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«Ποτέ δέν πρέπει ὁ γονεύς ἤ
ὁ ἐκπαιδευτικός ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς πλήρους τάχα διορθώσεως τοῦ παιδιοῦ νά καταντήσῃ εἰς τό ἄλλο ἄκρον,
εἰς τάς συνεχεῖς δηλαδή, τάς
ἐπιμόνους καί ἐπί ὅλων τῶν
παιδικῶν ἀταξιῶν παρατηρήσεις. Ποτέ δέν πρέπει νά
ἐπεκτείνεται εἰς γενικεύσεις
καί διά τό σφάλμα τοῦ ἑνός
νά ἐλέγχῃ τούς πάντας. Τοιαύτη τακτική, μαρτυροῦσα
κατά κανόνα χαρακτῆρα
ἄκριτον, μεμψίμοιρον καί
στενόκαρδον, ἤ στερούμενον
αὐτοκυριαρχίας, εἶναι ἔξω
τῆς ὑγιοῦς παιδαγωγικῆς.
Δημιουργεῖ φόβον καί
κατάθλιψιν εἰς τήν ψυχήν
τοῦ παιδιοῦ, συμπνίγει τήν
παιδικήν του ἁπλότητα καί
χάριν, μειώνει μέχρι ἐξαφανισμοῦ τήν πρωτοβουλίαν
καί τόν ἐνθουσιασμόν, ἀναπτύσσει ἕνα πνεῦμα δυσνικήτου δισταγμοῦ καί ἀμφιβολίας περί τοῦ ἑκάστοτε
πρακτέου, ἐμποδίζει τήν
ἀνάπτυξιν τῆς κρίσεως καί
τοῦ ὑγιοῦς συναισθήματος
τῆς εὐθύνης, καί εἶναι δυνατόν νά προκαλέσῃ ἀγχώδεις καί ἐφιαλτικάς καταστάσεις».
Ι. Θ. ΚΟΛΙΤΣΑΡΑΣ,
Ὁ Μεγάλος Παιδαγωγός,
ἐκδ. Χ.Ε.Ε.Λ.,
Ἀθῆναι 19714, σελ. 85

* Στά κατ’ ἔτος ἀφιερώματα καί ἄρθρα γιά τούς τρεῖς Ἱεράρχες ὡς προστατῶν τῆς Παιδείας, κυρίαρχο εἶναι τό θέμα τῆς παιδαγωγικῆς τους συνεισφορᾶς. Θεωρήσαμε σκόπιμο τή χρονιά αὐτή,
ἐκτός τῶν ἄρθρων μέ τήν μνημονευθεῖσα θεματική, μέ τήν ἀφορμή πολλῶν γεγονότων πού
προβληματίζουν, ὅπως πανδημία, κινήματα (λ.χ. #metoo), εἰδεχθῆ καί πρωτοφανῆ ὡς πρός τήν
ἔκταση ἐγκλήματα, νά διερωτηθοῦμε μήπως τό αἴτιο εἶναι ὅτι πάσχει ἡ κατανόηση τοῦ τί εἶναι
ὁ ἄνθρωπος. Τήν ἀπάντηση αὐτή δέν φαίνεται νά μπορεῖ νά τήν καλύψει πλήρως ἡ τρέχουσα
ἐπιστημολογία. Γιά τό λόγο αὐτό, ἀπό τό μνημειῶδες ἔργο τοῦ μακαριστοῦ π. Ἠλία Μαστρογιαννόπουλου, μέ τίτλο «Οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί ὁ ἄνθρωπος» δημοσιεύουμε τήν ἑνότητα
μέ τίτλο «Οἱ τρεῖς Ἱεράρχες γιά τόν ἄνθρωπο» μέ ἐλάχιστες περικοπές πού δέν ἀλλοιώνουν τό
νόημα τοῦ κειμένου, γιατί ἡ θέση μας εἶναι πώς μόνο ἡ βιβλική καί ἡ ἑρμηνευτική πατερική
παράδοση, μποροῦν νά ὁρίσουν καί νά ἀπαντήσουν τό τεθέν ἐρώτημα περί τοῦ ἀνθρώπου. Ὅσο
περί ἄλλα τυρβάζουμε, ὡς κοινωνία θά ἔχουμε τά ἴδια ἀποτελέσματα. Ἄς ἀφεθοῦμε λοιπόν στή
διδασκαλία τῶν πατέρων μας.

Τοῦ ἀρχιμ. (†) π. Ἠλία Μαστρογιαννόπουλου

Πολλά ἔχουν νά εἴπουν
οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι εἰς τόν σύγ-

πην πρός τόν ἄνθρωπον. Κάθε σχετική λέξις των εἶναι γεµάτη νόηµα καί οὐσίαν. Ἄς
ἀκούσωµεν τόν Χρυσόστοµον: «Ἄνθρωπός
ἐστι, τό περισπούδαστον τοῦ Θεοῦ ζῶον. κἄν
δοῦλος ᾖ, οὐκ ἔστι µοι εὐκαταφρόνητος... κἄν
εἷς ᾖ, ἄνθρωπός ἐστι, δι’ ὅν οὐρανός ἐτανύσθη, καί ἥλιος φαίνει, καί σελήνη τρέχει, καί
ἀήρ ἐξεχέθη καί πηγαί βρύουσι, καί θάλαττα ἡπλώθη, καί προφῆται ἐπέµφθησαν, καί
νόµος ἐδόθη. καί τί δεῖ πάντα λέγειν; δι’ ὅν ὁ
µονογενής Υἱός τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος ἐγένετο.
Ὁ Δεσπότης μου ἐσφάγη, καί τό αἷµα αὐτοῦ
ἐξέχεεν ὑπέρ ἀνθρώπου»2.
Ἡ ἰδία ἀγάπη πρός τόν ἄνθρωπον,
γεµάτη φῶς καί χάριν, ξεχειλίζει καί ἀπό
τό στόµα τοῦ Μ. Βασιλείου. Δι’ ἡµᾶς, ἀναφωνεῖ ὁ ἐµπνευσµένος ἐπίσκοπος τῆς
Καισαρείας, δι’ ἡµᾶς ἡ κτίσις, αἱ τέχναι, τά
ἀγαθά τῆς δηµιουργίας. «Δι’ ἡµᾶς ὄµβροι. δι’

χρονον ἄνθρωπον. Τοσούτῳ µᾶλλον καθ’
ὅσον αἱ νεώτεραι ἐπιστῆµαι καί συγκεκριµένως ἡ Ἀνθρωπολογία, ἡ Βιολογία, ἡ
Ψυχολογία καί ἡ Κοινωνιολογία, αἱ ὁποῖαι
ἀπεπειράθησαν νά µελετήσουν καί ἑρµηνεύσουν τόν ἄνθρωπον, δέν κατώρθωσαν
νά συλλάβουν τήν οὐσίαν του. Ἔµειναν
ἁπλῶς εἰς τήν περιφέρειαν, ἐξήτασαν ἐπί
µέρους πλευράς καί ἐτόνισαν µᾶλλον τήν
ζωϊκήν του προέλευσιν καί ποιότητα, παρεγνώρισαν δέ τήν ἠθικήν του δύναµιν, τήν
τάσιν πρός τό ὑπερβατικόν καί τό αἰώνιον1.
Ἐµπρός εἰς τό τεράστιον αὐτό κενόν
φαίνεται ἡ οὐσιαστική συµβολή τῶν Τριῶν
Ἱεραρχῶν. Ἀναχωροῦν ἀπό ἕναν βαθύν
θαυµασµόν καί ἀπό µίαν ἀπέραντον ἀγά1. Ζ. Xintaras, Man, the image of God according to the
Greek Fathers, Boston 1954.

2. Εἰς τόν Λάζαρον, VIβ, P.G. 48,1029.
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ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ*

ἡµᾶς ἥλιος... δι’ ἡµᾶς ποταµοί ρέουσι. δι’ ἡµᾶς
βρύουσιν αἱ πηγαί. ἡ θάλασσα ἡµῖν ἀνεῖται
πρός ἐµπορίαν. οἱ ἐκ µετάλλων πλοῦτοι, αἱ
πανταχόθεν ἀπολαύσεις, πάσης τῆς κτίσεως
δωροφορούσης ἡµῖν, διά τήν πλουσίαν καί
ἄφθονον εἰς ἡµᾶς χάριν τοῦ εὐεργέτου»3.
Δέν εἶναι ψυχροί ὁρισµοί αὐτοί, εἶναι φιλοσοφία, πού γίνεται ποίησις. Ἀλλά καί δέν
εἶναι λόγια τῆς στιγµῆς. Εἶναι πεποίθησις,
ἡ ὁποία βασίζεται εἰς τήν ἀνυπολόγιστον
ἀξίαν τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία στηρίζεται
εἰς τήν βαθυστόχαστον φράσιν τῆς Γενέσεως ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἐπλάσθη κατ’ εἰκόνα
καί καθ’ ὁµοίωσιν Θεοῦ. Σύµφωνα µέ
αὐτήν οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι πιστεύουν ἀκραδάντως ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ οὐσιωδῶς
ὄν πνευµατικόν, ἡ δέ ἀληθής φύσις του
ἠµπορεῖ νά κατανοηθῇ µόνον θεολογικῶς4.

γισθῆ µέσα µας τό «θεοειδές», τό «καθ’ ὁµοίωσιν» φανερώνει τό δυναµικόν τῆς ψυχῆς,
τήν δυνατότητα πρός τελείωσιν. «Τό µέν γάρ,
κατ’ εἰκόνα, φύσει δέδοται ἡµῖν –συνεχίζει
ὁ οὐρανοφάντωρ–. τό δέ, καθ’ ὁµοίωσιν, ἐκ
προαιρέσεως, καί οἴκοθεν κατορθοῦµεν ὕστερον... διά τῆς ἄριστης πολιτείας... καί τῶν περί
τά καλά πόνων»6.
Ἐξαιρετικά σπουδαῖα εἶναι καί τά ὅσα
λέγουν οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι περί τῆς νοητικῆς
καί λογικῆς δυνάµεως τοῦ ἀνθρώπου,
χάρις εἰς τήν ὁποίαν οὗτος ὑπερέχει τῶν
ἄλλων δηµιουργηµάτων, γίνεται δηµιουργός πολιτισµοῦ, γνωρίζει τάς ἠθικάς ἀξίας,
συλλαµβάνει τάς ἰδέας τῆς ἀληθείας, τῆς
ὡραιότητος καί τῆς δικαιοσύνης.
Οὐσιῶδες ἐπίσης χαρακτηριστικόν τῆς
θείας εἰκόνος τοῦ ἀνθρώπου εἶναι τό αὐτεξούσιον. Τοῦτο στηρίζεται ἐπί τοῦ λογικοῦ,
καί δέν ἐδόθη ὡλοκληρωµένον, ἀλλά δυνάµενον ν’ ἀναπτυχθῇ δι’ ἀσκήσεως. Καί
εἰς τό σηµεῖον αὐτό διαλάµπει ἡ βαθεῖα
ψυχολογική σοφία τῶν µεγάλων πατέρων.
Εἶναι ζήτηµα ἐάν ὑπῆρξαν ἄλλοι τόσον
διαπρύσιοι κήρυκες τῆς λογικῆς καί τῆς
ἐλευθερίας. Οἱ θιασῶται τοῦ ὀρθολογισµοῦ
καί τοῦ φιλελευθερισµοῦ εἶναι σκιαί ἐµπρός
εἰς τόν ρωµαλέον στοχασµόν των.
Ἐπίσης πολύ ὡραῖα τονίζουν καί τήν
τάσιν πρός πνευµατικήν ἀνάπτυξιν καί
ἠθικόν ἐξαγνισµόν. «Τῶν τε γάρ καλῶν
ἐσµεν ἐπιθυµητικοί φυσικῶς, εἰ καί ὅτι µάλιστα ἄλλῳ ἄλλο φαίνεται καλόν. καί στοργήν
πρός τό οἰκεῖον καί συγγενές ἔχοµεν ἀδιδάκτως,
καί τοῖς εὐεργέταις ἑκουσίως πᾶσαν ἔννοιαν
ἐκπληροῦµεν»7. Καί αὐτή ἡ κλίσις πρός τό
ἀγαθόν εἶναι ἕνα ἐπί πλέον διακριτικόν ἀπό
τά ζῶα, τό ὁποῖον ἀναβιβάζει τόν ἄνθρωπον
πρός τό θεῖον. Εἶναι κάτι πού δέν ἠµπορεῖ
νά τό ἑρµηνεύσῃ ἡ ἐπιστήµη µέ τά φυσικά
της µέσα.
Ἕνα ἄλλο χαρακτηριστικόν τοῦ ἀνθρώπου, τό ὁποῖον τόν καθιστᾷ ὅμοιον πρός

Μία τοιαύτη
ὀρθόδοξος
ἀνθρωπολογία
πιστεύομεν ὅτι
ἀποτελεῖ πολύτιμον
ὑλικόν πρός
καθοδήγησιν τοῦ
συγχρόνου ἀνθρώπου.
Ὁ ἔσω ἄνθρωπος, τονίζουν κατ’ ἐπανάληψιν, εἶναι ὁ «κυριώτερος καί ἀληθέστερος». «Ἐγώ γάρ κατά τόν ἔσω ἄνθρωπον. τά
ἔξω οὐκ ἐγώ, ἀλλά ἐμά. ἐγώ δέ τό λογικόν τῆς
ψυχῆς... Τό οὖν σῶμα, ἐμά. τό οὖν σῶμα, ὄργανον τοῦ ἀνθρώπου, ψυχῆς ὄργανον. ἄνθρωπος
δέ κυρίως, τό κατ’ αὐτήν τήν ψυχήν»5.
Ἐάν διά τοῦ «κατ’ εἰκόνα» ἔχει ἐνσφρα3. Εἰς τήν µάρτυρα Ἰουλίτταν, 6, P.G. 31,253.
4. Π. Μπρατσιώτου, Γενέσεως Α΄ 26 ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ
Θεολογία. Ὀρθοδοξία, τεῦχος Δ΄, 1953.
5. Μ. Βασ. Περί τῆς τοῦ ἀνθρώπου κατασκευῆς, Λόγος
Α΄, P.G. 30, 17.

6. P.G. 30,29 καί 32.
7. Μ. Βασίλειος, Ὅροι κατά πλάτος, P.G. 31,909Β.
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8.
9.
10.
11.
12.

* * *
Ἡ ἀνθρωπολογία τῶν Πατέρων παρουσιάζει ἐναργῶς καί τό µεγαλεῖον καί τήν
ἀθλιότητα τοῦ ἀνθρώπου. Δέν ὑπερτονίζει
«τήν δόξαν καί τήν τιµήν του», ἀλλά κατανοεῖ
καί τήν σκοτεινήν πλευράν του. Δέν µυωπάζει ἐµπρός εἰς τήν τραγικήν πραγµατικότητα τῆς ἁµαρτίας, οὔτε παραβλέπει ὅτι ἐξ
αἰτίας αὐτῆς ἔχει ἀρρωστήσει ἡ ἀνθρωπίνη
φύσις. Ἡ περί ἀνθρωπίνης καταστάσεως
διάγνωσίς των εἶναι σοβαρά καί ἀνησυχητική, κατά τόν Φλωρόφσκη14.
Ἀλλά δέν σταµατοῦν ἕως ἐδῶ. Φρονοῦν
ὅτι δέν ἀρκεῖ ἡ ἀνατοµία τῆς ψυχῆς. Πιστεύουν ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι δυνατόν
νά κατανοηθῇ ἀσχέτως πρός τήν θείαν προέλευσίν του καί πρός τόν ὑπερφυσικόν σκοπόν, τόν ὁποῖον ἔχει κληθῆ νά πραγµατοποιήσῃ. Ἡ σχέσις αὐτή Θεοῦ καί ἀνθρώπου,
δέν εἶναι δι’ αὐτούς κάτι τό ἀόριστον καί
νεφελῶδες. Εἶναι τό περισσότερον συγκεκριµένον συµπέρασµα, τό ἐπιτακτικώτερον

Ὅροι κατά πλάτος, P.G. 31,917A.
Ὁμιλία εἰς τήν ΜΗ΄ ψαλ., P.G. 29,449.
P.G. 37,777A.
Μ. Βασίλειος, Ὅροι κατά πλάτος, P.G. 31,909.
«L’homme, cet inconnu».

13. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Κατήχησις Β΄, P.G. 49, 232.
14. Γ. Φλωρόφσκη, Ἅγιος 'Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος.
«Ἀκτῖνες» 1955, σελ. 5.
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ἀνεξαρτήτως τοῦ Θεοῦ, τοῦ Δηµιουργοῦ του. Τοιουτοτρόπως ἐθεµελίωσαν καί
κατοχύρωσαν τήν πνευµατικήν φύσιν τοῦ
ἀνθρώπου, χάρις εἰς τήν ὁποίαν ἠµπορεῖ
οὗτος νά ὑπερπηδᾷ τά αἰσθητά, νά ὑπερνικᾷ τούς νόµους τῆς ὕλης καί νά ἐπικοινωνῇ µέ τό θεῖον. Ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι
ἁπλῶς λογικός, ἀλλά καί ἠθικός, εἶναι µία
αὐτοσυνείδητος καί αὐτοκυβέρνητος ἠθική
προσωπικότης, κεκτηµένη θεῖα δῶρα καί
τείνουσα πρός τά ἄνω. Ὅπως διεκήρυξεν ὁ
µεγαλοφωνότατος κήρυξ τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ
Χρυσόστοµος, «ἄνθρωπος γάρ ἐστιν, οὐχ ὅστις
ἁπλῶς χεῖρας καί πόδας ἔχει ἀνθρώπου, οὐδ’
ὅστις ἐστί λογικός µόνον, ἀλλ’ ὅστις εὐσέβειαν
καί ἀρετήν µετά παρρησίας ἀσκεῖ»13. Μέ τόν
τρόπον αὐτόν ὁ ἄνθρωπος τείνει πρός τόν
µεγαλειώδη προορισµόν του, τήν θέωσιν,
τήν ὁµοίωσιν Θεοῦ, διά τῆς ἐν Χριστῷ λυτρώσεως καί τοῦ ἠθικοῦ του ἀγῶνος.

τόν Θεόν, κατά τόν Μ. Βασίλειον, εἶναι «τό
ἥμερον καί κοινωνικόν». «Οὐδέν γάρ οὕτως
ἴδιον τῆς φύσεως ἡμῶν, ὡς τό κοινωνεῖν
ἀλλήλοις καί χρήζειν ἀλλήλων καί ἀγαπᾶν
τό ὁμόφυλον»8. Ἔτσι εἶδε τόν ἄνθρωπον ὁ
οὐρανοφάντωρ πολλούς αἰῶνας πρίν ἱδρυθεῖ ἡ ἐπιστήμη τῆς κοινωνιολογίας.
Ἄλλα σπουδαῖα γνωρίσματα τοῦ ἀνθρώπου κατά τούς Τρεῖς Πατέρας εἶναι τό ὅτι
ἔχει τήν ἱκανότητα νά γνωρίζῃ τόν Δημιουργόν του καί νά ἐπικοινωνῇ μετ’ αὐτοῦ.
«Μοῖράν τινα τῆς ἰδίας χάριτος ἐναπέθετο
τῷ ἀνθρώπῳ, ἵνα τῷ ὁμοίῳ ἐπιγιγνώσκῃ τό
ὅμοιον»9. Ἐπίσης τό ὅτι ὑψώνεται ὑπεράνω τῶν ἐνστίκτων του καί γίνεται «ἄρχων
παθῶν»· τό ὅτι ὑψώνεται εἰς τήν σφαῖραν
τοῦ ὑπερφυσικοῦ διά τῆς διανοίας καί τῆς
ἠθικῆς του βουλήσεως. Ὅπως εἶπεν ὁ ποιητής καί θεολόγος Γρηγόριος, «ψυχή δ’ ἔστιν
ἄημα (=πνοή) Θεοῦ καί κρείσσονα μοίρην
αἰέν ἄγαν ποθέει τῶν ὑπερουρανίων»10.
Ἐπίσης τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ εὑρίσκουν οἱ
Πατέρες καί εἰς τήν ἔννοιαν τῆς ἀγάπης,
τήν ὁποίαν θεωροῦν ἔμφυτον: «Ἐντολήν
τοίνυν λαβόντες ἀγαπᾶν τόν Θεόν, τήν
ἀγαπητικήν δύναμιν εὐθύς τῇ πρώτῃ κατασκευῇ συγκαταβληθεῖσαν κεκτήμεθα· καί
ἡ ἀπόδειξις οὐκ ἔξωθεν, ἀλλ’ αὐτός ἄν τις
παρ’ ἑαυτοῦ καί ἐν ἑαυτῷ καταμάθοι»11.
Ὡς βαθεῖς µελετηταί οἱ Πατέρες δέν
καταλήγουν εἰς εὔκολα ἤ τυποποιηµένα
συµπεράσµατα. Ὁµολογοῦν ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι κατά βάθος «ἀκατάληπτος». Καταλήγουν δηλαδή ἐκεῖ ὅπου κατέληξε καί ἡ
νεωτέρα ἐπιστήµη, ἡ ὁποία διά τοῦ Alexis
Carrel ἐχαρακτήρισε τόν ἄνθρωπον ὡς «ὄν
ἄγνωστον»12. Τό σπουδαῖον καί βασικόν,
ἐπί τοῦ ὁποίου ἐπέστησαν κατά τρόπον
µοναδικόν τήν προσοχήν µας, εἶναι ὅτι ὁ
ἄνθρωπος ὡς εἰκών Θεοῦ δέν εἶναι δυνατόν νά κατανοηθῇ ἐπ’ οὐδενί λόγῳ

τέχνην, ἐργασίαν, κοινωνικότητα, οἰκογένειαν, πατρίδα.
Ἠγάπησαν ὅ,τι ὡραῖον καί ἀληθές ὑπάρχει εἰς τόν ἄνθρωπον. Διά τοῦτο καί ἡ διδασκαλία των εἶναι κατ’ ἐξοχήν ἀνθρωπίνη,
µέ τήν ἔννοιαν ὅτι κατανοεῖ καί συµπαθεῖ
τόν ἄνθρωπον, ἀλλά καί ἀνθρωπιστική καί
φιλάνθρωπος.
Καί δι’ αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγον ἡ
ἀνθρωπολογία των καί ὁ ἀνθρωπισµός των
µᾶς εἶναι ἰδιαιτέρως πολύτιµα. Μόνον µία
τοιαύτη ἀνθρωπολογία µέ στερεάν µεταφυσικήν θεµελίωσιν εἶναι δυνατόν νά µᾶς
προφυλάξῃ ἀπό τάς συγκεκαλυµµένας ἤ καί
τάς ὠµάς ἐκτροπάς τῆς ὑλιστικῆς ἀνθρωπολογίας (τῆς µηχανοκρατικῆς, Νιτσεϊκῆς,
Μαρξιστικῆς, ἀθέου ὑπαρξιστικῆς κ.λπ.).
Ἀλλ’ ἐπί πλέον µία τοιαύτη ὀρθόδοξος
ἀνθρωπολογία πιστεύομεν ὅτι ἀποτελεῖ πολύτιμον ὑλικόν πρός καθοδήγησιν τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου, ἀπαραίτητον δέ φῶς καί
ὁδηγόν καί διά τάς λοιπάς ἀνθρωπολογικάς
ἐπιστήµας καί δή τήν κοινωνιολογίαν, τήν
παιδαγωγικήν, τήν πρακτικήν θεολογίαν,
καθώς καί διά τήν ἰατρικήν, ἡ ὁποία ὁλονέν
προσανατολίζεται πρός πνευµατικωτέρους
ὁρίζοντας. Ἀλλά καί µία σύγχρονος µελέτη
τῶν προβληµάτων τῆς οἰκογενείας, τῆς γυναικός, τοῦ ἐργάτου, τῆς νεότητος κ.λπ. δέν
νοµίζοµεν ὅτι εἶναι δυνατόν νά εὐδοκιµήσῃ
χωρίς νά λάβῃ ὑπ’ ὄψιν τά πορίσµατα τῆς
ὀρθοδόξου ἀνθρωπολογίας των Τριῶν Ἱεραρχῶν.
Ἐάν, τέλος, θέλωµεν νά ὁµιλῶµεν δι’ ἕνα
βαθύτερον καί ὀρθότερον προσανατολισµόν
τῆς πολιτικῆς ζωῆς, τῆς κοινωνικῆς προνοίας, ἀκόµη τῆς ψυχαγωγίας, τοῦ ἀθλητισµοῦ
καί ἄλλων ζωτικῶν τοµέων τοῦ συγχρόνου
κοινωνικοῦ ὀργανισµοῦ, δέν θά πρέπει νά
µένωµεν µακράν ἀπό τάς σηµειωθείσας
βασικάς ἀνθρωπολογικάς ἀρχάς.

αἴτηµα. Μόνον ἐν τῷ Θεῷ εὑρίσκεται τό
νόηµα, ἀλλά καί ἡ λύτρωσις τοῦ ἀνθρώπου.
Μόνον ὅταν γίνωµεν θεοί, θά γίνωµεν ἀληθινοί ἄνθρωποι. Ἡ πλήρης ἀνάπτυξις τῆς
προσωπικότητος εὑρίσκεται µόνον εἰς τήν
θέωσιν, εἰς τήν παράδοξον αὐτήν «κρᾶσιν»
τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεόν15.
...
Κατόπιν αὐτῶν ποῖος θ’ ἀρνηθῇ ὅτι οἱ
Τρεῖς Ἱεράρχαι ἠμποροῦν νά σταθοῦν ὡς
ὁδηγοί τοῦ σηµερινοῦ ἀνθρώπου; Αὐτοί
περισσότερον παντός ἄλλου ἀντιµετώπισαν
τόν ἄνθρωπον κατά ἕναν τρόπον ἀκριβῆ
καί ὑπεύθυνον, τόν εἶδαν ὡς ἕνα ὄν ἀπεριορίστου ἀξίας, πλασµένον ἀπό τόν Θεόν,
διά νά γίvῃ Θεός. Δέν τόν ἐµελέτησαν µόνον µέ τήν θεωρίαν, τόν ἐβοηθήσαν καί µέ

Ἡ ἀνθρωπολογία
τῶν Πατέρων
παρουσιάζει ἐναργῶς
καί τό µεγαλεῖον
καί τήν ἀθλιότητα
τοῦ ἀνθρώπου. Δέν
ὑπερτονίζει «τήν
δόξαν καί τήν τιµήν
του», ἀλλά κατανοεῖ
καί τήν σκοτεινήν
πλευράν του.
τήν πρᾶξιν. Ἡ ζωντανή καί ὡλοκληρωµένη
καί ἀναγεγεννηµένη προσωπικότης των
περιέλαβε τόν ἄνθρωπον ὡς σύνολον. Τόν
ἄνθρωπον µέ ὅλας τάς ἀξίας του: παιδείαν,

15. Γρηγόριος Θεολόγος, βλ. Θεοδώρου Ἀνδρ., Ἡ περί
θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου διδασκαλία τῶν Ἑλλήνων
Πατέρων, Ἀθῆναι 1956.
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ὅταν ἀναφερόμαστε σέ ἐκφορά ἀπρεποῦς
λόγου, ποιούς θέλουμε νά προστατεύσουμε; Οἱ ἐκπαιδευτικοί ἔχουν ἄμεση γνώση
τοῦ τί ἀκριβῶς γράφεται στούς τοίχους, στά
θρανία, στίς τουαλέτες, στά βιβλία (!!) καί
γνωρίζουν ἐπίσης ὅτι κανείς δέν τολμᾶ νά
πάρει μέτρα. Ὅπως ἐπίσης γνωρίζουν, ὅτι
ἐκπαιδευτικοί (λίγοι ἤ πολλοί δέν ἔχει σημασία) ἀπευθύνονται καί συζητοῦν μέ τούς
μαθητές τους μέ τό ὑπό συζήτηση λεκτικό
σχῆμα. Ὅσοι δέ ἔχουν ἐμπειρία καί τῶν
σχολικῶν πρωταθλημάτων καί εἰδικά τῶν
ἀγοριῶν, θά πιστοποιοῦσαν τήν ἀνωτέρω
ἐπισήμανση. Νά ἀναφερθοῦμε σέ ἀθλητικές
μεταδόσεις, εἰδικά τώρα πού δέν ὑπάρχουν
θεατές παρά μόνο οἱ φανατικοί καί συνδεσμίτες; Τῶν ὁποίων ἡ φωνή φτάνει χωρίς
ἀλλοιώσεις στά αὐτιά μας; «Αἰσχρόν ἐστί
καί λέγειν» κατά τό ρητό. Τό πιό ἐντυπωσιακό δέ εἶναι, ὅτι ἡ κάμερα δείχνει γονεῖς
ἤ συζύγους μέ τά παιδιά τους νά παρακολουθοῦν στόν συγκεκριμένο χῶρο καί κάποιοι νά συμμετέχουν στά ἀπαράδεκτα καί
ἐμετικά συνθήματα. Κι ἄν πᾶμε ἕνα βῆμα
παραπέρα, ὅσοι ταξιδεύουν μέ τά μέσα
μεταφορᾶς καί κυρίως τά μεγάλα μαζικά
ὅπως π.χ. ὁ ἡλεκτρικός σιδηρόδρομος ἤ ὁ
προαστιακός στήν Ἀθήνα, βλέπει ἀλλά καί
ἀκούει κατά τίς ὧρες μετακίνησης μαθη-

Ἀκριβοί στά πίτουρα...
Ἡ νέα σήμανση ἐδῶ καί μερικά χρόνια στά τηλεοπτικά προγράμματα χρήζει
σχολιασμοῦ. Πέραν τοῦ γεγονότος ὅτι γιά
«ἀνοιχτά» κανάλια πού δέν εἶναι πάντα τοῦ
γονεϊκοῦ ἐλέγχου, ἐμφανίζει ἡλικίες γιά τήν
παρακολούθησή τους, ὅταν μπεῖ κανείς στίς
λεπτομέρειες τῆς ἐκπομπῆς ἤ τῆς ταινίας
ἤ τῆς σειρᾶς, βλέπει ἐκτός τῶν ἄλλων ἐνημερωτικῶν ὅτι περιλαμβάνει «ἀκατάλληλη
φρασεολογία», «ἀπρεπής ἐκφορά λόγου»,
«χρήση οὐσιῶν» κ.λπ. Εἶναι σέ ὅλους κατανοητό τί ἀκριβῶς θέλει νά πεῖ τό ἀνωτέρω. Ἐγείρονται ὅμως ἐρωτηματικά. Δέν
μπορεῖ νά ὑπάρξει ἔλεγχος ἤ δέν μπορεῖ
νά προβληθεῖ κάποια ἐκπομπή χωρίς αὐτή
τή φρασεολογία; Εἶναι γεγονός πώς ἔχουμε συμφιλιωθεῖ ὅλοι μέ τήν ἐκτροπή αὐτή.
Γιατί περί ἐκτροπῆς πρόκειται. Ἔχει χαθεῖ
ἡ εὐγένεια, ἡ εὐπρεπής ἐκφορά λόγου καί
διολισθαίνουμε ἡμέρα μέ τήν ἡμέρα, σέ μιά
χυδαιότητα πού δέν ἔχει τέλος. Φυσικά, ἡ
«ὑπεράσπιση» τῶν ἀνωτέρω ἐπιμένει πώς
δέν ὑπάρχουν χυδαῖες λέξεις, ἀλλά χυδαῖοι
ἄνθρωποι. Εἶναι τό γνώρισμα τῆς ἐποχῆς
μας, κάθε ἀδυναμία μας ἤ κάθε λάθος μας,
νά το θεωροῦμε φυσιολογικά. Ἐπιπλέον,

Ἀγαπητοί ἀναγνῶστες, σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι:
Τό 2022, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, θά ἐκδοθοῦν τά τεύχη: Ἰανουάριος - Φεβρουάριος Μάρτιος (642), Ἀπρίλιος - Μάϊος - Ἰούνιος (643), Ἰούλιος - Αὔγουστος (644), Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος (645), Νοέμβριος - Δεκέμβριος (646).
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ΣΧΟΛΙΑ

τικοῦ πληθυσμοῦ, λεκτικό, τό ὁποῖο εἶναι
προσβλητικό γιά κάθε ἄνθρωπο καί κυρίως
γιά ἕναν λαό πού καυχᾶται ὅτι ἔδωσε τά
φῶτα καί τόν πολιτισμό στόν κόσμο.
Συνεπῶς, τό νά πληροφορεῖται ὁ θεατής
γιά τήν ἀπρεπή φρασεολογία δέν συνεισφέρει σέ τίποτα. Πολιτεία, Σχολεῖο καί ἀθλητικά σωματεῖα, πρέπει νά ἀναλάβουν πρωτοβουλίες γιά τήν ἀλλαγή συμπεριφορᾶς, τήν
εὐγένεια καί εὐπρέπεια στό λόγο, γιατί ὅλες
οἱ ἐντάσεις ξεκινοῦν ἀπό τόν προφορικό
λόγο. Ποτέ λοιπόν δέν εἶναι ἀργά.

νά διακινοῦν οὐσίες κάτω ἀπό αὐστηρά
μέτρα. Ἐκτός, ἄν ὑπάρχει τέτοιο stock
στούς χρῆστες ὁπότε παύει ἡ συζήτηση.
Αὐτό ὅμως δέν εἶναι ἀκριβές, γιατί πάλι
ἀπό τήν εἰδησεογραφία πληροφορούμαστε, γιά (μικρο)κλοπές οἱ ὁποῖες σχετίζονται μέ τήν ἐξεύρεση χρημάτων γιά ἀγορά
τῶν οὐσιῶν αὐτῶν. Ἐπίσης, ἕνα τμῆμα τῆς
ἐπαιτείας σέ σημεῖα τῶν πόλεων σχετίζεται
μέ αὐτό. Πῶς λοιπόν γίνεται ἡ διακίνηση;
Φυσικά, δέν θά λύσουμε ἐμεῖς τό θέμα,
ἀλλά προβληματιζόμαστε γιά τό δεύτερο
ἐρώτημα, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἡλικιακή κατανομή τῶν χρηστῶν. Γνωρίζουμε
καθένας προσωπικά ἀλλά καί ἀκοῦμε καί
ἀπό ἄλλους, ὅτι στόν μαθητικό πληθυσμό,
ἀπό τίς τελευταῖες μάλιστα τάξεις τοῦ Γυμνασίου, ὑπάρχουν στοιχεῖα πού μαρτυροῦν χρήση τέτοιων οὐσιῶν. Στοιχεῖα πού
δέν ἐπιδέχονται ἀμφισβήτηση, καθώς εἶναι
ἐξώφθαλμα στή συμπεριφορά καί στήν ὅλη
παρουσία τῶν ἐφήβων αὐτῶν.
Καί στό σημεῖο αὐτό ἔρχεται ἕνα ἀκόμα
ἐρώτημα. Ἡ παρουσία υἱκοῦ φορτίου κινητοποιοῦσε τούς πάντες, κυρίως βέβαια
τούς κυβερνῶντες, στή λήψη μέτρων γιά
τόν περιορισμό τῆς διασπορᾶς τῆς νόσου.
Δέν ἀκούγαμε ὅμως κάτι, γιά τήν ἀνάληψη
πρωτοβουλιῶν γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς
διασπορᾶς τῶν ἐξαρτησιογόνων οὐσιῶν.
Φυσικά, μέσα σ’ αὐτές περιλαμβάνονταν
καί κάποια φάρμακα ἀντικαταθλιπτικά, τά
ὁποῖα ἐξ ὁρισμοῦ δέν εἶναι πάντα τοξικά.
Ὅμως σέ ἀνεξέλεγκτες ποσότητες παύουν
αὐτά νά εἶναι θεραπευτικά καί ἀθῶα. Μήπως θά ἔπρεπε, κάποια στιγμή, οἱ ὑπεύθυνοι φορεῖς νά μᾶς διευκρινίσουν τί εἴδους
οὐσίες ἀκριβῶς ἐντοπίζουν, καί τό πιό βασικό, πῶς ἔχουν ἀποφασίσει νά ἀντιμετωπίσουν αὐτή τήν κατάσταση. Πῶς μπορεῖ
νά πάει μπροστά μιά κοινωνία, πού θά ἔχει
ξεπεράσει τήν πανδημία, ἀλλά θά ἔχει ἕνα
ὑψηλό ποσοστό ἐθισμένων στίς οὐσίες ἀπό
νεαρή ἡλικία;

ΟΥΣΙΕΣ
Πέρασε ἴσως ἀπαρατήρητο λόγῳ τῆς
ἀγωνίας γιά τήν πορεία τῆς πανδημίας,
ἀλλά δέν πρέπει νά μείνει στά «ψιλά» τῶν
εἰδήσεων. Ὁ λόγος γιά τήν νέα μορφή πληροφόρησης πού εἴχαμε τά δύο τελευταῖα
χρόνια καί ἀφορᾶ ἐκτός τῶν κρουσμάτων,
στήν ἀνάλυση τῶν λυμάτων ἀπό τούς εἰδικούς. Ἀπ’ αὐτές τίς ἀναλύσεις πληροφορούμασταν γιά τήν ἐπερχόμενη αὔξηση
ἤ μείωση τῶν κρουσμάτων, ὅπως αὐτή
προβλεπόταν ἀπό τούς εἰδικούς στήν ἐπεξεργασία τους. Ἐκτός τοῦ υἱκοῦ φορτίου,
μαθαίναμε ὅτι στά εὑρήματα ἦταν καί ἡ
ὕπαρξη ναρκωτικῶν καί ἐξαρτησιογόνων
οὐσιῶν. Οἱ εἰδικοί ἴσως νά τό γνώριζαν
πάντα, ἀλλά ἐμεῖς, ὁ πολύς κόσμος, ἀρχίσαμε νά πληροφορούμαστε ὅτι τά λύματα
δίνουν ποσοστά χρήσης καί ὅ,τι ἄλλο οἱ
εἰδικοί γνωρίζουν, μόλις τώρα. Τί σημαίνει
αὐτό; Μέ βάση τήν ἐνημέρωση, ὅτι ἕνα
ὄχι ἀμελητέο ποσοστό ἀνθρώπων κάνει
χρήση τέτοιων οὐσιῶν, μᾶς προβληματίζει
ἡ αὔξηση τῶν χρηστῶν ἐν σχέσει μέ τό
πρόσφατο παρελθόν. Πρῶτο ζήτημα εἶναι
ποῦ βρίσκουν σέ περίοδο ἀπαγόρευσης
τῆς κυκλοφορίας οἱ χρῆστες τά ἀνωτέρω.
Πῶς δηλαδή οἱ διακινητές κατορθώνουν
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Τοῦ κ. Γεωργίου Ἐ. Ἀραβανῆ, Καθηγητῆ Πανεπιστημίου

Στίς 30 Ἰανουαρίου, ἑορτή τῶν

Ξεκίνησαν καί οἱ τρεῖς ἀπό ἕνα θερµό
χριστιανικό περιβάλλον µέ µία ἄξια, ἱκανή
καί ἁγία µητέρα1 πού ἔκανε τόν ἐθνικό ρήτορα Λιβάνιο νά ἀναφωνήσει «Βαβαί οἷαι
παρά χριστιανοῖς γυναῖκές εἰσιν»2. Ἡ φιλοµάθεια, ἡ δίψα γιά µόρφωση καί ἡ ἄριστη
ἐπίδοση στίς σπουδές τους ὑπῆρξαν γνωρίσµατα στήν φοιτητική τους ζωή.
Ὁ Μέγας Βασίλειος παρακολούθησε µαθήµατα στήν Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας,
στήν Κωνσταντινούπολη, καί στήν Ἀθήνα
Φιλοσοφία, Ρητορική, Γεωµετρία, Ἀστρονοµία, Ἰατρική.

ἑλληνικῶν γραµµάτων, τιµοῦµε τή µνήµη
τῶν τριῶν µεγίστων φωστήρων τῆς τρισηλίου Θεότητος, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου,
Γρηγορίου Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ
Χρυσοστόµου, πού ὑπῆρξαν κατ’ ἐξοχήν
παιδαγωγοί τῆς νεότητος.
Ἡ ἑορτή αὐτή ἐµπνέει ἱερά συναισθήµατα στίς ψυχές τῶν ἀπανταχοῦ εὑρισκοµένων Ἑλλήνων καί τήν αἰσθάνεται βαθύτερα ἡ ἐθνική µας ἐκπαίδευση σέ ὅλες τίς
βαθµίδες της, γιατί συµβολίζει τήν ἑνότητα
τῆς ἑλληνικῆς σοφίας καί τῆς χριστιανικῆς
πίστεως ὅπου στηρίζεται ἡ
ἑλληνοχριστιανική µας παιδεία καί ἀγωγή.
Οἱ τρεῖς Ἱεράρχες
ὑπῆρξαν οἱ πραγµατικοί
ποιµένες τῆς Ἐκκλησίας
πού ὁδήγησαν τήν ποίµνη
σέ ὅ,τι ὡραῖο καί χριστιανικό εἶχε νά δείξει ἡ ἐποχή
τους. Εἶναι ἀκόµη τά φωτεινά ἄστρα, «ἀστέρες πολύφωτοι» κατά τόν ὑµνωδό, πού
ἀφιέρωσαν τήν ζωή καί τή
µόρφωσή τους γιά νά ἑδραιώσουν τό στερέωµά της.
Μέ τήν ἁγία ζωή τους, τό ἀπαράµµιλο
ἀγωνιστικό τους φρόνηµα, τή σοφία τους
καί γενικώτερα µέ τό πολυδιάστατο ἔργο
τους, ξεκαθάρισαν τήν ὀρθή χριστιανική
ἀλήθεια καί ζωή ἀπό τήν πλάνη και τίς
αἱρετικές δοξασίες, ὀργάνωσαν τήν ζωή τῆς
Ἐκκλησίας καί ἔγιναν πρότυπα ἐφαρµοσµένου χριστιανισµοῦ.

Ὁ Θεολόγος Γρηγόριος µορφώθηκε στήν
Καισάρεια τῆς Καπαδοκίας, στήν Ἀλεξάνδρεια καί στή Σχολή τῶν Ἀθηνῶν µαζί µέ
τόν ἀδελφικό του φίλο καί συµµαθητή του
1. Ἑλληνοχριστιανική Ἀγωγή, Ἰάν. - Φεβρ. 2015, τ. 608,
σελ. 6.
2 Ἰω. Χρυσοστόμου, Εἰς νεωτέραν χηρεύσασαν (ad viduam juniorem), P.G.,48,599
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ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ
ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ

Μ. Βασίλειο, ὅπου ὁ πνευµατικός δεσµός
τους ἦταν τέτοιος ὥστε «µία μέν ἀµφοτέροις ἐδόκει ψυχή δύο σώµατα φέρουσα»3. Ἡ
φιλοσοφική του κατάρτιση καί ἡ ρητορική
του δεινότητα συνετέλεσαν, ὥστε νά καταλάβει καθηγητική θέση καί νά διδάξει γιά
ἕνα διάστηµα στό Πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν.
Ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος σπούδασε στίς
σχολές τῆς Ἀντιόχειας, µεγάλο πνευµατικό
κέντρο τότε. Πρῶτοι σέ ὅλες τίς Σχολές πού
φοίτησαν, ζηλευτοί ὅπου κι’ ἄν πέρασαν,
ἄριστοι ὅπου κι’ ἄν διαγωνίστηκαν. Ἄς τό
ἀκοῦν ὅσοι διατείνονται σήµερα, ὅτι ἡ ἀριστεία εἶναι µίασµα.
Γνώρισµα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ποιµαντικῆς διακονίας τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν εἶναι
ἡ πλούσια φιλανθρωπική καί κοινωνική
τους δραστηριότητα, ἡ ὁποία δέν περιορίζεται µόνο στά εὐαγῆ ἱδρύµατα –νοσοκοµεῖα, γηροκοµεῖα, πτωχοκοµεῖα, ἡ περίφηµη «Βασιλειάδα» τοῦ Μ. Βασιλείου– ἀλλά
ἐπεκτείνεται καί στούς ἀγῶνες τους, γιά
τή διάδοση τῶν κοινωνικῶν ἀρετῶν τῆς
ἀδελφότητος, τῆς ἰσοτιµίας καί τῆς δικαιοσύνης. Ἐπιγραµµατικά θά λέγαµε ὅτι οἱ
τρεῖς Ἱεράρχες εἶναι οἱ σοφοί ἐπιστήµονες, οἱ διορθωτές τῶν ἠθῶν, οἱ παιδαγωγοί τῆς νεότητος. Εἶναι οἱ διδάσκαλοι πού
διδάσκουν µέ τόν λόγο, παιδαγωγοῦν µέ
τίς πράξεις, πλουτίζουν µέ τό συγγραφικό
τους ἔργο. Οἱ παιδαγωγικές τους ἀπόψεις
ἀπαρτίζουν πλῆρες παιδαγωγικό σύστηµα
πού καταπλήσσει καί σήµερα γιά τήν ἐπικαιρότητά του, ὅπως ἐπιβεβαιώνεται ἀπό
τά πορίσµατα τῆς παιδαγωγικῆς ἐπιστήµης.
Σέ ἐπίπεδο διδασκαλίας πέτυχαν ἕνα
θαυµαστό τόλµηµα, τή σύζευξη τοῦ ἑλληνισµοῦ καί τοῦ χριστιανισµοῦ. Ἡ σύνθεση
αὐτή δέν εἶναι µία ἁπλή συµφιλίωση, ἕνας
τυπικός συµβιβασµός. Εἶναι ἡ ἔκφραση τοῦ
Εὐαγγελίου µέ τήν φιλοσοφική καί πολιτισµική γλώσσα τῆς ἐποχῆς τους. Εἶναι
ἡ σωτηρία καί τό βάπτισµα τοῦ ἀρχαίου

πολιτισµοῦ. Ὅ,τι καλό, ὅ,τι ἀληθινό καί
ὡραῖο εἶχε δηµιουργήσει ὁ προχριστιανικός ἑλληνισµός, οἱ πατέρες τό παίρνουν, τό
µεταµορφώνουν, τό καθαρίζουν καί τό συντάσσουν µέσα στήν ἀποκαλυφθεῖσα ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ καί τό θέτουν στήν ὑπηρεσία
τῆς Ἐκκλησίας καί τόν ἐνανθρωπίσαντα
Λόγο τοῦ Θεοῦ.
Ἡ σύζευξη ἑλληνισµοῦ καί χριστιανισµοῦ ὄχι µόνο δέν ἔβλαψε τά δύο αὐτά
µεγέθη ἀλλά ἀντίθετα τά ὠφέλησε. Ὑπῆρξαν
ἔτσι ἀληθινοί, ἀπαράµιλλοι καί χαρισµατικοί ποιµένες καί διδάσκαλοι.
Ἰδού γιατί: Ὁ Μ. Βασίλειος εἶναι ὁ βαθύς
ψυχολόγος, ὁ ἀνατόµος τῆς ψυχῆς. Ἀναγνωρίστηκε ὡς οἰκουµενικός διδάσκαλος,
ὄχι µόνο γιά τίς ὑπέροχες θεολογικές καί
ἀντιαιρετικές πραγµατεῖες του, ἀλλά καί ἀπό
τό παραινετικό του σύγγραµµα «Πρός τούς
νέους ὅπως ἄν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων»,
δηλαδή πῶς οἱ νέοι θά ὠφεληθοῦν ἀπό τά
ἑλληνικά συγγράµµατα. Εἶναι ἕνα θεµελιακό
ἔργο γιά τή θέση τῆς κλασικῆς ἑλληνικῆς
διανόησης στήν παιδεία τῶν Χριστιανῶν.
Εἶναι τό ἐπίκεντρο τῆς παιδείας ὅλων τῶν
ἐποχῶν γιά τή διαµόρφωση τοῦ καλοῦ Χριστιανοῦ καί τοῦ νοµοταγοῦς πολίτη.
Ἰδού πῶς ὁ ἴδιος ὁµιλεῖ στήν ἄψογη
ἀττικίζουσα διάλεκτο: «ἐπὶ τῶν τοιούτων
λόγων ὅσον χρήσιμον καρπωσάμενοι, τὸ βλαβερὸν φυλαξόμεθα»4. Διερωτώµεθα, πόσοι
ἄραγε ἀπό τούς νέους µας σήµερα, πού
κιτρινίζουν τή σκέψη τους ἀπό τά ρυπαρογραφήµατα τοῦ ἐγχώριου καί ξένου τύπου
καί ἀκόµη πόσοι ἀπό τούς ἐκπαιδευτικούς
ὅλων τῶν βαθµίδων γνωρίζουν τόν καταστατικό αὐτό χάρτη τῆς παιδείας µας ὅπως
ἔχει ὀνοµασθεῖ;
Ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος εἶναι ὁ ἔνθερµος
ἐραστής τῆς ρητορικῆς ποιήσεως. Εἶναι
ὁ ποιητής τοῦ Χριστιανισµοῦ, ὅπως τόν
ὀνοµάζει ὁ Κρουµπάχερ, πού προσπαθεῖ
νά ἐναρµονίσει τόν νέο χριστιανικό ἑλλη-

3. Γρηγορίου, Εἰς τόν Μ. Βασίλειον, Ἐπιτάφιος, P.G.
36,521.

4. Μ. Βασιλείου, Πρός τούς νέους ὅπως ἄν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων, P.G. 31,569.
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β) Ὁ παιδαγωγός εἶναι ἀνάγκη νά διδάσκει κατ’ ἐξοχήν µέ τό παράδειγµά του «Ὁ
γάρ µή ποιῶν καί διδάσκων, ἀναξιόπιστός ἐστιν
εἰς ὠφέλειαν», τονίζει ὁ Μ. Βασίλειος8, ὁ δέ
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος παρατηρεῖ «φιλόπαιδος καί φιλοθέου διδασκάλου τό µή µόνῳ
λόγῳ παιδεύειν ἀλλά καί δι’ εὐχῶν»9. Ὁ ἴδιος
μάλιστα σηµειώνει: «Τοῦτο, ὡς διδάσκαλος
ἄριστος, τό δι’ ἑαυτοῦ παιδεύειν, ἅ λέγει»10.

Oἱ τρεῖς Ἱεράρχες
δέν εἶναι µόνο σοφοί
ἐπιστήµονες, βαθυστόχαστοι συγγραφεῖς,
ἄριστοι ἑρµηνευτές
τῆς Ἁγίας Γραφῆς,
συναρπαστικοί ρήτορες, ἀλλά καί ὑπέροχα
πρότυπα ζωῆς, γνήσιοι
διδάσκαλοι, παιδαγωγοί τῆς νεότητος.
γ) Τό ἔργο τῆς ἀγωγῆς πρέπει νά
ἀσκεῖται µέ ἀγάπη. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης
ὁ Χρυσόστοµος τονίζει πώς «οὐδέν γάρ
οὕτω πρός διδασκαλίαν ἐπαγωγόν, ὡς τό φιλεῖν καί φιλεῖσθαι»11. Τίποτε δέν εἶναι πιό
ἀποτελεσµατικό γιά τή διδασκαλία ἀπό τό
νά ἀγαπᾶς καί νά γίνεσαι ἀγαπητός. Καί
ἐντονότερα συνιστᾶ, λαμβάνοντας ἀφορμή
ἀπό τήν ρήση τοῦ ἀπ. Παύλου γιά τό ὅτι
συμπάσχει μέ τους ἀνθρώπους πού εἴτε
σκανδαλίζονται εἴτε βρίσκονται σέ ἔντονο
πειρασμό, ὅτι αὐτό εἶναι τό μέτρο ἀγάπης
τοῦ διδασκάλου, τό νά μπαίνει στή θέση τοῦ

5. Γρηγορίου Θεολ., Ἀπολογητικός Β΄, P.G. 35,425 καί
τοῦ αὐτοῦ: Εἰς τόν Μ. Βασίλειον Ἐπιτάφιος, 11, 1,
2, P.G. 36,508.
6. Ἡ σπουδαία αὐτή ὁμιλία, λόγῳ διάστασης ἀπόψεων
μεταξύ τῶν γραμματικῶν ὡς πρός τήν γνησιότητά
της κατά τόν αἰῶνα τῆς ἐκδόσεως τῆς Πατρολογίας
τοῦ Migne, δέν ἐδημοσιεύθη στή σειρά. Σήμερα,
θεωρεῖται γνήσιο ἔργο τοῦ ἱεροῦ πατρός, Τό κείμενο ἐκτός τῶν ἄλλων στό ἔργο: Ἕλληνες Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας (ΕΠΕ) ἐκδ. Βυζάντιον, Θεσσαλονίκη, τ.
30, 620, 701.
7. P.G. 47,351. Χαρακτηριστικά σέ ἄλλο σημεῖο γράφει
«οἱ τῶν παίδων ἀμελοῦντες, κἄν τἄλλα ὦσιν ἐπιεικεῖς
καί μέτριοι, διά ταύτην τήν ἁμαρτίαν τήν ἐσχάτην ὑποστήσονται δίκην», P.G. 51,327.

8. Εἰς τόν προφήτην Ἡσαΐαν, 8,219, P.G. 30,497.
9. Εἰς τήν πρός Ρωμαίους, ὁμ. ΚΖ΄, P.G. 60,643.
10. P.G., 61, 167. Βλ. καί Χαρώνη Βασ-Λανάρα Οὐρ.,
Παιδαγωγική Ἀνθρωπολογία Ἰωάννου Χρυσοστόµου,
τόµος Α΄, Ἀθήνα 1993, σελ. 72.
11. P.G. 62, 529.

9

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

νισµό µέ τόν ἀρχαῖο. Ἐκεῖνο ὅµως πού τόν
καθιστᾶ ἀξιοθαύµαστο εἶναι οἱ περίφηµοι
πέντε λόγοι «περί τῆς θεότητος τοῦ λόγου»,
πού τόν καταξίωσαν στή µνήµη τῆς Ἐκκλησίας ὡς Θεολόγο, γιατί µέ τή δύναµη τοῦ
λόγου του κατατρόπωσε τόν Ἄρειο καί
ἀντιµετώπισε τήν πίεση τοῦ Ἀρειανισµοῦ.
Γιά τήν Παιδεία δέχεται ὅτι «τέχνη τις εἶναι
τεχνῶν καί ἐπιστήµη ἐπιστηµῶν», καί ἀλλοῦ
γράφει «παίδευσιν τῶν παρ’ ἡμῖν ἀγαθόν εἶναι
τό πρῶτον»5.
Ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος εἶναι ὁ ἀγωνιστής τοῦ πρακτικοῦ καί ἠθικοῦ βίου, ὁ ἀθλητής τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης. Ὁ ρήτωρ πού
συναρπάζει καί συγκλονίζει τά πλήθη. Στό
κήρυγµά του στηλίτευε ἄφοβα τήν ὑποκρισία, τήν ἀλαζονία, τή µαταιοδοξία καί τήν
κουφότητα τῶν µεγαλόσχηµων προσώπων.
Οἱ λόγοι καί οἱ πραγµατεῖες του καλύπτουν
κυρίως παιδαγωγικά θέµατα. Ἡ παιδαγωγική
του διατριβή «περί κενοδοξίας καί ὅπως δεῖ
τούς γονέας ἀνατρέφειν τά τέκνα»6 θεωρεῖται
ἔργο παντοτινό ὅσο θά ὑπάρχει οἰκογένεια.
Συνοπτικά, οἱ βασικές κατά τούς Τρεῖς
Ἱεράρχες ἀρχές πού πρέπει νά διέπουν τό
ἔργο τῆς ἀγωγῆς εἶναι:
α) Τά παιδιά καί τούς νέους νά θεωροῦν ὡς τόν πιό µεγάλο θησαυρό. Ὁ Ἱερός
Χρυσόστοµος χαρακτηρίζει την ἀδιαφορία
τῶν µεγάλων πρός αὐτά ὡς τό πιό σοβαρό
ἁµάρτηµα. «Πάντων ἐπέκεινα τῶν ἁµαρτηµάτων ἐστίν ἡ περί τούς παῖδας ὀλιγωρία»7.

ἄλλου, ἡ κατά μίαν ἔννοια ἐνσυναίσθηση:
«Καί γάρ πρό τῶν ἄλλων ἀπάντων τοῦτο χρῆ
τόν διδάσκαλον ἔχειν»12. Ἐπιτακτικό δίδαγµα
γιά ὅσους ἀσκοῦν ὑπεύθυνα τό ἔργο τῆς
ἀγωγῆς, καί κυρίως τῶν Ἑλλήνων δασκάλων.
δ) Ὁ ἔλεγχος τῶν διδασκοµένων πρέπει
νά γίνεται µέ φειδώ, χωρίς τραχύτητα ἀλλά
µέ προσήνεια και ἐπιείκεια «Οὕτως θαυμαστός διδασκαλίας νόμος, μή µόνον ἐπιτιμᾶν,
ἀλλά καί παρακαλεῖν καί παραµυθείσθαι»13,
σηµειώνει ὁ Χρυσόστοµος. Καί ὁ οὐρανοφάντωρ Βασίλειος προσθέτει: «πατρικῇ μέν
εὐσπλαχνίᾳ, λόγῳ δέ ἐπιστηµονικῷ τά ἁµαρτήµατα τῶν νέων ἐπανορθοῦσθαι δεῖ»14.
ε) Ἡ διδασκαλία πρέπει νά εἶναι βιωµατική, ἐποπτική, µεθοδική αὐτενεργός καί
ποικίλη. «Τόν γάρ παιδεύοντα οὐ διά ρηµάτων µόνον, ἀλλά καί διά πραγµάτων παιδεύειν
χρή»15 (Χρυσόστοµος). Ἐπίσης, στή διδασκαλία συνιστοῦν τόν διάλογο, τήν πειθώ, τό
χαρούµενον ὕφος γιατί «βίαιον ... µάθηµα οὐ
πέφυκε παραµένειν»16 (Βασίλειος).
στ. Γιά τούς µαθητές καί τούς νέους πού
ἐµµένουν στήν ἐκτροπή καί σέ µία ἀποκλίνουσα κοινωνική καί ἠθική συµπεριφορά,
οἱ τρεῖς Ἱεράρχες θεωροῦν τήν τιµωρία ὡς
ἄριστον µέσον θεραπείας καί ἀπόδειξη
στοργῆς, ἀφοῦ ἡ µέ παιδαγωγικό τρόπο
ἐπιβαλλόµενη ποινή ἀποβλέπει στή διόρθωση τοῦ νέου καί στήν προφύλαξη τῆς
µαθητικῆς κοινότητας ἀπό ἐπιβλαβεῖς ἐπιρροές. Ὁ Χρυσόστομος δέν θεωρεῖ τήν ποινή
ὡς ἔνδειξη ὠμότητος. «Μή δ’ ὠμότητος εἶναι
νόμιζε τό τοιοῦτον καί ἀπανθρωπίας, ἀλλά τῆς
ἄκρας ἡμερότητος, καί τῆς ἀρίστης ἰατρείας,
καί πολλῆς τῆς κηδεμονίας»17.
ζ) Τέλος, οἱ µαθητές ὀφείλουν νά σέ12. Εἰς τήν πρός Ρωμαίους, ὁμ. ΚΘ, δ, P.G. 60,658.
13. P.G. 50,653.
14. Μ. Βασιλείου, Κεφάλαια τῶν ὅρων κατά πλάτος,
P.G. 31,953.
15. P.G. 59,433.
16. Μ. Βασιλείου, ὁμιλία εἰς τόν Α΄ ψαλμόν, P.G.
29,213.
17. P.G. 61,502 ( Ὁμ. ΙΔ΄ εἰς τήν Β΄ Κορ.).

βονται τούς δασκάλους καί τούς συµµαθητές τους, νά µήν θορυβοῦν νά συµµετέχουν ἐνεργά στά µαθήµατα, ὄχι µόνον στά
εὔκολα ἀλλά καί στά δύσκολα. Ἰδιαίτερα
στό µάθηµα τῆς µουσικῆς κατ’ ἐξοχήν δέ
τῆς ἐκκλησιαστικῆς πού ἐπενεργεῖ στήν
εὐόδωση τοῦ σκοποῦ τῆς θείας λατρείας
καί στή διάπλαση τοῦ ψυχοπνευµατικοῦ
κόσµου τῶν µαθητῶν. «Ψαλµός γαλήνη
ψυχῶν..., τό θορυβοῦν καί κυμαῖνον τῶν λογισµῶν καταστέλλων»18 ἐπισημαίνει ὁ φωστήρ τῆς Καισαρείας καί ὁ χρυσορρήμων
Χρυσόστοµος συµβουλεύει «ψαλλέτω τό
στόµα, καί παιδευέσθω ὁ νοῦς»19. Στήν προτροπή αὐτή συµπυκνώνεται ἡ ἀποστολή
καί ἡ µορφωτική δύναµη τῆς ψαλµωδίας.
Ἐπιβεβληµένο καθῆκον τῶν γονέων καί δασκάλων νά ὁδηγοῦν τά παιδιά στήν Ἐκκλησία, στό κατηχητικό σχολεῖο ἀφ’ ἑνός μέν
γιά τήν ψυχοπνευµατική τους διάπλαση καί
ἀφ’ ἑτέρου ὡς ἠχηρή ἀπάντηση σέ ὅσους
σήµερα θέλουν νά ἐπιβάλλουν µιά ἀνίερη
καί χωρίς θρησκευτικότητα ἐκπαίδευση.
Μέ ὅσα ἀναφέρθηκαν, καταλήγουµε στό
συµπέρασµα ὅτι οἱ τρεῖς Ἱεράρχες δέν εἶναι
µόνο σοφοί ἐπιστήµονες, βαθυστόχαστοι
συγγραφεῖς, ἄριστοι ἑρµηνευτές τῆς Ἁγίας
Γραφῆς, συναρπαστικοί ρήτορες, ἀλλά καί
ὑπέροχα πρότυπα ζωῆς, γνήσιοι διδάσκαλοι, παιδαγωγοί τῆς νεότητος.
Εὐελπιστοῦµε ὅτι οἱ ἐκπαιδευτικοί µας
σήµερα, ἄν διδάξουν τούς νέους µας µέ
τά διδάγµατα τῆς παιδαγωγίας τῶν τριῶν
Ἱεραρχῶν καί τούς διαπαιδαγωγήσουν µέ
τήν εὐρύτερη ἔννοια τῆς παιδείας, ἡ ὁποία
ἐµπεριέχει ὄχι µόνο τήν ἀνθρωποκεντρική ἐκπαίδευση ἀλλά καί τήν ἔννοια τῆς
ἀγωγῆς καί τῆς µόρφωσης τῆς πνευµατικῆς καί ἠθικῆς καλλιέργειας, οἱ νέοι µας
µέ ἀξιοπρέπεια, µέ ἀγάπη καί ἀρετή θά
διατηρήσουν ὡς ὕψιστο ἀγαθό τήν ἐθνική
τους παράδοση, τήν ὀρθοδοξία τους καί τήν
χριστιανική τους συνείδηση.
18. Μ. Βασ., Ὁμιλία εἰς τόν Α΄ Ψαλμόν, P.G. 29,212.
19. Ὁμιλία ΚΗ΄εἰς τήν πρός Ρωμ., P.G. 60,651.
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Τοῦ κ. Δημ. Ν. Παπαθανασοπούλου,
Φιλολόγου, τ. Λυκειάρχη

Ὁ λόγος περί τῶν ἐπιφανῶν καί ἐναρέτων
Τριῶν Ἱεραρχῶν, τῶν ὁποίων

πνευματική δαδουχία των φωτίζει ἀνά τούς
αἰώνας τόν Ἑλληνισμόν καί τόν κόσμον
ἀπανταχοῦ τῆς Γῆς.
Περί τόν ἑνδέκατον αἰώνα μ.Χ., γνωρίζομεν ὅτι ὁ ἐπίσκοπος Εὐχαΐτων Ἰωάννης Μαυρόπους, ποιητής, λόγιος, νομικός
σπουδαῖος, ἦρε μιάν ἀντίθεσιν μεταξύ
τῶν διαφόρων λογίων καί ἐκκλησιαστικῶν
ἀνδρῶν περί τοῦ ποιός ἐκ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν εἶναι ὁ ἥσσων ἤ ὁ κρείττων.
Ὁ Ἰωάννης λοιπόν Μαυρόπους διέλυσε

ὁ ἑορτασμός συντελεῖται κατ’ ἔτος, εἶναι
πάντοτε ἐπίκαιρος εἰς πάντα χρόνον καί
ἐποχήν. Ἰδιαιτέραν σημασίαν καί νόημα θά
ἔδει νά προσλαμβάνουν οἱ ἑορτασμοί τῆς
μνήμης των διά τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν
καί τήν Ἐκπαίδευσιν, Ἀνώτατην, Μέσην καί
Στοιχειώδη, ἐφ’ ὅσον ἡ ἔξοχη καί πελώρια

Στήν ἱστοσελίδα www.xee.gr τῶν Ἑνώσεων Χ.Ε.Ε. και Χ.Ε.Ε.Λ.,
μπορεῖτε νά δεῖτε τεύχη τῶν περιοδικῶν:
ΖΩΗ, ΑΚΤΙΝΕΣ, ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ,
ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ, ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ,
ἄρθρα ἐπίκαιρα ἀπό τά ἀνωτέρω περιοδικά,
σημαντικά κείμενα ἀπό ἡγετικές μορφές τοῦ χριστιανικοῦ ἔργου,
βιβλία ψηφιοποιημένα σχετικά μέ τήν ἐπέτειο τῶν 200 ἐτῶν
ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, θέματα σχετικά
μέ τήν πνευματική κατάσταση τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ
(μέ ἀφορμή τή συμπλήρωση 100 ἐτῶν ἀπό τόν μεγάλο ξεριζωμό
καί τήν καταστροφή), μελέτες σχετικές μέ ἐπίκαιρα θέματα,
ἐνδιαφέρουσες παρουσιάσεις συνεργατῶν
καί φίλων τῶν Ἑνώσεών μας.

11

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

ΟΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΣΟΦΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΤΡΟΥΪΣΜΟΥ

τήν ἀτμόσφαιραν τῆς ἐριστικῆς διαλεκτικῆς
μεταξύ τῶν Χριστιανῶν, ἰδίως κατά τόν
αἰώνα πού ἤκμασε: Πρό ἐτῶν ἐσημείωνε
ὁ ὑπογράφων: «Ὑπῆρξε ὀξεία ἡ ἔρις περί
τοῦ ἐάν ἡ ρητορικότης, ἡ ποίησης καί ἡ
αὐταπάρνησις τοῦ Γρηγορίου ἦσαν στοιχεῖα
ἀνώτερα ἤ ὑποδεέστερα, τῆς κοινωνικῆς
δράσεως, τῆς φιλανθρωπίας καί τῆς σοφίας
τοῦ Βασιλείου. Ὀξύτερα ἀποβαίνει ἡ ἔρις
αὐτή, ὅταν γίνεται συζήτησις περί τοῦ ἄν
πάντων τῶν ἀνωτέρω ὑπερβάλλει ἤ ὑστερεῖ
ἡ μαχητικότης, ἡ παρρησία καί ἡ ρητορική δεινότης τοῦ Ἀντιοχέως Ἰωάννου τοῦ
Χρυσοστόμου» (βλ. Δ.Ν. Παπαθανασόπουλου «Βυζαντινά Ἐνθυμήματα» (11 θέματα),
Πάτρα, 2005, σελ. 12).

Συνεδύασαν καί
ἐνηρμόνισαν ἐκ τῶν
μορφωτικῶν στοιχείων,
ὅσα προσφέρονται
ἀπό τούς δύο κόσμους,
τοῦ Ἑλληνισμοῦ
καί τοῦ Χριστιανισμοῦ.
Ὁ Ἰωάννης Μαυρόπους εἰσηγήθη τόν
κοινόν ἑορτασμόν τῶν τριῶν «φωστήρων
τῆς τρισηλίου θεότητος» ἤτοι τήν 30ήν Ἰανουαρίου τοῦ κάθε ἔτους.
Ὁ μέγας φιλόσοφος τῆς Ἀρχαιότητος,
ὁ Σωκράτης (469-399 π.Χ.) ἐταύτιζε τήν
ἀρετήν καί τήν σοφίαν καί ἐξελάμβανε ὡς
κατορθωτήν τήν ἀρετήν μέ τήν σοφίαν καί
τήν γνῶσιν. Λέγοντες ἀρετήν ἐννοοῦμεν
τήν ἱκανότητα τοῦ ἀνθρώπου πρός ἐπιλογήν τοῦ ἑκάστοτε πρακτέου. Δηλαδή ὁ
ἄνθρωπος εἶναι ἐνάρετος ὅταν γνωρίζει
τί ἐπιβάλλεται νά πράττη κάθε φοράν εἰς
τήν ζωήν καί πῶς θά τό ἐφαρμόζη. Ἡ σωστή ἐφαρμογή τοῦ πρακτέου ἐξαρτᾶται ἐκ
τοῦ βαθμοῦ καί τού ὕψους τῆς γνώσεως

καί τῆς παιδείας. Οἱ τρεῖς αὐτοί Μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἀνυψώθησαν
κατά τήν σοφίαν καί ἔλαμψαν κατ’ ἀρετήν.
Ἐννόησαν σαφῶς μέ τήν ὀξυδέρκειαν πού
εἶχαν καί μέ τά ἄλλα φυσικά προικίσματα, πού εἶχαν ἐπίσης, ὅτι σοφία καί ἀρετή
παρέχουν ἁρμονίαν καί ἰσορροπίαν εἰς τό
ἐσωτερικόν καί ἐνδότερον δυναμικόν τοῦ
ἀνθρώπου. Ὡς ἐκ τούτου ἡ ὅλη βιοτή τῶν
ἀνδρῶν αὐτῶν ὑπῆρξε τό ἀπαύγασμα τῆς
ψυχῆς των. Ἀρτιότης σοφίας καί πληρότης
ἀρετῆς ἐναρμονίζονται πλήρως εἰς τήν ἑνιαίαν ψυχήν των.
Μέσα εἰς τό «διάβα» τῶν αἰώνων οἱ
ἄνθρωποι ἀνεγνώρισαν τούτους ὡς τίμιους ἐργάτας τοῦ Πνεύματος, ὡς σοφούς καί
ἐνάρετους ἀγωνιστάς. Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι διέφερον κατά τόν χαρακτήρα –
οὐδόλως ἀφύσικον. Καί ὁ καθείς ἐξ αὐτῶν
ἐμφανίζει ἰδιαίτερον ἦθος καί διαφορετικήν
προέλευσιν. Ἡ ταυτότητα τοῦ χριστιανικοῦ
ἰδεώδους συνδέει καί συνυφαίνει τούτους
ἀδιαρρήκτως. Θεωροῦνται μύσται καί οἱ
τρεῖς τῆς κλασικῆς παιδείας καί ἐναργεῖς
κήρυκες τοῦ Χριστιανικοῦ Λόγου. Κατέκτησαν καί οἱ τρεῖς τίς κορυφές τοῦ Πνευματικοῦ Στερεώματος τῆς ἀρχαίας Παιδείας
καί κατ’ ἐξοχήν τῆς χριστιανικῆς διδαχῆς.
Ὅλοι οἱ μελετηταί τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν
ὁμολογοῦν ὅτι ἐπέτυχον τήν συναίρεσιν
καί τήν κατάκτησιν δύο ἰδιοτύπων κόσμων,
διαφορετικῶν εἰς τήν ἔκφρασιν καί τό ποιόν, τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τοῦ Χριστιανισμοῦ.
Οἱ κόσμοι αὐτοί μέ τήν σοφίαν καί τήν
ἀρετήν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν δέν ἐμόρφωσαν μεμονωμένα τίς γενεές τῶν λογίων
καί τῶν ἐπιστημόνων, ἀλλά καί τῶν ἁπλῶν
ἀνθρώπων. Ἀλλά συνεδύασαν καί ἐνηρμόνισαν ἐκ τῶν μορφωτικῶν στοιχείων, ὅσα
προσφέρονται ἀπό τούς δύο κόσμους, τοῦ
Ἑλληνισμοῦ καί τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἡ μεγάλη ἔμπνευσις τῆς πλάσεως ἀνθρώπων
παιδευομένων Χριστιανικά, ἀλλά καί Ἑλληνικά, ἀνήκει εἰς τούς τρεῖς περιφανεῖς ἱεροφάντας τῆς μορφώσεως καί τῆς ἑλληνοχριστιανικῆς ἰδέας.
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Χρυσόστομος (347-407 μ.Χ.). Πολύτροπον
τό ἔργον του, πλουσιώτατον εἰς παραδείγματα καί εἰκόνες. Εἶναι ὁ δεινός ρήτωρ καί
ὁ πολυγραφώτατος ὅλων τῶν Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας. Εἶναι ἀπαράμιλλος ὡς συγγραφεύς στοχαστικός, ὡς ἄνθρωπος φίλος τῶν
ἀδικουμένων, ὡς ρήτωρ καί ψυχολόγος,
ὡς παιδαγωγός καί γνώστης τῆς χρείας
τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. Ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἐπί 16 αἰῶνες θεωρεῖται ὡς ὁ
οἰκουμενικός δάσκαλος.
Καί τῶν τριῶν ἀνδρῶν ἡ προσφορά
εἶναι αὐτόχρημα εὔγλωττος.
Στούς ἐρημικούς δρόμους τῆς σύγχρονης ἐποχῆς μας οἱ κορυφαῖοι αὐτοί Πατέρες
ἀποτελοῦν τήν ὄασιν. Μέσα εἰς τήν ψηφιακήν περίοδον μέ τίς ποικίλες καί καταπληκτικές ἐπιδόσεις της οἱ κορυφαῖοι τῶν
Γραμμάτων καί τῆς ἀρετῆς εἶναι οἱ ἐπίκαιροι ὁδηγοί μας καί ἄς ἔχουν διαρρεύσει
τόσοι αἰῶνες.

Στούς ἐρημικούς
δρόμους τῆς σύγχρονης ἐποχῆς μας οἱ κορυφαῖοι αὐτοί Πατέρες
ἀποτελοῦν τήν ὄασιν.
Περισσότερον δέ ὡς ἐπίκαιροι ὁδηγοί τυγχάνουν τήν «σήμερον ἡμέραν» οἱ
φωστῆρες αὐτοί, ἠθικοί καί πνευματικοί
ταγοί ἐν μέσῳ τῆς ἐξάρσεως τοῦ γνωστοῦ
πανδημικοῦ ἰοῦ τοῦ Covid-19.
Ἄν ἤκμαζον σήμερον θά ἐξεδήλωναν
τελεσφόρως τόν χριστιανικόν ἀλτρουϊσμόν
καί τήν ἀνιδιοτελῆ ἀγάπην πρός τούς πάσχοντας συνανθρώπους μας ἐκ τῆς πανδημίας. Θά μᾶς ἐφώτιζαν νά εὑρεθοῦν λυσιτελεῖς δρόμοι διεξόδου πρός ἀντιμετώπισιν
τῆς πρωτόγνωρης αὐτῆς δοκιμασίας μας.
Ἄς αἰτούμεθα λοιπόν τάς εὐχάς των καί
τόν ἄνωθεν φωτισμόν.
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Τό οἱονδήποτε βιογραφικόν σημείωμα
καί ἄν διατυπώσει ἤ συμβουλευθῆ κανείς
καί διά τούς τρεῖς κορυφαίους σοφούς καί
ἁγίους ἱεράρχας θά μείνη ἔκθαμβος καί
«ἐνεός».
Ὁ Μ. Βασίλειος (330-379 μ.Χ.) ἐμελέτησε
φιλοσόφους, ποιητάς, ἱστορικούς, ἐπιστήμονας καί παιδαγωγούς. Ἐμπνευσμένος ἀπό
τό ἀρχαῖον πνεῦμα καί τό Φῶς τῆς Ἁγίας
Γραφῆς ἀπέβη ὁ μέγας ρήτωρ, ὁ ἀνατόμος
τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ὁ κοινωνικός ἐργάτης. Ἡ κοινωνική πολιτική ἦτο ἄγνωστος
εἰς τήν ἀρχαιότητα. Ὁ Βασίλειος πρόκειται
ὡς μέγα ὑπόδειγμα φιλανθρωπίας καί δράσεως. Ὁ κοινωνιστής αὐτός ἱεράρχης εἶναι
συνάμα ὁ γνώστης τῆς καθόλου ἐπιστήμης
καί φιλοσοφίας, ὁ κάτοχος τῆς ἀνθρωπολογίας καί τῆς κοσμολογίας.
Ὁ Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός (330-390
μ.Χ.) ὁ σπουδαῖος φίλος τοῦ Μ. Βασιλείου
εἶναι ὁ θεολόγος καί ποιητής. Εἶναι ὁ ἐσωστρεφής ἄνθρωπος, ἐνῶ ὁ φίλος του Βασίλειος τυγχάνει ὁ ἐξωστρεφής, κοινωνιστής.
Συμφωνοῦν ἀμφότεροι εἰς τήν κοινότητα,
τήν ταυτότητα, θά ἐλέγαμε, τοῦ χριστιανικοῦ ἰδεώδους καί πνεύματος.
Ὁ Γρηγόριος δι’ ὀλίγον χρόνον Πατριάρχης τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ταπεινός
ὤν, ἔφυγε «μακράν τοῦ θρόνου» ἀλλ’ ὄχι
καί τοῦ φθόνου «κάποιων ἐκκλησιαστικῶν
κύκλων τῶν χρόνων του». Εἶναι ἡ ποιητική
ἐκείνη φύσις καί λυρική καρδία, ἡ ὁποία
ἐκδηλώνεται εἰς ἔργον ποιητικόν 17.000
στίχων καί εἰς μέτρα ἀνακρεόντεια. Εἶναι
πνεῦμα ἀκοίμητον μέ ἄληκτον τόν πόθον
τοῦ «γνῶναι», τῆς γνώσεως. Ἀναδίδει τό
μύρον τῆς ἀγάπης καί τῆς εὐσέβειας, τῆς
βαθυστόχαστης σκέψεως καί συνάμα εἶναι
ὁ βαθύνους θεολογικός ἀνήρ.
Εἰς τήν Ἱστορίαν τῶν Γραμμάτων ὁ Γρηγόριος κατέχει κορυφαῖον θῶκον. Εἶναι ὁ
ὑψιπέτης ποιητής, ὁ λυρικός στοχαστής, ὁ
μέγας ὀρθόδοξος θεολόγος. Τῶν δύο πρώτων πατρίς ἦτο ἡ Καισαρεία καί ἡ Ναζιανζός, τοῦ τρίτου ἡ ἑλληνική Ἀντιόχεια. Εἶναι
δηλαδή ὁ Ἰωάννης μέ τήν προσονομασίαν

ΓΡΗΓΌΡΙΟΣ ΘΕΟΛΌΓΟΣ
Ὕμνος
(Στὴ Μνήμη π. Justin Mossey,
τοῦ ἀκαταπόνητου ἐργάτη τοῦ ἁγίου Γρηγορίου)
Ὦ πάντων ἐπέκεινα τὶ γάρ θέμις ἄλλο σε μέλπειν;
Πῶς λόγος ὑμνήσει σε; σὺ γὰρ λόγῳ οὐδενὶ ρητόν.
Πῶς νόος ἀθρήσει σε; σὺ γὰρ νόῳ οὐδενὶ ληπτός.
Μοῦνος ἐὼν ἄφραστος· ἐπεὶ τέκες ὅσσα λαλεῖται.
Μοῦνος ἐὼν ἄγνωστος· ἐπεὶ τέκες ὅσσα νοεῖται.
............
Ἴλαος εἴης,
Ὦ πάντων ἐπέκεινα˙ τὶ γάρ θέμις ἄλλο σε μέλπειν;
Ἔπη θεολογικὰ 29, Migne PG 37, 507.

Μετάφραση
Ὦ σὺ, ποὺ πάνω ἀπ’ ὅλα στέκεσαι
μὲ ποιό ἄλλο ὄνομα εἶναι ἐπιτρεπτὸ νὰ σὲ ψάλω;
Πῶς νὰ σὲ ὑμνήσῃ ὁ λόγος μας;
Ἐσένα κανένας λόγος δὲν μπορεῖ νὰ σὲ φτάσῃ.
Πῶς νὰ σὲ συλλάβῃ ἡ σκέψι μας;
Σὺ εἶσ’ ἀπρόσιτος στὴν ἀνθρώπινη σκέψι.
Μόνος σὺ ὑπάρχεις ἀνέκφραστος,
ἀφοῦ γέννησες ὅσα περιγράφει ὁ λόγος μας.
Μόνος σὺ μένεις ἄγνωστος,
ἀφοῦ γέννησες ὅσα ἡ ἀνθρώπινη σκέψι ἐγγίζει.
............
Γίνε ἵλεως,
Ὦ, σύ, ποὺ πάνω ἀπ’ ὅλα στέκεσαι·
πῶς ἀλλοιῶς εἶν’ ἐπιτρεπτὸ νὰ σὲ ψάλω;
(Ἀπόδοση στὰ νεοελληνικά
ὑπό κυροῦ Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Μεγαρίδος
Νικοδήμου, στό: Ἡ ἱκεσία ἑνός ἁγίου, Ἀθῆναι 19942, σελ. 46-48)
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Τοῦ κ. Ἠλία Λιαμῆ, Θεολόγου, Μουσικοῦ, δ. Θεολογίας,
Παιδαγωγοῦ

Ἡ διπλή ἀντίσταση τοῦ Γένους
Σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς τουρκικῆς κατάκτησης, ὁ στόχος ἦταν, «κάτι» πού ἐρχόταν
ἀπό τό παρελθόν ἔπρεπε νά ἐπιζήσει καί
τό Γένος νά εἶναι ἔτοιµο νά ξαναδώσει σέ
αὐτό τό «κάτι» τή λάµψη καί τό µεγαλεῖο
πού εἶχε χάσει µέ τήν Ἅλωση.
Αὐτό τό «κάτι» ἦταν κυρίως ἡ ἐλευθερία ἀπό τόν τουρκικό ζυγό. Ἦταν
ὅµως καί αὐτό πού θά γεννοῦσε ἡ
ἐλευθερία: Ἕνα νέο ἑλληνικό κράτος
µέ τίς ἀξίες καί τά ὁράµατα τῆς Ρωµηοσύνης, µίας κοινωνίας, δηλαδή, πού
θά στηριζόταν στή συµπόρευση µίας
πολιτικῆς ἐξουσίας δικαίου καί µίας
πνευµατικῆς δυνάµεως –τῆς Ὀρθόδοξης
Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας– µέ βασικά
χαρακτηριστικά, τήν φιλανθρωπία καί
τόν πνευµατικό ἀγώνα γιά θέωση τοῦ
ἀνθρώπου.
Οἱ µορφές ἀντίστασης ἐναντίον τοῦ κινδύνου, αὐτά τά ὁράµατα νά ἀτροφήσουν
καί νά ἐξαφανιστοῦν ἦταν δύο:
Πρῶτα ἡ ἔνοπλη ἀντίσταση ἡ ὁποία
ἐκδηλωνόταν περιστασιακά ὅταν ἡ καταπίεση εἶχε φτάσει πλέον στό ἀπροχώρητο καί
ὅταν οἱ συνθῆκες φαίνονταν νά εὐνοοῦν
ἕναν ξεσηκωµό. Σέ ὁλόκληρη τήν περίοδο
τῆς Τουρκοκρατίας ἐκδηλώθηκαν ἀρκετά
τοπικά ἡ καί εὐρύτερα ἐπαναστατικά κινήµατα καί ὅλα, πλήν τοῦ ’21, εἶχαν τραγική
κατάληξη.
Ὑπῆρχε ὅµως καί µία δεύτερη ἀντί-

σταση, µυστική, διαρκής, ἀναίµακτη
ἀλλά ὄχι ἀκίνδυνη: Ἦταν ἡ ρωµαίικη
ἑλληνική παιδεία, ἡ ὁποία δέν µετέδιδε
ἁπλῶς στίς ἐπόµενες γενεές ἕνα σύνολο
γνώσεων, ἀλλά, µέσῳ τῆς γλώσσας καί τῆς
ἱστορίας, κρατοῦσε ζωντανό τό ὅραµα µίας
ἐλεύθερης πατρίδας καί ἑνός πολιτισµοῦ ριζικά διαφόρου ἀπό ἐκεῖνον τοῦ κατακτητῆ.
Ἡ µέθοδος καί ἡ δοµή τῆς παιδείας
πού κληρονόµησε τό ὑπόδουλο γένος ἀπό
τήν βυζαντινή αὐτοκρατορία ἀποτελοῦσε
κύριο µέληµα κράτους. Μετά τήν Ἅλωση,
ἡ Ἐκκλησία ὡς πνευµατική ἀλλά καί
πολιτική κεφαλή τοῦ ὑπόδουλου γένους
ἀνέλαβε ἐκ τῶν πραγµάτων καί αὐτό
τό καθῆκον.
Ἡ διπλή ἔννοια τῆς παιδείας
Ἡ λέξη «παιδεία» ἔχει ἤδη ἀπό τήν
ἀρχαιότητα τήν ἔννοια κυρίως τῆς ἀνατροφῆς τοῦ παιδιοῦ, τῆς ἐκπαίδευσής
του µέσῳ µίας συστηµατικῆς διαδικασίας ἀγωγῆς καί τῆς ἀπόκτησης πρακτικῶν,
πνευµατικῶν, ἀλλά καί ἠθικῶν καί κοινωνικοπολιτικῶν γνώσεων.
Ἡ παιδεία ὅµως δέν περιορίζεται µόνο
σέ αὐτό. Ἐπεκτείνεται στό ἀπόθεµα τῶν
γνώσεων πού θά ἀκολουθήσουν τόν ἄνθρωπο σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς ζωῆς του, στήν
πνευµατική καλλιέργεια, στό ἦθος, τήν προσωπικότητα, τή γενικότερη συµπεριφορά
του, τή δυνατότητά του νά ἐνταχθεῖ ἁρµονικά καί νά συνεισφέρει θετικά στό κοινωνικό
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ΠΑΙΔΕΊΑ ΚΑΙ ΥΠΌΔΟΥΛΟ
ΓΈΝΟΣ

σύνολο καί, κυρίως, τή διαµόρφωση τῆς
πνευµατικότητας, δηλαδή τῶν ἀρχῶν, τῶν
ἀξιῶν του, τῶν ὁραµάτων του καί γενικότερα τῆς ὑπαρξιακῆς του συγκρότησης πού
θά ἀπαντήσει τά µεγάλα ἐρωτήµατα τῆς
ζωῆς καί τοῦ θανάτου. Αὐτοῦ τοῦ εἴδους
ἡ παιδεία ἀποτελεῖ τό ἰδεῶδες τόσο τῆς
ἀρχαίας ἑλληνικῆς κοινωνίας ὅσο καί τῆς
βυζαντινῆς.

Ἀκόµη καί ὅταν, ὑπό
τήν ἐπίδραση τοῦ Διαφωτισµοῦ, προέκυψαν
διαφωνίες µεταξύ τῶν
κύκλων τῶν Διαφωτιστῶν καί τῶν κύκλων
τοῦ Πατριαρχείου σχετικά µέ τήν ἀναλογία
τοῦ µείγµατος τῆς
παιδείας ..., ἡ ἀπόλυτη
συµφωνία γιά τή χρησιµότητα τῆς παιδείας
δέν ἀνεστάλη ποτέ.
Ἐκκλησία καί παιδεία
Θεωρητικά κείµενα καί µελέτες πού νά
διευκρινίζουν πῶς ἀκριβῶς οἱ κεφαλές τοῦ
Γένους ἀντιλαµβάνονταν διαχρονικά καί θεωρητικά τήν ἔννοια τῆς παιδείας δέν ὑπάρχουν. Τό θέµα ἀπασχόλησε συστηµατικά
τούς Ἕλληνες λόγιους ὅταν τό ὑπόδουλο
Γένος ἦρθε σέ ἐπαφή µέ τό ρεῦµα τοῦ Διαφωτισµοῦ. Μέχρι τότε, συµπεράσµατα µπορούµε νά βγάλουµε µόνο ἀπό τίς συνθῆκες
καί τίς διαδικασίες τῆς παιδείας κατά τόπους καί κατά περιόδο1.
1. Ἑλένης Ἀγγελομάτη-Τσαγκαράκη, «“Πρός ψυχικήν
ὠφέλειαν καί ἐπίδοσιν τοῦ ἡμετέρου γένους”. Οἱ

Εἶναι βέβαιον πώς, µέσα ἀπό τήν µελέτη
τῶν ἱστορικῶν συνθηκῶν, ἀναδεικνύεται ἡ πεποίθηση ὅλου τοῦ ὑπόδουλου
Γένους πώς ἡ παιδεία κράτησε ὅλο τό
βάθος καί τίς διαστάσεις πού κληρονόµησε ἀπό τήν ἀρχαία Ἑλλάδα καί
τό Βυζάντιο. Τό κύρος τῆς παιδείας ἀναδεικνύεται κατά τήν Τουρκοκρατία µέσα
ἀπό ἐκκλησιαστικά κείµενα, πατριαρχικές
ἐγκυκλίους ἀλλά καί κηρύγµατα λίγο ἤ
περισσότερο µορφωµένων κληρικῶν πού
προσπαθοῦν νά στηρίξουν τήν ρωµαίικη
παιδεία, ὅπως ὁ Ἅγιος Κοσµᾶς ὁ Αἰτωλός.
Ἡ παιδεία διαχρονικά καί µέ ποικίλους
τρόπους διακηρύσσεται ὡς τό ὑπέρτατο
ἀγαθό στή ζωή τῶν ἀνθρώπων, «θεάρεστον
καί θεοφιλές ἔργον»2. Συχνότατα ἡ ἄποψη
αὐτή θεµελιώνεται µέ τήν παράθεση κειµένων ἀπό τήν Ἁγία Γραφή (βλ. «δράξασθε παιδείας µήποτε ὀργισθῇ Κύριος καί ἀπολεῖσθε ἐξ
ὁδοῦ δικαίας» [Ψαλµ. 2,12]), τόν Ἀπ. Παῦλο
καί τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας3.
Ἀπό τά ἐκκλησιαστικά αὐτά κείµενα δέν
λείπουν –καί αὐτό εἶναι ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρον–, ἔστω καί σπανιότερα, κείµενα
τοῦ Πλάτωνα, τοῦ Ἀριστοτέλη, τοῦ Ξενοφώντα, τοῦ Ἐρµογένη καί ἄλλων ἀρχαίων
συγγραφέων4. Ἡ ἀναφορά στούς ἀρχαίους
Σοφούς ἐντάθηκε ἰδιαίτερα κατά τόν 18ο
αἰώνα ὅπου, ὑπό τήν ἐπίδραση τῶν ἐξελίξεων στή Δύση, τό θέµα «παιδεία» ἀρχίζει
καί ἀναζητᾶ ρίζες καί µέθοδο µέ πιό συστηµατικό τρόπο.

ἀντιλήψεις γιά τήν παιδεία κατά τήν Τουρκοκρατία», στό: Ἡ ζωή τῶν ὑπόδουλων Ἑλλήνων ἐπί Τουρκοκρατίας, Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
Πρακτικά Β΄ Συνεδρίου, ἐκδ. Ἀρχονταρίκι, Ἀθήνα
2014, 211.
2. Ὅπ. παρ., ὑποσ. 1 & 2, 212.
3. Ὅπ. παρ.., 213.
4. «Θέσεις τινές τῆς οἰκοδομῆς τῶν σχολείων Χρυσάνθου πρεσβυτέρου καί ἀρχιμανδρίτου τοῦ Παναγίου Τάφου», στό: Βαγγέλη Σκουβαρᾶ, Χρύσανθος
Νοταρᾶς πατριάρχης Ἱεροσολύμων, ἕνας πρωτοπόρος
τοῦ νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ, Ζεύς Ὀμαγύριος, 1
(1971-1972), 127-144.
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Παρά τίς ἐλλειπεῖς πηγές, ἕνα συµπέρασµα εἶναι ἀδιαµφισβήτητο: τό Γένος
κράτησε διπλή τήν ἔννοια τῆς παιδείας,
ἡ ὁποία συχνά ἀναφέρεται καί ὡς σοφία. Τήν ἀκριβή ἔννοια αὐτῆς τῆς διπλῆς
Σοφίας διευκρινίζει διεξοδικά ὁ Χρύσανθος
Νοταρᾶς:
«Μέ δύο τρόπους ἀποκτιέται ἡ σοφία στήν
Ἁγία Γραφή: Κατά πρῶτον, µέ αὐτό πού ὀνοµάζοµαι “θεοσέβεια” δηλαδή τόν φόβο τοῦ Θεοῦ
καί µέ τῆς ζωῆς τό µέτρο, τό ὁποῖον ἔρχεται
ὡς ἐπακόλουθο. Κατά δεύτερον µέ τήν ἄσκηση
τῆς διάνοιας στούς φυσικούς νόµους καί στήν
ἐπακόλουθη τεχνική γνώση, τά ὁποῖα ἔµµεσα
µποροῦν νά ὁδηγήσουν καί στήν γνώση τοῦ
ὑπέρ φύσιν. Ἔτσι Σοφία ὀνοµάζεται ἡ ἐπιστήµη
καί τῶν θείων καί τῶν ἀνθρώπινων πραγµάτων»5 (µεταγλ. τοῦ συντάκτη).
Οἱ ρίζες αὐτοῦ τοῦ διαχωρισµοῦ
βρίσκονται στήν βυζαντινή ἀλλά καί
στήν ἀρχαιοελληνική παράδοση καί
ἐπαληθεύουν τήν διαχρονικότητα τῆς
ἑλληνικῆς - ρωµαίικης Παιδείας. Ὁ Πυθαγόρας ἦταν ἐκεῖνος πού πρῶτος ἔκανε
χρήση τῆς διπλῆς σοφίας λέγοντας:

Ὅταν ἀναζητοῦνται τά ἀγαθά πού προκύπτουν ἀπό τήν παιδεία στίς πηγές, τόσο
κατά τή διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας, ὅσο
καί στήν περίοδο λίγο πρίν τήν Ἐπανάσταση,
παρουσιάζεται µεταξύ ὅλων τῶν πνευµατικῶν κεφαλῶν τοῦ Γένους µία συµφωνία
στά περισσότερα, ἄν ὄχι σέ ὅλα τά σηµεῖα.

Γιά ὅλες τίς κεφαλές τοῦ Γένους,
διαχρονικά, ἡ ἔλλειψη
Παιδείας εἶχε ὡς
συνέπεια τήν ἀµάθεια
καί τήν ἀπαιδευσία.
Ἡ παραδοσιακή ἄποψη περί τοῦ σκοποῦ τῆς παιδείας ἦταν πώς, πρωτίστως, θά
πρέπει νά ὁδηγεῖ στήν ἠθική τελείωση τοῦ
ἀνθρώπου καί τήν ὀρθή καί πλήρη κατανόηση τῆς χριστιανικῆς θρησκείας, µέσῳ τῆς
ὁποίας ἐπιτυγχάνεται ἡ ψυχική σωτηρία.
Παράλληλα ὅµως, δινόταν ἔµφαση στό ρόλο
της ὡς πρός τή διάπλαση τοῦ χαρακτήρα
τῶν ἀνθρώπων, τήν ἀπόκτηση τῆς ἀρετῆς
καί ἄλλων ἐπιθυµητῶν ἠθικῶν στοιχείων,
πού εἶναι σηµαντικά γιά τή λειτουργία τῆς
κοινωνίας καί τή συµµετοχή τοῦ ἀτόµου σέ
αὐτή. Μέ περιεκτικό καί ὑπέροχο τρόπο,
σέ µία µόνο φράση πού περιλαµβάνεται
σέ ἔγγραφο σύστασης σχολείου στή Λάρισα στά 1731, περιγράφεται τό διαχρονικό
ἰδεῶδες τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας:

«Ἡ σοφία εἶναι ἡ ἐπιστήµη ὅλων τῶν θείων καί τῶν ἀνθρώπινων. Καί θείων ὀνοµάζω
αὐτῶν πού ἀφοροῦν τόν τέλειο καί ὑπερτέλειο
καί ἄπειρο Θεό καί ὅλα ἐκεῖνα πού δηµιουργήθηκαν ἀπό αὐτόν. Καί ἀνθρώπινων ὀνοµάζω
ὅλων τῶν πράξεων τῶν ἀνθρώπων καί ὅλων
τῶν ἔργων του»6 (µεταγλ. τοῦ συντάκτη).
Αὐτά παραπέµπουν ἄµεσα καί στή
βυζαντινή παράδοση µέ τόν διαχωρισµό
τῆς ἔξωθεν κοσµικῆς σοφίας, δηλαδή τῆς
ἀρχαίας Ἑλληνικῆς παιδείας, ἀπό τήν ἔσωθεν, τήν πνευµατική, τή χριστιανική πίστη,
τή θεολογία7.

«Καί ὅπου εἰσί σχολεῖα ἑλληνικῶν µαθηµάτων ἐκεῖσε σεµνότης ἀνθεῖ, καί µετριότης καί
εὐγένεια»8.

5. «Θέσεις τινές…», κώδικας ΜΠΤ 411, 217.
6. Νικηφόρου Θεοτόκη, Στοιχεῖα Φυσικῆς ἐκ τῶν νεωτέρων συνερανισθέντα ὑπό Νικηφόρου ἱερομονάχου
(...), τ. Α΄, Λειψία 1766, 1-3.
7. Donald M. Nicol, Church and Society in the Last Cen-

turies of Byzantium, Cambridge University Press,
Cambridge and New York 1979, 31-65.
8. Ἑλένης Ἀγγελομάτη-Τσουγκαράκη, «Συμβολή στήν
ἱστορία τῆς οἰκονομικῆς, κοινωνική καί ἐκπαιδευ-

17

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

Πλήρης ταύτιση ἐκκλησιαστικῶν καί
λαϊκῶν λογίων γιά τό περιεχόµενο καί
τήν ἀνάγκη τῆς παιδείας

Ἡ διπλή σοφία

Γιά ὅλες τίς κεφαλές τοῦ Γένους, διαχρονικά, ἡ ἔλλειψη Παιδείας εἶχε ὡς συνέπεια τήν ἀµάθεια καί τήν ἀπαιδευσία,
οἱ ὁποῖες θεωροῦνταν τά µεγαλύτερα ἴσως
τῶν δεινῶν πού ταλάνιζαν τό ὑπόδουλο
Γένος καί εἶχαν ὡς ἀποτέλεσµα τήν ἀπώλεια τῆς ἐλευθερίας του. Σέ ὅλα σχεδόν τά
σωζόµενα κείµενα, ἀπό τήν Ἅλωση καί
ἑξῆς, ἀναφερόταν µέ κάθε τρόπο τό γεγονός πώς οἱ Ἕλληνες πού εἶχαν φωτίσει
τούς ἄλλους, εἶχαν οἱ ἴδιοι περιπέσει
σέ βαθύτατο σκότος. Κείµενα λογίων,
ἐπιστολές Πατριαρχῶν, δοκίµια Ἐξάρχων
τοῦ Πατριαρχείου, ἐµπνευσµένες πραγµατεῖες Διδασκάλων τοῦ Γένους, ὅπως τοῦ
Εὐγένιου Βούλγαρη9 καί τοῦ Ἀδαµάντιου
Κοραῆ10, σηµειώνουν τίς καταστρεπτικές
συνέπειες τῆς ἀµάθειας, ἡ ὁποία ὄχι µόνον κρατᾶ τούς Ἕλληνες στό ἐπίπεδο τῶν
ἀλόγων ζώων ἀλλά καί τούς ταπεινώνει
ἀπέναντι στούς ἄλλους λαούς11.
Ἀκόµη καί ὅταν, ὑπό τήν ἐπίδραση τοῦ
Διαφωτισµοῦ, προέκυψαν διαφωνίες µεταξύ τῶν κύκλων τῶν Διαφωτιστῶν καί
τῶν κύκλων τοῦ Πατριαρχείου σχετικά µέ
τήν ἀναλογία τοῦ µείγµατος τῆς παιδείας
µεταξύ τῶν νέων ἐντυπωσιακῶν ἐπιστηµονικῶν ἐπιτευγµάτων τῆς Δύσεως καί τῆς
παραδοσιακῆς γνώσης πού ἐπί αἰῶνες καλλιεργοῦνταν στό ὑπόδουλο Γένος, ἡ ἀπόλυτη συµφωνία γιά τή χρησιµότητα τῆς
παιδείας δέν ἀνεστάλη ποτέ.
Σέ κάθε ἰσορροπία πάντοτε καραδοκοῦν
τά ἄκρα. Ἔτσι, οἱ λόγιοι, ἰδιαίτερα ἐκεῖνοι
πού εἶχαν στενή ἐπαφή µέ τόν Διαφωτισµό
τῆς Δύσης, θέλοντας νά ἐπικρίνουν τή θρητικῆς ζωῆς τῆς Λάρισας κατά τήν Τουρκοκρατία»,
στό : Μεσαιωνικά καί Νέα Ἑλληνικά, τ. 3 (1990), 324.
9. Ἡ Λογική ἐκ παλαιῶν τε καί νεωτέρων συνερανισθεῖσα… ἐκδοθεῖσα σπουδῇ τε καί φιλοτίμῳ δαπάνῃ
τοῦ Ἐλλογιμωτάτου καί Ἐξοχωτάτου ἐν Ἰατροφιλοσόφοις κυρίου Θωμᾶ Μανδακάσου…, Λειψία 1766, 40.
10. Τά εἰς διαφόρους συγγραφεῖς ἐκδοθέντας ἀπό τόν Κοραήν Προλεγόμενα (Δεύτερον ἐκδιδόμενα διά συνδρομῆς
τῶν ὁμογενῶν), ἀ.τ. 1815, 197-201, 245, 249, 250.
11. Ἑλένης Ἀγγελομάτη-Τσαγκαράκη, «“Πρός ψυχικήν
ὠφέλειαν…”», 218-220.

σκοληψία (καί ὄχι τήν πίστη), διετύπωσαν
ἐνίοτε ἀκραῖες θέσεις γιά τήν παραδοσιακή
παιδεία, οἱ δέ ὁπαδοί τῆς παραδοσιακῆς
γνώσης, θέλοντας νά ἐπικρίνουν τή µονοµέρεια τῆς ἐπιστήµης καί τήν ὑποτίµηση τοῦ
ὑπαρξιακοῦ - πνευµατικοῦ χαρακτήρα τῆς
µόρφωσης, διετύπωσαν ἐνίοτε ἀπορριπτικές θέσεις γιά κάθε τί πού ἐρχόταν ἀπό τή
Δύση.
Ἡ σταδιακή ἀναγέννηση
τῆς Παιδείας τοῦ Γένους
καί ἡ συµµετοχή τῆς Ἐκκλησίας
Οἱ δύο πρῶτοι αἰῶνες τῆς ὀθωµανικῆς
ὑποδούλωσης χαρακτηρίζονται ἀπό ὅλους
τούς ἱστορικούς, βάσει τῶν πηγῶν, ὡς
αἰῶνες σκότους καί βαθιᾶς ἀµάθειας.
Ἀκόµη ὅµως καί κατά τήν περίοδο αὐτή,
ἡ Ἐκκλησία συνέχισε νά τροφοδοτεῖ τόν
ὑπόδουλο Ἑλληνισµό µἐ ξεχωριστές µορφές:
Ὁ ἅγιος Δαµασκηνός ὁ Στουδίτης
ὑπῆρξε κληρικός, λόγιος, µαχητικός ὀρθόδοξος συγγραφέας. Γεννήθηκε στή Θεσσαλονίκη τό 1520. Τό 1560 ἐξελέγη Ἐπίσκοπος
Λητῆς καί Ρεντίνης. Τό 1574 ἐκλέγεται Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἄρτης. Ὑπῆρξε
πραγµατικός Δάσκαλος τοῦ Γένους. Μεταξύ
ἄλλων ἔγραψε τόν «Θησαυρό Δαµασκηνοῦ τοῦ ὑποδιακόνου καί Στουδίτου
τοῦ Θεσσαλονικέως, µετά τῆς προσθήκης ἐν τῷ τέλει καί ἑτέρων ἑπτά λόγων
ψυχοφελεστάτων καί τῆς ἐξηγήσεως
τοῦ Πάτερ ἡµῶν». Τό βιβλίο περιεῖχε 36
ἁγιολογικούς πανηγυρικούς καί ἠθικούς
λόγους, γραµµένους σέ γλώσσα κατανοητή
ἀπό τόν ἁπλό λαό. Μεταφράστηκε σέ ὅλες
τίς γλῶσσες τῶν Βαλκανίων καί ὠφέλησε τά µέγιστα τούς Ὀρθοδόξους, οἱ ὁποῖοι
ἔπρεπε νά σταθοῦν ὄρθιοι ἀπέναντι στό
καταπιεστικό Ἰσλάµ καί τήν προπαγάνδα
τῶν Δυτικῶν Χριστιανῶν12.
12. Κωνσταντίνου Ἰ. Χολέβα, Τό 1821 σήμερα. Τά μηνύματα τοῦ 1821 καί τά σύγχρονα ἐθνικά θέματα, ἐκδ.
Ἀρχονταρίκι, Ἀθήνα 2020, 75.
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Τό 1572 γεννήθηκε στήν Κρήτη ἕνας κορυφαῖος Διδάσκαλος τοῦ Γένους, ὁ Κύριλλος Λούκαρις. Σπούδασε στή Βενετία καί
στήν Πάδοβα τῆς Ἰταλίας. Τό 1620 ἐξελέγη
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Μέ δύο
περίφηµα κείµενά του τοῦ 1616, γραµµένα
σέ δηµώδη γλώσσα, προσπάθησε νά ἀφυπνίσει τήν ἐθνική συνείδηση τῶν Ἑλλήνων
καί νά τούς στρέψει στήν µόρφωση καί τήν
συνειδητή Ὀρθόδοξη Χριστιανική πίστη.
Ἀντιµετώπισε τό κήρυγµα τῶν Λατίνων καί
µέ ὑπέροχο καί γλαφυρό τρόπο ἀπευθύνεται
σέ αὐτούς λέγοντας:
« Ἔχουν δίκιο οἱ Λατίνοι ὅταν λέγουν πώς
δέν ἔχουµε σήµερα σοφία καί ἀλήθεια. Ἀλλά ἄς
µετρήσουν δυό πράγµατα: πρῶτα ὅτι τόν καιρόν
ὅπου ἡ Ἑλλάδα ἦταν ἡ πατρίδα τῆς σοφίας,
οἱ Ἕλληνες εἶχαν τούς Λατίνους γιά βαρβάρους. Καί τώρα, ἄν ἐµεῖς γίναµε βάρβαροι καί
ἐκεῖνοι σοφοί, δέν εἶναι παράξενο. Ἡ φτώχια
καί ἡ ἀπώλεια τῆς βασιλείας (Ρωµανίας) τό
προκάλεσαν καί ἄς ἔχουµε ὑποµονή. Δεύτερον,
ἄς σκεφτοῦν ὅτι κι ἄν δέν ἔχουµε ἐξωτερική
σοφία, µέ τή χάρη τοῦ Χριστοῦ ἔχουµε σοφία
ἐσωτερική καί πνευµατική, πού στολίζει τήν
ὀρθόδοξη πίστη µας. Καί σ’ αὐτό πάντοτε θά
εἴµαστε ἀνώτεροι ἀπό τούς Λατίνους. Ἄν εἶχε
βασιλέψει ὁ Τοῦρκος στήν Φραγκία δέκα χρό13. Ὅπ. παρ., 80.

νια, χριστιανούς δέν θά εὕρισκες. Καί στήν
Ἑλλάδα τριακόσια χρόνια τώρα τούς βρίσκεις
νά ὑποφέρουν καί νά βασανίζονται γιά τήν πίστη τους. Τήν σοφία σου (Δύση) δέν τήν θέλω
ἄν εἶναι νά χάσω τήν πίστη στόν Χριστό. Μακάρι νά ἔχω καί τά δύο. Ἀλλά ἄν εἶναι νά διαλέξω,
προτιµῶ τόν Χριστό»14.
Μόλις ἀπό τά τέλη τοῦ 17ου αἰώνα φαίνεται νά ἀνατέλλει µία ἐπιθυµία συστηµατικῆς δράσης. Ἔτσι π.χ., οἱ Καστοριανοί τῆς
Πόλης ἔγραψαν τό Μάϊο τοῦ 1682 στούς
συµπατριῶτες τους στήν Καστοριά:

«Τήν σοφία σου
(Δύση) δέν τήν θέλω
ἄν εἶναι νά χάσω τήν
πίστη στόν Χριστό.
Μακάρι νά ἔχω
καί τά δύο. Ἀλλά
ἄν εἶναι νά διαλέξω,
προτιµῶ τόν Χριστό».
«Εἶναι λοιπόν µεγάλη µας ἀγνωσία ὅπου οἱ
µέν ἄλλοι ἄνθρωποι καί ξένοι νά ποτίζωνται
ἀπό τήν πηγή τῆς πατρίδας µας καί ἡ ἐδική
µας πατρίς νά µένη διψασµένη καί σκοτισµένη
ἀπό τή σκότωσιν τῆς ἀµάθειας καί τήν δίψα
τῶν µαθηµάτων»15.
Καί συνεχίζουν, ζητώντας νά δηµιουργηθεῖ σχολεῖο στήν Καστοριά.
Τήν ἴδια ἐποχή –µέσα τοῦ 17ου αἰώνα,
ἰδιαίτερα ἀρχές τοῦ 18ου– αὐξάνονται µέ
γεωµετρική πρόοδο οἱ δωρεές καί τά κληροδοτήµατα γιά ἵδρυση σχολείων, µέ σκεπτικό
σχεδόν πανοµοιότυπο, κάτι πού µᾶς ἐπιτρέπει νά παρατηρήσουµε δύο σηµαντικά
σηµεῖα:
14. Ὅπ. παρ., 86-8.
15. Γεωργίου Κουρνούτου, «Σχολεῖα τῆς Τουρκοκρατούμενης Καστοριᾶς», Γέρας Ἀντωνίου Κεραμοπούλου, Ἀθήνα 1953, 428-429.
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Ὁ Μητροπολίτης Λαρίσης Διονύσιος
ὁ Φιλόσοφος (γιά τούς ὁπαδούς του)
ἤ Σκυλόσοφος (γιά τούς κατακτητές)
γεννήθηκε τό 1541 στήν Ἤπειρο, καί θανατώθηκε µαρτυρικά ἀπό τούς Τούρκους
τό 1611, µετά τήν ἀποτυχία τῆς δεύτερης
ἐξεγέρσεώς του. Ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Λαρίσης τό 1593. Συµµετεῖχε στήν προσπάθεια
νά πειστεῖ ἡ Δύση γιά τήν ἀναγκαιότητα
ἀπελευθέρωσης τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων.
Ἀξίζει νά ἀναφερθεῖ, διότι συνδύασε τήν
πλούσια µόρφωσή του µέ τό ἀγωνιστικό
φρόνηµα, κάτι πού ἀποδεικνύεται ἀπό τήν
ἀνάληψη τῆς ἡγεσίας δύο ἐξεγέρσεων µέ
τραγική βεβαίως κατάληξη13.

• Πρῶτον, µία συνείδηση τοῦ λαµπροῦ
πολιτιστικοῦ παρελθόντος πού διεγείρει τό φιλότιµο νά φανοῦν οἱ σύγχρονοι
Ἕλληνες ἀντάξιοι τῶν προγόνων τους πού
φώτισαν τόν κόσµο.
• Δεύτερον, ἡ βαθιά δίψα γιά µάθηση ἡ
ὁποία προηγεῖται τουλάχιστον ἕνα αἰώνα
ἀπό τόν Διαφωτισµό, πράγµα πού ἀποδεικνύει πώς οἱ Ἕλληνες δέν περίµεναν
τά Φῶτα τῆς Δύσεως γιά νά θυµηθοῦν
τήν ἀνάγκη τῆς παιδείας.
Τήν προσφορά µεµονωµένων ἀτόµων
ἀκολούθησαν πιό ὀργανωµένες πρωτοβουλίες. Κάτοικοι ὁλόκληρων χωριῶν, ἀπό
Δήµους, Κοινότητες ἀλλά καί συντεχνίες
ἄρχισαν νά ἐπιδίδονται σέ συστηµατικούς
ἐράνους. Οἱ γουναράδες π.χ. τῆς Κωνσταντινούπολης, οἱ ὁποῖοι «ὡς εὐσεβεῖς
καί φιλέλληνες» ἀφιέρωσαν 3.500 γρόσια
γιά τή λειτουργία τῆς σχολῆς τῆς Πάτµου
τό 175316, στό χωριό Τρύπη τῆς Λακωνίας τό 174617, στό Μεσολόγγι18, στό Ναύ16. Ἰωακείμ Φορόπουλος, « Ἔγγραφα τοῦ Πατριαρχικοῦ
Ἀρχειοφυλακίου. Πηγαί τῆς ἱστορίας, ἱδρύσεως,
συντηρήσεως καί διοικήσεως τῶν Σχολῶν τοῦ
Γένους ἐν Κωνσταντινουπόλει καί ταῖς ἐπαρχίαις
τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου», Ἐκκλησιαστική Ἀλήθεια,
ἔτος Κ΄ (1900), 303.
17. Ὅπ. παρ., 515-517.
18. Ὅπ. παρ., 519-520.

πλιο19 καί στή Λάρισα20 ἔχουµε ἵδρυση
σχολείων µέ ποικιλόµορφη ἐνίσχυση, εἴτε
τῶν ἀποδήµων, εἴτε µέσῳ τῶν ἐράνων, εἴτε
ἀκόµα καί µέ τήν ἐνίσχυση Ἡγεµόνων τῆς
Μολδοβλαχίας21.
Σέ ὅλες αὐτές τίς πρωτοβουλίες, ἡ
Ἐκκλησία εἶναι παροῦσα, εἴτε προσφέροντας πόρους, εἴτε ἐνθαρρύνοντας εὔπορους
συµπατριῶτες νά συνεισφέρουν, εἴτε τονίζοντας σέ κάθε περίπτωση τήν ὠφέλεια τῆς
παιδείας καί τήν εὐεργεσία πού προκύπτει
πρός τό Γένος ἀπό τήν ἵδρυση σχολείων.
Ὅσοι συµβάλλουν στό ἔργο αὐτό χαρακτηρίζονται «φιλοπάτριδες καί φιλογενεῖς, φιλόµουσοι καί φιλόκαλοι, καί τῆς παιδείας προστάτες».
Ἀντιθέτως, ἐκεῖνοι πού παρακωλύουν τή
λειτουργία τῶν σχολείων, συνήθως µέ καταχρήσεις τῶν κληροδοτηµάτων, χαρακτηρίζονται ὡς «ἐχθροί του καλοῦ, Θεοµάχοι καί
διῶκτες τῆς ἀρετῆς καί τοῦ Γένους, ἐπίβουλοι»
καί σχεδόν πάντοτε ἀπειλοῦνταν ἀπό τήν
Ἐκκλησία µἐ ἀφορισµό γιά τή ζηµιά καί τήν
ψυχική βλάβη πού προξενοῦν στό Γένος22.

19. Ὅπ. παρ., 517-518.
20. Ἑλένης Ἀγγελομάτη-Τσουγκαράκη, «Συμβολή…»,
τ. 3, (1900), 293-302, 322-326.
21. Ἑρμῆς ὁ Λόγιος, 16 (15 Αὐγούστου 1819), 682-688.
22. Ἰ. Φορόπουλου, ὅπ. παρ., 398.

1. Ὑπενθυμίζουμε στούς συνδρομητές καί συνδρομήτριες τοῦ περιοδικοῦ μας,
τήν ἀνανέωση τῶν συνδρομῶν τους.
2. Ἡ ἐτήσια συνδρομή γιά τό ἐσωτερικό ὁρίζεται στά 15 €, γιά τήν Κύπρο στά 20€,
καί γιά τό ἐξωτερικό στά 30€.
Ἡ καταβολή μπορεῖ νά γίνει στά κατά τόπους βιβλιοπωλεῖα τῆς «ΖΩΗΣ» ἤ στούς
ἀντιπροσώπους.
3. Ἡ καταβολή συνδρομῶν μέσω e-banking, παρακαλοῦμε νά συνοδεύεται ὑποχρεωτικά ἀπό τό ὄνομα τοῦ καταθέτη, καί εἰ δυνατόν νά ἐνημερώνεται ἡ Γραμματεία τοῦ
περιοδικοῦ μας μέσω ἠλεκτρονικοῦ μηνύματος στό ellinochr.agogi@gmail.com.
Τό ΙΒΑΝ γιά τραπεζική πληρωμή (Τράπεζα Eurobank) εἶναι:
GR 8002602010000930100366731
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Τοῦ κ. Γεωργίου Θ. Μηλίτση, Διδασκάλου,
Εἰδικοῦ Παιδαγωγοῦ

Ὄχι μόνον οἱ γονεῖς ἤ οἱ
ἐκπαιδευτικοί ἀλλά καί ἄλλοι πού

ἀπασχολοῦνται μέ τή διαπαιδαγώγηση τῶν
παιδιῶν παραπονοῦνται ὅτι στίς μέρες μας
τά παιδιά εἶναι ἀπείθαρχα, δηλαδή δέν
ἀκοῦν τίς συμβουλές τους, κάνουν φασαρία
καί γενικά ἡ συμπεριφορά τους δέν εἶναι
αὐτή πού οἱ ἴδιοι ἐπιθυμοῦν. Γιά ὅλα αὐτά,
λέγουν, φταῖνε ἡ τηλεόραση, τά βιντεοπαιχνίδια καί γενικά ὅλοι οἱ ἄλλοι παράγοντες
ἐκτός ἀπό αὐτούς.
Ἡ πειθαρχία εἶναι μιά ἀπό τίς πιό σημαντικές, ἀλλά ταυτόχρονα, καί μία ἀπό τίς πιό
ἀκατανόητες λέξεις γιά τούς γονεῖς. Ὅλοι
οἱ γονεῖς συμφωνοῦν ὅτι τά παιδιά χρειάζονται πειθαρχία, ἀλλά ὑπάρχουν πολλές
ἀπόψεις γιά τό πῶς θά τήν πετύχουν.
Γεννᾶται, λοιπόν, τό ἐρώτημα: τί λέμε
πειθαρχία καί πῶς μποροῦμε νά τή διδάξουμε καί νά κάνουμε τά παιδιά μας νά τήν
ἐνστερνιστοῦν καί νά γίνουν πειθαρχημένα;

σέ ὅλες τίς λατινογενεῖς γλῶσσες, ἡ λέξη
πειθαρχία μεταφράζεται discipline. Ἡ λέξη
discipline ἤ disciplina ( Ἰταλικά) προέρχεται
ἀπό τή λατινική λέξη disciplina πού μεταφράζεται στά Ἑλληνικά ὡς διδασκαλία, ενῶ
discipulus σημαίνει μαθητής.
Ὅταν, λοιπόν, λέμε πειθαρχία ἐννοοῦμε,
μεταφράζοντας τήν ἀγγλική λέξη discipline
στά ἑλληνικά, καθοδήγηση ἤ ἐκμάθηση
νέας συμπεριφορᾶς.
Στίς μέρες μας ἔχουν γραφεῖ πολλά
ἄρθρα ἀπό παιδαγωγούς καί ψυχολόγους
πού ἀναφέρονται στήν πειθαρχία. Ὁρισμένοι εἶναι φανατικοί ἐναντίον τῆς πειθαρχίας, ἐνῶ ἄλλοι τή θεωροῦν ἀπαραίτητη
γιατί συμβάλλει στήν ὁμαλή κοινωνική ζωή.

Τί λέμε πειθαρχία
Ὅταν ἀκοῦμε τή λέξη πειθαρχία τό μυαλό μας συνήθως πηγαίνει στήν αὐστηρότητα, στίς σωματικές ποινές καί γενικά σέ κάτι
πού εἶναι δυσβάστακτο γιά τόν ἄνθρωπο
καί εἰδικά γιά τό παιδί.
Ἡ λέξη πειθαρχία εἶναι σύνθετη καί
παράγεται ἀπό τίς λέξεις πείθομαι καί
ἀρχή, δηλαδή πείθομαι σ’ αὐτό πού μοῦ
λέγουν οἱ ἀρχές τίς πολιτείας ἤ οἱ μεγαλύτεροί μου. Στήν ἀγγλική γλώσσα, ἀλλά καί

Ὅλοι μας πιστεύουμε ὅτι ἡ πειθαρχία
διδάσκει τό παιδί πῶς νά ἀκολουθήσει
ἕναν κώδικα συμπεριφορᾶς, δηλαδή εἶναι
ἕνα μέσον γιά τούς γονεῖς γιά νά κάνουν
τό παιδί νά συμπεριφέρεται σωστά καί νά
εἶναι κοινωνικά ἀποδεκτό.
Δέν πρέπει ποτέ νά ξεχνοῦμε ὅτι γιά νά
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ΠΑΙΔΊ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΊΑ

μπορέσει ἕνα παιδί νά γίνει πειθαρχημένο,
ἀνεξάρτητο, νά ἔχει ἄποψη καί αὐτοπεποίθηση πρέπει προηγουμένως νά ἔχει ἀρχές
καί ἕνα σταθερό πλαίσιο μέσα στό ὁποῖο νά
μπορεῖ νά κινεῖται εὔκολα καί μέ ἀσφάλεια.

Αἰτίες ἀπειθαρχίας
Εἶναι φυσικό ὅταν οἱ γονεῖς διαπιστώνουν ὅτι τό παιδί τους εἶναι ἀπείθαρχο νά
ἀναρωτηθοῦν «τί φταίει; Μήπως εὐθυνόμαστε ἐμεῖς;».
Δέν πρέπει νά μᾶς διαφεύγει ὅτι τό
παιδί πολλές φορές ἐκδηλώνει ἄσχημη ἤ
προβληματική συμπεριφορά ἐπειδή δέν
γνωρίζει πῶς ἀλλιῶς νά συμπεριφερθεῖ ἤ
ἐπειδή δέν εἶναι σέ θέση νά ἐκφράσει τίς
ἐπιθυμίες του ἤ ἐπειδή κάτι τό ἐνοχλεῖ ἤ
γιατί αἰσθάνεται ὅτι δέν τό ἀγαποῦν ἤ ὅτι
τό παραμελοῦν ἤ γιά νά τραβήξει τήν προσοχή τῶν γονέων του καί τῶν ἄλλων.
΄Ἔχοντας τά παραπάνω ὡς βάση ἕνας
ἀπό τούς κύριους στόχους τῆς πειθαρχίας
εἶναι νά μάθουμε στό παιδί νά ἐπικοινωνεῖ
καλύτερα μέ μᾶς τούς γονεῖς του, μέ τούς
ἐκπαιδευτικούς του καί μέ τούς συνανθρώπους του.

Πῶς θά διδάξουμε
τήν πειθαρχία
Οἱ μέθοδοι πού ἀκολουθοῦν οἱ γονεῖς
γιά νά διδάξουν τήν πειθαρχία στό παιδί

τους εἶναι οἱ ἑξῆς: Πολλοί χρησιμοποιοῦν
τήν τιμωρία, δηλαδή βάζουν τό παιδί σέ μιά
γωνιά, τό στεροῦν ἀπό ὅλα τά δικαιώματά
του ἤ τό κτυποῦν.
Ἄλλοι συζητοῦν μέ τό παιδί τους, τοῦ
ἐξηγοῦν τά ἀποτελέσματα πού μπορεῖ νά
ἔχει μιά ἀπειθαρχία του καί ποιές εἶναι οἱ
συνέπειες τῆς παραβίασης τῶν κανόνων τῆς
καλῆς συμπεριφορᾶς. Κατά τή διάρκεια τῶν
συνομιλιῶν μέ τό παιδί τους, χρησιμοποιοῦν
λογικά ἐπιχειρήματα καί θετική ἐνίσχυση.
Πολλές φορές τά παραπάνω εἶναι ἀποτελεσματικά καί δίνουν τήν εὐκαιρία στό
παιδί νά εἶναι ἐπιτυχημένο κι εὐτυχισμένο
ἤ μπορεῖ νά τό κάνουν ἐπαναστάτη πού
μισεῖ κάθε ἐξουσία ἀλλά καί τήν τάξη.
Δέν πρέπει νά ξεχνοῦμε ὅτι ἡ πειθαρχία
ἔχει σάν στόχο της νά βοηθήσει τό παιδί νά
μάθει τά ὅρια μεταξύ καλῆς καί κακῆς συμπεριφορᾶς. Ὡς γονεῖς πρέπει νά ἐξηγοῦμε
στό παιδί γενικά ἀποδεκτούς κανόνες συμπεριφορᾶς καί ὅτι δέν πρέπει ποτέ νά
κάνει κακό σέ ἄλλους συνανθρώπους του.
Θά πρέπει νά ξέρουμε ὅτι γιά κάθε ἡλικία πρέπει νά χρησιμοποιοῦμε διαφορετικές μεθόδους γιά νά πετύχουμε τήν πειθαρχία τοῦ παιδιοῦ.
Ἄς δοῦμε πώς θά τήν πετύχουμε:
Α΄
3-5 ἐτῶν. Στήν ἡλικία αὐτή τό παιδί
καταλαβαίνει τί τοῦ λέμε καί μπορεῖ νά τά
ἐφαρμόσει. Ἀκόμα μπορεῖ νά καταλάβει τή
σχέση πού ὑπάρχει μεταξύ τῶν ἐνεργειῶν
του καθώς καί τίς συνέπειες πού ἀκολουθοῦν.
Ἀκόμα, θέλει νά κάνει ὅλα ὅσα τοῦ λέμε
μέ τόν δικό του τρόπο, γι’ αὐτό πρέπει νά
τοῦ ἐξηγήσουμε γιατί τοῦ βάζουμε ὁρισμένους περιορισμούς. Αὐτό θά τό πετύχουμε
μέ τούς ἑξῆς τρόπους:
1. Θετική πειθαρχία. Ὡς γονεῖς προσέχουμε κυρίως τά καλά πράγματα πού κάνει
τό παιδί. Μέ τήν πράξη μας αὐτή τονίζουμε
στό παιδί ποιές ἐνέργειες πρέπει νά κάνει
γιά νά εἴμαστε εὐχαριστημένοι. Ἔχει ἀπο-
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θά ἐπιδεινώσει τήν κατάσταση. Στήν περίπτωση αὐτή πρέπει νά ἀφεθεῖ νά ἠρεμήσει
καί ἀργότερα νά συζητηθεῖ τό θέμα καί νά
τοῦ δειχθεῖ γιατί δέν πρέπει νά συμπεριφέρεται μ’ αὐτόν τόν συγκεκριμένο τρόπο.
Β΄
6-7 ἐτῶν. Τώρα τό παιδί ἔχει τή δυνατότητα νά παρατηρεῖ τίς συμβουλές τῶν
γονέων του καί τίς πράξεις τους. Ἄρα προτοῦ κριτικάρουμε τή συμπεριφορά τοῦ παιδιοῦ μας πρέπει νά δοῦμε ἄν οἱ πράξεις μας
συμβαδίζουν μέ τίς συμβουλές μας. Μήν
τό ἀπειλεῖτε μέ ὑπερβολικές ἤ σωματικές
τιμωρίες ἄν τό βλέπετε ὅτι δέν συμμορφώνεται. Ἐκεῖνο πού πρέπει οἱ γονεῖς νά
κάνουν εἶναι τά παρακάτω:

Δέν πρέπει νά ξεχνοῦμε ὅτι ἡ πειθαρχία ἔχει σάν στόχο της
νά βοηθήσει τό παιδί
νά μάθει τά ὅρια
μεταξύ καλῆς καί
κακῆς συμπεριφορᾶς.
1. Ὁρίστε κανόνες καί ὅρια. Ἔχει διαπιστωθεῖ ὅτι τά παιδιά συμπεριφέρονται
καλύτερα γνωρίζοντας τούς κανόνες. Ἑπομένως, ὁρίστε τά ὅριά του, τί ἐπιτρέπεται
γιά τό παιδί. Οἱ κανόνες πού ὁρίζετε θά
πρέπει νά εἶναι ἁπλοί καί ἐφαρμόσιμοι. Τό
παιδί πρέπει νά κατανοήσει τίς συνέπειες
πού ἀκολουθοῦν τήν κακή συμπεριφορά.
Ωστόσο, οἱ γονεῖς δέν πρέπει νά τό παρακάνουν. Ἐπίσης πρέπει νά ξέρουμε ὅτι οἱ
πολλοί κανόνες καί περιορισμοί μποροῦν
νά προκαλέσουν σύγχυση στό παιδί. Πρέπει
λοιπόν νά ορίσουμε συγκεκριμένους κανόνες καί νά ζητήσουμε ἀπό τό παιδί μας νά
τούς ἀκολουθήσει.
2. Μιλῆστε στό παιδί σας γιά τίς φυ-
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δειχθεῖ ὅτι ἡ μέθοδος αὐτή ἔχει καλά ἀποτελέσματα στά παιδιά τῆς ἡλικίας αὐτῆς.
2. Παιδική καθοδήγηση. Τό παιδί
τῆς ἡλικίας αὐτῆς δέν μπορεῖ ἀκόμη νά
ξεχωρίσει τί εἶναι σωστό καί τί εἶναι λάθος.
Πρέπει νά τοῦ διδάξουμε πῶς νά συμπεριφέρεται στήν κοινωνία, πῶς νά ἐπικοινωνεῖ μέ τούς συμμαθητές του, τούς φίλους
του καί μέ τούς ἐπισκέπτες πού ἔρχονται
στό σπίτι. Δηλαδή πρέπει νά τοῦ μάθουμε
καλές συμπεριφορές καί καλές ἱκανότητες
ἐπικοινωνίας. Γιά νά πετύχουμε τά προαναφερθέντα πρέπει νά τοῦ δίνουμε ἁπλές καί
κατανοητές ὁδηγίες καί νά τό βοηθήσουμε
νά καταλάβει ποιά εἶναι ἡ διαφορά μεταξύ
τῆς καλῆς καί τῆς κακῆς συμπεριφορᾶς.
Γιά νά πετύχουμε αὐτό, πρέπει οἱ γονεῖς
νά ἀποτελέσουν καλό παράδειγμα γιά τό
παιδί. Οἱ γονεῖς θά πρέπει νά διδάξουν στό
παιδί νά λέει «εὐχαριστῶ», «παρακαλῶ», ἤ
«συγγνώμη» ἀνάλογα μέ τήν περίσταση.
Στήν ἡλικία αὐτή τό παιδί πρέπει ἐπίσης νά
μάθει νά χρησιμοποιεῖ τίς φράσεις «εἶμαι
θυμωμένος», «πεινάω», ἤ «σέ ἀγαπῶ» κ.λπ.
3. Πειθαρχία βάσει ἀνταμοιβῆς. Πολλές φορές γιά νά πετύχουμε τήν πειθαρχία
πρέπει νά χρησιμοποιήσουμε τήν ἀνταμοιβή. Ὅταν δοῦμε ὅτι τό παιδί ἀνταποκρίνεται θετικά σ’ αὐτό πού τοῦ εἴπαμε γιά νά
ἐνισχύσουμε τήν πειθαρχία, τοῦ προσφέρουμε κάτι πού πολύ τό θέλει. Πρέπει ὅμως
νά προσέξουμε ὥστε ἡ ἀνταμοιβή νά μήν
μετατραπεῖ σέ δωροδοκία, γιατί ἄν συνέχεια τό ἀνταμείβουμε, σύντομα δέν θά μᾶς
ὑπακούει ἄν δέν τοῦ δώσουμε κάτι. Πρέπει,
σιγά-σιγά, νά φύγουμε ἀπό τίς ὑλικές ἀμοιβές καί νά ἀρκούμαστε μόνον στόν ἔπαινο.
Τό τέλειο εἶναι νά φθάσουμε στό σημεῖο
πού τό παιδί θά αἰσθάνεται εὐτυχισμένο
ἄν π.χ. θεωρεῖ ὡς ἀμοιβή τήν ἐσωτερική
χαρά πού δίνει τό συναίσθημα ὅταν κάνουμε καλό στόν διπλανό μας.
4. Περίοδοι ἠρεμίας. Ἄν τό παιδί
ἀντιδρᾶ ἀφύσικα σ’ αὐτό πού τοῦ λέμε δέν
εἶναι ἀνάγκη νά ὑποβάλλεται σέ τιμωρία ἤ
νά χρησιμοποιεῑται σωματική βία, γιατί αὐτό

σικές καί τίς λογικές συνέπειες. Ἕνας
ἀποτελεσματικός τρόπος γιά νά κάνουμε τό
παιδί πειθαρχικό εἶναι ἡ χρήση φυσικῶν
συνεπειῶν πού μποροῦν νά ἐξηγηθοῦν λογικά. Οἱ φυσικές συνέπειες μπορεῖ νά εἶναι
τά συναισθήματα ἑνός παιδιοῦ γιά κάτι.
Για παράδειγμα, ἐάν κατά λάθος ἔχασε ἤ
ἔσπασε ἕνα παιχνίδι, μήν βιαστεῖτε νά τοῦ
ἀγοράσετε ἕνα νέο. Δώστε του χρόνο νά ξεπεράσει τή θλίψη πού ἔχασε τό παιχνίδι του
νά αἰσθανθεῖ τήν ἔλλειψη, καί νά καταλάβει
ὅτι πρέπει νά προσέχει καί νά φροντίζει τά
πράγματά του.

Οἱ γονεῖς θά πρέπει
νά διδάξουν στό παιδί
νά λέει «εὐχαριστῶ»,
«παρακαλῶ», ἤ «συγγνώμη» ἀνάλογα μέ
τήν περίσταση.
Θά πρέπει νά γνωρίζουμε ὅτι οἱ λογικές
συνέπειες δέν εἶναι αὐτές πού ἐπιλέγουν οἱ
γονεῖς, ἀλλά αὐτές πού σχετίζονται ἄμεσα
μέ τήν κακή του συμπεριφορά. Η κατανόηση αὐτοῦ θά βοηθήσει στή διόρθωση τῆς
συμπεριφορᾶς τοῦ παιδιοῦ. Γιά παράδειγμα, ἐάν δέν θέλει νά μελετήσει τά μαθήματά του, μπορεῖτε νά τοῦ ἀπαγορεύσετε
νά παρακολουθεῖ τηλεόραση ἤ νά παίζει
παιχνίδια στόν ὑπολογιστή. Ἐάν ξεχνᾶ συνεχῶς παιχνίδια στό δρόμο, μπορεῖτε νά
τοῦ ἀπαγορεύσετε νά παίζει μαζί τους γιά
μία ἤ δύο ἡμέρες.
3. «Ἁπαλή» πειθαρχία. Ὅταν λέμε
«ἁπαλή» πειθαρχία ἐννοοῦμε μιά εἰδική
τεχνική, στήν ὁποία πρέπει νά ἀποσπάσουμε τήν προσοχή τοῦ παιδιοῦ ἀπό τήν κακή
συμπεριφορά του καί νά τοῦ δώσουμε ἄλλη
ἐναλλακτική λύση. Ἄν τό παιδί σας παίζει
σέ ἐπικίνδυνο μέρος, θά πρέπει νά τό με-

ταφέρετε σέ ἀσφαλές μέρος. Ἄν αὐτό δέν
συμφωνεῖ δέν χρειάζεται νά τό χτυπήσετε ἤ
νά χρησιμοποιήσετε σωματική βία. Ἀγγίξτε
το ἁπαλά καί πεῖτε του «Αὐτό τό δωμάτιο
εἶναι καλύτερο γιά παιχνίδια» ἤ «Εἶναι πολύ
ἐπικίνδυνο ἐκεῖ, ἔλα ἐδῶ». Ὁ καλός τρόπος
ἀντιμετώπισης κάποιου προβλήματος ἔχει
πάντα θετικά ἀποτελέσματα.
4. Συναισθηματική καθοδήγηση.
Πολλές φορές τό παιδί θυμώνει, δαγκώνει
ἤ ἔχει ἐπιθετικές τάσεις γιατί δέν μπορεῖ νά
ἐκφράσει προφορικά τά συναισθήματά του.
Ἡ ἀντίδραση τῶν γονέων ὅταν συμβαίνει
αὐτό πρέπει νά εἶναι ἡ ἑξῆς: βοηθοῦμε τό
παιδί νά ἀναγνωρίζει τά συναισθήματά του
καί νά τά ἐκφράζει μέ λόγια, χωρίς νά τό
πιέσουμε. Ὅταν δοῦμε τό παιδί νά εἶναι
θυμωμένο ἤ ὀργισμένο ἤ νά ρίχνει ἀντικείμενα κάτω, θά πρέπει νά τοῦ ποῦμε ἤρεμα:
«Ξέρω ὅτι εἶσαι θυμωμένος πού πρέπει νά
ἀφιερώσεις πολύ χρόνο στά μαθήματά σου,
μπορεῖς νά κάνεις ἕνα διάλειμμα καί μετά
νά ἐπιστρέψεις στό διάβασμά σου».
Γιά τήν συναισθηματική καθοδήγηση
τοῦ παιδιοῦ οἱ παιδαγωγοί προτείνουν τά
παρακάτω βήματα: 1. Παρακολουθῆστε τά
δικά σας συναισθήματα. 2. Συνομιλῆστε μέ
τό παιδί σας καί κρατῆστε ἐπαφή μαζί του.
3. Ἀκοῦτε τί σᾶς λέγει τό παιδί σας. 4. Ἐξηγεῖστε στό παιδί σας τά συναισθήματα πού
βιώνει. Γιά νά τό πετύχετε αὐτό, μπορεῖτε
νά συντάξετε μιά λίστα μέ συναισθήματα
ἤ νά ἐκτυπώσετε φωτογραφίες προσώπων
ἀνθρώπων πού ἐκφράζουν διαφορετικά
συναισθήματα.
Γ΄
9-12 ἐτῶν. Στήν ἡλικία αὐτή οἱ φυσικές συνέπειες ταιριάζουν καλύτερα στό νά
βοηθήσουν ἕνα παιδί νά εἶναι πειθαρχικό.
Ἐναλλακτικά, οἱ γονεῖς μποροῦν νά χρησιμοποιήσουν τίς παρακάτω τεχνικές:
1. Αἰτία καί ἀποτέλεσμα. Οἱ συνέπειες
πού ἔχετε θέσει γιά τό παιδί σας καί τίς
ὁποῖες πήρατε μέ τή σύμφωνη γνώμη του
γιά τήν κακή του συμπεριφορά, πρέπει νά
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Δ΄
13 ἐτῶν καί ἄνω. Ἡ ἐφηβεία εἶναι μιά
δύσκολη περίοδος τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου. Τώρα δέν εἶναι εὔκολο νά πείσουμε
τό παιδί γιά κάτι πού θέλουμε. Οἱ διπλές
ἐπιλογές ἐνδέχεται νά μήν φέρουν τό ἀποτέλεσμα πού θέλουμε. Ἄν αὐτό συμβαίνει
τότε πρέπει νά δοκιμάσουμε τίς ἀκόλουθες
μεθόδους.
1. Συζήτηση καί ἀναζήτηση μιᾶς
κοινῆς λύσης. Στούς νέους πού εἶναι στήν
ἐφηβική ἡλικία δέν ἀρέσει νά τούς λένε τί
νά κάνουν ἤ πῶς νά συμπεριφέρονται.
Ἔτσι, τό παιδί πού εἶναι ἔφηβος (φυσικό
τέκνο ἤ μαθητής μας) ὅταν δείχνει ὄχι καλή

συμπεριφορά δέν πρέπει νά τοῦ δώσετε
τελεσίγραφα. Ἐκεῖνο πού πρέπει νά κάνετε
εἶναι νά συζητήσετε μαζί του τό πρόβλημα
καί νά βρεῖτε μιά κοινή λύση. Ὅταν γίνει
αὐτό, ὁ ἔφηβος, πού συμφώνησε μαζί σας,
θά αἰσθανθεῖ τίς εὐθύνες του καί πιθανῶς
νά συμφωνήσει μέ τήν πρότασή σας καί νά
κάνει αὐτό πού τοῦ λέτε.
2. Στέρηση προνομίων. Ὅταν ἕνας
ἔφηβος παραβιάζει ὅσα συμφωνήσαμε,
μπορεῖ νά τοῦ στερήσουμε ὁρισμένα προνόμιά του ὡς τιμωρία. Για παράδειγμα, ἐάν
δέν ἔρθει ἐγκαίρως στό σπίτι, ἀπαγορεῦστε
του νά βγεῖ γιά τίς ἑπόμενες μέρες.
Τό δικαίωμα νά στερήσετε ἕναν ἔφηβο
ἀπό κάτι, πρέπει νά σχετίζεται μέ τήν κακή
συμπεριφορά του, ὥστε νά κατανοεῖ τίς συνέπειες τῆς συμπεριφορᾶς του.

3. Διαπραγματεύσεις. Ἕνας σωστός
τρόπος γιά νά κάνουμε πειθαρχημένο ἕναν
ἔφηβο εἶναι οἱ διαπραγματεύσεις. Γνωρίζουμε ὅτι ὁ ἔφηβος θέλει νά δείξει τήν
ἀνεξαρτησία του μέ τό νά παίρνει δικές
του ἀποφάσεις. Ὅταν προκύψει διαφορά
ἀντιμετώπισης ἑνός προβλήματος μεταξύ
τοῦ ἐφήβου καί τῶν γονέων του πρέπει καί
οἱ δύο νά κάνουν μιά συμφωνία. Αὐτό θά
κάνει τόν ἔφηβο νά κάνει παραχωρήσεις
σέ ὅ,τι τοῦ λένε οἱ γονεῖς του. Πάντως θά
πρέπει νά γνωρίζουν οἱ γονεῖς καί οἱ ἐκπαιδευτικοί ὅτι δέν μποροῦμε νά κάνουμε τό
παιδί πειθαρχημένο ἐάν δέν ἐφαρμόζουμε
ἐμεῖς πρῶτοι αὐτά πού συμφωνήσαμε. Οἱ
παιδαγωγοί λέγουν: «Εἴτε τό παιδί σας εἶναι
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εἶναι κατάλληλες γιά τήν ἡλικία καί τήν περίπτωση. Γιά παράδειγμα, ἐάν τό παιδί σας
ἀρνεῖται νά κοιμηθεῖ ἔγκαιρα, ἀφῆστε το
νά κοιμηθεῖ ἀργότερα. Την ἑπόμενη ὅμως
μέρα, ὅταν αἰσθάνεται ὑπνηλία καί θά εἶναι
εὐερέθιστο, ἐξηγῆστε του πώς αὐτό ὀφείλεται στό γεγονός ὅτι δέν κοιμήθηκε νωρίς
τό προηγούμενο βράδυ.
Χρησιμοποιῆστε φυσικές συνέπειες γιά
νά βοηθήσετε τό παιδί σας νά μάθει ἀπό
λάθη.
2. Προτείνετε ἐναλλακτικές λύσεις.
Ὅταν λέμε ὄχι στό παιδί μας καί δέν τοῦ
προσφέρουμε τίποτα σέ ἀντάλλαγμα, μπορεῖ
νά γίνει πεισματάρικο. Οἱ λογικές ἐξηγήσεις
δέν θά λειτουργήσουν ἄν τό παιδί προσπαθεῖ νά ἐκφράσει τήν ἀνεξαρτησία του μέσω
ἐνεργειῶν. Πρέπει νά χρησιμοποιήσουμε
ἐναλλακτικές λύσεις πού θά μᾶς ἐπιτρέψουν
νά συνεργαστοῦμε. Ἄν δίνετε στό παιδί σας
μιά ἐπιλογή γιά νά κάνει κάτι πού τοῦ λέτε,
αὐτό δέν θά ἔχει τή δυνατότητα νά σᾶς πεῖ
ὄχι. Ἄν ὅμως τοῦ προτείνετε δυό ἁπλές
ἐπιλογές γιά κάτι πού τοῦ λέτε νά κάνει,
ὁπωσδήποτε κάποια ἀπό αὐτές θά εἶναι
σωστή καί θά θελήσει νά τήν κάνει. Ἐάν
τό παιδί ἐξακολουθεῖ νά ἀρνεῖται καί τίς
δύο ἐπιλογές, μήν ὑποχωρεῖτε. Συνεχίστε
νά τοῦ δίνετε αὐτές τίς ἐπιλογές μέχρι νά
διαλέξει μία ἀπό αὐτές.

τριῶν ἤ δεκαέξι ἐτῶν, θά ἀπευθυνθεῖ σέ
σᾶς γιά συμβουλές καί ὑποστήριξη. Γίνετε
καλό παράδειγμα γιά τό παιδί σας, ὥστε νά
μήν δικαιολογεῖ τήν κακή του συμπεριφορά
λέγοντας ὅτι κάνετε τό ἴδιο».

Μήν προσπαθεῖτε
νά δημιουργήσετε τό
τέλειο παιδί. Σ’ αὐτόν
τόν κόσμο δέν ὑπάρχει
τελειότητα, ὁπότε ἡ
αὐστηρή τήρηση τῶν
κανόνων δέν εἶναι πάντα δυνατή.

κάτι, μήν τό λέτε αὐταρχικά, ἀλλά πάντα μέ
καλό τρόπο καί ἤπια φωνή. Ὁ αὐταρχικός
γονέας, συνήθως, χρησιμοποιεῖ τήν πρόταση «θά τό κάνεις, ἐπειδή τό λέγω ἐγώ» καί
περιμένει ἀπό τό παιδί νά τό κάνει χωρίς
καμία διευκρίνιση.
4. Οἱ ἀπαιτήσεις ἀπό τό παιδί πρέπει νά
εἶναι λογικές καί αἰτιολογημένες.
5. Θυμηθεῖτε νά χρησιμοποιεῖτε τή λέξη
«παρακαλῶ», εἰδικά ἄν θέλετε τό παιδί σας
νά τή χρησιμοποιήσει μαζί σας καί μέ τούς
ἄλλους συνανθρώπους του.
6. Ὅταν συζητᾶτε μέ τό παιδί σας, προσπαθῆστε νά τοῦ μιλήσετε ἁπαλά καί ἤρεμα, καί ὁποιαδήποτε ἀπό τίς ὁδηγίες σας,
πρέπει νά μοιάζει μέ αἴτημα. Οἱ δυνατές
φωνές καί οἱ σκληρές φράσεις φοβίζουν
τό παιδί καί τό διδάσκουν νά ὑψώνει τή
φωνή του.

Βοηθοῦν στήν πειθαρχία
Δέν πρέπει νά μᾶς διαφεύγει ὅτι δέν
εἶναι εὔκολη ὑπόθεση νά ἀγαπήσει τό παιδί
τήν πειθαρχία. Γιά νά τό πετύχουμε αὐτό,
θά χρειαστεῖ πολλή ὑπομονή, ἀγάπη καί
δεξιότητες πού θά ἐπηρεάσουν τό παιδί.
Ἐκτός ἀπό τά ὅσα προαναφέραμε, οἱ
παιδαγωγοί συμβουλεύουν (γονεῖς καί
ἐκπαιδευτικούς) νά προσέξουν καί τά παρακάτω, γιατί θά τούς βοηθήσουν ὥστε τό
παιδί νά ἐνστερνιστεῖ καί νά ἀγαπήσει τήν
πειθαρχία.
1. Οἱ γονεῖς καί οἱ ἐκπαιδευτικοί πρέπει
νά γίνουν μέ τό παράδειγμά τους πρότυπα
στό παιδί, δηλαδή ὅταν συμφωνήσουν κάτι
μ’ αὐτό δέν πρέπει νά ὑπαναχωροῦν ἀλλά
νά εἶναι συνεπεῖς σ’ αὐτό πού συμφώνησαν.
2. Ἡ καθημερινή ρουτίνα ἐντός τῆς οἰκογένειας εἶναι κάτι πού θά βοηθήσει στήν
ὀργάνωση τῶν δραστηριοτήτων τοῦ παιδιοῦ, καί ὅσο πιό γρήγορα τήν ἀποδεχθεῖ
τόσο καλύτερα θά εἶναι γιά αὐτό καί γιά
ἐσᾶς.
3. Ὅταν λέτε στό παιδί σας νά κάνει

7. Νά ἐξηγεῖτε πάντα στό παιδί σας γιατί
τοῦ ἀπαγορεύετε νά κάνει κάτι. Μην προσπαθήσετε νά τό ἀναγκάσετε νά κάνει αὐτό
πού δέν καταλαβαίνει.
8. Ἐνθαρρύνετε πάντα το παιδί σας! Ἡ
ἐνθάρρυνση παίζει σημαντικό ρόλο στή ζωή
ἑνός παιδιοῦ πολύ περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι ἡ
τιμωρία.
9. Προσπαθῆστε νά μή χρησιμοποιεῖτε
τή λέξη «ὄχι».
10. Νά θυμάστε ὅτι ἡ μνήμη τοῦ παιδιοῦ
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ψυχολογικά προβλήματα καί νά τό ὁδηγήσει
σέ βίαιη συμπεριφορά.
Οἱ γονεῖς δέν πρέπει νά ξεχνοῦν ὅτι
δέν ὑπάρχουν κακά παιδιά ἀλλά ὑπάρχει
μόνον κακή συμπεριφορά. Ἔτσι, ὁ στόχος
τοῦ γονέα πρέπει νά εἶναι ἡ διόρθωση τῆς
συμπεριφορᾶς τοῦ παιδιοῦ του.

Δέν χωράει καμία
ἀμφιβολία ὅτι τό παιδί πρέπει νά συνηθίσει
καί νά ἐνστερνισθεῖ
τήν πειθαρχία διότι
εἶναι ἀπαραίτητη στή
ζωή του.

Τιμωρία καί πειθαρχία
δέν εἶναι τό ἴδιο
Οἱ περισσότεροι γονεῖς καί ἐκπαιδευτικοί πιστεύουν ὅτι ἡ πειθαρχία συμβαδίζει μέ τήν τιμωρία. Αὐτό ὅμως δέν εἶναι
σωστό. Ὅπως προαναφέραμε ἡ πειθαρχία
στά λατινικά λέγεται «disiplina» δηλαδή
«ἐκπαίδευση», ἄρα εἶναι κάτι πού τό μαθαίνουμε καί πού εἶναι διδακτό.
Ἡ πειθαρχία πρέπει νά διδάσκει ἕνα
παιδί τήν καλή συμπεριφορά, ἐνῶ ἡ τιμωρία ἐλέγχει τήν συμπεριφορά τοῦ παιδιοῦ
μέσω τοῦ φόβου. Πρέπει νά ξέρουμε ὅτι ἡ
τιμωρία πού ἐξευτελίζει τό παιδί μπορεῖ μακροπρόθεσμα νά προκαλέσει μακροχρόνια

Ἀπαραίτητη ἡ πειθαρχία
Δέν χωράει καμία ἀμφιβολία ὅτι τό παιδί πρέπει νά συνηθίσει καί νά ἐνστερνισθεῖ
τήν πειθαρχία διότι εἶναι ἀπαραίτητη στή
ζωή του. Ἡ πειθαρχία βοηθάει τό παιδί νά
προσαρμοστεῖ στόν σύγχρονο καί συνεχῶς
μεταβαλλόμενο κόσμο, νά ἀναπτύξει ἕνα
αἴσθημα εὐθύνης καί καθήκοντος καί θά
τό βοηθήσει νά αὐτοοργανωθεῖ.
Συνεπῶς, τά ἀποτελέσματα τῆς πειθαρχίας ὄχι μόνον γιά τό παιδί ἀλλά καί γιά
τόν καθένα μας εἶναι μεγάλα καί σωτήρια.

Ἐνδεικτικές πηγές καί βοηθήματα
•
•
•
•
•

McCready Amy, How To Discipline Your Child: Top 3 Positive Parenting Techniques, https://www.positiveparentingsolutions.com.
https://www.healthychildren.org, What's the Best Way to Discipline My Child? – Healthy Children, 2018.
https://www.webmd.com, Parents, Kids, and Discipline, 2019.
Bracho-Sanchez Edith, Cual es la mejor forma de disciplinar a mi hijo?, 2018.
Oliveira Ana Clara, Educando os filhos com respeito e empatia: conheca a Disciplina Positiva, https://
leiturinha.com.br, 2018.
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δέν εἶναι τόσο μεγάλη ὅσο θά θέλατε. Πρέπει λοιπόν νά τοῦ ὑπενθυμίζετε ξανά ἁπαλά
καί διακριτικά αὐτό πού συμφωνήσατε.
11. Μήν προσπαθεῖτε νά δημιουργήσετε
τό τέλειο παιδί. Σ’ αὐτόν τόν κόσμο δέν
ὑπάρχει τελειότητα, ὁπότε ἡ αὐστηρή τήρηση τῶν κανόνων δέν εἶναι πάντα δυνατή.
12. Ἡ πειθαρχία εἶναι ἀπαραίτητη γιά
τόν αὐτοέλεγχο καί γιά νά ἐμφανιστεῖ, ἀρχικά ἀπαιτεῖται ἔλεγχος ἀπό ἐξωτερικούς παράγοντες ἤ φορεῖς ἀγωγῆς.
13. Μήν ξεχνᾶτε ὅτι σηκώνοντας τό χέρι
σας στό παιδί, τό διδάσκετε νά σηκώνει κι
αὐτό τό χέρι του σέ ἄλλους.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κύριε Διευθυντά, ἀγαπητοί ἀναγνῶστες/στριες,
Ἡ 8η Μαρτίου κάθε έτους ἔχει ὁριστεῖ ὡς Διεθνής Ἡμέρα τῆς Γυναίκας. Τήν ἡμέρα αὐτή
σέ ὅλα τά πλάτη καί μήκη τῆς γῆς γίνεται λόγος καί ἀναφορά στό ρόλο καί τήν συμβολή
τῆς γυναίκας στό ἱστορικό, κοινωνικό καί πολιτικό «γίγνεσθαι». Ἀποδίδεται τιμή καί δόξα
στή γυναίκα, στή μητέρα γιά τήν προσφορά της στήν οἰκογένεια, τό ἔθνος καί τήν κοινωνία
εὐρύτερα.
Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ γυναίκα γιά αἰῶνες ἔμενε στήν ἀφάνεια, καθώς τά κοινωνικά «φρούρια» ἦσαν ἀνδροκρατούμενα.
Ἡ μεγάλη ἀλλαγή ἦλθε μέ τόν χριστιανισμό. Πρῶτα ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, συνομίλησε δημοσίως μέ γυναῖκες κάτι πού ὅπως διαβάζουμε στήν Ἁγία Γραφή παραξένεψε καί τούς
ἴδιους τούς ἀποστόλους, ὅπως σχολιάζει ὁ εὐαγγελιστής γιά τό διάλογο μέ τή Σαμαρείτιδα
( Ἰω. 4,27). Ἡ ὁριστική ρήξη μέ τόν ἀρχαῖο κόσμο γιά τή θέση τῆς γυναίκας, ἔγινε ἀπό τόν
Ἀπ. Παῦλο, στή μνημειώδη ἀναφορά του στήν ἐπιστολή πρός τούς Γαλάτας 3,28 «οὐκ ἔνι
ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ». Ἡ ἰσότητα πλέον εἶναι γεγονός.
Δέν ὑπάρχουν στεγανά καί διαχωριστικές γραμμές. Τά κάστρα ἔπεσαν, οἱ ἴδιες καί οἱ ἴσες
εὐκαιρίες στόν κοινωνικό στίβο εἶναι πραγματικότητα. Φυσικά ὅπως ὅλοι ξέρουμε, οἱ μεγάλες
ἀλλαγές δέν γίνονται αὐτόματα. Ἡ χριστιανική Ἐκκλησία, οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἔδωσαν
ἀγῶνες γιά νά ὑπενθυμίζουν καί νά ἀξιοποιοῦν τήν γυναικεία εὐαισθησία, τίς ἱκανότητές
τους, καί τό συναίσθημά τους στίς κοινωνίες τῆς ἐποχῆς. Πιό γνωστό εἶναι τό παράδειγμα
τοῦ ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, μέ τήν μεγάλη ὁμάδα τῶν διακονισσῶν πού ἐργάστηκαν
μαζί του γιά νά ἀπαλύνουν τόν πόνο καί τή δυστυχία. Καί ὅταν ἡ σκληρότητα τοῦ κόσμου
καί τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς δέν ἀκολουθοῦσε τήν εὐαγγελική ὁδηγία
τήν Παύλεια
Τοῦ κ. ∆ηµ. καί
Κ. Κουτσουλέλου,
Ἐπίτιµου
Ἐπόπτη ∆ηµοτικῆς
Ἐκπαιδεύσεως
ἐντολή, προσωπικότητες παγκόσμιας ἐμβέλειας ἀκόμα καί σήμερα,
ὅπως
ὁ ἕνας
ἐκ τῶν
τριῶν Ἱεραρχῶν, ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, βροντοφωνάζει γιά τήν ἀρνητική ἀντιμετώπιση
τῶν γυναικῶν καί γράφει τό μνημειῶδες «Οὐ δέχομαι ταύτην τὴν νομοθεσίαν, οὐκ ἐπαινῶ τὴν
συνήθειαν. Ἄνδρες ἦσαν οἱ νομοθετοῦντες, διὰ τοῦτο κατὰ γυναικῶν ἡ νομοθεσία» (Πατρολογία
Migne, τ. 36, 289).
Ἔτσι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι-ἄνδρες καί γυναῖκες-ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων εἴμαστε ἴσοι.
Δέν ὑπάρχουν νομικοί φραγμοί καί ἐμπόδια.
Προσφέρει ἡ γυναίκα μέ τό διπλό της ρόλο, ἐντός καί ἐκτός τοῦ οἴκου της. Μέ τή νέα
πραγματικότητα, δέν χάνει τό δῶρο τῆς μητρότητας, γιατί ἀπό τή φύση της προικισμένη
μέ ξεχωριστό συναισθηματικό κόσμο, ἐκτός ἀπό μητέρα, δίνει καί στό χῶρο πού δραστηριοποιεῖται τήν εὐαισθησία καί τήν μετριοπάθεια πού εἶναι ἀπαραίτητα στοιχεῖα γιά τό
κοινωνικό γίγνεσθαι.
Ὅλα αὐτά ὅμως δέν ἐμπόδισαν τή γυναίκα, νά δείξει τό ἡρωικό καί θυσιαστικό φρόνημά
της, ὅπως φάνηκε ἀπό τούς ἀγῶνες τοῦ ἔθνους μας κατά τῶν κατακτητῶν. Πλῆθος γνωστῶν
γυναικῶν, στό Σούλι, τό Μεσολόγγι, τή Νάουσα, τήν Κρήτη, θυσιάστηκαν γιά τήν ἐλευθερία
καί μνημονεύονται καί σήμερα ὡς παράδειγμα γιά τή νέα γενιά.
Πιστεύω, ὅτι καί στή σχολική πραγματικότητα, πρέπει αὐτές οἱ ἀλήθειες, νά διατηροῦνται
στήν ἐπικαιρότητα.
Εὐχαριστῶ γιά τή φιλοξενία.
Δημήτριος Μπράνης
Ἐκπ/κός
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ΕΝΑΡΞΗ Χ.Φ.Ε.
Τήν Κυριακή 17 Ὀκτωβρίου 2021, λίγο πρίν
τήν ἐφαρμογή τῶν αὐστηρῶν μέτρων λόγω
τῆς πανδημίας, πραγματοποιήθηκε ἡ ἕναρξη
τῶν ἐργασιῶν τῆς Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς
Ἕνωσης (Χ.Φ.Ε.) γιά τό νέο ἀκαδημαϊκό ἔτος
2021-2022.
Προσῆλθαν ἀρκετοί φοιτητές καί φοιτήτριες, καθώς καί φίλοι τῆς Ἑνώσεως, παλαιά
μέλη κ.λπ. Ἐκ μέρους τῆς Ἀδελφότητος παρέστη ὁ π. Κυριακός Τσολάκης, ὁ ὁποῖος καί
ἐτέλεσε καί τόν ἁγιασμό ἐπί τῇ ἐνάρξει. Τό
γενικό σύνθημα –κοινό γιά ὅλο τό χριστιανικό ἔργο- «Ἅγιοι γίνεσθε» (Α΄Πε.1,16), ἀνέπτυξε ὁ Πρόεδρος τῆς Χ.Ε.Ε.Λ. κ. Ἰω. Μαρκότσης, Θεολόγος. Χαιρετισμό πρός τά μέλη τῆς
Χ.Φ.Ε. ἀπηύθυνε καί ὁ κ. Ἰω. Τσέντος, Φιλόλογος, δ.φ., ἀντιπρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τῆς Χ.Ε.Ε.
Προβλήθηκε ἐνημερωτικό βίντεο ἀπό τή δράση καί τίς ἐκδηλώσεις τῆς Ἑνώσεως κατά τό
διαρρεῦσαν διάστημα, ἐνῶ ἡ ὅλη ἐκδήλωση πλαισιώθηκε μέ τραγούδια ἀπό τή χορωδία
καί τή μικρή ὀρχήστρα ἀπό μέλη τῆς Ἑνώσεως.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Τό 62ο Παιδαγωγικό Συνέδριο τοῦ Συλλόγου «Ὁ Μέγας Βασίλειος» πραγματοποιήθηκε
διαδικτυακά λόγω τῶν ἰσχυόντων μέτρων, τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 2 Ἰανουαρίου 2022.
Τό κεντρικό θέμα ἦταν «Δάσκαλοι καί μαθητές στόν καιρό τῆς πανδημίας». Ὁμιλητές
ἦσαν οἱ κ.κ.:
Ματσόπουλος Ἀναστ., Ἐπίκ. Καθηγητής Ψυχολογίας στό Πανεπιστήμιο Κρήτης μέ
θέμα: «Ψυχική ἀνθεκτικότητα καί παρεμβάσεις στήν ἐκπαιδευτική κοινότητα».
Μωραϊτάκη Ἀναστασία, Ψυχολόγος-Συστημική Ψυχ/τρια μέ θέμα: «Ψυχολογικές
ἐπιπτώσεις καί εὐκαιρίες στή μαθητική κοινότητα».
Ἐλευθεριάδης Ἐλευθέριος, Ψυχολόγος-Συγγραφέας μέ θέμα: «Προβληματισμοί καί
προτάσεις γιά τούς μαθητές τῆς μετα-covid ἐποχῆς».
π. Θεμιστοκλῆς Μουρτζανός, Θεολόγος, Φιλόλογος, δ. Θεολογίας, Γεν. Ἀρχ/κος Ἱ.Μ.
Κερκύρας μέ θέμα: «Πνευματική στήριξη τῆς σχολικῆς κοινότητας».
Ὁ προϊστάμενος τῆς Ἀδ. Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» π. Ἀστέριος Χατζηνικολάου ἔκλεισε
τίς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου, τό ὁποῖο συντόνισε ὁ κ. Δημ. Ράπτης, Φιλόλογος, Δ/ντής
Λυκείου τῶν Ἐκπ/ρίων «Ἡ Ἑλληνική Παιδεία».
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Βιβλίο-παρουσιάσεις
Συλλογικός Τόμος:
Μιλώντας γιά πάθη καί ἐξαρτήσεις. «Μπορῶ καί χωρίς»
ἐκδ. Ἀρχονταρίκι, Ἀθήνα 2021, σ. 448
Οἱ ἐκδόσεις Ἀρχονταρίκι μᾶς ἔχουν συνηθίσει σέ πολύ προσεγμένες, ἐπιμελημένες ἀλλά κυρίως ἐπίκαιρες ἐκδόσεις. Ἐκδόσεις πού
προσεγγίζουν φλέγοντα θέματα, θέματα πνευματικότητος καί ἀγωγῆς.
Αὐτή τήν κατεύθυνση ὑποστηρίζει καί ὁ ἐν λόγῳ συλλογικός τόμος.
Εἴκοσι ἐννέα (29) εἰδικοί ἐπιστήμονες, συνομιλοῦν μέ τόν ἀναγνώστη
καί διερευνοῦν τό κατά πόσον ὁ ἄνθρωπος ὑποδουλώνεται σέ πάθη
καί ἐξαρτήσεις καί κυρίως, κατά πόσον μπορεῖ νά ἀπαλλαχθεῖ ἐξ αὐτῶν.
Πάθη καί ἐξαρτήσεις πού ἔχουν γίνει δυνάστες τοῦ ἀνθρώπου,
πού ὡς κοινωνία τίς συνηθίσαμε καί φτάσαμε στό σημεῖο νά τίς θεωροῦμε φυσιολογικές (ἤ περίπου τέτοιες), νά τίς ἀποδεχόμαστε ὡς
φυσική ἐξέλιξη τῆς ἐποχῆς μας κ.λπ. Αὐτό τό «Μπορῶ καί χωρίς» τό
τσιγάρο, τόν τζόγο, τίς οὐσίες, τό ἀλκοόλ, τό διαδίκτυο, τήν selfie καί
πάρα πολλά ἄλλα πού προσεγγίζει ὁ κάθε συνεργάτης στήν ἔκδοση,
εἶναι αὐτά πού δοκιμάζουν τήν κοινωνία. Οἱ συγγραφεῖς δέν ἀντιμετωπίζουν ἐπιθετικά διά τοῦ λίθου ἀναθέματος τό πρόβλημα, ἀλλά τό
προσεγγίζουν μέ πραγματική πνευματική ἀγωνία καί μέ ἐνδιαφέρον
γιά τό τί συμβαίνει καί τό τί πραγματικά ζοῦμε μέσα στήν κοινωνία. Δέν
εἶναι πάθη καί ἐξαρτήσεις πού τά ἔχουμε ὅλοι ὅλα, ἀλλά καταστάσεις
πού πολλές φορές στή ζωή μας ἔχουμε σέ πληθώρα. Γιατί ἐκτός ἀπό
κάποια «χτυπητά» πάθη, ἔχουμε στήν ψυχολογική-ψυχιατρική καί
παιδαγωγική προσέγγιση, καταστάσεις πού τίς θεωροῦμε ἤ τίς κατατάσσουμε μόνοι μας στίς ἀσήμαντες γιά νά δίνουμε ἄλλοθι στόν ἑαυτό
μας. Ἀναφέρονται χαρακτηριστικά ἀπό τά περιεχόμενα τά «μπορῶ καί
χωρίς»: νά εἶμαι «διαρκῶς στήν πρίζα», «νά κρύβομαι ἀπό τό θάνατο»,
τή «γνώμη τῆς παρέας», τό νά «κρίνω διαρκῶς τό παιδί μου» κ.ἄ.
Ὅπως εὔστοχα σημειώνεται στόν πρόλογο «ὀνειρευόμαστε μιά
ζωή... χωρίς τυράννους καί ἁλυσίδες. Καί τίς ἔξω καί τίς μέσα. Θέλουμε
ζωή χωρίς δεσμά. Καί θέλουμε καί μποροῦμε» (σ. 15).
Ἡ ἔκδοση αὐτή εἶναι σημαντική γιατί ἔρχεται νά ἀπαντήσει στό
ρεῦμα τοῦ δικαιωματισμοῦ τῆς ἐποχῆς μας. Μιᾶς θεωρίας πού λέει μέ
περισσή θρασύτητα διά πολλῶν στομάτων, σέ ὅλα τά μέσα δημοσίου
λόγου πώς «εἴμαστε περήφανοι γιά τά πάθη μας»!. Καί καυχόμαστε
γι’ αὐτά. Καί βέβαια, παρόλο πού τά ἀποκαλοῦμε πάθη, κανείς δέν
θέλει νά τά περικόψει καί νά τά σταματήσει. Τό δέ πλέον σημαντικό
εἶναι, ὅτι ἐπιδιώκεται διά τῆς ἀλλαγῆς τοῦ χαρακτηρισμοῦ τους νά
πάψει ἡ ἀπαξία πού ἡ κοινωνία τά ἀντιμετωπίζει.
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Ι.Μ.
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-ΕΚΠΛΗΞΗ
1922-2022: 100 χρόνια (Μνῆμες ἀπό τή Σμύρνη)
Λυχνία, Ἀθήνα 2022
Ἀφιέρωμα στόν ξεριζωμό τοῦ μικρασιατικοῦ ἑλληνισμοῦ καί τήν
καταστροφή (κυρίως) τῆς Σμύρνης, μέ τήν ὡραία «πρόφαση» τοῦ
ἡμερολογίου, εἶναι ἡ παραπάνω ἐκδοτική παραγωγή τῆς «Λυχνίας».
Κείμενα ἐξαιρετικά μέ τήν ἐπιλογή τῶν ἐκλεκτῶν συναδέλφων φιλολόγων κ.κ. Φλώρας Βγόντζα καί Ἑλένης-Φιλοθέης Καλαθᾶ, φωτίζουν
καί ὑπενθυμίζουν γεγονότα τῆς ἱστορίας, τῶν ἠθῶν καί ἐθίμων, ἀλλά
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Γιά τούς ἀνωτέρω λόγους, ἡ παρουσίαση καί ἡ ἐπιστημονική προσέγγιση γιά τήν πνευματική-ψυχολογική ἀντιμετώπιση τῶν ἀνωτέρω,
εἶναι πολλαπλῶς χρήσιμη γιά ὅλους.
Ξεκινᾶ ἀπό τούς ἐκπαιδευτικούς πού εἶναι ὑπεύθυνοι γιά τήν
ἀγωγή τῆς νέας γενιᾶς καί μᾶς ἐνδιαφέρει γιά εὐνόητους λόγους.
Ἀφορᾶ τούς γονεῖς καί τό εὐρύτερο οἰκογενειακό περιβάλλον πού
συνεισφέρει στήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν , ὅπως παποῦδες, γιαγιάδες, κ.λπ.
Ἀφορᾶ τήν πνευματική ἡγεσία, ὅπως κληρικούς –κυρίως πνευματικούς- καί ἀσχολούμενους μέ τό κατηχητικό ἔργο.
Τέλος, εἰδικές ἐπαγγελματικές ὁμάδες ὅπως ψυχιάτρους, ψυχολόγους ( καί γενικά ἀσκοῦντες συμβουλευτικό ἔργο), κοινωνικούς
λειτουργούς, οἱ ὁποῖοι ἐξ ὅσων γνωρίζουμε δέν κινοῦνται ὅλοι στήν
γραμμή κατανόησης καί ἀποδοχῆς κάποιων καταστάσεων ὡς πάθη
καί ἐξαρτήσεις.
Τό ἐν λόγῳ βιβλίο εἶναι ἔργο πολλῶν διαφορετικῶν ἐπιστημόνων.
Αὐτό εἶναι ἕνα ἰδιαίτερο πλεονέκτημα, γιατί ἡ μοντέρνα, ἡ ἐξειδικευμένη ἀνά εἰδικότητα γλῶσσα, ἡ ἀμεσότητα τοῦ λόγου, κρατοῦν σέ
ἐγρήγορση τόν ἀναγνώστη καί τό ἐνίοτε «ἀπροσδόκητο» τῆς ἀνάπτυξης τοῦ σκεπτικοῦ καί τοῦ «διά ταῦτα», τό καθιστοῦν ἕνα χρήσιμο
ἐργαλεῖο γιά πολλές χρήσεις. Ἀκόμα δέ καί γιά τά ποικίλα σχολικά
προγράμματα καί δράσεις ἤ projects.
Ἐκτός τῶν ὑπευθύνων τῶν ἐκδόσεων πού καί ἄλλη φορά ἀπό
τοῦτες τίς στῆλες ἐπαινέσαμε γιά τήν ἐκδαπάνησή τους σέ ἐκδόσεις
πού δέν εἶναι κατά τήν τρέχουσα γλῶσσα «τοῦ συρμοῦ», πρέπει νά
ἐπαινέσουμε καί ὅσους εἶχαν τήν ἰδέα τῆς ἔκδοσης τοῦ παρόντος
τόμου. Δίκαιος ἔπαινος πρέπει καί στούς εἰδικούς ἐπιστήμονες, πού
εἰδικά σέ κάποιες ἐκ τῶν φλεγουσῶν θεματικῶν ἑνοτήτων δέν ἀκολούθησαν τήν πεπατημένη καί τή φωνή τοῦ πλήθους, ἀλλά τή γλῶσσα
τῆς ἀληθείας καί τήν ὑπεύθυνη, τεκμηριωμένη καί διαχρονική ἐπιστημονική ἀλήθεια, ἡ ὁποία εἶναι ἡ μόνη πού μπορεῖ νά λειτουργήσει
καθοδηγητικά γιά τή νέα γενιά.

καί τῆς καθημερινότητας τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Μικρασίας. Μιά πολύ
φροντισμένη ἔκδοση, ἡ ὁποία καί μετά τήν παρέλευση τοῦ ἔτους θά
μείνει στή βιβλιοθήκη μας ὡς συνοπτικό ἐργαλεῖο μνήμης γιά τή
θλιβερή ἐπέτειο. Γλωσσάρι, παραδόσεις, ἱστορικά παραλειπόμενα ἀλλά
καθοριστικά γεγονότα, συντελοῦν στήν ἀπαραίτητη ἀνατροφοδότηση
τῶν ὅσων γνωρίζουμε ἤ ἴσως γιά πρώτη φορά διαβάζουμε ἀπό τή
μεγάλη δεξαμενή τῶν ἱστορικῶν διηγήσεων, ἀπομνημονευμάτων τῶν
πρωταγωνιστῶν, εἴτε αὐτοί ἦσαν πρωταγωνιστές ἤ ἄνθρωποι τῆς
διπλανῆς πόρτας ὅπως ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν προσφύγων.
Πολύ προσεγμένα εἶναι ἐπίσης τά χρονολόγια τῶν γεγονότων καί
ἐξ ἴσου σημαντική καί χρήσιμη ἡ παράθεση φωτογραφιῶν πολλῶν ἐκ
τῶν πρωταγωνιστῶν –θετικῶν καί ἀρνητικῶν– καί ἀπό τίς δύο πλευρές.
Ι.Μ.

Λάβαμε καί εὐχαριστοῦμε:
1. Π
 αλούκας Ἀθ. Παύλος, Νικόλαος Νευράκης (1935-2021), Ἀθήνα
2022 (Παρουσίαση ἀπό τόν ἐκλεκτό συνάδελφο, πρ. Σχ. Σύμβουλο
Θεολόγων καί τακτικό συνεργάτη τοῦ περιοδικοῦ μας κ. Παλούκα,
τῆς προσωπικότητος τοῦ ἀποβιώσαντος προσφάτως Θεολόγου, πρ.
Σχ. Συμβούλου καί συγγραφέως Νικολάου Νευράκη).
2. Παλούκας Ἀθ. Παύλος, Ὁ ρόλος τοῦ κλήρου στήν κοινωνία καί τό ἔθνος
(ἀνάτυπο ἐκ τῆς ἐφ. «Πρωϊνός Λόγος» Ἰωαννίνων), Ἀθήνα 2021.

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
«Ἀνατράφηκα θρησκευτικά μές στήν ἀτμόσφαιρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, στήν Κωνσταντινούπολη, ὅπου ὁ πατέρας μου εἶχε μιά ἐπιρροή. Δέν
ἀποσχίστηκα ποτέ ἐντελῶς ἀπό τή θρησκευτική παράδοση, ἀλλά πέρασα ἀπό
πολλές φάσεις στό κεφάλαιο αὐτό. Ἐννοῶ ἐποχές ἀδιαφορίας ἤ λήθης τοῦ
θρησκευτικοῦ στοιχείου καί κατόπι «ἐπιστροφές στίς πηγές». Πιστεύω ὅτι ὁ
κόσμος ἔχει ἀνάγκη ἀπό μιά θρησκευτική πίστη καί ὅτι, ἄν τή χάσει ὁριστικά,
θά ἀποξεραθεῖ ἡ ψυχή του καί θά παραδοθεῖ στή νεύρωση καί τήν ἀπόγνωση.
Μέ συγκινεῖ πάντα ὁ Χριστιανισμός, μοῦ δίνει ἕνα αἴσθημα χαρᾶς καί ἐμπιστοσύνης».
Τετράδια «Εὐθύνης», Νο 26,
Ὁδοιπορία τοῦ Γιώργου Θεοτοκᾶ, Ἀθήνα 1986, σελ. 177
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Τὸ μηνιαῖο Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ Περιοδικὸ
μὲ τὴν ἱστορία τῶν 100 χρόνων του κοντὰ στὸν
ἑλληνικὸ λαό.

ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ

Πρωτοχρονιάτικες σκέψεις καὶ εὐχές
Μνήμη τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν - Ἑορτὴ τῆς Παιδείας
Ὁ δρόμος τοῦ αὔριο ὁδηγεῖ στὴ χώρα τοῦ ποτέ
Μικρασία καὶ Μικρασιάτες.
100 χρόνια μετὰ τὴν καταστροφή

Περιοδικὸ μὲ ἱστορία μεγαλύτερη τῶν 50 ἐτῶν,
ποὺ ἀπευθύνεται στὴ γυναῖκα, στὴν πνευματικὴ
καὶ κοινωνική της παρουσία.

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ
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Πολιτισμὸς ἀγάπης. Βασίλειος ὁ Μέγας
Ἰουστῖνος ὁ Φιλόσοφος καὶ Μάρτυς
Ἡ παρουσία τοῦ διακόνου Κορέση στὴ Μολδαβία

Τὸ περιοδικὸ γιὰ τὴν Ἐπιστήμη, τὰ Γράμματα καὶ τὴν
Τέχνη, μὲ τὸ ἔνδοξο παρελθὸν καὶ τὸ δυναμικό “παρών” στὶς μάχες του κατὰ τοῦ
ὑλισμοῦ καὶ τῆς ἀπιστίας.

Νεανικὸ περιοδικὸ τῆς “Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς Ἑνώσεως”
– μὲ τὸν ἐνθουσιασμὸ τῆς νεότητας καὶ τὴ σφραγῖδα τῆς πίστης
καὶ τῆς παιδείας.

Τὸ μηνιαῖο παιδικὸ περιοδικὸ
ποὺ κυκλοφορεῖ ἀπὸ τὸ 1946
– ἕνας πολύτιμος πνευματικὸς
φίλος γιὰ τὰ Ἑλληνόπουλα.
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«EΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»
ΚΑΡΥΤΣΗ 14, Τ.Τ. 10561
ΑΘΗΝΑ

Χριστιανικῆς Ἑνώσεως
Ἐκπαιδευτικῶν Λειτουργῶν

Σπυρ. Καλλιάφα:
ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΟΡΜΗΣ_______________________ 3,00 €
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ, ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ & ΠΑΙΔΕΙΑ___________ 3,00 €
ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΤΗ ἔκδοσις Γ΄_____________________________________ 5,00 €
Ἰ. Θ. Κολιτσάρα:
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ τόμοι Β΄ & Γ΄ ἕκαστος_______________________ 6,00 €
Η ΑΠΑ ΓΡΑΦΗ ΔΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΟΡΦΩΣΙΝ ΤΟΥ_________________________ 3,00 €
Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ____________________________________________________ 10,00 €
Β. Χαραλαμποπούλου:
Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ_____________________________________________________ 3,00 €
Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ________________ 3,00 €
ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ_____________________________________________ 3,00 €
Μ. Debesse:
ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΓΩΓΗΣ____________________________________________________________ 5,00 €
G. Allport:
ΤΟ ΑΤΟΜΟΝ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ____________________________________________ 6,00 €
Ίωάν. Ἀντωνίου:
ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩΜΕΝ ΤΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ____________________________________________________ 3,00 €
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΤΗΣ Χ.Ε.Ε.Λ.:
ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑΝ ΜΑΣ____________________ 6,00 €
Η ΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΟΣ_________________________________________ 6,00 €
Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ_________________________________ 6,00 €
Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗΝ ΤΟΥ______________________________________ 6,00 €
Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ_______________________________________ 6,00 €
ΟΔΗΓΉΤΙΚΗ, ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ___________________________________________________ 6,00 €
ΤΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ____________________________________ 6,00 €
ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ_____________________________________________ 6,00 €
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΣ____________________________________________________ 6,00 €
ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΝ__________________________ 6,00 €
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΞΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ__________________________________________ 6,00 €
Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ___________________________________________________ 6,00 €
ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ____________________ 6,00 €
ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ______________________________________________________ 6,00 €
ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ__________________________________________ 6,00 €
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ______________________________________ 6,00 €
Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ___________________________________________ 6,00 €
ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ_______________________________________________________ 6,00 €
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ_____________________________________________ 6,00 €
ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΧΙΩΝ______________________________________ 6,00 €
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ______________________________ 10,00 €
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ______________ 10,00 €

