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Λεμηθό εηδηθώλ όξσλ
1. Αξεηαλνηζκφο: Ο φξνο αξεηαληζκφο αλαθέξεηαη ζηηο ζενινγηθέο ζέζεηο πνπ έγηλαλ
επξέσο γλσζηέο απφ ην ζενιφγν θαη πξσηνπξεζβχηεξν Άξεην (π. 250-336), ν νπνίνο
έδεζε θαη δίδαμε ζηελ Αιεμάλδξεηα ηεο Αηγχπηνπ ζηηο αξρέο ηνπ 4νπ αηψλα. Ζ πην
ακθηιεγφκελε πηπρή ησλ δηδαζθαιηψλ ηνπ Άξεηνπ αθνξνχζε ηε ζρέζε κεηαμχ
ηνπ Θενχ

Παηέξα θαη

ηνπ

πξνζψπνπ

ηνπ Ηεζνχ

Υξηζηνχ κε

ζεκαληηθέο ηξηαδηθέο πξνεθηάζεηο.
Οη αξηαλνί ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο ηνπο νκνηνπζηαλνχο, ηνπο φκνηνπο θαη
ηνπο αλφκνηνπο.
Οκνηνπζηαλνχο :ήηαλ εκηαξεηαλνί, παξαδέρνληαλ αιεζηλή νκνηφηεηα αλάκεζα ζηνλ
Παηέξα θαη ζηνλ Τηφ. Απηή ε κεξίδα πξνζπαζνχζε λα κεηξηάζεη ηηο αληηζέζεηο.
κνηνη: απηή ε κεξίδα ήηαλ Αξεηαλνί πνπ δέρνληαλ φηη ν Παηέξαο είλαη «φκνηνο» κε
ηνλ Τηφ ρσξίο λα πξνζδηνξίδνπλ ηελ νκνηφηεηα, γηα λα κελ πξνθαινχλ δηαθσλίεο.
Γέρνληαλ φηη ν Τηφο είλαη φκνηνο κε ηνλ Παηέξα κφλν θαηά ηε βνχιεζε θαη ηηο
ελέξγεηεο.
Αλφκνηνη: ήηαλ αθξαίνη Αξεηαλνί, πνπ δέρνληαλ φηη ν Παηέξαο είλαη θηίζηεο θαη ν
Τηφο θηίζκα . νλνκάζηεθαλ έηζη δηφηη δελ δέρνληαλ θακία νκνηφηεηα ηνπ Τηνχ πξνο
ηνλ Παηέξα.
2. Πλεπκαηνκάρνη: Έηζη νλνκάζηεθαλ φζνη ακθηζβήηεζαλ ηε ζεφηεηα ηνπ Αγίνπ
Πλεχκαηνο. Άιινη απφ απηνχο ήηαλ θαζαξνί Αξεηαλνί θαη άιινη ήηαλ νκνηνπζηαλνί.
Οη ηειεπηαίνη κεηά ηε χλνδν ηνπ 362 ζηελ Αιεμάλδξεηα, πξνζέγγηζαλ ηνπο
νξζνδφμνπο κε βάζε ην νκννχζην ηεο Νίθαηαο , αιιά δελ ην δέρηεθαλ θαη γηα ην Άγην
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Πλεχκα. Έιεγαλ φηη δελ ζπγθαιείηαη ζηε ζεφηεηα, αιιά ζηελ θνξπθή ησλ
δεκηνπξγεκάησλ.

Πεξίιεςε
Ο Μέγαο Βαζίιεηνο άθεζε ζπνπδαίν παηδαγσγηθφ έξγν ην νπνίν ηνλ θαζηζηά έλαλ
απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θσζηήξεο ηεο επνρήο ηνπ. Μέζα απφ ηα έξγα ηνπ θαη ηελ
δξάζε ηνπ πξνζπάζεζε λα δηακνξθψζεη ηελ αγσγή ησλ λέσλ αλζξψπσλ, κειψλ ηεο
ρξηζηηαληθήο θνηλφηεηαο. Οη παηδαγσγηθέο ηδέεο ηνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πίζηε πξνο
ην Θεφ θαη ηελ απέξαληε αγάπε ηνπ πξνο ηνλ άλζξσπν. Πην ζπγθεθξηκέλα
αζρνιήζεθε κε ηελ ζρέζε ηεο ρξηζηηαληθήο ζενινγίαο κε ηελ αξραηνειιεληθή
παξάδνζε. Αθφκα κίιεζε γηα ηα κέζα ηεο αγσγήο ηα νπνία είλαη ηξία: ε νηθνγέλεηα,
ην ζρνιείν θαη ε εθθιεζία. Σν θάζε έλα απφ απηά εθηειεί δηαθνξεηηθφ ξφιν ζηε δσή
θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ παηδηψλ θαη γηα απηφ ζα πξέπεη λα
γίλεηαη πξνζεθηηθή κειέηε ηνπ. ζν αθνξά ηα ζρνιεία δελ έκεηλε κφλν ζε
ζεσξεηηθέο παξαηλέζεηο αιιά πξνρψξεζε ζην πξαθηηθφ κέξνο. Γηακφξθσζε ην
παηδαγσγηθφ ζχζηεκα ησλ κνλαζηεξηαθψλ ζρνιείσλ δίλνληαο ζπγθεθξηκέλεο
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηνπο εθπαηδεπηέο-παηδαγσγνχο. Σν παηδαγσγηθφ ζχζηεκα
αλαιχζεθε πνιχπιεπξα ηφζν γηα ηνπο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα έρεη φζν θαη γηα ηα
κέζα πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ν παηδαγσγφο. Ο ππέξηαηνο ζηφρνο ηεο αγσγήο
είλαη ε κφξθσζε πνιηηψλ κε βαζεηά εζηθή, ε δεκηνπξγία ηέιεησλ ρξηζηηαλψλ.

Abstract
Mega Vasilios (or Saint Vasilios) has been acclaimed to be one of the most renowned
luminary of his era mainly due to his great pedagogical lifework. He was the one who
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tried to configure the young people’s education , who were members of the early
Christian society, through his pieces of work. All he had in mind about education
were characterised by his faith towards God and his endless love for other people. He
was particularly occupied with the interrelation between Christian theology and
ancient Greek tradition, and referred to the three channels of education: family, school
and the Church. Each one of them plays a special role to the whole life and
development of children’s personality, and for this reason they deserve a careful
study. As far as schools are concerned, he minded giving not only theoretical , but
also practical advice and instructions. He formulated the educational system of the
monastery schools giving specified guidelines to the educators. This educational
system was furthermore analysed not only for the aims it presented but for the
pedagogical means educators and teachers used as well. Education should have a very
specific direction: that of making people deeply educated and morally fully equipped,
but also creating the perfect Christians.
ΛΔΞΔΗ-ΚΛΔΗΓΗΑ: παηδαγσγηθφ ζχζηεκα, ρξηζηηαληθή θαη αξραηνειιεληθή
παξάδνζε, νηθνγέλεηα, ζρνιείν, εθθιεζία, ζηφρνη θαη κέζα αγσγήο
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Οη εθπαηδεπηηθέο απφςεηο ηνπ Μεγάινπ Βαζηιείνπ θαη νη
επηδξάζεηο ηνπ ζην ΓΔΠΠ
Δηζαγσγή
Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία εθπνλήζεθε κε ζθνπφ λα παξνπζηάζεη ην βίν ηνπ
Μεγάινπ Βαζηιείνπ, Παηέξα ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο, κε θαηαγσγή απφ ηε
Καππαδνθία αιιά θαη ην κεγάιν παηδαγσγηθφ ηνπ έξγν.
Γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ην έξγν ηνπ Μεγάινπ
Παηέξα, ζα πξέπεη πξψηα λα θάλνπκε κηα κηθξή αλαθνξά ζηα ρξνληθά πιαίζηα ηεο
δσήο θαη ηεο δξάζεηο ηνπ. Ζ παξνχζα κειέηε ζα επεθηαζεί ζην βίν, φπνπ ζα
αλαθεξζνχκε ζε βηνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ Αγίνπ, ζην ζπγγξαθηθφ ηνπ έξγν, ζηα
ηζηνξηθά θαη ζηα ζενινγηθά πιαίζηα ηεο επνρήο αιιά ζα αλαθεξζνχκε θαη ζην
παηδαγσγηθφ ηνπ έξγν φπσο απηφ πξνβάιιεηαη θπξίσο ζην έξγν ηνπ , ζηελ επηξξνή
ηνπ ζηελ θαηερεηηθή δηδαζθαιία ηεο εθθιεζίαο ,ελψ ζην ηέινο ζα παξνπζηαζηή ην
αλ ε παηδαγσγηθή ηνπ έρεη αζθήζεη επηξξνή ζην ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.
Ζ έξεπλα πνπ αθνινπζεί είλαη βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη κειεηά ηα γξαπηά
ηεθκήξηα θαη ηηο πεγέο πνπ πξνυπάξρνπλ θαη αλαθέξνληαη ζην παξφλ ζέκα ηα ζεηηθά
ζηνηρεία απηήο ηεο κεζφδνπ κειέηεο είλαη πσο ηα έγγξαθα ηεθκήξηα κπνξνχλ λα
δψζνπλ πιεξνθνξίεο ζε βάζνο φπσο θαη κεγάιν αξηζκφ ζηνηρείσλ ε κέζνδνο απηή
ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο φηαλ ε έξεπλα είλαη ηζηνξηθή ή έρεη θάπνηα ηζηνξηθή
δηάζηαζε. Σα αξλεηηθά απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη πσο ν εξεπλεηήο εμαξηάηαη
απνθιείζηεθα απφ ηηο πεγέο νη νπνίεο πνιιέο θνξέο κπνξεί λα κεξνιεπηνχλ, ελψ
επηπξφζζεηα ελδέρεηαη λα κελ είλαη εθηθηφ λα ειεγρζνχλ.
Ζ δνκή ηεο εξγαζίαο πνπ αθνινπζεί είλαη ε εμήο: ζην πξψην θεθάιαην ζα
αλαθεξζνχκε ζην βίν ηνπ Μεγάινπ Βαζηιείνπ, ζην ζπγγξαθηθφ ηνπ έξγν θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηα παηδαγσγηθά ηνπ έξγα, ζηε ζχλδεζε ηεο ρξηζηηαληθήο ζενινγίαο
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θαη ηεο αξραίαο παξάδνζεο φπσο πξνβάιιεηαη απφ ηα έξγα ηνπ, ζα παξνπζηαζηεί ε
ζενινγηθή θαη Δθθιεζηαζηηθή δηδαζθαιία, ε δνγκαηηθή ηεο επνρήο , ηα ηζηνξηθά
πιαίζηα ηεο επνρήο θαη ηέινο ζα πξνζπαζήζνπκε λα εηζάγνπκε ηνλ Μέγα Βαζίιεην
κέζα ζηα ηζηνξηθά πιαίζηα ηεο επνρήο ηνπ. Σν δεχηεξν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο
πεξηγξάθεη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν ηνπ Ηεξάξρε. ηελ πξψηε ελφηεηα αλαθέξεηαη ε
αγσγή ζηνπο πξσηνρξηζηηαληθνχο ρξφλνπο ζηελ Οξζφδνμε Αλαηνιή, ζηε δεχηεξε ε
ζεκαζία ησλ κνλαζηεξηαθψλ ζρνιείσλ, ελψ ζηελ ηξίηε ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ
ζηελ Δθθιεζία απφ ηνπο πξσηνρξηζηηαληθνχο ρξφλνπο. πλερίδνληαο, αλαθέξνληαη νη
θαηερεηηθέο ζρνιέο θαη ηέινο ε θαηερεηηθή ζρνιή ησλ Σξηψλ Μεγάισλ
Καππαδφθσλ. Σν ηξίην θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θέξεη ηνλ ηίηιν «νη
εθπαηδεπηηθέο απφςεηο ηνπ Μεγάινπ Βαζηιείνπ» θαη απνηειείηαη απφ ηηο εμήο
ελφηεηεο: νη άμνλεο ηεο αγσγήο, ηα κέζα ηεο αγσγήο θαη ε απήρεζε ηνπ έξγνπ ηνπ
Βαζηιείνπ ζηε ζχγρξνλε αγσγή. Σέινο ε εξγαζία θιείλεη κε ηνλ επίινγνζπκπεξάζκαηα.
Καηά ηνλ Γ’ αηψλα ινηπφλ, ν ρξηζηηαληζκφο γίλεηαη, πιένλ, ε επίζεκε
ζξεζθεία ηνπ ξσκατθνχ θξάηνπο. Δηδηθά γηα ηελ εθθιεζία ηεο Καππαδνθίαο ππήξμε
ιακπξή πεξίνδνο αθνχ ζηελ πεξηνρή εκθαλίζηεθαλ πνιινί δηαθεθξηκέλνη ζενιφγνη.
Ο Υξηζηηαληζκφο δηαδφζεθε επξέσο ζηελ πεξηνρή ράξε ζηελ δξάζε ηνπ Γξεγνξίνπ
Νενθαηζαξείαο1 θαη επηθξάηεζε γεληθά ζρεδφλ, θαηά ηελ επνρή απηή. Απφ ηελ άιιε
ν εμειιεληζκφο ηεο πεξηνρήο θαζπζηέξεζε αξθεηά. Απφ δηνηθεηηθήο πιεπξάο
πξνάγνληαη ζε κεηξνπφιεηο νη ζεκαληηθφηεξεο πφιεηο ηεο, ε Kαηζάξεηα θαη ηα
Tχαλα.ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ αηψλα, ην κεηξνπνιηηηθφ ζξφλν ηεο Kαηζάξεηαο
θαηέρεη ν Mέγαο Bαζίιεηνο ν νπνίνο ζεσξνχζε ηελ θιαζζηθή παηδεία, ηνλ αξραίν
ειιεληθφ πνιηηηζκφ, ηε θηινζνθία, ηελ παξάδνζε θαη ηνλ Υξηζηηαληζκφ σο ηηο δχν
φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο κε ηνλ γεληθφηεξν φξν «παίδεπζηο». Tν πινχζην
ζενινγηθφ, θνηλσληθφ θαη δηνηθεηηθφ ηνπ έξγν ζθξάγηζε ηελ εθθιεζία ηεο
Kαππαδνθίαο θαη ηελ εθθιεζηαζηηθή ηζηνξία, επξχηεξα. Mαδί κε ηνλ αδειθφ ηνπ, ην
Γξεγφξην, επίζθνπν Nχζζεο θαη κε ην Γξεγφξην ην Nαδηαλδελφ ζεκειίσζαλ ηελ
πλεπκαηηθή παξάδνζε ηεο Kαππαδνθίαο, ηε ζενινγία ηνπ λεπηηθνχ βίνπ θαη ηνπο
θαλφλεο ηνπ θνηλνβηαθνχ κνλαρηζκνχ.
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Χριςτιανόσ επίςκοποσ του 3ου αιώνα. Θεωρείται Πατζρασ τθσ Εκκλθςίασ και άγιοσ από τθν
Ορκόδοξθ και τθν Κακολικι Εκκλθςία
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Οη Καππαδφθεο ζενιφγνη πξνέξρνληαη φινη απφ αξηζηνθξαηηθέο νηθνγέλεηεο
γαηνθηεκφλσλ θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ιεπηφηεηα θαη επγέλεηα θαη ζηνπο ηξφπνπο
ηνπο θαη ζηηο ζθέςεηο ηνπο. πλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ζπγγέλεηα θαη θηιία, θαη
επηπιένλ εκθαλίδνπλ θαη ηαπηφηεηα αληηιήςεσλ ζε κεγάια εθθιεζηαζηηθά θαη
ζενινγηθά πξνβιήκαηα. Αθφκε νη θαππαδφθεο παηέξεο ζπλέβαιαλ ζηε λίθε ηεο
Οξζνδνμίαο θαηά ηνπ Αξεηαληζκνχ θαη ηεο Πλεπκαηνκαρίαο (Υξήζηνπ, 1991).

Αλαζθόπεζε βηβιηνγξαθίαο
Πξηλ αλαθεξζνχκε ζην βίν ηνπ Μεγάινπ Παηέξα ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο, ζα ήηαλ
ζπλεηφ λα αλαθεξζνχκε ζηηο πεγέο πνπ έρνπλ εμεηαζηεί γηα ην βίν ηνπ κεγάινπ
απηνχ αλδξφο.
ρεηηθά κε ηηο πεγέο ινηπφλ γηα ην βίν ηνπ έρνπκε απφ ζπγγξάκκαηα ηνπ
ηδίνπ, απφ ηηο επηζηνιέο ηνπ Γξεγνξίνπ Θενιφγνπ2 , «Λφγνο 43, επηηάθηνο εηο
Βαζίιεηνλ» θαη ηνπ Γξεγνξίνπ Νχζζεο 3 «εηο ηνλ ίδηνλ αδειθφλ επηηάθηνο» . Αθφκε
αληινχκε πιεξνθνξίεο απφ ηνλ Δθξαίκ θαη ην έξγν ηνπ «εγθψκηνλ εηο Βαζίιεηνλ»,
απφ ηνλ Ακθηιφρην θαη ην έξγν ηνπ «βίνο Αγίνπ Βαζηιείνπ» ην νπνίν είλαη
ςεπδεπίγξαθν ηνπ Ζ’ αηψλα, απφ ην έξγν ηνπ «νκηιία εηο Βαζίιεηνλ» ην νπνίν
πηζαλψο λα είλαη ςεπδεπίγξαθν, αιιά θαη απφ ηελ Δθθιεζηαζηηθή ηζηνξία ηνπ
σθξάηνπο φπσο θαη απφ άιια έξγα ηεο επνρήο.
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Ο Άγιοσ Γρθγόριοσ ο Ναηιανηθνόσ (329– 25 Ιανουαρίου 390), γνωςτόσ και ωσ Άγιοσ Γρθγόριοσ ο
Θεολόγοσ και Γρθγόριοσ τθσ Ναηιανηοφ, ιταν Αρχιεπίςκοποσ Κωνςταντινουπόλεωσ τον 4ο αιώνα μ.Χ.
Θεωρείται ευρζωσ ωσ ο πιο ταλαντοφχοσ ριτορασ μεταξφ των Πατζρων τθσ Εκκλθςίασ.] Ωσ κλαςικά
εκπαιδευμζνοσ ομιλθτισ και φιλόςοφοσ του Ελλθνιςμοφ, κατάφερε να ςυνδυάςει τον Ελλθνιςμό με
τθν πρώτθ εκκλθςία τθσ Βυηαντινισ Αυτοκρατορίασ.
3

Ο Γρθγόριοσ Νφςςθσ (335 - 395) ιταν επίςκοποσ Νφςςθσ από το 372 ζωσ το 376 και από το 378 ζωσ
τον κάνατό του. Γεννικθκε γφρω ςτο 335. Ήταν αδελφόσ του Μεγάλου Βαςιλείου και αδελφικόσ
φίλοσ του Γρθγορίου του Θεολόγου. Σο 372 ζγινε επίςκοποσ τθσ πόλθσ Νφςςα τθσ Καππαδοκίασ. Είχε
ενεργό ανάμειξθ ςε ηθτιματα κεολογικά και πολιτικά. υμμετείχε ςτισ υνόδουσ τθσ Αντιοχείασ και
τθσ Κωνςταντινουπόλεωσ. Άφθςε πλοφςιο ςυγγραφικό ζργο, το οποίο περιλαμβάνει ομιλίεσ με
εξθγθτικό και δογματικό περιεχόμενο, κακώσ και επιτάφιουσ λόγουσ με λογοτεχνικζσ αξιώςεισ. Ο
άγιοσ Γρθγόριοσ ο Νφςςθσ κεωρείται περιςςότερο φιλόςοφοσ παρά κεολόγοσ, κακώσ καταφζρνει να
επεξθγιςει και φιλοςοφικά πολλζσ κεολογικζσ ζννοιεσ. Ζχει ειπωκεί ότι «μπόρεςε καλφτερα απ'
όλουσ να μεταφυτεφςει ςτο εςωτερικό του χριςτιανικοφ κόςμου τθν πνευματικι κλθρονομιά τθσ
αρχαίασ Ελλάδασ» , ενώ επθρεάςτθκε ςθμαντικά από το ζργο του Ωριγζνθ.

7

Ζ βηβιηνγξαθία πνπ ζα αλαθεξζεί ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο

αλαδεηήζεθε

ζηνπο θαηαιφγνπο βηβιηνζεθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηνπ
Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ζε βάζεηο δεδνκέλσλ φπσο ην
wordpress θαη ηέινο ζε δηάθνξεο ηζηνζειίδεο. Μεηά ηε ζπγθέληξσζε ηνπ πιηθνχ
απνξξίθηεθαλ νη πεγέο πνπ δελ βνεζνχζαλ ζηελ έξεπλα θαη νη πεγέο ακθηβφινπ
πξνειεχζεσο. Οη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζα αλαθεξζνχλ ζε μερσξηζηφ κέξνο
ηεο εξγαζίαο.

1 . Ο Βίνο ηνπ Μεγάινπ Βαζηιείνπ
1.1 Η δσή ηνπ

Ο Βαζίιεηνο Καηζαξείαο ν νπνίνο γελλήζεθε ζηε Νενθαηζάξεηα ην έηνο 330 είλαη
έλαο απφ ηνπο κεγάινπο Οηθνπκεληθνχο δηδαζθάινπο ηεο Δθθιεζίαο θαη έλα απφ ηα
ξεμηθέιεπζα πλεχκαηα ηεο ηζηνξίαο πνπ δεκηνπξγνχλ ηζηνξία θαη ηελ νξίδνπλ.
Θεκειίσζε

ηελ

θαππαδνθηθή

ζενινγία

θαη

δηαθξίλνληαλ

απφ

εμαηξεηηθή

δηπισκαηηθφηεηα θαη επθακςία. Σελ δξάζε ηνπ ζηελ εθθιεζία θαη ηε ζενινγία ηελ
βιέπνπκε λα μεθηλάεη φηαλ ν Μέγαο Αζαλάζηνο άξρηζε λα νδεχεη πξνο ην ηέινο ηνπ4.
Ήηαλ γφλνο επγελνχο νηθνγέλεηαο, ε νπνία πξνζέθεξε πνιιέο ππεξεζίεο ζηελ
εθθιεζία. Ο παηέξαο ηνπ Βαζίιεηνο5, ήηαλ θαζεγεηήο ξεηνξηθήο ζηε Νενθαηζάξεηα6.
Ο Βαζίιεηνο έιαβε εμαηξεηηθή αλαηξνθή θαη θαηά ηε ζπλήζεηα ησλ πινπζίσλ λέσλ
ηεο επνρήο εθείλεο ζέιεζε λα θνηηήζεη θνληά ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο
θαζεγεηέο. Έηζη επηζθέθηεθε ηελ Καηζάξεηα Καππαδνθίαο φπνπ ζπλδέζε κε ηνλ εμ’
Αξηαλδνχ Γξεγφξην θαη κε ηνλ λεαξφ μάδειθν ηνπ βαζηιέσο Ηνπιηαλνχ. ηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε καζήηεπζε θνληά ζηνλ θαζεγεηή ξεηνξηθήο Ληβάλην. Αξγφηεξα

4

Περί το 364
Πζκανε το 345
6
Η μθτζρα του ονομάηονταν Εμμελία
5

8

κεηέβεη ζηελ Αζήλα, φπνπ θνίηεζε ζην παλεπηζηήκην ην νπνίν ηνπ παξείρε
εγθπθινπαηδηθή κφξθσζε πςειήο ζηάζκεο7.
Σν 356 βξέζεθε μαλά ζηε Καηζάξεηα φπνπ επαγγειζεί κε κεγάιε επηηπρία ηνλ
θαζεγεηή ξεηνξηθήο. Παξφια απηά απνθάζηζε λα επηδνζεί ζηε κειέηε ηεο
Υξηζηηαληθήο γξακκαηείαο. Μειέηεζε ηνπο Υξηζηηαληθνχο ζεζκνχο θαη επηζθέθζεθε
ηε πξία, ηελ Παιαηζηίλε θαη ηελ Αίγππην θαη βαπηίζηεθε ην 358.
Χο δηάθνλνο έδεζε ζηελ έξεκν φπνπ κειέηεζε ζενινγία θαη επηδφζεθε ζηελ
νξγάλσζε ηνπ κνλαρηθνχ βίνπ ελψ σο πξεζβχηεξνο εξγάζηεθε ζηελ Καηζάξεηα
ελάληηα ηνπ αξεηαληζκνχ θαη αλέπηπμε θηιαλζξσπηθφ έξγν.
Σξείο παξάγνληεο πξνζαλαηφιηζαλ θπξίσο ηελ ζθέςε θαη ηε δξάζε ηνπ
Βαζηιείνπ , ην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ , ε παηδεία ηελ νπνία απέθηεζε ζηελ
Καηζάξεηα, ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηελ Αζήλα, ν κνλαρηζκφο θαη ε ρξηζηηαληθή
άζθεζε, φπνπ έγηλαλ ην ζπγθινληζηηθφηεξν ζρνιείν γηα ην Μέγα Βαζίιεην. ηελ
Αίγππην, θπξίσο, γλψξηζε θαη άξρηζε λα κηκείηαη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ αλαρσξεηψλ
θαη ησλ Θενπηψλ ηεο εξήκνπ. Σν κέγεζνο ηεο ρξηζηηαληθήο αζθήζεσο έγηλε κέηξν,
κε ην νπνίν έθξηλε θαη κεηξνχζε φηη άιιν είρε ζην πλεχκα ηνπ, Υξηζηηαληθή πίζηε θαη
ζχξαζελ παηδεία. Δλψ πνιιά ζρέδηά ηνπ , ε άζθεζε θαη ε ζεσξεία ηεο αιήζεηαο 8 ζα
είλαη ην κφληκν ζηνηρείν ηεο ππάξμεψο ηνπ.
Μεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ Καηζάξεηα ην 360 ρεηξνηνλήζεθε δηάθνλνο θαη
ππεξέηεζε ζηελ εθεί κεηξφπνιε θαη παξαθνινπζνχζε σο παξαηεξεηήο ζηε χλνδν
ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο (360)9 αιιά ιφγσ δπζαξέζθεηαο πξνο ηνλ επίζθνπν Γηάλην
ν νπνίνο ππέθπςε ζηηο πηέζεηο ησλ Αξεηαλψλ , δελ παξέκεηλε ζηε κεηξφπνιε.
Μνίξαζε ζηνπο ελδεείο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παηξηθήο ηνπ πεξηνπζίαο θαη έθπγε
εηο εξεκίαλ. Έκεηλε γηα ιίγν ζηελ Σηβεξίλε καδί κε ηνλ Γξεγφξην θαη έπεηηα
εγθαηαζηάζεθε ζην θηήκα ηνπ ζηνλ Πφλην.
Σν έηνο 362 ν Βαζίιεηνο επηζθέθηεθε ηελ Καηζάξεηα γηα λα παξαζηεί ζηνλ
επίζθνπν Γηάλην ν νπνίνο βξίζθνληαλ ζηηο ηειεπηαίεο ηνπ εκέξεο. Ο δηάδνρνο ηνπ
Γηαλνχ Δπζέβηνο κεηαθάιεζε ηνλ Βαζίιεην ζηελ πφιε ζεσξψληαο ηελ παξνπζία ηνπ
αλαγθαία γηα ην έξγν ηνπ. Μεηά ην ζάλαηφ ηνπ ν Μέγαο Βαζίιεηνο εμειέγεη
7

Διδάςκονταν φιλοςοφία (θκικι, φυςικι και μεταφυςικι ),φιλολογία και ρθτορικι
Ή κεολογία
9
φνοδοσ περιφερειών .υμμετείχαν επίςκοποι από διάφορα Πατριαρχεία και Εξαρχίεσ τθσ
Ανατολισ
8

9

επίζθνπνο (370) παξά ηηο αληηξξήζεηο κεξηθψλ πξνεζηψησλ ηεο επαξρίαο,νη νπνίνη
αθνινπζνχζαλ ηελ θηιαξεηαληθή πνιηηηθή ηνπ Οπάιεληνο10 .
Αληηηάρζεθε απφιπηα ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπ αξεηαλνχ απηνθξάηνξα
Βαιέληηνπ λα επηβάιεη ηελ εθθιεζηαζηηθή πνιηηηθή ηνπ, απνθάιπςε θαη πνιέκεζε
ηνλ απνιιηλαξηζκφ, πνπ ηφηε κφιηο εθδειψλνληαλ, φρη κφλν κε απνινγεηηθή θαη
αληηξξεηηθή δξάζε αιιά θαη κε δηπισκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πξνο ηνλ πάπα Γάκαν.
Έηζη θαηάθεξε λα ελψζεη πνιινχο επηζθφπνπο ζε θνηλή ζηάζε έλαληη ησλ αηξέζεσλ
θαη ηελ θνηλή ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Α’ Οηθνπκεληθήο πλφδνπ ηεο
Νίθαηαο11. ηελ πξνζπάζεηά ηνπ απηή αθηέξσζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ
ζπγγξαθηθνχ ηνπ έξγνπ θαη θπξίσο ηα δνγκαηηθά έξγα.
Μνλαρφο ν ίδηνο θξφληεζε γηα ηελ νξζή ηνπνζέηεζε ηνπ κνλαρηθνχ βίνπ
ππνηάζζνληάο ηνλ ζηελ Δθθιεζία. Μεηέθεξε δειαδή ηνπο κνλαρνχο ζηηο πφιεηο ,
ηνπο έζεζε ππφ ηνλ έιεγρν ησλ επηζθφπσλ θαη ηνπο αλέζεζε θηιαλζξσπηθά έξγα.
Γλσζηή είλαη ε Βαζηιεηάο, πφιε θνληά ζηελ Καηζάξεηα, ζηελ νπνία δεκηνπξγήζεθαλ
ζπγθξνηήκαηα θηιαλζξσπηθψλ ηδξπκάησλ κε απνθιεηζηηθφ πξνζσπηθφ κνλαρνχο. ε
απηά ν Μέγαο Ηεξάξρεο δηέζεζε ηελ πεξηνπζία ησλ γνλέσλ ηνπ.
ηα αζθεηηθά ηνπ ζπγγξάκκαηα πεξηιακβάλνληαη θαη νη «ξνη» ή «Καλφλεο»,
πνπ απνηέιεζαλ έθηνηε ηε βάζε ηνπ νξζφδνμνπ κνλαρηζκνχ. Ο Βαζίιεηνο εξγάζηεθε
γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ Αληηνρεηαλνχ ζρίζκαηνο πνπ απνηεινχζε εκπφδην ζηελ
ελφηεηα ησλ νξζφδνμσλ Δθθιεζηψλ, θαζψο θαη ελάληηα ζηε δηαζπαζηηθή δπηηθή
επίδξαζε.
Ζ επηζθνπηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία ππήξμε ζχληνκε αιιά ην έξγν ηνπ κεγάιν.
Σν θέληξν ηεο ζενινγίαο κεηαθέξζεθε απφ ηελ Αιεμάλδξεηα ζηελ Καηζάξεηα θαη ην
370 ν Υξηζηηαληζκφο νιφθιεξνο ζα είλαη ζηξακκέλνο ζηελ Καηζάξεηα κέρξη ηελ
10

ι Βάλθσ, ιταν Ρωμαίοσ Αυτοκράτορασ από το 364 ζωσ το 378, αφότου ο αδελφόσ του
Βαλεντινιανόσ Α' του παραχώρθςε τθν υπαρχία τθσ Ανατολισ, τθν επικράτεια τθσ κατοπινισ
Ανατολικισ Ρωμαϊκισ Αυτοκρατορίασ ι (ςιμερα αποκαλοφμενθσ) Βυηαντινισ.
11
το 325 ςτθ Νίκαια τθσ Βικυνίασ ο Ρωμαίοσ αυτοκράτορασ Κωνςταντίνοσ Α΄ ςυγκάλεςε τθν Πρώτθ
φνοδο τθσ Νίκαιασ ι Α΄ Οικουμενικι φνοδο με ςκοπό τθν αποκατάςταςθ τθσ ειρινθσ ςτα
εκκλθςιαςτικά ηθτιματα τθσ ρωμαϊκισ αυτοκρατορίασ.
Η ςφνοδοσ καταδίκαςε τθ διδαςκαλία του Αρείου, ςυνζταξε το φμβολο τθσ Νίκαιασ που κακιζρωςε
τον όρο ομοοφςιοσ και όριςε τθν θμερομθνία εορταςμοφ του Πάςχα. Με τθ φνοδο αυτι θ Εκκλθςία
εντάχκθκε ςτισ επίςθμεσ δομζσ τθσ Ρωμαϊκισ Αυτοκρατορίασ και ο ςυνοδικόσ κεςμόσ ζγινε
κεμελιώδουσ ςθμαςίασ για τον Ορκόδοξο Χριςτιανιςμό. Οι εξελίξεισ αυτζσ είχαν μακροχρόνιεσ
επιρροζσ κεολογικοφ και πολιτικοφ χαρακτιρα ςτθν Ανατολι κατά τθ διάρκεια όλου του Μεςαίωνα.
Επίςθσ, αποτζλεςε το πρότυπο για τισ μελλοντικζσ Οικουμενικζσ υνόδουσ.
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θνίκεζε ηνπ Βαζηιείνπ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 379 θαη ζηελ Καππαδνθία γεληθφηεξα κέρξη
λα κεηαηνπηζηεί ην βάξνο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, φηαλ ζα γίλεη ην 398
αξρηεπίζθνπνο ν Ηεξφο Υξπζφζηνκνο 12 .
Ζ θιαζηθή ηνπ κφξθσζε ηνπ επέηξεςε λα ππνζηεξίμεη ζηελ πξαγκαηεία
«πξνο ηνπο λένπο φπσο αλ εμ Διιεληθψλ σθεινίλην ιφγσλ», ηε δηδαζθαιεία ηεο
ζχξαζελ παηδείαο ζην Υξηζηηαληθφ ζρνιείν θαη λα επεξεάζεη έηζη πνιχ ηε ζέζε ηεο
Δθθιεζίαο έλαληη ησλ θιαζηθψλ ζπνπδψλ. Ζ βαζχηαηε γλψζε ηεο θιαζηθήο παηδείαο
θαη ε νξζή ηνπνζέηεζε ηνπ Βαζηιείνπ απέλαληί ηεο θαίλνληαη θαη ζηηο «νκηιίεο εηο
ηελ εμαήκεξνλ», ελψ ην απνζηνιηθφ ηνπ πλεχκα θαη ν πινχζηνο αλζξσπηζηηθφο θαη
θνηλσληθφο θφζκνο ηνπ απνθαιχπηνληαη ζηηο 350 επηζηνιέο ηνπ. Ο Μέγαο Βαζίιεηνο
έραηξε ηηκήο θαη ζεβαζκνχ κεηαμχ ησλ ζπγρξφλσλ ηνπ νη νπνίνη ηνλ νλφκαζαλ
«κέγα» φζν ήηαλ αθφκα δσληαλφο ην ζπλνιηθφ ηνπ έξγν νθείιεηαη ε αλαθήξπμή ηνπ
ζε νηθνπκεληθφ δηδάζθαιν ηεο Δθθιεζίαο θαη έλαλ απφ ηνπο Σξείο Ηεξάξρεο.
Ζ κλήκε ηνπ σο Αγίνπ ηηκάηαη απφ ηελ Αλαηνιηθή Οξζφδνμε Δθθιεζία ηελ
1ε Ηαλνπαξίνπ, θαζψο θαη ζηηο 30 Ηαλνπαξίνπ, σο ελφο εθ ησλ Σξηψλ Ηεξαξρψλ.

1.2 Τν ζπγγξαθηθό ηνπ έξγν

Ο Βαζίιεηνο ήηαλ πξνηθηζκέλνο κε ηζρπξή δηάλνηα θαη κε αδηάπησηε πξνζπκία λα
απνθηήζεη φια ηα κέζα γηα λα γίλεη κέγαο ζπγγξαθέαο ( Υξήζηνπ 1991). πλδχαδε
αξκνληθά πξαθηηθφ λνπ, θηινζνθηθή ζθέςε θαη ζενινγηθή αθξίβεηα. ηα
ζπγγξάκκαηά ηνπ αθνινπζεί ζπζηεκαηηθή κέζνδν θαη δέρεηαη ηδηαίηεξε επίδξαζε
απφ ηελ θιαζηθή παηδεία. Σα έξγα ηνπ ρσξίδνληαη ζε δνγκαηηθά, αζθεηηθά, ζηηο
νκηιίεο θαη ζηηο επηζηνιέο.


Γνγκαηηθά ζπγγξάκκαηα.

1. «Αναηπεπηικόρ ηος Απολογηηικού ηος δςζζεβούρ Εςνομίος». Απνηειείηαη απφ
ηξία βηβιία θαη θαηαθέξεηαη ελάληηα ηνπ αξρεγνχ ησλ Αλνκνίσλ Δπλνκίνπ.

12

Ιωάννθσ ο Χρυςόςτομοσ
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2. «Ππορ Αμθιλόσιον, πεπί ηος Αγίος Πνεύμαηορ». Δπηζηνιηθή πξαγκαηεία πξνο
ηνλ επίζθνπν Ηθνλίνπ Ακθηιφρην ζρεηηθά κε ην Άγην Πλεχκα.


Αζθεηηθά ζπγγξάκκαηα.

Σα αζθεηηθά έξγα ηνπ Μ. Βαζηιείνπ απνηεινχληαη απφ:
1. «Σα Ζζηθά». πιινγή 80 εζηθψλ θαλφλσλ.
2. «ξνη θαηά πιάηνο». Πεξηέρεη 55 θεθάιαηα κε ζέκα γεληθέο αξρέο ηνπ
κνλαρηζκνχ.
3.

«ξνη θαη’ επηηνκήλ». Πεξηέρεη 313 θεθάιαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
θαζεκεξηλή δσή ησλ κνλαρψλ.

4.

«Πεξί πίζηεσο».

5.

«Πεξί θξίκαηνο».

6.

«Πεξί ηεο ελ παξζελία αιεζνχο αθζνξίαο». Έξγν ζρεηηθφ κε ηελ παξζεληθή
δσή.
Ζ ζπιινγή απηή ππάξρεη κεηαθξαζκέλε ζηελ αξκέληθε, γεσξγηαλή, αξαβηθή

θαη ζιαβηθή γιψζζα. Απφ ηα βηβιία απηά κφλν ηα ηξία απνηεινχλ ηελ αξρηθή
ζπιινγή ηα, εζηθνί φξνη, φξνη θαηά πιάηνο φξνη θαη επηηνκήλ,


Οκηιίεο.

Οξηζκέλεο απφ ηηο νκηιίεο ηνπ είλαη:
1. «Ειρ ηην Εξαήμεπον». πιινγή 9 νκηιηψλ κε ζέκα ηε δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ.
2. «Ειρ ηος Ψαλμούρ». πιινγή 18 νκηιηψλ κε αθνξκή ην πεξηερφκελν ησλ
Φαικψλ ηνπ Γαπίδ.
3. «Πεπί ηος οςκ έζηιν αίηιορ ηος κακού ο Θεόρ».
4. «Πεπί πίζηεωρ».
5. «Καηά Σαβελλιανών, Απείος και Ανομοίων».
6. «Ππορ ηοςρ νέοςρ, όπωρ αν εξ ελληνικών ωθελοίνηο λόγων». Σν δηαζεκφηεξν
απφ ηα θείκελα ηνπ Βαζηιείνπ, ζην νπνίν πξαγκαηνπνηεί πξνζπάζεηα
γεθχξσζεο ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ ρξηζηηαληθήο θαη θιαζζηθήο παηδείαο.
7. «Πποηπεπηικόρ ειρ ηο άγιον βάπηιζμα».
8. «Ειρ ηο ππόζεσε ζεαςηώ».
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9. «Ππορ Πλοςηούνηαρ».
10. «Εν λιμώ και αςσμώ».
11. «Ειρ ηην μάπηςπα Ιοςλίηηαν και πεπί εςσαπιζηίαρ».



Δπηζηνιέο.

ψδνληαη 370 επηζηνιέο κε ην φλνκα ηνπ Μεγάινπ Βαζηιείνπ, πνπ θαιχπηνπλ
ηελ εηθνζαεηία απφ ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ Καηζάξεηα απφ ηελ Αζήλα έσο θαη ην
ζάλαηφ ηνπ θαη είλαη ην πην ζεκαληηθφ έξγν ηνπ.

Παξαθάησ ζα γίλεη κηα πην αλαιπηηθή αλαθνξά ζηα έξγα ηνπ Μεγάινπ Ηεξάξρε.
Αξρηθά ζα κειεηήζνπκε ην έξγν ηνπ «Ππορ ηοςρ νέοςρ, όπωρ αν εξ ελληνικών
ωθελοίνηο λόγων» πνπ πνιινί ην εληάζζνπλ ζηα απνινγεηηθά έξγα ηνπ Βαζηιείνπ.
Δίλαη καζήκαηα πξνο ηνπο ρξηζηηαλνχο ζπνπδαζηέο ηεο Καηζάξεηαο. Ο απηνθξάηνξαο
Ηνπιηαλφο, κε δηάηαγκά ηνπ απαγφξεπζε ρξηζηηαλνί δηδάζθαινη λα παξαδίδνπλ ηα
καζήκαηα ηεο θηινινγίαο, ηεο ξεηνξηθήο θαη ηεο θηινζνθίαο. Οη ρξηζηηαλνί
αληέδξαζαλ πνηθηινηξφπσο. Ο Βαζίιεηνο αλαγλψξηζε ηελ αλάγθε λα κεηαβαίλνπλ νη
ρξηζηηαλνί λένη ζηνπο εζληθνχο δηδαζθάινπο, αιιά λα είλαη πξνζεθηηθνί. ε απηή ηελ
πξαγκαηεία, ζεσξεί ρξήζηκε ηε κειέηε ηεο θιαζζηθήο θηινινγίαο αιιά πάληα πξέπεη
θαλείο λα ιεηηνπξγεί εληψο νξίσλ.
Τπάξρεη ε άπνςε πσο απεπζχλεηαη πξνο ηνπο αλεςηνχο ηνπ κφλν πνπ απηφ
δελ επζηαζεί ζχκθσλα κε πνιινχο εξεπλεηέο. Αθφκε δελ ηε ζπλέηαμε πξνο ην ηέινο
ηνπ βίνπ ηνπ θαη απφ κηα άπνςε κπνξεί λα ζεσξεζεί πξνζσπηθή απνινγία γηα ηελ
θιαζζηθή αγσγή πνπ αθνινχζεζε ν ίδηνο. Ζ πξαγκαηεία επεξέαζε αξθεηά ηε ζηάζε
ηεο Δθθιεζίαο έλαληη ηεο θιαζζηθήο παηδείαο, ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο
Αλαγέλλεζεο.
Έλα αθφκα αμηφινγν έξγν ηνπ Μεγάινπ Παηέξα ηεο Οξζφδνμεο Υξηζηηαληθήο
Δθθιεζίαο είλαη ε νκηιία «Ειρ ηην Εξαήμεπον». Βάζε ηε δηήγεζε ηεο Γελέζεσο α΄126 θαη κε ηηο γλψζεηο θπζηθήο πνπ ν ίδηνο θαηείρε, ν Βαζίιεηνο, πεξηγξάθεη ηε
δεκηνπξγία κε ελλέα καζήκαηα/νκηιίεο. Απνθξνχεη ηελ θνζκνινγία ησλ παιαηψλ
θηινζφθσλ πεξί αησληφηεηνο θαη απζχπαξθηνπ θφζκνπ θαη ηνλίδεη εθηφο απφ ηε
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δεκηνπξγία ηνπ θαη ηε δπαξρία. Υξεζηκνπνηεί ηα ηέζζεξα ζηνηρεία φπσο αθξηβψο νη
παιαηνί θπζηνιφγνη αιιά αλαθέξεηαη ζηε ζχλζεζε απηψλ αλα δχν. Έπεηηα εμεηάδεη
ιεπηνκεξψο ηα επη κέξνπο δηεγήκαηα.
Δπηπιένλ έρνπκε ηηο Δξκελείεο Γξαθηθψλ Υσξίσλ, νη νπνίεο είλαη ζε κνξθή
νκηιηψλ, πνπ εθθσλήζεθαλ ζε πεξίνδν λεζηείαο θαη κέζα ζηα ρξνληθά πιαίζηα ηεο
κηαο εβδνκάδαο. Παξά ην πςειφ επίπεδν θαη ηα ηδηαίηεξα ζέκαηα πνπ
πξαγκαηεχνληαη, νη πεγέο αλαθέξνπλ πσο παξαθνινπζήζεθαλ απφ πνιιά πιήζε
κέζα ζηα νπνία ππήξραλ θαη γπλαίθεο ηνπ ιανχ. Γελ ήηαλ θαηαγεγξακκέλεο απφ ηελ
αξρή , ελψ κεηά ηελ θαηαγξαθή ηνπο απφ ηνπο ηαρπγξάθνπο ηεο επνρήο δηνξζψζεθαλ
απφ ηνλ ίδην ησλ ζπγγξαθέα.
Αθφκε έρνπκε δχν ζσδφκελεο νκηιίεο, ηελ « πεξί θαηαζθεπήο ηνπ αλζξψπνπ»
θαη κηα «πεξί παξαδείζνπ» νη νπνίεο άιινηε απνδίδνληαη ζηνλ Βαζίιεην θαη άιινηε
ζηνλ Γξεγφξην Νχζζεο.
Παξαθάησ ζα γίλεη αλαθνξά ζηα ιεγφκελα εξκελεπηηθά έξγα ηνπ Ηεξάξρε. Οη
νκηιίεο «εηο ηνπο Φαικνχο» θαίλεηαη φηη ζπληάρζεθαλ επίζεο φηαλ ήηαλ
πξεζβχηεξνο. Απφ απηέο ζψδνληαη 13 γλήζηεο θαη 5 ακθηβφινπ πξνειεχζεσο.
ηελ πξψηε θάλεη κηα γεληθή αλαθνξά ζηελ Φαιηηθή πνίεζε, ελψ ζηελ επη
κέξνπο εξκελεία αζρνιείηαη κε δηάθνξα θηινινγηθά δεηήκαηα θαη αλαπηχζζεη ηνπο
ζξεζθεπηηθνχο θαη εζηθνχο φξνπο.
Ζ «εηο Ζζαΐαλ» είλαη δχζθνιν λα εηπσζεί ππεχζπλα αλ είλαη γλήζηα ή
ςεπδεπίγξαθε. Ζ κέζνδνο εξκελείαο ηεο πξνζεγγίδεη ηελ αιιεγνξηθή ηνπ Χξηγέλε
ελψ ηαπηφρξνλα ζε νξηζκέλα ζεκεία παξνπζηάδεη εμάξηεζε απφ αληίζηνηρν έξγν ηνπ
Δπζεβίνπ Καηζαξείαο. Ο Βαζίιεηνο θαηαθξίλεη θαη απνξξίπηεη ηελ αιιεγνξία σο
θαλφλα εξκελείαο, παξνι’ απηά ηε ρξεζηκνπνηεί θαη ν ίδηνο ζε έξγα ηνπ.
ην δνγκαηηθφ έξγν ηνπ «Αναηπεπηικόρ ηος Απολογηηικού ηος δςζζεβούρ
Εςνομίος», ν Βαζίιεηνο ην 360, δηάθνλνο αθφκε, είρε παξαθνινπζήζεη σο
παξαηεξεηήο ηηο ζπδεηήζεηο ηεο ζπλφδνπ ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο. Δθηίκεζε ηε
κεηξηνπάζεηα ηνπ νκνηνπζηαλνχ Βαζηιείνπ Αγθχξαο αιιά ζεψξεζε απαξάδεθηε ηελ
αθξφηεηα ηνπ Δπλνκίνπ, αξρεγνχ ησλ αλνκνίσλ, ν νπνίνο θαηαδηθάζηεθε απφ ηε
ζχλνδν απηή θαη ζπλέηαμε ηελ απνινγία ηνπ κέζα ζην επφκελν έηνο. Μεηά απφ κηα
ηξηεηία, ην 364, ν Βαζίιεηνο έγξαςε ην έξγν απηφ κε ην νπνίν αλαθαηαζθεπάδεη ηηο
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απφςεηο ησλ αλνκνίσλ. ηα ηξία βηβιία παξαζέηεη ηα πεξί ηνπ Παηξφο, ηνπ Τηνχ θαη
ηνπ Πλεχκαηνο, επηθξίλνληαο ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Δπλνκίνπ, αιιά θαη ηελ
πεπνίζεζε ηνπ γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο ινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλζξψπνπ λα
δηεηζδχζεη ζηελ αθαηάιεπηε νπζία ηνπ Θενχ.
Σν επφκελν έξγν πνπ ζα εμεηάζνπκε αλήθεη επίζεο ζηελ θαηεγνξία ησλ
δνγκαηηθψλ έξγσλ ηνπ ζπνπδαίνπ Ηεξάξρε. ην ζχγγξακκα «Ππορ Αμθιλόσιον, πεπί
ηος Αγίος Πνεύμαηορ» ινηπφλ , ν ζπγγξαθέαο εηζαγάγεη ηνλ δνμνινγηθφ ηχπν «δφμα
ηῷ Θεῷ κεηά ηνπ Τηνῦ ζπλ ηῷ Αγίσ Πλεχκαηη». Ο λεσηεξηζκφο απηφο, πξνθάιεζε ηηο
αληηξξήζεηο πνιιψλ επηθαλψλ αλδξψλ ηεο επνρήο. Ο θίινο ηνπ Ακθηιφρηνο Ηθνλίνπ
δήηεζε δηαζαθελίζεηο πεξί ηνπ ζέκαηνο. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ν Βαζίιεηνο
έγξαςε ηε ζπγθεθξηκέλε πξαγκαηεία ην έηνο 375. Μέζα ζε απηφ απνδεηθλχεη φηη ην
πλεχκα είλαη νκφηηκν πξνο ηνλ Παηέξα θαη δηαζαθελίδεη πσο ν δηθφο ηνπ ηχπνο
ζηεξίδεηαη εμ ίζνπ κε ηνλ ηζρχνληα ζηηο Γξαθέο θαη ζηελ παξάδνζε, ελψ ηαπηφρξνλα
ζπκβηβάδεηαη θαιχηεξα κε ην δφγκα ηεο Νίθαηαο.
Απφ ηηο νκηιίεο ηνπ γλήζηεο ζεσξνχληαη νη 25. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο
είλαη εζηθνχ πεξηερνκέλνπ.
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επηπξφζζεηα, ππάξρνπλ θαη απηέο πνπ εξκελεχνπλ

Γξαθηθά ρσξία θαη ζπλδπάδνληαη κε πξαθηηθέο δηδαρέο.
Απφ ηηο δνγκαηηθέο νκηιίεο, αμηφινγε ζεσξείηαη ε «ὄηη νὓθ ἒζηηλ αἲηηνο ηνῦ
θαθνῦ ν Θεφο» , ζηελ νπνία αλαιχεηαη ην θαθφ νληνινγηθά θαη αλαθέξεη πσο είλαη
αλχπαξθην, ελψ ε εζηθή ηειείσζε είλαη αλζξψπηλν έξγν. Οη άιιεο νκηιίεο απηήο ηεο
θαηεγνξίαο αλαπηχζζνπλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα ηφηε δνγκαηηθά πξνβιήκαηα.
Σέινο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πξνζειθχνπλ νη νκηιίεο ηνπ Μεγάινπ Βαζηιείνπ
πξνο ηνπο Αγίνπο Ηνπιίηηα, Βαξιαάκ, Γφξδηνο,

Σεζζαξάθνληα καξηχξσλ θαη

Μάκαληα.
Σν επφκελν είδνο ζην νπνίν ζα αλαθεξζνχκε είλαη ε ιεηηνπξγία ε νπνία θέξεη
ηα φλνκα ηνπ Ηεξάξρε θαη ηειείηαη δέθα θνξέο ην έηνο , ηηο πέληε πξψηεο Κπξηαθέο
ηεο Σεζζαξαθνζηήο , ηελ Μεγάιε Πέκπηε θαη ην Μέγα άββαην , ηελ εκέξα ησλ
Υξηζηνπγέλλσλ, ηελ πξψηε ηνπ έηνπο θαη ηα Θενθάλεηα.
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Όπωσ για παράδειγμα οι ομιλίεσ : «προσ πλουτοφντασ», «κατά οργιηομζνων», «περί φκόνου»,
«περί νθςτείασ», «περί Βαπτίςματοσ» κ.α

15

Έλα ζεκαληηθφ θεθάιαην ζην έξγν ηνπ Μεγάινπ Παηέξα ηεο Αλαηνιήο, είλαη
ηα αζθεηηθά ηνπ ζπγγξάκκαηα. Ζ πξψηε ηνπ πξαγκαηεία θαίλεηαη λα είλαη νη «Ζζηθνί
φξνη» , νη νπνίνη είλαη 80 παξαγγέικαηα παξκέλα απφ ηελ Αγία Γξαθή θαη
αλαθέξνληαη ζηνλ εζηθφ θαη πλεπκαηηθφ βίν ησλ ρξηζηηαλψλ. Αλ θαη ην έξγν
αλαθέξεηαη ζηε δηαγσγή φισλ ησλ πηζηψλ, κέζα απφ απηή ηε ζπιινγή επηηεχρζεθε ε
αγηνγξαθηθή ζεκειίσζε ηνπ κνλαρηθνχ βίνπ .
Σα ζπνπδαηφηεξα βηβιία ηεο ζπιινγήο ησλ «αζθεηηθψλ» είλαη απηνί πνπ
πεξηιακβάλνπλ ηνπο «φξνπο», ηνπο θαλφλεο δειαδή, ππφ κνξθή εξσηαπνθξίζεσλ. Σν
έξγν «φξνη θαηά πιάηνο» απνηειείηαη απφ 55 θεθάιαηα θαη πξαγκαηεχεηαη πεξί ησλ
θπξηφηεξσλ πξνυπνζέζεσλ θαη ελεξγεηψλ ηνπ αζθεηηζκνχ, ηεο αγάπεο, ηεο ππνηαγήο
, ηεο εγθξάηεηαο θα. Χο ζεκέιην ηνπ κνλαρηθνχ βίνπ ν Βαζίιεηνο ηνπνζεηεί ηελ αγάπε
πξνο ηνλ Θεφ θαη πξνο ηνλ πιεζίνλ. Ο άλζξσπνο εθ θχζεσο αγαπά ην θαιφ θαη δελ
ππάξρεη ηίπνηα θαιχηεξν ηνπ ζείνπ θάιινπο θαη πην ζαπκαζηφ απφ ηε ζεία
κεγαινπξέπεηα. ζνη ινηπφλ επηζπκνχλ λα αζθήζνπλ νινθιεξσηηθά ηελ αγάπε θαη
ηελ αξεηή πξέπεη λα απαξλεζνχλ ηνλ θφζκν θαη λα αθνζησζνχλ ζην Θεφ. ην βηβιίν
απηφ ν Μέγαο Βαζίιεηνο θαζνξίδεη ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ θνηλνηηθνχ βίνπ ησλ
κνλαρψλ.
Ζ αλαηξνθή ηνπ Βαζηιείνπ κε ηηο κνλαζηηθέο νκάδεο ηνπ Δπζηαζίνπ
εβάζηεηαο ηνπ έδσζε αθνξκή λα αζρνιεζεί ζνβαξά κε ηα πλεπκαηηθά πξνβιήκαηα
(Παπαδφπνπινο 1990). ην έξγν απηφ πξσηαξρηθφ ηνπ κέιεκα είλαη λα πείζεη πσο σο
«θνηλσληθφ δψνλ» ν άλζξσπνο, πξέπεη λα δεη θνηλνβηαθά ζε κνλαζηήξη πνπ
νλνκάδεηαη «αδειθφηεο» θαη πνπ ηφηε δελ απνηεινχζε ζπνπδαίν θηηξηαθφ
ζπγθξφηεκα. Δπηπξφζζεηα ν Βαζίιεηνο πξνζπαζεί λα ζπληάμεη ηνπο κνλαρνχο ζηνπο
θφιπνπο ησλ επηζθνπψλ θαη ησλ κεηξνπφιεσλ. Οη κεγάινη πλεπκαηηθνί θίλδπλνη ηνπ
αλαρσξεηηθνχ βίνπ θαη ε εθηξνπή ηνπ ζε ελζνπζηαζηηθέο θαηαζηάζεηο νδήγεζαλ ηνλ
Βαζίιεην κέρξη θαη λα απνηξέπεη απφ ην είδνο απηφ ηεο αζθήζεσο. πληζηνχζε φκσο
έλα είδνο ζπλδπαζκνχ ηνπ θνηλνβηαθνχ θαη ηνπ αλαρσξεηηθνχ βίνπ. Οη αλαρσξεηέο
λα αζθνχληαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηελ θνηλνβηαθή κνλή , έηζη νη θνηλνβηάηεο ζα
σθεινχληαη απφ ηνλ ζεσξεηηθφ βίν θαη ηα επηηεχγκαηα ησλ αλαρσξεηψλ αιιά θαη νη
αλαρσξεηέο ζα δηδάζθνληαη απφ ηελ αγάπε πνπ θαιιηεξγνχζαλ νη θνηλνβηάηεο.
Ζ πξνζπάζεηα ηνπ Βαζηιείνπ λα πξνζαλαηνιίζεη ηνπο κνλαρνχο νξζά θαη λα
δνκήζεη γεληθά ην κνλαρηζκφ βξήθε ηεξάζηηα απήρεζε , δηφηη ην έξγν απηφ ήηαλ
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βηβιηθά ζεκειησκέλν , είρε πξαθηηθφ ραξαθηήξα, δίδαζθε κεηξηνπαζή αζθεηηθφ βίν
θαη παξνπζίαδε ζαπκάζηα ηζνξξνπία ζεσξίαο θαη πξάμεσο.
Σν έξγν απηφ ηνπ Μεγάινπ Βαζηιείνπ μεθηλά αξρηθά κε ην πξννίκην ην νπνίν
αλαθέξεηαη ζηηο εληνιέο ηνπ Θενχ θαη πσο πξέπεη λα ηηο ηεξνχκε φιεο γηα λα είκαζηε
έηνηκνη λα ζηαζνχκε άμηνη κπξνζηά ζην Σνπ φηαλ έιζεη ε ψξα.
Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ έξγνπ απνηειείηαη απφ 55 εξσηαπνθξίζεηο.
1. Οη εξσηήζεηο 1-5 είλαη ζρεηηθέο κε ηηο εληνιέο ηνπ Θενχ.
2. Οη εξσηήζεηο 6-15 είλαη ζρεηηθέο κε ηνλ κνλαρηθφ βίν φηαλ απηφο βξίζθεηαη
ζηελ αξρή ηνπ.
3. Οη εξσηήζεηο 16-19 είλαη ζρεηηθέο κε ηελ εγθξάηεηα πνπ πξέπεη λα επηδείμεη ν
κνλαρφο
4. Οη εξσηήζεηο 20-55 είλαη ζρεηηθέο κε ηνλ ηξφπν δσήο ησλ κνλαρψλ, κε ηελ
εξγαζία ηνπο θαη κε ηηο ηέρλεο.
Οη «φξνη θαη επηηνκήλ» απφ ηελ άιιε πξνβαίλνπλ ζηελ εθαξκνγή ησλ
θαλφλσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ έξγνπ ηνπ. Οη 23 απφ ηνπο εθηελείο αιιά θαη πνιινί απφ
ηνπο βξαρένπο ζπληάρζεθαλ ζηνλ Πφλην. Αξγφηεξα ν Βαζίιεηνο θηινηέρλεζε κηα
δεχηεξε έθδνζε ησλ φξσλ ε νπνία απεζηάιεη απφ ηελ Καηζάξεηα ζηνπο κνλαρνχο ηνπ
Πφληνπ.
Καηά ηνλ Σ΄ αηψλα πξνζηέζεθαλ δηάθνξεο κηθξέο πξαγκαηείεο εθ ησλ
νπνίσλ νη «πεξί θξίκαηνο» θαη «πεξί πίζηεσο» αλήθνπλ ζηνλ Ηεξάξρε. Οη άιιεο
αλήθνπλ ή ζε απηψλ ή ζε καζεηέο ηνπ ή αθφκα θαη ζε άιινπο ζπγγξαθείο .
Μεηαγελέζηεξα, πξνζηέζεθε ζηε ζπιινγή ην βηβιίν «Αζθεηηθαί δηαηάμεηο», ην νπνίν
πξνθαλψο δελ αλήθεη ζηνλ Βαζίιεην, αλ θαη άζθεζε κεγάιε επίδξαζε ζηελ εμέιημε
ησλ κνλαρηθψλ ζεζκψλ.
Ζ πξαγκαηεία «παξαίλεζηο πξνο πλεπκαηηθφλ λένλ» δηαζψζεθε κφλν απφ
ιαηηληθή κεηάθξαζε, ελψ ην έξγν «πεξί παξζελίαο» είλαη απεπζπλφκελε ζηνλ
επίζθνπν Λεηνηνλ θαη πηζαλψο αλήθεη ζην Βαζίιεην Αγθχξαο.
Θα θιείζνπκε ηελ αλάιπζε ησλ έξγσλ ηνπ Μεγάινπ Βαζηιείνπ κε κηα καηηά
ζηηο επηζηνιέο ηνπ, πνπ φπσο πξνεηπψζεθε ζψδνληαη 365. Πνιιέο απφ απηέο
πξαγκαηεχνληαη δεηήκαηα ηνπ αζθεηηθνχ βίνπ. Αθφκε πξέπεη λα ηνληζζεί πσο ε
ζπιινγή απηή είλαη ηζάμηα κε νπνηαδήπνηε άιιε ζπιινγή ηνπ ζπγγξαθέα.
17

Οη επηζηνιέο 39,40,41 θαη 60 απνηεινχλ αιιεινγξαθία κε ηνλ Ηνπιηαλφ. Ζ
γλεζηφηεηα ηεο αιιεινγξαθίαο κε ηνλ Ληβάλην, ζηελ νπνία ν Βαζίιεηνο
παξνπζηάδεηαη σο πέκπσλ καζεηήο δελ είλαη επαξθψο θαηνρπξσκέλε. Δθ ηνπ
ζπλφινπ ίζσο είλαη γλήζηεο νη 335-346 θαη 358. Ζ αιιεινγξαθία κε ηνλ Απνιιηλάξην
Λανδηθείαο , επηζηνιέο 361-364, επίζεο ακθηζβεηνχληαη.
Ζ επηζηνιή 8, απεπζπλφκελε

πξνο ηνπο κνλαρνχο ηεο Καππαδνθίαο,

θαηαθξίλεη ηνπο Αξεηαλνχο θαη πηζαλφηαηα αλήθεη ζηνλ Δπάγξην. Ζ επηζηνιή 16 θαηά
ηνπ Δπλνκίνπ είλαη απφζπαζκα απφ ην έξγν ηνπ Γξεγνξίνπ Νχζζεο, ε 189 πξνο
Δπζηάζην ίλαη επίζεο ηνπ Νχζζεο, ε 50 θαη ε 81 πξνο Ηλλνθέληην Ρψκεο είλαη ηνπ
Ησάλλνπ ηνπ Υξπζνζηφκνπ. Άιιν ζπγγξαθέα ζεσξείηαη φηη έρνπλ θαη νη 38,44 θαη
366.
Απνκέλνπλ βέβαηα πεξηζζφηεξεο απφ 300 γλήζηεο επηζηνιέο ε νπνίεο
πξνβάινπλ ηελ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα ηνπ ζπληάθηε ηνπο θαη απνηεινχλ αμηφινγεο
ηζηνξηθέο πεγέο ηεο επνρήο. Ζ αμία ηνπο πνηθίιεη φζν πνηθίινπλ θαη ηα Ίδε ησλ
επηζηνιψλ.
Σξεηο επηζηνιέο πεξί κεηαλνίαο νη 188,199 θαη 217, αλαγλσξίζηεθαλ σο
θαλνληθέο, ελψ κεηαμχ ησλ δνγκαηηθψλ αμηφινγεο είλαη νη ππ αξηζκφ 233-236 πνπ
απεπζχλνληαη ζηνλ εξσηψληα Ακθηιφρην Ηθνλίνπ θαη πξαγκαηεχνληαη πεξί πίζηεσο
θαη γλψζεσο.

1.3 Τα παηδαγσγηθά ηνπ έξγα
Ο Μέγαο Βαζίιεηνο σο ζπγγξαθέαο ππήξμε πνιπγξαθφηαηνο, φπσο είδακε θαη
παξαπάλσ, κε πνηθηιία ζεκάησλ ησλ νπνίσλ βαζηθφο άμνλαο ήηαλ πάληα ν
ρξηζηηαληζκφο. Θεσξεηηθά, ηα παηδαγσγηθά ηνπ έξγα αλέξρνληαη ζηα ηξία: Ο «Πξνο
ηνπο λένπο, φπσο αλ εμ Διιεληθψλ σθεινίλην ιφγσλ» ιφγνο ηνπ, ε νκηιία ηνπ «Δηο
ηελ αξρήλ ησλ Παξνηκηψλ» θαη ην αζθεηηθφ έξγν ηνπ «ξνη θαηά πιάηνο». ην ιφγν
ηνπ κε ηίηιν «Πξνο ηνπο λένπο, φπσο αλ εμ Διιεληθψλ σθεινίλην ιφγσλ»
δηαθέλνληαη πνιιέο απφ ηηο παηδαγσγηθέο ηνπ αληηιήςεηο. Απνηειεί έλα απφ ηα πην
γλσζηά θείκελα ηνπ. ψζεθε ζε πνιιά ρεηξφγξαθα θαη ππήξμε αγαπεκέλν
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αλάγλσζκα ζηε Γχζε ηελ επνρή ηεο Αλαγέλλεζεο θαη ζηελ Διιάδα θαηά ηελ
Σνπξθνθξαηία. Σν ζέκα κε ην νπνίν θαηαπηάλεηαη είλαη ε ζεκαληηθφηεηα θαη αμία ηεο
ζχξαζελ παηδείαο θαη ε ζρέζε ηεο κε ηε ρξηζηηαληθή παηδεία. πσο πξνιέρζεθε, ην
ζχγγξακκα απηφ αθνξνχζε ηνπο λένπο ρξηζηηαλνχο πνπ ζπνχδαδαλ ή ήζειαλ λα
ζπνπδάζνπλ. Πξνζπαζεί λα παξνπζηάζεη απφ ηελ κία πιεπξά ηηο παηδαγσγηθέο ηδέεο
ηνπ θαη απφ ηελ άιιε ηελ έλσζε ηεο Διιεληθήο θαη Υξηζηηαληθήο παηδείαο πνπ
πξαγκαηνπνίεζε ν κεγάινο ηεξάξρεο. Απηφ ήηαλ απνηέιεζκα ησλ ζεκαληηθψλ
δηαθνξψλ πνπ ρψξηδαλ ηνλ αξραίν θφζκν απφ ην Υξηζηηαληζκφ θαη ζπλεπψο είραλ
δεκηνπξγήζεη κηα «αληηπάζεηα» ζε νηηδήπνηε είλαη κε ρξηζηηαληθφ, φπσο ε Αξραία
Διιεληθή Φηινζνθία. (Παπαλαζηαζνπνχινπ & Παππά, 2007). ηελ αξρή ηνπ έξγνπ,
θάλεη ιφγν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη αλαθέξεη φηη κηιάεη θπξίσο σο παηέξαο θαη φρη σο
δάζθαινο ελψ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή γίλεηαη θαλεξή ε εχλνηά ηνπ πξνο ηα Διιεληθά
γξάκκαηα.
Ζ βαζηθή ζπκβνπιή ηνπ Μεγάινπ δαζθάινπ ζε απηφ ην έξγν δελ είλαη άιιε
απφ ηελ εμήο: δελ πξέπεη λα αθνινπζνχλ νη λένη άθξηηα ηνπο αξραίνπο ζπγγξαθείο
αιιά πξέπεη λα πάξνπλ απφ απηνχο φ,ηη είλαη ρξήζηκν. Γηα λα δψζεη έκθαζε ζηα
ιφγηα ηνπ ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο παξνκνηψζεηο κε πην ραξαθηεξηζηηθέο απηή ηνπ
θαξπνχ θαη ηνπ θπιιψκαηνο, ζηελ νπνία αλαθέξεη πσο ν θαξπφο, πνπ είλαη ε
ρξηζηηαληθή δηδαζθαιία, είλαη ην ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ θπηνχ θαη ην δεηνχκελν, ελψ
ην θχιισκα, πνπ είλαη νη έμσζελ ιφγνη, είλαη απιά θαιισπηζηηθφ, θαη ην παξάδεηγκα
ησλ κειηζζψλ νη νπνίεο δελ πεηνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν ζε φια ηα ινπινχδηα νχηε
θνηηνχλ λα πάξνπλ ηα πάληα. Παξά κφλν απηφ πνπ ηνπο ρξεηάδεηαη. Έηζη πξέπεη λα
αληηκεησπηζηεί θαη ε ζχξαζελ παηδεία, λα αμηνπνηείηαη κφλν ε αιήζεηα απνθεχγνληαο
ηα αγθάζηα.
Ζ νκηιία ηνπ «Δηο ηελ αξρήλ ησλ Παξνηκηψλ» θαλεξψλεη ηε κεγάιε πίζηε ηνπ
Βαζηιείνπ πξνο ην Θεφ θαη ηελ κεγάιε αγάπε ηνπ γηα ηνλ άλζξσπν σο δεκηνχξγεκα
Σνπ. Δπηρεηξεί ηε δηάθξηζε σθέιηκεο θαη βιαβεξήο παηδείαο. Ζ αιεζηλή παηδεία,
αλαθέξεη, είλαη «πνιιψλ ρξεκάησλ ηηκησηέξα». Δίλαη απηή πνπ λνπζεηεί ηνλ θαη
απνηειεί ην πξψην ζηάδην ηεο πλεπκαηηθήο πνξείαο ηεο ςπρήο ηνπ αλζξψπνπ
(Μαξθαληψλε, 1969).
Σν έξγν «ξνη θαηά πιάηνο» πεξηέρεη παηδαγσγηθέο ζθέςεηο γηα ηελ
πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα ησλ κνλαρψλ, ησλ καζεηψλ ησλ κνλαζηεξηαθψλ ζρνιείσλ
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θαζψο θαη ησλ θαηνίθσλ γχξσ απφ ηα κνλαζηήξηα. Αλαθέξνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε
ηελ ρξηζηνθεληξηθή παηδεία θαη ηελ επίβιεςε θαη αγσγή ησλ παηδηψλ.

1.4 Σύλδεζε Χξηζηηαληθήο Θενινγίαο Αξραίαο Παξάδνζεο
θνπφο ηνπ Μεγάινπ Παηέξα ηεο Οξζφδνμεο Αλαηνιήο ήηαλ ε ζχλδεζε ηεο
ρξηζηηαληθήο ζενινγίαο κε ηελ αξραηνειιεληθή παξάδνζε θαη θηινζνθία, πξάγκα ην
νπνίν γίλεηαη θαλεξά μεθάζαξν ζην πξναλαθεξζέλ έξγν ηνπ «Πξνο ηνπο λένπο φπσο
αλ εμ ειιεληθψλ σθεινχληαη ιφγσλ». ηελ νκηιία ηνπ ινηπνλ απηή, παξνηξχλεη ηνπο
λένπο λα κειεηνχλ θαη λα αζρνινχληαη κε ηνπο έιιελεο θηινζφθνπο θαη πνηεηέο.
Απηφ δηφηη ζηα έξγα ηνπο βξίζθνληαη πςειέο εζηθέο αιήζεηεο θαη αξρέο. Πην
ζπγθεθξηκέλα ζε θάπνην ζεκείν ηνπ έξγνπ ηνπ ρξεζηκνπνηεί ζηίρνπο απφ ηνλ Ζζίνδν
γηα λα ζπκπιεξψζεη ηα επηρεηξήκαηα ηνπ πεξί ησλ εζηθψλ αμηψλ γηα ηνπο λένπο «Δἰ
κὲλ νὖλ πξνζχκσο δέρνηζζε ηὰ ιεγφκελα, ηῆο δεπηέξαο ηῶλ ἐπαηλνπκέλσλ ἔζεζζε
παξ᾿ Ἡζηφδῳ ηάμεσο· εἰ δὲ κή, ἐγὼ κὲλ νὐδὲλ ἂλ εἴπνηκη δπζρεξέο, αὐηνὶ δὲ κέκλεζζε
ηῶλ ἐπῶλ δεινλφηη, ἐλ νἷο ἐθεῖλφο θεζηλ ἄξηζηνλ κὲλ εἶλαη ηὸλ παξ᾿ ἑαπηνῦ ηὰ δένληα
ζπλνξῶληα, ἐζζιὸλ δὲ θἀθεῖλνλ ηὸλ ηνῖο παξ᾿ ἑηέξσλ ὑπνδεηρζεῖζηλ ἑπφκελνλ, ηὸλ δὲ
πξὸο νὐδέηεξνλ ἐπηηήδεηνλ ἀρξεῖνλ εἶλαη πξὸο ἅπαληα. Μὴ ζαπκάδεηε δὲ εἰ θαζ᾿
ἑθάζηελ ἡκέξαλ εἰο δηδαζθάινπ θνηηῶζη, θαὶ ηνῖο ἐιινγίκνηο ηῶλ παιαηῶλ ἀλδξῶλ
δη᾿ ὧλ θαηαιεινίπαζη ιφγσλ ζπγγηλνκέλνηο ὑκῖλ, αὐηφο ηη παξ᾿ ἐκαπηνῦ
ιπζηηειέζηεξνλ ἐμεπξεθέλαη θεκί» ( Μέγαο Βαζίιεηνο)
εκεηψλεη φκσο πσο επέιεμε λα αλαθέξεη ηνλ Ζζίνδν θαζψο φπσο πίζηεπε
ππάξρνπλ πνιιά σθέιηκα ζηνηρεία ζηα έξγα ησλ αξραίσλ πλεπκαηηθψλ αλζξψπσλ.
Σφληζε ηελ ζεκλαληηθφηεηα ηεο κειέηεο ηνπο αιιά κε παξάιιειε πξνζνρή ηνπ
ηξφπνπ πνπ ζα αμηνινγεζνχλ ηα αξραία θείκελα. Υαξαθηεξηζηηθφ ζεκείν είλαη ε
παξνκνίσζε ησλ λέσλ κε έλα πινίν. Αλαθέξεη πσο φπσο έλα πινίν δελ πξέπεη λα
παξαδίδεη ην πεδάιην ηνπ έηζη θαη νη λένη δελ ζα πξέπεη λα παξαδίδνπλ ην πεδάιην
ηνπ λνπ ηνπο ρσξίο επηθχιαμε. Θα πξέπεη λα πξνζεγγίδνπλ ηα θείκελα ησλ αξραίσλ
θαη λα απνδέρνληαη ηελ κειέηε ηνπο αιιά κε επίγλσζε, κε εμεηαζηηθή δηάζεζε θαη
θπζηθά δηάθξηζε απηψλ πνπ δηαβάδνπλ
Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ Μεγάινπ Βαζηιείνπ απνηειεί ε ρξήζε παξαδεηγκάησλ
απφ ηα αξραία θείκελα, φπσο απηά πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, θαη φρη
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παξαδείγκαηα απφ ηνλ εθθιεζηαζηηθφ θαη ρξηζηηαληθφ ρψξν ζηνλ νπνίν αλήθε. Σα
θείκελα απηά ζίγνπξα πεξηέρνπλ πνιινχο κχζνπο θαη εζηθέο πιάλεο φκσο κέζα απφ
ηελ γλσξηκία ησλ λέσλ κε απηά θαίλεηαη ε αληίζεηε θχζε ηεο ρξηζηηαληθήο ζενινγίαο
κε ηα χςηζηα πλεπκαηηθά αγαζά πνπ ηελ ραξαθηεξίδνπλ. Αθφκα θάπνηα απφ ηα έξγα
απηά επηδνθηκάδνπλ θαη πξνβάιινπλ ηελ αξεηή ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ηεο θαη
θαηαδηθάδνπλ ηελ πνλεξία θαη ηηο θαχιεο πξάμεηο. Απηά ηα έξγα ησλ πνηεηψλ,
ζπγγξαθέσλ, ξεηφξσλ θαη θηινζφθσλ είλαη θαιφ λα κειεηνχλ νη λένη γηα λα
κπνξέζνπλ λα έξζνπλ ζε έλαλ γφληκν θαη σθέιηκν δηάινγν κε ηα θιαζζηθά έξγα θαη
ηελ αξραία παξάδνζε (Μαπξίδε, 2005).
πλερίδνληαο, ν Βαζίιεηνο ζεσξεί πσο γηα λα θηάζεη θαλείο ζηελ αξεηή ηεο
άιιεο δσήο, πξέπεη απφ ηελ παηδηθή ειηθία λα αθνκνησζεί ε αξεηή ησλ θηινζφθσλ,
δηφηη ε ςπρή θαηά ηα πξψηα έηε ηεο δσήο είλαη αθφκα απιή θαη φ,ηη δέρεηαη
εληππψλεηαη βαζεηά κέζα ηεο.
Σνλίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο ρξήζεο ηεο Διιεληθήο γξακκαηείαο αλαθέξεη ζηα
έξγα ηνπ παξαδείγκαηα αξεηήο κέζα απφ απηή. Υξεζηκνπνηεί ηνλ Ζζίνδν, ηνλ
κεξν, ηνλ ζνθηζηή Πξφδηθν, ηνλ Θεφγλη θαη ην παξάδεηγκα ηνπ Ζξαθιή πνπ φηαλ
ήηαλ ζε κηθξή ειηθία ηνλ πιεζίαζαλ ε Αξεηή θαη ε Καθία θαη εθείλνο επέιεμε λα
αθνινπζήζεη ηελ Αξεηή πνπ δελ ππφζρνληαλ ηίπνηα ην επράξηζην ή ην εχθνιν, αιιά
ην βξαβείν πνπ ηνπ πξφζθεξε γηα ηνλ δχζβαην δξφκν ήηαλ λα θαηαθέξεη λα γίλεη
ζεφο.

1.5 Θενινγηθή θαη Δθθιεζηαζηηθή Γηδαζθαιία

Σν πεξί γλψζεσο ηνπ ζενχ πξφβιεκα εμέηαζε ν Μ. Βαζίιεηνο φπσο θαη νη Γξεγφξηνο
Θενιφγνο θαη Ησάλλεο Υξπζφζηνκνο, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ απφθξνπζε ησλ
γλσζηνινγηθψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ Δπλνκίνπ . Γηδάζθεη φηη «αη θνηλαί ἒλλνηαη»
θαηαδεηθλχνπλ ηελ εκθαηλφκελε δχλακε θαη ζνθία θαη ηέρλε ηνπ Θενχ θαη
θαηαδεηθλχνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο ππάξμεσο ηνπ αιιά δελ κπνξνχλ λα
θαλεξψζνπλ πνηα είλαη ε νπζία ηνπ. αλαθεξφκελνο θαηά ηεο έλλνηαο ηνπ Δπλνκίνπ,
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ν Βαζίιεηνο ππνγξακκίδεη πσο ζην αγέλλεην ηνπ Θενχ, δελ θζάλνπκε κέζσ ηεο
γλψζεσο ηεο νπζίαο Σνπ, αθνχ θάηη ηέηνην είλαη αλέθηθην, αιιά κε ηελ ζχγθξηζε κε
ηα άιια φληα. πλεπψο ην αγέλλεην δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ νπζία θαη δειψλεη απιά
ηξφπν χπαξμεο.
Ο λνπο απφ ηελ άιιε ιεηηνπξγεί εληφο ησλ επηηξεπνκέλσλ νξίσλ θαηαλνφληαο
επαξθψο ηελ έλλνηα ηνπ Θενχ.

Ζ ζξεζθεπηηθή γλψζε, ε πίζηε θαη ε ιαηξεία

αιιεινβνεζνχληαη απφ κηα πίζηε πνπ αλάγεηαη ζηε γλψζε ηνπ Θενχ αιιά θαη απφ ηε
γλψζε Απηνχ πνπ αλαγάγεηαη ε ίδηα ε πίζηε. Απφ ηελ πίζηε θαηαιαβαίλνπκε ηε
γλψζε ηνπ Θενχ θαη απφ απηή θαηαιήγνπκε ζηελ πίζηε. Ζ γλψζε θαη ε πίζηε είλαη
δχν δηαθνξεηηθέο φςεηο ηνπ ίδηνπ πξάγκαηνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε δχλακε ηνπ
Θενχ θαη ηελ παξνπζία Σνπ ζηνλ Κφζκν. Σν ηξίην ζηάδην είλαη ε ιαηξεία.
Χο

πξνο ηα δνγκαηηθά δεηήκαηα , ν Βαζίιεηνο, έρνληαο αλαηξαθεί ζην

επζεβέο πεξηβάιινλ ηεο Μαθξίλεο, αξρηθά επηδείθλπε επξχηαηε αλνρή θαη επθακςία.
Έδεηρλε ζεβαζκφ ζηηο αξεηέο ησλ αληξψλ ρσξίο λα ελνριείηαη απφ ηηο δνγκαηηθέο
δηαθνξέο. Θαχκαδε ηνλ Αζαλάζην αιιά θαη ηνπο αληηπάινπο ηνπ Βαζίιεην Αγθχξαο,
Δπζηάζην εβάζηεηαο αιιά θαη ηνλ Απνιιηλάξην.
Αξγφηεξα απηφ άιιαμε, θαηέζηεη θαη ν ίδηνο αθξηβνιφγνο θαη κηκείην ηνλ
Αζαλάζην ζηνλ εξσηζκφ αιιά δηέθεξε απφ απηφλ ζηελ δηπισκαηηθφηεηα. ζν αθνξά
ην Σξηαδηθφ πξφβιεκα, αλέιαβε πξσηνβνπιία απφ πνιχ λσξίο θαη ζπλέβαιε ζηελ
επηθξάηεζε ηεο νξζνδνμίαο ζε κηα ηαξαγκέλε εθθιεζηνινγηθά επνρή. Γέρνληαλ ηνλ
φξν ηεο Νίθαηαο

14,

πσο ν Τηφο είλαη νκννχζηνο ηνπ Παηξφο αιιά δελ ην εμέθξαδε

πξνθιεηηθά, φπσο νη πην απζηεξνί νκντδεάηεο ηνπ. Υξεζηκνπνίεζε πξψηνο
απεξίθξαζηα ηελ νξνινγία ηνπ Χξηγέλε «κηα νπζία ηξείο ππνζηάζεηο» θαη έζεζε
θηινζνθηθέο θαη ζενινγηθέο βάζεηο γηα ηελ απνδνρή ηνπ λένπ ηχπνπ. Σα ηξηαδηθά
έρνπλ απηή ηελ νπζία αιιά ηαπηφρξνλα έρνπλ θαη δηαθνξεηηθέο ππνζηαηηθέο
ηδηφηεηεο: ν Παηήξ ηελ παηξφηεηα, ν Τηφο ηελ πηφηεηα θαη ην Πλεχκα ηελ αγηφηεηα.
Ζ νξνινγία απηή επέηξεπε ηελ πξνζρψξεζε ησλ νκνηνπζηαλψλ ζηελ νξζνδνμία. Μηα
κεξίδα ηνπο φκσο δελ δέρνληαλ λα ππνρσξήζεη ζην δήηεκα ηνπ πλεχκαηνο θαη
θαηέιεμε ζηελ αίξεζε ησλ πλεπκαηνκάρσλ.
Ζ αλζξσπνινγία ηνπ Βαζηιείνπ είλαη θαηά βάζε ειιεληθή αιιά
εθρξηζηηαληζκέλε. ηνλ άλζξσπν δηαθξίλεη ηελ πξνζσπηθφηεηα απνηεινχκελε απφ
14
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ηελ αζάλαηε ςπρή θαη ην λνπ. Γεχηεξνλ δηαθξίλεη ηελ θηήζε ηνπ ζπληζηακέλε ζην
ζλεηφ ζψκα. Δπηπιένλ έρνπκε ηα πεξί απηνχ, δειαδή ηελ πεξηνπζία ηνπ. Δθ θχζεσο
ν άλζξσπνο επηζπκεί ηα θαιά. Σν θαθφ είλαη αλχπαξθην, δελ είλαη νχηε νλ νχηε
αλππφζηαηε νπζία, είλαη απιή ζηέξεζε ηνπ αγαζνχ, δειαδή ηνπ Θενχ.
Ο άλζξσπνο αξρηθά πνζεί ην Θεφ, παξεκβάιινληαη φκσο ηα εγθφζκηα γηα λα
επηζθηάζνπλ ηε θπζηθή ξνή. Ο άλζξσπνο πξέπεη λα γλσξίζεη ηελ αμία αιιά θαη ηελ
αλαμηφηεηά ηνπ. Αλ αληηιεθζεί ηελ αμία ηνπ ζα ζεσξήζεη αζήκαληα ηελ θηψρεηα, ηελ
αγελή θαηαγσγή θαη ηελ απζεληηθφηεηα. Αλ απφ ηελ άιιε αληηιεθζεί ηελ αλαμηφηεηά
ηνπ ζα ζεσξήζεη αζήκαληα ηα πινχηνη ηνπ θφζκνπ.
Ζ εζηθή δηδαζθαιία ηνπ Βαζηιείνπ είλαη θνηλσληθή, πηζηεχεη δειαδή , πσο
εάλ δελ ππήξρε ην έηεξν ν άλζξσπνο δελ ζα κπνξνχζε λα γλσξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ.
πσο αλαθέξεηαη θαη ζην έξγν ηνπ Μεγάινπ Ηεξάξρε «φξνη θαηά πιάηνο», ν
άλζξσπνο είλαη θνηλσληθφ νλ «ᾕκεξνλ θαη θνηλσληθφλ δῶνλ ν ἄλζξσπνο ἄιι’ νὐρί
κνλαζηηθφλ νὐδέ ἄγξηνλ». Θεκέιην ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ είλαη ε αγάπε θαη ε
«θηιαλζξσπία».
Σα πιηθά αγαζά δελ έρνπλ απφιπηε αμία, αιιά νπσζδήπνηε έρνπλ θάπνηα,
θαη ε ρξήζε ηνπο πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθή . Ο ζθνπφο ηνπ πινχηνπ είλαη
θνηλσληθφο θαη πξέπεη λα δηαλέκεηε ζε απηνχο πνπ έρνπλ αλάγθε ρσξίο λα ζπαηαιάηε
ζε πνιπηέιεηεο. Ζ εξγαζία είλαη επινγεκέλε θαη ε εθκεηάιιεπζε ηνπ θφπνπ ηνπ
άιινπ απαγνξεχεηαη. χκθσλα κε ηνλ Βαζίιεην θαλείο δελ είλαη εθ θχζεσο δνχινο.
Ο Ηεξάξρεο δηέθξηλε δχν θφζκνπο, ζχκθσλα κε ηελ παιαηνρξηζηηαληθή
άπνςε, ηνλ πξφζθαηξν θαη ηνλ αηψλην. Ζ επηβνιή ζηνπο ρξηζηηαλνχο ηεο πνιηηηθήο
εμνπζίαο, νξγάλνπ ηνπ πξφζθαηξνπ θφζκνπ, έζησ θαη πξνεξρφκελν απφ ην Θεφ,
γίλεηαη αλεθηή κφλν εθ φζνλ δελ βιάπηεη ηελ πλεπκαηηθή αμία θαη ηελ εζηθή ηάμε.
Οη ρξηζηηαλνί έρνπλ νπξάλην πνιίηεπκα. Πξνθπιαθή ηνπ αησλίνπ απηνχ
θφζκνπ είλαη ε Δθθιεζία. Απηή απνηειεί ζχζηεκα ηνπηθψλ παξαξηεκάησλ έρνληαο
σο αξρεγνχο ηνπο επηζθφπνπο, νη νπνί δελ είλαη αλψηεξνη αιιά ίζνη κε φινπο ηνπο
άιινπο.
Σέινο, ν κνλαρηθφο βίνο θαηά ηνλ Γ΄ αηψλα έηεηλε λα απνηειέζεη κηα
εμσεθθιεζηαζηηθή θαηάζηαζε ππεξάλσ ηεο εθθιεζίαο θαη πην θνληά ζηνλ αηψλην
θφζκν. Αξγφηεξα ππνηάγεη ζηελ εθθιεζία. Ο Βαζίιεηνο μεθηλψληαο ν ίδηνο απφ ηελ
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εξεκία ηνπ Πφληνπ απέθιεηε νινηειήο ηνλ εξεκηηηζκφ βάζε ηεο αξρήο φηη ν
άλζξσπνο είλαη θνηλσληθφ φλ. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ κεηέθεξε ηνλ θνηλσληθφ
βίν απφ ηελ εξεκία ζηηο πφιεηο θαη ηνπ έδσζε αγηνγξαθηθά θαη δνγκαηηθά ζεκέιηα,
ελψ ηνλ έζεζε ππφ ηελ επνπηεία ησλ εθθιεζηαζηηθψλ αξρψλ θαη θαζφξηζε
θηιαλζξσπηθά θαζήθνληα. Σν πξνζσπηθφ ησλ ηδξπκάησλ ηεο Βαζηιεηάδνο, φπσο
πξνιέρζεθε ζηελ αλά ρείξαο εξγαζία, απνηεινχληαλ απφ κνλαρνχο .

1.6 Η δνγκαηηθή ηεο επνρήο ηνπ Βαζηιείνπ
Γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηελ δηδαζθαιία ηνπ Μεγάινπ Παηέξα ζα ήηαλ
ζπλεηφ λα αλαπηχμνπκε ηα δνγκαηηθά πιαίζηα κέζα ζηα νπνία έδξαζε ν Άγηνο.
Ξεθηλψληαο ζα αλαθεξζνχκε ζηνλ 3ν θαη ζηνλ 4ν αηψλα κ.Υ θαηά
ηνπο νπνίνπο ε ρξηζηηαληθή πίζηε πνιεκήζεθε πνιχ κε θξηρηνχο δησγκνχο θαη κε
ζθιεξά κέηξα.. Ζ πίζηε ηεο Δθθιεζίαο, καο δηδάζθεη ηελ ελαλζξψπεζε ηνπ Τηνχ θαη
Λφγνπ ηνπ Θενχ θαη καο δείρλεη ηε ζχλδεζε ηνπ γεγνλφηνο απηνχ κε ηε ζσηεξία ηνπ
αλζξψπηλνπ γέλνπο.
Ο Υξηζηηαληζκφο έζεηε ηε ιχζε σο πξνο ηε ζρέζε ηνπ Θενχ κε ηνλ αλζξψπνπ
θαη ηνλ θφζκν,

ησλ ηξηψλ βαζηθψλ κεγεζψλ ηεο πλεπκαηηθήο ηζηνξίαο ηεο

αλζξσπφηεηαο. Σν ζέκα απηφ, πξνζεγγίδνληα απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο πιεπξέο. Σν
Απνζηνιηθφ θήξπγκα πξνέβαιιε ηελ ελαλζξψπεζε ηνπ Λφγνπ θαη ηε ζέσζε ηνπ
αλζξψπνπ ζ՚ έλα θφζκν, ν νπνίνο είρε πηνζεηήζεη δηαθνξεηηθέο ζενινγηθέο
πξνζεγγίζεηο. Αληίζεηα, ε πξνζέγγηζε ηνπ Ηνπδατζκνχ αλέθεξε ηελ φιε ιεηηνπξγία
ησλ ηξηψλ κεγεζψλ, ζηελ πξνζδνθία ηεο επέκβαζεο ηνπ Θενχ γηα ηε ζσηεξία ηνπ
αλζξψπνπ θαη ηνπ θφζκνπ, ελψ έρνπκε θαη ηελ θνζκνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο
ειιεληθήο θηινζνθίαο, ε νπνία πξνέβαιιε ηνλ θφζκν σο αθεηεξία ησλ ζρέζεσλ ησλ
κεγεζψλ απηψλ. Μέζα απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ Υξηζηηαληζκνχ, πξνβάιιεηαη ε
αλαθεθαιαίσζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ θφζκνπ ζην πξφζσπν ηνπ Υξηζηνχ θαη απηφ
απνηειεί

κία

ππέξβαζε

ηφζν

ηνπ

Ηνπδατζκνχ,

φζν

θαη

ηνπ

ειιεληθνχ

θνζκνθεληξηζκνχ.
Ζ ελαλζξψπεζε ηνπ Τηνχ θαη Λφγνπ ηνπ Θενχ, πξνβιήζεθε ζην Απνζηνιηθφ
θήξπγκα σο ε αλαθαίληζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο φιεο δεκηνπξγίαο κε ηελ πξφζιεςε
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θαη ηελ αλαθεθαιαίσζή ηεο απφ απηφλ. Ζ αλαθεθαιαίσζε απηή ηνπ αλζξψπηλνπ
γέλνπο θαη ηεο φιεο δεκηνπξγίαο είρε ζσηεξηνινγηθφ ραξαθηήξα. Ο Λφγνο ελψλεη ηελ
αλζξψπηλε θχζε κε ηνλ Θεφ δηα κέζνπ ηεο ζαξθψζεσο ηνπ κε έλα ηξφπν αδηάιπην,
αδηαίξεην, θαη νξηζηηθφ(ηαληιναέ, 1989) χκθσλα κε ηελ εθθιεζηαζηηθή ηζηνξία
ηνπ Φεηδά (1994), ν άλζξσπνο κε ηελ ἐλ Υξηζηψ ζέσζε ηεο αλζξψπηλεο θχζεο
απνθαηάζηεζε ηελ θνηλσλία ηνπ κε ηνλ Θεφ, ελψ ε δεκηνπξγία αλαθαηλίζζεθε κε ηελ
ἐλ Υξηζηψ ηειείσζε ηεο πξψηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Θενχ. Ζ ρξηζηηαληθή δηδαζθαιία
πξνβάιεη κηα ζενθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο ζρέζεσο ηνπ Θενχ, αλζξψπνπ θαη θφζκνπ,
θιείλνληαο έηζη ηνλ θχθιν ηεο Ηνπδατθήο πξνζδνθίαο θαη αλαηξέπνληαο ηελ αληίζεηε
θνζκνθεληξηθή άπνςε ηεο ειιεληθήο θηινζνθίαο.
Ζ νξηζηηθή επηθξάηεζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ ζηνλ ειιελνξσκατθφ θφζκν θαηά
ηνλ Γ’ αηψλα, είρε σο ζπλέπεηα ηε κεηαβνιή ηεο επίζεκεο ζξεζθεπηηθήο πνιηηηθήο
ηεο απηνθξαηνξίαο απφ ηελ αξρή ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο ην 313, κέρξη ηελ
αλαγλψξηζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ σο ηεο κφλεο επίζεκεο θαη πξνζηαηεπφκελεο
ζξεζθείαο ηεο απηνθξαηνξίαο. Παξάιιεια ην 380 ήηαλ έλα έηνο πνπ ππήξμε
θαζνξηζηηθφ γηα ηνλ

πξνζδηνξηζκφ νιφθιεξνπ ηνπ ειιελνξσκατθνχ θφζκνπ

απέλαληη ζηελ δηακφξθσζε ηεο Δθθιεζίαο θαη ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεο. Χζηφζν,
δεκηνπξγήζεθαλ αξθεηέο εζσηεξηθέο δηακάρεο κέζα ζηελ Δθθιεζία, κε αθνξκή
νξηζκέλεο αηξέζεηο πνπ εκθαλίζηεθαλ ηελ πεξίνδν απηή.
Μία απφ απηέο ηηο ηάζεηο είλαη ν Αξεηαληζκφο ν νπνίνο εμεηάδεηαη παξαθάησ.
Με αξρεγφ ηεο ηνλ Άξεην ήηαλ κία απφ ηηο αηξέζεηο πνπ είρε αξρίζεη λα εκθαλίδεηαη
απφ ηνλ Γ’ αηψλα, αιιά έθαλε αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο ηνλ Γ’ αηψλα θαη πξνθάιεζε
ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ ελφηεηα ηεο Δθθιεζίαο. Αθφκε, απαζρφιεζε νιφθιεξε
θαη επη καθξφλ ηελ Δθθιεζία θαη ζπγθεθξηκέλα, ηνλ Γ’ αηψλα αλαδείρζεθαλ
ζεκαληηθέο παηεξηθέο κνξθέο κε αθνξκή ηελ αίξεζε απηή, φπσο ν Μέγαο Αζαλάζηνο,
ν Μέγαο Βαζίιεηνο, ν Γξεγφξηνο ν Θενιφγνο, ν Γξεγφξηνο Νχζζεο θ.ά
πλνπηηθά φκσο κπνξνχκε λα πνχκε πσο ήηαλ κία αίξεζε πνπ ακθηζβεηνχζε
αθελφο ηελ Σξηαδηθφηεηα ηνπ Θενχ θαη αθεηέξνπ ηε ζεφηεηα ηνπ Τηνχ θαη Λφγνπ ηνπ
Θενχ. πσο αλαθέξεη θαη ν Η. Καινγήξνπ, «Ο Άξεηνο αξλήζεθε ηε ζπλατδηφηεηα ηνπ
Τηνχ πξνο ηνλ Παηέξα θαη ππνζηήξημε φηη ν Τηφο είλαη θηίζκα ηνπ Θενχ, δειαδή δελ
είλαη θαηά θχζηλ θαη θαη՚ νὐζίαλ ἀιεζηλφο Θεφο, αθνχ είλαη ἐλ ρξφλῳ δεκηνχξγεκα
ηνπ Θενχ» (Καλογιρου, 1968).

Δπηπιένλ, φηη ν Τηφο δελ είλαη ζπλάλαξρνο θαη
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ζπλαΐδηνο πξνο ηνλ Παηέξα, αθνχ είλαη ἐλ ρξφλῳ θηίζκα ηνπ Θενχ γη՚ απηφ θαη ν κελ
Θεφο δελ ήηαλ Παηήξ πξηλ δεκηνπξγήζεη ηνλ Τηφ, ν δε Τηφο δελ ππήξρε πξηλ
δεκηνπξγεζεί απφ ηνλ Παηέξα. «Αθφκε, παξφιν πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ηελ έθθξαζε
«Λφγνο ηνπ Θενχ», γηα λα είλαη ζχκθσλνο κε ηελ εθθιεζηαζηηθή θξαζενινγία,
νκνινγνχζε ξεηά φηη ν Τηφο δελ ήηαλ «ἀιεζηλφο Θεφο» αιιά «κεηνρή», δειαδή
πιεζίαδε ζηνλ Θεφ κφλν κε έλλνηα εζηθή» (ηνγηφγινπ, 1989). Ο Άξεηνο αθφκα
ππνζηήξημε φηη, ν Τηφο ήηαλ «ηξεπηφο» θαη «ἀιινησηφο» θαηά ηε θχζε ηνπ αιιά
θαηέζηε ἄηξεπηνο θαη ἀλαιινίσηνο «ζειήζεη». Δπίζεο, αλαθέξεη φηη ν Τηφο
ζπλδέζεθε κε ηε δεκηνπξγηθή ελέξγεηα ηνπ Θενχ-Παηξφο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ
πάλησλ γη՚ απηφ δεκηνχξγεζε ην ππνηεηαγκέλν ζηνλ Τηφ Άγην Πλεχκα, φπσο επίζεο
θαη ηνλ πλεπκαηηθφ θαη πιηθφ θφζκν.
Σέινο ,ζεσξεί πσο ν θηηζηφο Τηφο ηνπ Θενχ πξνζέιαβε σο Υξηζηφο ἐλ ρξφλῳ
φρη νιφθιεξε ηελ αλζξψπηλε θχζε, αιιά κφλν αλζξψπηλν ζψκα ρσξίο ςπρή, αθνχ ηε
ζέζε ηεο ςπρήο θαηέιαβε ν θηηζηφο Λφγνο. θνπφο ηεο «ἐλ-ζσκαηψζεσο» ηνπ Λφγνπ
ήηαλ φρη ε ζσηεξία ηνπ θφζκνπ ζηα πιαίζηα ηνπ φινπ κπζηεξίνπ ηεο Θείαο
Οηθνλνκίαο, αιιά απιψο ε γλσζηνπνίεζε ζηνπο αλζξψπνπο ηνπ ζειήκαηνο ηνπ
Θενχ- Παηξφο θαη ηεο πξνζθνξάο ελφο εμαηξεηηθνχ εζηθνχ ππνδείγκαηνο πξνο ηνπο
αλζξψπνπο. Με ζθνπφ ηελ θαιή ρξήζε ηνπ απηεμνπζίνπ ηνπο θαη ηελ θαηά ράξε
«πἱνζεζίαλ» θαη «ζενπνίεζίλ» ηνπο. Ο Υξηζηφο ινηπφλ, αθνχ δελ ήηαλ θαηά θχζηλ
αιεζηλφο Θεφο επεζήκαλε ραξαθηεξηζηηθά φηη, ήηαλ έλαο ραξηζκαηηθφο δηδάζθαινο
θαη απιφο κεζίηεο κεηαμχ ηνπ Θενχ θαη ηνπ αλζξψπνπ.(Φεηδά, 1994)
πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα ππνγξακκίζνπκε πσο ν Αξεηαληζκφο μεθηλνχζε
ηε δηδαζθαιία ηνπ, κε ηε κνλαξρία ηεο ζεφηεηαο θαη απνζπλέζεηε ην πεξηερφκελν ηεο
ρξηζηηαληθήο πίζηεο κε θηινζνθηθέο, θνζκνινγηθέο ή εζηθέο ζεσξίεο, πνπ ήηαλ μέλεο
σο πξνο ηε δηδαζθαιία ηεο Δθθιεζίαο θαη πξνο ην ζσηεξηνινγηθφ ραξαθηήξα ηεο ἐλ
Υξηζηψ Θείαο Οηθνλνκίαο.
Ο Άξεηνο, κνινλφηη έθαλε ηε δηάθξηζε νπζίαο θαη άθηηζηεο ελέξγεηαο ζην
πξφζσπν ηνπ Θενχ Παηέξα, ηελ ππφινηπε θηίζε ηελ ήζειε εμαξηεκέλε απφ ην πξψην
δεκηνχξγεκα ηνπ Θενχ πνπ ήηαλ ν θηηζηφο Λφγν, ν νπνίνο, γηα ηνλ Άξεην, είρε
θηάζεη ζηελ αθξφηαηε εζηθή πξνθνπή, κε ηελ ππαθνή, ηελ πξνθνπή θαη ηε βνπιεηηθή
ηνπ ζπκκφξθσζε πξνο ην ζέιεκα ηνπ Θενχ-Παηέξα. Σέινο, ε θηίζε, σο δεκηνχξγεκα
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απφ ην κε φλ, δελ έρεη θακηά αλάγθε λα κεηέρεη άκεζα ζηηο ελέξγεηεο ηνπ φληνο γηα λα
θαηνρπξψζεη ην εἶλαη, ην δῆλ, ην ζνθίδεζζαη θαη ην ζενῦζζαη.(Μαηζνχθα, 1996)
πλερίδνληαο, αλαθνξηθά κε ηα εηεξνχζηα φληα, ν Άξεηνο ζεσξεί πσο
βειηηψλνληαη κε ηελ εζηθή ζρέζε πξνο ηνλ Θεφ, θηάλνληαο ζε κία βειηίσζε θαη
πξνθνπή, φπσο αθξηβψο έγηλε κε ην πξψην θηίζκα, ηνλ Λφγν πνπ ελαλζξψπεζε γηα λα
θαηαζηεί εζηθφ πξφηππν ηεο αλζξσπφηεηαο. ρεηηθά κε απηή ηνπ ηε ζεψξεζε ζα
κπνξνχζε λα πεη θαλείο πσο ππνιαλζάλεη κηα θηινζνθηθή ζεψξεζε ελψ γίλεηαη
θαλεξφο έλαο άθξαηνο εζηθηζκφο θαη κία ηζρπξή εζηθνινγία. Σέηνηα δεδνκέλα δελ
είλαη κνλάρα ζεσξεηηθά, κα θαη ππαξμηαθά θαη άθξσο εκπεηξηθά θαζψο νη
πξνυπνζέζεηο ηεο αξεηαληθήο αίξεζεο είραλ ηηο ξίδεο ηνπο ζε κνξθέο δσήο θαη
«ηδενινγίαο».(Μαηζνχθα 1996)
Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ Αξηαλεηζκνχ απφ ηελ Δθθιεζία ήξζε αξρηθά κε ηε
ζχγθιεζε ηεο πλφδνπ ησλ Κιεξηθψλ ηεο Αιεμάλδξεηαο θαη ηεο Μαξεσηίδαο. Με
ηελ θαζνδήγεζε ηνπ αξρηεπηζθφπνπ Αιεμαλδξείαο Αιέμαλδξνπ, χλνδνο απνδέρζεθε
ηελ θαζαίξεζε ηνπ Αξείνπ θαη ηελ θαηαδίθε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. Αθφκε,
ζπληάρζεθε θαη ζρεηηθφο «Σφκνο», ηνλ νπνίν ππέγξαςαλ 36 πξεζβχηεξνη θαη 44
δηάθνλνη. Σν θείκελν ηνπ Σφκνπ θνηλνπνηήζεθε ζε φινπο ηνπο επηζθφπνπο ηεο
Αηγχπηνπ, ηεο Ληβχεο θαη ηεο Πεληαπφιεσο, νη νπνίνη ηνλ απνδέρζεθαλ θαη ηνλ
ζπλππέγξαςαλ. Σν θείκελν ηνπ Σφκνπ δελ δηαζψζεθε, αιιά δηαζψζεθαλ νη
ππνγξαθέο ησλ πξεζβπηέξσλ θαη ησλ δηαθφλσλ απφ ηελ επηζηνιή ηνπ αξρηεπηζθφπνπ
Αιεμαλδξείαο πξνο ηνπο επηζθφπνπο ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο.(ηεθαλίδνπ, 2000).
ηε

χλνδν ηεο Αιεμαλδξείαο ην 320 κε αθνξκή ηελ εμάπισζε ηνπ

Αξεηαληζκνχ, ν αξρηεπίζθνπνο Αιέμαλδξνο ζπλέηαμε αξθεηέο εγθχθιηεο επηζηνιέο,
απφ ηηο νπνίεο δηαζψζεθαλ κφλν δχν πνιχ ζεκαληηθέο, νη νπνίεο εθθξάδνπλ ην
πλεχκα ησλ απνθάζεσλ ηεο πλφδνπ ηεο Αιεμαλδξείαο. Πην αλαιπηηθά, ζηελ πξψηε
επηζηνιή ην ζενινγηθφ πεξηερφκελν πεξηνξίδεηαη κφλν ζε κία ζχληνκε αλαίξεζε ησλ
αξεηαληθψλ πεπνηζήζεσλ κε ηελ αληηπαξάζεζε ησλ ρσξίσλ ηεο Αγίαο Γξαθήο, ηα
νπνία καξηπξνχλ ηε ζεφηεηα ηνπ Τηνχ θαη Λφγνπ ηνπ Θενχ, ελψ απνπζηάδεη κία
ζενινγηθή ζεκειίσζε ηεο νξζήο πίζηεο ηεο Δθθιεζίαο. Ζ

δεχηεξε επηζηνιή

παξαζέηεη κε ζπληνκία ηα ήδε γλσζηά απφ ηελ πξνεγνχκελε επηζηνιή γεγνλφηα ηεο
αίξεζεο απηήο θαη επηρεηξεί ηε ζενινγηθή αλαίξεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ Αξείνπ.
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Δπηπιένλ, επηκέλεη ζηελ απφδεημε ηεο απζαίξεηεο επηινγήο θαη ηεο εζθαικέλεο
εξκελείαο ησλ ρσξίσλ ηεο Αγίαο Γξαθήο απφ ηνλ Άξεην.
Αξγφηεξα, ν Μέγαο Κσλζηαληίλνο απνθάζηζε ηε ζχγθιεζε ηεο Α’
Οηθνπκεληθήο πλφδνπ ζηε Νίθαηα ηεο Βηζπλίαο ην 325 θαη εγθαηλίαζε κία λέα
πεξίνδν ηεο ζπλνδηθήο έθθξαζεο ηεο εθθιεζηαζηηθήο ζπλείδεζεο. Βαζηθφο ζηφρνο
ηεο Α’ Οηθνπκεληθήο πλφδνπ, ππήξμε θπξίσο ε αλαδήηεζε ιχζεσλ γηα φια ηα
πξνβιήκαηα ηεο Δθθιεζίαο ηεο Αιεμαλδξείαο, φπσο ν Αξεηαληζκφο αιιά θαη γηα
άιιεο αηξέζεηο θαη πξνβιήκαηα ηεο επνρήο, φπσο ην Κνιινπζηαλφ ζρίζκα θαη ην
Μειηηηαλφ ζρίζκα, ηα νπνία είραλ αληηκεησπηζζεί κε απνθάζεηο ησλ ηνπηθψλ
πλφδσλ ηεο Αιεμαλδξείαο ην 306, ην 320, θαη ην 324. Ζ ζεκαληηθφηεξε πξνζθνξά
ηεο Οηθνπκεληθήο πλφδνπ ηνπ 325 ήηαλ ην ζχκβνιν ηεο Νηθαίαο. Σν ζχκβνιν ηεο
Νηθαίαο ήηαλ θαηά βάζε έλα ζχληνκν θείκελν, κία πεξηεθηηθή αλαθεθαιαίσζε ηεο
πίζηεο ηεο Δθθιεζίαο, ζχκθσλα κε ηελ Απνζηνιηθή Παξάδνζε κε κνλνιεθηηθέο
πξνζζήθεο ή ηξνπνπνηήζεηο κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ Αξεηαληζκνχ.
Δπηπιένλ, ην χκβνιν ηεο Νηθαίαο, φπσο δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ηηο
δηαηππψζεηο ησλ αγίσλ Αζαλαζίνπ, Γξεγνξίνπ ηνπ Θενιφγνπ, Βαζηιείνπ Καηζαξείαο
θαη Κπξίιινπ Αιεμαλδξείαο, ζπληζηά κία νινθιεξσκέλε εξκελεπηηθή πξφηαζε γηα
ηε δηδαζθαιία ηεο αληηδφζεσο ησλ ηδησκάησλ. Σν χκβνιν ηεο Νηθαίαο ζαθψο
νκηιεί πεξί ησλ δχν γελλήζεσλ ηνπ Τηνχ θαη Λφγνπ ηνπ Θενχ, δηαθεξχζζνληαο φηη ν
Κχξηνο Ηεζνχο Υξηζηφο, ν Τηφο ηνπ Θενχ, γελλάηαη ατδίσο ἐθ ηνῦ Παηξφο θαη ἐλ
ρξφλῳ δη՚ ἡκᾶο, ελψ ζπγρξφλσο, πιελ ηεο δεπηέξαο γελλήζεσο, ηα πάζε, ε αλάζηαζε
θαη ε εθ δεμηψλ θαζέδξα είλαη πξαγκαηηθά γεγνλφηα, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην έλα
θαη ην απηφ πξφζσπν, ηνλ Μνλνγελή Τηφ θαη Λφγν ηνπ Θενχ ( Ληάιηνπ, 2005).
Έρνληαο θαηαδηθαζηεί απφ ηηο ζπλφδνπο ηεο Αιεμαλδξείαο θαη ηεο Αληηνρείαο
ν Άξεηνο, δελ θαηαδηθάζηεθε θαη απφ ηελ Α’ Οηθνπκεληθή χλνδν. Απηή θαηαδίθαζε
γεληθφηεξα ελ αίξεζε ηνπ αξεηαληζκνχ. Αλαθνξηθά κε ηνπο νπαδνχο ηνπ Αξείνπ, νη
πεγέο αλαθέξνπλ πσο ήηαλ επηθπιαθηηθνί γηα ην ζενινγηθφ πεξηερφκελν ηνπ
ζπκβφινπ ηεο Νηθαίαο θαη ηδηαίηεξα γηα ηνλ φξν «ὁκννχζηνο» πνπ πεξηέρεηαη ζε
απηφ. Δπηπξφζζεηα, ακθηζβεηνχζαλ ηελ νξζφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ φξνπ, ν νπνίνο
δελ θαηαγξάθεηαη ζηελ Αγία Γξαθή φπσο ππνζηεξίδνπλ θαη επίζεο είρε
θαηαδηθαζζεί ζπλνδηθψο ε ρξήζε ηνπ ζηε δηδαζθαιία ηνπ Μνλαξρηαληζκνχ ηνπ
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Παχινπ ακνζαηέα. Αθφκα «ν φξνο «ὁκννχζηνο» ηνπο θαηλφηαλ χπνπηνο γηα
εηζαγσγή ζαβειιηαληθψλ αληηιήςεσλ ζηελ Σξηαδνινγηθή δηδαζθαιία ηεο Δθθιεζίαο.
Ο Άξεηνο ην 327, ππνρξεψζεθε λα ππνβάιεη Οκνινγία Πίζηεο, ζηελ νπνία
έπξεπε λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη θαηαδηθαζκέλεο αηξεηηθέο εθθξάζεηο απφ ηελ Α’
Οηθνπκεληθή χλνδν. Βέβαηα ζηελ Οκνινγία ηνπ απνπζίαδαλ νη ραξαθηεξηζηηθνί
φξνη ηνπ ζπκβφινπ ηεο Νηθαίαο γηα ηε ζρέζε ηνπ Τηνχ πξνο ηελ νπζία ηνπ Παηξφο
(ὁκννχζηνο). Παξάιιεια, ν αηξεζηάξρεο, αλαγθάζζεθε λα απνθχγεη ηηο αθξαίεο
εθθξάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ θαη λα δερζεί έκκεζα ηε ζπλατδηφηεηα ηνπ Τηνχ πξνο
ηνλ Παηέξα.
Αθφκα, πξέπεη λα αλαθεξζνχκε θαη ζηνπο νπαδνχο ηεο αίξεζεο ηνπ Αξείνπ νη
νπνίνη, είραλ ρσξηζηεί ζε δχν θαηεγνξίεο, ηνπο αθξαίνπο Αξεηαλνχο ή κνηνη φπσο
νλνκάδνληαλ θαη ηνπο κεηξηνπαζείο Αξεηαλνχο ή Οκνηνπζηαλνχο. Αλαιχνληαο ηηο δχν
απηέο θαηεγνξίεο, νη κνηνη ήηαλ ππφ ηελ εγεζία ηνπ Αθάθηνπ Καηζαξείαο ην 340365, ελψ εγέηεο ησλ Οκνηνπζηαλψλ ήηαλ ν Βαζίιεηνο Άγθπξαο ην 336-364.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, θχξηνο εθπξφζσπνο ηεο ζενινγίαο ησλ Οξζνδφμσλ ηελ
πεξίνδν απηή δελ ήηαλ άιινο απφ ηνλ Μέγαο Αζαλάζην ν νπνίνο πίζηεπε πσο ν φξνο
«ὁκννχζηνο» ήηαλ αλαγθαίνο γηα ηε δήισζε ηεο ζπλατδηφηεηαο θαη ηεο ζεφηεηαο ηνπ
Τηνχ ηνπ Λφγνπ ηνπ Θενχ. κσο, ε ακθηζβήηεζε ηνπ φξνπ απηνχ απφ ηνπο
Αξεηαλνχο νδήγεζε ηνλ Μέγα Αζαλάζην, ζην λα πξνηείλεη θαη άιινπο αληίζηνηρνπο
ζενινγηθνχο φξνπο «φπσο θχζεη Τἱφο, ἀιεζηλφο Τἱφο, ελψ κεηά ην 360 ζεσξνχζε θαη
ηνλ φξν «ὁκνηνχζηνο» Οξζφδνμν ζε άξξεθηε ζπλάθεηα πξνο ηε θξάζε «ἐθ ηῆο
νὐζίαο» ηνπ Παηξφο». Δπηπιένλ, ν Μέγαο Αζαλάζηνο ηνλίδεη φηη ν Θεφο είλαη έλαο,
φηη ζηελ νπζία ηνπ Θενχ ππάξρεη ελφηεηα αιιά ζπγρξφλσο φηη ε Αγία Σξηάδα είλαη
άθηηζηε, θαηαπνιεκψληαο έηζη ηφζν ηνλ Αξεηαληζκφ φζν θαη ην αβειιηαληζκφ. Ο
Μέγαο Αζαλάζηνο, θαηέζηεζε άμνλα ηεο ζενινγίαο ηνπ ηε ζσηεξηνινγηθή ζεκαζία
ηεο ζεφηεηαο ηνπ Λφγνπ ηνπ Θενχ γηα ηελ εξκελεία ηνπ φινπ κπζηεξίνπ ηεο ἐλ
Υξηζηψ Θείαο Οηθνλνκίαο, δειαδή ηεο ελαλζξσπήζεσο ηνπ Λφγνπ. Ζ «ἀλαηχπσζηο»
ηεο εηθφλαο ηνπ Θενχ ζηνλ άλζξσπν πξνυπέζεηε αθελφο κελ ηε ζεφηεηα ηνπ Λφγνπ
θαη αθεηέξνπ ηελ ἐλ Υξηζηψ «ἀλαθεθαιαίσζηλ» θαη «ἀλαθαίληζηλ» νιφθιεξεο ηεο
αλζξψπηλεο θχζεο. Ο Μέγαο Αζαλάζηνο, ηφληζε φηη ε ελαλζξψπεζε απνηειεί ηνλ
αδηάζπαζην ζχλδεζκν ηεο ζσηεξίαο ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ Θεφ. Οη Αξεηαλνί, ζηε
δηδαζθαιία ηνπο, απέξξηπηαλ θαη ηα δχν απηά βαζηθά ζηνηρεία ηνπ κπζηεξίνπ ηεο
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Θείαο Οηθνλνκίαο γηα ηε ζσηεξία ηνπ αλζξψπνπ, ηφζν ηελ Τηφηεηα ηνπ Λφγνπ φζν
θαη ηελ πιεξφηεηα ηεο αλζξψπηλεο θχζεο ηνπ Υξηζηνχ.
Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχκε ζηε χλνδν ηεο Αληηνρείαο ην 341, ε νπνία είρε
σο ζθνπφ λα θαηαζηήζεη ζαθή ηε ζενινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζπκβφινπ Νηθαίαο θαη
γη’ απηφ ζπλέηαμε ηέζζεξα ζχκβνια. ην πξψην ζχκβνιν ινηπφλ, πξνβαιιφηαλ ε
ζπλατδηφηεηα ηνπ Τηνχ πξνο ηνλ Παηέξα. ην δεχηεξν ζχκβνιν δηεπθξηλίδεηαη ην
πξσηεξφρξνλν ηνπ Παηξφο θαη ην πζηεξφρξνλν ηνπ Τηνχ θαη αλαγλσξίδεηαη ε
Σξηαδηθφηεηα ησλ ππνζηάζεσλ ηνπ ελφο Θενχ. Απφ ηελ άιιε ην ηξίην ζχκβνιν ηεο
πλφδνπ ζεσξείηαη σο κία πξνζσπηθή Οκνινγία Πίζηεσο ηνπ Θενθξνλίνπ Σπάλσλ.
Σν ηέηαξην ζχκβνιν είλαη έλα ζχκβνιν πνπ αλαθέξεηαη ζηε κία «ὑπφζηαζηλ» ηνπ
Παηξφο θαη ηνπ Τηνχ, απνδέρεηαη ηνλ Τηφ σο «ὅκνηνλ θαηά πάληα ηῷ Παηξί», φκσο
ρσξίο λα δηαηππψλεη ηε ιέμε «νὐζία» κε ζθνπφ λ՚ απνθχγεη ηηο αθξαίεο αξεηαληθέο
ζέζεηο.
Μεηά ηε χλνδν ηεο Αληηφρεηαο, νη Αξεηαλνί δηαζπάζηεθαλ θαη πάιη ζε ηξείο
θαηεγνξίεο ηνπο Αλνκνίνπο, ηνπο Οκνίνπο θαη ηνπο Οκνηνπζηαλνχο. Οη κνηνη θαη νη
Οκνηνπζηαλνί δηαθσλνχζαλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο «θαη՚ νὐζίαλ» νκνηφηεηαο ηνπ
Τηνχ πξνο ηνλ Παηέξα, αθνχ νη Οκνηνπζηαλνί ζπκπεξηειάκβαλαλ ζηελ νκνηφηεηα θαη
ηελ νπζία,ελψ νη κνηνη ηελ απέθιεηαλ έκκεζα κε αφξηζηεο δηαηππψζεηο. κσο θαη νη
δχν απέθιεηαλ ηελ απνδνρή ηνπ φξνπ «ὁκννχζηνο» ηνπ ζπκβφινπ Νηθαίαο κε
πξφζρεκα φηη δελ αλαθεξφηαλ ζηελ Αγία Γξαθή θαη επλννχζε ζαβειιηαληθέο
εξκελείεο γηα ηε ζρέζε ηνπ Τηνχ πξνο ηνλ Παηέξα. Ζ χλνδνο ηεο Αληηνρείαο,
απνηέιεζε ηελ πεγή ηεο ζενινγηθήο βάζεο ησλ Οκνηνπζηαλψλ κε ην δεχηεξν
ζχκβνιν, ελψ ην ηέηαξην ζχκβνιν ππήξμε ε ζενινγηθή βάζε ησλ Οκνίσλ. Οη
Αλφκνηνη ππνζηήξημαλ θαζαξά ηηο αθξαίεο ζέζεηο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ Αξείνπ θαη
πξνζπάζεζαλ λα εξκελεχζνπλ ηε ζρέζε ηνπ αγέλλεηνπ Παηξφο θαη ηνπ γελλεηνχ
Τηνχ θαη λ՚ απνδείμνπλ ηελ «ἑηεξνπζηφηεηα» ηνπ Τηνχ πξνο ηνλ Παηέξα. Ζ
δηδαζθαιία ησλ αθξαίσλ ζέζεσλ ησλ παξαηάμεσλ απηψλ πνιεκήζεθε απ՚ φινπο ηνπο
Παηέξεο ηνπ Γ’ αηψλα.
Ο επφκελνο ππέξκαρνο ηεο Οξζνδνμίαο κεηά ηνλ Αζαλάζην δελ ήηαλ άιινο
απφ

ηνλ Μέγα Βαζίιεην. Ζ ραξηζκαηηθή ηνπ πξνζθνξά θαη ην επηζηεκνληθφ,

θηινζνθηθφ θαη εξκελεπηηθφ ηνπ έξγν πινχηηζαλ ζην έπαθξν ηελ πεξηξξένπζα
αηκφζθαηξα ηεο Οξζνδνμίαο. Ο Μέγαο Βαζίιεηνο ινηπφλ, θαηαδίθαζε φρη κφλν ηνπο
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αξεηαλφθξνλεο ηνπο εμσηεξηθνχο ερζξνχο ηεο πίζηεο αιιά θαη εθείλνπο πνπ
παξέκελαλ κέζα ζηελ Δθθιεζία. πγθεθξηκέλα, απνδνθίκαδε ηελ αηξεηηθή
δηδαζθαιία ηνπ Μαξθέιινπ Άγθπξαο πεξί ησλ «ηξηψλ ὑπνζηάζεσλ» ηεο Αγίαο
Σξηάδαο θαη πξνέβαιιε ηελ νξζή ζενινγηθή δηαηχπσζε «κία νὐζία- ηξείο
ὑπνζηάζεηο». Ζ δηαηχπσζε εξκήλεπε νξζψο ηε ζενινγία ηεο Νηθαίαο, αιιά ππήξμε
θαη ε θνηλή ζπκβνιή φισλ ησλ Καππαδνθψλ Παηέξσλ γηα ηελ νξζή πξνζαξκνγή ηεο
ζενινγηθήο νξνινγίαο ζηελ Σξηαδνινγηθή πίζηε θαη δηδαζθαιία ηεο Δθθιεζίαο, ε
νπνία

βαζηδφηαλ

ζηε

ζαθή

δηάθξηζε

ησλ

φξσλ

«νὐζία»

θαη

«ὑπφζηαζηο».(Φισξφθζθπ 1991). Δμεγψληαο, ν Μέγαο Βαζίιεηνο ζπλέδεε ηνλ φξν
«ὑπφζηαζηο» κε ηνλ φξν «πξφζσπνλ» ελψ ηαπηφρξνλα ηνλ δηέθξηλε απφ ηνλ φξν
«νὐζία».
Ζ ζενινγηθή βάζε ηεο νξνινγίαο «κία νὐζία, ηξείο ὑπνζηάζεηο, ηξία
πξφζσπα» αληέθξνπε ηηο αηξεηηθέο πεπνηζήζεηο ηνπ Μαξθέιινπ Αγθχξαο αιιά θαη
ηηο αθξαίεο ζέζεηο ησλ Αξεηαλψλ θαη ησλ Πλεπκαηνκάρσλ. Ζ ζπζηεκαηηθή αλάπηπμε
ηεο ζενινγηθήο απηήο βάζεο απφ ηνπο Καππαδφθεο Παηέξεο, παξά ηηο δπζθνιίεο
απνδνρήο απφ ηνλ Μέγα Αζαλάζην θαη ηε Γχζε απνηεινχζε ηελ απζεληηθή
δηαηχπσζε ηεο Σξηαδνινγηθήο δηδαζθαιίαο ηεο Δθθιεζίαο γηα ηελ «ὑπνζηαηηθή
δηάθξηζε» ησλ ηξηψλ πξνζψπσλ. Δπίζεο, ε αδχλαηε ζχκπξαμε Οκνηνπζηαλψλ θαη
Οκνίσλ δηεπθφιπλε ηελ πξνζέγγηζε ησλ Οκνηνπζηαλψλ θαη Οξζνδφμσλ. Ο Μέγαο
Βαζίιεηνο, ππήξμε θχξηνο ππέξκαρνο ηεο αλάγθεο ζχκπξαμεο ησλ Οξζνδφμσλ κε
ηνπο

Οκνηνπζηαλνχο,

κε

ζθνπφ

ηελ

επηηαθηηθή

εθθιεζηαζηηθή

αλάγθε

απνδπλάκσζεο ηεο αξεηαληθήο παξάηαμεο, ζε κία πξνζπάζεηα λα απνθαηαζηήζεη ηελ
ελφηεηα ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ ζψκαηνο( Αλαζηαζίνπ, 1982)
Έλα επηπιένλ πξφβιεκα ην νπνίν έρξεδε ιχζεο εθηφο απφ ηνλ φξν
«ὁκννχζηνο» ήηαλ ην πξφβιεκα πξνο ηελ θαη՚ νὐζίαλ θαη θαηά θχζηλ ζεφηεηα ηνπ
Αγίνπ Πλεχκαηνο. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ν Μέγαο Ηεξάξρεο ηεο Αλαηνιηθήο
Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο,

ζην ζεκαληηθφ ζενινγηθφ ηνπ έξγν «Πεξί ηνῦ Ἁγίνπ

Πλεχκαηνο» απέθπγε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ φξν «ὁκννχζηνο» θαη γηα ην ηξίην
πξφζσπν ηεο Αγίαο Σξηάδαο, παξά ηηο πξνηξνπέο ηνπ Γξεγνξίνπ ηνπ Θενιφγνπ.
Παξάιιεια φκσο ε ζενινγία ηνπ απνδείθλπε πιήξσο ηε ζεφηεηα θαη ηελ νκνηηκία
ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο πξνο ηνλ Παηέξα θαη ηνλ Τηφ. Πην αλαιπηηθά νη Αξεηαλνί
ραξαθηήξηδαλ ηνλ Τηφ θηίζκα ηνπ Παηξφο ην ίδην πίζηεπαλ θαη γηα ην Άγην Πλεχκα,
ελψ νη αθξαίνη Αξεηαλνί δειαδή νη Αλφκνηνη ππνζηήξηδαλ φηη ην Άγην Πλεχκα είλαη
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θηίζκα ηνπ Τηνχ. ηνπο Πλεπκαηνκάρνπο πξνζρψξεζε θαη κία νκάδα Οκνηνπζηαλψλ
νη νπαδνί απηήο νλνκάζηεθαλ Μαθεδνληαλνί θαη εκπφδηζαλ ηε γξήγνξε ζπκθσλία
Οξζνδφμσλ θαη Οκνηνπζηαλψλ.
Ο Μέγαο Βαζίιεηνο πξνζπάζεζε αθφκε, λα αλαηξέζεη ηε ζπγθξνηεκέλε
αξεηαληθή δηδαζθαιία ηνπ Δπλνκίνπ, ν νπνίνο ππήξμε ν θπξηφηεξνο εθπξφζσπνο ηεο
ζενινγίαο ηνπ Αξεηαληζκνχ κεηά ην 360. ηνλ πξφινγν ηνπ βηβιίνπ Καηά Δὐλνκίνπ
ηνπ Μεγάινπ Βαζηιείνπ, αλαθέξεηαη φηη αλ φινη νη Υξηζηηαλνί αξθνχληαλ ζηελ
Παξάδνζε ησλ Απνζηφισλ θαη ζηελ απιφηεηα ηεο πίζηεο, ζηελ θαζαξφηεηα θαη ηελ
απιφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο, δελ ζα ππήξρε θακία αλάγθε γηα
ζενινγηθέο ζπδεηήζεηο.
Παξαθάησ, ζα γίλεη κηα αλαθνξά ζρεηηθά κε ηνλ Δπλφκην θαη ηελ
Σξηαδνινγηθή ηνπ δηδαζθαιία ε νπνία είρε σο αθεηεξία ηελ ηαχηηζε «νὐζίαο» θαη
«ὑπνζηάζεσο» θαη θαηέιεγε ζηελ ηαχηηζε ηεο «νὐζίαο» θαη «ὀλνκάησλ» θαη ζηελ
ηαχηηζε «ὀλνκάησλ» θαη «ἐλεξγείαο» ησλ ηξηψλ πξνζψπσλ ηεο Αγίαο Σξηάδαο.
Αθφκα, πίζηεπε φηη ν Τηφο είλαη ην πξψην θηίζκα ηνπ Παηξφο θαη ην πξψην θηίζκα
ηνπ Τηνχ ην Άγην Πλεχκα. Ο Δπλφκηνο δίδαζθε πσο ην Άγην Πλεχκα είλαη
δεκηνχξγεκα πνπ ήιζε ζηελ χπαξμε κε ηε ζέιεζε ηνπ Παηξφο θαη ηε δεκηνπξγηθή
ελέξγεηα ηνπ Τηνχ. Τπνηάζζεηαη ηφζν ζηνλ Παηέξα φζν θαη ζηνλ Τηφ θαη ζεσξείηαη
ηξίην ζηελ ηάμε. Απηφ ζεκαίλεη πσο δελ είλαη ηζφηηκν κε ηα ππφινηπα δεκηνπξγήκαηα
ηνπ Τηνχ αιιά «πξῶηνλ θαί κεῖδνλ πάλησλ θαί κφλν ηνηνῦην ηνῦ Μνλνγελνῦο
πνίεκα». (Φηιηψηε-Βιαράβα (Πξεζβ.), 2004)
Ζ δηδαζθαιία ηνπ Δπλνκίνπ ήηαλ θαη ν ιφγνο πνπ ν Μέγαο Βαζίιεηνο,
πξνρψξεζε ζηελ αλαίξεζή ηεο κε ηε δηάθξηζε «νὐζίαο» θαη «ὑπνζηάζεσο» θαη ηε
δηάθξηζε «νὐζίαο» θαη «ὀλνκάησλ» αιιά θαη ηελ ηαχηηζε ηεο «νὐζίαο» θαη ηεο
«ἐλεξγείαο» θαη ηελ ηαχηηζε «ὑπνζηάζεσλ» θαη «ὀλνκάησλ». Δπηπιένλ, νη
ραξαθηεξηζκνί Παηήξ, Τηφο θαη Άγην Πλεχκα ζχκθσλα κε ηνλ Μέγα Βαζίιεην
«πξνζδηνξίδνπλ φρη ηελ νπζία αιιά ηελ εηεξφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ή ησλ ηδησκάησλ
ησλ ηξηψλ πξνζψπσλ».
Γηάδνρνο ηνπ Μεγάινπ Βαζιείνπ ήηαλ

ν Γξεγφξηνο Νχζζεο, ν νπνίνο

ζπλέρηζε ηνλ αγψλα ηνπ πξνο ηελ ίδηα ζενινγηθή θαηεχζπλζε αιιά επέκελε θπξίσο
ζηε ζπζηεκαηηθή απνζαθήληζε ηεο ελφηεηαο νπζίαο θαη ελέξγεηαο ησλ πξνζψπσλ
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ηεο Αγίαο Σξηάδαο, αθνχ κε ηελ ελφηεηα ηεο ελέξγεηαο επηβεβαηψλεηαη θαη ε ελφηεηα
ηεο νπζίαο πξνο ηνλ Παηέξα φρη κφλν ηνπ Τηνχ αιιά θαη ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο.
Ο έηεξνο Καππαδφθεο Γξεγφξηνο ν Θενιφγνο αμηνπνίεζε ζαθέζηεξα ηε
δηάθξηζε νπζίαο θαη ππνζηάζεσλ ζηελ Αγία Σξηάδα (κία νὐζία-ηξείο ὑπνζηάζεηο)
αιιά θαη άιιεο ζέζεηο ηνπ Μεγάινπ Βαζηιείνπ θαη ηδηαίηεξα ηελ αλαίξεζε ηεο
δηδαζθαιίαο ηνπ Δπλνκίνπ θαη ησλ Πλεπκαηνκάρσλ. Ο Γξεγφξηνο ν Θενιφγνο
έγξαςε ζεκαληηθά έξγα φπσο νη πέληε «Θενινγηθνί Λφγνη» θαη νη Λφγνη «Πξφο
Ἀξεηαλνχο» θαη «Δἰο ηήλ Πεληεθνζηήλ». ηα έξγα απηά δηαηππψλεηαη νινθιεξσκέλε
ε Σξηαδνινγηθή δηδαζθαιία ηεο Δθθιεζίαο θαη εηδηθά ε ζεφηεηα ηνπ Αγίνπ
Πλεχκαηνο θαη ε νκννπζηφηεηα απηνχ πξνο ηνλ Τηφ θαη ηνλ Παηέξα, ηελ νπνία
δίζηαδε λα δηαθεξχμεη ν Μέγαο Βαζίιεηνο γηα λα κελ πξνθαιέζεη ηνπο
Οκνηνπζηαλνχο. Γηα ηνπο Καππάδνθεο, ε δηάθξηζε ησλ ππνζηαηηθψλ ηδησκάησλ ησλ
ηξηψλ πξνζψπσλ ηεο Αγίαο Σξηάδαο δελ ζίγεη ηελ ελφηεηα ηεο ζεφηεηαο. Σα νλφκαηα
αλαθέξνληαη κφλν ζηε δηάθξηζε ησλ ππνζηάζεσλ θαη ζηε ζρέζε ησλ ηξηψλ
νκννχζησλ θαη νκφηηκσλ πξνζψπσλ ηεο Αγίαο Σξηάδαο θαη ε ελέξγεηα φπσο θαη ε
νπζία είλαη θνηλή θαη ζηα ηξία πξφζσπα. Σν δε Άγην Πλεχκα ζπλδέεηαη άξξεθηα κε
ην φιν κπζηήξην ηεο Θείαο Οηθνλνκίαο ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηελ ελαλζξψπεζε ηνπ
Λφγνπ. Ζ Σξηαδνινγία ησλ Καππαδνθψλ Παηέξσλ έγηλε ηειηθά απνδεθηή φρη κφλν
ζηελ Αλαηνιή αιιά θαη ζηε Γχζε. Ο επίζθνπνο Ρψκεο Γάκαζνο ζθνδξφο πνιέκηνο
ηνπ Αξεηαληζκνχ επέκεηλε αξρηθά ζηελ νξνινγία «κία νὐζία-κία ὑπφζηαζηο» φκσο,
ππφ ηελ επίδξαζε ηνπ Μεγάινπ Βαζηιείνπ «απέθπγε λα νκηιεί γηα «κία ὑπφζηαζηλ»
θαη ζηε χλνδν ηεο Ρψκεο ην 377 θαηαδίθαζε ηηο αηξεηηθέο δηδαζθαιίεο ηνπ
Απνιηλαξίνπ, ηνπ Μαξθέιινπ Αγθχξαο θαη ησλ Πλεπκαηνκάρσλ».
Ο Μέγαο Βαζίιεηνο ρξεζηκνπνίεζε ηελ θαηάξξεπζε ηνπ Αξεηαληζκνχ ζηε Γχζε γηα
λα επεξεάζεη ηηο εμειίμεηο ζηελ Αλαηνιή, θαζψο νη απνθάζεηο ηεο πλφδνπ ηεο
Ρψκεο απνηεινχζαλ δηθαίσζε ησλ αγψλσλ ηνπ. ηηο αξρέο ηνπ 379 ν Μέγαο
Βαζίιεηνο πεζαίλεη θαη ζηεξεί απφ ηνπο Οξζνδφμνπο ηνλ εγέηε ηνπο. Σε ζέζε ηνπ
αλαιακβάλεη ν Μειέηηνο Αληηνρείαο, ν νπνίνο ζπλερίδεη ηνλ αγψλα ησλ Οξζνδφμσλ.
ηε ζπλέρεηα ζπγθιήζεθε ε Β’ Οηθνπκεληθή χλνδνο, φπνπ ζηελ πξψηε πεξίνδν ησλ
εξγαζηψλ ηεο πλφδνπ ην 380 ιεηηνχξγεζε σο ελδεκνχζα χλνδνο. ηε
ζπγθεθξηκέλε χλνδν αληηκεησπίζζεθε ην δήηεκα ηεο θαλνληθήο πιεξψζεσο ηνπ
ζξφλνπ

ηεο

Κσλζηαληηλνππφιεσο

θαη

ηεο

θαλνληθήο

θαηνρχξσζεο

ησλ

αλαγλσξηζκέλσλ πξεζβείσλ ηηκήο απηνχ. Σαπηφρξνλα επηβεβαηψζεθε ε θαηαδίθε
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φισλ ησλ αηξέζεσλ φπσο ηνπ Αξεηαληζκνχ θαη ηνπ Απνιηλαξηζκνχ. «Δπηπιένλ, ζηε
χλνδν ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο ζπκπιεξψζεθε ην ζχκβνιν πίζηεο ην ιεγφκελν
ζχκβνιν Νηθαίαο- Κσλζηαληηλνππφιεσο, ζχκθσλα κε ηε ζενινγηθή βάζε ηνπ
ζπκβφινπ ηεο Νηθαίαο θαη ησλ λέσλ αλαγθψλ ηεο Δθθιεζίαο κε ζθνπφ ηελ
αληηκεηψπηζε

ησλ

αθξαίσλ

Αξεηαλψλ,

ησλ

Απνιηλαξηζηψλ

θαη

ησλ

Πλεπκαηνκάρσλ».
Ζ Β’ Οηθνπκεληθή χλνδνο είλαη βέβαην φηη νχηε ζπλέηαμε νχηε είρε πξφζεζε
λα ζπληάμεη έλα λέν ζχκβνιν πίζηεο πξνο ζπκπιήξσζε ή θαη ππνθαηάζηαζε ηνπ
ζπκβφινπ Νηθαίαο. Σν ζχκβνιν Κσλζηαληηλνππφιεσο ήηαλ κία Οκνινγία Πίζηεο, ε
νπνία ζπληάρζεθε θαη θάιππηε φιν ην αληηαξεηαληθφ ζχκβνιν ηεο Νηθαίαο, ην νπνίν
απέξξηπηαλ νη Πλεπκαηνκάρνη θαη νη αξεηαλφθξνλεο θαη επηδφζεθε ζηνπο ππεχζπλνπο
επηζθφπνπο θαηά πεξηθέξεηα γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ππνρξεσηηθή ζηε δηαδηθαζία
επηζηξνθήο ησλ αηξεηηθψλ. «Ζ ζχληαμε ηεο εηδηθήο Οκνινγίαο Πίζηεο ήηαλ δηθαίσκα
θάζε πλφδνπ, αθνχ ην θείκελν ήηαλ ππνρξεσηηθφ κφλν γηα ηνπο αηξεηηθνχο θαη δελ
είρε ραξαθηήξα νηθνπκεληθνχ ζπκβφινπ, ην νπνίν ζα ήηαλ ππνρξεσηηθφ γηα φια ηα
κέιε ηεο πλφδνπ». Ζ Οκνινγία Πίζηεο ηεο πλφδνπ ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο
αμηνπνίεζε ην απνδεθηφ πεξηερφκελν ηεο ζενινγηθήο απφθαζεο ηεο πλφδνπ
Αληηνρείαο ην 379, γηα ηε ζεφηεηα ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο σο ηξίηνπ πξνζψπνπ ηεο
Αγίαο Σξηάδαο. πλεπψο, δελ ζεσξήζεθε σο λέν ζχκβνιν ηεο πλφδνπ θαη δελ
αλαθέξζεθε ζηηο δνγκαηηθέο ηεο απνθάζεηο. Σν ζχκβνιν Κσλζηαληηλνππφιεσο ζε
ζρέζε κε ην ζχκβνιν Νηθαίαο παξνπζηάδεη εθηεηακέλεο πξνζζήθεο ζην ηκήκα πνπ
αλαθέξεηαη ζην Άγην Πλεχκα, εθπιεξψλνληαο έηζη έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο ζθνπνχο
ηεο πλφδνπ.
Παξφι’ απηά είλαη γεγνλφο πσο ε χλνδνο δελ πηνζέηεζε ηνλ φξν
«ὁκννχζηνλ» θαη «Θεφο» γηα ην Άγην Πλεχκα, αθνινπζψληαο δηαιιαθηηθή ζηάζε
απέλαληη ζηνπο Πλεπκαηνκάρνπο θαη εθαξκφδνληαο ηελ αξρή ηεο νηθνλνκίαο ηνπ
Μεγάινπ Βαζηιείνπ, ε νπνία βαζίδεηαη ζηε δηάθξηζε «δφγκαηνο» θαη «θεξχγκαηνο».
Χζηφζν ε δηάδνζε ηνπ θεηκέλνπ ζ՚ νιφθιεξε ηελ Αλαηνιή, σο ηεο κφλεο επίζεκεο
ζενινγηθήο βάζεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ελφηεηαο ηεο Δθθιεζίαο ζηελ νξζή
πίζηε, έδσζε ζηελ Οκνινγία ηεο Πίζηεο εθθιεζηαζηηθφ θχξνο. «Ζ αλαγλψξηζή ηεο
απφ ηελ Γ’ Οηθνπκεληθή χλνδν, ηελ θαζηζηνχζε απζεληηθή εξκελεία ηεο πίζηεο ηεο
Νηθαίαο θαη ε νκνινγία απηή πήξε ραξαθηήξα ζπλνδηθνχ ζπκβφινπ πίζηεο θαη
επηθξάηεζε κέρξη θαη ζήκεξα». Σέινο, ην ζχκβνιν Νηθαίαο- Κσλζηαληηλνππφιεσο
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ρξεζηκνπνηήζεθε απηνηειψο ζηελ εθθιεζηαζηηθή Παξάδνζε θαη ζηε Θεία Λαηξεία
κέρξη θαη ζήκεξα

1.7 Ιζηνξηθά πιαίζηα επνρήο
Ο 3νο αηψλαο, απνηειεί κηα πεξίνδν θιεηδί γηα ηνλ Υξηζηηαληζκφ, αθνχ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεγάιεο αιιαγέο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην 311 ν Γαιέξηνο
εμέδσζε δηάηαγκα κε ην νπνίν έζεηε ηέινο ζηνπο δησγκνχο θαη επέηξεπε ζηνπο
Υξηζηηαλνχο λα ηεινχλ αλεκπφδηζηα ηε ιαηξεία ηνπο θαη αλαγλψξηζε ην δηθαίσκά
ηνπο λα «ππάξρνπλ» ζηελ απηνθξαηνξία (ηεθαλίδνπ, 1998)
Μεηά ην ζάλαην ηνπ Γαιεξίνπ, ζπλερηζηέο ηεο απηνθξαηνξίαο ήηαλ ζηελ
Αλαηνιή ν Μαμηκίλνο θαη ν Ληθίληνο, ελψ ζηε Γχζε ν Μέγαο Κσλζηαληίλνο θαη ν
Μαμέληηνο. Ο Μέγαο Κσλζηαληίλνο θαη ν Μαμέληηνο έδεημαλ κηα επλντθή ζηάζε
απέλαληη ζην Υξηζηηαληζκφ, ζε αληίζεζε κε ηνλ Μαμηκίλν, ν νπνίνο μεθίλεζε έλα
λέν δησγκφ θαηά ησλ Υξηζηηαλψλ, αθνχ απαγφξεπζε ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ πφιε.
ηνλ Οθηψβξην ηνπ 312 ν Μέγαο Κσλζηαληίλνο επηθξάηεζε επί ηνπ Μαμεληίνπ ζην
κεηαμχ ηνπο πφιεκν, κε απνηέιεζκα ην ζάλαην ηνπ Μαμεληίνπ θαη ηελ άλνδν ηνπ
Μεγάινπ Κσλζηαληίλνπ ζην ζξφλν σο κνλαδηθνχ θπξηάξρνπ ηεο Γχζεο. Έηζη ν λένο
απηφο δησγκφο ησλ ρξηζηηαλψλ έιαβε ηέινο. Ο Μέγαο Κσλζηαληίλνο

ζηξάθεθε

αλνηρηά πξνο ην Υξηζηηαληζκφ θαη αθνινχζεζε κία λέα ζξεζθεπηηθή πνιηηηθή πνπ
είρε σο ζηφρν ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο Δθθιεζίαο θαη ηελ νηθνδφκεζε λέσλ λαψλ.
Σελ επφκελε ρξνληά, ην 313 εθδφζεθε ην ζπνπδαηφηαην δηάηαγκα ησλ Μεδηνιάλσλ,
ην νπνίν θαηνρχξσλε ηε γεληθή αξρή ηεο αλεμηζξεζθείαο, «ηελ έληαμε ηνπ
Υξηζηηαληζκνχ ζηελ αξρή ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο, ηελ ειεπζεξία ηεο
ζπλεηδήζεσο ησλ Ρσκαίσλ γηα ηελ επηινγή ηεο νπνηαζδήπνηε ζξεζθεπηηθήο πίζηεσο
θαη εηδηθφηεξα ηεο ρξηζηηαληθήο» (ηεθαλίδνπ, 1998). Δπηπιένλ, «πξνέβιεπε ζεηηθά
επαλνξζσηηθά κέηξα θαηνρπξψλνληαο ηελ άκεζε επηζηξνθή ησλ δεκεπζέλησλ ή
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δσξεζέλησλ ιαηξεπηηθψλ θέληξσλ ησλ Υξηζηηαλψλ θαη ηελ επηζηξνθή θάζε άιιεο
εθθιεζηαζηηθήο ηδηνθηεζίαο ζηνπο Υξηζηηαλνχο ρσξίο θακία απνδεκίσζε».
Ο

Υξηζηηαληζκφο δελ αλαγλσξίζζεθε ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ησλ

Μεδηνιάλσλ σο επίζεκε ζξεζθεία ηεο απηνθξαηνξίαο, αιιά απιψο απέθηεζε ηζφηηκε
κεηαρείξηζε κε ηηο άιιεο ζξεζθείεο ηεο απηνθξαηνξίαο ζηνλ ηνκέα ηεο ζξεζθεπηηθήο
ειεπζεξίαο ελψ επίζεκε ζξεζθεία ηεο απηνθξαηνξίαο παξέκεηλε ε Ρσκατθή.
Ο Μέγαο Κσλζηαληίλνο, έρνληαο αζπαζηεί ην Υξηζηηαληζκφ πξηλ ην δηάηαγκα
ησλ Μεδηνιάλσλ, επλφεζε θαη ζηελ πξάμε ηελ επηθξάηεζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ κε ηε
ιήςε ζεηηθψλ κέηξσλ, φπσο ελδεηθηηθά κπνξνχκε λα αλαθεξζνχκε ζηελ απαιιαγή
ηνπ θιήξνπ απφ ηα δεκφζηα βάξε. Δπηπιένλ θξφληηζε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ
δηθαηψκαηνο ησλ ρξηζηηαληθψλ λαψλ λα έρνπλ ηδηνθηεζία θαη λα δέρνληαη δσξεέο,
αιιά θαη ηελ θαζηέξσζε ηεο αξγίαο ηεο Κπξηαθήο ζηηο πφιεηο. Δπηπξφζζεηα ελίζρπζε
ηελ παξνπζίαο Υξηζηηαλψλ ζε πςειά αμηψκαηα ηεο δεκφζηαο θαη ηεο ζηξαηησηηθήο
δηνίθεζεο. Σέινο αλαγλψξηζε ηηο απνθάζεηο ησλ επηζθνπηθψλ δηθαζηεξίσλ απφ ην
θξάηνο, αθφκε θαη φηαλ αθνξνχζαλ κε εθθιεζηαζηηθά ζέκαηα θ.α
Μεηά ην ζάλαην ηνπ Μεγάινπ Κσλζηαληίλνπ ην 337, ζην ζξφλν αλεβαίλνπλ
νη γηνη ηνπ ν Κσλζηάληηνο θαη ν Κψλζηαο. Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο ζξεζθεπηηθήο
πνιηηηθήο ηνπο, ήηαλ ε θαηαπνιέκεζε ηεο εζληθήο ζξεζθείαο θαη ε ππεξάζπηζε ηεο
ελφηεηαο ηεο Δθθιεζίαο.

κσο, νη ζξεζθεπηηθέο ηνπο

πεπνηζήζεηο ήηαλ

δηαθνξεηηθέο, αθνχ ν Κσλζηάληηνο είρε απνδερζεί ζπλεηδεηά ηνλ Αξεηαληζκφ, ελψ ν
Κψλζηαο ήηαλ πηζηφο ζηηο δνγκαηηθέο απνθάζεηο ηεο Α΄ Οηθνπκεληθήο πλφδνπ,
παξφιν πνπ θαη νη δχν είραλ αλαηξαθεί κε ηηο αξρέο ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεο.
Δίλαη γεγνλφο πσο παξά ηηο δηαθσλίεο πνπ είραλ γηα ηελ εζσηεξηθή ελφηεηα
ηεο Δθθιεζίαο, νη δηάδνρνη ηνπ Μ. Κσλζηαληίλνπ, επέδεημαλ νκνθσλία ζην δήηεκα
ηεο εζληθήο ζξεζθείαο θαη εμέδσζαλ λφκνπο ην 341 θαη ην 346, «νη νπνίνη δηέηαδαλ
ηελ απαγφξεπζε ηεο ηειεηήο ζπζηψλ κε πνηλή ην ζάλαην, ην θιείζηκν ησλ λαψλ ηεο
εζληθήο ζξεζθείαο θαη ηε δήκεπζε ησλ πεξηνπζηψλ».
Σν 350 έκεηλε κνλνθξάηνξαο ζε Αλαηνιή θαη Γχζε ν Κσλζηάληηνο, ν νπνίνο
επαλαιακβάλεη ηα ίδηα κέηξα ζξεζθεπηηθήο πνιηηηθήο ζε νιφθιεξε ηε λέα επηθξάηεηά
ηνπ. Σν 361 ν Κσλζηάληηνο πεζαίλεη θαη απηνθξάηνξαο ηνπ ζξφλνπ γίλεηαη ν
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Ηνπιηαλφο ν Παξαβάηεο15 ν νπνίνο επηρείξεζε κία δπλακηθή ζξεζθεπηηθή
κεηαξξχζκηζε κε ζθνπφ ηελ αλαβίσζε ηεο εζληθήο ζξεζθείαο θαη ηελ εμνπδεηέξσζε
ηεο κεγάιεο θνηλσληθήο επηξξνήο ηνπ Υξηζηηαληζκνχ.
Σν 362, ν Ηνπιηαλφο, αγλφεζε ην Γηάηαγκα ησλ Μεδηνιάλσλ ηνπ 313 θαη
θαηαπνιέκεζε έκκεζα αξρηθά ηε Υξηζηηαληθή Θξεζθεία θαη αξγφηεξα απνθαηέζηεζε
επίζεκα θαη πάιη ηελ εζληθή ζξεζθεία κε ζπγθεθξηκέλα κέηξα επαλφξζσζεο . Χο
ζπλέπεηεο ησλ κέηξσλ απηψλ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζζνχλ αξρηθά ε απνκάθξπλζε
ησλ ρξηζηηαλψλ απφ πςειέο δεκφζηεο ζέζεη, έπεηηα ε απαγφξεπζή ηνπο λα δηδάζθνπλ
ή λα δηδάζθνληαη ηελ θιαζζηθή ειιεληθή θηινζνθία θαη γξακκαηεία ή λα
εγγξάθνληαη ζηα αλαλεσκέλα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ελψ ηέινο αλαθιήζεθαλ απφ
ηελ εμνξία φινη νη Οξζφδνμνη ή αξεηαλφθξνλεο επίζθνπνη κε ηελ ειπίδα φηη, νη
εζσηεξηθέο δηακάρεο ησλ επηζθφπσλ ζα απνδπλάκσλαλ ηε ρξηζηηαληθή αληίδξαζε ζηε
ζξεζθεπηηθή ηνπ πνιηηηθή.
Οη πξνζπάζεηεο ηνπ Ηνπιηαλνχ γξήγνξα έθεξαλ ζην πξνζθήλην ηηο έληνλεο
αληηδξάζεηο ησλ Υξηζηηαλψλ κε απνηέιεζκα ηελ αθχξσζε απηήο ηεο κεηαξξχζκηζεο.
Σν 363-364 δηάδνρνο ηνπ ζξφλνπ αλαδείρζεθε ν Ηνβηαλφο, ν νπνίνο θαηάξγεζε ηνπο
λφκνπο ηνπ Ηνπιηαλνχ θαη επαλέθεξε ζε ηζρχ ηνπο λφκνπο ηνπ πξσζχζηεξνπ
απηνθξάηνξα Κσλζηαληίνπ. «πγθεθξηκέλα δηαθήξπμε ηελ ηζρχ ηεο γεληθήο θαη
αληηθεηκεληθήο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο αλεμηζξεζθείαο. Αθφκε, επέζηξεςε ηηο
δεκεπκέλεο πεξηνπζίεο ησλ ρξηζηηαληθψλ λαψλ, αλαγλψξηζε ην δηθαίσκα ζηνπο
Υξηζηηαλνχο λα δηδάζθνπλ ηα θιαζζηθά γξάκκαηα θαη έδεημε νπζηαζηηθφ ελδηαθέξνλ
γηα ηελ Δθθιεζία» (Αλαζηαζίνπ, 1982)
Σνλ Ηνβηαλφ δηαδέρεηαη ν Φιάβηνο Βεζπαζηαλφο, ν νπνίνο ήηαλ ρξηζηηαλφο, κε
απνηέιεζκα λα απνδνθηκάζεη ηε ζξεζθεπηηθή πνιηηηθή ηνπ Ηνπιηαλνχ ηνπ Παξαβάηε.
πλερίδνληαο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε πσο, ε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο
απηνθξαηνξίαο ζε αλαηνιηθφ θαη δπηηθφ ηκήκα είρε σο ζπλέπεηα ηελ αλάζεζε ηεο
Αλαηνιήο ζηνλ επίζεο ρξηζηηαλφ αδεξθφ ηνπ Οπάιε ην 364-378. Οη δχν απηνί
απηνθξάηνξεο παξά ην γεγνλφο φηη δελ άιιαμαλ ηα ζεζκηθά πιαίζηα ηεο εζληθήο
ζξεζθείαο θαη δηαηήξεζαλ ην αμίσκα ηνπ κέγηζηνπ αξρηεξέα, πνιέκεζαλ κε ζπλερείο
δησγκνχο ηελ εζληθή ζξεζθεία κε απνηέιεζκα λα
παιαηφηεξα πξνλφκηα ηνπ Υξηζηηαληζκνχ.
15

361-363 μ.Χ
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απνθαηαζηήζνπλ πιήξσο ηα

Πξνο ηα ηέιε ηνπ αηψλα, ν Γξαηηαλφο ζπγθέληξσζε ζηα ρέξηα ηνπ ηελ
απηνθξαηνξηθή εμνπζία αιιά δελ δέρζεθε λα πεξηβιεζεί κε ηε ζηνιή ηνπ κέγηζηνπ
αξρηεξέα ηεο εζληθήο ζξεζθείαο. Ζ ζξεζθεπηηθή πνιηηηθή ηνπ απηνθξάηνξα ηεο
Αλαηνιήο , αιιά θαη ηνπ απηνθξάηνξα ηεο Γχζεο Μεγάινπ Θενδνζίνπ έθιεηζε ηνλ
θχθιν ηεο ακθηηαιάληεπζεο κεηαμχ ηεο εζληθήο ζξεζθείαο θαη ηνπ Υξηζηηαληζκνχ.
Σν 380, φηαλ ν Μέγαο Θενδφζηνο θαη ν Γξαηηαλφο απφ θνηλνχ εμέδσζαλ δηάηαγκα γηα
ηελ ελφηεηα ηεο Δθθιεζίαο θαη ηελ πίζηε ησλ επηζθφπσλ ηεο Ρψκεο ηνπ Γακάζνπ
γηα ηε Γχζε θαη Αιεμαλδξείαο ηνπ Πέηξνπ γηα ηελ Αλαηνιή, απέθεξαλ ζεηηθά
απνηειέζκαηα ζηελ ζξεζθεπηηθή πνιηηηθή. ηε ζπλέρεηα ην 381, κε έλα λέν δηάηαγκα
νξίζηεθε σο κφλε παξαδεθηή ζξεζθεπηηθή πίζηε ηεο απηνθξαηνξίαο, ε πίζηε ζηνλ
έλα θαη κνλαδηθφ χςηζην Θεφ, ε νπνία ηαπηίζζεθε de facto κε ηε ρξηζηηαληθή πίζηε
θαη απέθιεηε ηελ εηδσινιαηξηθή πνιπζεΐα.
πλερίδνληαο ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή ζα αλαθεξζνχκε πεξεηαίξσ ζηνλ Μέγα
Θενδφζην, ν νπνίνο αθινπζψληαο ην θσηεηλφ παξάδεηγκα ηνπ Γξαηηαλνχ αξλήζεθε
λα δερηεί ηε ζηνιή ηνπ κέγηζηνπ αξρηεξέα. Δπηπιένλ,

ην 382 ν Γξαηηαλφο δελ

απνδέρεηαη θαλ ηνλ ηίηιν ηνπ κέγηζηνπ αξρηεξέα θαη ζπλερίδεη λα πξνσζεί ζθιεξά
κέηξα ελαληίνλ ηεο εζληθήο ζξεζθείαο ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηελ Αλαηνιή ν
Μέγαο Θενδφζηνο, δελ είρε ηδηαίηεξνπο ιφγνπο λα πνιεκήζεη ηνπο ειάρηζηνπο
νπαδνχο ηεο εζληθήο ζξεζθείαο θαη ζπγθέληξσζε ηνπο ζηφρνπο ηεο ζξεζθεπηηθήο ηνπ
πνιηηηθήο, ζηελ εμνπδεηέξσζε δηαθφξσλ αηξεηηθψλ νκάδσλ θαη ζηελ απνθαηάζηαζε
ηεο ελφηεηαο ηεο Δθθιεζίαο.
Σν 384 δηνξίζηεθε σο έπαξρνο ηεο Αλαηνιήο, ν ρξηζηηαλφο Μάηεξλνο
Κπλήγηνο. Γχν ρξφληα αξγφηεξα, ην 386 ηνπ αλαηέζεθε ε απνζηνιή λα εμαιείςεη ηελ
εζληθή ιαηξεία ζηελ Αίγππην θαη ζηηο παξαθείκελεο ρψξεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
επηρψξηνπο επηζθφπνπο θαη κνλαρνχο. Χο απνηέιεζκα ησλ ελεξγεηψλ ηνπ Κπλήγηνπ
ήηαλ ε θαηαζηξνθή ηνπ πεξίθεκνπ λανχ ηνπ εξάπηδνο ζηελ Αιεμάλδξεηα, θαζψο
θαη πνιιψλ εζληθψλ λαψλ ηεο Αηγχπηνπ, ηεο Παιαηζηίλεο θαη ηεο πξίαο.
Μεηά ην ζάλαην ηνπ Κπλήγηνπ, ην 388 λένο έπαξρνο ηεο Αλαηνιήο δηνξίζζεθε
ν Δπηφικηνο Σαηηαλφο ππνζηεξηθηήο ηεο εζληθήο ζξεζθείαο, ν νπνίνο αγσλίζζεθε λα
απνθαηαζηήζεη ηε ζξεζθεπηηθή εηξήλε ζηηο πεξηνρέο ηεο δηνηθεηηθήο ηνπ επζχλεο.
ηαλ, ν Μέγαο Θενδφζηνο αληηιήθζεθε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ ζέκαηνο ηεο ζχγθξνπζεο
ησλ ζξεζθεηψλ κε ηηο θαηαζηξνθέο λαψλ απφ κνλαρνχο, εμέδσζε ην 390 λέν
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δηάηαγκα κε ην νπνίν απαγφξεπε ηελ είζνδν ησλ κνλαρψλ ζηηο πφιεηο. Καηφπηλ, ην
391 θαη 392 ν Μέγαο Θενδφζηνο, πινπνηψληαο ηελ πνιηηηθή αλνηθηήο ζηήξημεο ηνπ
Υξηζηηαληζκνχ εμέδσζε ηξία πνιχ ζεκαληηθά δηαηάγκαηα.

ια ηα δηαηάγκαηα

απαγφξεπαλ ηε δεκφζηα θαη ηελ ηδησηηθή εζληθή ιαηξεία, ελψ παξάιιεια
πξνβιέπνληαλ απζηεξέο πνηλέο γηα ηνπο παξαβάηεο. ηα δχν απεπζχλνληαλ πξνο ηνλ
εζληθφ έπαξρν ηεο πφιεσο Αιβίλν θαη πξνο ηνλ δηνηθεηή ηεο Αηγχπηνπ Δπάγξην ζηε
Γχζε, ελψ ην ηξίην δηάηαγκα πξνο ηνλ έπαξρν ηνπ πξαηηνξίνπ Ρνπθίλν ζηελ
Αλαηνιή. Σα απνηειέζκαηα ησλ ηξηψλ απηψλ δηαηαγκάησλ, ηα νπνία ζηξέθνληαλ
ελαληίνλ ηεο εζληθήο ιαηξείαο θαη ησλ εζληθψλ παξαδφζεσλ, αιιά

θαη ηεο

εθθιεζηαζηηθήο πνιηηηθήο δηάδνζεο ηεο πίζηεο, ήηαλ ε ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηνπ
Υξηζηηαληζκνχ κεηαμχ ησλ εηψλ 392 θαη 394.
Με ηελ θαζηέξσζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ ζε επίζεκε ζξεζθεία ηεο
απηνθξαηνξίαο ζηελ απηνθξαηνξηθή εμνπζία, ε Δθθιεζία ηίζεηαη σο ε βάζε γηα ηε
δηακφξθσζε ηνπ λένπ πεξηερνκέλνπ ηεο απηνθξαηνξηθήο ηδέαο, ελψ ζηελ θνηλσλία
ηεο απηνθξαηνξίαο θαζίζηαηαη σο ηδαληθφ πξφηππν ν ρξηζηηαλφο. Οη δχν απηέο
πξννπηηθέο ζεκειίσζαλ ηε λέα πνιηηηθή ηδενινγία ηεο νηθνπκεληθήο ρξηζηηαληθήο
απηνθξαηνξίαο. ε απηήλ ηελ λέα απηνθξαηνξηθή γξακκή ηνπ Θενδνζίνπ, ε εζληθή
ζξεζθεία δελ είρε πιένλ ζέζε, ελψ ε ελφηεηα ηεο ρξηζηηαληθήο Δθθιεζίαο έγηλε
πξσηαξρηθφ ζέκα ηεο απηνθξαηνξηθήο εμνπζίαο. ν Θενδφζηνο ήηαλ εθείλνο πνπ
θαζφξηζε ηε ζέζε ηεο Δθθιεζίαο ζηηο δνκέο θαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο απηνθξαηνξίαο.

1.8 Ιζηνξηθή ηνπνζέηεζε ηνπ Μεγάινπ Βαζηιείνπ.
Ζ επνρή πνπ ν Βαζίιεηνο ζπνχδαδε ήηαλ απειπηζηηθή γηα ηελ εθθιεζία. ηελ
Αλαηνιή Απηνθξάηνξαο ήηαλ ν Κσλζηαληίλνο ππνζηεξηθηήο ησλ αξεηαλψλ θαη
δηψθηεο ησλ νξζνδφμσλ. Σνλ δηαδέρηεθε ν παγαληζηήο Ηνπιηαλφο

16

ν νπνίνο

αλαδσπχξσζε ηελ εζληθή ζξεζθεία θαη θήξπμε επηθαλεηαθή αλεμηζξεζθία. Ο
Οπάιεο17 έθαλε φηη κπνξνχζε γηα λα επηβάιεη κε ζπλφδνπο θαη παξαζπλαγσγέο ηνλ
αξεηαληζκφ δηψθνληαο ηνπο νξζνδφμνπο. Απφ ην 330 θαη κεηά επλνήζεθαλ απφ ηελ
εμνπζία θαη επηθξάηεζαλ νη δηάθνξεο αξεηαληθέο νκάδεο , νη φκνηνη, νη αλφκνηνη θαη
16
17

337-336μ.Χ
361-363μ.Χ
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νη νκνηνπζηαλνί . Οη ιίγνη νξζφδνμνη πξνζπάζεζαλ λα δείμνπλ γηαηί εκκέλνπλ ζηελ
πίζηε πνπ θχξσζε ε Α΄ Οηθνπκεληθή χλνδνο18 . Οη θεθαιέο ησλ νξζνδφμσλ κε
θνξπθαίν ηνλ Μέγα Αζαλάζην, ήηαλ εμφξηζηνη αιιά δελ έπαπαλ ηνλ αγψλα. Ο
Αζαλάζηνο, κε ηε δξάζε ηνπ θαη ηα εθθιεζηαζηηθά ηνπ θείκελα έδεημε πφζν
αδηθαίσηεο ήηαλ νη αξεηαληθέο ζχλνδνη κεηά ην 330. Με ηα ζενινγηθά ηνπ θείκελα
ζεκειίσζε ηελ νξζφδνμε ηξηαδνινγία θαη αλάηξεςε φια ηα επηρεηξήκαηα ηνπ
αξεηαληζκνχ, ν νπνίνο ήηαλ εμαζθαιηζκέλνο πνιηηηθά θαη αηζζάλνληαλ αδχλακνο
ζεσξεηηθά. Σφηε αθξηβψο εκθαλίζηεθε ν Δπλφκηνο πνπ έδσζε λέα επηρεηξήκαηα ζηνλ
αξεηαληζκφ. Ζ αίξεζε απφ ην 360 απέθηεζε λέα αίγιε θαη έγηλε θαη πάιη πεηζηηθή. Ο
Αζαλάζηνο γεξλνχζε θαη ζα έδηλε ηε ζθπηάιε ζηνλ Βαζίιεην.
Ζ δηαξθήο ελαζρφιεζε ησλ θνξπθαίσλ ζενιφγσλ κε ηνλ αξεηαληζκφ είρε θη
άιιεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο . Οη ζενιφγνη πνηκέλεο δελ ήηαλ απεξίζπαζηνη λα
θαηερήζνπλ θαη λα νηθνδνκήζνπλ ηνπο πηζηνχο πνπ απμάλνληαλ ξαγδαία. Σα πιήζε
ησλ κνλαζηηθψλ νκάδσλ θαη ησλ αλαρσξεηψλ , ηδηαίηεξα ζηε Μ. Αζία ηελ Αξκελία
θαη ηε πξία ρξεηάδνληαλ θαζνδήγεζε. Οη κνξθσκέλνη ρξηζηηαλνί έπξεπε λα
αηζζάλνληαη δηθαησκέλνη έλαληη ηεο θηινζνθηθήο ζθέςεσο. Ζ ζενινγία έπξεπε λα
κηιάεη ηελ γιψζζα ηνπ πλεπκαηηθνχ θιίκαηνο ηεο επνρήο γηα λα είλαη θαηαλνεηή. Ο
ιεηηνπξγηθφο βίνο ρξεηάδνληαλ εκπινπηηζκφ θαη ε εθθιεζηαζηηθή δσή επηαμία. ε
απηέο ηηο επείγνπζεο αλάγθεο πξνζπάζεζε λα απαληήζεη ν Μ. Βαζίιεηνο. Σν έξγν ηνπ
ζπλέρηζαλ νη Γξεγφξηνο ν Θενιφγνο θαη Γξεγφξηνο Νχζζεο.

2 . Τν Δθπαηδεπηηθό έξγν ηνπ Μ. Βαζηιείνπ
2.1 Η αγσγή ζηνπο πξσηνρξηζηηαληθνύο ρξόλνπο ζηελ Οξζόδνμε
Αλαηνιή.
πλερίδνληαο, ζε απηφ ην κέξνο ηεο αλα ρείξαο εξγαζία ζα πξαγκαηνπνηνχζε ην
παηδαγσγηθφ έξγν ηνπ Μεγάινπ Βαζηιείνπ. Γηα λα θαηαλνεζεί θαιχηεξα ην έξγν ηνπ,
ζα γίλεη πξψηα κηα αλαθνξά ζηελ αγσγή θαηά ηνπο πξσηνρξηζηηαληθνχο ρξφλνπο θαη
θπξίσο ζηελ Οξζφδνμε Αλαηνιή.
18

325, Νίκαια Βικυνίασ

40

Με ηνλ εξρνκφ ινηπφλ ηνπ Υξηζηνχ θαη ηελ ίδξπζε ηεο πξψηεο Δθθιεζίαο
Σνπ, ε θαηλνχξηα θαηάζηαζε ζηνλ

ρψξν ηεο αγσγήο είλαη πιένλ γεγνλφο. Ζ

κεηαηξνπή απηή δελ επεξέαζε κφλν ηελ παηδαγσγηθή ζθέςε ηεο επνρήο αιιά θαη ζε
φινπο ηνπο κεηέπεηηα αηψλεο.
ηελ Καηλή Γηαζήθε, είλαη επδηάθξηηε ε ζρέζε δαζθάινπ- καζεηή. Ο θαζέλαο
κπνξεί λα δεη πσο ν ίδηνο ν Υξηζηφο είλαη πξφηππν δαζθάινπ, ελψ νη καζεηέο ηνπο
είλαη νη αθνινπζνχληεο θαη πηζηεχνληεο ζ΄Απηφλ. χκθσλα κ ηε Υξηζηηαληθή
δηδαζθαιία ζθνπφο αιιά θαη αγψλα θάζε πηζηνχ είλαη λα κνξθψζεη κέζα ηνπ ηνλ
θαηά Υξηζηφ θαηλφ άλζξσπν, ν νπνίνο θαη εγγπάηαη ηε δεκηνπξγία ηεο θαηλήο πίζηεο.
Απφ ην δεχηεξν αηψλα, θαη θπξίσο κε ηε γέλλεζε ησλ Καηερεηηθψλ ρνιψλ,
φπσο γηα παξάδεηγκα ε μαθνπζηή ζρνιή ηεο Αιεμάλδξεηαο γίλεηαη πξνζπάζεηα
ζπκθηιίσζεο ηεο «ζχξαζελ» ή θιαζζηθήο παηδείαο θαη ηεο ρξηζηηαληθήο αγσγήο. ηελ
αγσγή ινηπφλ ηεο Οξζφδνμεο Αλαηνιηθήο απηνθξαηνξίαο, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε
φηη ζπκβάινπλ φρη έλαο αιιά ηξεηο παξάγνληεο , ην θξάηνο, ε πνηκαίλνπζα Δθθιεζία
θαη ν ιαφο(Κνγθνχιε, 2012)
Αλαιχνληαο, παξαθάησ ζα αλαθεξζνχκε ζηνλ παηδαγσγνχκελν ηεο επνρήο.
ηελ Οξζφδνμε,

ινηπφλ,

Αλαηνιή, θάζε παηδί αλεμάξηεηα απφ ην θχιν ηνπ,

εθπαηδεχνληαλ εθφζνλ νη γνλείο κπνξνχζαλ λα πιεξψζνπλ γηα ηελ αγσγή ηνπ. απφ
πεγέο πιεξνθνξνχκαζηε φηη ν Θενδφζηνο ν Α΄ θάιεζε ηνλ Άγην Αξζέλην λα δηδάμεη
ηνπο δχν γηνχο ηνπ, ελψ ν Γηφζθνπξνο δίδαμε ηε ζπγαηέξα ηνπ Λένληα ηνπ Α’. Αθφκα
πιεξνθνξνχκαζηε πσο ν Παηξηάξρεο Φψηηνο δίδαμε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ Βαζηιείνπ
ηνπ Α΄. γηα ηνλ ηξφπν εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ αγξνηηθέο ή
θησρέο νηθνγέλεηεο δελ έρνπκε ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, πηζαλφηαηα φκσο θαίλεηαη λα
ήηαλ ππνηππψδεο έσο αλχπαξθηε. Έηζη σο παξάδεηγκα κπνξεί λα αλαθεξζεί ν άγηνο
Δπζχκηνο, ν νπνίνο κπήθε ζην κνλαζηήξη κε γλσξίδνληαο νχηε αλάγλσζε νχηε
γξαθή.
Δπηπξφζζεηα ε βαζηθή εθπαίδεπζε άξρηδε απφ ην έθην έσο ην φγδνν έηνο ηεο
ειηθίαο ηνπ παηδηνχ. εκαληηθφ ξφιν έπαηδε ε εθκάζεζε ηεο γξαθήο θαη ηεο
αλάγλσζεο. Έπεηηα κε ην πέξαο ηνπ δέθαηνπ ή ηνπ δσδέθαηνπ έηνπο ηεο ειηθίαο, ην
παηδί,

έκπαηλε ζην «ρνιείν Γξακκαηηθήο»

ιεηηνπξγνχζαλ εληφο ησλ κνλαζηεξηψλ.
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ή αθφκα θαη ζηα ζρνιεία πνπ

Σα ζρνιεία απηά, πεξηιακβάλνπλ δχν θχθινπο κάζεζεο, ην trivium, ην
νπνίν απνηεινχληαλ απφ γξακκαηηθή, ξεηνξηθή θαη θηινζνθία θαη ην quadrivium, ην
νπνίν απνηεινχληαλ απφ αξηζκεηηθή, γεσκεηξία, αζηξνλνκία θαη κνπζηθή. Ζ
παξερφκελε ζηα ζρνιεία εγθχθιηνο παηδεία λνείηαη σο «ζρνιηθή κάζεζε» ε νπνία
είλαη πξνθαηαξθηηθή γηα αλψηεξεο ζπνπδέο. Βέβαηα, ζα ήηαλ ζπλεηφ, λα ηνληζζεί
πσο δελ ππάξρνπλ πεξεηαίξσ πιεξνθνξίεο γηα ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο άιια νχηε
θαη γηα ην πεξηερφκελφ ηνπο.
Αληίζεηα, γηα ηα κνλαζηηθά ζρνιεία, κπνξνχκε λα ζεκεηψζνπκε πσο ε
ζπγθξφηεζε ησλ κνλαρψλ ζε θνηλφβηα ζπλδέζεθε κε ηε δπλαηφηεηα πξνζθνξάο
ζηνπο λένπο κνλαρνχο ηεο βαζηθήο εγθπθιίνπ παηδείαο. Απηή πήγαδε απφ ηελ
αλαγθαηφηεηα αληαπφθξηζεο ησλ κνλαρψλ ζηελ άζθεζε. Βάζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ
ππνςεθίσλ κνλαρψλ αιιά θαη ησλ παηδηψλ πνπ πξνζέξρνληαλ ζηα κνλαζηήξηα ήηαλ
ε βίβινο, ελψ, ζηφρνο θαη ζθνπφο ήηαλ ε βαζχηεξε κειέηε ησλ ηεξψλ θεηκέλσλ.
ην έξγν ηνπ Μεγάινπ Βαζηιείνπ «φξνη θαη’ επηηνκήλ» , αλαθέξεηαη πσο
κέζα ζηα θαζήθνληα ησλ κνλαρψλ ζπγθαηαιέγεηαη θαη νη κφξθσζε ησλ δνθίκσλ
κνλαρψλ αιιά θαη ησλ λέσλ πνπ είηε θηινμελνχζαλ είηε ζχρλαδαλ απιψο ζηηο κνλέο.
πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, θαίλεηαη πσο ηα ζρνιεία απηά θάιππηαλ ηελ αλάγθε γηα
κφξθσζε ησλ παηδηψλ πνπ νη γνλείο αδπλαηνχζαλ λα ηα ζηείινπλ ζε ηδηψηεο
δαζθάινπο θαη έηζη ηα δίδαζθαλ νη εγγξάκκαηνη κνλαρνί.
Μηα αθφκα καξηπξία πνπ επηβεβαηψλεη ην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα γηα ηα
κνλαζηηθά ζρνιεία δελ είλαη άιιε απφ απηή ηνπ αγίνπ Ησάλλε ηνπ Υξπζνζηφκνπ, ν
νπνίνο πξνζπαζψληαο λα θαζεζπράζεη ηνπο γνλείο , ηφληδε πσο φηαλ ηα παηδηά κεηά
ηελ εθπαίδεπζε γπξίζνπλ ζηα ζπίηηα ηνπο, ζα είλαη κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ σο άγγεινη
θαη ζα ζεσξνχληαη σο επεξγέηεο, πξνζηάηεο θαη ζσηήξεο.

Σέινο πξέπεη λα

ππνγξακκίζνπκε θαη ηελ καξηπξία ηνπ Θενδψξεηνπ Κχξνπ , ν νπνίνο, ζεσξνχζε ηηο
κνλέο ηεο Αληηνρείαο «θηινζνθίαο θξνληηζηήξηα», ηα νπνία εμαζθάιηδαλ ην δψξν
ηεο δσξεάλ κφξθσζεο ζηνπο λένπο.
Ζ Γ΄ Οηθνπκεληθή χλνδνο θαηαδίθαζε ηελ πξαθηηθή λα ζηέιλνπλ νη γνλείο
ηα παηδηά ζε κνλέο γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο θαη απαγφξεπζε ζηηο κνλαζηηθέο
αδειθφηεηεο λα δέρνληαη «παίδαο θνζκηθνχο» . παξνι’ απηά, ε απφθαζε απηή δελ
είρε θαζνιηθή ηζρχ θαη γη’ απηφ, δελ έπαπζαλ λα ππάξρνπλ κνλέο, φπσο ε κνλή
ηνπδίνπ, φπνπ ιεηηνπξγνχζε ρνιή ε νπνία νλνκάδνληαλ «θαηαγψγηνλ ησλ
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παηδηψλ» φπνπ «θνηλνί θαζεγεηαί» πξνζέθεξαλ ζηα παηδηά ηελ εγθχθιην εθπαίδεπζε
δσξεάλ.
Παξαηεξψληαο, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο πξψηα, θνξείο αγσγήο, φπσο θαη
κφξθσζεο ησλ παηδηψλ ήηαλ νη γνλείο θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ηνπο παξείραλ
ηα «ηεξά γξάκκαηα» θαη ηα ππνρξεψλνπλ λα ηα κάζνπλ θαη ηδηαίηεξα ην ςαιηήξη απφ’
έμσ. Βέβαηα, δελ απνπζίαδε θαη ν δάζθαινο ν πνίνο απνθαινχληαλ «γξακκαηηθφο».
Ζ γιψζζα ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο απηή ηνπνζεηείηαη απφ ηηο πεγέο, ζηηο
αλαηνιηθέο επαξρίεο ηεο Απηνθξαηνξίαο ήδε απφ ηνλ ηέηαξην κ.Υ αηψλα δελ ήηαλ
άιιε απφ ηελ Διιεληθή. Δίλαη φκσο γεγνλφο πσο ιαηηληθέο ιέμεηο κπήθαλ ζην ιατθφ
ιεμηιφγην, ελψ ε ίδηα ε ιαηηληθή γιψζζα απνηέιεζε ηε βάζε γισζζηθψλ ηδησκάησλ
πνπ κηιήζεθαλ θαη κηιηνχληαη αθφκα ζε πεξηνρέο ηεο Αλαηνιήο. Σέινο, αλ θαη
ιαηηληζκνί δηαηεξήζεθαλ θαη ζηε λενειιεληθή, ε ιαηηληθή γιψζζα δελ κπφξεζε λα
επηθξαηήζεη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο.
Δπηπιένλ, ζα γίλεη αλαθνξά ζηα θέληξα κάζεζεο, θαη ζηηο Αλψηεξεο θαη
αλψηαηεο ρνιέο ζηελ Οξζφδνμε Αλαηνιή, αθνχ ε εγθχθιηνο εθπαίδεπζε, νδεγνχζε
αξθεηνχο καζεηέο ζε απηή. Μεξηθά απφ απηά ηα θέληξα κάζεζεο είλαη ε Αζήλα, ε
Αιεμάλδξεηα «ην εξγαζηήξη ηεο πνηθίιεο εθπαίδεπζεο», ε Καηζάξεηα κε ηε
βηβιηνζήθε ησλ 30.000 θαη πιένλ βηβιίσλ θαη κε ηε ζρνιή ξεηνξηθήο ηεο, ε Γάδα ε
νπνία επίζεο θεκίδνληαλ γηα ηε ζρνιή ξεηνξηθήο, ε Αληηφρεηα, ε Αίγππηνο, ε
Έθεζνο, ε Έδεζζα19 κε ηε Θενινγηθή ρνιή ηεο, ε Θεζζαινλίθε θαη θπξίσο ε
Κσλζηαληηλνχπνιε κε ην Παλεπηζηήκην ηεο ζχξαζελ κάζεζεο θαη ηελ Παηξηαξρηθή
ρνιή.
Σέινο, ζα γίλεη ιφγνο γηα ηνπο θνξείο ησλ παξαπάλσ Αλσηέξσλ θαη
Αλσηάησλ ζρνιψλ. ηηο ζρνιέο απηέο ινηπφλ, δηδάζθνπλ νη θαζεγεηέο νη νπνίνη δελ
κπνξνχλ λα θάλνπλ ηδησηηθά καζήκαηα. Αθφκα θαίλεηαη πσο νη απηνθξάηνξεο
ελδηαθέξνληαλ γη’ απηέο θαη γη’ απηφ εληζρχνπλ νηθνλνκηθά ηνπο Παλεπηζηεκηαθνχο
δαζθάινπο. Οη θαζεγεηέο απηνί, δελ ζπνχδαδαλ εηδηθά ην επάγγεικα ηνπο, ελψ
πνιινί δηδάζθνπλ κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Δπεηδή αλψηεξε πεγή γλψζεσλ
ζεσξνχληαη ηα βηβιία, ε αληηγξαθή ησλ ρεηξνγξάθσλ θαη ε νξγάλσζε

ησλ

βηβιηνζεθψλ είλαη θάηη πνπ πξνζέρζεθε ηδηαίηεξα ζηελ Αλαηνιή. ε κνλαζηήξηα,
19

Η Ζδεςςα ι Αντιόχεια ιταν αρχαία πόλθ τθσ Μεςοποταμίασ. τθ κζςθ τθσ βρίςκεται θ
ςθμερινι Οφρφα τθσ Σουρκίασ.
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φπσο ην Άγην ξνο, ε Πάηκνο θαη ηα Μεηέσξα ζψδνληαη ρεηξφγξαθα αλππιφγηζηεο
αμίαο.

2.2 Η ζεκαζία ησλ κνλαζηεξηαθώλ ζρνιείσλ
ηα κνλαζηεξηαθά ζρνιεία θνηηνχζαλ παηδηά ηα νπνία ήηαλ είηε νξθαλά είηε κέιε
πνιχ θησρψλ νηθνγελεηψλ θαη δεηνχζαλ απφ ηα κνλαζηήξηα θξνληίδα θαη αζθάιεηα.
Ζ

αλάγθε αγσγήο απηψλ ησλ παηδηψλ ήηαλ ε αηηία πνπ

δεκηνχξγεζε ηα

κνλαζηεξηαθά ζρνιεία, έλα λέν ηχπν ζρνιείνπ ην νπνίν παξείρε θαηψηεξε ή
ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε. Σν ζχλνιν ησλ καζεκάησλ θαη ε δηάθξεηα ησλ ζπνπδψλ
ήηαλ κεγαιχηεξα απφ ηα ππφινηπα ζρνιεία θαη φπσο ήηαλ θπζηθφ, αθνχ είρε σο
ζηφρν ηελ κφξθσζε ησλ θαησηέξσλ νηθνλνκηθψλ ηάμεσλ. δελ ππήξραλ δίδαθηξα. Σα
ζρνιεία απηά επεξεάζηεθαλ πνιχ απφ ηηο παηδαγσγηθέο αμίεο, ηα παξαγγέικαηα θαη
ηνπο θαλφλεο ηνπ Μεγάινπ. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο κέλνληαο μερσξηζηά απφ ηνπο
κνλαρνχο θαη πάληα κε δηάθξηζε ησλ ζρνιείσλ ζε αξξέλσλ θαη ζειέσλ,
εθπαηδεχνληαλ ππφ ηελ θαζνδήγε ηνπ Μεγάινπ Βαζηιείνπ. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ
ήηαλ παξφκνην κε ησλ ππφινηπσλ ζρνιείσλ. Βαζηθφ εγρεηξίδην κειέηεο ήηαλ ε
Βίβινο θαη ηα παηεξηθά θείκελα. Σα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαλ ήηαλ ε αλάγλσζε, ε
γξαθή, ηα καζεκαηηθά, ε κνπζηθή κε κνξθή ςαικψλ θαη χκλσλ, ε αζηξνλνκία θαη ε
θπζηθή ηζηνξία. Σα καζήκαηα ηερληθήο θχζεσο φπσο ε ρεηξνηερλία, ε πθαληηθή θαη ε
μπινπξγηθή εηζήιζαλ πξψηε θνξά ζηα κνλαζηεξηαθά ζρνιεία (Εέξβεο, 2008).
Πλεπκαηηθά εθφδηα ησλ καζεηψλ ήηαλ νη αξρέο ηνπ ρξηζηηαληζκνχ, ε
θηιαλζξσπία, ε ππαθνή, ν ζεβαζκφο θ.α Σα ηεξά γξάκκαηα δηδάζθνληαη απφ ηελ
βξεθηθή ειηθία θαη ηα παηδηά πξέπεη λα αλαηξέθνληαη «ελ παηδεία θαη λνπζεζία
Κπξίνπ». Ζ πξνζθνξά ησλ ζρνιείσλ απηψλ ππήξμε κεγάιε θαζφηη παηδηά κε
ζεκαληηθά πξνβιήκαηα επηβίσζεο έβξηζθαλ έλα θαηαθχγην, έκελαλ ζε απηφ,
κνξθψλνληαλ θαη έηζη εληάζζνληαλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν γεκάηα πλεπκαηηθά θαη
γλσζηηθά εθφδηα ελψ παξάιιεια ήηαλ γλψζηεο θάπνηαο ηέρλεο. Φπζηθά φπνην παηδί
ήζειε, κπνξνχζε λα παξακείλεη ζην κνλαζηήξη θαη λα επηιέμεη ηνλ δξφκν ηεο
κνλαζηεξηαθήο δσήο.
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2.3 Η ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ ζηελ Δθθιεζία από ηνπο
πξσηνρξηζηηαληθνύο ρξόλνπο
Γηα λα θαηαλνήζεη θαλείο θαιχηεξα ην παηδαγσγηθφ έξγν ηνπ Ηεξνχ Παηέξα, ζα
πξέπεη πξψηα λα κειεηήζεη ηηο ζπλήζεηεο ηεο επνρήο θαη θπξίσο ηεο δσήο ηεο
Δθθιεζίαο φπσο επίζεο θαη ηε ζπκκεηνρή ζε απηή φρη κφλν ησλ παηδηψλ αιιά θαη
ησλ λέσλ αλζξψπσλ.
Αλαθνξηθά ινηπφλ, ε αξραία Δθθιεζία δελ θαηερνχζε παξά ψξηκνπο ζηελ
ειηθία αλζξψπνπο. Παξά ηαχηα, απνηειεί γεγνλφο πσο δελ ελδηαθέξνληαλ κφλν γη’
απηνχο αιιά θαη γηα ηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ. Αθνινπζψληαο κηα
ρξνλνινγηθή αλάιπζε, παξαηεξνχκε πσο ζηνπο κεηαπνζηνιηθνχο ρξφλνπο, νη γνλείο
ήηαλ απηνί πνπ αλέζξεθαλ ηα παηδηά ηνπο «ελ παηδεία θαη λνπζεζία θπξίνπ» (Πξνο
Δθεζίνπο 6,4). Απφ ηνλ 4ν αηψλα, ζχκθσλα κε καξηπξίεο, αξρίδεη λα θαζηεξψλεηαη ν
λεπηνβαπηηζκφο φπσο θαη ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηε Θεία Λαηξεία.
Σν ελδηαθέξνλ ησλ γνλέσλ γηα ηε ρξηζηηαληθή αγσγή ησλ παηδηψλ γίλεηαη
θαλεξή ηελ πεξίνδν απηή θαη απφ ηελ ηάζε λα νδεγνχληαη ηα παηδηά ζε κνλαζηηθά
θέληξα γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο. Απφηνθν απηνχ δελ ήηαλ άιιν απφ ηελ εηζρψξεζε
ησλ αζθεηψλ απφ κηθξή ειηθία ζηα κνλαζηήξηα. Παξαδείγκαηα ηνπ απνηειέζκαηνο
απηνχ, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ησλ αββά Απφιισλ αιιά θαη ηνλ Άγην άββα.
Ο άγηνο Μέγαο Βαζίιεηνο, απνηειεί ρξπζή ηνκή ζηηο δηηζηάκελεο απφςεηο γηα
ηε ζπκκεηνρή ή φρη ησλ παηδηψλ ζηηο κνλαζηηθέο αδειθφηεηεο, νξίδνληαο πφηε θαη
θάησ απφ πνηεο πξνυπνζέζεηο επηηξέπεηαη ε παξνπζία ησλ παηδηψλ ζηα κνλαζηήξηα,
ελψ ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο επηθνηλσλίαο ησλ παηδηψλ κε ηνπο κεγάινπο. Αθφκε, ν
ίδηνο ζεζπίδεη θαη παηδαγσγηθά κέηξα αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο. Δκβαζχλνληαο, ε
δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ ζηα δηάθνξα αζθεηήξηα ηα «θηινζνθίαο θξνληηζηήξηα»
βαζίδνληαλ ζηελ πξνηξνπή ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ πεξί « ελ παηδεία θαη λνπζεζία
θπξίνπ» . ην ελδηαθέξνλ ηεο Δθθιεζίαο γηα ηα παηδηά θαη ηνπο λένπο καξηπξείηαη θαη
απφ ηηο πξάμεηο αιιά θπξίσο θαη απφ ηηο απφςεηο ησλ Παηέξσλ θαη Δθθιεζηαζηηθψλ
ζπγγξαθέσλ ηεο πεξηφδνπ.
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Σα παηδηά ινηπφλ φληαο ζεσξνχκελα ζην ζψκα ηεο Δθθιεζίαο φρη θαζαπηά
αιιά σο κέιε κηαο ζπγθεθξηκέλεο νηθνγέλεηαο απνιακβάλνπλ ηελ ίδηα ηηκή κε ηα
ππφινηπα κέιε φπσο καξηπξεί θαη ν Σαηηαλφο. ην παηδαγσγηθφ έξγν, πξέπεη λα
ηνληζζεί πσο ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ δαζθάινπ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. Γηα ην
ζάκα απηφ ν Μέγαο Παηέξαο ηεο Οξζφδνμεο Αλαηνιηθήο Δθθιεζίαο , ζεκεηψλεη
«αγαζψλ δηδαζθάισλ αγαζά ηα καζήκαηα, παληψο πνπ θαη θαθψλ θαθά». Ζ εθινγή
ηνπ θαηάιιεινπ δαζθάινπ είλαη βαζηθή. Έηζη ινηπφλ ν Μέγαο Ηεξάξρεο επηζεκαίλεη
πσο ζηελ πεξίπησζε ηεο ζεξαπείαο ησλ ζσκάησλ δελ κπνξεί ν νπνηνζδήπνηε λα
ρξεζηκνπνηήζεη ην λπζηέξη ζηνλ αζζελή, αιιά κφλν εθείλνο πνπ απέθηεζε
εηδηθφηεηα, χζηεξα απφ πνιχ ρξφλν θαη πείξα θαη πξαθηηθή άθζεζε θαη δηδαζθαιία
απφ ηνπο εηδηθνχο, πνηα έλλνηα έρεη λα αλαιακβάλνπλ ηε ζεξαπεία κε ην ιφγν νη
ηπρφληεο, ηε ζηηγκή πνπ θαη ην παξακηθξφ ζθάικα κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηε
κεγαιχηεξε δεκηά; Οη δάζθαινη, κε παηξηθή επζπιαρλία θαη κε ιφγν επηζηεκνληθφ
πξέπεη λα δηνξζψλνπλ ηα ζθάικαηα ησλ λέσλ.
Παξάιιεια, δελ είλαη ζεκαληηθή κφλν ε επηινγή ηνπ ζσζηνχ, ηνπ
θαηάιιεινπ δαζθάινπ γηα ηελ ζσζηή εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ. Υξεηάδεηαη ινηπφλ
πξνζνρή αθφκα θαη γηα ηελ έθηαζε ηεο κάζεζεο πνπ ζα ηνπ πξνζθέξνπκε. Ο
Βαζίιεηνο, ππνγξακκίδεη πσο ν θαιφο δάζθαινο δελ πξνζθέξεη πνιιέο γλψζεηο
«εηζάπαμ» γηαηί « ε δηάλνηα αηνλνχζα πάλησλ νκνχ πεξί δξάμαζζαη», πάζρεη κε ηνλ
ίδην ηξφπν κε ην ζηνκάρη πνπ φηαλ ην παξαθνξηψλνπκε δελ κπνξεί λα ρσλέςεη ηελ
ηξνθή. Σν ίδην ινηπφλ ζπκβαίλεη θαη κε ησλ καζεηή, πνπ φηαλ ηνλ παξακνξθψλνπκε
κε γλψζεηο δελ κπνξεί λα ηηο επεμεξγαζηεί θαη λα ηηο θαηαλνήζεη. Ο άγηνο Γξεγφξηνο
απφ ηελ άιιε, παξνκνηάδεη ην πνιχ κάζεκα κε ηε ξαγδαία βξνρή, πνπ βιάπηεη παξά
σθειεί. Αληίζεηα, ε ζηγαλή βξνρή είλαη επεξγεηηθή, αθνχ εηζρσξεί βαζηά ζην έδαθνο
θαη ην θάλεη γφληκν. πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε πσο νη δχν Μεγάινη
Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο κνηξάδνληαη ηελ ίδηα άπνςε ζρεηηθά κε ηελ έθηαζε ηεο
γλψζεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεη ην παηδί θαηά ηελ εθπαίδεπζή ηνπ απφ ηνλ δάζθαιν.
Δπηπξφζζεηα, γηα ηε δηφξζσζε ησλ ζθαικάησλ ηνπ καζεηή, ν δάζθαιφο
πξέπεη λα επηιέγεη ηνλ θαηάιιειν θαηξφ. Ο Μεγάινο Παηέξαο ηεο Οξζφδνμεο
Αλαηνιηθήο Δθθιεζίαο, παξαηεξεί πσο : « ηα ηαπεηλνθξνζχλεο θαη εμνπζίαο θαη
ειέγρνπ θαη παξαηεξήζεσλ θαη θεηδνχο θαη παξξεζίαο θαη ρξεζηκφηεηνο θαη
απνηνκίαο θαη απαμαπιψο παληφο πξάγκαηνο θαηξφο εζηί ν ίδηνο».

Ο Ηεξφο

Υξπζφζηνκνο, αληηηηζέκελνο πξνο ηνλ εμαλαγθαζκφ, ηνλίδεη πσο πξνθνπή είλαη ην λα
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μεπεξλά θαλείο ηηε εληνιέο θαη ηηο δηαηαγέο, δηφηη φια θαηνξζψλνληαη κε ηε δηθή καο
ειεχζεξε επηινγή θαη απφθαζε θαη φρη κε ηνλ εμαλαγθαζκφ ηνπ δαζθάινπ.
πλερίδνληαο, ζα ήηαλ ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε πσο,

νη Σξείο Ηεξάξρεο

ηνπνζεηνχλ ηελ αμία ηεο νηθνγέλεηαο ζε πνιχ πςειφ ζεκείν θπξίσο ζηνλ ξφιν ηεο
ζηελ αγσγή ηνπ παηδηνχ. Αλαιχνληαο, ν Μέγαο Βαζίιεηνο ζεσξεί πσο ν ξφινο ηεο
κεηέξαο είλαη ζπνπδαίνο αθνχ εθείλε αλαηξέθεη ηα παηδηά ηεο «δφγκαζη επζεβείαο
κάιινλ ε γάιαθηη». Δπηπιένλ, φρη κφλν ε κεηέξα αιιά γεληθά νη γνλείο απνηεινχλ
παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηα παηδηά δηφηη « πσο ηνπο παίδαο λνπζεηήζνπζη
αλνπζέηεηνλ δσή θη αδηάηαθηνλ δψληεο νη ίδηνη;». Με άιια ιφγηα νη γνλείο σο
παξαδείγκαηα γηα ηα παηδηά ηνπο πξέπεη λα είλαη ζσζηά πξφηππα αλ ζέινπλ θαη ηα
παηδηά ηνπο λα έρνπλ ηε βάζε γηα λα δήζνπλ κηα εππξεπή δσή.
Ο Ησάλλεο Κνγθνχιεο ζην βηβιίν ηνπ « θαηερεηηθή θαη ρξηζηηαληθή
παηδαγσγηθή» αλαθέξεη πσο «ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν είδαλ ηα πξνβιήκαηα ηεο
αγσγήο νη Σξείο Ηεξάξρεο, είλαη ξεαιηζηηθφο θαη ε ζε βάζνο δηεξεχλεζε ησλ ζεκάησλ
πνπ αλέπηπμαλ ζα δηαθσηίζεη πνιιά παηδαγσγηθά πξνβιήκαηα (Κνγθνχιε 2014)

2.4 Οη Καηερεηηθέο Σρνιέο
πλερίδνληαο, ζθνπφο ησλ Καηερεηηθψλ ρνιψλ ήηαλ ε απάληεζε ζε αλψηεξεο
απαηηήζεηο ηεο Δθθιεζίαο θαη θπξίσο ησλ παξεθθιίζεσλ απφ ηελ αιεζηλή πίζηε. Ζ
παξνπζία ησλ αιεζεηψλ εο πίζηεο θαη ηεο Υξηζηηαληθήο εζηθήο κε ηξφπν
επηζηεκνληθφ ελψπηνλ ηεο εηδσινιαηξηθήο θηινζνθίαο ήηαλ πιένλ αλαγθαία. Οη
ρνιέο ινηπφλ απηέο πξνεηνηκάδνπλ ηνπο Υξηζηηαλνχο ψζηε απηνί λα κπνξνχλ λα
απαληήζνπλ ζηηο πξνθιήζεηο θαη

επηζέζεηο ησλ εηδσινιαηξψλ, ελψ παξάιιεια

είραλ θαη άιιν ξφιν αθνχ απαληνχζαλ ζε απνξίεο πηζηψλ πνπ ήζειαλ λα γλσξίδνπλ
πεξηζζφηεξα γηα ηε ρξηζηηαληθή πίζηε.
Ζ χπαξμή ηνπο ζπλδπάδεηαη θαη κε ηηο δπζθνιίεο ησλ ρξηζηηαλψλ λα ζηείινπλ
ηα παηδηά ηνπο λα ζπνπδάζνπλ ζε εζληθέο ζρνιέο, ζηηο νπνίεο νη δηδάζθνληεο
πξνζέθεξαλ ζηνπο λένπο ηελ εηδσινιαηξηθή θηινζνθία, ελψ ηαπηφρξνλα
ινηδνξνχζαλ ηνλ ρξηζηηαληζκφ.
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Ζ ίδξπζή ηνπο μεθίλεζε ζηελ αξρή ηνπ 2νπ αηψλα (100-106), ζηελ επνρή ηνπ
Ηνπζηίλνπ ηνπ Φηινζφθνπ,20 ελψ ε αλάπηπμή ηνπο ζπκπίπηεη κε ην ηέινο ηνπ 2νπ
αηψλα. Ζ αθκή ηνπο ήξζε φρη λσξίηεξα απφ ηνλ 4ν αηψλα θαη απηφ ιφγσ δηάζεκσλ
ρξηζηηαλψλ παηδαγσγψλ ηεο Καππαδνθίαο, ηεο Αληηφρεηαο θαη ησλ Ηεξνζνιχκσλ.
Οη θπξηφηεξεο Καηερεηηθέο ρνιέο, φπσο αλαθέξνληαη ζηηο πεγέο, ήηαλ ηεο
Αιεμάλδξεηαο, ηεο Καηζάξεηαο, ηεο Παιαηζηίλεο, ηεο Αληηφρεηαο, ησλ Ηεξνζνιχκσλ,
ησλ ηξηψλ κεγάισλ Καππαδφθσλ, ηεο Δδέζζεο21 θαη ηεο Γπηηθήο Αθξηθήο.

2.5 Η Καηερεηηθή Σρνιή ησλ Τξηώλ Μεγάισλ Καππαδόθσλ.
Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζηφρν ηελ αλαθνξά θαη ηε κειέηε

ηνπ έξγν ηνπ

Μεγάινπ Βαζηιείνπ. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζα αλαθεξζνχκε
εθηελέζηεξα ζηε ζρνιή ησλ Καππαδφθσλ θαη φρη ζηηο άιιεο κεγάιεο ζρνιέο πνπ
αλαθέξακε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην.
Ο Μέγαο Βαζίιεηνο, ν άγηνο Γξεγφξηνο ν Θενιφγνο θαη ν Γξεγφξηνο Νχζζεο
ινηπφλ απνηεινχλ ηελ θνξσλίδα ησλ κεγάισλ δαζθάισλ ηεο Καππαδνθίαο.
ηα έξγα ηνπ Μεγάινπ Παηέξα, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί ζηελ αλαρείξαο
εξγαζία θαη νκηιίεο γηα ην βάπηηζκα ζηηο νπνίεο εκπεξηέρνληαη νδεγίεο πξνο ηνπο
θαηερνχκελνπο. Οη επηζηνιέο ηνπ απφ ηελ άιιε έρνπλ πινχζην πιηθφ γηα ηα
κνλαζηεξηαθά

ζρνιεία,

φπνπ

ιάκβαλε

ρψξα

ηφζν

ε

πξνεηνηκαζία

ηνπ

εθθιεζηαζηηθνχ πξνζσπηθνχ, φζν θαη ε πξνεηνηκαζία ησλ πηζηψλ γηα ηελ θνηλσληθή
ρξηζηηαληθή δσή. ηελ νκηιία «Πξνο ηνπο λένπο», ν άγηνο Μέγαο Βαζίιεηνο,
πξνηξέπεη ηνπο λεαξνχο ρξηζηηαλνχο λα κελ πηνζεηνχλ αβαζάληζηα φιεο ηηο ηδέεο ησλ
Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ, αιιά κφλν φ,ηη κπνξεί λα σθειήζεη φπσο αθξηβψο δειαδή νη
κέιηζζεο πνπ παίξλνπλ απφ ηα ινπινχδηα κφλν φ,ηη είλαη θαιφ γηα ηελ θεξήζξα ηνπο.
20

Ο Ιουςτίνοσ ο Μάρτυρασ, γνωςτόσ και ωσ Ιουςτίνοσ ο Φιλόςοφοσ και Ιουςτίνοσ Καιςαρεία,
γεννικθκε περίπου το 100-165 μ.Χ ςτθν Φλαβία Νεάπολθ τθσ αμάρειασ (ςθμερινισ Ναμπλοφσ) θ
οποία κτίςτθκε μετά τθν καταςτροφι τθσ αρχαίασ υχεμ το 70 μ.Χ . Δεν είναι γνωςτό αν ιταν
λατινικισ καταγωγισ όπωσ υποδθλώνει το όνομα του και το όνομα του πατζρα του (Πρίςκοσ) , ι
ςαμαρειτικισ ι ελλθνικισ
21

Η Ζδεςςα ι Αντιόχεια ιταν αρχαία πόλθ τθσ Μεςοποταμίασ. τθ κζςθ τθσ βρίςκεται θ
ςθμερινι Οφρφα τθσ Σουρκίασ
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Με άιια ιφγηα πξνηξέπεη ηνπο ρξηζηηαλνχο λα εθαξκφδνπλ θάπνηεο απφ ηηο ηδέεο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηα εηδσινιαηξηθά ζπγγξάκκαηα, φηαλ απηέο πιεζηάδνπλ ην
Δπαγγέιην θαη πξνζθέξνπλ νξζά παξαδείγκαηα δσήο.
Αλαιχνληαο θαη ηνπο άιινπο δχν κεγάινπο δηδαζθάινπο, απφ ηνλ Γξεγφξην
Ναδηαλδελφ, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη πέληε νκηιίεο ηνπ γηα ηελ Αγία Σξηάδα ,
πνπ έρνπλ θαηερεηηθή αμία θαη ζηηο νπνίεο αλαηξεί ησλ αξεηαληζκφ θαη ηνλ Δπλφκην.
Αθφκε ν άγηνο Γξεγφξηνο Νχζζεο είρε ζπγγξάςεη ηε ζεκαληηθή νκηιία «ε Μεγάιε
Καηήρεζε ή ν Μεγάινο Καηερεηηθφο Λφγνο». Σν αλζξψπηλν κεγαιείν δελ
εληνπίδεηαη ζηελ νκνηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλζξψπνπ κε ηα ινηπά δεκηνπξγήκαηα
«αιι’ ελ ηελ θαη’ εηθφλα γελέζζαη» ηνπ Θενχ. Σν έξγν απηφ είλαη πεξηζζφηεξν έλα
εγρεηξίδην γηα ηνπο θαηερεηέο παξά γηα ηνπο θαηερνχκελνπο.

3. Οη εθπαηδεπηηθέο απόςεηο ηνπ Μεγάινπ Βαζηιείνπ.
Ο Μέγαο Βαζίιεηνο είλαη ν έλαο απφ ηνπο ηξεηο κεγάινπο ηεξάξρεο θαη κία απφ ηηο
εγεηηθέο κνξθέο ηεο εθθιεζίαο. Τπήξμε επίζθνπνο, επηζηήκσλ, ζπγγξαθέαο, θαη
ππεξαζπηζηήο ησλ νξζφδνμσλ δνγκάησλ. Μειέηεζε ηελ αζθεηηθή δσή ελψ
επηθέληξσζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηελ παηδεηά θαη ηελ αγσγή ησλ λέσλ. Πνιχ
ζεκαληηθή ππήξμε ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ζχξαζελ παηδείαο ζηα
πιαίζηα ηεο ρξηζηηαληθήο Δθθιεζίαο. Μέζα απφ ηελ κειέηε ηεο ειιεληθήο
θηινζνθίαο ηελ νπνία ρξεζηκνπνίεζε σο φξγαλν θαη κέζν επεμεξγαζίαο, αλάιπζεο
θαη δηαηχπσζεο ησλ ζενινγηθψλ αληηιήςεσλ ηνπ, πξνζπάζεζε λα δηακνξθψζεη ηελ
παξερφκελε παηδεία . ε απηφ ην θεθάιαην αξρηθά ζα παξνπζηαζηνχλ νη άμνλεο ηεο
αγσγήο θαηά ηνλ Μέγα Βαζίιεην θαη ζηε ζπλέρεηα ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ ζρέζε ηεο
κε ηα κέζα αγσγήο ηα νπνία είλαη ε νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν θαη ε εθθιεζία. Σέινο ζα
γίλεη αλαθνξά ζηελ ζθηαγξάθεζε ηνπ ηδαληθνχ παηδαγσγνχ θαη εθπαηδεπηή ησλ
λέσλ. Ζ εξγαζία ζα νινθιεξσζεί κε ηελ απήρεζε θαη ηε ζπκβνιή ηνπ έξγνπ ηνπ
ζηελ ζχγρξνλε αγσγή.
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3.1 Οη άμνλεο ηεο αγσγήο θαηά ηνλ Μέγα Βαζίιεην
Οη άμνλεο πνπ αλαγλσξίδεη ν Μέγαο Ηεξάξρεο είλαη δχν: ν θνζκνθεληξηθφο θαη ν
ζενθεληξηθφο. πλδπάδνληαο θαλείο ηνπο δχν απηνχο άμνλεο ζα βξεζεί κπξνζηά ζηνλ
ππέξηαην ζθνπφ ηεο ρξηζηηαληθήο παηδείαο ν νπνίνο είλαη ε ηειείσζε θαη ε αγηφηεηα
κέζσ ηεο θαη’ εηθφλαο θαη νκνίσζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ην Θεφ. Γηα λα επηηεπρζεί ε
πξνζπάζεηα νκνίσζεο Θενχ θαη αλζξψπνπ βαζηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ νη
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Με ηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ κε ραξαθηεξηζηηθφ ηελ αγάπε
θαη ηνλ ζεβαζκφ, ζπκπιεξψλεηαη ε ζρέζε κε ην Θεφ θαη εμειίζζεηαη ν άλζξσπνο. Οη
δχν βαζηθέο ζρέζεηο πνπ ππνγξακκίδεη ν Μέγαο ζπγγξαθέαο είλαη ε ζρέζε ηνπ
αλζξψπνπ κε ην Θεφ θαη ε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ ζπλάλζξσπν. Ο ηειηθφο
ζηφρνο είλαη ε ζρέζε Θενχ θαη αλζξψπνπ. Σν ίδην θαη ην θίλεηξν γηα ηε ζρέζε
κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ.
ξγαλν ηνπ ζενθξαηηθνχ άμνλα, δελ είλαη άιιν απφ ηε ρξηζηηαληθή παηδεία. Ο
άλζξσπνο κέζα απφ ηε λεζηεία, ηε ζηέξεζε, ηελ πξνζεπρή θαη ηε κειέηε ηνπ ιφγνπ
ηνπ Θενχ θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ εληνιψλ ζηελ πξάμε, αζθεί πλεπκαηηθφ αγψλα πνπ
απνβιέπεη ζην ζπλαίζζεκα ηεο αγάπεο ηφζν πξνο ην Θεφ φζν θαη πξνο ηνλ άλζξσπν.
Με άιια ιφγηα απφηνθν απηνχ ηνπ άμνλα είλαη ε ζέσζε θαη ε έλσζε κε ην Θεφ
Παηέξα.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν θνζκνθεληξηθφο άμνλαο, ππεξεηεί ηελ επίγεηα δσή κε
φξγαλν ηελ θνζκηθή παηδεία. Σνλίδεη ηε ζρέζε κε ην ζπλάλζξσπν θαη πεξηνξίδεηαη
ζηελ εγθνζκηφηεηα. Δίλαη δειαδή κηα κνξθή αλζξσπηζκνχ, αθνχ έρεη σο ζηφρν λα
θξνληίδεη ηνλ άιιν, λα ηνλ ζεσξεί ίζν θαη λα ηνλ ζέβεηαη, ελψ εζηηάδεη ζην θνηλφ
θαιφ θαη φρη ζην αηνκηθφ ζπκθέξνλ. Ζ απφθηεζε ηεο ζσζηήο παηδείαο θαη ε
παξάιιειε θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
ζπκβάιινπλ ελεξγά ζην έξγν απηφ.
Ο ηειηθφο ζθνπφο θαη ησλ δχν απηψλ αμφλσλ κπνξεί λα είλαη θαηλνκεληθά
δηαθνξεηηθφο, βαδίδνπλ φκσο θαη ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια . ε ζέσζε θαη ε ηειείσζε
έξρνληαη κε ηελ θαηάθηεζε θαη ησλ δχν αμφλσλ.
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3.2 Τα κέζα ηεο αγσγήο θαηά ησλ Μέγα Βαζίιεην
πσο πξνείπακε ηα κέζα ηεο αγσγήο θαηά ηνλ Βαζίιεην είλαη ηξία, ε νηθνγέλεηα, ην
ζρνιείν θαη θπζηθά ε εθθιεζία. ’ απηή ηελ ελφηεηα ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη κηα
αλαζθφπεζε απηψλ ησλ θνξέσλ ζχκθσλα πάληα κε ηηο απφςεηο ηνπ Μεγάινπ
Ηεξάξρε.
Αξρηθά ζα αλαιχζνπκε ηνλ πξψην θνξέα αγσγήο πνπ θαίλεηαη λα είλαη ε
νηθνγέλεηα. Ο Μέγαο Βαζίιεηνο, ηεο έδηλε κεγάιε βαξχηεηα ελψ επηπιένλ ζεσξνχζε
πσο είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά κέζα αγσγήο εξρφκελνο ζε πιήξε ζπκθσλία κε
ηε ζχγρξνλε παηδαγσγηθή θαη ςπρνινγία. πλερίδνληαο, ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ
γηα λα είλαη πγηέο ,ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηηο ρξηζηηαληθέο αξρέο ηεο αγάπεο θαη ηνπ
ζεβαζκνχ. Οη αξρέο απηέο επηβάιιεηαη λα εθαξκφδνληαη ηφζν κεηαμχ ηνπ δεπγαξηνχ
αξρηθά θη αξγφηεξα λα πηνζεηνχληαη θαη ζηηο ζρέζεηο γνλέσλ θαη παηδηψλ. Απφηνθν
απηνχ ζα είλαη ε χπαξμε ηνπ απαξαίηεηνπ, γφληκνπ αιιά θαη σθέιηκνπ
πεξηβάιινληνο γηα ηελ ζσζηή αλαηξνθή θαη αγσγή ησλ παηδηψλ. Δίλαη απνιχησο
θπζηνινγηθφ, κηα φζν ζεκαληηθή πεξίνδνο φπσο ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ελφο
αλζξψπνπ κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ λα είλαη απηή πνπ ηνλ δηακνξθψλεη θαη
ηνλ δηαπιάζεη ζρεδφλ νινθιεξσηηθά. Οη ζπλήζεηέο ηνπ αλζξψπνπ, ν ραξαθηήξαο
ηνπ θαη ν ηξφπνο πνπ βιέπεη θαη αληηκεησπίδεη ηε δσή είλαη απνηέιεζκα ηεο
επίδξαζεο ησλ γνλέσλ ζε απηφλ. Φπζηθά ν Μέγαο Βαζίιεηνο κηιψληαο γηα ηελ
νηθνγέλεηα είρε σο πξφηππν ηελ δηθή ηνπ νηθνγέλεηα. Μεγάισζε ζε κία πνιπκειή
νηθνγέλεηα, ηα δχν αδέξθηα ηνπ έγηλαλ θαη απηά θιεξηθνί θαη κάιηζηα επίζθνπνη θαη
ε αδεξθή ηνπο κνλαρή. Ο παηέξαο ηνπο πξνεξρφηαλ απφ επγελή νηθνγέλεηα θαη
αζθνχζε ην επάγγεικα ηνπ ξεηνξνδηδάζθαινπ. Ζ κεηέξα ηνπ θαη απηή απφ
νηθνγέλεηα επγελψλ είρε ξίδεο ρξηζηηαληθέο. πλέπεηα απηνχ ήηαλ ηα ηέθλα λα
αλαηξαθνχλ ζε ρξηζηηαληθφ πεξηβάιινλ πνπ πξέζβεπε ηηο ρξηζηηαληθέο αμίεο θαη
αξρέο (Παλαγηψηνπ, 2010)
Με άιια ιφγηα, ε αγσγή ησλ λέσλ κε ηελ ηαπηφρξνλε θξνληίδα γηα ηελ
ζσζηή αλάπηπμε ηφζν ηνπ ζψκαηνο φζν θαη ηεο ςπρήο είλαη ππνρξέσζε ηεο
νηθνγέλεηαο. Οη γνλείο ζα πξέπεη λα αγαπνχλ ηα παηδηά ηνπο θαη λα ελδηαθέξνληαη γηα
ηελ ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή ηνπο πγεία. Ζ επζχλε απηή επηβάιιεη ζηνπο γνλείο ηελ
πηνζέηεζε κίαο εζηθήο δσήο ε νπνία ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο πξφηππν πξνο
κίκεζε γηα ηα παηδηά. Ο Μέγαο Βαζίιεηνο πάληα ππνζηήξηδε πσο νη γνλείο δελ
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κπνξνχλ λα δεηνχλ απφ ηα παηδηά θάηη ην νπνίν νη ίδηνη δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ. Οη
γνλείο ζα πξέπεη λα ζέβνληαη ηε δσή θαη ηελ ειεπζεξία ησλ παηδηψλ ηνπο θαη εθείλα
κε ηε ζεηξά ηνπο λα αγαπνχλ θαη λα ζέβνληαη ηνπο γνλείο ηνπο.
Χο δεχηεξνο ινηπφλ θνξέαο αγσγήο, αλαθέξεηαη θαηά ηνλ Μέγα Παηέξα ηεο
Οξζφδνμεο Αλαηνιηθήο Δθθιεζίαο ην ζρνιείν ην νπνίν απνηειεί ηνλ πξψην ρψξν
πνπ έξρεηαη ν λένο ζε επαθή κεηά ηελ νηθνγέλεηα.
Γλσξίδνληαο ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ, ν Μέγαο Βαζίιεηνο κίιεζε γηα ηνλ ξφιν
ηνπ θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη παηδαγσγηθέο αξρέο πνπ
πξέζβεπε ν Μέγαο Βαζίιεηνο, αιιά θαη νη άιινη δχν Ηεξάξρεο, δηακφξθσζαλ θαη
επεξέαζαλ πνιχ ηε ζχγρξνλε παηδαγσγηθή. Γεδνκέλνπ φηη εθείλε ηελ επνρή δελ
ππήξρε έλα εληαίν ζχζηεκα παηδείαο, ηα γλσξίζκαηα ηνπ εθάζηνηε ζρνιείν ήηαλ
εμαξηεκέλα απφ ηνλ παηδαγσγφ θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ.
Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο κειέηεο δελ είλαη άιιν απφ ηε ζθηαγξάθεζε ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο ηδαληθνχ παηδαγσγνχ θαηά ηνλ Βαζίιεην. Πην ζπγθεθξηκέλα
έλαο δηδάζθαινο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεί ηε δηδαζθαιία κε παξαζηαηηθφηεηα, κε
παξαδείγκαηα θάλνληαο μεθάζαξν θαη ζαθέο ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ. Αθφκα
ε πξνζζήθε λέσλ γλψζεσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ζηαζεξνχο θαη αξγνχο ξπζκνχο
γηα λα κπνξεί ν λένο λα αθνκνηψλεη ηηο λέεο γλψζεηο θαη λα είλαη έηνηκνο γηα ηηο
επφκελεο. Ζ πνξεία είλαη απφ ηα επθνιφηεξα ζηα πην δχζθνια κε επηθέληξσζε ζε έλα
ζέκα θάζε θνξά. Δπίζεο ην θιίκα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε δηδαζθαιία ζα πξέπεη λα
είλαη επράξηζην, κε ραξνχκελε δηάζεζε. ηαλ θάηη δηδάζθεηαη κε αζηείν ηξφπν
κπνξεί λα αθνκνησζεί θαη λα εληππσζεί απφ ηα παηδηά θαη πην γξήγνξα θαη πην
εχθνια. Ζ επαλάιεςε είλαη ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο δηδαζθαιίαο γηα λα κπνξέζνπλ
λα παξακείλνπλ ζηελ κλήκε ηα δηδαρζέληα καζήκαηα.
Έλα αθφκα ζεκαληηθφ ζεκείν ζηελ παηδαγσγηθή ζεσξία ηνπ Μεγάινπ
Βαζηιείνπ είλαη ε επηβνιή πνηλψλ. Τπνζηήξημε πσο πνηλέο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ
αιιά λα είλαη πάληα αλάινγνη ηνπ παξαπηψκαηνο, λα ρξεζηκνπνηνχληαη θιηκαθσηά
θαη κε ζχλεζε. Γελ ζα πξέπεη λα ακειείηαη πσο ε ππεξβνιή θέξλεη ηα αληίζεηα θαη
ζπλεπψο δπζάξεζηα απνηειέζκαηα. Φπζηθά παξάιιεια κε ηηο πνηλέο ζα πξέπεη λα
ππάξρνπλ θαη ακνηβέο νη νπνίεο κε ηελ ίδηα θηινζνθία ηεο θιηκάθσζεο θαη ηεο
ζχλεζεο ν παηδαγσγφο ζα πξέπεη λα επαηλεί. Σέινο, νη πξάμεηο ελ γέλεη ηνπ
παηδαγσγνχ ζα πξέπεη λα ζπκθσλνχλ απφιπηα κε ηα ιφγηα ηνπ. Αλ θάηη ηέηνην δελ
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ππάξρεη, ην παηδί ζα βξίζθεηαη ζε απφιπηε ζχγρπζε (Υαηδεγεσξγηάδνπ, & αΐηεο,
2012).
Δλ θαηαθιείδη, ρξένο ηνπ παηδαγσγνχ δελ είλαη άιιν απφ ηε κειέηε ηεο ςπρήο
ηνπ αλζξψπνπ θαη κάιηζηα ησλ λέσλ αλζξψπσλ. Σν απαξαίηεην εξγαιείν είλαη ε
κειέηε ηεο Αγίαο Γξαθήο απφ ηνπο παηδαγσγνχο θαη έηζη ε βίσζε ησλ αιεζεηψλ ηεο
κε ζθνπφ λα νδεγεζεί ν λένο ζηελ ελάξεηε δσή.
Σν ηειεπηαίν κέζν αγσγήο ζην νπνίν ζα αλαθεξζνχκε είλαη ε εθθιεζία θαη ν
ξφινο ηεο φπσο απηφο πξνβάιιεηαη απφ ηνλ Βαζίιεην πνπ ζεσξεί φηη είλαη απφ ηνπο
ζεκαληηθφηεξνπο θνξείο αγσγήο.
Ο ξφινο ηεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο θαζψο απνηειεί ην κεγαιχηεξν
δηδαζθαιείν κε απνζηνιή ηελ ιχηξσζε θάζε αλζξψπηλεο ςπρήο. Σα κελχκαηα ηεο
δηδάζθνληαη ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο θαη ηδηαίηεξα ζηνπο λένπο. Ζ ηεξή δηδαζθαιία
κεηαδίδεη ηηο αληηιήςεηο θαη γλψζεηο ζξεζθεπηηθνχ, εζηθνχ θαη θνηλσληθνχ
πεξηερνκέλνπ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην ζρνιείν θαη ηελ νηθνγέλεηα επηηπγράλεη ηελ
κχεζε ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ ζηε ζξεζθεπηηθή πίζηε θαη δσή (Κξνπζηαιάθεο,
2006).
Σελ επνρή ηνπ Μεγάινπ Βαζηιείνπ ηδξχνληαη ηα πξψηα κνλαζηήξηα κε
νηθνηξνθεία ζηα νπνίνη νη λένη εθηφο ηεο γεληθήο παηδείαο πνπ δέρνληαλ, ζπκκεηείραλ
ζηελ κπζηεξηαθή δσή ηεο εθθιεζίαο. Αθφκα επηζθνπέο ίδξπαλ εξγαζηήξηα γηα ηελ
ελαζρφιεζε θαη εθκάζεζε θάπνηαο ηέρλεο. Γηα απηφ ην ιφγν ν Μέγαο Βαζίιεηνο
πξφηεηλε θαη παξφηξπλε ηνπο γνλείο λα ζηέιλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζε εθθιεζηαζηηθέο
ζρνιέο αλ έδεηρλαλ θάπνηα θιίζε ζε θάπνηα ηέρλε.

3.3 Η απήρεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Μ. Βαζηιείνπ ζηε ζύγρξνλε
Αγσγή
Ζ ζπκβνιή ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ ηνπ Μεγάινπ Βαζηιείνπ ζηελ ζχγρξνλε αγσγή ησλ
λέσλ είλαη κεγάιε. Ο Μέγαο Βαζίιεηνο είρε κεγάιε εκπηζηνζχλε ζηελ δχλακε θαη
ηελ επηξξνή ηεο παηδείαο. Γηα απηφλ δελ ήηαλ κφλν θηινζνθία ή ζενινγία αιιά
ζπλνιηθή δηακφξθσζε ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο ςπρήο. Υσξίο λα ακειείηαη ε ρξνληθή
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απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ηελ επνρή ησλ ηξηψλ Ηεξαξρψλ κε ηελ επνρή καο θαίλεηαη ε
ζεκαληηθή δηαθνξά πνπ ππήξρε ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ παηδηνχ απφ ηελ θνηλσλία.
Σα λέα κέιε ηεο θνηλσλίαο αληηκεησπίδνληαλ σο δνχινη ή σο άηνκα κε
ειάρηζηα δηθαηψκαηα. Δίλαη επνκέλσο ξεμηθέιεπζεο θαη πξσηνπνξηαθέο νη απφςεηο
θαη νη ζεσξίεο ηνπ Μεγάινπ Βαζηιείνπ γηα ηελ θξνληίδα θαη ηελ αγσγή ησλ παηδηψλ.
Παξνιι’ απηά φκσο, ζε ζρέζε φκσο κε ηελ επνρή καο, απηέο νη παηδαγσγηθέο αξρέο
ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ θαη ίζσο ελ κέξεη ην έρνπλ ήδε θάλεη, ηηο βάζεηο πάλσ
ζηηο νπνίεο ζα ζηεξηρηεί ε αγσγή ησλ λέσλ.
Αθφκα ε ζθηαγξάθεζε ηνπ ηδαληθνχ παηδαγσγνχ θαζψο θαη ηεο ζρέζεο ηνπ
κε ηνπο καζεηέο ηνπ, απνηεινχλ ζηηο κέξεο καο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ θαη ηεο κάζεζεο. Δπνκέλσο νη βάζεηο ηεο πξνζσπνθεληξηθήο
δηδαζθαιίαο αλήθνπλ ζηνπο ηξεηο Ηεξάξρεο ησλ νπνίσλ ηα έξγα θαη νη ιφγνη
ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαρξνληθφηεηα. Αξεηέο φπσο απηή ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο
αγάπεο γηα ηελ δηδαζθαιία θαη ηα παηδηά παξακέλνπλ πάληα επίθαηξεο θαη
ζεκαληηθέο.

3. 4 Μέγαο Βαζίιεηνο θαη ΓΔΠΠΣ22

Σν Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (ΓΔΠΠ) ζεζκνζεηήζεθε
ην 2003 (ΦΔΚ 303 & 304/13-3-2003) θαη ήξζε λα αληηθαηαζηήζεη ην Αλαιπηηθφ
πξφγξακκα ηνπ 1989 (Π.Γ. 486/1989-ΦΔΚ.208 Α΄). Σν ΓΔΠΠ πεξηιακβάλεη ηα
ΓΔΠΠ ησλ επηκέξνπο γλσζηηθψλ πεξηνρψλ θαη ζηνηρεία κεζνδνινγίαο θαη
αμηνιφγεζεο. ηα ΓΔΠΠ ησλ επηκέξνπο γλσζηηθψλ πεξηνρψλ παξαηίζεληαη ν
ζθνπφο θαη νη γεληθνί ζηφρνη θάζε γλσζηηθήο πεξηνρήο. Σα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα
πνπδψλ (ΑΠ) απνηεινχλ ζπγθξνηεκέλεο πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην
πεξηερφκελν θαη ζηε κνξθή ηεο ζρνιηθήο γλψζεο, ζηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη λα
νξγαλψλεηαη ε γλψζε θαη ζηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο ε γλψζε απνθηάηαη θαη
αμηνπνηείηαη απφ ηνπο καζεηέο. Σν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πξνζπαζεί λα απαληήζεη
ζε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζθνπφ θαη ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο θάζε γλσζηηθνχ

22

Διακεματικό Ενιαίο Πλαίςιο Προγραμμάτων πουδών
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αληηθεηκέλνπ θαη ν ξφινο ηνπο ζεσξείηαη ζεκαληηθφο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία,
αθνχ απνηεινχλ ην «εξγαιείν» πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εθπαηδεπηηθφο θαζεκεξηλά ζηελ
πξάμε θαη θαζνδεγεί ηελ εθπαίδεπζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηχπνπ ηνπ αλζξψπνπ πνπ
θάζε θνηλσλία επηζπκεί. ηα ΑΠ γηα ην λεπηαγσγείν παξαηίζεληαη νη ζηφρνη θαη
εηδηθφηεξα νη ηθαλφηεηεο πνπ επηδηψθνπκε λα αλαπηπρζνχλ θαη ελδεηθηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνηνχλ ην πεξηερφκελν ησλ γλσζηηθψλ πεξηνρψλ.
ηφρν ηνπ ΓΔΠΠ, απνηειεί ε νκαιή θνηλσληθνπνίεζε ηνπ λεπίνπ ε νπνία
επηθέξεη ηελ ζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, λνεηηθή αλάπιαζε ηνπ. Πέξα απφ ην
ζρνιείν πνπ απνηειεί ηνλ δεχηεξν θνξέα θνηλσληθνπνίεζεο , ε αιιειεπίδξαζε ηεο
νηθνγέλεηαο κε ην ζρνιείν απνηειεί εμίζνπ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε
ηνπ λήπηνπ.
πλερίδνληαο, ν Μέγαο Βαζίιεηνο πνπ απνηέιεζε πξσηνπφξνο ηεο επνρήο
εθείλεο πξεζβεχεη θαη ν ίδηνο απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά φπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ
παξνχζα εξγαζία ππνζηεξίδνληαο ηε ζρέζε ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο ζεσξψληαο φηη νη
γνλείο θαη ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα απνηεινχλ ζεηηθά πξφηππα γηα ην παηδί κέζα
απφ ελάξεηα παξαδείγκαηα δηφηη απνηεινχλ παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηνπ ραξαθηήξα
ηνπ λένπ αλζξψπνπ.

Δπίινγνο
Ο Μέγαο Βαζίιεηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο άιινπο δχν Ηεξάξρεο θαηάθεξε λα
ζεκειηψζεη ηε ζχλδεζε ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ πλεχκαηνο θαη ηεο αξραίαο θιαζζηθήο
παηδείαο κε ην ρξηζηηαληθφ κήλπκα ηεο αγάπεο θαη ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη δσήο. Ζ
έλσζε απηή απνηειεί ζεκαληηθφ ζεκείν ηεο ηζηνξίαο ηφζν ηνπ ειιεληζκνχ φζν θαη
ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεο.
Δμαηηίαο ηνπ δηνξαηηθνχ θαη θξηηηθνχ ηνπ πλεχκαηνο ε αξραία θιαζζηθή
γξακκαηεία δελ θαηαζηξάθεθε, νχηε παξακειήζεθε. Αληίζεηα κειεηήζεθε δίλνληαο
φζα πεξηζζφηεξα νθέιε κπνξεί ζηελ δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ θαη εζηθνχ
πλεχκαηνο. Οη Σξεηο Ηεξάξρεο ζεσξνχληαη νη θαηεμνρήλ εθπξφζσπνη θαη πξνζηάηεο
55

ησλ γξακκάησλ θαη ηεο παηδείαο ηνπ ειιεληζκνχ θαη νη πξσηνπφξνη παηδαγσγνί θαη
δάζθαινη ηνπ Γέλνπο. Κάζε ηνπο θείκελν, θάζε ηνπο έξγν έρεη σο βαζηθφ ζθνπφ λα
δηαπαηδαγσγήζεη
Ζ δηεξεχλεζε θαη εμέηαζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ αγσγή θαη ην ζπλερέο
ελδηαθέξνλ γηα ηελ ζσζηή εθπαίδεπζε ησλ λέσλ, είλαη ηθαλά λα ιχζνπλ θαη λα
δηαθσηίζνπλ πνιιά ζεκεξηλά, επίθαηξα παηδαγσγηθά θαη εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα.
Οη παηδαγσγηθέο αμίεο πνπ πξνβάιινληαη φπσο απηή ηεο αγάπεο ηνπ δαζθάινπ πξνο
ην καζεηή ηνπ είλαη δηαρξνληθέο θαη πνιχ ζεκαληηθέο. Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε πσο
ε Οξζφδνμε Δθθιεζία γηνξηάδεη ηνλ ζενιφγν απηφ σο Άγην αιιά ηαπηφρξνλα ν
ειιεληζκφο ηνλ ηηκά σο πξφηππν παηδαγσγνχ θαη επηζηήκνλα.
ε απηήλ ηελ εξγαζία έγηλε κία πξνζπάζεηα λα θαλεί ε παηδαγσγηθή αμία ηνπ
έξγνπ ηνπ Μεγάινπ Βαζηιείνπ θαη ζπλεπψο ε επίδξαζε ηνπ ζηελ ζχγρξνλε αγσγή.
Μέζα απφ ηα παηδαγσγηθά ηνπ έξγα, ηηο απφςεηο ηνπ θαη ηελ δηακφξθσζε ησλ
κνλαζηεξηαθψλ ζρνιείσλ δηακφξθσζε ελ γέλεη ηελ αληίιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε
ησλ παηδηψλ ελψ παξάιιεια ηφληζε ηελ αμία ηεο κφξθσζεο θαη ηεο παηδείαο.
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