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Ἕνα κάθε μήνα.
Ἀγαπεηνί κνπ ἐλνξίηεο,
Οἱ ἀξραῖνη πξόγνλνί καο εἶραλ ἀζρνιεζεῖ κέ ηό ζπνπδαηόηαην ζέκα ηῆο
παηδαγσγίαο ηῶλ παηδηῶλ θαί ηῶλ λέσλ. Ἤζειαλ λά ηνύο θάλνπλ πξαγκαηηθνύο
ἀλζξώπνπο, κέ ζθέςε, κέ ζπλαίζζεκα, κέ βνύιεζε, κέ ἰδαληθά, κέ ἀμίεο, κέ ἀξεηέο, κέ ὅ,
ηη ἀλαδεηθλύεη ηόλ ἄλζξσπν ὡο ἄλζξσπν.
Ἤδε ἔρεη ἀξρίζεη ἡ λέα ζρνιηθή ρξνληά θαί ὅινη ἔρνπκε ζηείιεη ηά παηδηά ἤ ηά
ἐγγόληα καο ζηό ζρνιεῖν, γηά λά ἔιζνπλ ζέ ἐπαθή κέ ηή γλώζε ὥζηε λά κνξθώζνπλ ηόλ
ἑαπηό ηνπο, θαί θαιά θάλακε.
 ἀξραῖνο ἱζηνξηθόο θαί βηνγξάθνο Πινύηαξρνο ζηό βηβιίν ηνπ «Πεξί παίδωλ
ἀγωγῆο» ζεκεηώλεη ἕλα πεξηζηαηηθό. «Κάποηος παηέρας πῆγε ζ’ ἕλα δηδάζθαιο, ηόλ
Ἀρίζηηππο, θαί ηόλ ρώηεζε πόζα τρήκαηα τρεηάδεηαη γηά λά ἀλαιάβεη ηήλ
ἐθπαίδεσζε ηοῦ παηδηοῦ ηοσ, θη ἐθεῖλος ηοῦ ἀπάληεζε, ζέιω τίιηες δρατκές.
Τόηε ὁ παηέρας ηοῦ εἶπε: Μήπως εἶλαη ὑπερβοιηθή ἡ ηηκή πού δεηᾶς; Μέ ηόζα
τρήκαηα ζά κποροῦζα λά ἀγοράζω ἕλαλ δοῦιο. Ὁ Ἀρίζηηππος ηοῦ ἀπάληεζε:
Τόηε, ιοηπόλ, ζά ἔτεης δύο δούιοσς. Καί ηόλ γηό ζοσ θαί αὐηόλ πού ζά ἀγοράζεης!»
Ἤζειε λά πεῖ ὅηη, ἄλ δέλ παηδαγσγεζεῖ θάπνηνο ἀπό ηή κηθξή ηνπ ἡιηθία ζσζηά,
δέλ εἶλαη δπλαηόλ λά γίλεη ἀιεζηλόο ἄλζξσπνο.
Σό ἴδην ζά κπνξνύζακε λά πνῦκε θαί γηά ηήλ κόξθσζε ηνῦ λένπ ἀλζξώπνπ θαί
γεληθῶο ηνῦ θάζε ἀλζξώπνπ, ἀπό ηήλ πλεπκαηηθή ἔπνςε. Ἄλ δέλ μεθηλήζεη ἀπό ηή
κηθξή ηνπ ἡιηθία λά καζαίλεη γηά ηόλ ἀιεζηλό Θεό, γηά ηό ἅγην ζέιεκά ηνπ, γηά ηόλ
Ἰεζνῦ Υξηζηό, γηά ηήλ ἐλαλζξώπεζή ηνπ, γηά ηόλ ζθνπό ηῆο ἐλαλζξώπεζήο ηνπ, γηά ηόλ
ζθνπό ηῆο δσῆο καο, ὅζε θαί λά εἶλαη ἡ θνζκηθή κόξθσζή ηνπ, ζά εἶλαη ἐιιηπήο θαί ζηή
ζπλέρεηα βιαπηηθή.
Παξαηεξνῦκε, ινηπόλ, ὅηη ὑπάξρνπλ δύν εἰδῶλ κνξθώζεηο, κία θαηά θόζκνλ θαί
κία θαηά Θεόλ. Ἡ θαηά θόζκνλ κόξθσζε ρξεζηκνπνηεῖ ὡο κέηξν ηῆο ἀιήζεηαο θαί ηῆο
γλώζεσο ηόλ ἄλζξωπν, ζύκθσλα κέ ηό ἰζρῦνλ ἀπόθζεγκα ηνῦ ζνθηζηνῦ Πξσηαγόξα,
«Πάληωλ τρεκάηωλ κέηρολ ἄλζρωπος», δειαδή ὅηη ὁ ἄλζξωπνο ἀπνηειεῖ ηό κέηξν
ηῆο ἀιήζεηαο θαί ηῆο γλώζεσο. Ἡ θαηά Θεόλ κόξθσζε ρξεζηκνπνηεῖ ὡο κέηξν ηῆο
ἀιήζεηαο θαί ηῆο γλώζεσο ηόλ Θεάλζξωπν Ἰεζνῦ Χξηζηό. Θά κπνξνύζακε, ινηπόλ, λά

ηξνπνπνηήζνπκε ηό ἀξραῖν ἀπόθζεγκα, ιέγνληαο «Πάληωλ τρεκάηωλ κέηρολ
Θεάλζρωπος». Ἡ πξώηε ἔρεη ὡο βάζε θαί κέηξν ηόλ πεπεξαζκέλν ἄλζξωπν, κέ ηήλ
ὅζε δύλακε, ηήλ ὅζε εὐθπΐα, ηήλ θζνξά, ηά ιάζε, ηά πάζε, ηόλ ζάλαην. Ἡ δεύηεξε ἔρεη
ὡο βάζε θαί κέηξν ηόλ ἄπεηξν Θεάλζξωπν Ἰεζνῦ Χξηζηό, κέ ηήλ ἄπεηξε δύλακε, ηήλ
ἄπεηξε ζνθία, ηήλ Ἀιήζεηα, ηήλ ἀθζαξζία, ηήλ ἀζαλαζία, ηήλ αἰσληόηεηα. Ἡ δηαθνξά
εἶλαη ηεξάζηηα, ὅζν ηό πεπεξαζκέλν κέ ηό ἄπεηξν.
Ὅηαλ κηά θνηλσλία ἤ ὁ θόζκνο ὁιόθιεξνο μεθηλᾶ κέ ηά ἀδύλακα θαί πεληρξά θαί
πεξηπιεγκέλα δεδνκέλα ηῆο θηινζνθηθῆο ζέζεσο «Πάληωλ τρεκάηωλ κέηρολ
ἄλζρωπος», ἡ πνξεία θαί ἡ ἀπόιεμε εἶλαη πξνδεδηθαζκέλε λά εἶλαη πεληρξή θαί
θαηαζηξνθηθή. Γἶλαη ἀδύλαηνλ ἕλα ζπγθερπκέλν θαί πεπεξαζκέλν ὄλ, ὁ ἄλζξσπνο, λά
θέξεη ἀπνηειέζκαηα ηέιεηα θαί δηαρξνληθά. Ἡ ἀλζξσπόηεηα ἀπό κόλε ηεο εἶλαη
ἀλεπαξθήο λά βνεζήζεη ηόλ ἑαπηό ηεο. Ἀθνῦ ἀπαξηίδεηαη ἀπό πνιιά ἀηειῆ θαί ἀζζελῆ,
κπεξδεκέλα θαί ἀληηθξνπόκελα πξόζσπα, αὐηναλαηξεῖηαη θαί αὐηνθαηαζηξέθεηαη.
Γἶλαη θαλεξό, ινηπόλ, ὅηη ἡ ἀλζξωπόηεηα ἐκπεξηέρεη ηή θζνξά θαί ηό πέξαο, ζέ
ἀληίζεζε κέ ηόλ Θεό πνύ εἶλαη ἡ Ζωή θαί ἡ αἰωληόηεηα.
θόζνλ ἡ ἀλζξώπηλε θύζε εἶλαη θηίζκα, δέλ εἶλαη αὐζύπαξθηε, ἄξα δέλ εἶλαη
ἱθαλή λά ζπληεξήζεη νὔηε πνιύ πεξηζζόηεξν λά ζώζεη ηόλ ἑαπηό ηεο.  ἄλζξσπνο εἶλαη
δεκηνύξγεκα ηνῦ Θενῦ, πνύ ηόλ δεκηνύξγεζε κέ ἀγάπε θαί ζνθία θαί δσή θαί ζρέδην
θαί πξννξηζκό.  ἄλζξσπνο δέλ κπνξεῖ λά γλσξίδεη νὔηε πνηόο ηόλ δεκηνύξγεζε νὔηε
ηό ζρέδην νὔηε ηόλ ζθνπό ηνπ, ἄλ δέλ ηνῦ ηά θαλεξώζεη ὁ Δεκηνπξγόο ηνπ. 
ἄλζξσπνο κόλν ὑπνζέζεηο κέζα ζέ βαζύ ζθνηάδη κπνξεῖ λά θάλεη. Καί ἔρεη θάλεη
ἄπεηξεο ηέηνηεο ὑπνζέζεηο, ὅζεο εἶλαη θαί νἱ θηινζνθηθέο – ζξεζθεπηηθέο – θνηλσληθέο –
ἐπηζηεκνληθέο – ἰδενινγηθέο ζεσξίεο ἀπό ἀξραηνηάησλ ρξόλσλ κέρξη ζήκεξα. Ἀθόκε
θαί ὁ θαζέλαο κπνξεῖ λά θάλεη ηέηνηεο ὑπνζέζεηο.
Ὅκσο, πῶο ζά ἱθαλνπνηήζεη ηήλ ἐπηζπκία ηνπ γηά ηήλ ἀιήζεηα πεξί ὅιωλ
αὐηῶλ; Πῶο ζά δήζεη ηήλ πξνζσπηθή θαί θνηλσληθή δσή ηνπ; Πῶο ζά γλσξίζεη θαί ζά
πξαγκαηώζεη ηόλ ζθνπό ηῆο ὑπάξμεώο ηνπ; Πῶο ζά δηνξζώζεη ηά ιάζε ηνπ; Ἀπό πνῦ
ζά ἀληιήζεη ηή δύλακε θαί ηήλ ζέιεζε γηά λά ηά ἐπηηύρεη ὅια αὐηά; Πῶο ζά
εὐραξηζηήζεη ηόλ Δεκηνπξγό ηνπ;  ἄλζξσπνο δεῖ θαί ὑπάξρεη κέζα ζέ κία βαζεηά
ἄγλνηα. Καί ςάρλεη λά βξεῖ ἀπαληήζεηο.
Ἔξρεηαη ἡ θνζκηθή ζνθία κέ ζθνπό λά γεκίζεη αὐηό ηό θελό θαί λά ἱθαλνπνηήζεη
αὐηά ηά ἀδήξηηα ἐξσηήκαηα. Καί ἐπεηδή δέλ κπνξεῖ λά ἔρεη ηήλ Ἀπάληεζε, γη’ αὐηό θαί
ἔρνπκε ἄπεηξεο ἀπαληήζεηο. Ὅιν αὐηό ηό πιῆζνο ηῶλ ἀπαληήζεσλ ἔρεη δεκηνπξγήζεη
ηό πιῆζνο ηῶλ ζξεζθεηῶλ θαί ηῶλ θηινζνθηῶλ, ηό πιῆζνο ηῶλ ζεσξηῶλ θαί ἀπόςεσλ.
Ὅια αὐηά, ὅκσο, δέλ γεκίδνπλ ηό θελό ηνῦ ἀλζξώπνπ, δέλ ηόλ ρνξηαίλνπλ.

Τήλ Ἀιήζεηα θαί ηίο ἀπαληήζεηο, γηά ὅια ὅζα ἀπαζρνινῦλ ηήλ ἀλζξσπόηεηα,
κπνξεῖ λά ηά ἔρεη κόλν ὁ δεκηνπξγόο ηῶλ πάληωλ, ὁ Θεόο. Αὐηόο κπνξεῖ λά κᾶο
ἀπαληήζεη γηά ὅια ὅζα Αὐηόο δεκηνύξγεζε. Γηά ηήλ ὕπαξμή ηνπο, γηά ηόλ ζθνπό ηῆο
ὑπάξμεώο ηνπο, γηά ηίο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο. Αὐηόο κπνξεῖ λά κᾶο ἀπαληήζεη γηά ηήλ
ἀξρή ηῶλ ὄλησλ, γηά ηή θζνξά ηνπο, γηά ηήλ παξνῦζα θαηάζηαζε, γηά ηή κέιινπζα, γηά
ηήλ ὕιε, γηά ηά πλεύκαηα, γηά ηόλ ρξόλν θαί ηήλ αἰσληόηεηα, γηά ηόλ ἑαπηό ηνπ, θαί γηά
ηήλ αἰώληα θαί ἔλδνμε θαί καθάξηα Βαζηιεία ηνπ.
Αὐηόο ὁ Θεόο, ὁ δεκηνπξγόο ηνῦ ζύκπαληνο θόζκνπ, δύν ρηιηάδεο ρξόληα πξίλ
ἔγηλε ἄλζξσπνο, εἶλαη ὁ Ἰεζνῦο Χξηζηόο, γηά λά δώζεη ἀπαληήζεηο ζ’ ὅια ηά
ἐξσηήκαηά καο, λά κᾶο ἐιεπζεξώζεη ἀπό ηήλ ἄγλνηα, ἀπό ηήλ θζνξά θαί ηόλ ζάλαην.
Ἦιζε λά κᾶο ραξίζεη ηήλ Ἀιήζεηα, ηήλ ἀθζαξζία θαί ηήλ αἰώληα καθάξηα δωή θνληά
ηνπ. Γἶλαη ὁ κόλνο πνύ κέ ἀπόιπηε βεβαηόηεηα εἶπε: «γώ εἰκί ἡ Ὁδός θαί ἡ Ἀιήζεηα
θαί ἡ Ζωή» (Ἰσάλλ. ΙΔ΄ 6) θαί «γλώζεζζε ηήλ Ἀιήζεηαλ θαί ἡ Ἀιήζεηα ἐιεπζεξώζεη
ὑκᾶο» (Ἰσάλλ. Η΄ 32)
Ἡ θνζκηθή γλώζε θαί ζνθία, ηό βιέπνπκε θαζεκεξηλά, ἔρεη ἀπνηύρεη. Γελλᾶ
ἀλζξώπνπο κέ πνιιή γλώζε, πνύ γίλνληαη ἀηνκηζηέο, ζθιεξνί, ἄδηθνη, ἐθκεηαιιεπηέο,
ἀθηιάλζξσπνη, ἀλήζηθνη, ἀθύζηθνη, ἀδίζηαθηνη, γεκάηνη πάζε.
Ἡ ἔλζεε ἐλ Χξηζηῷ Ἰεζνῦ γλώζε θαί ζνθία, δηαρξνληθά, γελλᾶ ἀλζξώπνπο
ἁγίνπο, ηαπεηλνύο, θηιάλζξσπνπο, δίθαηνπο, ζεκλνύο, εἰξεληθνύο, γεκάηνπο ἀξεηέο.
Αὐηή ηήλ ἔλζεε γλώζε πξνζπαζεῖ ἡ ἐλνξία καο λά ηήλ θάλεη γλσζηή ζέ ὅινπο
ηνύο ἐλνξίηεο θαί ἰδηαίηεξα ζηά παηδηά θαί ζηνύο λένπο. Μέ ηά ιεηηνπξγηθά
θεξύγκαηα, ηίο ἑζπεξηλέο ὁκηιίεο, ηά θαηερεηηθά καζήκαηα, ηίο πνηθίιεο
ἐθδειώζεηο, ηά θπιιάδηα, ηά πεξηνδηθά θαί ηά βηβιία πνύ κέ πνιιή ἀγάπε
κνηξάδνληαη θάζε θνξά δωξεάλ.
έ ιίγεο ἡκέξεο μεθηλνῦλ ηά καζήκαηα ζηίο θαηερεηηθέο ζπληξνθηέο ζηό λνξηαθό
Πλεπκαηηθό Κέληξν θαί νἱ ἑζπεξηλέο ὁκηιίεο ζηόλ Ἱεξό Ναό ηνῦ Ἁγίνπ Νηθνιάνπ. Ἄλ
ζέινπκε λά κάζνπκε ηήλ Ἀιήζεηα θαί λά κνξθωζνῦκε ἐλ Χξηζηῷ, λά εἴκαζηε
ἐπηκειεῖο θαί γεκάηνη ἐλδηαθέξνλ γηά ὅ, ηη πλεπκαηηθό. Καηξόο λά δείμνπκε
πξνζπκία θαί θηιόηηκν!
Μέ θάζε εὐρή θαί εὐινγία
γηά ηή λέα θαηερεηηθή πεξίνδν
ὁ πξωηνπξεζβύηεξνο Βαζίιεηνο Λ. Βαζηιείνπ

