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Θζμα: « Μήνυμα για τουσ τρεισ Ιεράρχεσ» 

      «…Σειεηόηαηε θνηλσλία νλνκάδσ  απηήλ όπνπ  έρεη  θαηαξγεζεί  ε ηδηνθηεζία, 

έρνπλ  εθιείςεη  νη  πξνζσπηθέο  δηαθνξέο  θαη  έρνπλ  εμαθαληζηεί  νη  έξηδεο  θαη  νη  

θηινληθίεο. Δίλαη  ε  θνηλσλία  όπνπ  όια  είλαη  θνηλά, νη  ςπρέο, νη  γλώκεο, ηα  

ζώκαηα θαη  όια  εθείλα  κε  ηα  νπνία ηξέθνληαη  ηα  ζώκαηα. Κνηλόο  είλαη ν  Θεόο, 

θνηλή ε  επζέβεηα, θνηλή  ε  ζσηεξία, θνηλά  ηα  αγσλίζκαηα, θνηλνί  νη  πόλνη, θνηλά  

ηα  ζηεθάληα  ηε  δόμαο. Οη  πνιινί  έλαο  είλαη  θαη  απηόο  ν  έλαο δελ  ππάξρεη  

κόλνο ηνπ, αιιά δεη  κέζα  ζηνπο  πνιινύο…» Σα παξαπάλσ αλαθέξνληαη ζηηο 

Αζθεηηθέο Γηαηάμεηο ηνπ  Μ. Βαζηιείνπ (ηνκ.57 ζ.42-43). 

 

Κάζε ρξόλν ηέηνηα κέξα νη άλζξσπνη ησλ γξακκάησλ θαη  εηδηθόηεξα όζνη 

εκπιεθόκαζηε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, δάζθαινη θαη καζεηέο όισλ ησλ βαζκίδσλ 

εθπαίδεπζεο , ηηκάκε ηνπο ηξεηο κεγάινπο απηνύο αγίνπο, ηνλ Βαζίιεην ηνλ Μέγα, ην 

Γξεγόξην ην ζενιόγν θαη ηνλ Ισάλλε ην Χξπζόζηνκν, αλαγλσξίδνληάο ηε ζεκαληηθή 

πξνζθνξά  ηνπο   θαη πξνβάιινληάο ηνπο σο δηαρξνληθά πξόηππα δαζθάισλ θαη 

καζεηώλ. ήκεξα δνύκε ζηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Πνιινύο αηώλεο πξηλ 

ηελ επηλόεζε ηνπ όξνπ απηνύ πξώηα ε Δθθιεζία κίιεζε ηε γιώζζα ηεο 

νηθνπκεληθόηεηαο. Σελ νηθνπκεληθόηεηα ηε βιέπνπκε ζηε δσή θαη ζην έξγν ησλ 

ηξηώλ Ιεξαξρώλ: είλαη γηα απηνύο κία βησκέλε εκπεηξία δσήο. Γελλεκέλνη ζε 

νηθνπκεληθό πεξηβάιινλ θαη κνξθσκέλνη θνληά ζηνπο  εζληθνύο θαη ηνπδαίνπο 

δαζθάινπο ηεο επνρήο ηνπο έλησζαλ ηελ νηθνπκεληθόηεηα ηνπ κελύκαηνο ηεο 

εθθιεζίαο ηνπ Χξηζηνύ ζηελ ίδηα ηνπο ηελ ππόζηαζε. Απηνί έλσζαλ ηελ  αλαηνιή κε 

ηε δύζε, απηνί ηνλ αξραίν κε ην λέν θόζκν ηνπ Χξηζηηαληζκνύ. Η νηθνπκεληθή απηή 

δηάζηαζε ηεο ζθέςεο ησλ παηέξσλ ηεο εθθιεζίαο είλαη ε απάληεζε ζηα αξλεηηθά ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο ηνπ ζήκεξα. Δίλαη η θέση ηεο Δθθιεζίαο ε νηθνπκεληθόηεηα: O 

ζύγρξνλνο ζενιόγνο Μάξηνο Μπέγδνο ιέεη: «Οη νξζόδνμνη ζπλδπάδνπλ ηελ επηβίωζε 

κε ηε ζπκβίωζε. Απηό εμππνλνεί ην ζεβαζκό ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζεκειηώλεη ηελ 

νηθνπκεληθόηεηα πνηνηηθά.  Οηθνπκεληθόηεηα ζεκαίλεη ε πξνηεξαηόηεηα ηεο δηαθνξάο. 

Η παγθνζκηνπνίεζε πξέπεη λα κεηνπζηωζεί ζε νηθνπκεληθόηεηα».Η άγλνηα ηνπ 

πιεζίνλ, ε παξάιεηςε ηνπ ζεβαζκνύ ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο,  νη πξνθαηαιήςεηο  θαη 

ηα ζηεξεόηππα δεκηνπξγνύλ ηνλ θνληακεηαιηζκό θαη ηνλ θάζε είδνπο θαλαηηζκό πνπ 

ηνλ απνξξίπηεη θαη ην ηεξό Δπαγγέιην. Σν πνύ κπνξεί λα νδεγήζεη ν 

θνληακεηαιηζκόο ην γλσξίδεη πιένλ θαιά  όιε ε αλζξσπόηεηα.  
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Ο Μ. Βαζίιεηνο ζηα έξγα ηνπ παξνπζηάδεη ηελ ηδαληθή κνξθή θνηλσληθήο δσήο. Η 

αηνκηθή ηδηνθηεζία, νη αληηζέζεηο, ν πινύηνο θαη ε αδηθία θαηαδηθάδνληαη. Αξλείηαη 

όηη κπνξεί θάπνηνο  λα είλαη δνύινο, εμαηηίαο ησλ πνιηηηθώλ θαη θνηλσληθώλ 

δεδνκέλσλ θαη αληηιήςεσλ. Σα αγαζά πξννξίδνληαη γηα όινπο θαη απνβιέπνπλ, κε 

ηελ θηήζε  θαη ρξήζε ηνπο, ζηελ επεκεξία όισλ. Πξέπεη λα θαιύπηνπλ  πξαγκαηηθέο 

αλάγθεο ηνπ αλζξώπνπ, ελώ ε ππέξβαζε απηνύ ηνπ κέηξνπ νδεγεί ζηελ πιενλεμία, 

ζηελ θνηλσληθή αδηθία θαη ηελ απαλζξσπία. Ο άλζξσπνο είλαη «νηθνλόκνο ησλ 

αγαζώλ πνπ έδσζε ν Θεόο», «δηαρεηξηζηήο ηνπ πινύηνπ θαη όρη ηδηνθηήηεο». Καη  

εμεγεί: «Πνιινί πινύζηνη πξόβαιαλ ην επηρείξεκα: πνηνλ αδηθώ, αθνύ όζα θαηέρσ 

είλαη δηθά κνπ; Πνηα δηθά ζνπ; Ρσηά ν Βαζίιεηνο. Από πνύ ηα πήξεο θαη ηα έθεξεο 

ζηε δσή; Δίλαη ζαλ λα πεγαίλεη θάπνηνο ζην ζέαηξν πξώηνο, λα πηάλεη ηελ θαιύηεξε 

ζέζε θαη κεηά λα βγάδεη έμσ όζνπο έξρνληαη κεηά από απηόλ ζεσξώληαο 

απνθιεηζηηθά δηθό ηνπ ην ζέακα πνπ πξννξίδεηαη γηα όινπο. Απηό θάλνπλ θαη νη 

πινύζηνη. Μαδεύνπλ ηα αγαζά πνπ είλαη θνηλά γηα όινπο ηνπο αλζξώπνπο, ηα 

ζεσξνύλ απνθιεηζηηθά δηθά ηνπο, επεηδή πξόιαβαλ απηνί πξώηνη θαη ηα πήξαλ». 

Αιιά θαη γηα ηνλ Ισάλλε ην Χξπζόζηνκν ην ζρήκα πινύζηνη-θησρνί ππήξμε 

ζηαπξόο. Δμεγεί ινηπόλ ν Ισάλλεο  όηη ν αέξαο ε γε ην νηθόπεδν θαη ηα πιηθά είλαη 

ηνπ Θενύ. Έηζη θαη ηα ρξήκαηα είλαη θνηλά αθνύ είλαη δώξν ηνπ Θενύ θαη όρη δηθά 

καο. Καηαιαβαίλεη θαλείο ηηο πξσηνπνξηαθέο ηνπο ηδέεο γηα ηελ επνρή ηνπο θαη ηελ 

νηθνπκεληθή ηνπο  αμία  γηα όιεο ηηο επνρέο.  

 

Η ζθέςε  ησλ ηξηώλ ηεξαξρώλ απνηειεί γλώκνλα γηα ηελ ειιεληθή παηδεία.. Η 

ηερληθννηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη έλαο από ηνπο θύξηνπο ζηόρνπο ηεο παηδείαο 

ζήκεξα. Παηδεία ινηπόλ δίρσο αμίεο δελ ππάξρεη. Οη ηξεηο Ιεξάξρεο έβιεπαλ ηνλ 

άλζξσπν σο θέληξν ηεο δεκηνπξγίαο, όρη θπζηθά σο θέληξν πνπ γηα ράξε ηνπ πξέπεη  

λα ιεειαηεζνύλ ηα πάληα, αιιά σο θνηλσλό ηνπ Θενύ θαη πξνζηάηε ηεο θύζεο. Σνλ  

ζεσξνύζαλ πξόζσπν θαη όρη κάδα. Οη άλζξσπνη δελ ήηαλ απξόζσπν ζύλνιν, αιιά 

αλεπαλάιεπηεο πξνζσπηθόηεηεο πνπ ζα έπξεπε λα δηδάζθνληαη δηα βίνπ. Η παηδεία  

είλαη ε αλύςσζε ηνπ πξνζώπνπ, ηνπ θάζε πξνζώπνπ  μεπεξλώληαο ην επίπεδν ηνπ 

αηόκνπ θαη  νδεγεί  ζηελ  αγάπε. Κιείλνληαο  ιέεη ν Μ. Βαζίιεηνο: «Απηόο πνπ  

αγαπάεη ηνλ ζπλάλζξσπό  ηνπ δελ  θαηέρεη ηίπνηε πεξηζζόηεξν από απηόλ… Όζν 

θάπνηνο  πιενλάδεη ζηνλ πινύην, ηόζν πζηεξεί ζηελ  αγάπε». 

 

Το παρόν μήνυμα να αναγνωςτεί ςε όλεσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ τησ αρμοδιότητάσ 

ςασ. 
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