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  Αν υπήρχε ο όρος «Φιλόσοφοι του Βυζαντίου», τότε αυτός θα ταίριαζε στους
τρεις Ιεράρχες που τιμούμε σήμερα: τον Βασίλειο τον Μέγα, τον Ιωάννη τον
Χρυσόστομο και τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, οι οποίοι διέθεταν βαθιά ελληνική
παιδεία,  σπουδαία  θεολογική  μόρφωση    (Γιαννακοπούλου  2008,  3),  κι
αναδείχθηκαν  στοχαστές  μεγάλου  κύρους.  «Ορισμένοι  σημερινοί  ορθόδοξοι
διανοούμενοι  υποστηρίζουν  ότι  στην  Ιστορία  της  Φιλοσοφίας,  η  φιλοσοφική
σύνθεση των εν λόγω Καππαδοκών «έχει τη θέση της δίπλα στην πλατωνική και
αριστοτελική συνεισφορά» (Διζικιρίκης 1996, 119). 
 Έζησαν  τον  4ο αι.  μΧ,  εποχή  ταραχών  και  γοτθικών  εισβολών,  αλλά  και
συγχρόνως εποχή που ο χριστιανισμός θριάμβευσε επί της ειδωλολατρίας.
  Την  εποχή  αυτή  οι  αυστηρότεροι  των  χριστιανών  επιμένουν  στην  ανάγκη
αποφυγής  κάθε  εθνικού  βιβλίου,  μολονότι  η  ελληνική  παιδεία  δεν  είχε
καταδικαστεί από τον Χριστό και τους αποστόλους. Ωστόσο η Εκκλησία ούτε
απαγόρευσε  τη  μελέτη  εθνικών  κειμένων,  απορρίπτοντας  την  παρεχόμενη
εκπαίδευση ούτε εγκαθίδρυσε ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό σύστημα με ίδρυση
σχολείων ειδικά για χριστιανούς και σε αυτό συνέβαλαν αποφασιστικά οι Τρεις
Ιεράρχες που υποστήριξαν με το κύρος τους τη διατήρηση της κλασικής παιδείας
στην εκπαίδευση (Mango 199, 161). 
  Πίστευαν πως ήταν θεμιτό, ακόμη κι αναγκαίο να μελετά κανείς τα κλασικά
κείμενα  για να ασκήσει το μυαλό του, να αποκτήσει ευγλωττία,  δηλαδή τις
απαραίτητες  δεξιότητες  για  την  υπεράσπιση  της  αλήθειας.  Ο  αυστηρότατος
ηθικολόγος Ιωάννης  Χρυσόστομος θεωρεί  δεδομένη την παρακολούθηση των
κανονικών σχολείων και συνιστά στα χριστιανόπουλα  να μελετούν ολόκληρη
την  Καινή Διαθήκη,   μετά τις  εγκύκλιες  σπουδές  τους,  περίπου στα  18 τους
χρόνια (Mango 1999, 159-160) .  
 Ο Μέγας Βασίλειος  σε  μια προσφώνηση προς τους ανεψιούς του,  θέτει  το
ερώτημα «Πώς μπορεί να ωφεληθεί κανείς από την ελληνική γραμματεία;»  Ένα
χρήσιμο παράδειγμα είναι του Μωυσή που έμαθε τη σοφία των Αιγυπτίων πριν
πλησιάσει τη θεώρηση της Αλήθειας.  Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν οι χριστιανοί
πρέπει να επωφελούνται από την κλασική παιδεία.  Ενδιαφέρον παρουσιάζει το
καλοδουλεμένο  αυτό  κείμενο  αττικού  λόγου  του  Μ.  Βασιλείου  που  είναι
διανθισμένο με άμεσες και έμμεσες αναφορές στους:  Πλάτωνα,   Πλούταρχο,
Όμηρο,   Ησίοδο, Σόλωνα, Θέογνη και  άλλους κλασικούς συγγραφείς. Ο Μ.
Βασίλειος  αγαπούσε  την  εκλεπτυσμένη  φιλολογία  όσο  και  κάθε  αληθινά
καλλιεργημένος  άνθρωπος  του  4ου  αιώνα  μ.  Χ.  Η  ιδέα  να  απορρίψει  την
ειδωλολατρική κληρονομιά δεν πέρασε καθόλου από το νου του παρόλο που
αναδείχθηκε ο νομοθέτης του ανατολικού μοναχισμού (Mango 1999, 160). 
  Τελικά  -  και  με  τη  στάση  των  Τριών  Πατέρων  -  διαπιστώνεται  πως  ο
χριστιανισμός θα δώσει  στη ρητορική, η οποία αποτελούσε το κύριο αντικείμενο
της παραδοσιακής εκπαίδευσης, την πρακτική εφαρμογή που της έλειπε, δηλαδή



το  κήρυγμα.   Όλες οι  δεξιοτεχνίες  της  σύνθεσης και  της  πειθούς  μπορούσαν
τώρα  να  εφαρμοστούν  για  έναν  θεάρεστο  σκοπό.   ΄Αλλωστε,  στην  Ύστερη
Αρχαιότητα  δεν  υπάρχουν  καλύτερα  παραδείγματα  ευγλωττίας,  ομολογεί  ο
βυζαντινολόγος Mango,  από τα κηρύγματα των Καππαδοκών Πατέρων και του
Ιωάννη του  Χρυσοστόμου (Mango 1999, 161). 
  Η Γλύκατζη-Αρβελέρ τονίζει πως οι Τρεις Ιεράρχες συνέβαλαν στην εδραίωση
της  ελληνόφωνης  παιδείας  και  στην  πρόοδο  της  ελληνογλωσσίας.   Στις
κατηγορίες  του  αυτοκράτορα  Ιουλιανού,  ο  οποίος  είχε  αμφισβητήσει  το
δικαίωμα να χρησιμοποιούν οι «Γαλιλαίοι»-δηλαδή οι χριστιανοί- την ελληνική
γλώσσα, ο Γρηγόριος Ναζιανζηνός στην διατριβή Τίνος το ελληνίζειν απαντά ότι
οι  χριστιανοί  κληρονόμησαν  τα κατορθώματα  και  τις  συνήθειες  των αρχαίων
Ελλήνων.  Έτσι  όλη  η  χριστιανική  γραμματεία  που  βασίζεται  στο  έργο  των
Πατέρων  είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα (Αρβελέρ 2016, 26).   
 Ο Βασίλειος ο Μέγας προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών μελετητών, οι οποίοι
καταθέτουν ότι υπήρξε μια πολύπλευρη προσωπικότητα, με εξαιρετικές σπουδές
στο ενεργητικό του, με καινοτόμες ιδέες και μεγάλη συνεισφορά στη διαφύλαξη
της ενότητας της Εκκλησίας,  στην εξέλιξη και οργάνωση του μοναστηριακού
βίου, με σπουδαίο κοινωνικό έργο. Διακρίθηκε ως επίσκοπος κι έμεινε γνωστός
ως  ιδρυτής  φιλανθρωπικών  ιδρυμάτων  κι  αποφασιστικός  αντίμαχος  του
Αρειανισμού (Γιαννακοπούλου 2008, 6).
  Ενδιαφέρουσες  είναι  οι  απόψεις  του  για  την  τέχνη  σε  σχέση  με  τη  θεία
δημιουργία, διότι φαίνεται πως γνώριζε καλά τις απόψεις του Αριστοτέλη και
χαρακτήριζε την τέχνη ως μίμηση και μέσον παιδείας. Στην αντίληψη της φύσης
διαπιστώνουμε τη βαθύτατη εκτίμησή του για την ομορφιά της. Και «όλοι μας
έχουμε  διαβάσει  λίγο-πολύ  τους  ύμνους-αληθινά  ποιήματα-του  Μεγάλου
Βασιλείου  για  τη  φύση,  έργο  του  Θεού  όπου  ο  άγιος  το  δοξάζει  για  τα
παραδείσια  δάση,  τους  δρυμούς,  τους  χλοερούς  λειμώνες»,  ομολογεί  ένας
μελετητής (Διζικιρίκης 1996, 149). 
  Ο  Βασίλειος  αφού  μελέτησε  στα  ταξίδια  του  πολλές  μορφές  ασκητισμού,
επέλεξε τον κοινοβιακό μοναχισμό επειδή προσφέρει δυνατότητες για άσκηση
στην  αδελφική ευσπλαχνία  και  βελτίωσης  μέσω των παραδειγμάτων  και  των
συμβουλών. Ίδρυσε στους Αννήσους (Αnnesi) του Πόντου ένα κοινόβιο μετρίου
μεγέθους και αυτό αποτέλεσε τον κανόνα σε όλη τη βυζαντινή περίοδο (Mango
1988, 134). Αξίζει να αναφερθεί πως ο μοναχισμός του Βυζαντίου, του οποίου
αναδείχθηκε νομοθέτης ο Βασίλειος, αποδείχθηκε ανθεκτικός, επέζησε και της
ίδιας της βυζαντινής αυτοκρατορίας.  
 Ο  Ιωάννης,  υπήρξε,  κατά  τον  αείμνηστο  βυζαντινολόγο  Καραγιαννόπουλο,
«άνθρωπος με παρρησία, φλογερός χαρακτήρας, ρήτωρ ασύγκριτος που εμάγευε
τους πιστούς, στους οποίους η ασκητική του ζωή, το ηθικόν του ανάστημα και οι
υπηρεσίες  στους  φτωχούς  ενέπνεαν  σεβασμό  κι  απέραντη  αγάπη».  Με
εντυπωσιακό σθένος  ως κάτοχος του επισκοπικού θρόνου Κωνσταντινουπόλεως
απέκρουσε τις αξιώσεις του Γότθου Γαϊνά, στηρίζοντας τον άβουλο Αρκάδιο το
έτος 400 μ.Χ, που μάλλον θα υπέκυπτε στις αξιώσεις του. Με παρρησία πάντοτε
δεν δίστασε να ψέγει το κακό οπουδήποτε το διαπίστωνε, θεωρώντας τον εαυτό



του υπεύθυνο απέναντι στο λειτούργημά του και στον Θεό για την πάταξη της
κακίας και της ανομίας (Καραγιαννόπουλος 1980, 210 και 215). 
  Ενδιαφέρον έχουν οι απόψεις του Ιωάννη Χρυσοστόμου για τη φιλία που την
εξυμνεί  για  τα  πνευματικά  οφέλη  που  προσφέρει  και  τη  χαρακτηρίζει
πολυτιμότερη από μύριους θησαυρούς.  Κι αυτό γιατί η πραγματική φιλία που
βασίζεται  στην  ανιδιοτελή  χριστιανική  αγάπη  έχει  αυξητική  δύναμη.  Ο
άνθρωπος που έχει δέκα φίλους δεν καταβάλλεται εύκολα από κανέναν εχθρό,
γιατί  ο  εχθρός  δεν  αντιμετωπίζει  έναν  αλλά  δέκα.  Δεν  κινδυνεύει  από  τη
φτώχεια,  αφού  έχει  είκοσι  χέρια  που  εργάζονται  για  να  τον  συντηρούν.  Η
σημασία όμως της φιλίας φαίνεται  κυρίως στην έλλειψή της.  Όποιος δεν έχει
φίλους δεν μπορεί να μοιραστεί τη χαρά του και τα αγαθά του, ενώ τον κυριεύει
ο φόβος για την απώλειά τους, αφού αισθάνεται ότι δεν μπορεί να εμπιστευθεί
κανέναν. Η διδασκαλία για την αξία της φιλίας αποδεικνύεται ιδιαίτερα επίκαιρη
και  ωφέλιμη  πνευματικά  στη  σημερινή  εποχή,  που  οι  ανθρώπινες  σχέσεις
γίνονται διαρκώς πιο απρόσωπες και ιδιοτελείς (Βάντσος 2012). 
   Ο Γρηγόριος υπήρξε πολυγραφότατος και μέσα από τα έργα του αντλούμε
βιογραφική πληροφόρηση για την πολυτάραχη ζωή του  (Βαρδάκας, 2011,  6 ).
 Σημαντικό  τμήμα  του  έργου  του  καταλαμβάνουν  οι  λόγοι  για  την  ηθική
ανόρθωση  του  ποιμνίου  του,  που  ξεχωρίζουν  για  την  ποιητικότητα,  το
καλλιεργημένο ύφος και τη ρητορική δεινότητα του ίδιου.  Έγραψε εκατοντάδες
επιστολές. Μεταξύ  αυτών  η  επιστολή  53  προς  τον  Νικόβουλο  αποτέλεσε
πρότυπο  συγγραφής  επιστολών  για  τους  μεταγενέστερους  επιστολογράφους.
Επίσης έγραψε περισσότερα από 400 ποιήματα με ποικίλο περιεχόμενο, τα οποία
αριθμούν συνολικά περίπου 18.000 στίχους   (Ντέντος 2011, 30-31).
 Στο ποίημα  Εις τα Έμμετρα θέτει  ο  ίδιος τους  στόχους  που επιδιώκει  με  τη
σύνθεση των ποιημάτων του, δηλαδή να καταστήσει τη χριστιανική διδασκαλία
περισσότερο προσιτή και εύληπτη ιδιαιτέρως προς τους νέους (Ντέντος 2011,
42-43).
  Χρησιμοποιώντας πολλές εκφραστικές φόρμες που κληροδότησε η ποιητική
παράδοση  και μια μεικτή ποιητική σχεδόν ομηρίζουσα γλώσσα, με στοιχεία της
αττικής και πάμπολλα δάνεια της ιωνικής διαλέκτου, κατορθώνει να συνθέσει
ένα γλωσσικό υφαντό, το οποίο συγκρότησε από τη μελέτη της προγενέστερης
λογοτεχνικής παράδοση. Μάλιστα «ο Γρηγόριος επηρεάστηκε κυρίως από τον
πρώτο  διδάξαντα  της  επικής  ποίησης,  τον  Όμηρο,  επιχειρώντας  μια
επανασύνδεση με το απώτατο λογοτεχνικό παρελθόν» (Ντέντος 2016, 60-61).
  Με τον Ναζιανζηνό η χριστιανική ποίηση της ύστερης Αρχαιότητας έφτασε στο
απόγειό  της  και  κατάφερε  να  καταστεί  πρότυπο  μίμησης  από  τους
μεταγενέστερους  ποιητές.   Μάλιστα  ο  αλεξανδρινός  ποιητής  ΚΠ  Καβάφης
πολλές φορές αναφέρεται  στη σπουδαιότητα του έργου του Γρηγορίου.  «Δύο
ποιήματα εναυάγησαν γιατί δε βρήκα Γρηγόριο Ναζιανζηνό!» (Ντέντος 2016,
22).
Παραθέτουμε κάποιους μεταφρασμένους γνωμολογικούς στίχους του Γρηγορίου:
Γνώρισε τον εαυτό σου, άριστε, ποιος είσαι και από πού κατάγεσαι 
μόνο έτσι εύκολα θα κατορθώσεις την αρχέτυπη ομορφιά σου.
Σε μεταφέρει η καθημερινότητα και περιπλανιέται όποιος είναι απερίσκεπτος



ο σταθερός στο φρόνημα έχει ζωή αιώνια. 
Όποιος εμπιστεύεται αυτά που πηγαινοέρχονται 
εμπιστεύεται ένα αεικίνητο ποτάμι  (Ντέντος 2016, 120-121).
 Το συγγραφικό τους έργο υπήρξε κολοσσιαίο! Τεράστια ήταν και η επιρροή
τους στη διαμόρφωση του χριστιανικού Βυζαντίου που δεν αποστρέφεται ούτε
την εθνική τέχνη ούτε την εθνική σοφία  κι ακτινοβόλησε πνεύμα και πολιτισμό
στην  οικουμένη,  κάνοντας  τον  Καβάφη να  καμαρώνει  για  τον   «ένδοξό  μας
βυζαντινισμό» που συνοδευόταν από «τιμές μεγάλες της φυλής μας».

 Στη  σημερινή  εποχή  αξίζει  να  προβληματιστούμε  πάνω  στις  διαπιστώσεις
ανθρώπων του πνεύματος που μιλούν:
* για «χρηστική» σχολική παιδεία και «χωλαίνουσα», λόγω και  του παράλληλου
φαινομένου της παραπαιδείας
* για προσπάθεια «εξηλιθίωσης των μαζών» από την τηλεόραση 
* για το φαινόμενο του «λειτουργικού αναλφαβητισμού», δηλαδή της αδυναμίας
κατανόησης  βασικών  εννοιών,  της  άγνοιας  του  περιεχομένου  λέξεων,  που
συνεπάγεται την αδυναμία κατανόησης του προφορικού και του γραπτού λόγου
και  τον πρωτογονισμό στην επικοινωνία. 
  Όμως, κατά τον Γιανναρά, «άνθρωπος χωρίς γλώσσα είναι άνθρωπος χωρίς
σκέψη, άβουλος, αστόχαστος, έρμαιος των ενστίκτων του και της προπαγάνδας».
Δυστυχώς πέρα από την «αγλωσσία», που ερμηνεύεται ως πρωτογονισμός της
εκφραστικής,  η σύγχρονη αγραμματοσύνη αποδεικνύει  την περιφρόνηση προς
την ελληνική γλώσσα που διανύει μια θαυμαστή διαδρομή αιώνων κι αποτελεί
ένα πνευματικό επίτευγμα και  κληροδότημα.
  Σήμερα  που   η  ιστορική  συνέχεια  του  ελληνισμού  κρίνεται  πια  ως
«κατασκευή»,  έχοντας  υπόψη βέβαια πως η ιστορία  εργαλειοποιείται  για  την
εξυπηρέτηση  της  ρητορικής  και  των  πολιτικών  στοχεύσεων  της  εκάστοτε
εξουσίας,               οι Τρεις Οικουμενικοί Διδάσκαλοι

ας είναι οι οδοδείκτες μας στην πορεία μας,
κι ας μεσιτεύουν στον Θεό για τον φωτισμό μας
και για  τη  συνειδητοποίηση του χρέους μας. _
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Βάντσος  Μ.  2012.  «Η  φιλία  κατά  τον  άγιο  Ιωάννη  Χρυσόστομο»
ikee.lib.auth.gr/record/221482 (άρθρο σε Πρακτικά συνεδρίου)

Γιανναρά, Χ.    «Ο πρωτογονισμός του ασύλου»  Καθημερινή 24/11//2019,  «Λειτουργικός
αναλφαβητισμός»  Καθημερινή 19/9/2019,  «Διασκεδάζουμε  όλοι  στην  κηδεία, Καθημερινή
10/11/2019, «Αναλφαβητισμός, δηλαδή αυτοχειρία» Καθημερινή  23/9/19.


