052D: «οὐ τῶν διδασκάλων ἐστὶ
τὸ πᾶν, ἀλλ’ εἰ µὴ τὸ πλέον, τὸ γοῦν ἥµισυ τῶν µαθητῶν».

66. Βλ. µεταξὺ ἄλλων Χ. Θεοφιλίδη, ∆εξιότητες διδασκαλίας, σελ. 32-35.
67. Μ. Βασιλείου, Ὅροι κατὰ πλάτος Μ∆´, 2, PG 31,1032Α: «Καὶ τὸ µὲν ὀρθῶς ἐπιτε-

λεσθὲν ἀποδοχῇ βεβαιούτω· τὸ δὲ ἐσφαλµένον τῇ ἐµµελεῖ καὶ ἐπιστηµονικῇ διδασκαλίᾳ
διορθούσθω». Κατὰ τὸν Ἐ. Κολιάδη ἡ «ενίσχυση έχει θετικά αποτελέσµατα στη µάθηση
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ἐνθουσιώδης καὶ αἰσιό δο ξος τρό πος δι δα σκα λί ας70, ἡ θεατρικότητα τοῦ λό-
γου71, ἡ ἐν θάρ ρυν ση καὶ τὸ ζω ντα νὸ πα ρά δειγ µα72, ἡ βιω µα τι κό τη τα73, ἡ ἐ πα-
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όταν είναι άµεση, αυτόµατη, ασχεδίαστη και γνήσια» (Ε. Κολιάδη, Θεωρίες 1, σελ. 181).
68. Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος ΛΓ´, Πρὸς Ἁρειανοὺς καὶ εἰς ἑαυτόν, PG 36,216Α:

«Οὐχ ὑβρίσοµεν, ἀλλ¬ ἐλέγξοµεν… οὐ πλήξοµεν, ἀλλ¬ ἰατρεύσοµεν». Ὁ Μ. Βασίλειος συνι-
στᾶ νὰ ἐνεργοῦµε τὸν ἔλεγχο «κατ¬ ἐπιστήµην» µὲ τρόπο ποὺ φανερώνει γνώση τῆς ἀνθρώ-
πινης φύσεως καὶ τῆς παιδικῆς ἰδιοσυγκρασίας (Μ. Βασιλείου, Ὅροι κατ¬ ἐπιτοµὴν Ϟθ´,
PG 31,1152: «πρὸς δὲ τοὺς ἐπιτιµωµένους, οἵαν ἂν διάθεσιν ἀναλάβοι πατὴρ καὶ ἰατρός,
µετὰ συµπαθείας καὶ εὐσπλαγχνίας κατ’ ἐπιστήµην θεραπεύων τὸν ἴδιον υἱόν»). Φροντίδα
τοῦ σχολείου εἶναι νὰ δηµιουργήσει διαφορετικὲς προσωπικότητες, ἀνάλογα µὲ τὶς κλίσεις
καὶ τὰ χαρίσµατα τοῦ καθενός, νὰ ἀσκήσει δηλαδὴ τὸ µαθητὴ «νά σκέφτεται αὐτόνοµα
καί νά ἐνεργεῖ αὐτόβουλα καί ὑπεύθυνα» (Α. Καψάλη, Παιδαγωγική, σελ. 443-444 ).

69. Κατὰ τὸν Μ. Βασίλειο, οἱ ποινὲς ἐπιβάλλονται ἀπὸ τὸν ἁρµόδιο γιὰ τὴν ἐπιβολὴ καὶ
ἡ διάρκεια καὶ τὸ εἶδος τῶν ποινῶν πρέπει νὰ εἶναι ἀνάλογα µὲ τὴ σωµατικὴ ἀντοχή, τὴν
ψυχικὴ κατάσταση καὶ τὴ βαρύτητα τοῦ σφάλµατος (Ὅροι κατ¬ ἐπιτοµὴν ρϚ´, PG 31,
1156: «Ἐν τῇ τῶν προεστώτων δοκιµασίᾳ γνωριζέσθω ὁ καιρὸς καὶ ὁ τρόπος κατά τε τὴν
ἡλικίαν τοῦ σώµατος καὶ ἕξιν ψυχῆς, καὶ ἁµαρτήµατος διαφοράν»). Συνιστᾶ δὲ ἡ διόρθω-
ση τῶν σφαλµάτων τῶν νέων νὰ γίνεται µὲ εὐσπλαγχνία καὶ µὲ ὀρθὲς παιδαγωγικὲς
µεθόδους (Μ. Βασιλείου, Ὅροι κατὰ πλάτος ιε´, 2, PG 31,953Β). Ἡ ποινὴ πρέπει νὰ ἀ -
σκεῖται ὡς ἐναλλακτικὴ πράξη ἀγωγῆς καὶ πρέπει νὰ συνδέεται ἀντιπαραθετικὰ µὲ τὴν
ἀµοιβή, ἀφοῦ στρέφει τὸ ἄτοµο µὲ µεγαλύτερη σταθερότητα πρὸς τὴν ἀµειβόµενη πράξη
(Χ. Φράγκου, Ψυχοπαιδαγωγική, σελ. 247). 

70. Ἰωάννου Χρυσοστόµου, Πρὸς Στελέχιον, PG 47,411A: «∆εῖ γάρ, οἶµαι, τὸν µέλλον -
τά τι γενναῖον εἰς τὴν ὑπόθεσιν ταύτην ἐρεῖν, αὐτὸν πρὸ τῶν ἄλλων ἁπάντων µάλιστα πε-
πυ ρῶσθαι τῷ ζήλῳ τούτῳ καὶ ἀναζεῖν, ὥστε τοὺς περὶ τούτων προφεροµένους λόγους παν -
τὸς πεπυρακτωµένου σιδήρου σφοδρότερον εἰς τὰς τῶν ἀκουόντων ἐµπίπτειν ψυχάς». Βλ.
καὶ Ἰωάννου Χρυσοστόµου, Εἰς Ψαλµὸν ΡΚΑ΄, PG 55,349, Μ. Βασιλείου, Εἰς Ψαλµὸν Α΄,
PG 29,213Α.

71. Βλ. Μ. Βασιλείου, Ἐπιστολὴ Β΄, 5, PG 32,229-232: «Τόνος δὲ φωνῆς ὁ µέσος προ-
τιµητέος, ὡς µήτε διαφεύγειν τὴν ἀκοὴν ὑπὸ σµικρότητος, µήτε φορτικὸν εἶναι τῷ µεγέθει
τῆς διατάσεως… Eὐπροσήγορον ἐν ταῖς ἐντεύξεσι, γλυκὺν ἐν ταῖς ὁµιλίαις».

72. Μ. Βασιλείου, Ἐπιστολὴ ΡΝ΄, PG 32,605B-C: «Ἡ περὶ τοῦ πῶς χρὴ ζῇν τὸν χρι-
στιανὸν διδασκαλία οὐ τοσοῦτον δεῖται λόγου, ὅσον τοῦ καθηµερινοῦ ὑποδείγµατος», Τοῦ
Ἰδίου, Λόγος ἀσκητικὸς περὶ ἀποταγῆς, 3, PG 31,632C: «Ἁγαθῶν γὰρ διδασκάλων ἀγαθὰ
τὰ µαθήµατα· πάντως που καὶ κακῶν κακά», Τοῦ Ἰδίου, Εἰς τὸν Ἡσαΐαν Η΄, PG 30,497C:
«ὁ γὰρ µὴ ποιῶν, καὶ διδάσκων, ἀναξιόπιστός ἐστιν εἰς ὠφέλειαν». Γιὰ τὸν προσδιορισµό,
τὴν κατηγοριοποίηση καὶ τὴν παιδαγωγική ἀξία τοῦ παραδείγµατος βλ. Α. Τσιρίµπα, Παι-
δαγωγική, σελ. 250 ἑπ.

73. Βλ. Ἁ. Γλάρου, Ἡ µνηµοτεχνία τοῦ Θείου Λόγου κατὰ τὸν ἱερὸ Χρυσόστοµο, ἐκδ.
Γρηγόρη, Ἁθήνα 2007, σελ. 72 ἑπ., ὅπου καὶ σχετικὰ µὲ αἰσθησιοκινητικὲς τεχνικὲς χρυ-
σοστοµικὰ χωρία. Ἁπὸ πλευρᾶς ψυχοπαιδαγωγικῆς γίνεται δεκτὸ ὅτι τὸ παρὸν ἀποτελεῖ
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νά λη ψη74 καὶ ἡ συµ βου λή75, τὰ θε ω ρη τι κὰ πρό τυ πα76, τὸ περιεχόµενο77 καὶ ἡ
ἔκταση τῆς διδασκαλίας78 εἶ ναι µε ρι κὰ ἀ πὸ τὰ παι δα γω γι κὰ µέ σα καὶ ἀρ χὲς
ποὺ ἀπαντῶνται στὰ ἔρ γα τους. ∆ὲ θὰ πρέ πει νὰ πα ρα λεί ψου µε καὶ τὸ ἐν δια -
φέ ρον τους γιὰ τὸν ἐ παγ γελ µα τι κὸ προ σα να το λι σµὸ τῶν µα θη τῶν79, τὴν προ-
βολὴ καὶ καταξίωση τῆς τεχνικῆς ἐκπαίδευσης80, ἀντικείµενα ποὺ ἡ σύγ χρο -
νη ἑλ λη νι κὴ παι δεί α ἐ νέ τα ξε στὴ σχο λι κὴ ἀ γω γὴ µό λις τὴν τε λευ ταί α εἰ κο -
σα ε τί α. 

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες προτείνουν ἐνθέρµως τὴν κοι νὴ σχολικὴ προ σευ χή. ∆ί -
νουν ἰδιαίτερη ἔµ φαση στὸ πρό σω πο τοῦ διδα σκά λου, ὁ ὁ ποῖ ος πρέπει νὰ χα-
ρακτηρίζεται ἀπὸ σο φί α καὶ ἀ ρε τή, νὰ εἶναι ἀ µνη σί κα κος, ἀ κε νό δο ξος, ἀ να -
τό µος τῆς παι δι κῆς ψυ χῆς καὶ πά νω ἀ πὸ ὅλα νὰ ἀ γα πᾶ τὸν Θε ό81. Ὁ Γρη γό -
ριος ὁ Θεο λό γος πα ρα τη ρεῖ ὅτι τὸν ἐν θου σια σµὸ στὸν µα θη τὴ κα τὰ τὴ δια δι-
κα σί α τῆς µά θη σης τὸν προ κα λοῦν κυρίως τὸ πλη σί α σµα τοῦ παιδαγωγοῦ
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ἀντικείµενο τῆς φυσικῆς καὶ ἐµπειρικῆς µάθησης (Ἰ. Μαρκαντώνη, Ἁνθρωπαγωγική, τ.
2, σελ. 231). Γιὰ τὴν ἀρχὴ τῆς βιωµατικότητας σὲ σχέση µὲ τὴ λατρευτικὴ ἀγωγὴ βλ. καὶ
Ἁ. Γλάρου, Θεία Παιδαγωγία, σελ. 217 ἑπ.

74. Ἰωάννου Χρυσοστόµου, Πρὸς Ἑβραίους Θ΄, α΄, PG 63,75: «Καθάπερ γὰρ ἐπὶ τῶν
γραµµατιστῶν, ἂν ἀεὶ τὰ στοιχεῖα ἀκούων ὁ παῖς µὴ κρατῇ, ἀεὶ ἔσται αὐτῷ ἀνάγκη τὰ
αὐτὰ ἐνηχεῖν τῷ παιδί, καὶ οὐ πρότερον ἀποστήσεται διδάσκων, ἕως ἂν ἐκεῖνα µαθεῖν
ἀκριβῶς δυνηθῇ· καὶ γὰρ ἀνοίας ἐστὶ πολλῆς,τὰ πρότερα µὴ ἐνθέντα καλῶς, ἐφ’ ἕτερα ἄ -
γειν αὐτόν». Βλ. Ἁ. Γλάρου, Ἡ µνηµοτεχνία τοῦ Θείου Λόγου κατὰ τὸν ἱερὸ Χρυσόστοµο,
σελ. 64 ἑπ., ὅπου καὶ ἄλλα σχετικὰ µὲ τὴν ἐπανάληψη χρυσοστοµικὰ χωρία. Ἡ σύγχρονη
παιδαγωγικὴ ἐπιστήµη δέχεται ὅτι ἡ  ἐπανάληψη καὶ ἡ ἄσκηση µιᾶς ψυχικῆς λειτουργίας
ἀποτελοῦν τὴν προϋπόθεση γιὰ τὴν ἀνάπτυξή της καὶ ὅρο ἐκκόλαψης ἀνώτερων λειτουρ-
γιῶν (R. Dottrents, Παιδαγωγῶ, σελ. 41, Α. ∆ανασσῆ-Ἁφεντάκη, Εἰσαγωγή Γ´, σελ. 42). 

75. Γρηγορίου Θεολόγου, Ἔπη Ἠθικά, PG 37,941Α: «Τἄλλα βλέπων ὀφθαλµός, αὑτὸν
οὐ βλέπει, ἀλλ¬ οὐδὲ τἄλλα, ἢν ἄγαν ληµῶν τύχῃ. Τούτου χάριν σύµβουλον εἰς ἅπαντ¬
ἔχειν· καὶ γὰρ χερὸς χείρ, καὶ ποδὸς ποῦς ἐνδεής. Εἰ τοῖς καλοῖς ἕποιο νουθετούµενος, οὐκ
ἐντραπήσῃ τοῖς κακοῖς γελώµενος». Γιὰ τὴ συµβουλὴ βλ. ἀντὶ ἄλλων B. Wampold, ΠΨΕΛ
8(1989) 4463. 

76. Βλ. ὑποσ. 21.
77. Μ. Βασιλείου, Πρὸς τοὺς νέους, PG 31,569D: «Καὶ καθάπερ τῆς ῥοδωνιᾶς τοῦ

ἄνθους δρεψάµενοι τὰς ἀκάνθας ἐκκλίνοµεν, οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν τοιούτων λόγων ὅσον χρή-
σιµον καρπωσάµενοι, τὸ βλαβερὸν φυλαξώµεθα».

78. Γρηγορίου Θεολόγου, Περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, PG 36,152D: «πᾶς ἀριθµὸς τῆς
ποσότητος τῶν ὑποκειµένων ἐστὶ δηλωτικός, οὐ τῆς φύσεως τῶν πραγµάτων;».

79. Φ. Κουκουλέ, Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι ὡς παιδαγωγοί, σελ. 10. 
80. Ἰωάννου Χρυσοστόµου, Πρὸς Α΄ Κορινθίους Ε΄, PG 61,47: «Μὴ τοίνυν καταφρονῶ -

µεν τῶν ἀπὸ τῶν χειρῶν τρεφοµένων, ἀλλὰ καὶ µᾶλλον αὐτοὺς µακαρίζωµεν διὰ τοῦτο».
81. Φ. Κουκουλέ, Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι ὡς παιδαγωγοί, σελ. 11.
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καὶ τὸ πη γαῖ ο ἀ γα πη τι κό του ἐν δια φέ ρον πρὸς τὸν παιδαγωγούµενο82. Ὁ ἱε -
ρὸς Χρυ σό στο µος προ σθέ τει ὅ τι ὁ κα λύ τε ρος ἀ γω γὸς δι δα σκα λί ας εἶναι «τὸ
φι λεῖν καὶ τὸ φι λεῖ σθαι»83. Τὸ νὰ ἀ γα πᾶς καὶ νὰ ἀ γα πιέ σαι λοι πὸν εἶ ναι ὁ µό -
νος δρό µος γιὰ τὴ µόρ φω ση, ποὺ δὲν εἶναι ἁ πλῶς µε τά δο ση γνώ σε ων ἀλλὰ
ψυ χι κὴ καὶ πνευ µα τι κὴ καλ λιέρ γεια. Ἡ ψυ χὴ τοῦ παι διοῦ σµι λεύεται γιὰ νὰ
ἀ πο κτή σει στα δια κῶς τὴ µορ φὴ ποὺ ται ριά ζει στὴν ἀν θρώ πι νη φύ ση τοῦ πρω -
τό κτι στου καὶ προ πτω τι κοῦ κάλ λους. Τὸ «ἄ µορ φος ψυ χὴ εὔ µορ φος γε νέσθαι
δύ να ται»84 τοῦ ἱε ροῦ Χρυ σοστόµου µᾶς ὑπενθυµίζει ὅτι ὄ µορ φες ψυ χὲς εἶ ναι
ἐκεῖ νες ποὺ ἀ να τρά φη καν «µετ’ εὐλα βεί ας»85. 

Ἡ ἀ γά πη τῶν Τριῶν Ἱε ραρ χῶν γιὰ τὴν ὀ µορ φιὰ ἐ πε κτεί νε ται σὲ πολ λὰ ἐ -
πί πε δα. Ἁ πὸ τὴν καλ λι γρα φί α καὶ τὴν καλ λιέ πεια τῆς γρα φῆς καὶ τοῦ λό γου
τῶν µα θη τῶν, στοὺς ὁ ποί ους δί νουν τε χνι κὲς συµ βου λὲς ποὺ ἔ χει πλή ρως υἱο-
θε τή σει ἡ σύγ χρο νη παι δα γω γι κή86, τὴν ὀ µορ φιὰ τοῦ πιὸ ὥ ρι µου λό γου, ἡ ὁποί -
α ἀ να δύ ε ται µέ σα ἀ πὸ τὴν ποί η ση καὶ τὴ λο γο τε χνί α87, µέ χρι τὸ κάλ λος ἐ κεί -
νου ποὺ ἀ πέ κτη σε νοῦ θε ω ρη τι κὸ τῆς θεί ας καὶ µα κα ρί ας φύ σης88. Ὁ Μ. Βα-
σί λειος ὁµιλεῖ γιὰ τὴν ἀ πε ρί γρα πτη αἴγλη καὶ ὡραιότητα τοῦ προ σώ που ἐ κεί -
νου ποὺ ἀ ξιώ θη κε νὰ ἐ να τε νί σει «ταῖς µαρ µα ρυ γαῖς καὶ ταῖς χά ρεσι» τοῦ Θε-
οῦ89. Ἡ σύγχρονη παιδαγωγικὴ ἐπιστήµη δέχεται ὅτι ἡ ἀγωγὴ δὲν εἶναι αὐτο-
σκοπὸς ἀλλὰ µέσο γιὰ ἕνα σκοπό90. Στὴν περίπτωση τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ὁ
ἀπώτερος κοινὸς σκοπὸς ὅλων τῶν παιδαγωγικῶν προσπαθειῶν εἶναι ἡ σω-
τηρία τῆς ψυχῆς τῶν νέων, ἡ ἀποφυγὴ τοῦ πνευµατικοῦ θανάτου τους. Ἡ ἐ -
σχα το λο γι κὴ προ ο πτι κὴ τῶν ἰ δε ῶν καὶ τοῦ ἔρ γου τους εἶναι πα σί δη λη ἀκό µα
καὶ ὅ ταν κα τα γί νο νται µὲ ἁ πλὰ πρα κτι κὰ ζη τή µα τα τῆς κα θη µε ρι νῆς ζω ῆς91.

Γιὰ παράδειγµα, οἱ παι δα γω γι κὲς ἰ δέ ες τῶν Τριῶν Ἱεραρ χῶν δὲ στα µα τοῦν
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82. Ὅ.π., σελ. 12.
83. Ὅ.π.
84. Βλ. ὑποσ. 50.
85. Ἰωάννου Χρυσοστόµου, Περὶ παίδων ἀνατροφῆς, ζ΄, PG 51,327.
86. M. Bασιλείου, Ἐπιστολὴ ΤΛ∆΄, PG 32,1077.
87. M. Bασιλείου, Πρὸς τοὺς νέους, PG 31,569-572. 
88. Βλ. M. Bασιλείου, Ἑρµηνεία εἰς τὸν Προφήτην Ἠσαΐαν Ε΄, PG 30,385Α. 
89. Μ. Βασιλείου, Εἰς τὸν ΚΘ΄ Ψαλ µόν, PG 29,317A-B.
90. Σ. Κρίβα, Παιδαγωγική Επιστήµη, σελ. 182. 
91. Ἰωάννου Χρυσοστόµου, Πρὸς πιστὸν πατέρα, PG 47,352 καὶ 355: «τῆς γοῦν τῶν

παίδων ἀµελοῦντες σωτηρίας, τὴν ἐσχάτην τίσοµεν δίκην... οὐκ οἴσει πράως ὁ Θεὸς ἀµε-
λουµένων τῶν οὕτω περισπουδάστων αὐτῷ (παίδων). Οὐδὲ γάρ ἐστι τοῦ αὐτοῦ τοσαῦτα µὲν
ὑ πὲρ τῆς τούτων πραγµατεύεσθαι σωτηρίας, καταφρονουµένων δὲ αὐτῶν τούτων πα-
ρορᾶν». 
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στὸ σχο λεῖο ἀλ λὰ ἐ κτεί νο νται καὶ στὴν οἰ κο γέ νεια καὶ ἰ διαιτέρως στὸ γο νεϊ κὸ
µο ντέ λο τῆς ἐ πο χῆς τους. Σή µε ρα, ποὺ ὁ κα τα να λω τι σµὸς καὶ ὁ εὐ δαιµο νι -
σµὸς ἔ χουν ἀλ λοιώ σει σὲ µα ζι κὸ πλέ ον ἐ πί πε δο τὸ ἀ νε πι τή δευ το τῆς παι δι κῆς
ἡλι κί ας, ὁ ἱε ρὸς Χρυ σό στο µος ὁµιλεῖ γιὰ τὴν ἔν νοια τῆς «ἀ κρι βοῦς χρεί ας» καὶ
συµ βου λεύ ει τοὺς γο νεῖς νὰ µὴν ντύ νουν τὰ παι διά τους µὲ πο λυ τε λῆ ἐν δύ µα -
τα καὶ χρυ σό92. Τὸ πα ρα µύ θι ἔ χει γί νει κα τα να λω τι κὸ προ ϊ όν, ἐνῶ τὶς πε ρισ σό -
τε ρες φορὲς ὑποσκελίζεται ἀπὸ τηλε-θεάµατα εὐ τε λοῦς ποιό τη τας, ποὺ γε µί -
ζουν τὶς ψυ χὲς τῶν παι διῶν µὲ φό βο, µί σος καὶ ἀ πο τρο πια σµό. Οἱ Τρεῖς Ἱε ράρ -
χες γίνονται πιὸ ἐπίκαιροι ἀπὸ ποτέ, ὅταν µὲ τοὺς ποιµαντικοὺς λόγους τους
κα λοῦν τοὺς γο νεῖς νὰ ἐ λέγ χουν τὰ ἀ ναγνώ σµα τα τῶν τέ κνων τους καὶ νὰ
προ σέ χουν, ὥστε νὰ εἶ ναι ἀ πὸ ἐ κεῖνα ποὺ ὁδη γοῦν στὴ σω φρο σύ νη καὶ τὰ σε-
µνὰ ἰ δε ώ δη93. Ὅ λα αὐ τὰ θὰ ἔ µε ναν σὲ ἕ να ἐ πι φα νεια κὸ ἠ θι κο πλα στι κὸ ἐ πί πε -
δο, ἂν οἱ Τρεῖς Ἱε ράρ χες δὲν ἔ δι ναν ἐπίσης µε γά λη βα ρύ τη τα στὸν οἰ κο γε νεια -
κὸ ἐκ κλη σια σµό94, στὴν ἀνά γνωση τῆς Ἁγί ας Γρα φῆς στὰ παι διά95, στὴν κοι -
νὴ οἰ κο γε νεια κὴ προ σευ χὴ96 καὶ στὴ συ χνὴ Θεί α Κοι νω νία97.

Ὅλα ὅσα ἀκροθιγῶς ἀναφέραµε εἶναι σταγόνα στὸν ὠκεανὸ τοῦ πνεύµα-
τος καὶ τῆς σοφίας τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Ὁ M. Βα σί λειος µᾶς δι δά σκει πὼς ἂν
τὸ ἀ γα θὸ δὲν εἶναι ἐ γκα τε στη µέ νο µέ σα στὴν καρ διά, δὲν µπο ρεῖ νὰ δια τυ πω -
θεῖ λε κτι κῶς98.Ἕ νας παι δα γω γὸς ποὺ ἐ φαρ µό ζει στὸ ἔ πα κρο τὶς παι δα γω γι -
κὲς ἰ δέ ες τῶν Tριῶν Ἱε ραρ χῶν, στερούµενος τὴν πη γαί α αὐ θε ντι κὴ ἐν Χρι στῷ
ἀ γά πη ποὺ ἐκεῖνοι ἐπιδείκνυαν πρὸς τοὺς µα θη τές τους, εἶ ναι ἀ πο µι µη τὴς καὶ
ὄ χι µι µη τὴς τοῦ συλλογικοῦ προ τύ που τους99. Ὁ κατηχητὴς ἢ ὁ θεολόγος
ἐκπαιδευτικὸς χωρὶς ἀγαπητικὴ διάθεση πρὸς τοὺς νέους δὲν µπο ρεῖ νὰ ἀ πο -
τε λέ σει ζω ντα νὸ πρό τυ πο. Ἔ χει τὴ δυ να τό τη τα νὰ µε τα δώ σει τὸ χρι στια νι κὸ
µή νυ µα σὲ γνω σιο λο γι κὸ ἐ πί πε δο, ἀλλὰ δὲν µπορεῖ νὰ εὐαγ γε λι στεῖ τὴ σω τη -

454 Ἁθανάσιος Γλάρος

92. Φ. Κουκουλέ, Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι ὡς παιδαγωγοί, σελ. 17.
93. Πρβλ. Λ. Φιλιππίδου, Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι καὶ τὰ ἰδανικὰ τῆς παρ’ ἡµῖν Παιδείας. Λό-

γος ἐκφωνηθείς, ἐντολῇ τῆς Πανεπιστηµιακῆς Συγκλήτου, ἐν τῇ µεγάλῃ Αἰθούσῃ τῶν τε-
λετῶν τοῦ Πανεπιστηµίου Ἁθηνῶν τῇ 30ῇ Ἰανουαρίου 1949, Ἁθῆναι 1949, σελ. 11.

94. Μ. Βασιλείου, Ἐν λιµῷ καὶ αὐχµῷ, PG 31,309C-312Α.
95. Ἰωάννου Χρυσοστόµου, Ὅτι χρήσιµος ἡ τῶν Γραφῶν ἀνάγνωσις, β΄, PG 51,90-91.

Τοῦ Ἰδίου, Πρὸς Ἐφεσίους ΚΑ΄, PG 62,151, Τοῦ Ἰδίου, Εἰς ∆αυὶδ καὶ Σαούλ, ζ΄, PG 54,686.
96. Ἰωάννου Χρυσοστόµου, Περὶ κενοδοξίας καὶ ἀνατροφῆς τῶν τέκνων, ΕΠΕ 30, σελ.

692-694, Εἰς ἀνδριάντας, PG 49,52.
97. Μ. Βασιλείου, Ἐπιστολὴ ϞΓ΄, PG 32,484.
98. Μ. Βασιλείου, Εἰς τὸν ΜΗ΄ Ψαλ µόν, PG 29,436A.
99. Ἰωάννου ∆αµασκηνοῦ, Ἱερὰ Παράλληλα, PG 95,1553D: «Οὐδὲν διδασκάλου ψυ-

χρότερον ἐν λόγοις φιλοσοφοῦντος µόνον. Τοῦτο οὐ διδάσκαλος, ἀλλὰ ὑποκριτής».
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ρί α, νὰ προ σφέ ρει γεύ σι µους καρ ποὺς πνευ µα τι κῆς ζω ῆς: «Καθαρθῆναι δεῖ
πρῶτον, εἶτα καθᾶραι· σοφισθῆναι, καὶ οὕτω σοφίσαι· γενέσθαι φῶς, καὶ φωτί-
σαι· ἐγγίσαι Θεῷ, καὶ προσαγαγεῖν ἄλλους· ἁγιασθῆναι, καὶ ἁγιάσαι· χειρα-
γωγῆσαι µετὰ χειρῶν, συµβουλεῦσαι µετὰ συνέσεως»100. Οἱ Τρεῖς Ἱε ράρ χες
δὲν µι λοῦ σαν ἁ πλῶς γιὰ τὴν ἀ γά πη τοῦ Χρι στοῦ, ἀλ λὰ εἶχαν βιωµατικὴ γνώ-
ση καὶ ἐµπειρία αὐτῆς τῆς ἀ γά πης, συνδέοντας τὴ διδασκαλία µὲ τὴ σωτηρία:
«Ὁµοίωσις δὲ οὐκ ἄνευ γνώσεως· ἡ δὲ γνῶσις οὐκ ἐκτὸς διδαγµάτων»101.

Σή µε ρα, ποὺ ὁ ἄν θρω πος ζεῖ µέ σα στὴν κοι νω νί α τῆς τη λε ό ρα σης καὶ τοῦ
δια δι κτύ ου, ποὺ πε ρισ σό τε ρο ἀ πὸ πο τὲ κα τα κλύ ζε ται ἀ πὸ εἰ κό νες πρω το τύ -
πων καὶ ὄ χι πρω τό τυ πα, ποὺ βιώ νει τὴ λε γό µε νη εἰ κο νι κὴ πραγ µα τι κό τη τα
(virtual reality), µιὰ τέ τοια ἐ πι σή µαν ση ἀ πο κτᾶ δρα µα τι κὲς δια στά σεις. Ὁ
ἄνθρωπος ἔχει εἰ δω λο ποι ή σει πλέ ον ὄ χι τὸν κό σµο, ὅ πως ἔ κα ναν οἱ πρω τό γο -
νοι λα οί, ἀλ λὰ τὴν εἰ κό να τοῦ κό σµου. Οἱ πρωτό γο νοι εἰ δω λο λά τρες του λά χι -
στον δὲν εἶ χαν τὴν ἐν συ νεί δη τη γνώ ση ὅ τι αὐ τὸ ποὺ πί στευαν, προ σκυ νοῦσαν
καὶ λά τρευαν ὡς θε ὸ ἀ πο τε λοῦ σε ψευδο-εἰκόνα καὶ εἴδωλο τοῦ µηδενός. Ὁ
σύγχρονος ἄνθρωπος εἶναι ἐγκλωβισµένος στὶς αὐταπάτες του καὶ σχεδὸν
πάντοτε ἔχει ἐ πίγνωση αὐτῆς τῆς αἰχµαλωσίας102. Ἡ πνευ µα τι κὴ στα σι µό -
τη τα τῶν ἀν θρώ πι νων χρι στια νι κῶν κοι νω νιῶν δὲν εἶ ναι πλέ ον µόνο ἐ πι βε -
βλη µέ νη ἀ πὸ τὴ µε τα πτω τι κὴ αἰχ µα λω σί α τῆς ἁµαρτίας, ἀλ λὰ κα τὰ πο λὺ
ἠ θε λη µέ νη καὶ αὐ τὸ εἶ ναι ποὺ τὴν καθιστᾶ χει ρό τε ρη.

Ἡ Ἐκ κλη σί α, ἑορ τά ζο ντας τὴ µνή µη τῶν ἁ γί ων, προ σπα θεῖ νὰ µᾶς ξυ-
πνή σει ἀ πὸ αὐ τὸ τὸν ἠ θε λη µέ νο λή θαρ γο. Οἱ ἅ γιοι ἀ πο τε λοῦν «ση µεῖα» τῆς
πα ρου σί ας τοῦ Θε οῦ καὶ µαρ τυ ρί ες τοῦ ἀ λη θι νοῦ καὶ «κα τὰ φύ σιν» ἀν θρώ που
µέ σα στὸν κό σµο103. Ὁ ἐξαγιασµὸς αὐξάνει τὴ γνώση τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τὸ
µέτρο ποὺ µεταµορφώνει τὴ φύση του104. Τὸ πρό τυ πο τῶν Τριῶν Ἱε ραρ χῶν
εἶναι κοι νω νι κό, πα ρο ντι κό, ἁπτὸ καὶ πραγ µα τι κό. Μὲ τὴν ἐπίγεια ζωὴ καὶ
διδασκαλία τους, προέβαλλαν τὴν πί στη στὴν ἑ νό τη τα τῶν µε λῶν τῆς στρα-
τευόµενης καὶ θριαµβεύουσας Ἐκ κλη σί ας105. Ὅ µως καὶ σή µε ρα λει τουρ γοῦν
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100. Γρηγορίου Θεολόγου, Ἁπολογητικός, Ο∆΄, PG 35,480B.
101. Μ. Βασιλείου, Περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, 2, PG 32,69Β.
102. Γιὰ τὰ ψευδαισθητικὰ στερεότυπα τοῦ «ἔχειν» ὡς τὴ µόνη ἀληθινὴ ζωὴ ποὺ εἶναι

δυνατὸν νὰ ὑπάρξει στὸν σύγχρονο κόσµο, καθὼς καὶ γιὰ τὴν ὑποταγὴ τῆς συνείδησης στὶς
κατηγορίες τῆς ὅρασης (θέαµα) βλ. Β. Γαϊτάνη, Homo Mediator καί Homo Theologicus,
ἐκδ. Γρηγόρη, Ἁθήνα 2003, σελ. 134-137, 338-340.

103. Γ. Μαντζαρίδη, Χριστιανική Ἠθική, σελ. 27.
104. V. Lossky, Ἡ Μυστικὴ Θεολογία, σελ. 255.
105. Βλ. Γρηγορίου Θεολόγου, Ἐπιτάφιος εἰς τὸν πατέρα, PG 35,989ΑΒ, Τοῦ Ἰδίου,

Λόγος ΛΓ΄ , Πρὸς Ἁρειανοὺς καὶ εἰς ἑαυτόν, PG 36,229Α.
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καὶ ὑ πάρ χουν ὑπηρετώντας αὐτὴν τὴν ἑνότητα. Ἡ δύ να µη τοῦ προ τύ που τῶν
Τριῶν Ἱε ραρ χῶν βρί σκε ται ἀ κρι βῶς στὴν τε ρά στια δυ να µι κὴ ποὺ ἔ χουν ὅλα
τὰ πρό σω πα τῶν ἁ γί ων, ὅ τι δη λα δὴ ὑπερβαίνουν τὰ ὅρια τῆς ἱ στο ρικότη-
τας106. Εἰσβάλλουν στὸν ἐ πί γειο χρό νο µας καὶ µᾶς ὠ θοῦν µὲ τὴ «σαγήνη»
τῶν λόγων τους καὶ τὸ παράδειγµά τους στὴν πρὸς τὰ ἄ νω ρο πὴ τῆς Χά ρι -
τος, ἐ κεῖ ποὺ µᾶς κα λεῖ νὰ το πο θε τή σου µε τὴν καρ διά µας ὁ ἱε ρὸς Χρυ σό στο -
µος µὲ τὸ «ἄ νω σχῶ µεν τὰς καρ δί ας»107. Ὅ ποι ος ἀποκτᾶ ἐµπειρία µεθέξεως
ἔχει τὴ δυ να τό τη τα νὰ ὁ δη γή σει καὶ ἄλ λους σ’ αὐ τήν108. Ἡ πίστη τῶν χρι-
στιανῶν στὴ µεσιτευτικὴ δύναµη  τῶν ἁγίων δὲν εἶναι εἰ κο νι κὴ πραγ µα τι κό -
τη τα ἀλ λὰ διηνεκὴς µαρτυρία τῆς Ἁ ναστάσεως τοῦ Χρι στοῦ. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
(κατ’ ἐπιλογήν)

1. Πη γές.
Ἁγία Γραφή - Π. ∆ιαθήκη, ὑ πὸ Αlfred Rahlfs, ἐκδ. Ἁ πο στο λι κῆς ∆ια κο νί ας

τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλλά δος, Ἁθῆναι 1981. 
― Κ. ∆ιαθήκη, ὑπὸ Ε. Nestle - Κ. Aland, ἐκδ. Deutsche Bibelstiftung, Stutt -

gart 198527.
Βασιλείου Μ., Εἰς Ψαλµόν: Ὁµιλίαι εἰς τοὺς Ψαλµούς, PG 29,209-494.
― Εἰς τὸν Ἡσαΐαν: Ἑρµηνεία εἰς τὸν προφήτην Ἡσαΐαν, PG 30,117-668

(ἀµφ.).
― Ἐν λιµῷ καὶ αὐχµῷ: Ὁµιλία ῥηθεῖσα ἐν λιµῷ καὶ αὐχµῷ, PG 31,304-328.
― Εἰς τὴν ἀρχὴν τῶν Παροιµιῶν, PG 31,385-421.
― Πρὸς τοὺς νέους: Ὁµιλία πρὸς τοὺς νέους, ὅπως ἂν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφε-

λοῖντο λόγων, PG 31,563-590. 
― Ὁµιλία ΚΓ΄, Εἰς τὸν ἅγιον µάρτυρα Μάµαντα, PG 31,589-600.
― Λόγος ἀσκητικὸς περὶ ἀποταγῆς: Λόγος ἀσκητικός, καὶ παραίνεσις περὶ

ἀποταγῆς βίου, καὶ τελειώσεως πνευµατικῆς, PG 31,625-652.
― Ἠθικά, PG 31,691-869.
― Λόγος ἀσκητικός: Λόγος ἀσκητικὸς ἕτερος (ἢ ὑποτύπωσις ἀσκήσεως,

καὶ πρόλογος, ἐν ᾧ τίς ὁ σκοπὸς τῆς ἀσκήσεως), PG 31,881-888.
― Ὅροι κατὰ πλάτος, PG 31,905-1079.
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18Glaros:������ 1  3/9/09  7:18 PM  ������ 456



― Ὅ ροι κατ’ ἐ πι τοµήν, PG 31,1079-1306.
― Περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος: Περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος πρὸς τὸν ἐν ἁγί-

οις Ἁµφιλόχιον ἐπίσκοπον Ἰκονίου ἐν κεφαλαίοις Λ΄, PG 32,67-217.
― Ἐπιστολή: Τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡµῶν Βασιλείου ἐπιστολαὶ τξϚ΄. ∆ιῃρη-

µέναι εἰς τρεῖς κλάσεις, PG 32,220-1112.
― Εἰς Καισάριον: Λόγος Ζ΄, Εἰς Καισάριον τὸν ἑαυτοῦ ἀδελφὸν ἐπιτάφιος,

περιόντων ἔτι τῶν γονέων, PG 35, 756-788.
Γεδεὼν Μ., Βυζαντινὸν Ἑορτολόγιον. Μνῆµαι τῶν ἀπὸ τοῦ ∆΄ µέχρι τῶν µέ-

σων τοῦ ΙΕ΄ αἰῶνος ἑορταζοµένων ἁγίων, τ. Α΄, Κωνσταντινούπολις 1896-
1898.

Γρηγορίου Θεολόγου, Ἁπολογητικός: Ἁπολογητικὸς τῆς εἰς τὸν Πόντον
φυγῆς..., Λόγος Β΄, PG 35,407-514.

― Λόγος ΛΓ´, Πρὸς Ἁρειανοὺς καὶ εἰς ἑαυτόν, PG 36,213-237.
― Κατὰ Ἰουλιανοῦ Α΄: Κατὰ Ἰουλιανοῦ βασιλέως στηλιτευτικὸς πρῶτος, PG

35,532-664.
― Κατὰ Ἰουλιανοῦ Β΄: Κατὰ Ἰουλιανοῦ βασιλέως στηλιτευτικὸς δεύτερος,

PG 35,664-720.
― Εἰς Καισάριον: Εἰς Καισάριον τὸν ἑαυτοῦ ἀδελφὸν ἐπιτάφιος, περιόντων

ἔτι τῶν γονέων, PG 35,756-788.
― Ἐπιτάφιος εἰς τὸν πατέρα: Λόγος ΙΗ΄, Ἐπιτάφιος εἰς τὸν πατέρα, παρόν -

τος Βασιλείου, PG 35,985-1044.
― Λόγος ΚΕ΄, Εἰς Ἡρῶνα τὸν φιλόσοφον, PG 35,1197-1225.
― Λόγος ΛΓ΄, Πρὸς Ἁρειανοὺς καὶ εἰς ἐαυτόν, PG 36,213-241.
― Θεολογικὸς Α΄, κατὰ Εὐνοµιανῶν: Λόγος ΚΖ΄, Θεολογικὸς Α΄. Κατὰ

Εὐνοµιανῶν προδιάλεξις, PG 36,12-25.
― Περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος: Περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, Λόγος ΛΑ΄, PG

36,133-172.
― Ἐπιτάφιος: Λόγος ΜΓ΄. Εἰς τὸν µέγαν Βασίλειον, ἐπίσκοπον Καισαρείας

Καππαδοκίας, ἐπιτάφιος, PG 36,493-605.
― Ἔπη Ἠθικά, PG 37,521-968.
Γρηγορίου Νύσσης, Εἰς τὴν προσευχήν, Λόγοι Α΄-Ε΄, PG 44,1119-1193.
Εὐστρατιάδου Σ., Ἁγιολόγιον: Ἁ γιο λό γιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐκδ.

τῆς Ἁποστολικῆς ∆ιακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἁθῆναι χ.τ.χ.
Halkin F., Bibliotheca Hagiographica Graeca, [Subsidia Hagiographica 8a],

So cié té des Bollandistes, τόµ. I-III, Bruxelles 1957.
Ἰωάννου ∆αµασκηνοῦ, Ἱερὰ Παράλληλα: Εἰς τὰ Ἱερὰ Παράλληλα, PG 95,

1041-1588, 96,9-441.
Ἰωάννου Χρυσοστόµου, Πρὸς πιστὸν πατέρα, PG 47,349-386. 
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― Πρὸς Στελέχιον: Πρὸς Στελέχιον καὶ περὶ κατανύξεως, Λόγος Β΄, PG
47,411-422.

― Εἰς Ἁνδριάντας: Ὁµιλίαι εἰς τοὺς ἀνδριάντας ΚΑ΄, λεχθεῖσαι ἐν Ἁντιο-
χείᾳ, PG 49,15-222.

― Ὅτι χρήσιµος ἡ τῶν Γραφῶν ἀνάγνω σις: Ὅτι χρήσιµος ἡ τῶν Γραφῶν ἀ -
νάγνω σις…, PG 51,87-98.

― Περὶ παίδων ἀγωγῆς: Εἰς τὸ «χήρα καταλεγέσθω µὴ ἐλάττων ἐτῶν ἑξή-
κοντα γεγονυῖα» καὶ περὶ παίδων ἀνατροφῆς,..., PG 51,321-338.

― Ὁµιλία ὅτε τῆς Ἐκκλησίας ἔξω εὑρεθεὶς Εὐτρόπιος ἀπεσπάσθη..., PG 52,
395-413 (ἀµφ.).

― Εἰς ∆αυὶδ καὶ Σαούλ: Εἰς ∆αυὶδ καὶ Σαοὺλ ὁµιλίαι Γ΄, PG 54,675-708.
― Εἰς Ψαλµόν: Ἐξήγησις εἰς τοὺς Ψαλµούς, PG 55,35-498. 
― Εἰς Ματθαῖον: Ὑπόµνηµα εἰς τὸν ἅγιον Ματθαῖον τὸν Εὐαγγελιστὴν εἰς

ὁµιλίας Ϟα΄, PG 57,13-472, 58,471-794.
― Πρὸς Α΄ Κορινθίους: Ὑπόµνηµα εἰς τὴν πρὸς Κορινθίους Α΄ ἐπιστολὴν ὁµι-

λίαι Μ∆΄, PG 61,11-382.
―  Πρὸς Ἐφεσίους: Ὑπόµνηµα εἰς τὴν πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολὴν εἰς ὁµιλίας

Κ∆΄, PG 62,7-176.
― Πρὸς Β΄ Θεσσαλονικεῖς: Ὑπόµνηµα εἰς τὴν πρὸς Θεσσαλονικεῖς ἐπιστολὴν

δευτέραν εἰς ὁµιλίας Ε΄, PG 62,467-500.
― Εἰς τὴν Καθολικὴν ἐπιστολὴν τοῦ Ἰακώβου, PG 64, 1040-1052.
― Περὶ κενοδοξίας καὶ ἀνατροφῆς τῶν τέκνων, ΕΠΕ 30,620-701.
Λαγγῆ Ματθαίου, Ὁ Μέγας Συναξαριστὴς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τ.

A΄-Ι∆΄, Ἁ θῆναι 19886.
Μηναῖον Ἰανουαρίου, ἔκδ. Ἁποστολικῆς ∆ιακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς

Ἑλλάδος, Ἁθῆ ναι 1989.
Νικοδήµου Ἁγιορείτου, Συναξαριστὴς τῶν δώδεκα µηνῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ, τόµ.

Α΄-Γ΄, Βενετία 1819.
Νικολάου Καβάσιλα, Περὶ τῆς ἐν Χρι στῷ ζωῆς λό γοι ἑπτά, PG 150,493-

726.
Πέτρου ∆αµασκηνοῦ, Περὶ τῆς δευτέρας ἐντολῆς, Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν νη-

πτικῶν συνερανισθεῖσα παρὰ τῶν ἁγίων καὶ θεοφόρων πατέρων ἡµῶν, ἐκδ.
«Ἁστὴρ» Ἁλ. καὶ Ε. Παπαδηµητρίου, Ἁθῆναι 1991, τόµ. Γ΄, σελ. 21-26.

2. Βοηθήµατα.
Bigge M., Θεωρίες µάθησης: Θεωρίες Μάθησης για εκπαιδευτικούς, µτφρ. Α-

ριστοτέλη Κάντα-Αλεξάνδρας Χαντζή, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 1990.
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Brauer G., «Προ σβά σεις στην Αι σθητι κή α γω γή στην πρω το βάθ µια εκ παί -
δευ ση», Α φιέ ρω µα στους Otto Friedrich Bollnow, Kalus Giel και W. Loch,
µτφρ. Μ. Μαρ κο δη µη τρά κη, Παι δα γω γι κός Λό γος 1995, τεῦχ. 1, σελ. 9-
21, 2, σελ. 13-23, 3, σελ. 9-21.

Γαϊτάνη Β., Homo Mediator καὶ Homo Theologicus, ἐκδ. Γρηγόρη, Ἁθήνα
2003. 

Γαζῆ Ε., Ο ∆εύτερος Βίος των Τριών Ιεραρχών. Μια γενεαλογία του «ελλη-
νοχριστιανικού πολιτισµού», εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 2004.

Γεδεὼν Σ., Γενική Παιδαγωγική: Γενική Παιδαγωγική θεωρία, Ἁθήνα
1981.

Γιαννικόπουλου Α., Η εκπαίδευση κατά τον 4ο αιώνα και κατά την αρχαιό-
τητα, Αθήνα 1983.

Γλάρου Α., Θεί α Παι δα γω γί α: Θεί α Παι δα γω γί α. Παι δα γω γι κά στοι χεί α
στο Με γά λο Κα νό να του Αν δρέ α Κρή της, ἐκδ. Ἁκρί τας, [Ψυ χο λο γί α,
Παι δα γω γι κή, Ποι µα ντι κή αρ. 10], Ἁθή να 2000.

― «Ἡ ταπείνωση στὴ λειτουργικὴ ζωή», Ἡ ταπείνωση, ἐκδ. Ἁκρίτας, [Ἵνα
ὦσιν ἕν, ἀριθ. 2], Ἁθήνα 2001, σελ. 53-98.

― Ἡ µνηµοτεχνία τοῦ Θείου Λόγου κατὰ τὸν ἱερὸ Χρυσόστοµο, ἐκδ. Γρηγό-
ρη, Ἁθήνα 2007.

∆ανασσή-Αφεντάκη Α., Εισαγωγή Α΄, Β΄, Γ΄: Εισαγωγή στην Παιδαγωγι-
κή, τ. Α΄, Θεµατική της Παιδαγωγικής Επιστήµης, Αθήνα 19924, τ. Β΄,
Ἡ ἐξέλιξη τῆς παιδαγωγικῆς καί διδακτικῆς σκέψης (17ος-20ός αἰ.) Ἁ -
θήνα 19802, τ. Γ΄, Μάθηση και ανάπτυξη. Παιδαγωγική Ψυχολογία, Α-
θήνα 1991.

∆υοβουνιώτου Κ., Ἡ διὰ µέσου τῶν αἰώνων ἐπιβίωσις τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.
Λόγος εἰς τὴν ἑορτὴν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καὶ τὸ µνηµόσυνον τῶν εὐερ-
γετῶν καὶ καθηγητῶν τοῦ Πανεπιστηµίου Ἁθηνῶν, ἐκφωνηθεὶς ἐντολῇ
τῆς Πανεπ. Συγκλήτου ἐν τῇ Αἰθούσῃ τῶν τελετῶν τοῦ Πανεπιστηµίου,
[Ἁνάτυπον ἐκ τοῦ «∆ελτίου τοῦ Πανεπιστηµίου Ἁθηνῶν». Ἁριθ. 1, Ἰουλί-
ου – Αὐγούστου 1939], Ἁθήνησι 1939.

Dottrents R., Παιδαγωγῶ: Παιδαγωγῶ καὶ διδάσκω. Ἡ σχολικὴ παιδαγω-
γικὴ καὶ ἡ εἰδικὴ διδακτικὴ τοῦ σύγχρονου δηµοτικοῦ σχολείου, µτφρ. Γ.
Βασδέκη, ἐκδ. ∆ίπτυχο-Unesco, Ἁθήνα 1974.

Εὐστρατιάδου Σωφρονίου, «Ἰω άν νης ὁ Μαυ ρό πους, µη τροπ. Εὐχα ΐ των», Ἐ -
ναί σι µα Χρ. Πα πα δο πού λου, Ἁθῆναι 1931, σελ. 405-437.

Fontana D., Ψυχολογία: Ψυχολογία για εκπαιδευτικούς, µτφρ. Μαρίνας Λώ-
µη, εκδ. Σαββάλας, Αθήνα 1996.

Φιλιππίδου Λ., Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι καὶ τὰ ἰδανικὰ τῆς παρ’ ἡµῖν Παιδείας. Λό-
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γος ἐκφωνηθείς, ἐντολῇ τῆς Πανεπιστηµιακῆς Συγκλήτου, ἐν τῇ µεγάλῃ
Αἰθούσῃ τῶν τελετῶν τοῦ Πανεπιστηµίου Ἁθηνῶν τῇ 30ῇ Ἰανουαρίου 1949,
Ἁθῆναι 1949.

Φράγκου Χ., Ψυ χο παι δα γω γι κή: Θέ µα τα παι δα γω γι κής ψυ χο λογί ας, παι-
δεί ας, δι δα κτι κής και µά θη σης, εκ δ. Gutenberg, Α θή να 2004.

Φυτράκη Α., Ἡ ἀξία τῆς ἀνθρωπίνης προσωπικότητος κατὰ τοὺς Τρεῖς Ἱε-
ράρχας. Λόγος λεχθεὶς κατ’ ἐντολὴν τῆς Συγκλήτου, ἐν τῇ αἰθούσῃ τῶν
τελετῶν τοῦ Πανεπιστηµίου τῇ 30ῇ Ἰανουαρίου 1957, ἐν Ἁθήναις 1958.

Ἰωαννίδη Ἰ., Παιδαγωγικὴ Ψυχολογία: Παιδαγωγικὴ Ψυχολογία. Ψυχοδυ-
ναµικὴ θεώρηση σύγχρονων προβληµάτων, Ἁθήνα 19803.

Καψάλη Α., Παιδαγωγική Ψυχολογία, ἐκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 19863.
Κολιάδη Ἐµµ., Θεωρίες 1-3: Θεωρίες µάθησης και εκπαιδευτική πράξη, τ. 1:

Συµπεριφοριστικές θεωρίες, Αθήνα 19962, τ. 2: Κοινωνικογνωστικές θεω-
ρίες, Αθήνα 19974, τ. 3: Γνωστικές θεωρίες, Αθήνα 1997.

Κορναράκη Ἰ., Ἡ θεία Λειτουργία: Ἡ θεί α Λει τουρ γί α τῆς Ὑ πάρξε ως. (Εὐ -
αγγελικές διαφάνειες ἑνός νηπτικοῦ ρεαλισµοῦ), Θεσ σα λο νί κη 1986.

Κοσµόπουλου Α., Σχεσιοδυναµική: Σχεσιοδυναµική Παιδαγωγική του προ-
σώπου, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 19902.

Κουκουλέ Φ., Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι ὡς παιδαγωγοί: Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι ὡς παι-
δαγωγοί. Λόγος ἐκφωνηθεὶς κατὰ τὴν ἑορτὴν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ἐντο -
λῇ τῆς Πανεπιστηµιακῆς Συγκλήτου, ἐν τῇ αἰθούσῃ τῶν τελετῶν τοῦ
Πανεπιστηµίου Ἁθηνῶν τῇ 30ῇ Ἰανουαρίου 1951, ἐν Ἁθήναις 19592. 

Κρίβα Σ., Παιδαγωγική Επιστήµη: Παιδαγωγική Επιστήµη: Βασική Θεµα-
τική, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2007.

Lossky Vl., Ἡ Μυστικὴ Θεολογία: Ἡ Μυστικὴ Θεολογία τῆς Ἁνατολικῆς
Ἐκκλη σίας. ∆οκίµιον, µτφρ. Στέλλας Πλευράκη, Θεσσαλονίκη 19864.

Μεταλληνοῦ Γεωργίου, Ἑλληνορθόδοξη παιδεία: «Ἑλληνορθόδοξη παιδεία
καί πολιτιστική ταυτότητα στούς Τρεῖς Ἱεράρχες», Παιδαγωγία Ζωῆς,
Συλλογικός τόµος, ἐκδ. Ἁρµός, Ἁθή να 1999, σελ. 145-172.

― «Τὸ πρό βλη µα τῆς ἀ γωγῆς ὑπὸ τὸ φῶς τῆς δι δα σκα λί ας τῶν Τριῶν Ἱε-
ραρ χῶν», Κοι νω νί α 24(1981) 71-75.

― «Τρεῖς Ἱε ράρ χαι», ΘΗ Ε 11(1967) 841-842.
Μαντζαρίδη Γ., Χριστιανική Ἠθική, ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 19832.
Μαρκαντώνη Ἰ., Ἁνθρωπαγωγική, τ. 1-4, εκδ. Μαυροµµάτη, Αθήνα 1993

(ανατύπωση).
Μπαλάνου ∆., ∆ιατί ἡ ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἐθεσπίσθη ὡς ἑορτὴ τῆς

παιδείας, Ἁθήνα 1948.
Μπόνη Κ., Ἰωάννου, µητρ. Εὐχαΐτων, τοῦ Μαυρόποδος, Ὁ Κανὼν εἰς τοὺς
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Τρεῖς Ἱεράρχας καὶ ἡ δογµατικὴ τούτου σηµασί α, Ἁθῆναι 1967.
― Γρηγόριος ὁ Θεολόγος: Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, Πατριάρχης Κωνσταντι-

νουπόλεως (329 - † 25 Ἰανουαρίου 390/1). Βίος καὶ ἔργα, συγγράµµατα
καὶ διδασκαλία, (Εἰσαγωγὴ στὸν τόµο 58 τῆς ΒΕΠΕΣ), Ἁθῆναι 1982.

Μπρατσιώτου Π., Ἡ διὰ µέσου τῶν αἰώνων ἐπιβίωσις τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν,
ἐκδ. Ἁποστολικῆς ∆ιακονίας, Ἁθήνα 1939.

Muth J., «Pädagogische Takt», ΠΨΕΛ 8(1989) 4708.
Νικολαΐδη Α., Ἡ κοινωνική δυναµική τῶν ἑορτῶν: Ἡ κοινωνική δυναµική

τῶν ἑορτῶν. Κοινωνική προσέγγιση τοῦ ὀρθοδόξου ἐκκλησιαστικοῦ ἑορτο-
λογίου, Ἁθήνα 19982.

Piaget J., Περί Παιδαγωγικής, µτφρ. Μαρία Αβαριτσιώτη, επιστηµονική επι-
µέλεια Σταυρούλα Σαµαρτζή, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 20002.

Πόποβιτς Ἰουστίνου (ἀρχιµ.), Ἄνθρωπος καὶ Θεάνθρωπος. Μελετήµατα ὀρ -
θοδόξου Θεολογίας, µτφρ. ἱεροµον. Ἁθανασίου Γιέφτιτς, ἐκδ. Ἁστήρ,
19686. 

Θεοφιλίδη Χ., ∆εξιότητες διδασκαλίας: ∆εξιότητες διδασκαλίας-Επικοινω-
νία, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1997.

Τατάκη Β., Παιδαγωγική, ἐκδ. Ἁστήρ, Ἁθήνα 1978.
Τριλιανού Θ., Η Παρώθηση: Η Παρώθηση του µαθητή για µάθηση. Επιστη-

µονικές θεωρήσεις και τεχνικές παρώθησης του µαθητή κατά τη διδακτι-
κή διαδικασία, Αθήνα 2002.

― Μεθοδολογία: Μεθοδολογία της Σύγχρονης ∆ιδασκαλίας, τόµ. Α΄-Β΄, Και-
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