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Τ ή νΔ  εντέραν, 30ήν 5Ιανουαρίον 1967, καί ώραν 19ην απογευματινήν εις την 
αίθουσαν τελετών του νέου διδακτηρίου τής Φιλοσοφικής καί Μαθηματικής 
Σχολής — Τμημάτων Ίωαννίνων, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μ ητροπολί
του Ίωαννίνων κ. Σεραφείμ, των Νομαρχών 3Ιωαννίνων καί Πρεβέζης, εκ
προσώπων των 3Αρχών τής πόλεως τών Ίωαννίνων και αλΡ̂ ,ου εκλεκτού 
ακροατηρίου, έγένετο ή τελετή  του ετησίου εορτασμού τής μνήμης τών Τριών 
'Ιεραρχών. Κ ατ’ αυτήν καί μετά  σύντομον είσήγησιν του Προέδρου τής Φιλο
σοφικής Σχολής κ. Στυλιανού Καψωμένου, ο καθηγητής τής Κλασσικής Φιλο
λογίας κ. Φάνης I. Κακριδής έξεφώνησε τον παρατιθέμενον πανηγυρικόν.



Ά π ό  τά μαθητικά μας χρόνια ώς σήμερα θυμόμαστε 6λοι μια δια
πίστωση νά ξαναγυρίζη σέ ποικίλες άλλα ουσιαστικά ταυτόλογες διατυπώσεις 
κάθε φορά πού στη διδασκαλία ή σέ λόγο πανηγυρικό γινόταν αναλυτικά λό
γος για τούς Τρεις * Ιεράρχες : οι Τρεις 'Ιεράρχες — άκούσαμε συχνά— είναι 
αυτοί, πού μέ τό έργο τους συνδυάζουν τό αρχαίο ελληνικό μέ τό χριστιανικό 
πνεύμα. Του συνδυασμοΰ αύτοΰ βλάστημα είναι ό πιό ακριβός καρπός πού 
ωρίμασε στον έλληνικό χώρο: ό ελληνοχρ ισ τια ν ικ ός π ολ ιτισμ ός.

'Όσες φορές, καί δπου καί αν άκούστηκε, τό νόημα αυτό είναι από
λυτα σωστό. "Ετσι, καί μόνον έτσι μπορεί νά χαρακτηριστή καίρια ή συμ
βολή των Τριών Ιεραρχών στήν ιστορική πορεία του ανθρώπινου πνεύματος* 
τοΰτο είναι τό μεγάλο τους επίτευγμα.

Διαλέξαμε καί εμείς αυτή τή βασική διαπίστωση θέμα του σημερινού 
μας πανηγυρικοΰ, καί αύτό γιά δυο λόγους : πρώτα, γιατί τις μεγάλες αλή
θειες δέν πρέπει κανείς ποτέ νά διστάζη νά τις έπαναλαβαίνη — ένας πανη
γυρικός κερδίζει ϊσως σέ πρωτοτυπία, παραβαίνει όμως τον κύριο σκοπό τής 
ύπαρξής του, οταν παραβλέποντας τό κεντρικό αντικείμενο του εορτασμού, 
φωτίζει πτυχές, άγνωστες ίσως καί οχι ασήμαντες, μά περιφερειακές. Δεύ
τερο κίνητρο στήν εκλογή μας, ήταν πού ακριβώς ή επανάληψη του κάθε 
κοινού τόπου καί ή ομόφωνη παραδοχή του — δπως κάθε επανάληψη καί κάθε 
ομοφωνία — έχουν τήν τάση νά αποκοιμίζουν τό ενδιαφέρον, φτάνουν νά 
καταργήσουν τήν αύτόβουλη άξιολόγηση καί τή συνειδητή οίκειοποίηση του 
διδάγματος· ναί, καταργούν πολλές φορές καί αύτήν άκόμα τή βαθύτερη 
κατανόηση, έτσι πού νά μένη πολύς χώρος γιά τόν ομιλητή καί τό ακροα
τήριο, πού δέν τούς φτάνει νά άναφέρουν καί νά παινέσουν, μά θέλουν καί νά 
καταλάβουν καί νά κάνουν δικό τους τό δίδαγμα τής ήμέρας.

Ο ί Τ ρ ε ι ς  ' Ι ε ρ ά ρ χ ε ς  ε ί ν α ι  α υ τ ο ί ,  π ο ύ  μ έ  τ ό  έ ρ γ ο  τ ο υ ς  
;— ποιο έργο τους; τό συγγραφικό; τό θεολογικό; τό εκκλησιαστικό διοικη
τικό; τό κοινωνικό; — σ υ ν δ υ ά ζ ο υ ν  — τί σημαίνει εδώ συνδυάζω; συμ
πληρώνω τό ένα μέ τό άλλο ; συμβιβάζω; μετουσιώνω ή τουλάχιστο μετα
πλάθω δύο στοιχεία σέ ένα τρίτο ; άνακατεύω ; αθροίζω ; — σ υ ν δ υ ά ζ ο υ ν  
τ ό  α ρ χ α ί ο  έ λ λ η ν ι κ ό  π ν ε ύ μ α  — ποιο άκριβώς; τό κλασσικό; τό άλε- 
ξανδρινό - κλασσικιστικό ; τό άττικιστικό - νεοπλατωνικό, πού επικρατεί στις
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μέρες τους; — τ ό α ρ χ α ί ο  ε λ λ η ν ι κ ό  π ν ε ύ μ α  μ έ  τ ό χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ό
— μά δεν είναι αυθύπαρκτο τό χριστιανικό ; καί είναι ή συμπλήρωσή του έργο 
άνθρώπινο ; τί ακριβώς δηλώνει δ δρος ε λ λ η ν ο χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ό ς  π ο λ ι τ ι 
σ μ ό ς ;  προσθέτει τίποτα στο χριστιανισμό ή ελληνική διάσταση, ή μήπως 
παρουσιάζει ή ελληνική μορφή του Χριστιανισμού καμιάν ουσιαστική ιδιο
τυπία ;

"Υστερα άπό μια τέτοια θέση των προβλημάτων, είναι φανερό πώς δέ 
θά φιλοδοξήσουμε σήμερα νά δώσουμε λύσεις* σκέψεις μόνο θά εκθέσουμε 
πάνω στο τεράστιο θέμα, καί ισως τό κέρδος μας νά είναι πιο πολύ δ προ
βληματισμός καί λιγότερο τά κερδισμένα συμπεράσματα.

Μιάν άκόμα επιφύλαξη μένει νά διατυπώσουμε : δ σημερινός δμιλητής 
θεολόγος δεν είναι- ώς αντικείμενο οί Τρεις * Ιεράρχες του είναι πιο οικείοι 
άπό τή φιλολογική τους πλευρά1 καί αν συχνά τολμήσουμε νά θίξουμε θέματα 
θεολογικά, είναι πρώτα γιατί ακριβώς στο έργο τών Τριών 'Ιεραρχών συναν
τιούνται άλληλένδετες οί δύο επιστήμες καί υστέρα, γιατί σέ τελευταία ανά
λυση ή άπόσταση πού χωρίζει τή θεία βούληση άπό τις άνθρώπινες ερμη
νείες της είναι τόσο μεγάλη, πού μπροστά της ή διαφορά του ειδικού άπό 
τον οχι ειδικό, σέ μιά μεγάλη τουλάχιστο κατηγορία θεμάτων, ίσως νά 
έξαφανίζεται.

Ά π ό  τά χρόνια τής κατάκτησης του Μεγάλου Αλεξάνδρου διαπιστώ
νουμε στο χώρο τής άνατολικής Μεσογείου, δπως καθορίζεται άπό τήν έκ
ταση τών κρατών τών διαδόχων, εναν έντονο έ λ λ η ν ι σ μ ό *  ελληνισμό στή 
γλώσσα, τήν τέχνη, τή θρησκεία καί τή φιλοσοφία. Τό ρωμαϊκό κράτος θά 
κάνη τις περιοχές αύτές δικές του πολιτικά* οΰτε στιγμή δμως δέ θά άνα- 
κόψη, αντίθετα, θά ένισχύση τον ελληνισμό τής αύτοκρατορίας του. Τό ρω
μαϊκό πνεύμα έχει νά δείξη πρωτότυπα επιτεύγματα σημαντικά στόν τομέα 
τής πρακτικής διοίκησης, τής νομολογίας, τής στρατιωτικής τέχνης καί τής 
πολιτικής άρχιτεκτονικής. Σέ αύτούς τούς τομείς ή επίδρασή του, καί στήν 
ίδια τήν Ελλάδα, θά είναι μεγάλη* δέ θά συναντηθή ομως καν ή επίδραση 
αυτή μέ τον ελληνισμό, πού αύτός καλύπτει τομείς καθαρά πνευματικούς, 
τομείς πού σέ αύτούς καί δ πυρήνας άκόμα του ρωμαϊσμοϋ, ή Ρώμη, ελληνίζει! 
Στο χώρο αυτό, υποταγμένο μαζί μέ πλήθος άλλους λαούς, ζεΐ τό Ιουδαϊκό 
έθνος στή γή τών πατέρων του, τήν κερδισμένη μέ τούς χίλιους άγώνες, πού 
έχει νά διηγηθή τό προγονικό του βιβλίο, ή Παλαιά Διαθήκη. Ανάμεσα τους 
θά γεννηθή καί θά διδάξη δ γιος του Θεοΰ, δ Μεσίας, πού άναφέρουν οί Γραφές. 
Ή  παρουσία καί ή διδασκαλία του άντιπροσωπεύουν απέναντι στήν Παλαιά 
Διαθήκη μιάν έπαλήθεψη μά καί μιά πρόοδο : ήκονσατε δτι έρρέθη' αγαπήσεις 
τον πλησίον σου καί μισήσεις τον εχθρόν σον. εγόι δέ λέγω νμϊν, άγαπάτε
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τους έγθρούς νμών και προσενχεσθε νπέρ των διωκόντων υμάς1. Ό  χαρα
κτήρας τής προόδου αυτής μας γίνεται, φανερός, 3ταν ό ΐδιος ό Θεάνθρωπος 
στήν επί του βρους ομιλία μας διδάσκει: ούκ ήλθον καταλϋσαι (τον νόμον ή 
τούς προφήτας) άλλα πληρώσαι. Μέσα στη διπλή έννοια του πληρώσαι ερμη
νεύεται ή τεραστία ευσπλαχνία του Θεοΰ, πού στέλνει τον ϊδιο του τό γιο να 
έ κ π λ η ρ ώ σ η  καί νά ό λ ο κ λ η ρ ώ σ η  τής Παλαιάς Διαθήκης τήν απο
κάλυψη. Τ ί όμως μεσολάβησε — άν μεσολάβησε κάτι — άπό τήν εποχή τής 
πρώτης αποκάλυψης, πού νά δικαιολογή τήν πλήρωσή τ η ς ;

Μιάν άπάντηση μάς δίνουν τά ’ίδια τά χωρία, 6που ό Χριστός άντι- 
παραθέτει τό ρηθέν με τό δικό του τό μήνυμα: δεν άφοροΰν φυσικά τά βασικά 
όντολογικά καί άξιολογικά θέματα τής ύπαρξης, τής ταυτότητας καί των 
κατηγορημάτων του Θεοΰ καί τής Δημιουργίας* αφορούν τή σχέση των άν- 
θρά>πων μεταξύ τους καί άπέναντι στο Θεό* καί έτσι πού ό Θεός στήν τελειό
τητά του είναι αδιανόητο νά εξελίσσεται, πρέπει νά είναι ό άνθρωπος πού 
εξελίχτηκε. Καί ’ίσως αυτό νά πληροί ή διδασκαλία του Χρίστου, τό νόμο τόν 
παλιό σύμφωνα μέ τό νέο εξελικτικό στάδιο τής ανθρωπότητας, σύμφωνα μέ 
τό νέο άνθρωπο, πού ακριβώς γιά νά τόν βοηθήση ένανθρωπίστηκε καί ή 
θεία ουσία. Σάν τόν αμπελουργό, πού τά πρώτα φύτρα στο καινούργιο αμπέλι 
θά τά στηρίξη πρώτα μέ καλάμια λεπτά, καί οταν έρθη ή ώρα τό κλήμα νά 
σηκωθή καί νά καρποφορήση, τότε θά άντικαταστήση ο λ ο κ λ η ρ ώ ν ο ν τ α ς  
τή φροντίδα του τά καλάμια μέ σιδεροδεσιές ισχυρές, έτσι καί ό θείος λόγος 
τής Καινής Διαθήκης θά δοθή άπό τή Θεία Πρόνοια στον άνθρωπο συμ
πληρωματικά στο πρώτο στήριγμα, τώρα πού άνδρώθηκε καί ήρθε ή ώρα νά 
φέρη καρπό.

Τοΰτο τό μέστωμα του άνθρώπου, πού τόν κάνει άξιο νά δεχτή τό νέο 
κήρυγμα καί νά καρποφορήση, συντελέστηκε κυρίως στο χώρο τόν ελληνικό, 
δπου γιά πέντε τουλάχιστον αιώνες παρακολουθούμε τό ανθρώπινο πνεύμα νά 
εξελίσσεται μέ γιγάντια βήματα καί νά άνακαλύπτη μέρα μέ τή μέρα τις 
δυνατότητές του. "Οταν στο τέλος του τετάρτου προχριστιανικοΰ αιώνα τό 
κλασσικό πνεϋμα ολοκληρώνει ή σχεδόν ολοκληρώνει τήν πορεία του, έχει 
έξαντληθή τό περιθώριο τής άνθρώπινης πνευματικής έξέλιξης τής αυτο
δύναμης. Ά π ό  δώ καί έμπρός μόνο ή άποκάλυψη θά του δώση κάτι πάρα 
πέρα, θά του άνοιξη πάλι δρόμο νά προχωρήση καί θά τό στηρίξη σέ γόνιμη 
καρποφορία.

Επιτρέψτε μου νά διατυπώσω μιάν απορία: αν ή νέα επέμβαση τής 
Θείας Πρόνοιας έρχεται νά συναντήση μιάν αλλαγή στήν ανθρώπινη κατά
σταση, καί ή άλλαγή αυτή έχει συντελεστή στον έλληνικό κυρίως χώρο, 
οχι τόσο στον Ιουδαϊκό, γιατί τότε ή παρουσία του Θεοΰ νά μήν πραγμα- 
τωθή στήν Ε λ λά δα ; Χωρίς φυσικά πάλι νά νομίζουμε πώς ερμηνεύουμε τή



Θεία Βούληση, δικαιούμαστε νά άναζητήσουμε μιαν απάντηση : μια απο
καλυπτική διδασκαλία του Θεανθρώπου στον Έλληνα άκροατή — ναι, άκόμα 
καί μόνο ή άμεση έπίδραση τής θείας παρουσίας, θά πλήγωνε αυτήν ακριβώς 
τήν ιδιότητα του ελληνικού πνεύματος, πού τό Θειο θέλει νά άξιοποιήση καί 
νά δοκιμάση : τήν ικανότητα του ανθρώπου μόνος καί ανεξάρτητος νά κρίνη 
τήν κάθε διδασκαλία καί νά άκολουθήση ή οχι τήν κάθε εντολή.

Θειο έτσι μέλημα, νά μήν ταραχτή στην όργανικότητά της ή ανοδική 
πορεία του ανθρώπου, κάνει ή διδασκαλία του Σωτήρα νά φτάση στήν Ε λ 
λάδα με δρόμο φυσικό : στήν καρδιά, στο νοϋ καί τά χείλη ενός άγνωστου 
τότε άνθρώπου, πού μιά μέρα οί Αθηναίοι θά του ζητήσουν νά άνέβη νά 
μιλήση στον ’Άρειο Πάγο. "Ας ζήσουμε μιά φορά άκόμα τή θεμελιακή στιγ
μή του Έλληνοχριστιανισμοΰ' διαβάζουμε άπό τις πράξεις των Αποστόλων 
στο δέκατο έβδομο κεφάλαιο : διελέγετο μεν οϋν (ό Παύλος) έν τη συναγωγή 
τοϊς Ίουδαίοις και τοϊς σεβομένοις και έν τη άγορα κατά πάσαν ημέραν 
προς τους παρατνγχάνοντας, τινές δέ καί των 5Επικουριών και Στοϊκών 
φιλοσόφων συνέβαλλον ο,υτώ, καί τινες ελεγον' τ ί  αν θέλοι ό σπερμολόγος 
ουτος λέγειν; οί δέ' ξένων δαιμόνιων δοκεϊ καταγγεΡ,ενς είναΐ' δτι τον 3Ιη- 
σοΰν καί τήν άνάστασιν ενηγγελίζετο. έπιλαβόμενοι δέ αύτον έπι τον ’Άρειον  
πάγον ήγαγον, λέγοντες' δννάμεθα γ ν ώ ν α ι τις  ή καινή αϋ τη η υπό σου 
λαλουμένη διδαχή; ξενίζον τα γάρ τινα εισφέρεις εις τάς άκοάς ημώ ν β ου  λό -  
μ ε θ  α ο ύ ν  γ ν  ών α ι τίνα θέλει ταντα είναι. Α θηναίοι δέ πάντες και οι έπι- 
δημονντες ξένοι εις ούδέν ετερον ηνκαίρονν ή λέγειν τι ή άκούειν τι καινό- 
τερον. Καί δταν τελείωσε ό Παύλος τό λόγο του : άκονσαντες.,.οΐ μεν έχλεύα- 
ζον, οί δέ ε ίπα ν  άκουσόμεθά σου περί τούτου και πάλιν...τινές δέ.,.έπίστευ- 
σαν. Τούτος είναι ό σωστός δρόμος, πώς ό άνθρωπος πρωτοδέχεται του Θεοΰ 
τό μήνυμα’ καί είναι καί αύτό αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνοχριστιανικού 
πνεύματος, ή φιλελεύθερη καί ανεπηρέαστη εθελούσια καί συνειδητή προσ
χώρηση του κάθε ατόμου στο Χριστιανισμό. Μήπως άκόμα καί σήμερα, στό 
χριστιανικό κόσμο, ό δισταγμός, ή κ α ί  π ά λ ι ν  ά κ ρ ό α σ ι ς ,  ή καί ό παρο
δικός χλευασμός άκόμα — γιά τις εξαιρετικά ατίθασες φύσεις καί ήλικίες — 
δεν είναι συνηθισμένα φαινόμενα στό δρόμο προς τή σωστή πίστη ;

Έ τσ ι μέ τον οργανικό φυσικό τρόπο εναποθέτει τό σοφό χέρι τής Θείας 
Βούλησης στον άγριο κορμό του πιο προηγμένου τήν εποχή αυτή άνθρώπου, 
του μετακλασσικοΰ Έλληνα, τό ήμερο μπόλι τής χριστιανικής πίστης* ή μετα- 
χύμωση αρχίζει.

Σιγά στήν αρχή, ύστερα ολο καί πιο έντονα τό δέντρο αισθάνεται τή 
νέα δύναμη νά κυκλοφορή καί νά τό κυριεύη. Ξένο άκόμα σώμα τό νέο τό 
μπόλι τρέφεται καί δυναμώνει μέσα στήν άντίδραση, πού είναι, ξέρουμε, τόσο 
πιο έντονη, δσο ό δέκτης οργανισμός άκμάζει. Δέ μιλώ γιά τή μηχανική
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αντίδραση του Ρωμαϊκού κράτους μέ τούς διωγμούς — άν καί αύτοί βοηθούν 
αντί νά βλάπτουν την έξάπλωση — δέ μιλώ οΰτε γιά την άντίδραση της παλιάς 
θρησκείας, πού αυτή τό ξέρει πώς ή ώρα της νά ξεχαστή έφτασε:

είπατε τω βασιλήϊ, χαμαί πέσε δαίδαλος ανλά.
ούκέτι Φοίβος 'έχει καλύβαν, ον μάντιδα δάφνην,
ον παγάν λαλέονσαν, άπέσβετο και λάλον νδωρ.2

— Τί χαρακτηριστικό πού είναι, οί ιερείς του πιο πνευματικοΰ έλληνικοΰ 
θεοΰ, του Απόλλωνα, νά δίνουν την άπάντηση αύτή στον Ίουλιανό : ό κύριος 
εκπρόσωπος του έλληνικοΰ δ ι α φ ω τ ι σ μ ο ύ  νά υποκλίνεται μπροστά στο 
χριστιανικό φ ω ς !  — Μιλώ κυρίως γιά την άντίδραση τής αρχαίας ελληνικής 
σκέψης, πού άν καί στην εποχή πού μιλάμε φορά ροϋχα Αρλεκίνου, μέ τις 
έκλεκτικές νεοπλατωνικές τάσεις πού επικρατούν, κρύβει κάτω από τό ροΰχο 
αυτό τό ’ίδιο ακμαίο σώμα του ολοκληρωμένου άνθρώπου, πού άν ή εξέλιξή
του σταμάτησε, ήταν γιατί του έ'λειπε ακριβώς εκείνος ό θειος σπινθήρας,
πού ερχεται νά του προσφέρη ή νέα θρησκεία. Αντιστέκεται σθεναρά, μά 
μέσα του ξέρει, πώς τό νέο τό μπόλι είναι πού θά του προσδιορίση τό και
νούργιο άνέβασμα' κιόλας τό δεύτερο αιώνα στο πνευματικό εργαστήρι τής 
Αλεξάνδρειας σκύβουν σοφά κεφάλια συγκριτικά πάνω στά μεγάλα κείμενα, 
νά μελετήσουν καί νά προετοιμάσουν. Στην Κατηχητική Σχολή ό Ωριγένης, 
ό Κλήμης καί ό Πάνταινος οραματίζονται καί καλλιεργούν τό βλαστάρι πού 
περιμένουν νά ξεπεταχτή.

Καί ερχεται ή ώρα των Τριών Ιεραρχών.

Δέν είναι σπάνιο φαινόμενο στήν ιστορία τών άνθρώπων — είναι αντίθετα 
φαινόμενο σχεδόν καθολικό — στις άποφασιστικές καμπές νά άναφύεται μιά ή 
πιο πολλές προσωπικότητες, πού νά ένσαρκώνουν μέ τρόπο ανέλπιστα τέλειο 
τις κρυμμένες τάσεις καί δυνάμεις τής έποχής, πού νά συμπυκνώνουν καί νά 
πραγματώνουν μέ ευαισθησία μοναδική καί εκφραστική ικανότητα κρυστάλ
λινη, ο,τι ως τής δικής τους παρουσίας τήν ώρα ήταν ανησυχία διάχυτη στον 
αέρα, μυρμίδισμα στούς άρμούς τής έποχής.

Στήν πολιτική ιστορία ό Χριστιανισμός νίκησε μέ του Μεγάλου Κων
σταντίνου τό έ'ργο’ στις καρδιές τών άνθρώπων είχε νικήσει πολύ πιο πρίν. 
’Έμενε νά βλαστήση έκεΐνο τό μπόλι, πού είδαμε νά αποθέτη ό Θεός στής 
άνθρωπότητας τό ν ο ΰ, στήν έλληνική σκέψη. Μέσα στό γονιμικό τον άνεμο, 
πού είδαμε γεννιέται στή Σχολή τής Αλεξάνδρειας καί πού ύστερα γονιμο- 
ποιεΐ τήν πνευματική έπικαιρότητα του έλληνικοΰ χώρου ολου, ορθώνονται 
οί τρεις προσωπικότητες τών 'Ιεραρχών, πρωτομάχοι καί πρωτοθεμελιωτές 
τής καινούργιας έποχής πού άνατέλλει.



ίο
Άναρωτηθήκαμε πρίν, ποιο εργο των Τριών 'Ιεραρχών καταξιώνει τή 

συμβολή τους στην πνευματική ιστορία. "Ισως τώρα νά βλέπουμε, πόσο 
άστοχα διατυπώσαμε τό ερώτημά μχς. Δεν είναι τό εργο των Τριών 'Ιεραρ- 
χών — πολύ λιγότερο μια πλευρά του έργου τους — δεν είναι οΰτε ή προσωπικό
τητα οΰτε ή δράση τους μόνη ή και στο σύνολό της άκόμα — πολύ πιο βαθιά : 
είναι ή ο υ σ ί α  τ ο υ ς  πού αποτελεί στη συμβολή τών μεγάλων δρόμων τό 
μιλλιοδείκτη.

Στην ουσία τους σ υ ν υ π ά ρ χ ο υ ν  αρχαίο ελληνικό πνεύμα καί Χρι
στιανισμός· βιολογικά άκόμα καί π ρ ο ϋ π ά ρ χ ο υ ν  τά δύο στοιχεία, δταν, 
παράδειγμα, του Βασιλείου ό πατέρας ήταν καθηγητής τής ρητορικής, χρι
στιανός δμως, δπως καί ή γενιά του ολόκληρη, πού τήν τιμούν ενας μάρτυ
ρας — ό πατέρας τής μητέρας του — καί μια άγία — ή μητέρα του πατέρα του. 
Προϋπάρχουν, συνυπάρχουν μά καί σ υ ν τ ρ έ φ ο ν τ α ι ,  δταν στή χριστιανική 
τους διαπαιδαγώγηση οί ' Ιεράρχες αισθάνονται τήν ανάγκη νά προσθέσουν 
καί τις εθνικές σπουδές στήν Αθήνα καί στήν Αντιόχεια κυρίως, μά καί 
άλλου. Μαθητές του 'Ιμερίου ό Βασίλειος καί ό Γρηγόριος, μαθητές του 
Λιβανίου ό Ιωάννης καί ό Βασίλειος. 'Ο  Βασίλειος καί ό Γρηγόριος δίδαξαν 
άλλωστε καί οί ϊδιοι γιά ένα σύντομο χρονικό διάστημα ρητορική, πρίν 
αφιερωθούν στήν έκκλησία. "Οσο γιά τον Ιωάννη, ό ί'διος ό Λιβάνιος μάς 
λέει πώς ευχαρίστως θά τον άφηνε διάδοχό του στή φιλοσοφική του σχολή 
ει μή οι Χριστιανοί τούτον έσύλησαν3. Συντρέφονται μά καί σ υ μ π ο λ ε μ ο ΰ ν  
τέλος ελληνισμός καί Χριστιανισμός δταν οί 'Ιεράρχες σέ μεγαλύτερη ήλικία, 
ενεργοί πιά λειτουργοί τής εκκλησίας, υπερασπίζουν με τή γραφίδα καί τό 
λόγο τήν ορθή πίστη από των αιρέσεων τήν καταιγίδα.

Επιτρέψτε μου νά σάς διαβάσω δύο χωρία από τον "Αγιο Βασίλειο, 
πού στο φιλόλογο εΐναι πιο οικείος, νά δοΰμε από κοντά τή σ υ μ μ α χ ί α :  
είναι καί τά δύο άπό τήν δγδοη επιστολή, Γρηγορίω  ετα/ρω4. Ό  Βασίλειος 
καταπολεμά έδώ τήν κακοδοξία τών Άρειανών κυρίως, πού γ ι αύτούς ό Χρι
στός καί τό "Αγιο Πνεύμα ήταν κτίσματα μόνο του Θεοϋ πατέρα :

Ά λ λ α  και τό Ον δύναται ό Υιός ποιεΐν αφ' εαυτόν ονδέν, λαμβά- 
νονσιν οί θεομάχοι έπϊ καταστροφή τών άκουόντων. έμοί δέ καί τοϋτο τό 
ρητόν μάλιστα καταγγέλλει τής αυτής φύσεως είναι τον Υιόν τώ Π ατρί. εΐ 
γάρ έκαστον τών λογικών κτιαμάτων δνναται τι ποιεΐν άφ' έαυτοΰ, αυτεξού
σιον εχον τήν έπϊ τό χεϊρόν τε και κρεϊττον ροπήν, ό δέ Υιός ον δνναται τι 
ποιεΐν άφ3 έαυτον, ού κτίσμα δ Υιός. ει δέ μή κτίσμα, όμοούσιος τώ Πατρί. 
και πάλιν, ονδέν τών κ τ ιαμάτων τά δσα βούλεται δύναται. 'Ο  δέ Υιός εν 
τώ ούρανώ καί έπϊ τής γής πάντα δσα ήθέλησεν έποίησεν. ούκ άρα κτίσμα  
ό Υιός. και πάλιν, πάντα τά κτίσματα ή εκ τών εναντίων σννέστηκεν ή τών 
εναντίων έστϊ δεκτικά. 'Ο  δέ Υιός αντοδικαιοσννη και αυλός έστιν. ονκ άρα 
κτίσμα  ό Υιός. ει δέ μή τοϋτο, όμοούσιος τώ Π ατρί.



ϋ
Ή  άκριβέστατη λογική απόδειξη, ή συσσώρευση επαναληπτικών απο

δείξεων, ή προσεκτική κατοχύρωση του συλλογισμοΰ, ή άπέριττη σχεδόν 
μαθηματική διατύπωση, ολόκληρη ή μορφολογία καί ένα μεγάλο μέρος τής 
έννοιολογίας καί τής ορολογίας του χωρίου θά ήταν στήν πνευματική ιστορία 
άδιανόητες, άν δέν υπήρχε παλιός δάσκαλος καί μελετητής τής άποδεικτικής 
συλλογιστικής ό Αριστοτέλης, καί πριν από αυτόν τό πλατωνικό εργο καί 
τό σοφιστικό κίνημα. Καί γενικότερα δμως, ή χρήση του όρθοΰ λόγου στή 
διερεύνηση προβλημάτων δογματικών είναι στοιχείο έλληνικό.

Λίγο πάρα κάτω στήν ΐδια επιστολή : Μακάριοι γάρ, φησϊν (ό Χρι
στός), οι καθαροί τγ) καρδία, δτι αύτοϊ τον Θεόν δψονται. και μηδέ άλλο τ ι, 
αδελφοί, τήν βασιλείαν των ουρανών νομισητέ ή τήν των δντων αληθή κατα- 
νόησιν, ήν και μακαριότητα δνομάζουσιν αί Θειαι Γραψαί' Ή  γάρ βασιλεία 
των ουρανών εντός ημών έστί. περί <5ε τον εντός άνθρωπον ούδέν ετερον ή 
θεωρία (μέ τήν οπτική έννοια: θεώρηση) συνίσταται. θεωρία άν εϊη λοιπόν 
ή βασιλεία τών ουρανών, ών γάρ νυν τάς σκιάς καθορώμεν, ώς έν κατόπτρω, 
ύστερον άπαλλαγέντες τον γεώδους σώματος τούτον και άψΟαρτον έπεν- 
δνσάμενοι και αθάνατον, τούτων τά αρχέτυπα κατοψόμεθα.

Έ δώ  δέν είναι μόνο ή κίνηση του χωρίου καί τό λεκτικό, είναι καί 
ολόκληρο τό δραμα στή σύλληψή του έλληνικό. Ή  τών οντων αληθής κατα- 
νόησις ώς θεωρία, τά έπίγεια ώς σκιαϊ εν κατόπτρω, πού κάποτε χάνον
τας τό γεώδες τον σώματος θά μπορέσουμε νά άντικρύσουμε τά αρχέτυπά  
τους, είναι οράματα πλατωνικά άπό τό Φαίδωνα καί τήν Πολιτεία, πού ό 
Βασίλειος τά οίκειοποιήθηκε καί τά χρησιμοποιεί έδώ υπηρετικά στις χρι
στιανικές άλήθειες. 'Ό πλα ελληνικά πού μάχονται γιά του Χριστιανισμού τήν 
καθιέρωση καί τήν ορθοδοξία αποτελούν άλλωστε καί του Χρυσοστόμου ή 
περίτεχνη ρητορική καί του Γρηγορίου ή υποβλητική ποίηση. Καί στούς τρεις 
'Ιεράρχες γνώση καί πίστη στρατεύονται σέ νικηφόρο αγώνα κοινό.

Στήν ουσία τών Τριών Ιεραρχών είδαμε πώς τό έλληνικό καί τά χρι
στιανικό πνεύμα προϋπάρχουν, συνυπάρχουν, συντρέφονται καί συμμαχοΰν. 
Μήπως θά ήταν πιο σωστό νά αντικαταστήσουμε τά ρήματα αύτά δλα μέ ενα 
μόνο, καί νά ποΰμε, πώς αρχαία έλληνική καί χριστιανική ουσία στο σταυρο
δρόμι του τετάρτου αιώνα σ υ ν τ α υ τ ί ζ ο ν τ α ι  καί πώς τούτου του συν- 
ταυτισμοϋ ένσαρκωτές πρώτοι στάθηκαν ό Μέγας Βασίλειος, ό Ιωάννης ό 
Χρυσόστομος καί ό Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός; Πιστεύω ναί.

'Υπάρχει ώστόσο μιά άντίρρηση : ό ίδιος ό Μέγας Βασίλειος σύνθεσε 
ένα εργο μικρό μά σημαντικό πού μάς σώζεται μέ τον τίτλο Προς τονς 
νέους, δπως άν έξ ελληνικών ώφελοϊντο λόγων. "Αν πραγματικά οί 'Ιεράρ- 
χες ένσαρκώνουν τό συνταυτισμό του ελληνισμού μέ τό Χριστιανισμό, έ'πρεπε
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φυσικά ό συνταυτισμός αυτός νά εκφράζεται καί θεωρητικά στο έργο αυτό, 
οπού ένας τους δίνει συμβουλές στούς νέους, πώς νά βρίσκουν ωφέλεια δια
βάζοντας τά έργα τής προχριστιανικής πνευματικής παραγωγής.

* Μελετήστε τούς Α ρχαίους- κοιτάξετε νά έμβαθύνετε στήν ομορφιά 
τής τέχνης καί τής σκέψης τους. Ζήστε μαζί τους βήμα βήμα τον άγώνα του 
ανθρώπου πού προσπαθεί νά γνωρίση τον ίδιο του τον εαυτό, νά άναπτυχτή, 
νά όρθοδοποδίση, νά όργανωθή, νά λευτερωθή άπό τον εξαναγκασμό τής 
φυσικής αντιξοότητας, τής πρόληψης, τής ζωικής του υπόστασης. Καμαρώστε 
τον πόθο του νά μάθη, τά πνευματικά του επιτεύγματα, τό αισθητικό του 
τάλαντο, τή φιλοπατρία του. Μελετήστε συστηματικά τή φιλοσοφία του- 
προσπαθήστε καί τή θρησκευτικότητά του άκόμα νά τήν καταλάβετε ! Τό 
κέρδος σας θά είναι μεγάλο : ή εικόνα του κλασσικού ανθρώπου θά σας δείξη 
καί τή δύναμη μά καί τις αδυναμίες του. Θά καταλάβετε πώς ό δρόμος πού 
πορεύτηκε ό άνθρωπος ήταν μεγάλος καί δύσκολος, μά τέρμα δεν είχε δσο 
έλειπε ή θεμελιωμένη πίστη- καί δταν στή σωστή τήν ώρα ό Μεσίας του 
προσφέρει τό τέρμα αύτό, θά αναγνωρίσετε πόσο μεγάλο είναι τό δώρο καί 
πόσο απέραντη ή θεϊκή σοφία καί αγάπη πού προϋποθέτει. Κέρδος σημαν
τικό θά έχετε άπό τή μελέτη τών Α ρχαίων καί σέ δ,τι πιό στενά σχετίζεται 
μέ τις δικές σας τις νοητικές δυνατότητες: ή συναναστροφή μέ τά μεγάλα 
πρότυπα θά πλατύνη τον πνευματικό σας ορίζοντα, θά όξύνη τις νοητικές σας 
λειτουργίες, θά άναπτύξη τις εκφραστικές σας δυνατότητες...5 Κάπως έτσι θά 
περιμέναμε ό Μέγας Βασίλειος νά μιλά στούς νέους συστήνοντάς τους νά άκο- 
λουθήσουν τό δρόμο πού καί ό ίδιος ακολούθησε. Δεν τό κάνει δμως !

Τή μελέτη τών κλασσικών τή θεωρεί προπαιδεία γιά τή μελέτη τών 
χριστιανικών κειμένων : σέ αυτά ώσπερ εν σκιαϊς τισι και κατόπτροις, τω 
τής ψυχής ομματι τέως προγνμναζόμεθα (2,30 κκ.) προκειμένου μετά νά 
ασχοληθούμε μέ τά ιερά κείμενα : τοϊς £ξω δή τούτοις προτελεσθέντες, τηνι- 
καΰτα τών ιερών και απορρήτων έπακουσόμεθα παιδενμάτω ν και οϊον έν 
νδατι τον ήλιον όραν εθισθέντες όντως αντω προσβαλοϋμεν τώ φωτι τάς 
δψεις (2,46 κκ.). Πρόκειται ούσιαστικά γιά τήν ίδια πλατωνική εικόνα, πού 
είδαμε καί άλλου νά τή χρησιμοποιή ό Βασίλειος* αύτή τή φορά δμως ή 
εικόνα προδίνει τή βαθύτερη όντολογική διαφορά τών δύο κατηγοριών κειμέ
νων, αυτήν άκριβώς πού καταξιώνει τον ελληνισμό πλάι στο Χριστιανισμό 
καί πού καθιστά τή συνεργασία τους απαραίτητη καί αποδοτική.

Τό ίδιο πλανημένη είναι καί ή μέθοδο τής μελέτης πού συστήνει: δπως 
οί μέλισσες δέν παίρνουν δλο τό λουλούδι, μά μόνο τό μέλι, έτσι καί εσείς 
άπό τά αρχαία κείμενα νά κρατάτε δικό σας μόνο δ,τι είναι χριστιανικά παρα
δεκτό καί νά κλείνετε τά αύτιά σας σέ ολα τά άλλα, δπως ό Όδυσσέας στά 
τραγούδια τών Σειρήνων. 'Ό τ ι τό μέλι άποτελεΐ οργανικό τμήμα του λουλου- 
διοΰ καί δέν μπορεί νά τό άποσπάση κανείς χωρίς νά ταράξη καί του συν
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όλου την αρμονία μά καί του ίδιου του μελιού τήν ουσία, αυτό ό Μέγας Βασί
λειος τό παραβλέπει. Κάνει τό λάθος νά πιστεύη, πώς στην αναζήτηση τών 
χριστιανικών σπερμάτων στά προχριστιανικά κείμενα εξαντλείται ή μορφω
τική τους άξια. Παραγνωρίζει άκόμα τελείως τή νοητική καί τήν αισθητική 
καλλιέργεια πού χαρίζει ή συναναστροφή μαζί τους. Τ ί συμβαίνει;

Δέ νομίζω πώς μπορούμε νά κρυφτοϋμε πίσω άπό μια καθαρά πρα
γματιστική άπάντηση καί νά ποΰμε, πώς ό Μέγας Βασίλειος φυσικά ξέρει 
τον ορθό τρόπο νά δέχεται ό Χριστιανός ωφέλεια άπό τά έλληνικά κείμενα, 
μιά καί ό ίδιος τον ακολούθησε, δεν μπορεί δμως νά τον συστήση στούς νέους 
πού σέ αυτούς άπευθύνεται στο έργο του' έτσι άνώριμοι πού είναι, δέ θά 
μπορέσουν νά συλλάβουν τό βάθος τής σκέψης του, καί γι αυτό τούς συστήνει 
νά κάνουν αυτό πού καί εμείς καμιά φορά κάνουμε προκειμένου νά δώσουμε 
στά χέρια τών νέων κείμενα αρχαία : νά ανθολογήσουν ήθικοπλαστικά χωρία 
καί νά ασχοληθούν μέ αύτά. ’Ό χ ι, δεν είναι αυτή ή άπάντηση στήν άπορία 
μας. Στο πλαίσιο τής ιστορίας του πνεύματος οί Τρεις 'Ιεράρχες δεν ήταν 
δυνατό νά μιλήσουν δπως προτείναμε' είναι άντίθετα άπόλυτα φυσικό νά 
συμφωνήσουν, πώς οί έρωτες του Δία καί οί διαφωνίες τών θεών, δπως τις 
περιγράφουν οί κλασσικοί ποιητές, αποτελούν ανάγνωσμα ψυχοφθόρο’ βρί
σκονται άλλωστε μέ τήν πίστη τους αυτή στο τέρμα μιας παράδοσης πού 
ξεκινά άπό τούς Προσωκρατικούς ήδη, τον Ξενοφάνη καί τόν Ηράκλειτο. 
Ά κόμα είναι φυσικό νά συμφωνήσουν μέ τόν Ιουστίνο, πού λίγα χρόνια 
πρωτύτερα είχε π ή : ό'σα παρά πάσι (εννοεί τούς αρχαίους σοφούς) καλώς 
εϊρηται, ημών τών χριστιανών έστι. Φυσικό ήταν άκόμα καί νά κατηγορή
σουν στο σύνολό τους τούς αρχαίους, οπως μερικές φορές τό κάνει ό Ιωάννης. 
Τή δική μας τή θεωρία γιά τή μορφωτική αξία του άρχαίου κόσμου, καρπό 
τής φιλολογικής μά καί τής θεολογικής εργασίας άπό τήν Αναγέννηση 
σχεδόν, ως σήμερα, είναι άδύνατο νά τήν έχουν ήδη συλλάβει οί 'Ιεράρχες· 
δπως δεν τήν είχε συλλάβει οΰτε ό Βυζαντινός τεχνίτης πού πρωτοζωγρά- 
φησε Αρχαίους Έλληνες σοφούς μέ φίοτοστέφανο μέσα στόν πρόναο του 
χριστιανικού ναοΰ. Γιά μιά τέτοια επίγνωση τούς ελλειπε ή απόσταση άπό 
τά πράγματα καί ό ίδιος τους ό εαυτός ώς αντικειμενικό δεδομένο: δποιος 
βρίσκεται στή συμβολή τών δρόμων δεν βλέπει παρά δύο δρόμους· τόν έναν 
τόν πλατύ, αυτόν πού ό ίδιος θά άνοιξη, δεν τόν βλέπει.

Α κριβώς δτι οί Τρεις 'Ιεράρχες π ρ α γ μ ά τ ω σ α ν  τό συνταυτισμό 
του ελληνικού μέ τό χριστιανικό πνεύμα εγκαινιάζοντας μά καί άνοίγοντας 
οί ίδιοι τό δρόμο τόν ελληνοχριστιανικό έξω άπό κάθε θεωρητικό προγραμ
ματισμό καί κάθε συγκεκριμένη πολιτιστική επιδίωξη, αυτό ακριβώς ανε
βάζει τήν αξία τής προσφοράς τους καί τούς κάνει άξιους γιά τήν εύγνωμο- 
σύνη καί τό συμβολικό βάθος πού τούς άποδίνουμε.



14

Σεβασμιότατε,
Κυρίες καί Κύριοι,

Στις τριάντα Ίανουαρίου, των Τριών 'Ιεραρχών, γιορτάζουν οί "Ελ
ληνες τήν ημέρα τής Παιδείας. Τήν έχουν διαλεγμένη τή μέρα αυτή, γιατί 
παιδεία χωρίς ιδανικό είναι καί αυτή 1 χαλκός πού ήχεΐ καί κύμβαλο πού 
άλαλάζει5 καί γιατί τό μόνο ιδανικό πού αναγνωρίζουμε οί Έλληνες είναι 
τό πνεύμα του ολοκληρωμένου ελεύθερου ανθρώπου, πού συνειδητά καί εθε
λούσια υποτάσσεται στοΰ Θεοΰ τό θέλημα: τό πνεύμα τό έλληνοχριστιανικό. 
Έ τ σ ι σά σήμερα καί κάθε χρόνο άκούει σεβαστικά στήν εκκλησία τόν ιερέα 
ό δάσκαλος, καί άργότερα ό ιερέας στο σχολείο στοχαστικά τό δάσκαλο. 
Γιορτάζουν έργο κοινό. Καί οί μαθητές είναι νά πάρουν τις ώρες αυτές μαζί 
τους, νά μήν τις ξεχάσουν. Νά τις θυμοΰνται δταν κανείς τούς πή, πώς ή 
εποχή μας είναι εποχή χωρίς ιδανικά, καί δταν κάποιος τούς κηρύξη ιδανικά 
άλλα1 νά τις θυμοΰνται, δταν οί δυσκολίες στή ζωή έρθη στιγμή καί κλονί
σουν τήν πίστη τους εΐτε στοΰ άνθρώπου τήν άξια, εΐτε στοΰ Θεοΰ τήν 
τελειότητα. Νά τις θυμοΰνται καί δταν έρθουν τά χρόνια νά γίνουν οί ίδιοι 
λειτουργοί τής γνώσης μά καί ό,τιδήποτε άλλο’ νά ξέρουν, πώς μόνο τότε άκο- 
λουθοΰν τό δρόμο τό σωστό, δταν τά κάθε τους έργο μπορεί νά σταθή ορθιο 
στο φώς, πού άπό τό βάθος των αιώνων άκτινοβολοΰν γιά τήν Ελλάδα οί 
Τρεις 'Ιεράρχες, τής τρισηλίου θεότητος φωστήρες τρεις, οι μέγιστοι.
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